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Anglai neteko Messines augštumos
Vokiečiai paėmė 3 miestus
Didelis smūgis anglams

Pastate pavojun Ypres ir 
Hazebrouk

VOKIEČIAI PAĖMĖ TRIS 
MIESTUS

VVytschaete, Spanbroekmo- 
len ir Bailleul puolė.

True translation filed with the post- 
niaslcr : t Chicago, April 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. — Field 
-maršalas Haig savo oficialiame 
pranešime šiąnakt paskelbė a- 
pie vokiečių užėmimą VVytscha-

lių centru, pasidarė kibai dide
lis. Ypres maitina linijas, ei
nančias į šiaurvakarius iki ka
nalui. Jo evakuacija ir tode 
pasitraukimas linijos visu keliu 
iki pat pajūrio nebeskaitoma ne-

lios naktį į šiaurę nuo St. Mi- 
liiel svarbiausioji dalis ameri
kiečių pozicijos į rytus ir piet
vakarius nuo Maigey, ant deši
niojo kranto Meuse upės liko 
paimta šturmu.

Žinia priduria, kad didelė da
lis svarbiosios priešo linijos ant 
vieškelio nuo St. Mihiel į Bour- 
ois, liko atstumta atgal, nežiū
rint drąsaus gynimos priešo, ku
ris aplaikė didžiausių nuostolių, 
šalį' pražudymo belaisviais.

(Viršpaduotoji žinia labai ski
riasi nuo žinių gautų nuo pripa
žintų korespondentų fronte. Jos

šis paduodamas abejose žiniose

NORI ATIDUOTI KARIŠ
KAM TEISMUI

VLADIVOSTOKE NĖRA 
AMERIKIEČIŲ JURININ

KŲ Vokiečiai veržiasi link Viborgo
Visus prasikaltusius prieš 

šnipinėjimo aktą

True translation filed wilh the posl- 
niaster at Chicago, April 17, 1918, 

as reųuired by the net of Oct. 6, 1917.
WASHINGTON, Bal. 16. — 

Senatorius Chajmberlain iš Ore- 
gon, pirmininkas senato karinio 
komiteto šiandie įnešė bilių, pa
vedantį kariško teismo jurisdik- 
?ijon visus žmones, kaltinamus 
peržengime šnipinėjimo akto.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 16. —
Paskelbdamas tekstą užreiški-

neis Vologdoje, valstybės depa
rtamentas padarė aiškiu, kad iš
sodinimas japonų ir anglų spė-

ANGLAI PASKANDINO
10 VOKIEČIŲ LAIVŲ

Sudegė Zeppelinu dirbtuvė

Airijos konskripcijos bilius priim 
tas atstovų bute

kad vokiečiai paėmė Bailleul, 
šiauriniame mūšio lauke, po 
smarkaus mūšio, kuriame prie-

ktų kareivių, kurie pirmiau ne
dalyvavo mūšyje.

pozicijų į šiaurę nuo Bailleul ir

vysto VVylschaete apielinkėj.

nuo Vieux Bertpiin liko atmuš-

VOKIEČIAI PAĖMĖ MES-

Gresia svarbiems geležinke
lių centrams — Ypres ir Ha

zebrouk.

rrue translation filed with the post- 
master at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. — Dvi 
vietos pačiuose galuose svarbios 
Messines augštumos, kuri gina

Gen. Haig šiąnakt praneša, 
kad \Vytschaete liko paimtas 
šturmu, o Bailleul. vakariniame

teko smarkiame pereitos nakties 
mūšyje.

paskelbdamas apie puolimą Wy- 
Iscbaete .taipgi pripažino, kad 
Spranbroeckmolen, malūnas 
Inoj į vakarus nuo rytinio pa-

ssines liko paimtas priešo.

Laikosi pakalnėj

\\’ytscbaete ir didesnės dalies 
Messines augštumos, Beuterio

Anglai vis dar laikosi Messi-

liai kaudamies, kad atmušus ant

lėį migloj ir matomai naujomis 
divizijomis, kurias vokiečiai me
tė prickyn. Kaip ir laike Šoni
nio ofensivo, ankstyvo rytme
čio migla dengė užpuolančius 
\okiečius iki jie buvo beveik

Hazebrouk irgi pavojuje

Bailleul puolimas taipgi pa
stato sunkiau padėjimai) Haze
brouk. Hazebrouk, kaip ir Yp-

mylina, kad vokiečių žinia atė
jo Wolf biuro! korespondento, 
kurio savininku yra Kruppas.)

Vokiečiai pasirengę pražu
dyti 1,000,000 kareivių

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. - Ad- 
mirallija paskelbė, kad kamio- 
lės paskandino 10 vokiečių žve-

sulig kokios nors internaciona- 
lės sutarties, bet vien tik liksiu 
apginti japonų ir anglų intere
sus,.

Ambasadoriaus pranešimas, 
išleistas bal. 10 d. sako, kad nė
ra išsodinta amerikiečių jurinin-

VOKIEČIAI EINA LIN
KUI VIBORGO

AIRIJOS KONSKRIPCI- 
JOS BILIUS PRIIMTAS

transporto centru, esančiu į va

miausios priešo linijos yra už 
6 mylių nuo Hazebrouk.

Kad vokiečiai visu pasiutimu 
veržiasi už Bailleul parodo field 
-maršalo Haig šios nakties pra
nešimas, kuris sako, kad “mu
šis eina Meteren iki Wytscha- 
ete”. Meteren yra už dviejų my
lių į vakarus nuo Bailleul.

Anglai laiko svarbią poziciją
Dabotojai teciaus nurodo, kad 

anglai vis dar tvirtai laiko di-

karius nuo Ypres, kur KemmeI 
kainas yra a ugščia tįsias, iškilas 
viiš 600 pėdų augščiau jurų pa
viršiaus ir valdantis žemumas

tilerija daro pasibaisėtinų nuo
stolių netik atakuojantiems ka
reiviams, bet taipgi ir einan
tiems pagalbon, taipjau naikin
dama reikmenis.

DIDELIS SMŪGIS ANG
LAMS

Sako karinis žinovas.

True translation filed with Ihe post- 
inastei* at Chicago, April 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, D.C. — Bal.
16. — “Žinia, kad Bailleul ir
VVylschaete, raktai abejose pu
sėse garsiosios Messines augš-

kartu su didesne dalim pa

usį smūgį, kokį musų draugai 
anglai aplaikė šiauriniame ka
rės zone. Ištikrųjų, galbūt tas 
reiškia, kad jie turės dar toliau

• Hazebrouk
ir aprūpina Ypres ir liniją to
liau į šiaurę.”

Tokį pranešimą šiąnakt pada-

tas.

Vokiečiai paėmė amerikie
čių pozicijas

Mušis už Helsingforsą tęsėsi
3 dienas

Bus įneštas Airijos savyvaL 
dos bilius

the post-
17, 1918,

True translation filed with 
mastei’ at Chicago, April 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. — Beu-

the post-
17, 1918,

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, April 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, Bal. 16. - 
Sulig čia šiandie gautų žinių Vo-

mas vyriausiu laivyno koman
duotoji!.

ti daugiau kaip 1,000,000 karei
viu vakarinio fronto ofensive.c

DIDELIS GAISRAS ZEP- 
PElJNŲ DIRBTUVĖJE

Sunaikinta daug reikmenų 
ir aeroplanų.

liu* posl-
17. 1918,

True translation filed \Vith 
inasler at Chicago, April 
as reųuired by the act of Oct. G, 1.117.

Didelių nuostolių pridarė sn

dirbtuvėje Manzel, arti 1* ried- 
richshafen ir sunaikino dirbtu-

mui aeroplanų Got ha rūšies. A- 
>ir tai atėjo ištikima žinia iš Bo-

rschach, ant Conslance ežero.

taipgi 2 dideli Zeppelinai ir 40 
aeroplanų, kas sudaro visą dirb-

lenus, taipjau dirbtuvės ofisai.

Skaičius žuvusiųjų skaitoma 
didelis, bet karine valdžia nepri
leidžia nė vieno prieiti prie gais
ro vielos ir skaičiaus užmuštų
jų ir sužeistųjų kol-kas negali-

šių nedėlioj Friedricbshafen’e,

būtoje ir degė visą dien nedėlioj

ir paskui subatos naktį ir seka-

eksplozijos, matomai kįlančios

no cilinderiams.
Mieste kilo beveik panika, ka

liko eksplozijų išmesta į orą.

AREŠTAVO SOCIALISTĄ

CZERNIN STOSIĄS AR- 
MIJON

True trunsl»tion filed with tbe poRt- 
nuistcr ai Chicago, .A’prtl 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. — Ex-

as praneša iš Copenhageno, 
<ad grafas Czernin nutarė stoti 
irmijon kaip lik pasitrauks iš 
užrubežjnių reikalų mjinisteri- 
os. Jis komanduos brigada I- 
alijos fronte.

Korespondentas taipgi sako.

audžiu pasikalbėjimą su kara-

ipsiniainymas nuomonių.

VOKIEČIAI UŽIMS RU
MUNIJOS ALIEJAUS 

LAUKUS

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 16.
krlin Tags Zeitung praneša, 
<ad sąryšyj su Rumunijos tai
gos sutartim, pavedančia Vokie
tijos kontrolę Rumunijos alie- 
aus šaltinių 99 metams, Vokie- 
ija ‘pasilaikė teisę užimti ka

riuomene ir laikyti visą alie- 
t aus laukus per kelis metus.

