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Vokiečiai tebestumia ang 
lūs atgal

Paėmė dar keturis miestelius

Kontr-atako.se, praneštose ry
tmetiniame pranešime,musų ka
reiviams pasisekė įeiti į Meteren 
ir Wytschaete miestelius, bet de- 
lei priešo tęsimo atakų, negalė
jo ten išlaikyti savo pozicijų.

“Francuzų kareiviai veikia su 
anglais šiame fronte.”

“fiEKO SVARBAUS NE
PRARASTA”

Sako Lloyd George

posl-
1918,
1917.

ANGLAI PASITRAUKĖ 
ATGAL

Siaučia baisus mušis

Anglai buvo atsiėmę du miestelius, 
bet ir vėl prarado

. True translalion filed wilh the posl- 
| niaster at Chicago, April 18, 1918, 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal 17. — Iš 
priežasties priešo spaudimo ce-

ANGLAI ATSIĖMĖ, BET 
IR VĖL PRAŽUDĖ 

MIESTUS

šautuvais ir kulkosvaidžiais ata
kuojančioms masėms kareivių.

buvo priversti pasitraukti iš sa
vo priekinių pozicijų šiaurinia
me sparne, į rytus nuo Ypres. 
Apie (ai šiandie pranešė gen.

linijų stiprinimą už giminią pa-

Anglų padėjimas gerėja, 
nors vokiečiai skelbia laimė

jimus

labai smarkių susirėmimų, ypač 
į rytus nuo Robesų, 5 myl. į šia- 
ur-vaakrius nuo Betone, kur vo- PRANCŪZAI EINA PA- 

GELBON ANGLAMS

Siaučia baisus mušis.

True translation filed with the post- 
tna’ler at Chicago, April 18. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 17. — Iš vi
so chaoso milžiniško mūšio pa

Mušis apie Arras

Linija prieš Arras ve 
vieta mušiu, čia aliutai

buvo

inio Iranslation filed wilh the post- 
master ai Chicago, April 18, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Bal. 17. — Aki

anglų tranšėjų, kurias 
priešas paėmęs.

sako, kad francuzų kareiviai 
dabar sustiprina anglus Wyl- 
scbalte-Meteren fronte.

dėtis už 40- 50 mylių aplinkui, 
atėjo du pranešimai, kurie pa
drąsina talkininku valdžias.c c

Picardy sektore buvo smar
kus artilerijos šaudymasis tarp 
Sotume ir Oise upių, bet oficia-

Vokiečiai laimėję.

mę
susi remi mus.

Tolinus i pietus tik maži už-

True Iranslation filed with Ibe 
mastei' ai Chicago, April 18, 
as required by the act of Oct. 6,

LONDONAS, Bal. 17.

pn«i 
1918. 
191'

Meteren ir dalis \Vvtschacte li
ko atimtais ir išlaikytais tūla lai
ką. It lik po smarkių atakų an
glai vėl pasitraukė iš miestelių.

Vokiečiai skelbia laimėjimus.

ryžimts, kad vokiečiai nuo Wyl

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
PENKIS MIESTUS loi ir taipgi įgijo atramos pieti-

Labiausiai neramiomis žinio
mis buvo pranešimas iš Berlino,

ros ir Londono prisipažinimas, 
kad anglai pasitraukė iš neku-

True Iranslation filed with the post- 
n.asler .it Chicago, April 18, 1918, 
as reiĮuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Bal. 17. — Vo
kiečių oficialis pranešimas sako:

‘‘Pereitu melu mūšio lauke t c

Flandrijoj Poclcapelle ir Lange- 
marek liko paimti.

SIAUČIA PASIBAISĖTI
NI MŪŠIAI

Anglų padėjimas gerėja

Pasitraukimo ten buvo tikė
tasi, kad vokiečių paėjimas ties

tų mūšio lauke Flandrijoj gen. 
Si\t von Amini armija paėmė

True translalion filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, April 18. 1918, 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 17. Mu 
šis Flandrijoj šiandie siaučia ne
tikėtinu smarkumu. - telegra-

šoninėms atakoms. Oficialiai 
paskelbta, kad pasitraukimas J šiaurę nuo Lys anksti ry

iš anglų armijos kvaticros Fra- 
ncijoj.

tu ri.

Kiek pasitraukta?

past-
traukė, nežinoma. Tečiaus gal
būt vokiečių skelbimas paėmi-

l’acmė \Vylschaele miestelį ir iš
vijo priešą iš augštumų į šiaur
ryčius ir vakarus nuo miestelio, 
nežiūrint stiprių kontr-priemo- 
nių ir atmušė stiprią kontr-ata- 
ką. Priešas, kuris traukosi į 
pietvakarius nuo VVulvcrghem, 
liko nustumtas atgal už Douve

Ii spręsti iš vėliausių pranešimų, 
mušis linksta geron pusėn ang
lams.

ke savo buvumo karės lauke tris

yra pasekme anglų pasitrauki
mo.

Mušis, kuris siaučia jau dc-
Bailleul ir stipriai ginama

lankstytame fronte nuo Męssi- 
nes augštumos iki Meteren, pa
sidarė daug smarkesniu.

St. Lloi paimtas?

šiaurę nuo Bailleul ir miestelis 
Meteren liko paimti. Vartoda-

miami francuzų, veltui bandė ai-

čiai paėmė SI. Eloi miestelį, ma 
žiau kaip už trijų mylių į pie
tus nuo Ypres, bet jos nėra pa
tvirtintos.

Buvo taipgi sakoma, kad vo-

me abejose pusėse Merris. Jų 
atakos žlugo su didžiausiais nuo
stoliais.”

ANGLAI NEGALĖJO Iš 
LAIKYTI ATSIIMTŲ 

MIESTELIŲ

pusėj Kemmel kalno, kurs 
už apie 2VL» myl. į šiaurę 
Wulvergbem.

Anglai smarkiai ginasi

Visoj kitoj dalyj fronto

nuo

nuo

True translntion filed with the post- 
nuister ai Chicago, April 18. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 17. — An
glų oficialis vakarinis praneši
mas sako: .

bombardavųną praktiškai visa
me Lys mūšio fronte ir nuo

jo prieš vokiečių užpuolimus.
Oficiales ir pusiau oficialūs ži 

nios pasakoja apie pasibaisėti 
mis nuostolius padarytus anglų atmuštos ir

kio smarkaus ir nuolatinio šau- 
dymos, kokis ėjo nuo utarniti
ko po piel ir kokis eina dabar, 
kada jis išsiuntė žinią šįryt.

Nežiūrint atkaklių atakų 
kiečiai nuo utarninko ryto 
laimėjo žemės ir, galbūt,’ 
jos neteko.

ne

ėjo

nešla, kad užėmė žemes, kurias 
jie buvo pralaimėję.

Tam dauuvbės priešo atakų
utaininke po pietų ir vakare 
šiauriniame Flandrijos fronte, 
viena jų padaryta didelėmis spė
komis Zillebeke sektore buvo 
labai nelaiminga vokiečiams,

šaudomos iš arti. Jiems mato
mai buvo paliepta pasitraukti 
ir tada anglų artilerija pagavo 
juos iš šono ir skerdynė buvo 
pasibaisėtina.

Karės sekretorius sugrįžo
Atlantiko uostas, Bal. 16. Šią

dien sugrėžo į Aemriką iš bevo pasekamas infanterijos ata
komis. Visos tos atakos buvo lionūs po Europą karės sekreto- 

didelių nuostolių rius Ncvvton D. Baker,

True translalion filed wilh Ihe 
nrister ai Chicago, April 18, 
as retpiired by ihe art of Oct. (>,

LONDONAS, Bal. 17.
mieras Lloyd George, pereitą na
ktį kalbėdamas atstovų bule pa
sakė, kad narsus gen. Plumers, 
Messines komanduotojas, kuris 
mušasi prieš tokias dideles spė
kas, ir kiti pasižymėję genero
lai buvo šalti ir ramus.

“Mes praradome teritoritojos 
bet nepraradome 
baus”, sakė premieras. 
ra nuomonės ne vien i

nieko svar-
“Tai y- 

niusų ge- 
nuomone

gen. Foch, kuris yra

“Vokiečiai taikėsi sunaikinti 
anglti armiją. Jiems tas nepa
sisekė.

“Priešas priįdarū didelių ano

mis su priešo aplaikytais nuos
toliais.

“Frmct’.zų armija yra nepa
liesta ir Amerikos armija nuo
latos pla.tkia. Jeigu talkinin
kai tvirtai laikysis išvien, mes
pagaios laimėsime.

NORVEGIJOS SOCIALIS
TAS NUTEISTAS KALĖ-

JIMAN

Už raginimų sutverti Darbi
ninkų Tarybų

True Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago, April 18. 1918, 
as reųuirod by thč act of Ocl. 6, 1917.

CIIRISTIANIA' Bal. 17.
Kairiųjų socialistų vadovas 
Traimicl šiandie liko nuteistas 
60 (iit nij Trondhjem kalėjimai! 
už laikymą kurstančios prakol- 
bos.
mas kurstyme, darbininkų pa-

Jis taipgi buvo kaltina-

žiu ir sutverti darbininkų ir ka-

Uždarymas kalėjimai! socia-

bininkų sujudimus visoj Norve-
-rj i o i, tV-sHh'''

37 ŽMONĖS ŽUVO ANT LAIVO

True Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago. April 18. 1918. 
as reiĮuired by the act of Oct. (i, 1917

Atlantiko uostas, Bal. 17.
37 žmonės žuvo, kada Amerikos 
laivas O. B. Jennigs ir anglų lai
vas War Knight, abu prikrauti 
su kerosimi ir degančiais alie-

glijos pakraščiuose. Taip sako

Visi žuvusieji, su vienu išė
mimu, buvo ant anglų laivo. Jie 
sudegė užsidegus gazui ir alie
jui.

VALDŽIA PAIMA ERIE 
KANALĄ

Tnie translntion filed with the post- 
inaster ai Chicago, April 18, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, D.C., Bal. 17

rfŠIANDIE
DRG. K. PETRIKIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės Bridgeporte, Mildos 
svet., 3242 S. Halsted st. 
Renkia LSS. 4-ta kuopa. 
Pradžia .7:30 vai. vak r 

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

--Ge nėra lis direktorius McAdoo 
šiandie paliepė, kad Prie kanalas 
butų paimtas geležinkelio ad
ministracijos ir kad tuojaus bu
tų pabudavolas burkų laivynas, 
operuojamas po užžiurėjimu G. 
A. Tomlinson iš Dulutli, Minu., 
palengvinimui pervežimui pre-

SAUSŲJŲ LAIMĖJIMAI

Rock Island pavietas ir kele
tas kitų miestelių liko 

sausais.