Vladivostoke ramu
TOKYO, Bal. 10 (suvėlinta).— 
Oficialiai pranešimai iš Vladi
vostoko sako, kad mieste ramu.

taukius šuvius iš pasalų nak
timis. Japonai apėmė apgyni
mą franeuzų konsulato.
» r »■■■>. t i.......... t ■ ■ ■..........<

(fŠIANDIE

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, April 17. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 16. — 
\Volff biuro žinia iš Berlino, da-Ypres pavojuje

Pavojus Ypres, kuris taip ii- luoia panedėlyj sako, kad nedėr

True translation filed \vith thc post- 
inaster ai Chicago, April 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

JEROME, Ariz., Ral. 16. - 
Šiandie nagai vvarrantą, kaltina
ntį kurstyme, liko areštuotas 
Robert Lee Morton, kartą buvęs 
socialistų kandidatu į kongresą.

DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės Brighton Parke, Ko
sciuškos svet., kertė 38 
gt. ir Kedzie avė. Ren
gia LMPS. 58 kp.
Pradžia .7:30 vai. vak.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

NEDAVĖ RUSIJAI PRI
ŽADŲ

Kad ištrauks kareivius iš 
Vladivostoko

landijoj, kad mušis tęsėsi tris

LONDONAS, Bal. 16. — Blo
kados ministeris Lord Robert 
Cecil vakar atsakydamas į klau
simą atstovų bute, pasakė:

“Neduota jokių užtikrinimų, 
kad anglų ir japonų kareiviai 
bus ištraukti iš Vladivostoko 
<aip tik bus įvykinta tvarka, bet 
ikimasi, kad tas incidentas bus

Vokiečiai dabar eina palei Ki- 
khimyaka-Lakhti-Kotka geležio 
kelį, kuris eina į Viborgą, 80 
myl. į vakarus nuo Petrogrado.

VOKIEČIAI SUĖMĖ HEL- 
SINGFORSE BELAISVIŲ.

Mušis už miestą buvo 
smarkus.

True translation filed wilh 
masler ai Chicago, April 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 16. — šią
nakt atstovų butas .301’ balsu 
prieš 10.3 priėmė valdžios karei
viavimo bilių, j kinį įeina ir Ai
rijos konskripcija.

Tuoj prieš balsavimą G<*orgc 
W. Baruos, darbo ministeris be

te pranešė, kad valdžia mano 
tuojaus įnešti bilių apie Airijos

TEISIA “MASSES” RE
DAKTORIUS

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

NEVY York. Bal. 15. — šian
die prieš teisėją Hand, federa- 
liame distriklo teisme prasidėjo 
nagrinėjimas bylos pirmųjų a- 
reštuotojų čia už menamus per
žengimus šnipinėjimo akto, ku
ris baudžia spausdinimą kurs
tančių straipsnių.

Tai yra byla žurnalo Masses” 
redaktorių, kurie yra kaltinami 
konspiracijoj kliudyti rekruta- 
vimui ir platinime žurnalo, ku
riame tilpo straipsniai prieš dra- 
fto įstatymą. Teisiamais yra 
buvęs Masses redaktorius Max

Dell, Merrill Rogers, Josephine 
Bell, karikatūristas Arthur 
Young rašytojas John Rced ir 
H. .1. Ghiintenkamp.

STREIKIERIŲ TEISĖS 
MINDŽIOJAMOS

inaster at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

SAN JUAN, Porto Bico.—Gu
bernatorius Yager atsisakė išpil-

sutaikymui išsivysiančio į gene- 
ralį cukraus laukų darbininkų 
streiką.

Gubernatorius nenumano apie 
visuotiną judėjimą už augštes- 
nes algas ir sako, kad kokie nors 
nesutikimai gali būti išrišti už- 
interesuotųjų pusių konferenci
joj.

Jis taipgi garsiai kalba apie 
tvarką ir įstatymus, bet darbi
ninkų teisės tebėra mindžioja
mos. Laisvė žodžio ir laisvė su
sirinkimų yra atimta ir policija 
yra kaitinama parupinime sam
dytojams streiklaužių. Unistai 

sako, kad valdininkai uždraudė 
streikieriams teisę nešti Ameri-i

True Irnnslntion filed with the post- 
ninsti T ai Chicago, April 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

VASA, Finlandija, Bal. 16 .— 
Sulig vokiečių komanduotojo 
gen. von der Goltz kvatieroj iš
leisto pranešimo paėmę Finlan-

čiu kareiviai suėmė keletą Inkš-
C L

grobio. Miestas buvo paimtas 
subaloj. Jį paimta šturmu po 
atkaklaus mūšio gatvėse ir miš
kuose apie miestą.

RAUDONOJE GVARDIJA 
APLEIDO ABO

Buržuazijos kareiviai šaudo 
suimtuosius raudongvardie- 

čius

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. <>, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 16.— Vo
kiečių pranešimai apie veiki-

baltosios gvardijos rankose, te- 
čiaus apvalymas miesto dienos, 
adugiausia dviejų dienų darbas.

Sulig Stockholmą pasiekusių 
privatiškų žinių, Raudonoji Gva 
rdija cvakuavo Abo.

Finlandijos revoliucijos spė
ka išrodo sulaužyta ir nors rau
donoji gvardija galbūt per kele
tą savaičių laikys Viborgą ir Ka-

mušimas skaitomas tikru.

Baltoji gvardija šaudo moteris.

žiauriausiai su belaisviais. Visi 
rusai tuojaus sušaudomi, taip
jau raudonosios gvardijos vado
vai.

,no laišką nuo švedo karininko, 
kuris rašo:

“Moterįs dalyvavo mūšyje ra
udonųjų pusėje, daugelis jų dė- 
vėdamos vyrų rublis. Visos jų 
s iimotsios tuojaus liko paslaly-

kos vėliavų priekyje jų parodos. |<,s prie sienos ir sušaudylos”.

Kabineto krizis perėjo
LONDONAS, Bal. 16. — Dar

bo ministeriai kabinete vakar 
pasikalbėjime su premieru Llo-

tais didžiumos raporto airių ko
nvencijos, pirm negu bus pradė
ta vykinti konskripcija.

Manoma, kad konferencija

bus kabineto krizio.

Airiai protestuoja prieš 
konskripciją

LONDONAS, Bal. 16. — Iš 
Dublino į Times pranešama, kad 
pandėlyj 100 Airijos parapijų

konskripciją, kuriuose dalyva
vo visų klesų gyventojai. Visuo
se šiuose mitinguose vadovavo

nuo visokių viešų įstaigų, o ir 
Sinn Fein kliubai pasidarė la
bai veikliais.

LIETUVIS IŠŠOKO PER 
LANGĄ — UŽSIMUŠĖ
Antanas Dvarijonas, <31 melų

mirė.

nezinonia.

Čia, Chicagoje, jis turi savo bro
lį. Buvo taipgi ved^ — jo žmo
na gyvena Lietuvoj.

Sykiu gyvenęs.

Drg. K. PETRIKIENĖS 
PRAKALBO S

Ryto, bal. 18 d. K. Petri- 
kiene kalbės Bridgepor- 
te, Mildos svet., 3242 S. 
Halsted st. Pradžia 7:30 
vai. vak. Rengia LSS. 4

Visi vietos lietuviai 
atsilankykite j šias pra
kalbas.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1«4() S. Halsted St., Chicago, 
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Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu:

Metams ..........   ^'22
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams ............... 186
Dviem mėnesiam ................ • 1.41
Vienam mėnesiui............. .. n

Chlcagoje—per nešiotoju**.
Viena kopija .......««••••• XI
Savaitei ........................  .U
Mėnesiui .................................  *0

Huvieny tose VahtijoM, ue Usicugoje, 
pačtu:

Metams ......................   55-1X9
Pusei meto ......... .. 1.00
Trims mėnesiams •••••••• 1.65 
Dviem mėnesiam ..•••••• 
Vienam mėnesiui .65

Kanadoj, metams 7.00
Visur kitur užsieniuose.........8.00
Pinigus reikia siųsti Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Hašytojų ir korespondentu prašome, 
siunčiamus išspausdinimui laikrąŠ-1 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Beisią būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius t ar-i 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai- Į 
Ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tui naikinami, ajba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed wilh the post- 
maslcr ai Chicago, April 17. 1918. 
as reųuired by the act oi' Oct. 6, 1917.

Vokietijos 
plėšikai veikia.

Labiausia savo platumu ir 
vienodumu.

Pradžioje darbininkų ju
dėjimas esti suskilęs i dau- 

jgybę mažų srovelių, kurios 
| gyvuoja kiekviena nepri
klausomai nuo kitos ir daž
nai atkakliai kovoja tarp sa
vęs. Paeina tatai nuo to, 
kad darbininkai, kol jie nėra 
išsilavinę, rūpinasi tiktai ar
timiausiais savo reikalais —■ •
kasdienio gyvenimo reika
lais. savo profesijos reikalais 
ir tt. O tie artimiausieji dar- 

ibininkų reikalą yra be galo 
; j va irus, ir net prieštaraujan
tis vieni kitiems.

Žmonės paviršutiniškai 
. apsipažipusieji su socializ- 
{ mu, labai klysta, kada jie 
mano, kad darbininkai turį 
tiktai bendrų reikalų. Dar- 

! bininkai turi ir skirtingų rei
kalų ir net, kaip minėjome, 
prieštaraujančių reikalų! 
Kasdieniame gyvenime jie 
esti konkurentai vieni ki
tiems, kaipo darbo jiegos 
pardavėjai. Jeigu dirbtu
vėse vietų yra permažai (o 
jų visuomet, esti mažiaus, 
kai}) darbininkų), tai vieni 
darbininkai, užėmę vietas 
dirbtuvėse, palieka be vietų 
kitus darbininkus. To delei 
tarpe darbininkų eina kova.

O jeigu dar pridursime, 
kad darbininkai yra ne vie
nodos kilmės, ne vienodo iš- 
auklėjmo, ne venodos tautos 
ir tikėjimo, tai labai lengva 
bus suprasti, kad pasidalini
mas darbininkų judėjimo į 
daugelį atskirų ir net prie
šingų viena kitai srovių ir 
srovelių yra stačiai nešven- 
giamas dalykas. Tik laikui 
bėgant tso srovės ir srovelės 
pradeda susilieti į daiktą.