Bal. 16 d. keliuose Illinois 
miesteliuose buvo balsavimas a- 
pie uždarymą saliunų. Beveik 
visur laimėjo sausieji.

Eas Moline mistelis viro! sau
su 265 bals, didžiuma. Tokiu

yra sausas, kadangi kiti mieste
liai jau seniau uždare savo sa
liomis.

Savannah irgi virto sausu.
Prie sausųjų prisidėjo ir Che- 

ster.
Worden kaimely) sausieji pra

laimėjo. Jis buvo ir pasilieka 
šlapiu.

Didžiausį smūgį slapieji ap- 
laikė St. Charles miste. Jis buvo 
skaitomas palinkusiu prie sla
piųjų ir čia jie visai nesitikėjo 
pralaimėti. Bet gi jis liko sau
su. I^ž uždarymą saliunų pa
duota 126 balsų didžiuma. Da-

piais lik trįs miesteliai — Auro
ra su 26 sabiniais, Mapple Park 
—su 5 ir Dufidee su 6 galiūnais.

NAUJAS “KARŽYGIŲ” 
ŽYGIS

Išvežė ir išsmalavo unijos 
viršininkų

True Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, . April 18. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917.

JEROMIE, Ariz. — Vario ka2

liepos men. deportavo iš Bisbee 
1,200 darbininkų, tebeveikia sa
vo senuoju budu. S>j laiką jų au
ka buvo \VilIiam VValdroop, pir
mininkas pildomojo komiteto 
kasyklų darbininkų unijos.

Bestovint ant gatvės kampo 
jis buvo “lojalistų” pagriebtas 
už rankų ir įmestas į laukiantį 
automobilių.

rą. kur jį inuvilko, sumušė, api-

mis. Gubernatorius litini palie
pė generaliam prokurorui ištir-

Pereitą vasarą Waldroop iš
kėlė aikštėn pasikėsinimą jį nu
žudyti, kada bulgarai, kurie bu
vo pasamdyti atlikti tą darbą, 
pasakė jam apie suokalbį ir kal
tino, kad šerifo pagclbininkas,

ninku, turėjo gauti $5,000 už jo 
pašalinimą iš kelio.

Moterįs galės valdyti kilno
jamus elevatorius

NEW YOBK. — Pripažinta,

mus namų elevatorius, negrei- 
lesnius kaip 100 pūdų į minulę. 
Didesniuose budinkuose, kur e- 
levatoriai keliasi 700 pėdų į mi
nulę greitumu, moterįs negalės 
valdyti elevatoriais. —Koresp.

Turkai paėmė Balum
Burian užims Czeniino vieta

Vengry kabinetas rezignuos

150,000 žmonių pašauks kariuo-
menę gegužio mėnesyje

37 žmonės žuvo ant laivo - Bolo Paša 
sušaudytas

TURKAI PAĖMĖ BATU- 
MĄ KAUKAZE

Gynė jį armėnai.

kad iš priežasties rezignavimo 
Austrijos užrubežinių reikalų 
ministerio grafo Czernino, aus- 
trų-vengrų rateliuose išsivysto

True translation filed with the pOM- 
nuister at Chicago, April 18, 19l4i? 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917;

LONDONAS, Bal. 17. — Kon
stantinopoly), panedėlyj išleis
tame oficialiame pranešime ske
lbiama apie turkų paėmimą 
Kaukazo miesto Batum.

Pranešimas sako:

ma, kad daug žymių Austrijos

mas grafo Czernino duoda pro
gos jieškoti pamatą taikos tary-

grafas buvo užrubežinių reika
lu ministeriu.

“Kaukaze, Balųmas 
į musų
laukinius fortus žingsnis už žin
gsnio. Civilių gyventojų depu
tacija išėjo ir priėmė musų ka
reivius. V.

iešas gynė iš-

“Skaičius belaisvių ir dydis 
grobio dar nepatirtas. Priešo 
nuostoliai dideli.

Į vakarus nuo Vau ('ži ro mu
sų kareiviai užėmė Sėli miestą'’.

gardą rusai evakuoja, bet turkų 
užėmimui priešinasi armėnai).

•|l I į ■ ■■■■■»■■       ■ i I

BARONAS BURIAN UŽ
IMS CHERNINO VIETĄ

True Iranslation filed wilh the post- master at Chicago, April 18. 1918, 
as retiuircd by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 17. — Iš 
Vienuos pranešama, kad Aust
ro-Vengrijos užrubežinių reika
lų ministeriu vieton grafo Czer
nino liko paskirtas baronas Bu
rini!.

Baronas Burian užimdamas 
užrubežinių reikalų ministerio 
vietą pasilaikys ir finansų mint

Burian
von Bajecz buvo užrubežinių 
reikalų ministeriu nuo rūgs. 15, 
1914 iki gr. 23, 1916, kada jo

rio vietą dabar jis užima. Nuo 
to laiko jis buvo finansų mini

VENGRIJOS KABINETAS 
REZIGNUOSIĄS

True Iranslation filed with the posl- 
inasler at Chicago, April 18, 1918, 
as rėųuired by the act of Oct. (», 1917.

COPENHAGEN, Bal. 17.

ngrijos premieras Wekerle ir jo

NAUJAS TAIKOS JUDĖ
JIMAS AUSTRIJOJ

AUSTRIJOS PREMIERAS 
REZIGNAVĘS

True translalion filed \vilh the post- 
maslcr ai Chicago, April 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (i, 1917.

ZIJR1CH, Ba. 17. — Sulig čia

PAŠAUKS 150,000 ŽMO
NIŲ KARIUOMENĖN 

GEGUŽĖS MĖN.

True Iranslation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, April 18. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 17. -- 
Provost marsball gen. Crmvder 
šiandie popiet pranešė, kad 150,- 
000 draftuolų žmonių — tris syk, 
daugiau negu mėnesinė kvota—- 
bus sumobilizuoti gegužės mė
nesyj.

birželio mem
3(>(),’)()0|žanonių iš antrojo dra- 
Ho, kuriame bus viso pašaukta 
800,000 žm., bus jau kareiviu

žmo'iės yra taip greit šaukiami, 
kad lik atsiranda jiems vietos 
k< i n pese.

Pritaria ėmimui kariuome
nėn 21 m. jaunuolių.

1 rue Iranslation filed with Ihe posl- 
niasler at Chicago, April 18. 1918, 
as rcciiiired by Ihe act of Oct. (i, 1917.

jaunuolių, kurie pasiekė 21 me
lų amžiaus po birželio 5 d. 1917, 
liko prielankiai raportuota at
stovų butui. Registracijos dvie- 
na nustatys prezidento prokla
macija.

BOLO PAŠHA SUŠAUDY
TAS

Sustreikavo
CHICAGO. — Apie 1,000 au

tomobilių ir vežimų darbininkų 
sustreikavo, reikalaudami 8 v. 
darbo dienos ir pakėlimo algos. 
Streikas palietė 100 darbininkų/

Tų judėjimų pagimdžiusi 
Czernino rezignacija 

True Iranslation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 18, 1918, 
•s reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

True translntion filed with the posf- 
inasler ai Chicago, Apįil 18, 1918, 
as recjuircd by the act ofpOct. 6, 1917.

PABYŽIUS, Bal. I7.?>aul Bo
lo Paša, pasmerktasis išdavikas, 
šiandie anksti rylą liko sušau
dytas Vinceitnes miške. Kada 
paliepia šauti, prabilo šautuvai

LONDONAS, Bal. 17. — Co- 
logne Gazettc išspausdino žinią,

Skaitykite ir Platinkite *
“NAUJIENAS” fNAUJIENAS”

atako.se
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True translation filcd with the post- 
‘K161 ‘XI l!H,V
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

‘‘Taika kadir čia 
dar taika ’ ’.

ja, nežiūrint to, kad ta tai
ka yra griežtai priešinga de-

teikė Vokietijai milžiniško

Kodel taip pasidarė, šian
die beveik visiems aišku. 
Toms kalboms, kad Rusijos 
revoliucionieriai “parsidavė 
kaizeriui”, dabar jau netiki 
joks išmintingas žmogus. Jie 
priėmė Vokietijos sąlygas 
grieždami dantis — priėmė 
todėl, viena, kad negalėjo 
kariaut, antra todėl, kad ne
norėjo kariaut.

ko tečiaus yra taip-pat nie
kas kita, kaip negalėjimas— 
moralis negalėjimas.

Rusija padarė taiką su Vo
kietija todėl, kad ji neteko 
fyziškų ir moralių jiegų ka
riauti tolinus. Ir bolševikai 
Rusijoje todėl rado pritari
mą dižiumoje kareivių, val
stiečių ir darbininkų, kad jie 
idealizavo tą moralį žmonių 
nepajiegimą kariaut.'

Bet tas “taikos kadir čia

taus c

žmonės labiaus pailsta ka-

škas pastangas atsiekti tai
kos; kaizeris Karolius įsi
drąsino net parašyt laišką 
prezidentui Poincarė, pripa
žindamas teisingumą Fran- 
cijos reikalavimų sulig Elza- 

jso-Lotaringijos.
Taika su Rusija ir perga

lė Italijoje laikinai sustipri
no Austrijos nugarkaulį ir į- 
kvėpė jai vilties atsilaikyti, 
iki Vokietija “apsidirbs” su 
talkininkais,

Bet skaitytojui gal pasiro
dys keista, jeigu mes pasa
kysime, kad Vokietijai taip- 
pat grūmoja staigaus mora- 
lio susmukimo pavojus. 
Sprendžiant pagal tą baisią 
energiją, kurią parodė daba
rtinis jos ofensyvas Belgijo
je ir Francijoje, galėtum ma
nyti. kad apie moralį jos nu
silpnėjimą negali būt nė kal
bos; o betgi daugelis faktų 
liudija visai ką kita.

Vienas faktas yra tas, kad 
Vokietijos žmonės baisiai 
vargsta. Ilgi pasakojimai 
tūlos amerikietės artistės, 
nesenai pagrįžusios iš Vokie
tijos, spausdinamieji Chica- 
gos “Tribune’oje”, rodo, kad 
tenai visi gyventojai, iši
mant tiktai pačius turti- 
guosius, gyvena pusba
džiais; visi jie sudžiūvę ir 
netekę jiegų, vaikščioja su
lopytuose skarmaluose; dau
gybė dirbtuvių užsidarę. 
Žmonės labai ištroškę taikos 
ir yra įširdę ant valdžios, 
kuri neįstengia jos įvykinti.

Dar svarbesnis tečiaus da
lykas, parodantis moralį Vo
kietijos žmonių stovį, yra 
Vokietijos didžiumos sociali
stų taktika. Jie, kaip žino
me, nesenai balsavo už karės 
kreditus, nepaisydami to, 
kad šį kartą nebuvo jokio 
pateisinimo, buk Vokietija 
turinti “giVities nuo užpuoli
mo.” Balsuodami už karės 
kreditus, kuomet Vokietijos 
armijos stovi toli priešo že
mėje ir dar stengiasi toliau s 
įsilaužt į ją, Scheidemann’o 
pasekėjai nusidėjo ir prieš 
tą “social-patriotišką” prin
cipą, kuriuo jie vadovavosi' 
nuo karės pradžios. Tai yra 
moralis susmukimas.

Bet šis moralis susmuki
mas, matoma, apsireiškia 
plačiose darbininkų miniose 
nes Vokietijos “didžiumie- 
čiai” dar vis turi daug pase
kėjų proletariato eilėse, ne
žiūrint nepriklausomųjų so
cialistų veikimo. Žinios apie 
rinkimus, įvykusius nesenai 
kaikuriose Vokietijos vieto
se, liudija, kad “didžiumie- 
čių” įtekmė paskutiniu laiku 
net sustiprėjo.

Kodel-gi tie socialistai bal
savo dabar už karės kredi
tus, kuomet jau pereitais 
metais jie buvo ėmę priešin- 
ties valdžiai ? Todėl, kad no
rėjo kuogreičiausia atsiekti 
taikos — taikos kadir čia dar 
taip. Scheidemann’o parti
ja tiki, kad artimiausis ke
lias prie taikos yra sumuši
me talkininkų; ji tiki, kad 
Hindenburgas gali iškovot- 
taiką, todėl ji ir parėmė jį 
kreditais. Jeigu ta partija 
pasitikėtų darbininkų klesos, 
o ne ginklų spėka, tai ji bal
suotų prieš kreditus — kaip 
nepriklausomieji socialistai.

Rusija, neturėdama pajie- 
gų ir noro kariauti, priėmė 
imperialistinę taiką; didžiu-

Vokietijos demokrati
jos, klupdama po karės naš
ta, daro paskutinę pastangą, 
kad atsiekus taikos talkoje 
su imperialistais.

Ir Vokietijos valdžia da
bar meta šimtus tūkstančių 
gyvasčių į mM’ties nasrus va
karų fronte, tikėdamasi, kad 
šis mušis padarys galą karei.

Bet jeigu Hindenburgas

ginklų spėka neprivers tal
kininkų taikyties? Jeigu 
Vokietijos žmonių viltis ne
išsipildys?..

Tada jie mėgins įvykinti 
taiką kitokiu budu, kadangi 
jiems reikia jos kad ir čia

Apžvalga^
“GERAS” IR “BLOGAS 
KAPITALAS.

naudą, arba trumpai sakant, iš- 
naudot darbininkus.

Kapitaląs-gi yra toks dalykas, 
pagelba kurio tas išnaudojimas 
yra atliekama; jisai yra išnau
dojimo įrankis.

Ir jisai yra toks ne dėlto, kad

Truc tninslntion filcd wilh the post 
mastei- at Chicngo, April 12, 1918 
as reųuirod by the act of Oct. 6, 1917

Karės tikslų me- 
morandum.

Agitacija ir 
Apšvieta.

Lietuvių socialistai labai 
ug užsiima agitacija — 

daugiaus, negu kuri-nors ki
ta musų srovė. Ačiū tai a- 
gitacijai, bėgiu paskutinių 
dviejų-trijų metų LSS. narių 
skaičius pasidarė 
didesnis.

Taigi agitacija 
bus dalykas. Bet
žiaus svarbus yra ir kitas 
dalykas—lavinimo ir apšvie-

d

dvigubai

yra svar-
ne ma-

pus mus per menkai apkai
tino jama ir jisai yra pas so-

Ne gana yra gauti (lan
giaus nariu organizacijai, 
reikia dar juos ir išlavinti. 
Jie turi gerai' susipažinti su 
principais: tiktai tada jie su
gebės pasekmingai veikti or
ganizacijoje, mokės prikal
binti jai savo draugus ir ras 
pasitenkinimo, kad priklau
so organizacijai.

Neišlavinti nariai yra ne
pastovus nariai. Prie pato-

suagituoti šijntus naujų na
rių, bet, kada aplinkybės 
persikeičia, tai taip-pat ne
sunku yra netekti jų, jeigu 
jie nebus giliaus persiėmę or
ganizacijos idėjomis.

Taigi reikia ne tiktai agi 
tuot suorganizuotuosius so
cialistus ir kandidatus i so
cialistus, o ir šviesti juos. 
Sąjunga privalo atkreipti j 
tai kuorimčiausią domą. A- 
gitaciuių prakalbų ir prakal- 
bėliu mes turime kartais net 
ir perdaug, bet paskaitų, re
feratų, prelekcijų labai ma
žai.

Tos pačios agitacinės pra
kalbos, pagalios, galėtų būt

šv. Juozapo sąjungos organe 
vienas žmogus rašo:

Krikščionys demokratai ko
voja tik prieš negerą kapitalą, 
industrijos ir valstybių pra
stą surėdymą. Gi pačią vals
tybę, patį kapitalą, pačią in
dustriją, pramoniją ir taip to
linus, krik, demokratija laiko

daiktu, ir kaipo tokios laiko 
tinkamame saugume.

Žmonija prie dideliausių 
fabrikų, prie milijardinių 
kapitalų, prie šių laikų vals
tybinių surėdymų amžiais ė- 
jo, tuksiančius melų darba
vosi, kol tą įgijo, kuomi mes 
šiais laikais didžiuojamės, ge- 
rėjamės, naudojamės, ką sme
rkiame ir prieš ką kovojame...

Mes turime kovoti ne prieš 
kapitalą ir kapitalistus, bet 
prieš netikusį kapitalizmo su
rėdymą ir prieš kapitalo va
romą išnaudojimą, kur tas y- 
ra.

Krikščionys demokratai 
taip ir elgiasi.

Jie nori, kad pasaulyje a- 
belnai ir kiekvienoje šalyje

daugiausia, kad visur pramo- 
nija, 'išdirbyslė ir prekyba žy
dėtų ir bujotų, kad visur val
džios butų geros.

Skaitant šiluos išvadžioji
mus, matai, kad tas rašytojas, 
anot tos patarles, “girdėjo, kad 
skambina, bet nežino kur.”

Jisai postringauja apie “ka
pitalą”, “kppitalistus” ir “kapi
talizmą”, bet nesupranta, ką tie 
žodžiai reiškia. Kapitalas tai 
imuiptol ne tas-pal, Uios turtas, 

pramonija, išdirbystę. Kapita
las yra tam tikra turto valdymo 
forma, o ne turtas apskritai, ne 
fabrikai ir dirbtuves patįs sa
vaime. Tas pats turtas, tos pa
čios dirbtuvės gali būt valdoma, 
kaipo kapitalas ir kaipo ne ka
pitalas.

Kapitalas, pirmiausia, neša 
savo valdytojui pelną, kuris pa
sidaro iš neapmokėto darbinin
ko darbo. Pelną gali imti tie
siog pats kapitalo savininkas, 
kuomet jisai samdosi darbinin
kus ir priverčia juos gamint 
daugiaus naudos, negu vertas 
yra jų atlyginimas; arba kapi
talo savininkas gali gaut jį per

(Tąsa).

»ų, bet butų suvartojamos siste- 
tnališkai visų žmonių svarbiau
sių reikalų apsirūpinimui pagal 
principo: “niekas negaus ragai
šio, kol visi negaus duonos.”

Tolinus, jeigu valdžios nepasi- 
imtų greitai ir energiškai už dar
bo, tai reikia laukti, kad didelė 
dalis darbo žmonių kentės vargą

leriškesnis. Rimti karės kri
tikai jau senai išreiškė tą 
nuomonę, kad šiai karei grei
čiaus padarys galą moralis 
vienos arba antros pusės su
smukimas, negu ginklų per
galė, ir kad laimės ta pusė, 
kuri įstengs ilgiaus palaikyt 
savyje norą arba pasiryžimą 
kariaut.

Šiandie tur-but negali būt 
abejonės, kad centralės vals
tybės stovi arčiaus prie to 
punkto, kur grasina išsekti 
šitas pasiryžimas, negu tal
kininkai. Austrija prie jo 
buvo pavojingai arti priėjus 
jau pereitais metais. Jos va- 
Idžia darė tuomet desperati- neatsieks savo tikslo? Jeigu

dažniausia jos esti. Geras 
agitatorius privalo ne tiktai 
stengties sujudint savo klau
sytojų jausmus smarkiais žo 
džiais, ir ne tiktai kartot ši
mtus kartų visiems girdėtus 
sakinius, o ir pasakyt ką- 
nors naujo ir pamokinančio 
Agitatorius turi visų-pirma 
laikyties kokios-nors aiškios!kitą kapitalistą — kuomet jisai 
ir, žinoma, gerai apgalvo- skolina pinigus ant procentų: 
tos temos. Kalba kuri netu-1 skolininkas tuomet traukia pel- 
ri nė pradžios, nė pabaigos 
ir kuri paviršutiniškai palie
čia visus klausimus, neturi 
beveik jokios vertės žmonių 
švietimo žvilgsniu.