Kokiu bud u įvyksta šitas 
susiliejimas?

vena įvairias stadijas (laips
nius), kurias visas aprašyti 
imtų perdaug laiko. Bet čia 
mes norime pažymėt vieną 
dalyką. Kaipo nesubrendu
sių darbininkų judėjimo vai
sius, atsiranda pas darbinin
kus, tam tikrame laipsnyje 
jų plėtojimosi, įvairių politi
nių grupių, kurios pradžioje 
ne tiek pajiegia suvienyt da
rbininkų minias politikos di
rvoje, kiek sukelia vieną jų 
dali prieš kitą; kartais tos 
organizacijos turi da ir reli
gini pobūdį. Jos daugiaus e- 
sti panašios į sektas, negu į 
politines partijas. Tos or
ganizacijos išeikvoja daug 
energijos, besiginčydamos 
tarp savęs, katra jų esanti 
“geresnė” ir “teisingesnė”. 
Ir šitos sektantiškos kovos 
pėdsakų palieka dar ilgai ir 
paskui, kuomet darbininkų 
judėjimas jau būna išaugęs 
iš kūdikystės amžiaus.

Mokslinis socializmas yra 
ypatingai tuo svarbus, kad 
jisai padaro galą visokiam 
sektantiškumui darbininkų 
judėjime, pastatydamas 
prieš darbininkų akis tuos 
didžiuosius jų reikalus, ku
rie vienija į daiktą visą dar
bininkų klesą. Jeigu-gi da
žnai būna taip, kad ir žmo
nės, pasivadinusieji moksli
nio socializmo išpažintojais, 
elgiasi kaip sektantai, smer
kdami kitaip manančius dra
ugus ir ardydami darbinin
kų vienybę, tai čia yra tų 
žmonių kaltė, o ne moksli
nio socializmo. Jie, reiškia, 
nepažįsta jo ir be reikalo sa
vinas! jo pasekėjų vardą.

užuot darius laimingos tvarkos 
“skymus”, sludijuot visuomenės 
gyvenimą, tyrinėt jo plėtojimosi 
pakraipą ir prie jos taikyti savo

Marksas prirodė, kad kova už 
socializmą tai yra niekas kita, I 
i*i _ ♦ y 1_ i
naudojimą, kova už darbininkų 
reikalus, už jų laisvę, teises ir ge
resnį būvį.

Reiškia, jam neatėjo nė į gal
vą žadėt ką nors žmonėms. Ji
sai tiktai nurodė, kaip darbinin
kai turi kovoti, kad jų kova bu
tų pasekmingesnė.

Kunigų organo redakcija, pa
sakodama apie Markso “žadėtą
jį” “rojų ant žemės”, parodo vi
sišką savo ignoranciją.

Tokiu-pat, arba dar aiškesniu, 
ignorancijos paliudijimu yra ir 
to organo prasimanymai, buk 
Marksas mokino, kad reikią ‘pa
naikinti žmonių doros pamatai, 
šeimynų ryšiai, nuosavybės tei-

Apžvalga

Inkstų netvarkumas visl.'mnet reikalauja 
greito ir atsakančio 

gydymo, nes tik tuomet jus esate užtikrinti grei
tu palengvinimu ir mielai laukiama pagelba. 
Mes rekomenduojam jums išmėginti.

Severos Gyduoles nuo- 
Inkstų ir Kepenų

(Severos Gyduolė nu6 Inkstų ir Kepenų), ncij tai 
yra gerai žinomas inkstų ir kepenų betvarkės 
gydymui vaistas, urinaliuose negerumuose, ko
jų sutinime ir nugaros skaudėjime, kuris kaipo 
ženklas, yra pasekmė ikstų betvarkumo. Kainos 
75 reniai ir $1.25 visose aptiekose.

Silpni nervai ’plkalauja atgaivinimo ir 
naujo gyvumo. Jeigu tie y- 

ra duoti minėtiems negerumams, visa bėda esti 
lik laikinė ir visai lengva gydymui. Jus turėtu
mėte pamėgint

Severos
Nervotoną

(Severos Nervotinas) ir jus pripažinsite, kad 
lai yra puikus tonikas ir gyduolė nervų nuvar- 
gime, isterijoje, nemiegojime, nerviškume, .lif 
Imi būt vartojamas, kur tik nervų tonikas esti 
reikalingas nuvargusiems nervams. Jus nesi
gailėsite. Kaina $1.25 pas visus aptiekorius.

Vokietija, statydama pas- 
kutinąją, kad sulaužius tal
kininkų linijas Belgijoje ir 
Francijoje, nesiliauja veikus 
ir rytuose. Jos kareiviai 
mušasi su revoliucionierių 
pulkais Ukrainoje ir padeda 
buržuazinei valdžiai perga
lėti raudonąją gvardiją Fin- 
lendjoje. Keletas d'enų at- 

Mgal vokiečių jiegos jau įsilau
žė į Finlendijos sostinę, Hel- 
singforsą.

Bet paskutiniu laiku vis 
dažniaus girdėt, k adVokie- 
tijos valdonai ketina atnau- 
jint užpuolimą ant pačios 
Rusijos, nežiūrint taikos su
tarties. Sumušus savo prie
šus vakaruose, Vokietija pa
siųsianti dideles spėkas prieš 
Rusiją, kad sunaikinus da
bartinę josios valdžią ir pa
darius savo vasalu (pavaldi
niu) visą Rusijos šalį, kurią 
ji paskui kontroliuotų poli 
tiškai ir išnaudotų ekonomi
škai.

Nėra abejonės, kad Vokie
tija ištiesų stengtųsi tai pa
daryti, jeigu tiktai galėtų. 
Jeigu ji pergalėtų vakari
niame fronte, tai ji triuškin
tų Europoje viską, kas tik
tai yra pavojinga autokrati
jos ir militarizmo viešpatavi 
mui. O tokiu pavojum Vo
kietijos autokratijai ir mili- 
tarizmui yra, žinoma, visų- 
pirma revoliucinė demokra
tinė Rusija.

Ant nelaimės, Rusija pati 
šioje valandoje neturi jiegų 
apsigint nuo to gręsiančio 
užpuolimo. Jos likimas to
dėl priklausys nuo to, kuo 
užsibaigs dabartinė baisi 
skerdynė vakaruose.

Darbininkiško ju
dėjimo progresas.

Juo darbininkai daugiaus 
lavinasi, tuo geriaus jie ima 
suprast savo pastovius, pa
matinius reikalus. O šitie 
reikalai yra bendri didelėms 
jų minioms arba net ir visai 
jų klesai. Kodėl, pavyzdžiui, 
tamsus darbininkas eina ske- 
baut, o apsišvietęs, išsilavi
nęs darbininkas neina? To
dėl, kad pirmam rupi tiktai 
tos valandos nauda; jisai 
žiuri, kad tik gavus progos 
šioje valandoje pasipelnyt, 
kol jo reikia kapitalistui, ne
paisant, kas bus paskui. 0 
išsiiavinę darbininkas žino 
kad padėdamas kapitalistui 
sulaužyt streiką, jisai nors 
laikinai ir pasipelnytų, bet 
pakenktų kitiems darbinin
kams ir tuo budu pablogintų 
ir savo padėjimą ateityje 
Todėl susipratęs darbininkas 
geriaus sutinka badą kęsti 
kurį laiką, nekaip streiklau- 
žiauti.

Išsilavinimas darbininku’ 
parodo, kad jisai daugiaus 
gero atsieks eidamas su sa
vo klesos draugais išvien, 
negu lenktyniuodamas 
arba kovodamas su jais. Ji
sai supranta darbininkiškos 
vienybės reikšmę ir, kad į 
kunijus ją gyvenime, jisai i- 
ma organizuoties su jais j 
daiktą.

Taigi darbininkiško judė
jimo progresas yra tame 
kad jie eina nuo konkuren 
eijos prie vienybės. O galu 
tinas tc^judėjimo tikslas yri 
susiorganizavime visos dar* 
liniukų klesos j vieną jiegą 
Kada šitas tikslas bus atsiek 
tas, tai darbininkai pasida
rys taip galingi, kad jie pa 
jiegs nuverst kapitalistų ju
ngą nuo savo sprando ir pa
imt valdžią į savo ranka.' 
(dėl įvairių priežasčių te 
čiaus šitas perversmas gal' 
da ir daug anksčiaus įvykti) 

Šitame darbininkų pro
gresavime nuo konkurenčių

KLERIKALŲ PASAKOS
APIE “ROJŲ.”

Pastebėtinas dalykas, kad kle
rikalai, “kritikuodami’’ socialis
tus, visuomet pasakoja, buk so
cialistai žadą žmonėms “rojų 
ant žemės’’, štai Chlcagos kuni
gą organas rašo:

Marksas skelbė kaip tiktai 
priešingus dalykus. Jisai sake, 
kad darbininkai turi stengties pa 
naikint kapitalizmo tvarką, ku
ri naikina doros pamatus, šeimy
nos ryšius ir nuosavybės teises.

Ir ar netiesą jisai sakė, kad 
kapitalizmo tvarka yra tokia? 
Štai pats klerikalų organas rašo:

Markso žodis buvo naujas ir 
drąsus. Išrodė, kad jisai 
labai rimtai, moksliškai pa
matuoja savo išvedžiojimus. 
Kada jis triuškino senąjį su
rėdymą, jisai rėmėsi liūdnais 
faktais praeities, ir to laiko 
gadynės: Marksas rašė savo 
“evangeliją” kaip tik lajku di
džiausio išnaudojimo darbi
ninkų. (ii kada kritikai mė
gino nurodynėt jo teorijos ne
rimtumą, jie galėjo remtis tik 
bendrais išvedžiojimais ir spė
liojimais.