Mums rodosi, kad dabar 
atėjo laikas, kada socialistai 
noroms-nenoroms turi šuva- 
rtot savo energiją daugiaus 
“viduriniam darbui”. Stai
gaus plėtimosi tarpas praė
jo. Dabar reikia konsoli- 
duot savo linijas, idant su
tvirtinus tą, kas laimėta. 
Taigi reikia uoliai imties ap
švietus darbo. Tegul juo už
siinteresuoja ir paprastieji 
organizacijos nariai, ir agi
tatoriai. Pastariemsiems la
bai ne pro šalį šiek-tiek pa
pildžius savo apytuštį “ba-

ną iš darbininkų ir dalį jo pa
silieka sau, o dalį atiduoda pro
cento pavidale, kapitalo skolin-

valdytojas gali traukt pelną iš 
įpirklybos, pirkdamas tavoms 
pigiau, negu parduodamas. Ši
lam atsitikime pelną padaro ir
gi darbininkai, būtent, gamin
dami lavoms: už darbą jų sam
dytojas užmoka mažiaus, negu 
jų pagam inaniitjj i ta vorai yra 
verti. Jeigu dabar tavorų sa
vininkas pats parduotų tavoms 
žmonėms, tai visas skirtumas.
tarpe darbininkų atlyginimo ir Ių ^nau(loj™0 sistema. Gcrin- 
jų pagamintųjų tavorų vertėsi'.''1. IK b’1'1 msi šilų sistemų, o ji 
pasiliktų jo kišeniuje; bet jeigu 
jo tavoms nuperka pirklys, ku-

kapitalistai yra blogi, o dėlto, priimtas talkininkų Socialis* 
kad tokia yra veikmė tos nuosa- tų ir Darbininkų konferen- 
vyibės formos, kuri sudaro ka-Į cijoj.
pitalo esybę. Kapitalą valdo 
privatiniai savininkai, kurie ne
dali turėt iš jo naudos kitaip,
kaip tiktai samdydami darbini-1 Ekonominiai santykiai 
likus ir priversdami juos dirb- ,v _ Talkininkų Oarbo Kon. 
Ii už piginus, negu yni VC1 *1IS Į ft.rencija yra priešinga visiems 
jų darbas.^ O darbininkai, 'š sulnanylllas> kuriuos dabar rcn. 
antros pusės, negali nesiduot jn)|)cra|js|ai jr kapitalistai ne
kapitalistams išnaudot, kadangi kokj()j vjC|,oj šalyj, bet dau-
darlio įrankiai yra kapitalistų Įgllll)oj ja|jų. tęsti po laikos cko- 
rankose ir be jų darbininkai ne- nolni|)ę karę pricš |(J 1U. ki,ą gve. 
turėtų kaip pasidaryt gyveninių. Į |bn^ valstylię ar prieš visas sve-

Dclto, kad -kapitalistai valdo va|s(j.bfs> ka(|allgi tokia 
darbo įrankius, o darbuunkm ckon<)lninC karC> jcigH ,bulų pra. 
neturi darbo įrankių, tai pirmie- (|-ta vicn<)s kuri()g bu|i_ 
ji neišvengiamu budu darosi iš- naį wsbj ])i.i(. gi|lk|uol(J atsikirti 
naudotojais, o antrieji - įšnau-1 , kllrjų kiekviena valslyb£ iš
dojamais. Ir čia nedaro skn; ei|<-s butų priversta griebties, no- 
luino, ar kapitalistai bus “geri’, 
ar “blogi”. Nė tikėjimas, nū do
ra, nė kokios-nors kapitalisto 
širdies ypatybės nepanaikins to 
pamatinio fakto, kad darbo į- 
rankiams esant privatinių savi
ninkų rankose, tie savininkai 
virsta beturčių išnaudotojais.

Tokia sistema, kurioje daly
kai šitaip sutvarkyti, vadinasi 
kapitalizmu.

Kad išnaudojimas visuomenė
je išnyktų, reikia perkeist jos 
sistemą — ką ir skelbia socialis
tai. Kaip ją perkeisti? Taip, 
kad darbininkai pataptų darbo 
įrankių valdytojais. Šiandie (kir
bu įrankius valdo tie žmonės, 
kurie jų nevartoja; o tie žmo
nės, kurie vartoja darbo įran
kius (t. y. dirba), nevaldo jų. 
Reikia tad padaryt, kad darbo 
įrankių vartotojai pataptų dar
bo įrankių valdytojais, t. y. kad 
darbininkai pataptų savininkais.

H<?t |>l-i vii t iu iii is <t:ii'l><> įrimlciij 
sąvjninkais darbininkai patapti 
negali, šiandie darbo įrankiai 
yra tokie stambus, kad juos pri- 
seina variui šimtams ir tūkstan
čiams žmonių bendrai.. Todėl 
ir valdyt juos gali darbininkai 
tiktai bendrai. Taigi socialis
tai ir sako, kad privatinę darbo 
įrankių nuosavybę reikia pakeist 
bendra nuosavybe.

įvykinus šitokią permainą, 
kapitalizmas išnyksta. Išnyk
sta ir kapitalas su kapitalistais. 
Bet aišku, kad tas išnykimas vi
sai nereiškia išnaikinimą kapi
talistų ypatų ir jų turto. Visai 
ne. Ponai Rockefelleriai, Mor
ganai ir Sclnvabai galės gyvuot, 
kaip gyvavę, tiktai jie jau nebus 
kapitalistai; jų kasyklos, dirb
tuvės, geležinkeliai ir kiti daly
kai bus tose pačiose vietose, kaip 
buvę, tiktai jie jau paliaus ložę 
pelno ir išnaudojimo įrankių 
rolę.

į Žmones bus tie patįs (kurie 
nenumirs), darbo įstaigos galės 

Į būt los pačios, tiktai viskas bus 
kitaip sutvarkyta: tar^c žmonių 
bus kitokie santykiai, ir darbo 
įstaigos bus kitaip valdomos.

Jai ve ko nori socialistai.
O jeigu *‘krikšdionįs*-demo- 

kralai” nori palikt ir kapitaliz
mą, ir kapitalą ir kapitalistus, 
tai, reiškia, jie nori, kad pasilik-

sios jurų kominikacijos linijos 
turi būti atviros be kliūčių visų 
tautų laivams po Tautų Lygos 
apsauga. Konferencija supran
ta, kad visi ekonominio varžy
mo bandymai, ar tai apsaugos 
muitais, ar tai per Irusius ar 
monopolius, neišvengiamai veda

vykus pramonė bus išardyta, nii- 
lionai amunicijos darbininkų 
bus išsyk 'atleista nuo darbo, mi- 
lionai kareivių sugrįš namo, što
kuos industrinio kapitalo, nebus 
žalios medžiagos, ir pirklyba 
bus nepastovi. Kadangi didžiai 
išsiplatinusi bedarbė kiekvienoj 
šalyj, lygiai kaip badas daro 
skriaudą ne tik tai šaliai, bet tai
pgi sunkiai atsiliepia ir ant kitų 
pasaulio šalių, Konferencija skai 
to, kad kiekvienos valdžios pa
reiga yra tuojau veikli ne tik pa
lengvinimui bedarbės, kada ji 
bus užėjus, bet visais galimais 
budais nedaleisti, kad bedarbe 
atsirastų. Todėl konferencija ra
gina kiekvienos šalies darbinin
kiškas partijas spirti savo val
džias, kad jos prirengtų pienus 
įvairiausiems viešiems darbams 
Įsteigti (kaip, tiesimas ir taisy
mas kelių, geležinkelių ir kana-

riosc šalyse kapitalistų pelnų 
naudai, ir militarių imperalistų 
susivienijime su muitiniais pro- 
tekcionistais by k liroj šalyj dar
bininkų klesa mato ne tik pavo
jų darbo žmonių gerovei, bet 
taipgi didelį pavojų taikai. Iš 
kitos pusės, negalima užginčyti 
teisės kiekvienai tautai ginti sa
vo ekonominius reikalus, o ypa
tingai taupyti savo žmonėms 
maistą ir žalią medžiagą, kadan
gi, kaip žeminus paminėta, vi
sam svietui gręsia neprieteklius. 
Konferencija todėl ragina visų

tų iš savo valdžių prisilaikymo 
“atvirų durų” principo (panai
kinimo muitų), nedarant skirtu
mo nei vienai šaliai, nors užlai
kant reikalingą kontrolę ant vi
sų daiktų, kurių reikia savo žmo
nių aprūpinimui. Bet konferen
cija lygiai nurodo, kad svarbu 
yra ne tik taupyti, bet taipgi tin
kamu valdžios veikimu kuolab- 
iausia išplėtoti kiekvienos šalies 
turtą (resursus) ne tik savo žmo 
nių naudai bet ir viso svieto

yra tarptautinė sutartis, pagal 
kurios visose šalyse turėtų būti 
įvesti įstatymai, užtikrinantįs 
geras darbo sąlygas, maximum 
8 valandų darbo dieną, prašalini- 
mą bjauraus išnaudojimo ir ne
sveikų darbų apsaugojimui dar
bininkų nuo išnaudojimo ir prie
spaudos, ir uždraudimą naktinio 
darbo moterims ir vaikams.

Taikos uždavimai.
V.—Kad padarius pasaulį sau

gia viela demokratijai, reikia 
daugiaus negu mililarės ar eko
nomines karės prašalinimo. Ka
pitalistai stengsis taip dalykus

Reakcijos Atsakymai
1.SS. 124 kp. organizatoriui, Ba
rine. — Tamstų pranešimą ga
vome tą pačią dieną, kada turė
jo įvykt skelbiamasai susirinki
mas. Suprantama, įdėti jau nc- 
bespėjome. Pranešimus reikia< 
siųst išanksto.

budinkų, įrengimas namų darbi
ninkams, atitaisymas ir apsodi
nimas mišku žemės), kurių reiks

(alsių vedamais darbais, jų už
tektų iš metų į metus palaiky
mui ant lygios darbo pareikala
vimo, ir tuo bildu butų išvengia 
visokios bedarbes. Yra žinoma, 
kad šituo budu kiekviena val
džia, jeigu tik to nori, gali išven
gti visokios ilgos negeidžiamos

epidemijos atsiradimas yra \al-
<lžios iipsilciclimo |>;i«<•!< 1 > 1

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose, baro 

visokius dokumentus irpopieras.
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pardavinėja žmonėms, tai tavo
rų savininkas negauna visos ta- 
vorų vertes; dalis jos tenka pir
kliui. Fabrikantas pasidalina 
uit pirkliu tuo pelnu, kuris pasi
daro iš skirtumo tarpe darbi
ninkų atlyginimo ir jų pagamin-

Taigi pelnas, ar jisai yra gau
namas tiesiog, ar per įvairius 
tarpininkus, visuomet yra ne
apmokėtas darbininkų darbas. 
Todėl daryt pelną reiškia savin- 
ties darbininkų pagaminamąją į

visviena reikš laimingą gyveni
mą tik lai mažai dykūnų sauje
lei, milžiniškai gi žmonių di
džiumai — vargą ir skurdą.

“Krikščionįs-demokratai,” ku
rie stoja už tai, yra beturčių- 
(iarbininką priešai ii- kapitalist-ų- 
išnaudotojų tarnai. Ir jeigu jie 
dar drįsta denglies “krikščiony
bės” skraiste, tai jie yra apga
vikai, kadangi Kristus buvo ne 
lollininkų, o beturčių draugas.

Ibetų tiktai apie mūšių sustabdy 
mą ir žemių perdalinimą. Per
matydama, kad po karės visam 
sviete gali pritrukti išvežimo 
maisto ir žalios medžiagos, o 
taipgi laivų, ir kad išvengus bai
saus skurdo o gal ir bado toj ar 
kitoj šalyj, konferencija griež-

(iškai sutvarkyta tarptautinių pa

1 i

reiklų jos
aprupini-

Skaitykite ir Platinkite

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti llalMrd si 
Telephone Cannl 2118

f tSHN *

1900 S. Halated St. 
Virtoj HUehoff’o ApU«k*c.

Telephone Cnnal 114.
Valandos 3 -6 po plct* 

(ištiriant Nedėldieoma ir Herera*

Rezid. 933 S. Anhland Blvd. Chicagd 
lelrphon* llaymuikrt 2&44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir (III KURO AM

SpecialistaH Molcri.škŲ, Vyrišky.
Vaikų ir viny chroniškų Ūkų

OriRHH: 3354 S. HalHted St., ( H.mjh 
I iitephonr Ibovvt

VAI.ANUOS: 10 II ryto. .! a ,,,
1—8 vuk»r« pi i >

k u r i š a 1 is g a 
kti, bet pagal to, 
riai šaliai būtinai 
svarbiausių reikalų 
mui; ir kad kiekvienoj šalyj val
džia bent tūlam laikui turėtų sa
vo kontrolėj būtiniausias reik- 
menas ir dabotų, kad jos neitų 
tiems, kurie turi daugiaus pini-

TELEPHONE YAJRDb

D r. P.G.
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
ii ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
1825 So. Halated St., CIiIcrk*



Ketvorgas, Baland. 18, 1918, N A D JI E MAS, CNcago, IH 3

[korespondencijos
True translation filed with tne post 
masler ai Chicago, April 18, 1918 
as re . . .

ABEKDEEN, VVASH.

Vėliaus vakare, apie 11 vai
er ai Minanti. aihii i o, • • 1 • • 1 • 1 1Niuired by the act of Oct. 6, 1917. susirinko minia laivų budavojt-

Kariškas ūpas.

Aberdecne karišk 
žmonyse labai didelė.

Balandžio (J <1. buvo čia “lais
vės bondsų” paroda. Parodoj

dvasia

mo darbininkų prie namo, kur
Pasaulo Pramoninė Unija turė
jo savo svetainę ir valgyklą. Mi- gįu darbininkus eiti į karę ir kad 

socialistai yra priešingi visokiai 
karei, “išskyrus karę, kurią jie 
ves kada-nors ateityj prieš ka-

Buigiuntics klausinėjimui ke-l Jurgelionienė. Kalbėtoja aiSki-| l|||h||||||nillllllll|lllllllllll|IIOI|llll|||hlllllllllllll^ 
lėtas Knpinskio draugų socialistų | no darbininkų atlyginimo įsta- 
susispiidė aplink Davis ir kolio- 
jo jį, o kaikurie ir grasino jam. 
Tad Suv. Valstijų valdininkai tu
rėjo išskirstyti minią.

Pagal Davis’o liudijimo, Ka
pinskis balandžio 3 d. savo kal
boj pasakęs, kad kapitalistai ver-

tymų: tai yru, kaip darbininkas 
gali gauti atlyginimų kada jisai 
tampa sužeistas kokioj dirbtuvėj 
ir kiek gali gauti už sužeistų da-

REIKALINGA Į foundrę, šapą ir ant yardo 
darbininkų. Pastovus darbas. Gera mokestis.

Atsišaukite į:

sudegino ant laužo.

millllllllllllllllllllllllOIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIffl

Labai svarbios

PRAKALBOS

nia įsibrovė į vidų, viską ten su
daužė, pečių išmetė ant gatvės, 
o kėdės nugabeno prie policijos 
stoties ir ten jas sudegino ant 
to paties laužo ant kurio kaize
rio grabas buvo deginamas.

Už dvejeto dienų, balandžio 9 
d., minia laivų darbininkų suga
vo vieną pramonietj, išvedė ant 
gatvės liepė pasiklonioti Suv. 
Valstijų vėliavai ir pabučiuoti 
ją-

Tų pramoniečių šiame mieste
lyj yra daugybe ir jie jaučias da
bar nusiminę. — Viską Matąs.

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

Mildos svetainėje,

Kalbės pagarsėjusi kalbėtoja- 
“Motcrų Balso” redaktore, drg. 
K. Pctrikienė. / Dainuos Chic.

TTue translation filcd with the post- 
maslrr at Chicago, April 18, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

T

Omahoj areštuotas sociali
stų kandidatas

marginimai.
Kviečiame visus atsilankyti, 

nes visi busite patenkinti.
—Renginio Komitetas.

OMAHA, NEBR., balandžio 11
Jurgis Kapinskis, socialistu 

kalbėtojas ir kandidatas į mies
to komisionierius, baland. 11 d.

Apkallintasai sakė, kad jis taip 
kalbėjęs apie Vokietijos darbi
ninkus.

Lapinskas yra gimęs Rusijoj 
ir Amerikon atvyko 1905 metais. 
Jis yra lenkas. Jo popieros ro
do, kad jis tarnavo tris metus 
Amerikos armijoj, kad iš armi
jos jis buvo garbingai paliuosuo- 
tas, ir kad išsiėmė paskutinės pi
lietybes popieras.

Kapinskis pripažino, kad jis I 
pasakęs, jog socialistai neturi 
būti nei “pro-german”, nei “pro- 
ally”, bet turi liuli “pro-prolcta- 
riatais.”

George Smitli, justicijos depa
rtamento stenografas, paliudijo, I 
kad sekantį užreiškimą jis už-1

tijų komisionierių Neeley ir kal
tinamas nelojališkumc ir bandy
me kliudyt stojimui armijon, ir 
tapo perduotas fcderaliam “gr- 
and jury” po kaucija $5.000,

“Kaip tarptautiniai socialistai 
mes negalime remti karės, kurią 
užmėtė svietui Vokietija, Angli
ja, Rusija ir Francija.”

HARVEY, ILL.

Antanas Dvarionas
Mirė Balandžio 16 d. 1918 m.

2-rų valandų nakties
Velionis paėjo iš Kauno gub. 

Telšių pav., Salantų parap., 
Laivių kaimo.

Mirė sulaukęs 32 metų am-

Laidotuvės įvyks sekančioje 
‘ 3 

637 W. 
uit iškas

Pčlnyčioje, Balandžio 19 d., 9 
valandų ryte, iš n am 
18tli slr j Lietuvių 1

Kviečiu visus gimines, d r au
tis ir pažįstamus atsilankyti į 
Tinenis ir dalyvauti laidotu-

Pasilieka nubudime brolis 
K a z i m i e r ų,s.

teisingais visus kaltinimus, ku
riuos prieš jį stato K. M. Davis, 
laikraštininkas, buvęs svarbiau
siu valdžios liudytoju.

A. L. I). T. Prelckcija.
Visos Ilarvey draugystės pri

klausančios prie Ch. L.D. Tary
bos, surengė protekciją. Balan
džio 1 I dieną. Prelckcija 
skaitė plačiai žinoma draugė M.

AR TURITE SKOLININKĄ?
— Mes iškolekhiojame nuo nestropią skolininkų 

senas ir neatgaunanuis skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieskojiinus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už kų, Bile tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolektuoti, ne- VHflu 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne TjSp 

W kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie- Z V
i kin skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- 

respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu- 
rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YRA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių:.Panedč- 
liais, Seredomis ir Pelnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro. 
Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis nuo. 1 po pietų iki !Į 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.

Pranešu Visiems
Aš turiu apleisti Chicagų i trumpų laikų. — 

Važiuoju j naujų Lietuvių Kolonijų, VVoodboro, 
\Vis. Aš tenai apsipirkau namų ir žemės ant kran
to ežero, atidarysiu hotelj su restauranu delei pra
leidimo vasaros vakaeijos laiko ant tyro oro ir 
vamh nų. — Todėl esu priverstas parduoti Chica- 
goje gerų saliunų ant gero kampo—18-tos ir Hal- 
sled str už nužemintų kainų arba ant pusės. Taip- 
pat turiu parduoti labai gerus du lotus Gary, Inu.,

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiro

! aOYNAS
1 Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da- 
U. jc. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
r ilgumas lietuvių. Dar nežinančiam 

’pie šį žodyną aiškiai apsako jo ver
tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 

Uvicstcsnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
seka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
' ”” gražios laidos, popiera gera, vir- 

stinrus įr gražųsj puslapių turi 
1- \1, ’r kainai skuriniai,
nntjs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
nati knvga, visi andarai moroko sku-

Į| ”os apdaruose--$7.00. Kreipkite į:

B N AU J IENOS
g ^840 S. Halsted St., Chicago, IH.
Eiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ant kampo 25 avė ir Van Buren st. SI rytas, suros, 
saidvokai—yra apmokėti. Vertės $2200.011; parsi
duoda dabar už $909.00 iš priežasties, kad man 
reikia pinigų. Atsišauk tuojaus, jeigu esi reikalin
gas.

PETER A. PALLUL1S
1749 So. Halsted St., . Chicago, III

Tel. Canal 4995.
. --------- "MI*--

yru labui svarbus, nes paliečia 
kožną darbininką ir darbininkę. 
Man rodos visi darbininkai ir 
darbininkės turėtų ku.xhn.giau-1 1||||||||||||||||||||||||||||||||||I|M 
šia atkreipti atydą į tokias pas
kaitas, nes mes darbininkai tai 
viską privalom žinoti. Kada mes 
žinosime, kiek mes esame verti, 
tada kokiame nelaimingam at
sitikime mes žinosim kiek ir pa
reikalauti atlyginimo.

į Publikos susirinko ne per ma
žiausiai ir visa publika ramiai 
užsilaikė. Petraukoj buvo pa
rinkta aukų. Aukos buvo ren
kamos padengimui lėšų; kas liks 
eis Lietuvos Laisvės Fondai).

Aukavusios ypatos po 50 c.: 
B. Jonauskas, B. Izbickas, M. Vi
ki ras, P. Tilta, P. Žalpys; po 25c. 
S. Venckus, J. Bepšas, B. Juška, 
K. Skirmontas, A. Skirmontas, 
J. Augustinas Z. Milašius, J. Vai
tkus, P. Milašius, J. Ka škulis A. I 
bemešis, J. Karaliauskas P. Vaz- 
nikaitis.

Smulkiu $1.09. viso aukų su-Į 
rinkta $6.84.

Ch. L. D. T. Komitetas.

EMPL. DEPT. CHANE CO.,

40th and So. Kedzie Avė. Chicago

"■ M. X. MOCKAUS

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.

True translation filed with th 
master at Chicago, April 18, 
is reųuired by the act of Oct. 6,

SPIRNGFIELD, ILL.

Gyvenimo reikalai.

post-
1918,
917.

Nedclioj 21 d. balandžio įvyks 
Spriengfieldo progresyvių drau
gysčių ir kuopų konferencija, 
kurios užduotis yra sekanti:

1. Užgirti A. L. I). T. Cbicagos 
rajono konferencijos išneštas re
zoliucijas prieš sutrempimą/Lie- 
tuvos laisves ir prieš priespaudą 
darbininkų klcsos, kokią uždė
jo ant jos Vokietijos autokrati
ja.