Pasaulis geidė atmainų. Da
rbininkų kruvinos skriaudos 
šaukė danguj) keršto, (ii pro
testantizmas, paliuosuodamas 
savo išpažintojų doros ryšius,

NUBĖRIMAL yra žinomi dėl savo nepaprastų deginančių skaudėjimą ir niežėji-
' nio jausmingumo, ir yra ženklu nevalumo kraujo. Kai}) tik dabar,

pavasaryje, kaipo teisė, dažnai žmones esti priežastim įvairią neaprokuotą nnbėri- 
mą ir abelnai blogo jautimosi. Jiems reikalingas kraujo išvalymui vaistas, kad pra* 
šalinus ligos pamalą. Visiems tokiems ligoniams mes patariant liiojautį vartojamą.

Severos Kraujo 
Valytojas

(Severos Kraujo Valytojas), kuris yra puiki pavasario gyduolė valymui kraujo. Iš
valydami savo kraują, jus sulaikysite naujus išbėrimus, votis, spuogelius, juodučins 
ir skaudėjimus, kurie paprastai esti prie nevalaus kraujo. Vartok jį kiekvieną pa
vasarį. Kaina $1.25 visose aptiekose.

Skaitykite, ką Mr. krank J. Novacck is \Vhitcmoulh Lake, Man., Canada, paskutiniu lai
ku mums rasė: “Bėgyje trijų mėnesių aš kentėjau kūno niežtėjimą. Dar priedai) to lyg 
degindavo, kad užgautose vietose net pasirodydavo kraujas. Del skausmų aš negalėdavau 
miegot. Po išmėginimui visokių gyduolių ir be pasekmių. Man pasitaikė skaityt Severos 
Almanaką, kuriame buvo aprašyta Severos Kraujo Valytojas, Severos Odinė inoslis ir 
Severos gydantis odinis muilas. Aš nusipirkau tas gyduoles ir vartojau, kaip buvo iša
kyta. Po vartojimui šių gyduolių, nubėriiuas pranyko ir mano kuLįs taip yra sveikas 
kaip jis kuomet nors buvo pirmiau ir aš galiu miegot naktimis. ATSriekvienam reko
menduoju jūsų gyduoles.“

Severos vaistai parduodama visose aptiekose.
i i. •!U 8 .i W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, la.kitę savo užsakymus tiesiai pas: ’ r '

Moters ir merginos pavalo turėt p» ™- 
” uka gerą ir veiklių

gyduolių pasigelbėjiniui užlaikyme savo syste- 
mos gerame stovyje ir atsakančiame veikime. 
Ir lokiam mieriui.

Severos
Regulatorius

(Severos Hegulialorius) Imi būt vartotas. Jis 
yra tikras moterų ir merginų draugas jų įvai
riose ligose. Mes tą žinome iš laiškų, kurie mitC 
pasiekia iš visų šio krašto pusių. Jis greit vei
kia ir Įirigelbsti reguliavimą funkcijų visdįe 
systemoje. Kaina $1.25 visose aptiekose.
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šiol nepajiegė įveikt aštriausiai 
kritika.

KRITIKUOJA S. L. A. 
VIRŠININKUS.

Kuo skiriasi subrendęs da
rbininkų judėjimas nuo jau-, 
no, nesubrendusiu judėjimo? jos prie vienybės jie pergy

Ke letas desėtkų metą atgal 
Karolis Marksas padėjo pama
lus socializmo teorijai, kurios 
įvykinimas praktikoj žadėjo 
darbininką minioms rojų ant 
žemės.

“Naujoji evangelija,’’ daug 
žadėdama, daug reikalavo ir 
auką: visą senąjį pasaulį rei
kėjo paversti į griuvėsius, — 
kaip dvasios srityje, taip ir 
socialiai-ekonoininiuose san- 
likiuosc. Reikėjo panaikinti 
žmonių doros pamatai, šei
myną ryšiai, nuosavybės tei
sės. Už tą visa buvo žadama 
lygybė ir materijalis gerbūvis, 
žodžiu — rojus ant žemės.
“Naujieną*.* skaitytojams tur

būt nereikia aiškinti, kad ta pa
saka apie “rojų” yra didžiausia 
nesąmonė. Tik žmogus neturin
tis mažiausios nuovokos apie 
Marksą ir jo mokslą, gali įsivaiz
dinti, kad jisai tikėjęs, buk esą 
galimas koks “rojus ant žemės”.

Taip naivąs jau nebuvo nė 
mokslinki socializmo pranokė
jai, vadinamieji “socialistai uto- 
pijin'inkm” (svajotojai). Bet jei- 
411 ją “laimingo gyvenimo” pie
nus prilygintum prie svajonių 
įpie “rojų ant žemės”, tai juk rci 

’<ia žinot, kad Markso nuopelnas 
socializmo dirvoje tame ir yra, 
tad jisai nuodugniai sukritikavo 
ir atmetė utopijinių socialistų 
teorijas.

.Jisai prirodė, kad idealės vi
suomenės tvarkos pienai neturi 
jokios reikšmės, kadangi visuo- 
nenės progresas eina ne pagal 

kieno-nors sugalvotus pienus, o 
>agal tam tikrus įstatymus, 
‘Šančius pačios visuomenės gy

venime. Todėl Marksas ragino,

prirengęs “naujai evangelijai” 
dirvą. Nenuostabu, kad so
cializmo teorija surado liek 
daug pasekėjų, kuriems išro
dė, kad ta “naujoji evan
gelija” turės nuslopinti aną 
senąją Kristaus Evangeliją.

Na, matot! “Didžiausias išnau
dojimas darbininkų”, “darbinin
ką kruvinos skriaudos”. Bet ar 
tas išnaudojimas ir tos skriaudos 
neveda prie doros pamatų, šei
mynos ryšių ir nuosavybės tei
sių panaikinimo? Tik aklas ga
li to nematyt.

Tad, vadinasi, Marksas ragino 
kovot su tuo, ką klerikalų or
ganas prikiša jam, kaipo jo 
“programą.”

jusiu 
organizacijos

Laikinis UzkietejimaS nusilpnina žmo- ... ' KU, dar gali iš-
vyslyt ir kilus nesmagumus. Todėl tai yra sva
rini, kad jus tuojau tą sulaikylumėl. Jei tas už
sitraukia dieną, lai jau reik jj prašalint. Vartok

Severos
Gyvasties Balsamas

(Severos Gyvasties Balsamas) yra pridodęs sa
vo vertę gydyme užkietėjimo, nevirinimo, skil
vio nemalime ir vidurių, arba tokios pat rų.šies 
kepenų negerumus. Tai yra puikus virškini
mui tonikas ir turėtų būt vartojamas drauge 
su kitomis gyduolėmis gydyme įvairių negalių. 
Kaina 8a centai pas visus aptiekorius.

tas ranka)} nusiplauja — 
vakacijų uvau ..

Klerikalai pasakoja savo ne
sąmones apie socialistų “žada
mąjį rojų”, todėl, kad jie įsivai
zdina, buk socialistai esą krikš
čioniu konkurentai. Jie mano, 
kad Marksas pas socialistus lo
šia tokią pat rolę, kaip Kristus 
pas krikščionis.

Kristus skelbė “rojų ant že
mės,” tad klerikalai yra įsitik- 
rinę, kad ir Marksas esą savotiš
ko “rojaus” skelbėjas. Ir jie, 
žinoma, stengiasi parodyt, kad 
Markso “teorija apie rojų” esan
ti bloga --; idant žmonės tikėtų 
į krikščioniškąjį “rojų.”

Tuo-gi tarpu mokslinis socia
lizmas neturi nieko bendra si) 
“rojais” — ar jie butų šiokie, 
ar tokie. Jo tikslas visai nėra 
panaikint vieną “rojų,” kad pas
tačius jo vietoje kitą “rojų”, o 
parodyt, kad visokie “rojai” yra 
bergždžia svojonė, ir kad žmo
nės privalo ne svajot apie “ro
jus”, o žiūrėt į realį gyvenimą, 
pažint savo reikalas ir kovot už 
juos.

“Rojus” yra pasaka, o Markso 
teorija yra mokslas, kurio iki

“Laisvėje” išspauzdinta ilgas 
aprašymas susirinkimo, kurį pa
darė apie 50 pt 
A. narių Cleye
a ps varsty f savo
reikalus ir viršininkų kandidatū
ras.

Tame susirinkime pirmiausia 
kalbėtasi apie tai, kokie kandida
tai yra tinkamesni užimt SLA. 
viršininkų vietas. Vienbalsiai 
nutarta, kad senieji viršininkai, 
su kaikuriais išėmimais, yra ne
tikę. Susirinkimas pripažino, 
kad centro valdybon reikėtų iš
rinkti sekamus kandidatus:

Ant pirmininko
Ant pirmininko

Kl. Jurgelionis.
Ant vice pirmininko

J. T. Baltrušaitienė.
Ant sekretoriaus

T. Dundulis.
Ant iždininko

K. Gugis.
Ant centro daktaro

Dr. F. Matulaitis.

J. Neviackas. 
ir M. A. Raginskas.

Po to susirinkimas svarstė 
“Tėvynės” 4redakcijos reikalus. 
Jisai, pasak korespondento, iš
reiškė nepasitenkinimą, kad

... dabar daugiau tautinin
kų dešiniąją reikalus remia 
“Tėvynė”, negu paties S.L.A/, 
už kurio pinigus ji yra lei
džiama. Pats ponas Račkau
skas, kad tautininkams įtikti 
prieš pat ją šaukiamą “visuo
tiną“ seimą išvažiavo ant va- 
kaciją ir tokiame svarbiame 
momente, kurį klerikalų ir de
šiniąją tautininkų politikieriai 
stengėsi išnaudoti savo pozi
ciją sustiprinimui, p. Račkau
skas apleido “Tėvynės redak
cijos krėslą. Paliko S.L.A. or
ganizaciją bei vairo. Pavedė 
“Tėvynę” į dešiniųjų rankas. 
Teagituoja už savo interesus,

riausiai Kl. Jurgelionis, iš pro
gresyvių tautininkų J.Strimai- 
tis, (buvęs “Ateities” rcd.),

ruža, V. Jokubynas.' Esą dar 
ir daugiau galima žmonių su
rasti.

Susirinkimas priėmė ilgą re
zoliuciją apie redakciją, tarp kit 
ko joje sakoma:

Todėl, matant musų redak
toriaus neatsakomumą ir ne
tinkamumą jo vietai, — lai 
bus varoma agitacija kuopose 
ri tarpe narių, kad visos kuo-

čiam seimui, ir per savo at
stovus seime, griežtai stovėtų 
už rinkimą naujo redakto
riaus, ir kad redaktoriai bu
tų renkami kiekviename sei
me, iš trijų kandidatų, visai 
be Literatiško Komiteto reko
mendacijų, nes Literatiškas 
Komitetas, 
auklėtinių 
rislijonauti 
kandidatus 
Literatiško
navimas redaktorių skyrime, 
ikišiol mums nieko, apart gė
dos, nedavė, nes vieną reikėjo 
išvaryti net metų neišbuvus], 
o antras lik bizniaut ir už su
kalėdotus tarp S. L. A. narių 
pinigus, garniu t dovanas tiems 
pas kuriuos jis tikisi rasti už
tarimą. ..

apart seminarijos 
(kuriems tik zak- 

tinka) .kitokius 
surasti nemoka. 

Komiteto pasitar-

Tas “seminarijos auklėtinis”, 
kurį “reikėjo išvaryti net metų 
neišbuvusį” iš “Tėvynės” redak
toriaus vielos, tai — K. Vidikas. 
O antras “seminarijos auklėti
nis” tai — V. K. Račkauskas.

Tėvynės” redakci-

.pasitikėti. Bet permainas da-J 
raut, dejavo nekurie, kad esą 
nėra žmonių, ką pasodinti? 
Kiti nurodė, kad esą net per-1

tepila pamazgas ant socialis
tų, o p. Rpčkauskas, kaip Piln

iu t

Pripažipta šio susirinkimo, 
kad reikii
joje, reformų daryti. Toliau

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau Tino skausmų... ji ra
šo. “AŠ sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui, i 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika, 'fukstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Carilui. 
ras visus aptiekorius.

E-73

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas*
127 N Detrbofn St

III 13 Unily Bld*.
Tel. Central 4411

Nariai Cook County H*>al Katata Taryka* 
A. PETRATIS & CO. 

Raal Estai* Ofiaaa
Paakcllna plnirua. Parka, parduoda ir 

naino namas, letaa ir farmaa. 
Apsaugoja turtą nu<> ugnie*. 

Periiuri apatraktus, pa.'aro popiara* 
NOTART PVBLJO

7tl W. 36ta gatv< 
kampas Hil.Ud Orarar I4S*

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131(1

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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



9

Ja, Balandžio 17, 1918,

The Chicago Telephone Directory

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cl^aring House) Depozitf 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1^00 RLUE ISLANI) AVĖ., kampas 19 gatvės.--------------------- v F MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co 
J. PESHEL

sek r. Turk Mnfg. Co 
OTTO KURIN 

prez. Atlas 
[Brewing Co

Eina
Spaudon

Gegužio 
15-ta

Gero patarnavimo reikale 
telefono vartotojai prašo
mi šaukt

Commercial Department 
OfficiaI 100

ir duokite pranešimus apie bile permai- 
arba pataisymus, kurie turėtų būt 

užrašuose pataisyti.

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

VV. KASPAR
prezidentas

OHO KASPAR
vire-preziilentas

WILL1AM OETT1NG

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. Citv Rauk
GEO. C. WILCE 

re Co. vice-prez. T. VVilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

Vyčių čia nesiranda.

Balandžio 13 d. bažnytinėj sa
loj buvo mėginta sutverti Vy
čius. Ant pagrindu buvo pasili

rods Sh i m u 1 i s. Iškolojo 
lasvamanius ir socialistus, o pas
kui iš jo burnos pasipylė — vy
čiai, vyčiai. lai, sako, prakil
niausia organizacija, o Kenosboj 
dar jų nėra. Kada ponas vytis 
apleido ateičių, tai pasilipo vieti
nis vargamistra J. Kudirka ir 
pradėjo spyrių, kad reikia vy
čių. h* jis pabaigė savo spyčių, 
o vyčių, kaip nėra taip nėra — 
niekas nestoja prisirašyti į tą or-

džių rėkli, kad rašytųsi j vyčius, 
girdi, tegul juokias kas juokias, 
o musų vyčių organizacija tai 
puikiausia kas yra. Bet nieko ir 
iš to neišėjo. Tada darbštus vy
čiai su paišiukais rankose ii radė
jo prašyti sėdinčių žmonių, kad 
jie susimildam*i prisirašytų prie 
vyčių, nes kitokių jaunimo or
ganizacijų sako nesą Kenoshoj. 

* Gerbiamieji vyčiukai labai ap
siriko taip sakydami. Ne panai, 
mes čia turim laisvą “Aido” cho
rą po LSS 58 kp. čarteriu. Mes 
tenai atrandam naudingesnio da
rbo. Mes jau darbuojamės nuo 
seniai ir likim jaunimą gerinus 
užganėdinti. j

Kiek teko patirti, ponai vyčiai 
šiaip-no-taip prirašė prie vyčių 
dvi moteris ir ki lotų vaikų.

Svečio pažįstamas.

Skaitykite ir Platinkite

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PERVIRŠIS
KAPITALAS

I2th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
Balt 16 W. 12th St, arti 
St. LouIr Are. ir 1115-17 
So. Paulina St.. arti 12th 
St., Chicago, III.

URKIS

PAIN -EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 

krai 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 pagęlbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakclije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS’* ir žodis 

)XOL,” o taipgi musų pavardė.
■asis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
ekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
t butėliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

ubai daugiau, negu už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York (

tiieRight torly this Fla$

r. «r*YCH«Yw»wirrfnrn

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sį j 1-rias lekcijas per 
pus-balsio systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balsio sy 
slėnia, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

NAUJIENOS, Chicago, 1D.

PASKUTINĖ SAVAITĖ
UŽSIREGISTRAVIMUI!

Kreditoriai pono A. Olszews- 
kio temykit, kad laikas užsire
gistravimui norinčių atimti iš 
Trustee buvusį pono A. Olsze.w- 
ssl<io ttirlų. pasibaigs subatoj, 

balandžio 20, 1918, Kiekvienas 
kreditorius privalo iki sabalai 
užsiregistruoti ir dalyvauti atei
nančios nedėlios kreditorių su
sirinkime. Ofisas užsiregistra
vimui bus šitų visų savaitę at
daras kas dieną nuo 9 vai. iš ry
to, iki,9 valandos vakare. Tie, 
kurie toliau gyvena, privalo! 
prjsiųst savo Trust Certifikntųs 
ir tikrų adresų per pačių. Užsi
registravimui kreipkitės šituo 
adresu:

J. J. HEBTMANOWICZ
3133 Emcrald avė., Chicago, 111.

Užsiregistravimas sutelks kie
kvienam teisę dalyvauti kredi
torių susirinkime, kuris įvyks 
nedelioj, balandžio (April) 21 
d., 1918, 1 vai. po pietų, Mildos 
svcL, 3133 So. Halsted st., Chi
cago, III.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Siūle 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandoa: 10 iki 12 ryto Valandos: G iki 8 vakaro
Phone llaymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

pi KM A NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentą, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VTRECKING CO.

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

VyriškųDrapaniįBargenai 
"'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $lb Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamki, 
tų overkotų.

Visai važiu vartoti siutai ir over
kotai, vv’.lės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iki 
J 14.50. vaikinams siutai nuo $3.08 
k i $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir - 
karais

Tas susirinkimas nuspręs, ko
kius namus įkorporuoti ir paim
li iš Trustee, o kokius palikti 
tiems, kurie nepaiso, kas su jų 
turtu ir pinigais atsitiks. Supra
ntamas yra dalykas, kad susiri
nkimas paslsklrs sau tokius na
mus, kurie yra visų geriausi ir 
naudingiausi. Tame tai ir yra 
užsiregistravimo svarba!

Nuo laiko to susirinkimo vi
sais dalykais rūpinsis Komisi
jos, paskirtos iš kreditorių, su 
kuriuomi darbuodamies bend
rai, pridėsiu visas savo pastan
gas, kad tveriamose bendrovė
se įvyktų1 gči^aiisi tvarka, ir kad 
jos atneštų kreditoriams geriau
sias pasekmes ir klotį. <

Iškaščiai suorganizavimo ir 
sutvėrimo bendrovių, Užsiregis
travusiems kreditoriams, išneš 
tiktai 3‘centus inib dolerio su- 
mos Trust Certifikato, kurie tai 
pinigai bus priskaityti prie su
mos, ir pridėti prie bendrovių 
kapitalo, už kurį bus išduotos 
dalįs (shares). Tie pinigai, kam 
bus paranku, galės būt sumo
kėti tame pačiame susirinkime, 
kad butų galima kuogreičiau- 
siai visą darbų užbaigti. Kokios 
bus išlygos suteiktos prisirašy
mui neužsiregistravusių kredi
torių, apie tą nuspręs susirinki
mas. Suprantamas yra daiktas, 
kad kuo toliau darbas vilkinąs, 
tuo didesnės darosi išlaidos, ku
rias ne kas kitas, kaip tik patįs 
kreditoriai turės padengti. To
dėl, sutaupinimui tolesnių išlai
dų, kiekvienas kreditorius iki 
sitbatai privalo užsiregistruoti.