2. Išdirbti pieną rinkimui pini
gų, kurie esant rėikalui, bus su
naudojami Apgynimui žodžio 
ir susirinkimų laisves.

3. Esant reikalui, pakelti pro
testo balsą varde organizuotų 
lietuvių, kurių čion yra virš 500.

4. Bandyt suvienyt pašelpines 
draugystes į vieną tvirtą savy- 
šelpos draugiją dėl sutaupojimo 
laiko ir iškaščių, kokie pasidaro, 
kada tą patį darbą daro didelis 
skaitlius mažų draugijų.

5. Sutvarkyt pamatinį apšvie
tus darbą, kad vietos visuomene 
galėtų pažinti bent elemetarcs 
teises apsaugojimo sveikatos, 
naudą kooperativių įstaigų ir tt.

Tie reikalai yra musų, darbi
ninkų, reikalai. Jųjų sutvarky
mui mes privalome padėt savo 
žinojimą, energiją, spėką ir cen-
tų. F. KlembauskaS.

ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

Neperseniai čia buvo parkvie- 
stas iš Chicagos vyrų soc. kvar
tetas, kttris savo žavėjančioms 
dainelėms rockfordiečius pilnai 
patenkino. Soc. J. Ratelio na
riai imdami pavyzdį iš Chicagie- 
čių irgi sudarė kvartetą, kuris 
jau porą dainelių neblogai su
dainuoja. Geistina butų kad 
kaip-kada koks Choras iš Chi
cagos atsilankytų. Gal tada ir 
musų Chorai pasekdami pradė
tų progresuoti; dabar tai tik 
regresuoja, Ratelio mišrus cho
ras oficiališkai panaikintas, o vy
rų choras atgaivintas. Bet kažin 
kodėl tam chorui nesiklijuoja.

Vietos tautininkų srovė matyt 
ta iii yra nusitarkavus, kad ant 
mano pajieškojimo vos pajiegė 
atsiliepti tik per “Tarką“, pra
nešdami, kad iš jų dar esama 
sveikų ir pusgyvių, — tik nieko 
plačiaus apie savo sveikatą nė 
gyvumą nesakysią. Na, tai ir ty
lėkit. Tur būt jie nabagai ir 
tylėjimą skaito veikimu.

Tūlas Rokiškictis “Laisves’

Tel. Pullman 312.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roscland, TU.
Valandos Nu^> 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Ilaymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Tclephone Albany 5546

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

SPECIALIAI: Maleva maievojimui stuhų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

numeryj 26 rašo apie drg. P. Gri
gaičio laikytas prakalbas, Lietu
vos laisvės klausime. Ir tarp 
kitko išreiškia nepasitenkinimą, 
kam, girdi, nebuvo duodami 
klausimai. Tur-but Bokiškielis 
manė “subombarduoti’’ drg. P. 
Grigaitį. Mat, iš lavinimos va
karų pas m lis pridygo “gabių” 
kalbėtojų, kurie savo stebėtinais 
tyliais, ir nepaprasto tono kai-i 
boms, subytina ir žinomą sorki- 
ninką L. Grikštą.

Reporteris.

MONARCII BREWERY duoda vi
siems -žinoti, kas’ neturite pilietiškų 
popieru, lai galite gauti kožnų kar
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliunų 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brc\very,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.
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Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

VyriškyDrapaną Sargei 
^Nauji neatimti, daryti ant uis* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
$a0 iki $50, dabar parsiduoda pc
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu r>aw.'! 
tą overkjty.

Visai Liažai vartoti siutai ir 
kotai, veą-Ms nuo $25 iki $85. dahii' 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1 50 k 
$4.50. Vaikinams siutai nuo !>’ 
Iki $7.50

Atdara kasdiet ^edMionu* Aj- ’r t 
karais.

S. G O R D O N
U15 S Halsted St.,

Sergėkite savo akis j

I
NeuŽsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo.
Aš turiu 15 metų patyrimų ir 

galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belauh i i.nt, užtikrintai.

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

JOHN SlrffcTANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Aahland Avė. Chica< 
Kampan 18-tos gatvės

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėinykite į mano parašų

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik\
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta lik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akįs, silpnios 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai 
ra priežastimi akių nuovargio.

a-

Ausis:
Kurtumas ir slogų ligos esti prašu-

linamos per specialę gydymo metodų^ 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, rusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymų ir opera
cijas.

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

viinas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis išdydomi per speciali gy
dymų ir operacijų.

Gerklė:
Pakilę lonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkiiiAmas ir sunkumas 
dvėsaviine paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per j 
operacijų.

Aš Esu 20 Metų ant State gt.

F.O. Carter, M.D.
Phisician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
Nedėldieniais 10—12

lllllllllfflllfflllffllllllllllffl

AKIU SPECIALISTAS 
Akis EgzanUAMoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doina at
kreipiama i vai

kus. Vnl.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kanip. 47 at 

Telcphone Yards 4317

Tclephone Yards 5032

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

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

X TELEPHONE YARDS 2721 f
|“dr. j. joni k a rr »s I 
J Medikas ir Chirurgas

f. Halstcd St Chicagn v

DR. 6. ILSLASER
Praktikuoja 27 mc!;:i 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St.. kerte 82 bl.
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:' 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po picl 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždai s tas.

Tclephone Yards 687

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 lai: 
deimantu, žiedų, laik- 

■-—-S rodžių, uranzalielų 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, Chicagf 
tarpe Leavitt ir Hoync avė.

Tel. Canal 5838.

feMOKYKLI
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Vąldybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybfes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokinamo per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preuaratory Scliool 3103 & Halsteo Si. Chicago Iul.
KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

GARS1NK1TĖS NAUJIENOSE!



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Baland. 18, 1918.

o ir Apielinke
10 moterų prie kiaušinių mu

šimo, $9 savaitėj.

Prof. Thomas pašalintas.
Prof. VVilliam J. Thomas va

kar tapo atstatytas nuo profeso
riaus vietos Chicagos universi
tete. Vakar vakare tuo klausi
mu buvo sušaukta specialiai uni
versiteto valdybos posėdis, ku
riame taigi ir nutarta atstatyt 
prof. Thomas’ą, kaipo diskredi
tuojantį gerą universiteto var
čią savo prietikiais su jaunąja 
ponia R. M. Granger.

Sensacijų jieškantiems didla- 
pių reporteriams tečiaus di
džiausia bėda. Kur nebėga, vi
sur randa uždarytas duris. Net 
ir pati universiteto vyriausybė 
atsisako turėti su jais “inter- 
view”. Nedrįsdami eiti stačiog 
į Thomas’o namus, iš kur jau 
keliūtą kartų jie buvo išvyti, re
porteriai kreipėsi į jį telefonu. 
Prof. Thomas betgi griežtai at
sisako išreikšt savo nuomonę 
dėlei jo atstatymo.

Prof. Thomas’o ir p-ios Gra
nger byla bus ryto. Profesorių 
ir ponią Granger gina adv. C. 
Darrow.
Kaliniai valo gatves

Miesto valdžia vakar pareika
lavo 200 kalinių iš Bridcwell ka
lėjimo prie gatvių valymo. Šia
ndie, sako, bus pašaukta 
100 kalinių.
Policijai galvosūkio

Name 1313 VVashburne 
vėj, vakar naktį kilo maža
pliozįja. Kaimynai, manydami, 
kad namo savininkas, Jonas Pe
trauskas, nusišovė — pašaukė 
policiją. Pastaroji atėjusi rado 
Petrauską bemazgojant pečius ir 
krutinę, kurie buvo biauriai ap
draskyti. Paklaustas, kokiuo 
budu jisai galėjo taip susižeisti 
Petrasukas atsisakė pasakyti ti
krąją priežastį. Policija jį areš-

gazo pervados yra nesu jungtos, 
jisai atidarė guzą. Po valandė
lės, kuomet atėjo sklepan na
miškiai, Kimbell buvo negyvas. 
Tos moters.

Ponui Robertui Reupingui vi
sai įkyrėjo gyventi su savo pri
siekti. Jisai pametė ją. Bet bo
bos butą smarkios. Ji tuoj nu
tempė poną Reupingą pas poną 
'“džiodžę*’, ir paliepė, kad šis 
priteistų jai alimoniją. Teisėjas 
taip ir padarė. Bet ponas Reu- 
ping, norėdamas atsikratyti “ne
reikalingos naštos,” kartą įvilio
jęs buvusią savo pačiutę viešbu- 
tin ir ten ją areštavęs. Dabar 
eina teismas. Už ponią Reuping 
stoja netik jos artymleji, bet ir 
viešbučio tarnai. Kaip rodos, 
Reupingas taip ir neatsikratys

bo ant farmų; $9 į sav.
111. Free Enipl. Moterų ir Mer

gaičių skyrius randasi 524 S. 
Dearborn str.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos visuotinas susirinkimas Įvyks 
gegužio (May) 26 dienų. 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.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMft

dar

gat- 
cks-

raųskas turėjo daryti tūlų ban
dymų su eksplioduojančiom 
medžiagom.

Kaip galima patekti bėdon.
Vakar policija areštavo tūlą 

Gvorge’ą F. Brynt’ą, gyvenantį 
553 E. 50 gatvėj. Jo arešto rei
kalavo ponia Miklred Zonkey,

Kuomet p-as Brynt buvo at-

tin, ponia Zonkey suplojo ran
kom ir sušuko: “Pons teisėjau, 
tai ne tas pats vyras!” Ponia 
Zonkey tuoj nupasakojo Bryn- 
to išvaizdą ir už kelių minučių 
policija atsivedė kitą George 

F. Bryntą, gyvenantį 4856 Cha- 
mplain gatvėj. Nekaltasis 
Brynt tuomet tapo paliuosuotas, 
o šiuleris nuteista 60 dienų ka
lėjimo. Brynt buvo pasiskoli
nęs iš p-ios Zonkey jos vyro plo- 
ščių ir laikrodėlį ir vėliau par
davė juos “panšapėn”.

Jis—šiuleris?
Tas James H. Head, “turtin

gas verteiva“, apie kurį užvakar 
buvo rašyta “Naujienose”, kad 
pavojingai pasišovęs Plymouth 
viešbutyj, esąs paprastas šiule
ris. Policija jo jau senai jieš- 
kanti. Jisai ir dar du jo bend
rai yra kaltinami daryme įvai
rių apgavysčių. Anuodu jau a- 
reštuota, dabar turbūt pateks 
bėdon ir pats Head’as. Policijai 
jį jau pripažinusi ir pastatė sa
ugią sargybą Lake View ligoni
nėj, kurioje dabar Head gydo
si. Head’as vis dėlto tikrina, I 
kad jis nesąs anuo šiuleriu iri 
kad pasišovimas įvykęs ne misi-Į 
žudymo tikslu, bet per klaidą. I

Nelaime.
Policija rado nutrošktį

sį gužu turtingą plytų išdirbėją, 
Martin Kunbell, name 2.^5 Pro- 
spect gatvėjj. Užmiršęs, kad

tos “naštos”.