Korporarcijos reiškia bendrą 
darbą didesnio būrio žmonių. 
Palinkimų prie bendro darbo 
matome pas mažais bet išmintin
gus sutvėrimus, kaip štai bitės 
ir skruzdėles. Bitės ir skruzdė
lės yra pavyzdžiu geriausio su
sipratimo sutvėrimu, Ir žmonės 
iš to pavyzdžio gali be sąmatos 
pasinaudoti. Iš kitos-gi pusės, 
gyvuliai, o ypač avįs, glaudėsi 
prie namų, žmonių pastatytų. 
Burutės irgi yra naudingi su
tvėrimai, nes jos duoda vilnas. 
Žmonės-gi, kurie seka buručių 
pavyzdį, yra panašiai kaipir jų 
idealai visų kerpamos. Jie pa-

7.

l

A

his *
S. G O B DON 

(lalated Su. ChicaMb.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ kibai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. I ispep- 

sija, nevirinimus pilvelio, nusląbnčjimas. Kraujo, 
abelnas spėkų nustojhnas 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, Kiaujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipi’ėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimo** 
išnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
vaitė po buteli Salutaras. Bitteria, h po 3 mčn. savo paveiksle pa

< mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais

t d 11L itnn ic nuturiu nnnširdžui kremties pre Salutaras:atsitikirnais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras: 
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1707 So. Halsted St., Telephone tanai 6417. Chicago, III.

prastai yra visų paniekinti ir 
nuskriausti. Bliauna kerpamos 
burutės, rugoja skriaudžiami 
žmones, bet jų globėjai, kaip 
kirpo taip ir kerpa iš jų vilnas.

Toks yra padėjimas kredito
rių, pavestų globon trusto ko
mpanijų.

Ar daug iš pono A. Olszews- 
kio kreditorių norės užsipelnyti 
buručių vardų ir vengti kredi
torių tveriamų bendrovių, kad 
savo vilnas duoti trusto kompa
nijai? — Visi stambesnieji kre
ditoriai jau yra užsiregistravę, 
ir kasdienę ateina daugiau užsi-

’* P* ė.

Tel. Aromate Ssr

Valindoi! 1—1! ryk: 1—1 ?1

THE NEW RIVER COMPANY
The New River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonų ir (lirhanli kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda slubas savo darbininkams ant lengvų Išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $109.90 iki 
$125.00 į dvi savaili. Šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
nialnieriu. vien lik geri tegul atsišaukia.H. .IciMii .1 ž.ingeidnu 

avo prigimtoje kalboje.

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

gilIlIlIlIMHIIIBBli
B ■ reikalingoj foundrę, šapą ir ant yardo =
U darbininkų. Pastovus darbas. Gera mokestis. ■ 

Atsišaukite į:

EMPL. DEPT. GRANE CO.,

40th and So. Kedzie Avė.,

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Chicago

DR. A. J. KARALIUS
Sydjlolis Ir Chi«r»is

X-S1’I N i•U T J AI

Tol. Pullman 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

M. X. MOCKAUS

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

SOPHIE MAST, žymi lietuvė mo
teris, kurios akių žvairumas buvo

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliatis Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Telephone \ards a032

SMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lletuvių kalbos S.V.Istorljos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.PIHetybes Gramatikos

•Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
[|Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve- 
Inančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
[aiškinama lietuviškai.
9 American College Preparatory School 
■3103 S. Hausteo St. Chicago Ill.I H KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Tel. Yards 3654. AKUŠERE A | 

Mrs.A. VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko- Į 
legiją; ilgai praktika
vus Pennsy 1 vanijog ho-' 
pitalėae ir Phiiadcl-1 

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

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Kalba su paveikslais įvyks Brighton Parke, Baland. 
(April) 18 d., 7:30 vai. vak., Liberty Hali svet., 3925 
S. Kedzie avė., (kampas 39-to place). M. X. Mockus 
sakos, turįs daug ko nauja pasakyti ir parodyti. To
dėl atsilankę nesigailėsite.. Inžanga padengimui lė
šų 10c ypatai. Kviečia visus L. L. S. A. Kuopa.

TELEPHONE YARDS MJ4.

D r. P.G. Wiegraer
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 1>

3325 So. Halsted SU Chicaga 1

Tel. Cicero 252
DR. A. P. GURSKIS

D E N T I S T A S 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedėliomis pagal sutartį 
4817 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49111 Avė.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN®

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgzamUuoja Dykai $ 

Gyvenimas yra I 
tuščias, kuda pra I 
nyksta regėjims. I 
Mes vartojame ■ 

’ pagerintą Oph- K 
thnhnoineter. Y- ■ 
patinga (loma at- I 
kreipiama į vai- I 

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. I 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st I

Telephone Yards 4317 k

Kiti paliudijimai.
Bcn Schullz, 25-la ir St. 

Bellwood, turėjo žvairias 
mažens. Jo akis buvo atil 
jis sugrįžo darban vienos savaitės 
laiku.

Dr. Paul B. Kionka iš Melrose Par
ko, žino, kad Dr. Carter pasekmingai 
atitaiso akis. Klausk jo.

Mr. Niewan iš Melrose Park, turė
jo žvairas akis per 35 metus. Dr. 
Carter jį išgydė su vienu kariu.

Mr Nie\van’so duktė laipgi buvo 
išgydyta nuo akių žvairumo.

Akiniai prirenkami už prieinamą 
kainų.

Tonsilai prašalinami.

nuo

TELEPHONE YARDS 2721 
%R. J. JONIKAI T

Medikas ir Chirurgas
•3315 C- Halsted St,, Chicago

Akių, ausų, nosies ir gerklės 
specialistas

12(1 SOUTH STATI'. STREE'I’
Iškaba besisukančių šviesų

20 melų ant State gatvės 
and.: 9—7; nedėldieniais 10—12

f Sergėkite savo akis j

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

MONARCH BREWERY duoda vi- 
.siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierų, tai galite gauti kožną kar
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brevvery,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

registruoti. Tūlų antrasai yra 
negeri ir jiems sunku pranešti 
apie tą, kas yra daroma. Jie y- 
ra išteisinami, jeigu ir pasivė
lins. Komisijos jiems suteiks 
progą prisidėti prie bendro da
rbo. Riekia tikėties, kad buru
čių skaitlius lietuvių tarpe bus 
labai

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyi t 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. ChicaT >.
Kampas. 18-tos gatvės 

3-Čios lubos, virš Piatt’o aptieki 
Temykite į mano parašą 

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

mažas.
I

J. J, IIEBTMANOWICZ, 
Organizatorius. 

(Apgars.).

Tol. brovei* 7012

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 So .Ashland Avė.
Arti 47-tos gatvės.

DR. G. M.*GLASE»į 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ii- Ofisas

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 i><> ptc 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio 
mis vakarais ofisas užduo tas 

Telephone Yards 687

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagJ 
Telephone Haynaarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 8693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—» popietų
7—8 vakare. Nedėliornit 10—12 di«n%.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

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

Tol. Canal 5838.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

<4



NAUJIENOS, Chicago, III -r* Sereda, Balandžio 17, 1918,

Pirmą Sykį Amerikoje

TEATRAS I Nedek, Balandžio-Aprll 21,1918
M. MELDAŽIO SVET.,

Scenoj dar pirmu syk statoma 4 aklų meilės tragedija, parašyta M. Dundulienės

Kunigas Macochas
2212 \Vest 23rd Plncc, Chicago, III.

Rengiamas
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 174-tos KUOPOS Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c ir 50c ypatai.

Draugai ir Draugės, nepraleiskite šio perstatymo nealsilankę. Perstaty
mas nupiešia apiplėšimą Čenstakavo kliošloriaus ir kilus nedorus kunigo Ma- 
cocho darbus. Po perstatymui—linksmas balius prie geros muzikos. Kviečia 
visus atsilankyti. L.S.S. 174-ta Kuopa.

J Chicago ir Apielinke
—i ~ j-TT;,Įįi

žiopla panelė.
Panelė Gert rude Hearne, 2237 

17 gt., eidama State gatve į kų 
tai nusižiopsojus. Tuo tarpu vik-

LSS. VIII raiono Centrallnio Ko- ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
miteto ir LMPŠ kuopų namu bend-J 

ras susirinkimas įvvks bal. 17 d.
Aušros svet., 3001 S. Halsted sh 7:30 
vai. vakare. 'Tikslas—aptarti suren
gimą išleistuvių vakarėlio d. K. Pet- 
rikienei. ..—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEME

True translation filed with the posl- 
musler at Chicago, April 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Iš pramoniečių bylos. 
Daugelis venireemn’ų

bei jų šeimynų. Taigi, kad iš 
vengus didelio apsunkinime

pie 700 dol. vertės nuėjo savais 
keliais. Panelė vėliaus pasigedo

reika-

Brighton Park. — Mockaus pra
kalbos su paveikslais įvyks ketver
ge, balandžio 18, Liberty Hali svet., 
3925 S. Kedzic avė., kampas 39 pi.

Kviečia visus atsilankyti.

J ieškau pusbrolio Augustino Zille, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Leckavos 
parap. Kiršų sodos.

Jonas Mažutis, 
1303 \Vashinglon Blvd., Chicago, III.

REIKALAUJAME kriaučių prie 
moteriško kostumieriško darbo.

3117 Wentworth avė FARMOS!

duot aukų. ją, kad ji būtinai sujieškotų jos

lauja paliuosavimo.
prisaikin-Pastangos išrinkti 

tuosius teisėjus byloj 
VV. unijos narių, kaltinamų su
moksiu prieš karę, vakar buvo

auka sušelpianti nelaimėn

Labai svarbios

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. lavinimos susirinkimas įvyks sis 
redoj, bal. 17 d., A. Makalavičiaus 
svet., 2112—137 sl. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi draugai malonėsite at
silankyti susirinkimai). Bus svar
bios diskusijos. —P. Matonis, i-ašl.

Onos 
Daug- 

Pirmiau gyveno prie Canal- 
Prašau atsišaukti jų pa

čių ar kas žinot prisiųskit man jų 
adresą. Aš, kareivis, noriu susižino
ti. Mano adresas:

Prvt. Joseph Slankus, 
Co. E. tilt) Inf., Cainp Foųrest, 

Georgia.

Pajieškau dviejų draugų: 
Daugšienės ir dukters Sielius 
šytės. 
nori a ve.

REIKALAUJAME pamušalų dir
bėjų, tinkamų prie visokio darbo 
kriaučių. Gera mokestis'. 2-ras au
gsi as.

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

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

ulėmis. Kol kas valdžios atsto
vas išklausinėjo ir priėmė tik 6 
venireinen'us. Vis dėlto, jie

lief Organization”. Dalis dar- 
ląninkų jau įstojo naujojon or
ganizacijom Neužilgio, mano
ma, jon turės įstoti kiekvienas 
miesto darbų dirbąs darbinin-

PRAKALBOS susirinki-
(I., 7:30 v.

1117 Su.
Cicero LSS. 138 kuopos 

mas įvyks šiandie, bal. 17 
vak., Gudgalio svetainėj, 
49111 Avė. — A. K. Labanauskas.

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 

to arba VVestsidės apiclinkėje. Su 
valgiu arba be valgio. Elektra ap
šviečiamas.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no stubos darbo, 
keslis. 
gaiš 
nuii.

kaltiiuimųjų advokatu.
‘‘Tamstų, piliečiai, troškimas 

pasitarnauti Suv. Valstijoms, 
būtent prisaikintaisiais teisėjais, 
išties vra nažvmėlinas” — užrei-

Rengia L.S.S. 4 kuopa

Ketverge, Balandžio 18 d

turėsiu

Manoma, kad ji nei nesipriešins 
naujos organizacijos įsteigimui.

Mildos svetainėje,
31 10 So. Ilalsled Street

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. Ambrazevičia.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių

1700 So. Halsted sl.,

PAJIEŠKAU vienam kambario, su 
valgiu arba be valgio. Atsišaukite 
greitai Frank Rimkus, 
1840 So. Ilalsled SL, Chicago.

1217

Labai gera mo- 
Liuosa nedėliomis ir ketver- 
piet. Visi stubos paranku-
Mrs. A. Miliauckas,
48 avė., Cicero, III.

Telefonas Cicero 205.

po

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurų skirstymui ir patyrę vyrai 
prie rišulių preso.

GINSBERG and ALTEB 
2707 West 12th Street, Chicago

PARDAVIMUI

50 vokai* pašauktųjų venireme- 
n’ų didžiuma nereiškė, jogui jie Atkakius sekretorius.

Melrose Parkas turi “smarl” 
sekretorių, poną Frank Panto- 
na. Ponas sekretorius buvo Ii- 

C

“Molerų Balso” redaktorė, drg. 
K. Petrikienė. Prakalbos su pa- 
marginimu.

Kviečiame visus atsilankyti, 
nes visi busite patenkinti.

—Rengimo Komitetas.

rengia paskaitas apie sveikatą ir vai- REIKIA DARBININKŲ

mas eina daug sparčiau nei pir
mųjų. kur tapo atstatyti delei antram terminui. Bet koks 

)iivo io nusistebėjimas, kada
■Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

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 apiclinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Vyrnrna ir Moterim* VIII H 19 II II I SOKIOS rųliee metalo
n I U K 11 I nrb« niedtio dirbamo**
U tt 11 U II I inpoee, fabrikuose, bo-

teliuoHe, reatoranuos, *a- 
hunuose, liKonbučhioae, raltinčse, iankrovone, 
namuone ir tt. Pamatykit tnuaų DIDELI au- 
raAą. GtriauHioa mokeat|a.

Advance Employment Eichange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

PARDUODU barbernę iš priežas
ties, kad turiu išeiti į 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” ofisą pažy
mėdami No. 7.

to, išrodo. kad darbas nebus už-

Prof. Thomas suspenduotas.
Chicagos universiteto profe

sorius \Villiani J. Thomas, ku
ris buvo areštuotas kartu su p- 
ia B. M. G range r Brevoort vieš- 
butyj, suspenduotas. Apie tai 
Thoinas‘ui pranešė universiteto

kė jam naujų kandidatų sura
šą ir peticijų, reikalaujančių pa
skelbti rinkimus. P-as Panton 
labai užsirūstino tokiu piliečių 
begėdiškumu. Ir suradęs peti
cijoj vienų mažų klaidelę, jis at
sisakė pasirašyti po ja. Girdi, 
pasirašiusieji po peticija nesiži- 
no, ko reikalauja: rinkimai turi 
pripult balandžio 16 dienų, o ne

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

BEI KALINGAS tuojaus darbštus, 
inteligentiškas vyras — lietuvis, prie 
lietuviškos kolonijos, už algą, arba 
už algą ir nuošimtį. Rašykite ang
liškai pas Sanborn Land Company, 
Eagle River, \Visconsin.

balto
universiteto prezidentas, tno-

Sis nepai-

reikalu. Manoma, kad pro f.

universiteto. Kai-kurie prof. 
Thonias’o draugai-prof ūsoriai 
patariu jam rezignuot pirm ne
gu valdyba išneš neprielankų 
jam tarimą. Tikimasi, kad

paskelbt rinkimus. Rinkimai 
vakar įvyko, bet ponas Panto- 
n’as jau nebebus Melrose Par-

Antanas Dvarionas
Mirė Balandžio 16 d. 1918 m.

2-rą valandą nakties
Velionis paėjo iš Kauno gub. 

'Telšių pav., Salantų parap., 
Laivių kaimo.

Mirė sulaukęs 32 melų am-

Laidotuvės įvyks sekančioje 
Pėlnyčioje, Balandžio 19 d., 9 
valandą ryte, iš namų 037 W. 
18th str į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Kviečiu visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu-

Pasilieka nuliudime brolis 
Kaži m i e r a s.

Tūli valdininkai išreiškia ta 
nuomonę, būtent, kad augštes- 
nioji valdžia neeikabins prie

f.i miesto valdžios kaltinimas

dol. piniginės pabaudos. Aps-

išeis iš dabartinio nemalonumo

Ima nagan pavieto 
valdžią.

Miesto valdžia įteikė ulliina- 
tuma C.ook pavieto iždininkui 
išmokėti miestui penkis milio- 
nus dolerių užvilktų mokesčių 
arba būti patrauktu tieson. Pa
vieto iždininkas, Stuckarl’as, pa
sitaręs su kitais savo bendrais- 
pavieto valdininkais, nutarė pa
sirinkti pirmąjį. Jisai prižadė-

•JT*1

Pranešamai
Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 

pranešimas.

pašalpos organizaciją

nai įgriso rinkimas įvairių ko-

PRAMOGOS.
V a karai—Baliai—Piknikai—Etc.

L M I* S. 29 kuopos rengia drau
gišką vakarėlį balandžio 21, Liuo- 
sybės svetainėje, Wabansia avė. Pro- 
grame dalyvaus gabiausios spėkos. 

Kviečia visus Komitetas.
Gegužės 4 d., 7:30 v. vak., LSS. Ši

oji kuopa rengia Apvaikščiojimui 
gegužinės šventės ir K. Markso, 100 
metų gimimo dienos sukaktuvių. 
Programas Ims įvairus. Vėliau šo
kiai. —Komiteats

Harvey, III. — LSS. 228 kuopa re
ngia didelį balių balandžio 20 d. Ba- 
fia’s svetainėj, 15509 S. Halsted st. 
(Phoenix) Harvey, III. Pradžia 7 v. 
vakare. Draugai ir draugės nepa
mirškite atsilankyti. Bašt. S. Venckus

šiuo pranešam visoms Chicagos 
L.S.S. kuopoms, kad LSS. 174 kuopa 
rengia pramogų vakarą balandžio 21 
dieną, M. Meldažio svet. Bus lošiama 
4 veiksmų tragedija “Kunigas Ma
cochas”. Taigi visos kuopos malo
nės paremti musų vakarą nerengiant 
jokių kilų pramogų tą pačią dieną.

—174-tos kp. Komitetas.

šiaip: du milionu dolerių šian
die, vienų inil. pėtnyčioj ir liku-

Delei tų pinigų jau senai ėjo 
atkakli kova. Pavieto valdinin-

čią sumų pa mat uodam ies tuo, 
kad miesto valdžia nesistengia-

sančius mokesčius. Dabar visa, 
matoma, užsibaigs laikos keliu.

Norėjo pažvelgt pro langą,— 
pateko bėdon.

susis Tomas”,
smai
liame

don. Pereitą naktį jisai užsi
manė pažiūrėti pro langą į po
nios Catherine Buttemvith mieg- 
ruimį, 20 W. Superior gt., ir 
buvo suareštuotas. Kuomet ji
sai nuvesta į stotį, policija pa
tyrė, kad jisai nėra užsiregis
travęs. Taigi vieton vienos bė
dos “smalsusis Tomas” dabar 
turės dvi.

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

REIKALINGA vyrai dirbti į le- 
daunę. 10 valandų į dieną. Gera 
mokestis.

Calumct Refrigerating Co.,

REIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbatr 
darbininkų neramumo.

Nėra

Chicago, 111.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 11 
Elta st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., šukavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartin 
adresą. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
1343 So. Hermitage av., Chicago, III.