Nedėkinga žvejonė.
Policija užvakar visą dien žve

jojo kanale netoli ežero. Jieš- 
kojo tūlos p-lės Marion Paulson, 
kuri sulig gautų liudijimų, yra 
pasiskandinusi. Kol kas nieko 
neišžvejota — apart nereikalin
gų palaikų, kuriuos jų savinin
kai išmetę upėn.

Dar viena porelė 
lateko bėdon.
Jordan viešbutyj užvakar areš

tuota turtingas Michigan valsti
jos kasyklų,savininkas, tūlas S. 
J. Mitchell Pas jį kambaryje 
rasta tūla panelė... Ponas Mit-

net iš Michigan valstijos. Poli
ciją ant jo užsiundę patįs Mit- 
chcll’io giminės.

Ar jis gavo bučkį?
Gražioji panelė Yarda Henry 

patraukė tieson laiškanešį H. 
Pruderį. Kėsinęsis pavogti.. . 
bučkį. Vis dėlto, pons džiodžė 
taip ir nesužinojo, ar Pruderis 
gavo jį ar ne. Panelė paklaus
ta teisėjo, kuo ji kaltina jauną
jį palaidūną, atsakė: “pasikėsi
nime”.

“Kaip dalykai susidėjo?” — 
paklausė teisėjas.

MELROSE PARK
Vakaras.

Balandžio 13 dieną vietiniai 
lietuvių ir rusų soe. skyriai su
rengė bendrą pramogų vakarą. 
Lošta vieno veiksmo komedijė- 
lė “Brangus pabučiavimas”. Lo
šėjai savo roles išpildė deramai. 
Po to sekė visa eilė dainų, dekla
macijų ir 11, 
kuogeriausia.
buvo pilnai patenkinti.

Po programo tęsėsi šokiai iki 
vėlyvos nakties, žmonių bu
vo daug. Rengėjai, regis, turės 
nemaža pelno.

—J. Balakas.

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 — kaslink 
svetainės, nes ši yra atsakyta. No
rintis prisirašyti prie kuopos taip- 
pat kviečiami atvykti. A. Meldažis.

Visa išpildyta
Atsilankiusieji

lankvli, nes jau keletas mėnesių pra
ėjo, kaip nebuvo kuopos susirinki
mo. Turim 
reikalų.

sutvarkyti daug kuopos 
—Rast. S. Tilvikas.

J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: III 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
gUb., Krakių parap., šuk avos viensė
dijos. MnldnOkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartini 
adresų. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4343 So. Hermitage av., Chicago, III.

REIKALINGA pardavėjai ir par
davėjos, geistina apsipaŽinusių su 
Dry goods. Gera mokestis, pastovus 
darbas. Atsišaukite: 3-čios lubos, 
KLELN BKOS., ilalsted and 20th Sts.

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

Kviečia visus atsilankyti.

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.

Puikų koncertą ir pasilinks- Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
minimą buvo čia surengę bala-1 Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija 

... /» . , -o ... . . .. I rengia paskaitas apie sveikatų n vai-ndzio 13 d. LSS. 13 kuopa ir So- kų auklėjimų. Paskaitos įvyks nedė- 
. .. . r, ... i . Iiioi 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve-ciahstų Partijos rusų skyrius. 2101-137 ii- Deodnr galviu-

Lietuvių kalba buvo sulošta I Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa- 
. n i v • kviestas Dr. A. Montvidas is Chica-komedija Brangus Pabučiavi-1 g()S Visus vietos ir apielinkės lie-

I Sori«ilkfn Dnilns I tuvius kviečiame atsilankyti, labiau- mas . Lose Socialistų Bailes m()teris Sveikata žmogui bran- 
Ratclio aktoriai. Roles atliko I gesnė už viską, užtat turime žinoti, 

. , . i i • • i . I kaip reikia daryti, kad sveiki butu-gerai, kaip nuo darbininkų ge-1 mc‘ —Rengimo Komitetas, 
riau negalima ir reikalauti. I —------

I Roseland, LSS. 137 kp. mėnesinis
Iš rusų pusės sudainavo kclc-1 susirinkimas, kuris turėjo įvykti ba- 

. . • . i i • i: I l indžio 14 d. neįvyko dėl svarbiųtą darbininkų dainelių rusų Sekamas 137-los kuopos
kliubo “Znanije” choras iš CJii-l 'Usirinkinias šaukiamas nedėlioj, ba’.

. .... . .21 d., Socialistų svet.. 11100 Michicagos. lo paties kliubo nariai I gan Uve., 10:30 vai. ryto. Nariai pri- 
taipgi skambino mandolinomis, |va,<) būtinai ateiti laiku.—Komitet. 

kas publikai labai patiko.
Dedenovas ir Spulinskas
vo solo. Visi buvo labai
kinti ir plojo delnais.

Rusai 
daina- 
paten-

Pelno liko apie $50.00.
A. Staškus.

CICERO

Kam čia betikėti?

Pėtnyčioje, bal. 19 d., Roselande 
įvyks referatas, kurį rengia Chica
gos Lietuvių Darbininkų Taryba. 
Kalbės Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis, Stančiko svetainėje.

—Komitetas.

Balandžio 19 d. M. Jankaičio avet., 
4837 W. llth st., vielos draugijos, 
priklausančios prie Chicagos Lietu
vių Darbininkų Tarybos, rengia pre- 
lekcijų. Skaitys M. Jurgelionienč, 
lema: Darbininkų atlyginimo įstaty
mas. Visi vietos lietuviai atsilanky
kite į šias prelekcijas išgirst tų 
taip svarbių prelėkcijų. —Komitetas.

Pajieškau savo vyro Bernardo Ta- 
parausko, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Zcimės parap., Šiaulėnų kaimo, tam
sių plaukų, mėlynos akys, apskrito 
veido, šlakuotas, apie .........
žiaus. Buk malonus 
noriu kad tu sugrįžtum ir padary
tum galutinų rokundų, nes žinai, 
kad aš pinigų neturiu, dirbti nega
liu ir neturiu kur vaikų dėti, miestas 
neduoda duonos, o į prieglaudų vai
ku nepriima. Nesibijok, aš tavęs 
neareštuosiu. Jeigu kas žinote, kur 
jis randasi, duokite man žinių.

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

32 melų am- 
jtsišaukti: aš

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moteris lengvam darbui ant 
west side į Bed Spring šapų. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 2L.(3inal gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir Cannl gatvių.

REIKALAUJAME kriaučių pi 
moteriško kostumieriško darbo.

3117 Wentworth avė

Pajieškau puseserių Anloninos ir 
Julijonos ir pusbrolių Vincento Sla
vinskų, Kauno gub., Raseinių pav., 
Vaiguvos parap., Jankiškių sodos. 
Atsišaukite greitai, arba kas jų ad
resų žinote, malonėkit greitai pra
nešti. Mykolas Astramskas, 
4404 So. Hermitage avė., Chicago, III

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

REIKALINGA mergina prie 
no stubos darbo, 
kestis. 
gaiš 
mal.

po

Jicškau pusbrolio Augustino Žilio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Leckavos 
parap. Kiršų sodos.

Jonas Mažutis,
1303 Washington Blvd., Chicago, UI.

Pajieškau dviejų draugų: Onos 
Daugšienės ir dukters Stėnos 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 st., Chicago

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

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA greitai bučęris. Pa
stovus darbas, gera mokestis.
M. Kizis, Tel. Canal 5806
2055 W. 25th St., Chicago.

Kada viena gražia dieną mu-| LSS. 22 kp. susirinkimas įvyks pė- 
v v » . | tnvčio*je, bal. 19 d., Meldažio sve.—

sų užuomarša Antanėlis dingo I visi nariai kviečiami atsilankyti, 
iš šio miestelio, tai “Naujienos”,) —Valdyba,
norėdamos patirti visą tiesą, 
kreipėsi j “jo ekscelenciją” kla
usimu, kur dabar randasi kun.
Antanas? “Jo ckselcncijos” kan-| hibų. Visi lošėjai malonėkite su- 

,. .. . , _ . . .. . , sirinkt laiku. Pradžia 7:30 v. v.
eeliarija atsake, jogci ji nieko I —Komitetas,
čia nežinanti. Antanas pasiša-| --------

U . ’ . . _. Tr . | liiiiMj I Prakalbos.—LSS. 4 kp. ir LSS VIIII Šiaip, pons teisėjau: Kartą u,Us be dvasiškos vyuausybcs r{lj()nas rcngia prakalbas bal. 18 d., 
Pruderis atnešė man laišką ir žil,ios- Ji sakėsi nieko Mildos svet. Kalbės, drg. K. I’etrj-
prašė, kad aš jį pabučiuočiau”. I nežinoti ir apie Antanėlio prie-1 sjaį išgirsti (h g. Petrikienės prakal-

“O ka sveika iam atsakei?_ Įtikins su Maryte... ,)l)- ,J,1i 1Yi£.na. ge>'ausių musų[ t; Ką svtiKd jam aisdKti. —i j | moterų kalbėtojų. M. Petrukas,
įkirto teisėjas. I jjeį VCj kelių dienų kunigų

I Aš aš pasakiau: No, ne Į ()rganas iina jr praneša, kad ku- 
; Šiandie; gal kurią nors kitą dic- lliga8 Antanas esą išsiųstas “ant 

IU> pakulos”. Jisai, girdi, nepado-1 BAGOTYSTĖ i »ftkai inga įvirti <Hnrn< dnrKitą <lieną P.nideris ir vėl praJ rilli e|gęsis su otu|a lncrgilla„ !kwWninkuPnerS,no,rb"* N6''“
sęs bučkio. Panelė ąpipylus jį | Į draugas, kuris užmokėtų patento ka- Uhu bionikų nelaimimo.
vandeniu. Pruderis tuomet nu- turėjome viens j kitą ir kla- M-s ;už lai skiriu imse «ž<larbk> - 47 N. Wells st., Chicago, III. 
siviįes ia i virtuve nasivertesl • Rnm čia betikėti J^ldtmti: Naujienos No 10, S I*' Z I__ .

. • i . • i I ekselenci jai” ar lietuviškam ku-1 So. Halsted St., Chicago, III Iant aslos ir — įkirtęs tris kar-l J i*viuviaR.iun ku i i
tus... ni^ or8a,u,i-

Tai viskas? I Bet dabar naujasis musų tė-
Viskas. Į velis sakąs, kad Antanas nesąs
Teisėjas pasiuntė prisaikin- “ant pakiltos”. Jis turįs kitą pa- 

tuosius į atskirą kambarį pasi-1 rupiją ir gyvenąs “gana gerai”, 
tart, kurie po dviejų valandų su-Į Dargi, naujasai tėvelis turėjęs su 
grįžę užeriškė: “Dalykas ncaiš- juo ilgą “interview’ą”, 
kus. Pruderis išteisinta”. | vakarienę ir tt.

sirupinkite Antano likimu. Pa
galios sakąs, kad pas Antaną 
galima nuvažiuoti už 6—7 do
lerius.

Reikalauja moterų ir 
merginų į darbą

Illinois Free Employment 
bitinis skelbia, kad dabartiniu 
laiku gali parūpinti daugelį da
rbų moterims ir merginoms. 
Tai yra valstijos biuras ir už 
darbo praupinimą jame nereikia 
nieko mokėt. Biuras tuojaus

Dabar pa ra pi jonai klausia vie
ni kitų: “Doniuk, kam čia ir be
tikėti ir kuris iš jų daugiau vei
dmainiauja? —J. Aceris.

1247

Labai gera mo- 
Liuosa nedėliomis ir ketver- 
piet. Visi stubos paranku-

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

Telefonas Cicero 205.
REIKALINGA patyrusių moterų 

skuduru skirstymui ir patyrę vyrai 
prie lištdių preso.

GINSBERG and ALTE B 
2707 West 12th Street, Chicago

REIKALINGAS guvus lietuvių vai
kas į bankų tarnavimui, kaipo pa
siuntinys*. 3252 S. Ilalsted St.

LMPS. 48 kp. repeticija veikalo 
“Katriutės Gintarai” įvyks pčtny- 
ėioj, bal. 19 d. Mark \Vhite S. svet., 
(prie Ilalsted ir 29 gatvių) ant ant-

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

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

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, VVisconsin.

___ REIKALINGA vyrai dirbti į 1c-
JIEŠKO PARTNERIŲ“ | mokestis.
----- ----------------------------------------- Cahimet Refrigerating Co.,

 Archer and Stevvard Avė.,

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKALINGI leiberiai ir Rokeriai 
B. COHEN and SON

1244 So. Union avė*., Chicago.

REIKALINGA patyrę audėjai ant 
rankinių staklių. Gali uždirbt nuo 
$20 iki $25 į savaitę. Pastovus dar
bas. Ingrain 25c, Brussells 27!4c.

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

PAJIEŠKAU viduramžės moters 
valgęs I prie pridabojimo 3 kūdikių, 2 mer- 

l'ilz įkaitės ir vienas vaikiukas—6 metų,
i ik, guui, ne-|5 inc(y įr 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-1 savaitę laike^ moknumosi. 
kestis $50.00 į menesį, geras oras, ..........
sveikas vanduo. Sis darbas randa
si ant farmos.

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu.. ,
Atsišaukite laišku šiuo adresu: I . REIKALINGA patyrusi moteris at-

Naujienos No 8 rinkimui skudurų. Pastovus dar-
1840 So. Ilalsted St., Chicago, III. bas, gera mokestis. Atsišaukite į:

_______ | ’ Junk Shop
I 2533 W. Madison St., City.

REIKALINGA vyrai mokinties au
sti, gali uždirbti nuo $15 iki $20 į 

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

Pranešimai
REIKALINGA darbininkų dirbti i 

šapų. 930 W. 19th PI., Chicago

ARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. b'armos gyvenamos ir n<s 
gyvenamos. I’latesnių žinių klau,y 
kitę per laiškų, įdedant markę už 3 
centus. )

P. O. Box 1, Luke Co. Peacock, Mięh.

ŠTAI JUMS PROGA

kur galite į trumpų laikų uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.60, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago, 4448 
S. Sawyer avė. Telephonc McKinley 
3354. Atsišaukite laišku arba tele- 

Kaina visai žema.fonu.

nupirksi
21 d. — $2900 paims musų dviem 
flatais po šešis kambarius kiekvie
nas mūrinį namų. Gasas ir toilet. Re- 

ėnesį. Cash arba ant iš- 
Graži kaimynystė.mokėjimo.

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 teisingus pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emcrald avė., Chicago.

REIKALINGA vyras į senų popie- 
rų šapų. 613 Van Bure n st., arti Jef- 
fcrson. Chicago

REIKALINGAS 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. Kontrimavičių, 
1405 S 49th Avė Cicero, III.

REIKALINGA prit yrusių moterų 
prie išskirstymo skudurų. Gera už
mokestis. Pastovus darbas.

P. GOLDMAN 
1820 W. 14th SI., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDUODU barbernę iš priežas

ties, kad turiu išeiti j kariuomenę 
greitu laiku. Parduodu labai pigiai.

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

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

PARSIDUODA barbernč ir pool 
room’is, 2 krėeslai ir 3 stalai. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Priežastis 
—kariuomenė. 611 E. Lincoln High 
way, DcKalb, III.

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

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

\ (Kampas 32-ros gal.)

P/\RDAVIMUI pieninė, parduoda
ma 5—6 kenai pieno kasdien. Prie
žastis pardavimo — liga.

Frank Zeniau,
2053 W. Coulter str. Chicago

PARSIDUODA čeverykų dirbtuvė, 
pardavimo priežastis—einu kariuo
menėn. 2813 Wallace SI., Chicago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa už žemų kainų, lietuvių apgy
vento] vietoj jbiznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

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

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $2J0 dvigubais 

springsąis phonografa, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keletu 
rakandu už pirmų pasiūlymų. Divo- 
nus 9x12, $8, Brankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Aš turiu farmų arti miesto, 20 ak
rų žemės, labai sveikame klimate. 
Žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno
das; aš gyvenau tenai 2 melus, ge
rai esu patyręs tų šalį. Žmonės li
goniai ten nuvažiavę sveikatų at
gauna. 3 karius į metus vaisius au
gina. Noriu parduoti, arba mainyti 
ant namo saliuno, loto, arba aulo- 
mobiliaus. Pardavimo priežastis — 
esu nevedęs: vienas negaliu viską a- 
peili. Del platesnių žinių rašykite 
laiškų, nurodydami savo nuosavybės 
vertę, arba atsilankykite ypatiškai, 
nuo 12 vai iki 5 vakare.
J. J. J., 10649 Mich. avė., Chicago, III

l’Z MURINI namų Chicagos mieste 
Pori/i gauti biznį arba farmų su gy
vumais ir padargais. Biznis gali bū
ti ir nt Chicagos u.teste. Kas turite 
atsišaukite laišku į Naujienų Ofsą, 
pažymėdami No 9.

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

McDonnell.
2630 W. 381h st. Chicago, III.

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

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

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne
didelė. l’žsirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Ilalsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

HP.5TER 5Y5TEP1

70 moterų ir mergaičių prie 
namų darbo, mokestis nuo $4 

' iki $10 savaitėje;
2 mergaites patarnavimui vai- $

gomam kambaryj sanitarijoj; 
algos $35 į mėnesį, kambarys ir 
valgis.

2 virėjas, $10 iki $12 į savai
tę. . I

20 mergaičių prie mašinų, $8 j

Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 
pranešimas.

Visų Chicagos liet, vyrų chorų be
ndras mokinimosi vakaras bus ket
verge, balandžio 18 d. P. T. Radavi- 
čiaus svetainėje, 936 W. 33rd St. 
Pradžia 7:30 v. v. Tų patį vakarų, 
beje, turėsime dalyvaut LSS. 4-tos 
kuopos prakalbose, todėl geistina, 
kad dainininkai susirinktų laiku.

—Pirm. M. M. Juodis.

AA Juozapas Jacikas, paeinantis iš
Šilalės miestelio, Raseinių pav., Kau-| ----------
no gub., pajieškau savo giminių ir nurir At »• .pažįstamų, gyvenančių Chicagojc, ari vyi’y dirbi-
kituose miestuose. Prašau atsiš.iuk- ,’l.l*!7lv^a<? 3hop. Atsišaukite:
Ii Šiuo mano dabartiniu antrašu: Į1‘H7 S. Sangamon Str. Chicago 

Prvt. Joseph Jacikas, ----------
Co. H. 40th U. S. Inf. _________________________________

Fort Sheridan, III. REIKALINGAS barberis subato-
.... - ■ ' ■ ■ ■ • ........... .... mis po pietų ir nedėldieniais iki pie

tų. Joe Grigonis,
2050 W. 25th St., Chicago, III.Pajieškau Stanislovo Jesučio .Kau

no gub., Šiaulių pav., ^Viekšnių val
sčiaus, Padvarų sodžiaus. Meldžiu 

West Pullman, UI. Lietuvių Darbi-1 atsišaukti Šiuo adresu:
■ . Antanas Januška,ninku Literatūros Draugijos 38 kp.......... . .. ,

susirinkimas įvyks Ketverge, balau- So. Rockwell st.,•¥• • 1 • 1 ■ I OUull llIAUUtla 4 V 1»V l T vi fįU,

» 200 mergaičių | dirbtuves; $7 Įdžio 1 8d., 720 W 120 str. Pradžia 
iki $8 į savaitę. lygiai kaip 8:00 vai. vak. Draugai ir 

draugės, malonėkite visi būtinai atsi-

REIKALINGA 50 moterų atrinki
mui senų popierų ir naujų jo nuo- 
karpų. Patyrimas nereikalingas. 

Chicago, III. I Gera mokestis, darbas pastovus. At-

PARSIDUODA “Wur Litzcr Pui
pas Pianas,” Zalapon didelis ir ma
žas barabanas ir 36 notos už ma
žiausių kainų iš priežasties uždarv- 
mo saliuno. 3608 Cedar SI., Indiana 
Harbor, Ind. Win. Radzus.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieėiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą Bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciali&kai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą —- Lile 
stailes arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštini*.

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 411-417. 
prieš City Hali.

AUTOMOBILIAI
NORIU pirkti saidkari, Bile ko

kios kompanijos. Kas turite parduot 
praneškite greitai. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe Avė., Cihcago.

PARDUODU pigiai garinį byciklį 
“Indiana Excclsior”. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe avė., Chicago

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Ilalsted 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. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukne* ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirmininU

PARSIDUODA—Bargenas. Vėliau
sio modelio Ford Touring, atrodo 

sišaukite į: lyg naujas, už $100.00 pridėčkų.
Gumbinsky Bros. Co., Atsišaukite vakarais.

2261 S. Union Avė., Chicago 3535 So. Hamilton avė., Chicago

GARSINKITES
“NAUJIENOSE