REIKALINGA patyrę audėjai ant 
rankinių staklių. Gali uždirbt nuo 
$20 iki $25 j savaitę. Pastovus dar
bas. Ingrain 25c, Brussells 27K»c.

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

delREIKALINGAS draiverys 
“serap iron” vežimo.

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

parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę už .3 
centus.

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

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

L. Pruzansky,
3213 Wallace st., Chicago, III.

■ 111 1 . ■■""7---------------------
. .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

ma 5—6 kenai pieno kasdien. Prie
žastis pardavimo — liga. 

Frank Zeman,
2053 W. Coulter str. Chicago

PARSIDUODA čeverykų dirbtuvė 
pardavimo priežastis—einu kariuo
menėn. 2843 Wallace Sl., Chicago

PARDAVIMUI—nuosavybė su pir
mos klesos groserne ir “meat mar
kei”. 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 avė., Chicago.

BABGENAS.
Aš turiu farmą arti miesto, 20 ak

rų žemės, labai sveikame klimate. 
Žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno- 

gyvenau tenai 2 metus, ge- 
palvręs tą šalį. Žmonės li-

das; aš
gūniai
gauna.
gina.
ant namo saliuno, loto 
mohiliaus.

ten nuvažiavę sveikatą at-
3 karius į metus vaisius au- 

Noriu parduoti, arba mainyti 
arba auto- 

Pardavimo priežastis —

peili. Del platesnių žinių rašykite 
laišką, nurodydami savo nuosavybės 
vertę, arba atsilankykite ypatiškai, 
nuo 12 vai iki 5 vakare.
J. J. J., 10649 Mich. avė., Chicago, III

FARMŲ REIKALE
Žemė yra svarbiausi žmogaus sa

vastis! Mieste pragyvenimo reik
menis yra pabrangę iki dideliam I ii 
psnim! Užtai rodosi būt proting i dėl 
visas pastangas, kad įgyt ūky Min
nesota valstijoj, C.ook paviete yra 
12.000 akrų žemės ir ją valdžia dali
na dovanai po 160 margų. Jei tani-
balandžio 17 pavakare važiuokim 
pažiūrėt. Nesu jokiu agentu, užtai 
jūsų pinigų nenoriu, man reikalinga 
vien draugai, o ten — kaimynai. Ga
lit ateit su mumis pasitart bile ka
da pirmą vakarą Balandžio 17 d.,— 
(Būnu karčiamoj) SAiKALAUCKAS, 
1123 So. Clinton St., Chicago.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklą, 
dienomis ir vakarais, 
didelė, 
laiku. 
3001 S.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašvt galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA 

Ilalsled St., Chicago 
V. Mišeika, Vedėjas.

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

Prvt. Joseph Jacikas, 
Co. II. 101h 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., Chicago.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa už žemą kainą, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj jbiznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Janušauskis, 
3244 So. Halsted Str., Chicago, III.

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

Junk Shop
2533 W. Madison SI., City.

RAKANDAI

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewritina, pilk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. •• 
belnos istorijos, geografijos, polltl- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo • ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki l:M 
3106 So. Halsted SL Chicago. III

rybos visuotinas susirinkimas įvyks 
gegužio (May) 26 dieną. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

Pranešame tatai išanksto, idant 
priklausančių Chicagos Liet. Darb. 
Tarybai organizacijų išrinktieji at
stovai tatai žinotų, o taipgi, idant 
draugijos ir kuopos, kurios dar ne
įeina Tarybon, bet norėtų prisidėti, 
spėtų išrinkti savo atstovus.

—Ch. L. D. T. Komitetas.

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

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

Kviečia M. Pukienė.

Visų Chicagos liet, vyrų chorų be
ndras mokinimosi vakaras Ims ket
verge, balandžio 18 d. P. T. Radavi- 
čiaus svetainėje, 936 W. 33rd St. 
Pradžia 7:30 v. v. 'Tą patį vakarą, 
)eje, turėsime dalyvaut LSS. 4-tos 
kuopos prakalbose, lodei geistina, 
kad dainininkai susirinktų laiku.

—Pirm. M. M. Juodis.

West Pult man, III. Liet uvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 38 kp. 
susirinkimas įvyks Ketverge, balan
džio t 8d., 720 W 120 str. Pradžia 
ygiai kaip 8:00 vai. vak. Draugai ir 

draugės, malonėkite visi būtinai atsi
lankyti. nes jau keletas mėnesių pra
ėjo, kaip nebuvo kuopos susirinki
mo. Turim sutvarkyti daug kuopos 
reikalų. —Rast. S. Tilvikas.

/
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PAJIEŠKAU viduramžės moters 
prie pridabojimo 3 kūdikių, 2 mer
gaitės ir vienas vaikiukas—6 metų, 
5 metų ir 2 metų 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 fanuos.

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu. 
Atsišaukite laišku šiuo adresu: 

Naujienos No 8 
1840 So. Halsted SI., Chicago,

REIKALLNGA darbininkų dirbti į 
šapą. 930 W. 19lh PI., Chicago

Už $50 NUPIRKSI $3J0 dvigubais 
springsais phonografiį, 2 Jewe 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvaranhiotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $3, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

m.

Pajieškau savo vyro Bernardo Ta- 
parausko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žeirnės parap., Šiaulėnų kaimo, tam
siu plaukų, mėlynos akys, apskrito 
veido, šlakuotas, apie 32 melų am
žiaus. Buk malonus atsišaukti: aš 
noriu kad tu sugrįžtum ir padary
tum galutiną rokundą, nes žinai, 
kad aš pinigų neturiu, dirbti nega
liu ir neturiu kur vaikų dėti, miestas 
neduoda duonos, o į prieglaudą vai
ku nepriima. Nesibijok, aš tavęs 
n ea rėš luoši ir. Jeigu kas žinote, kur 
jis randasi, duokite man žinią.

Marijona Taparauskienė, 
1701 So. Union Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro, 'Tautkaus. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
jį žino malonėkite pranešti šiuo ad
resu: Agnė Tautkus,
2928 — E. 81 sh, Clevcland, O.

Pajieškau Stanislovo J.esuČio .Kau
no gub., Šiaulių pav., VViekšnių val
sčiaus, Padvari.\ sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Januška, 
3952 So. Rockwell st., Chicago, III.

REIKALINGA stiprių vyrų dirbi- 
mui_ j Rag Shop. Atsišaukite:
1447 S. Sangamon Str. Chicago

PARSIDUODA “Wur Litzer Pui
pas Pianas,” Zalapon didelis ir ma
žas barabanas ir 36 notos už ma
žiausią kainą iš priežasties uždary
mo saliuno. 3698 Cedar SL, Indiana 
Harbor, Ind. Wni. Radzus.

AUTOMOBILIAI

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti 
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va- 

mokestis $15.00; g'^- 
litO išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mc 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

REIKALINGAS barberis suimto
mis po pietų ir nedėldieniais iki pie
tų. Joe Grigonis,
2051) \V. 251h SI., Chicago, III.

NORIU pirkti saidkarį, bile ko
kios kompanijos. Kas turite parduot 
praneškite greitai. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe Avė., Cihcago.

REIKALINGA pardavėjai ir par
davėjos, geistina apsipažinusių su 
Dry goods. Gera mokestis, pastovus 
darbas. Atsišaukite: 3-čios lubos, 
KLEIN lUtOS., Ilalsled and 2(ltli Sis.

PARDUODU pigiai garinį byciklį 
“Indiana Excelsior”. J. Mikslliš\ 
2917 So. !x)Wc avė., Chicago

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus. $17.00, vėliau $25 į savaitę.

L. Striupas 
1656 \Vabansia Avė., Chicago, III

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moteris lengvam darbui ant 
west side į Bed Spring šapą. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather SI., vienas blokas į pie- 
us nuo Harrison ir Canal gatvių.

BUIKAI .INDAS greitu laiku lietu
vis barberis'. Pastovus darbas .Mo
kestis geram barberini gera. Taipgi 
parsiduoda pati barbernė, visi įran
kiai naujos mados, vieta gera, nau
jas buildingas garu šildomas.

J. Konlrimavičia, 
1105 S I9lh Avė Cicero, III.

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie išskirstymo skudurų. Gera už
mokestis. Pastovus darbas.

P. GOLDMAN
1820 W> 141h SI., Chicago.

NAMAI-žEMĖ
GERA PROGA NORINTIEMS NAMO 

JOHN R. ROBERTSON and CO. 
šita Co. perka ir parduoda lotus ir 
akerius žemės. Gyvuoja jau 20 melų 
ir tikrai teisingai su žmonėmis apsi
eina. Reikalauja tik 25 dol. įnešl ir 
skolina visą materiją prie namo ir 
akeri žemės ant lengviausių išmo
kėjimų. Kreipkitės prie manęs ši
tuo adresu: Mr. F. YAKAITIS, 
158 and Wood St., Harvey, UI

Už MURINI namą Chicagos mieste 
i’oriu gauti biznį arba farmą su gy
vuliais ir padargais. Biznis gali bū
ti ir ne Chicagos mieste. Kas turite 
atsišaukite laišku į Naujienų Ol’ są, 
pažymėdami No 9.

PARSIDUODA dvejų pagyvenimų, 
po 4 kambarius, namas; gatvės iš
taisytos, randa $15.00 į mėnesį, kai
na $1100.00. Tarties su 

. McDonnelL
2030 W. 381h st. Chicago, III.

■Į.
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDAI.Ų
Muiai sistema ir ypatiftkas mokinimu* pa

darys jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 

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

Elektra varomos masinos musų siuvimo by
riuose.

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

Patrenos daromos pagal Jūsų mlerą — Lile 
stailės arba dydžio, iž bile madų knygo*.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnirku, Perdėtinis,

118 N. La Šalie gatvė. Kambary* 41Š-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. Dildomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Sccley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė


