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Italai skubinasi lalkinln 
kams pagalbon

Mūšiai vakaruos kiek apstojo
Anglai visur laikosi

Francuzai karėje neteko 1,300,000 
kareivių užmuštais

ITALAI EINA PAGEL- 
BON ANGLAMS

Bus pasiųsta į Francijų 
200,000 italų kareivių

j dviejose vietose labiausiai prie
kiniuose anglų apkasuose.

Yra nuspręsta, kad 6 skirtin
gos vokiečių divizijos dalyvavo 
nepasekmingoj atakoj Givenchy 
-SI. Venan t sek tore.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON. Bal. 19. — 
Italijos ambasada šiandie pas
kelbė, kad italų pulkai jau yra* 
Francijoj ir saudro dešinįjį spa
rnų talkininkų armijų.

ANGLAI VISUR TVIRTAI 
LAIKOSI

Vokiečiai vis dar taikosi 
prie Kemmel kalno

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Maller March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of Ma rch 3, 1879.

Chicago, UI., Subata, Balandžio - April 20, 1918.

do gudriai užeisti iš šono prie 
Betbune, bet, matomai, be 
sisekimo. Anglų artilerijos 
nis yra mirtinga.

pa-
ug-

TALKININKAI PRADĖS 
OFENSIV4.

Konskripcija 
Irlandijoj

Sako gen. Foch.

True translalion filed witn the post* 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MILAN, Italija, bal. 19.—-Cor- 
riere Deda Serra šiandie išspau
sdino pasikalbėjimų su gen. 
Foch, kuriame pastarasis pasa
kęs;

“Mes sulaikome vokiečių už- 
pludimus, bet tas dar nėra pa
kankamu
nors dmigiau. 
zervai yra vis dar 
Mes esame užganėdinti dalykų «* , • ««>egiu.

mes padarysime kų 
Musų dideli re- 

nepaliesti.

PRANCŪZAI NETEKĘ 
APIE 2,600,000 KAREIVIŲ

Iš jų 1,300,000 kareivių yra 
užmušti

AIRIJOS 
JOS BIL

ONSKRIPCI-
S PRIIMTAS

filed with the post- 
go, April 20, 1918, 
le uct of Oct. 6,1917.

S, Bal. 18. — 
įsieji laipsniai

> biliuje liko žią-

True translatic 
master at\Chi 
as reųuired by 

I LONDO 
Į Visi pasili 
kareiviavimi 
(jie užbaigtiį ir duotas kara
liškas pritarimas patvarky
mui. I

Galutinasį’balsavimas lor
dų bute padarytas šiandie.

(Bilius pagelia drafto am
žių Anglijos Balose iki 50 me
tų, o nekuriųose atsitikimuo 
se ir iki 55
konskripcijų Irlandijoj-Ai- 

njoj). ,

. ir taipgi įveda

vinie suktybėse laike mayoro 
nominacijos pereitų rūgs. mėn. 
10 kitų, kurie neprisipažino 
prie kaltės ir kuriuos teisė ju- 
ry, liko nuteisti kalėjimai) nuo 
3 iki 6 mėn. kiekvinas.

tos republikonų ir demokratų 
inspektorių republikonų nomi
nacijose ir pritariančių tada bu
vusiam mayorui Mitchell, kuris 
jieškojo, republikonų nominaci
jos.

Tikybinis pakvaišėlis, už
mušė 2 žmones.

ALEXANDRIA, La., Bal. 19— 
Išėjęs iš proto delei tikėjimo 
Henry Bohannon pereitų naktį 
kirviu nužudė savo miegančių 
pačių ir dukterį; paskui jis pa
sidavė šerifui.
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Finai pradėjo kare su 
Rusija?

Turkai artinasi prie 
Kars tvirtovės

Rheims miest griuvėsiuose
Holandija demobilizuos dalį armijos

riniame fronte sieks vidutiniš
kai 200,000 kareivių. Sulig vie
no augšto oficieriaus. dideli pul-1 
kai italų kareivių dabar yra po . 
gen. Foch ir sudaro dalį talkin- 
kų armijos.

Kitas pranešimas sako, kad i- 
talų armija bus tokio pat skai
čiaus. kaip ir gen. Pershing spė- 
kdft, atėmus saperų ir nekariau
jančių amerikiečių sųstątą.

MŪŠIAI KIEK APTILO 
VAKARINIAME FRONTE

Bet neilgam—tikimasi 
jų vokiečių atakų

nau-

Ti uc translation filed \vilh the posl- 
master ai ('.Imago, April 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Knglų armija Francijoj, 
! bal. 19. Privargę nuo vaka
rykščių nepasek m i ngų smarkių 
įtakų Givenchy-La Bassee kana

lo fronte, vokiečiai nebedarė už
puolimų visą naktį ir šįryt dide
snėj dalyj Flandrijos fronte bu
vo ramu. .. J

Anglai a įsteigė savo linija į 
vakarus nuo Robesq, pietvakari
nėj dalyj Lys mūšio lauko, at
siimdami vakar po piet žemę 
prie Rie du Vinage fanuos.

Rengiasi prie atagos
Kemmel kalnas šįryt tebebu- 

\o smarkiai apšaudomas prisi
rengiant prie naujų vokiečių a-

True translation filed with th pos»- 
inasler at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6, 917

NEW YORK. Bal. 19. — An
dre Tardieu, Francijos komisio- 
nierius Suv. Valstijose kalbėda
mas Francijos betėvių vaikų a- 
sociaeijos susirinkime pasakė, 

kad Franci jai lakė keturių me
tų karės neteko 1,300,000 karei
vių užmuštais ir beveik tiek pat 
sužeistais ir belaisviais.

AIRIAI KOVOS PRIEŠ 
KONSI^RIPCIJA

<p ■■ ■

Taip nutarė visos Airijos 
Partijos

Darbininkų Ju 
dėjimas

FINLANDIJA PRADĖJO 
KARĘ SU RUSIJA?

Finlandijos buržuazijos ka
riuomenė įsiveržusi j Rusi jų

Anglai visur išlaiko savo 
c i jas

pozi-

True translation filed with the posl- 
masler at Chicago, April 20. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Ral. 19. — Pa
vargę nuo smarkių savo atakų 
ir anglų pridarytų jiems didelių 
nuostolių, vokiečiai sustojo kad

ti savo besivėržimą.
šiandie field-maršalas Haig 

pranešė, kad nebuvo pereitų na
ktį permainų situacijoj visame 
fronte. Vakarinis jo pranešimas

Pertrauka bus trumpa

Ta pertrauka tečiaus nebus 
ilga. Reuterio korespondentas 
prie angly kvaticros praneša, 
kad yra nurodymų, jog vokie
čiai tęs savo pastangas Flandri
jos mūšio lauke ir bandys pa
sistumti į šiaurę tarp Meteren ir 
Wytschaete.

Jis sako, kad šiuo laiku vokie
čiai galbūt pasiuntė dalį slivo 
sunkiosios artilerijos per Ypfes- 
Comines kanalą į Houthem apy
gardą, beabejonės, su tikslu at
naujinti smarkią ugnį prieš an
gly linijas arti Kemmel kalno, 
kur anglai vakar ryte ir vakare 
smarkiai atmušė priešą.

Anglai vakar po piet sunaiki
no priešo permestus per La Ba- 
ssce kanalą tiltus. Dabar ang
lai be atskigimo savo linijos i 
vakarus nuo Robesq laiko dar 
xisą vandens kelių. \

Belaisviai pripažino, kad vo
kiečiams buvo reikalinga be jo
kio atidėliojimo paimti Kemmel 
kalną. Vakar dalyvavę mūšy j 
kareiviai buvo patyrę kalnų mū
šiuose.

Alpinu korpusai buvo sustip
rinti dviejomis divizijomis suri
nktomis iš kalnuotų pietinės 
Vokietijos apygardų ir prigel- 
biami Jaegeriais. Jaegeriai ap- 
iaikė didelių nuostolių savo pir
mame patyrime Flandrijoj, ka
da jie trįs dienos atgal šturmavo 
de Lilio kalną arti Baillcul. Ne- 
kurie batalionų neteko daugiau 
kaip 40 nuoš. kareivių.

Tolimesnes atakos į šiaurry
čius nuo Ypres, prieš nauja tal
kininkų frontą žlugo pereitų na
ktį nuo smarkios artilerijos ug
nies. .

BEVEIK NĖRA PER
MAINŲ

Atmušė vokiečius
at-Vokiečiu vakar liko pilnai 

mušti jų atakoj a^ge Givenchy, 
pietinėj pusėj Lys mūšio lauko 

paskelbė karės ofisas šiandie.
Kada po didelių nuostolių ata
kos apsistojo, priešas galėjo f- 
gyti tik mažą atramą vienoje ar

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Anglų armija Flandrijoj. 
Bal. 19. — Apart gen. Haig pa
sitraukimo iš pavojingo Pass- 
chendalle kišeniaus, anglų lini
ja išrodo beveik tokia pat, kokia 
ji^nivo trįs dienos atgal.

NAUJAS MAISTAS VO
KIEČIŲ STOVYKLOJ.

True translation filed with the posh 
master at Chicago, April 20, 1918,1 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. į

AMSTERDAM, bal. 19. — Iš 
Eindhoven pranešama, kad nau
jas maištas ištiko rfk'verloo sto
vykloj, Limbourg provincijoj, 
Belgijoj, kada vokiečių karei
viams paliepta vykti į ai 
frontą Francijoj. Daugybė ma-Į 
ištininkų sušaudyta, bet pasi- 
pirešinimas tebesitęsia.

SOČHLlŠTŲlSNDniA- 
TAS NUTEISTAS 5 ME

TAMS KALĖJIMAN.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

MINNEAPOLIS, Minn., bal. 
19. — J. O. Bentall, socialistų 
kandidatas ant gubernatoriaus, 
kuris utarninke buvo rastas kal
tu kliudyme draftui, liko nutei
stas 5 metams federalin Leaven- 
worth kalėjimam Nuteisė jį! 
šiandie teisėjas Page Morris.

Pasimirė Joseph Schaffner.
CHICAGO. — Vakar ryte sa-1

vo namuose prie 4819 Green- 
wood avė pasimirė vienas tvėrė
jų ir sekretorius ir iždininkas 
•Irnbužių siuvimo firmos -Hart ■ • NtK.joll.llistaii 
Schaffner & Marx. Jis buvo 70 
m. amžiaus.

True translation filed with tho post- 
inasler at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Ral. 19. — Ir- 
landijos nacionalistų vadovai, jų 
tarpe Redmondo šalininkai, da
bar vadovaujami John Dillon, 

J Sinn Feineriai, O’Rrien šalinin
kai, darbiečiai ir klerikalai yra 
susivieniję priešinimusi kons- 

kripcijai “visomis musų galėję 
fiasekmingiausiomis prieniftne'- mej 

, M mis .
Taip sako vakar vysktipų su

sirinkime Maynooth priimtoji 
rezoliucija. ;

Pirmų syki' bėgyje daugelio 
1 metų nacionalistai susitiko su 
1 Dublino Sinn Feineriais ir kitais 
1 savo senais priešais — VVilIiam
• O’Rrien ir Thimothy Healy. 

nglų Konferencijoj, kurioje pirminiu
• kavo lordas mayoras, dalyvavo 
i ir darbiečiai, kurie pastaraisiais
metais nebuvo labai draugiški 
nacionalistams. Sinn Feineriai 
liko triukšmingai priimti, kada 
jie atvyko į susirinkimą.

Konferencijoj liko išrinktas 
komitetas iš John Dillon, Ed- 
ward De Valerą, Timothy Hea- 
Iv ir Darbo atstovo su Dublino 
lordu mayoru atsilankyti į vys
kupų susirinkimą Maynooth, 
kur toji rezoliucija ir buvo pri
imta.

Susirinkimas taipgi nutarė, 
kad vieši susirinkimai turi būti 
atlaikyti sekamą nedėldienį kie
kvienoj parapijoj, kuriuose tu
ri būti paimtas prižadas rezoliu
cijos dvasioje. Reto kiekvienoj 

| katalikų bažnyčioj bus atlaiky
tos užtarimo mišios.

Malioriai laimėjo
LOS ANGELES, Cal. — Ma

lioriai džiaugiasi šešių mėnesių 
organizavimo kampanija, laike 
kurios suunizuota visa 
maliorystės industrija, 
bal. 1 d. maliorių alga 
iki $4.50 į dienų, o rūgs.
ga bus pakelta iki $5.00 į dieną 
su 44 vai. darbo saavite.

vietos
Belo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 19. —Fi
nlandijos kareiviai galutinai su
vienijo Finlandijos likimą su

Nesilankys į parlamentų.
mažiausia di

džiuma jų, manoma, nutarė su
silaikyti laike krizio nuo lanky-

* Laimėjo 8 vai.
BOSTON, - Mass. — Orga

nizuoti “raincoat’ų” darbininkai 
jo šiam sezonui 48 var da

rbo savaitę ir $31 minimum al-

Vokiečiais.
Jie perėjo Rusijos rubežįų ir 

užpuolė ant Rusijos priekinės 
gvardijos geležinkelio apygar

doj .
Finai sakoma nori įgyti teri

torijų iki Baltųjų jurų.
Apie 12,000 rusų kareivių ka

riauja prieš vokiečių ir finų be
si veržimų.

TŪRKAI ARTINASI PRIE 
KARS TVIRTOVĖS.

šoferių laimėjimai
BOCHESTEB, N. Y. — Ro- 

chester Taxi Co. laimėjo strei
ką. Jie laimėjo 10 vai. darbo 
dieną, 6 dienas dirbant savaitė
je ir $22 į savaitę. Jie pirmiau 
dirbdavo 12 vai. ir gaudavo $15 
— $18.00 savaitėje.

SPRINGFIELD, III. — Vežė
jams pakelta alga 4.50 į savaitę.

Laimėjo pakėlimų algos

NEWARK, N.J. — Vietos lai- 
kraščių ekspeditoriai laimėjo

Seknmais metais jie gaus $21.

Pakėlė algų
AUGUSTA, Ga. — Organizuo

tiems Vakarinių laikraščių spau
stuvių darbininkams pakelta al
ga $4.50 į savaitę dirbantiems 
prie mašinų ir $3.00 grindy dar
bininkams. Rytmetinių laikra
ščių darbininkams alga pakelta 
$3.00 į savaitę.

Turkai paėmė 3,000 nelaisvių 
Batume

True translalion filed with the post- 
niaster at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, bal. 19.—Kons
tantinopoly] seredoj oficialiai 
paskelbta, kad Kaukazo fronte 
turkai savo besiveržime į buvu
sių Rusijos teritorijų artinasi 
prie miesto Kars.

Paimdami Juodųjų jurų por- 
tų Batumų turkai suėmė dau
giau kaip 3,000 belaisvių, jų tar
pe 600 oficierių, taipgi 150 įvai-

vežių ir vagonų ir daugybę ka-

JAPONAI NORI KARĖS 
SU RUSIJA

žemės drebėjimas.
FORT DE FRANCE, Marti- 

nique, bal. 19. Per penkias 
dienas ant Martiniųue salos bu
vo jaučiamas silpnas žemės dre
bėjimas.

1902 m. laike išsiveržimo Pe- 
lee ugniakalnio ant šios salos, 
žuvo 30,000 žmoinų ir sunaikin
ta St. Pierre miestas. *

NUTEISĖ RINKIMŲ VIR
ŠININKUS.

60 jų nuteista už suktybes 
rinkimuose

Pelnė $4,896.952
NEW YORK. National Lead

.True translalion filed wilh the post- 
inasler at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

NEW YORK. Bal. 19. — Tei
sėjas Goff šiandie nuteisė 50 rin
kimų valdninkų^ — pusė jų de
mokratų, o kita pusė republiko-

Tabako darbininkų
6 padėjimas

DURHAM, N. C. — Tabako 
Irusio — American Tobacco Co. 
darbininkai delei nepakenčiamų 
darbo sąlygų pradėjo organizuo- 
ties.

Dabargi daugelis jų uždirba 
tik $6 ar $7 į savaitę, dirbdami 
po 13 vai. dienoje. Reveik vi
siems darbininkams už viršlai
kį mokama paprasta mokestis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct,.6, 1917.

TOKIO, Bal. 19. —feįgiuama 
mobilizuoti japonų kareivius 
prieš Rusijos bolševikus.

Kokumin Shimbun užreiškia, 
kad Japonija niekad 
taip nepasidavė tokiam 
nuii, kaip rusų.

Valdžios laikraščiai
užreiškia, kad dar nėra prieža
sties veikimui.

Nichi Nichi Shimbun sako, 
kad Rusijos žmonės greitai su
pras tikruosius Japonijos sieki
nius ir krizis pereis.

pirmiau 
iššauki-

tečiaus

RHEIMS MIESTAS PA
VERSTAS j GRIUVĖSIUS

Laimėjo streikų
MARTINS FERRY, ().—Strei- 

kuojantįs Laughlin blekų dirb
tuvės darbininkai pilųai laimėjo 
streikų ir įgijo tokias darbo są-

Iš seno istoriško miesto pa
siliko vien griuvėsiai ir pe
lenai.

Augštumose į šiaurę ir rytus Co. pelnas pereitais melais sic- nų, dviem mėnesiam kalėji- streikų ir įgijo tokias darbo są- 
nuo Givenchy yra mažas vokie- kė $1, 896, 952, arba $919,253 man kiekvieną, kiekvienam pri- lygas, kokiu nėra nė vienoj ki
lių veikimas. Von Quast bau- daugiau negu metai atgal. sipažinus prie kaltės —• dalyva- toj blekų dirbtuvė šioj šalyj. 1

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

• PARYŽIUS, Bal. 19. -- Le
Motin korespftndentas praneša,

kad Rheims miestas, kuris degė 
per visą savaitę, dabar yra nie
kas daugiau, kaip didelė krūva 
rūkstančių griuvėsių. Pereitą 
savaitę vokiečiai i vidurį miesto 
paleido daugiau kaip lOtlJMH) šo
vinių ir degančių namų liepsna 
gali būti aviatorių matoma už 
60—70 mylių.

Iš galvių ir bulvarų nepasili
ko nė pėdsako. Jie prapuolė po 
krūvomis griuvėsių. Seni budin- 
kai, kaip karaliaus rūmai, tur
gaus ir muzikų namai, kurie pa- 
budavoti 16-tame šimtmetyje, 
liko paversti į dulkes ir pelenus.

Garsioji Rheims katedra jrą 
akmuo paskui akmenį ir grein 
tai iš jos nieko nebeliks, kaip 
tik vakarinis priekis ir stulpai* 
Šoviniai sprogsta visur aplink 
budinką.

. . . .

HOLANDIJA DEMOBILI
ZUOS DALI SAVO AR

MIJOS

Nebegali pakelti karės uždė
tosios naštos 4K

True translalion filed with the pošt« 
master ai Chicago, April 20, 1918, 
as sųuired by the act of Oct. (>, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 19. Sulig 
laikraščių, finansų ministeris H< 
W. F. Treub vakar antrame biw 
te pasakė, kad valdžia turi svar* 
styti apie dalinį demobilizavimų 
armijos kaip tik pasibaigs didy
sis ofehsivas vakaruose ir su
mažės pavojus Holandijai.

Ministeris sakė, kad tas reika
linga padaryti delei Holandijos 
finansinio padėjimo, kuris yra

griežčiausių priemonių.
Ministeris pasiūlė 1,500,000,- 

000 florinų ($603,000,000) pas
kolų, padengimui išlaidų, sujun
gtų su kare. Tos išlaidos jau 
užaugo iki 1 miliardo florinų.

Kiekvienas turės dirbti.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PROVIDENCE, R. 1., bal. 19. 
— Gub. Beeckman šiandie pasi
rašė po priimtu valstijos legis- 
laturos bilium, sulig kurio kie
kvienas vyras tarpe 18 ir 50 m. 
amžiaus turi dirbti mažiausia

panašus į New Jersey įstatymų.

Ispanija nepildo sutarties

True translalion filed wilh the posl- 
niaster at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 19. ■— 
Čia pranešta, kad nuolatinis Is
panijos valdžios atsisakymas 
pildyti nesenai padarytą laivyni- 
nę sutartį su Suv. Valstijomis, 
gali pagimdyti embargo (už
draudimų išvežti) ant visų eks
portų į Ispaifiją. .

......... -- - ■    .*-.-1..,-
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n a n n k im, chieago, m.
■"■e“ Subata, Balandžio 20, 1918.
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Didelis Pavasarinis Baliu
-------- ------- Rengia-----------------

Federacija Lietuviu Kliūtie Subatoje, Balandžio 20 d., 1918
Pirmą Sykį Amerikoje

EATRAS
I Nedėk, Bplandžio-April 21,1918
I M. MELDAŽIO SVET.,

2242 VVest 23rd Plane, Chieago, III.
Bengiamas

'1U SOCIALISTU SĄJUNGOS 174-tos KUOPOS
Pradžia 6 valandą vakare. Iužauga 35c ir 50c ypatai.

WARWICK SVET.. 535 E. 47 St
Pradžia .7:30 vai. vak Inžanga 25c.

Muzika A. A n g e 1 u s

Scenoj dar pirmu syk statomu 1 aklų meilės tragedija, parašyta M. Dundulienės

“Kunigas Macochas”
Draugai ir Draugės, nepraleiskite šio perstatymo nealsilankę. Perstaty

mas nupiešia apiplėšimų Čenstakavo kliošloriaus ir kilus nedorus kunigo Ma- 
eocho darbus. Po perstatymui—linksmas balius prie geros muzikos. Kviečia 
visus atsilankyti. L.S.S. 174-ta Kuopa.

VAKARAS h

Nedelioje, Balandžio 21,1918 Po prograniui—šokiai prie puikios muzikos

North Sides Draugijų Sąryšio Svetainėje,
1822 Wabansia Avė., kertė Girard Str.

programą išpildys Liet. Soe. Vyrų Choras, Mj kolas ir Aldona Buliukai ant 
smuiko ir piano. Suzana Viliutč ir Valerija Čepukaitč su deklamacijomis, K. 
Ciurlis su monologu, North Sidės Laisvas Benas su muzika ir M. X. MOCKUS 
laikys prakalbą.

Rengiamas Su Programų
Lietuvių Moterų Progresyvio Susiv. Am. 29-tosios Kuopos

Pradžia 3 vai. po pietų. Inžanga 15c ypatai. Malonėkite atsilankyti kuoskaillingiausia, o busite pilnai užganėdinti.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Atidarymas G. M. Chernaucko 
Daržo Lyons, Illinois

Nedėlioj, Balandžio-April 21, 1918
Pradžia 9 vai. ryto iki vėlam vakarui. Inžanga DYKAI

Grieš Vytauto Benas, vienas didžiausių benų Chica- 
goje. Repeticijas daro kiekvienų utarninką G. M. Cher
naucko svet., 1900 So. Union avė., Chieago. ______

Pirmas Masinis Mitingas
Rusu Raudonosios Gvardijos

* Įvyks

Ned., Balandžio 21,1918
2 valandą po pietų

West Side Auditorium
Kampas Taylor ir Racine Avė.

Kalbės įvairiose kalbose. . .Kviečia atsilankyti.

Įžanga DYKAI
o

Puikus BaliusL________ ____ J
Su perstatymu gražios komedijos “GUDRI NAŠLfi”

Rengiama spėkomis trijų draugysčių:
S. Stepono, žvaigždės, Liuosybės, Vyrų ir Moterų, 

Aušros Vartų š. P. M.

Subatoį, Balandžio-AprilZO, 1918
M. Meldažio Svetainėje

2212 W. 23rd PI., Chieago, III.

Kviečiam senus ir jaunus ant šio iškilmingo baliaus atsilankyti, o 
men iš savo pusės stengsimės svečius kuopuikiausiai užganėdinti. 
Inžanga 50c, 35c ir 30c. Kviečia visus Komitetas.

Garsinkis ‘Naujienose’

True translation filed with Ihe post- 
mnster at Chieago, April 20, 1918, 
as rcųuired by Ihe act oi Oct. (>, 1.117.

Uždarbio nustatymo 
komitetas.

Komitetas Besirūpinąs Mote
rims Industrijoje mano, kad Da
rbdaviai užsiimanti Valdžios 
darbais privalo mokėti darbinin
kams pagal vėliausią kolekty
višką sutarmę toje apielinkėje 
kur tik tokios sutarmės randasi. 
Išvengimui nesusipratimų ir 
streikų reikia turėti uždarbio 
Nustatymo Komitetus, kurie, rei
kalui esant, nustatys uždarbį ir 
sutaikys nesupratimus.

- Nauda iš susiėjimo-darbinin
kų atstovų ir darbdavių, kad ap
kalbėjus kilusius nesusipratimus 
yra aiški, lai yra teisingas ir ge
ras išrokavimas. Tokiuose pa
sitarimuose galima apspręsti 
abiejų pusių tiesas, jų gerbūvį, 
pasidalinti informacijoms r tt.

Toks būdas uždarbio nustaty
mo yra vartojamas vienoje did
žiausių drabužių kompanijų Chi- 
cagoje. Toji kompanija įvedė tą 
būdą po ilgam ir sunkiam strei
kui, kurs iškilo tarpe bosų ir 
skriaudžiamų darbininkų. Sll- 
tarmėje tarpe darbdavių ir dar
bininkų yra punktas, kurs reika
lauja, kad uždarbio nustatymo 
turi būti taip vadinamas Ratos 
Komitetas, kurs susideda iš vie
no atstovo nuo darbininkų ir 
pirmsėdžio, kurs turi būti nuoša- 
liuis žmogus.

Kompanijai prisiėjus pradėti 
naują darbą arba daryti kokias 
nors permainas atsišaukia į Batų 
Komitetą, kurs nustato uždarbį 
sulyg naujo darbo vertės bei vy
kinamų permainų. Pavyzdini 
jėigu kompanija nori permainyti 
įbudą drabužių apsiulėjimo, ji 

j kreipiasi į Batų Komitetą, kad 
- jiejie nustatytų užmokestį už 
naująjį darbą. Tada tie du at
stovai, vienas nuo kompanijos, 
kitas nuo darbininkų sueina ša- 
poję, apžiūri seną būdą ir naują 
būdą darbo atlikimo, ištirinėja 
kiek laiko ims darbą atlikti su
lyg naujo budo; tada jiejie iš
klausinėja darbininkus ką jie 
apie tai mano, t. y. kiek darbas 
bus vertas sulyginus su senu ir 
surinkus visas informacijas tie 
du atstovai nustato naują ratą, 
pagal kurią darbininkams užmo
kestis būna nustatyta. Atsiti
kus, kad tie du atstovai negali 
tarpe savęs sutikti, tuomet jie 
pasišaukia to komiteto pirmsėdį 
ir tada jojo balsas ima viršų už
darbio nustatyme. Tasai pirm- 
sėdis, spręsdamas apie uždarbį 
irgi pasinaudoja surinktomis in
formacijomis, idant padaryti tei

singą išvedimą.
Naujai paskirtos ratos yra 

tuomlaikiniais ir gali būti bent 
kada atmainomos, t. y. jeigu pa
sirodytų, kad jos yra peraugštos 
arba peržemos. Pagal naujas 
ratas darbininkas turi uždirbti* 
liek kiek jišai uždirbdavo pagal 
buvusias galėję ratas. Kompa
nija gali įsakyti darbininkams 
atlikti darbą, taip kaip jiems tin
ka, taėiaus užmokestis turi bu-

65 iki7() c. į mėnesį nuo $1000. 
Užsirašęs ant $10.000 moka 10 
sykių daugiau, tai yra, nuo $6.50 
iki $7.00 į mėnesį. Visiems yra 
patariama užsirašyti ant $10.000. 
Kareivio apdraudos mokestis yra 
atitraukiama iš jo algos, nes to
kiu budu išvengiama mokesčių 
suvėlinimo ir kareiviui nėra kla- 
pato. Bet jeigu nori, kareivis 
pats gali mokėt apdraudos mo
kestis valdžiai.

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sį į 4-rias lekcijas per 
pus-balsio systemą — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos. Taip aiški 
ir lengva pus-balsio sy 
šteiną, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

!t3l Yarda 3654. AKU6ERKA

Mis,A, VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko- į 
legijų; ilgai praktika-* 
vuh Pennsylvanijos ho-j 
ispitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim-; 
d y m o. Uždyką duodu 
rodų visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chieago.

ti aprobuojama sulig senųjų ra
tu. . C

Prisilaikant tokio budo ratos 
negali pakilti, nei uždarbis ne
gali nupulti. Abelnai kompani
ja yra priversta darbininkams 
mokėti tiek, kiek darbas yra ver
tas. Tatai yra mięris tokio Batų 
Komiteto arba uždarbio nustaty
mo komiteto. Kitas dalykas, 
toks elgimasis palaiko darbinin
kus sutikimę. Toji Chicagos fir
ma tvirtina, kad nuo laiko įvedi
ni) tokio komiteto jiejie ma
žiaus nustojo pinigų ir laiko, ne- 
'u pirma, kada tokio uždarbio 
iiistatymo nebuvo.

---,............... . —... , ..... 
ITue translation filed with Ihe post- 
master at Chieago, April 20, 1918, 
is requircd by Ihe act of Oct. (>, 1917.

Karės apdrauda ka
reiviams ir jūreiviams

Nuo spalio 6 d., 1917 m. Su
vienytų Valstijų valdžia parūpi
no specialę apdraudą kareiviams 
ir jurininkams, kurią jie patįs 
gali pasiimti. Kiekvienam gali
ma užsirašyti iki $10.000 ap
draudos.

Daugelis liet, kareivių, nesu
prasdami angliškai, nesupranta 
ir šitos apdraudos, ir kada jiems 
jų oficieriai pataria apsidraus
ti, tai jie mano, kad iš jų tik pi
nigus nori išvylioti. Del šitokio 
nesusipratimo ne vienas lietuvis 
kareivis gali praleisti progą ap
rūpinti save ateičiai. Todėl čia 
paduodame keletą paaiškinimų 
api<‘ karės apdraudą kareiviams 
ir jūreiviams:

1. Apdraudos kontraktą gva- 
rantuoja Suvienytų Valstijų val
džia.

2. Apsidrausti gali visi oficie
riai, kareiviai ir jūreiviai, o taip
gi armijos ir lavyno seseles (nur 
sės). ,

3. Apdraudą galima užrašyti: 
pačiai, vyrui, vaikams, anūkams, 
broliui, seserei, priiintiniam bro
liui ar seserei, pus-broliui, pus
seserei, tėvui ar motinai, sene
liams, ar po-tėviams, o taipgi ap
sidraudusiu vyro pačios ar mo
ters vyro tėvams, seneliams, ar 
po-tėviams. Nedaro skirtumo 
kur jie gyventų.

4. Vyrai nuo 21 iki 31 metų 
amžiaus moka už apdraudą nuo

5. Apdraudą galima užsirašy-
Ii tik bėgyje 120 dienų nuo pas
tojimo arinijon, vėliaus nebega
lima. Taigi nereikia vėlinties.

6. Jeigu apsidraudęs kareivis 
taptų sužeistas ir liktų bejiegiu, 
tai jam bus mokama po $5.75 į 
mėnesį nuo tūkstančio kol tik jis 
gyvens ir bus bejiegiu. Taigi, 
jei jis bus apsidraudęs ant 
$10.000, tai tapęs sužeistu gaus 
po $57.50 j mėnesį.

7. Jeigu apsidraudęs kareivis
numirtų, tai tas, kam jis užrašė 
apdraudą, gaits po$5.75 Į mėnesį 
nuo tūkstančio per 240 mėnesių. 
Taitfi, jei kareivis buvo apsidrau
dęs ant $10.000, tai jo giminė 
gaus po 57.50 j menesį.

8. Apdrauda taip pat išsimo
kama, ar kareivis butų užmuš
tas ar mirtų nuo ligos, ar karei
vis mirtų kareivio tarnystėj ar 
paleistas namo.

. Ši apdrauda yra skiriama tik 
karės laikui. Po karės į penkis 
melus šitą apdraudą galima bus 
pakeisti kita, nežiūrint ar tada 
busi ligotas ar ne. Pakeitimui 
nereiks jokio daktariško egzami
no.

10. Iš šitos apdraudos skoli
ninkai negali gauti nei cento.

U. Suv. Valstijų valdžia dar 
nuo savęs yra apdraudos kiek
vieną kareivį, ir jeigu kareivis 
bus aihžinai sužeistas ar užmuš
tas karėje, tai valdžia mokės po 
$25 į mėnesį jo pačiai, vaikams 
ar našliai motinai. Bet ši ap
drauda neapima visų kareivių, 
todėl kiekvienam kareiviui yra 
patartina liuosanoriai užsirašyti 
ant extra apdraudos.

Reumatizmas Sausgele.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėhis ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pactų 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chieago, III,

Knyga BALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c. i

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiame 
paveikslus diem 
mis ir vakarais

Jaunavedžiam? 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbų ui 
liekam gerai ii 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildo? 
teatro.

UIGTOR Grafafonai 
1 ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau.
Roseland 

Musie 
Shop

11146 S. Michlgan Aie., Chieago, III. 
Telephone Pullman BBS

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzandinoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra | 
nyksta regėjims.
Mes vartojame I 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma ul- 

• 1. kreipiama i vai
kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 1(1 iki 11 dienų, i 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 si 

Telephone Yards 4317

Telephone Vardr ",032

Dr. M. Stupnuki
3109 S. Morgan st. Chieago

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

DR. G. M. GLASR J
Praktikuoju 27 meti i 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. keri ė 32 st. 3
Chieago, III. &

Specialistas
Moteriškų, V\rtškii ir Vaiku B 

Taipgi Chroniškų Ligų fa
OFISO VALANDOS: 

fki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet | 
ir nuo Ji iki 8:30 vak. Nedalio
mis vaKarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Vyriškų Drapan y Sargeoil 
•Nauji neatimti, daryti ant uiėfr 

kymo siutai ir overkotai, vertės '•uc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pi iii 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo iii .k’ 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 5i ik/ 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkatų.

Visai lažai vartoti siutai n ova; į 
kotai, veZės nuo $25 iki $85. daba/ J 
$5 ir augš.Vau, Kelnės nuo $l.b< k? 
Ši.50. VaJi’iams siutai nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdier^ oedėbonm - 
karais

O b G <» B D O N
,S itūlHteH <1... JL

/

MONARCH BRENVEBY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilirliškų 
popieiu. tai gulite gauti koz.mj kai’; 
ti). O kas Im i pirmas ar pilnas, lai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti tu\ randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Bresvery,
21 ir S. \Vestern avė.

Geo L. Ukso, Agent.

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- 
niy daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik- 
rodžių, branziilietų 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, u$tai laip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER MILLER

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

Teb Canal 5838.
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KORESPONDENCIJOS
fondui, bet musų kuopa tai nic-1 
ko nesirūpina apie. lai. Turėtu-, 
me, draugai, sukrusti, nes tas 
fondas begalo reikalingas mums, 
socialistams.

PHILADELPHIA, PA.

Katalikai suardė LI>LD. prakal
bas. Kalb. S. Michelsonas buvo 
areštuotas — vėliau paleistas.

vic-

kuopij surengė S. Michelsoiuii,

bas. Prakalbos įvyko pirmos 
Richmando daly j 2 vai. po pietų; 
antros 8 vai. vakarė, North 
pusėj.

Vos pradėjus kalbėt, kunigų 
auklėtinis pribėgo prie policisto 
ir pasakė, kad kalbėtojas kalbąs

tarpu buvo kalbama apie cvoliu- 
kaip 

vystėsi tautos, kaip atsirado įvai
rios žmonių pavardės ir tt. Vi
sa svetainė žmonių užginčijo 
skundikui ir liudijo, kad skun
dikas, tūlas Koskis, meluoja. 
Prie skundiiųo prisidėjo ir žino-

(>,000 mėty atgal

lapkričio mėnesio.
šeši mėnesiai atgal 16-to dis- 

t rikto angliakasiai buvo padavę 
savo bilių legislaturai bet bilius 
gulėjo visą laiką nei kieno nes
varstomas, ir tik kovo 28 d. an
gliakasiai išgirdo, kad jų bilius 
tapo palaidotas.

Tada kovo 30 d. 16-to distrik- 
to angliakasiai Western Porte, 
Md., ir Piedmonte, W. Va., su
rengė didelę demonstraciją pa
rėmimui reikalavimo pripažinti 
uniją.

Reikalavimas buvo paduotas 
l>r. (iarfieldni ir kasyklų baro
nams, bet jie atsisakė, kad jie 
dar nesą prisirengę išpildyti rei
kalavimą. šešiolikto distrikto 
makleriai sutiko laukti 15 dienų, 
t. y., iki balandžio 15 dienai.'

Kada atėjo paskirtoji diena, 
lai pasirodė, kad tie ponai vi
sai ir nemano prie to rengties, 
pasitikėdami, kad dėl lojališku- 
mo maineriams nevalia bus strei 
kuoti.

Darbai čia eina gerai. Dar
bininkai dirba ilgas valandas. 
Tarpe darbininkų nėra jokios 
unijos. Moteris daugiausia dir
ba po 49 vai. j savaitę. Vyrai po 
10 valandų į dieną.

Ant 27 d. balandžio š. m. Ai
do Choras rengia kaĮdaraikščių 
ir žiurkštų balių. Taigi nei vie
nas nepraleiskit progos, nes tai 
pirma syki šiame mieste toks in- 
domus ir linksmas balius atsi
bus. — Jaunas Varguolis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Policislas patarė kalbėtojui ir 
komisijai nueit i stotį ir pasikal
bėt su ieutenantu; po to, sako, 
galima bus toliau kalbėt.

vo ir du skundikai ir katalikiškai

prieš valdžią. Kalbėtojas buvo 
'ėliau tapo 
sakė kitoj

Ant rytojaus buvo tyrinėjimas 
prieš magistratą. Iš trijų skun
dikų pribuvo lik vienas, Korkis. 
Kuomet jam liepta prisiekt, jis 
pradėjo drebėti kaip šunelis 
iš akelės ištrauktas. Beliudijant 
susimaišė, išsigando ir pats klau
sė kalbėtojo ka jis sakes. Kal-

Balandžio 15 d. vakare virš 
6000 mainėrių, kaip vienas, ap
leido darbą, ir užreiškė, kad ne
grįš į darbą, kol bus išpildytas 
jųjų reikalavimas. '

16-me distrikte tik viena kom
panija, Reill —Peabody, kuri yra 
pirkusi čia Lonaconing’e, Md., 
Old Jackson Workings, yra pa
sirašiusi po unijos kontraktu, ir 
todėl 75 jos darbiu inkai neišėjo 
ant streiko, šiaip visur unija 
nebuvo pripažinta visame Geor
gės Creek, Md., rajone.

W. Warner, 18 m. atgal buvo 
pradėjęs organizuoti uniją, bet 
jo pastangos nuėjo niekais, uni
ja tapo užginčyta. Dabar manau 
nepasiseks taip užgniaužti, nes į 
streiką išėjo 95 procentai jau or-

Išrinkta lietuvis aldermanas
Klerikalai eina ir su žydais, 

kada jiems reikalas yra. štai 
kad ir dabartiniuose Tikimuose 
Chicagos Hcighls klerikalai pa
rode savo veidmainystę ir kiek 
jiems lietuvystė rupi. Lietuvių 
ukėsų kliubas kandidatu į 5-to 
vardo aldermanus pastatė lietu
vį Antaną Srebalių. Prieš jį ėjo 
David H. šapiras ir dar du kiti. 
Kų-gi rėmė musų klerikalai? Ari 
lietuvį? Na, ne. Jie ėmė šaukt 
savo mulkius, kad balsuotų už 
šapira, ir tai nežiūrint kad ir A. 
Srebalius yra geras parapjjonas.

mis. Taigi jagamaščius darba
vos iš paskutiniųjų už šapirą. 
Vienok, nežiūrint į visą jo triū
są, A. Srebiąs gavo tris kartus 
daugiau baisų, negu anie visi trįs 
kartu (jis 302, tie 100), ir tapo 
išrinktas. Taigi klerikalams di- 
dižiausia nosis.

ged, o vytis gavo didelę nosį.
Kunigai organizavo gaują — 

išardymui prakalbų.
Kuopa žada skundikus mela

gius skųsti kriminaliu teisman 
uz (iii prasižengimu.

— Petras.

M. L. Balchonas

ROCHESTER N. Y.

Angliakasių streikas Mary 
ian ir Virginijoj.

Streikuoja 6000 angliakasių.
Reikalauja unijos pripaži

nimo.

Balandžio 13 d. buvo vakaras. 
LMPSA. 26 kuopa statė scenoj 
“Žingsnis prie šviesos” “Senber
nio mirtis” ir monologą “Našlai
tė“. Nors veikalai buvo nesun
kus, bet lošimas buvo prastas. 
Ypač monologas “Našlaitė,” nors

Balandžo 15 d. čia buvo atsi
lankius draugė Petrikiene su 
prakalbomis, kurias surengė L. 
S.S. VIII rajonas. Tik žmonių 
j prakalbas nedaug teatsilankė,

M. Jurgelionicnė skaityt refera
to temoje “Darbininkų atlygini
mo Įstatymas” nuo Amerikos 
Liet. Darb. Tarybos.

— Kliubo Narys.

Penki Daiktai
Paskučiausi:

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles); 
Gauti savo pinigų vertę.

D
2)
3)
4)
5)
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas
Avė. Phone Yards 4608 Chicago, III.
užlaikau didžiausi sandėlį užsieninių materijų;

Minių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gan 
tinkamų drapanų. Mano vieta n

3247 R. Emerald
PASARGA;—Aš 
taipgi, kaip vic 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 7 
ryto iki 9 v. vakare kaip paprastom dienom, taip ir šventadieniais. 
Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų namus, ar ofisą.

Uždarbis po 3 n u oš. į metus išmokama už aučėdymams padėlius.

The Roseland State Savings Bank I
11500 MICHIGAN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 

Suorganizuota Kovo 10, 1909 
ATSKAITA UŽBAIGIANT KOVO 30-tą, 1918 BIZNI 

TURTAS 
S Paskolos ir atitrau- 

I kiniai ................  $643,814.11
S Suv. Valstijų ir kiti 

Bondsai . 562,416.00
žjf Real Estate ir Bu- 
S dinkni.................     20,000.00
= Priklauso nuo kilų 

bankų .... 200,704.06
£ Cash ant rankų .... 102,906.29 

$1,529,840.46
Apsaugos Padėliams Dėžutės Pasirandavoja

ATSAKOMYBES
Kapitulos .............. $200,000.00
Perviršis .................. 50,000.00
Nepadalinti uždarbiai 15,313.00
Neišmokėtas dividend 2,500.00 
Palaikomi taksoms

ir uždarbis .......... 5,051.25
Vertelgystės padėliai 575,000.84 
Sučėdymo padėliai 681, 975.37

$1,529,840.46

Pirkite Farmas

šimtmetinių gimimą sukaktuvių 
paminėjinlui. Gegužės 1 dieną 
nutarta surengti vakarėlis su 

prakalbomis ir įvairiais pamar- 
irininftiiš. J» Martin.

CLEVALAND, OHIO.

Vyčai čia lošė veikalų ‘‘Verpė
ja po Kryžium”. Ale tas loši
mas tai buvo tik teatro panieka. 
Publika nei neklausė, pati tarp 
savęs kalbėjosi, kaip bitės ūžė, o 
ką anie lošė tai niekas negalėjo 
suprast. Laike lošimo taipgi bu
vo pardavinėjama kokie tai vė- 
liukai, tur-bnt, italų, nes raudo
nos, žalios ir baltos spalvos.

čia loš “Nichilishis”, tai Clcvc- 
landicčiai galės pasižiūrėti pui
kaus veikalo.

Darbai Clcvclandc eina ne 
blogai. Paprastam darbininkui

už 10 valandų darbo.
A. Neverauskas.

WESTV1LLE, ILL

ėję, ir dar geriau, ftjo šokti ir 
tie, kurie šviesoj už jokius ge
rumus neitų šokti. Tamsumoj 
jie buvo didžiausi šokikai. Žmo
nių buvo atsilankę vidutiniškai, 
šiaip balius pasibaigė be kraujo 
praliejimo.

Ant rytojaus Vyčių kuopa lošė 
“Jono širdį.” Lošė čia augęs jau
nimas. O paskui dar ir dainavo. 
Ant pabaigos kunigas, kalbėda
mas, užsiminė apie Mockaus vel
nius. Bėda, sako, kad parapijo
ms prisipirko velnių, o dievų ne
labai nori pirkti.

Kairysis Latras.

Pittsburgo apygardos 
draugijoms.

Luke, Md., bal. 16. — Mary- 
lando ir \V. Virginijos 16-to dis
trikto šeši tūkstančiai angliaka
sių. 95 procentai organizuotų 
unijos, l . M. W. of A., narių, 
panedelyj, balandžio 15 d., išėjo 
ant streiko, reikalaudami pripa
žinimo unijos.

Angliakasiai čia buvo organi
zuojami į unija nuo 1916 metų

nudavimų truko tai nepadarė įs
pūdžio į publiką. Žmonių atsi
lankė neperdaugiausiai. Mat bu
vo subatos vakaras. Kirk laiko 
atgal LSS. 7 kuqpa išsirinko sa
vo korespondentą, bet iki šiol 
niekur nematyt laikraščiuose jo
kių pranešimų iš kuopos veiki
mo. Kiek teko patemyt, kitų 
miestų LSS. kuopos turi išsirin
kę komisijas rinkimui aukų so
cialistų Partijos milioniniam

KENOSHA, WIS.

XI rajono surengtos prakalbos. 
Kalbėjo drg. KI. Jurgelionis — 
dviejuose miestuose: Kenoshoj 
ir Barine.

Miestelio naujienos. Rinkimai. 
Išrinkti lietuviai.

'iena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

'"muoje ir rikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoie. 
»o 1 nežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
W K\SP\R900 K®*!9?at 19 gatvės,

prezidentas 
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM OETTING 

prez. Oeling Bros. Ice 
CHARLES KRUPKA 

vic -prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. W1LCE 

Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
nekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN 
> prez. Atlai

[Brewing Co

Drg. Kl. Jurgelionis kalbėjo 
apie lai, kaip varguoliai buvo iš
naudojami senovėj visokių feo
dalų ir kaip darbininkai yra iš
naudojami dabar ir kokios kliu- 
tįs yra darbninkams pastatytos 
ir statomos, kad lik jie negalėtų 
pasiliuosuoti iš amžinos vergijos. 
Šitam sąryšyj kalbėtojas aiški
no Botuos katalikų bažnyčios 
politiką, ir perkratė popiežių vie
špatavimą nuo pat pradžios jų 
svietiškos galybes iki šių dienų.

Drg. Jurgelionis savo prakal- 
jei galima bus, tai surengti pra- 
Daugiau panašių prakalbų.

L.S.S. 58 kuopa savo susirinki
me balandžio 14 d. nutarė ap
vaikščioti 1 gegužės šventę ir 
jeigu galima bus tai surengti pra 
kalbas gegužės 5 d. K. Markso

Balandžio 16 d. buvo mieste
lio rinkimai; buvo renkama trįs 
globėjai (trustees) ir miestelio 
klerkas. Laimėjo Citizens La
bui’ Party, kuri turėjo daugumą 
lietuvių kandidatų. Miestelio kle
rku dabar bus J. Noreika, lietu-

jų išrinkti du lietuviai: J. Užda- 
venis ir P. Balkus. Kita parti
ja turėjo vieną lietuvį, bet tas 
tapo ncišrinktas,

Neseniai čia žmonės turėjo nu- siųsta, ir tt. 
balsuoti, ar palikti Westvillę 
“šlapia”, ar padaryti “sausą”. 
Saliuniukai, bijodami sausumo, 
prikalbinėjo moterėles, kad pa
čios balsuotų ir savo vyrams lie
ptų balsuoti už šlapumą. Už tai 
saliuniukai žadėjo moterėlėms

28 d. balandžio įvyks įvarių 
draugijų bei kuopų suvažiavi
mas. Pats to suvažiavimo su
manymas minėjo, kad į dienos 
tvarką turės, tari) kito ko, įeiti 
ir Lietuvos šelpimo Fondo klau
simas. šioj apygardoj yra to 
Fondo skyrius. Nors jau senai, 
nieko neveikia, bet da nelikvi
duotas, neužbaigta reikalai. Aš, 
kaipo buvęs to skyriaus pirmi
ninkas, da ne visai pasiliuosa- 
vęs nuo tų reikalų (negalima 
buvo užbaigti senų rokundų su 
senuoju kasierium, p. M. Urla- 
kiu — negalėta įvykinti susirin
kimo), prašau visų tuomi užin- 
teresuotojų prisirengti, kad tą 
dieną galėtume sutvarkyti tuos 
reikalus ir atgaivinti arba lik
viduoti tą skyrių, kaip nutars 
minėtašv suvažiavimas. Reikia 
pristatyt dokumentus ir atskai
tas, kiek markių gauta, kiek 
parduota, kiek pinigų kur pa
siųsta, o kiek da tebėra nepa- 

Komitetas, tikiu,
tuomi pasirupįs. J. Baltrušaitis.

Norint

kelti. Moterėlės ištesėjo savo žo
di. Saliunčikai taipgi savo žo
džio nesulaužė. Balandžio 6 d.

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimus 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, Bltteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sm* 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 raėn. savo paveiksle pa 
mačiau tok| skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjlstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof.

1707 8o. Halsted St., Telephone Canal 0417. Chicago, III.

rengė balių, taigi saliunčikai da
vė moterėlėms į tą jų balių dy
kai 24 keistis ir 2 bačkutės alaus. 
Žmonių buvo daug, ir balius 
užsibaigė laimingai. Moterų 
draugijai pelno liks virš $100.

eikite | tas eąkro-

van, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

Už savaitės, balandžio 13 d., bu
vo kitas balius, kuri surengė šv. 
Kazimiero draugystė. Tai buvo 
balius be žiburių, nes apie 11 vai. 

Į visi žiburiai užgeso, o žvakių ne- 
" luivo gauta per ištisų ■Vitlnticių.

Ale ir tamsumoj šokiai ėjo, kaip

Skaitykite ir Platinkite

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoj 
10,000 Akrų Derlingos žemes

Parsiduoda farmos po 40 akrų ir daugiau ant 
labai lengvų išmokėjimų. Kainos nuo 15 dol. ir aug- 
ščiau už akerį. Žemė randasi labai gražioj apielin- 
kėj, prie puikių upelių ir didelių ežerų, kur vasaros 
laiku suvažiuoja daug žmonių ant vakacijos, tos vie
tos yra pavadintos kaipo “summer resorts”. Pa
čiame viduryj žemės randasi miestas vardu W()0D- 
BORO, Wis., kuriame yna stotis geležinkelio, 2 mo
kyklos, hotelis su restauracija, krautuve (defrart- 
ment store) ir daugelis namų. Šito miesto visa val
džia bus lietuviai, yra uždėtas TIKRAS LIETUVIŠ
KAS MIESTAS. Minėtame mieste dar dabar gali
ma gauti pigiai pirkti lotus, kurie trumpame laike 
bus kelis kartus brangesni, visi randasi labai gra
žioj vietoj ir prieina prie ežero kranto, šito miesto 
gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per vi
są kolonizacijos žemę eina geležinkelis ir tik 6 mv- 
lios iki dideliam miestui, kuris vadinasi RHINE- 
LANDER, kuriame yra didžiausia turgavietė ir ku
riame randasi 24 (fabrikai) dirbtuvės, žiemos laiku 
norintieji gali gauti darbą.

Turime labai gerų farmų išdirbtų, su geriausiais 
{taisymais, su trobom, sodais, gyvuliais ir visoms'ma- 
šinėrijoms, kokios tik yra reikalingos ant farmų gy
venantiems ir arti prie gražių miestu ir ant gerų ke
lių (vieškelių), kurios gali patikti kiekvienam, bied- 
nam ar bagotam. Parduosime ant labai lengvų iš
mokėjimų arba mainysime ant miestų praperčių.

Norėdami plačiau susižinoti apie Lietuvišką Koloniia. tai nri- 
siuskite savo vardą ir adresą, tai mes prisiusime jums dykai kny
gelę su žemlapiu, paveikslais ir plačiais paaiškinimais apie geriau
sius farmas kokios tik gali būti Amerikoje.

Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur jums parankiau:

Liberty Land & Investment Co.
Chicagos Ofisas: .. Ant Farmų VVisconsine Ofisas:

3301 S. Halsted St., Chicago, III. Woodboro, Wis. (Oneida County)

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
007-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus j šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI: 
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKlĘWiCZ 
ANT. ENZBIG1EL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

BRENZA 
KROTKAS

Pranešimas Nauiieniečiams!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Atminkit ant visados!
šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla- 
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 

i- taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 

j? laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 

į iki didžiausio įvairiausius spau- 
‘ dos darbus. Užtikriname, kad 

darbai bus atlikti gerai ir į laiką.
į Reikale kreipkitės:

NAUJJHEKOS
j 1840 So. Halsted St., Chicago, III.



N ' U J Į R fr O S. Chlcago, Tll. Subata, Balandžio 20, 1918.

NAUJIENOS
*HE LITHUAMAN DAILY NEV¥8

^ublished Daily excępt Sunday by 
tl.fc Litbuanian News Pub Co., Ine.

1840 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tolephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedAldi •mus i eidila Naujienų Ben
drovė. 1840 S. Halsted St.. Chicago, 
UI.- Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
hkagoje—pačtu:
Metams ............................. S6.00
Pusei meto ........................ 3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ............... 1.45
Vienam mėnesiui........... . .n

C k! c* goję—per nešiotojui
Viena kopija ............. .
Savaitei ...................  •«
Mėnesiui .................  JO

Nuvilnytose valstijoca, ae Olcagoje, 
pači u:

Metams .................................. •5.06
Pusei meto .....«*•»«••••
Trims mSnesiansa 1-05
Dviem mėnesiam .«•••••• 1
Vienam mėnesiui ..•••«•• M

Kanadoj, metams ....<..........
Visur kitur užsieniuos*........M0
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kurtu su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentu prafiome 
•Įpučiamus išspausdinimui laikraš; 
tyj r. nkraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto- 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aišk'ai ir ant vienos popieros pu- 
aės, be to paliekant platesnius tar
nus ta-p eilučių. Redakcija pasilai
ko visus teises rankraščius taisyti ir 
tiumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
lenk lėliu nukankamai persiuntimo 
l«š mis apmokėti.

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

Į Redakcijos 
į | Straipsniai 
l! L
True translation filed with the post- 
inaster a t Chicago, April 20, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kodėl toks 
partyviškumas?

Daugybę žinių ir straips
nių, telpančių “Naujienose”, 
mes esame priversti verst į 
anglų kalbą ir tuos vertimus 
su notaro paliudijimu prista
tyt pačtui. Tatai begalo ap
sunkina mus, bet to reika
lauja įstatymas.

Vienok mums yra keista, 
kad kiti lietuviu laikraščiai, C 7

einantįs Chicagoje, turi ko
kią tai privilegiją išvengti to 
suvaržymo. Jie dažnai ra
šo ilgus straipsnius apie ka
rę, apie kariaujančiųjų val
džių politiką ir kitus surištus 
su tuo dalykus, nedarydami 
vertimų, ir jiems nieko. O 
“Naujienas”, nežiūrint to, 
kad jos verčia kelis kartus 
daugiaus, negu tie laikraš
čiai, jau kelis sykius gavo 
reikalavimą, kad jos dar dau 
giaus verstu.

Tai.yra aiškus partyvišku- 
mas, kurio neprivalėtų būti 
valdžios įstaigoje. įstaty
mai turi būt visiems lygus.

Mes nekalbėsime apie tai, 
jeigu tie laikraščiai, kurie 
kažin kodėl nejaučia cenzū
ros įstatymo aštrumo, nesi
naudotų tąja savo “privilegi
ja” atakoms prieš socialis
tus. Bet juk jie, ypač kleri
kalų organas, nesidrovi ne 
tiktai nuolatos iškreipti so
cialistų mintis ,o ir stačiai 
denunciacijas rašyti apie 
juos.

Išeina taip, kad tiems, ku
rie kovoja prieš socialistus, 
suvaržymų kaip ir nėra; 
varžoma liktai socialistai, 
kuomet įstatymo prasmėje 
to visai nėra.

jų jausmus, o ir pasakyt 
jiems ką-nors pamokinančio 
—išaiškint vieną-kitą klausi
mą, suteikt žinių, paskatini 
prie galvojimo.

Tai yra dalykai paliečian- 
tįs prakalbos turinį. Nori
me čionai pridurti dar kele
tą pastabų apie prakalbos 
formą.

Kas dėl prakalbos formos, 
tai mažių-mažiausia reikia, 
kad kiekvienas atskiras jos 
sakinys butų padarytas pa
gal gramatikos taisykles ir 
turėtų aiškią prasmę. Jeigu 
kalbos sakiniai šito reikala
vimo nepatenkina, jeigu jie 
susideda iš nesurištų tarp 
savęs žodžių arba neišreiš
kia jokios minties, tai ji nė
ra prakalba.

Ant nelaimės, daugelis 
musų agitatorių, tokių net, 
kurie drįsta stoti prieš skai
tlingą publiką, neturi jokios 
nuovokos apie šitą elementa- 
rį kalbos reikalavimą. Jie 
išmoksta laikyt “prakalbas” 
šitokiu budu: Išgirsta kele
tą kalbėtojų; pastebi, kad jie 
valandą laiko arba ilgiaus 
sako visokius žodžius, po ku- 
r ių publika dažnai ploja del
nais, ir jie įsivaizdina, kad 
visas kalbėtojo darbas tai 
i iktai sakyk, sakyk žodžius, 
nesustojant. Ir jie pradeda 
patįs mėgint tuo darbu už
siimi. O laikraščių kores
pondentas, kurie apie retori
ką paprastai taip-pat nieko 
neišmano, tuoj pagiria tokį 
mėgintoją — jeigu tiktai ji
sai yra drąsus, turi garsų 
balsą ir sugeba nemikčioda
mas “daryt žodžius” kokią 
valandą-kitą. Ir žiūrėk — 
“garsus kalbėtojas” užgimė!

Vienas musų reporteris 
nesenai pridavė mums seka
mų ištraukų iš vienos pra
kalbos:

“Socializmo mokslas, so
cializmo mokslo kad nieks 
dar nesukritikavo, sociali
zmo mokslo, reikia eiti 
prie socializmo mokslo”.
Į “Šitas momentas yra 
'suspaudęs darbininkus, y- 
pač šitas momentas”.

“Kapitalistai išnaudoja 
darbininkus, vis išnaudo
ja, kad galėtų savo jungą 
krauti ant darbininkų kle- 
sos”.

“Buržuazija pasijungė 
darbininkus iki augščiau- 
siam lapsniui,, kapitalistai 
pavergė, valdančioji k lesa 
pavergia darbininkus. Ir 
buržuazija ta vorus krau
na, ir karę skelbia ta vorų 
rinkoms pagal dabartinio 
surėdymo. O dabar, kada 
priseina susidurti su toms 
rinkoms, kad jie susitinka, 
jiems priseina šaukties tė
vynės.”
Tai yra tiktai keletas pa

vyzdžių to šiupinio, iš kurio 
susidėjo visa ilga “prakal- 
”, atlaikyta prieš keletą šim
tų žmonių! O kiek tokių 
“prakalbų” pas mus laikoma 
nuolatos! Stačiai koktu da
rosi, apie tai pagalvojus.

Mes čia neminėsime kitų 
reikalavimų paliečiančių pra 
kalbos formą. Jų yra visa 
eilė. Bet tegul musų agita
toriai ir prakalbų rengėjai 
žino bent tą, kad kalbėtojas 
privalo mokėt surišt žodžius 
į sakinius, ir kad sakiniai 
privalo turėt prasmę. Jei
gu kuris žmogus nė to nepa- 
įiegia, tai jam ne vieta ant 
pagrindų.

Apie prakalbas.
Nesenai mes šioje vietoje 

trumpai užsiminėme apie 
tai, kokia turėtų būt gero 
agitatoriaus kalba. Pasakė
me, kad agitatorius privalo 
ne tiktai stengties smarkiais 
žodžiais sujudinti klausyto

Tplejimo sutartis.
Jau senai musų kunigai ir 

jų pasekėjai varo juodašim
tišką darbą, skųsdami socia
listų laikraščius ir kalbėot- 
jus ir ardydami susirinki
mus. Klerikalų spauda, ži

noma, giria tą darbą ir net 
didžiuojasi juo. Bet nejau
gi jam pritaria ir tautinin
kai?

Kodėl jie tyli?
Tik progresyviškesnieji 

tautininkai retkarčiais pa
peikia tuos juodašimčius, o 
“viduriniai” ir dešinieji tau
tininkai, taigi didelė jų di
džiuma, neprataria apie juos 
nė žodžio. Ką-gi tai reiškia?

.New Yorko seime dalis de
legatų norėjo paduot rezo
liuciją protesto prieš vysku
pą Karevičių. Bet seimo ko
misija jos nepriėmė. Tauti
ninkai, mat, buvo padarę su
tartį su klerikalais nekelti 
seime tokių dalykų, kuriems 
nepritars išanksto atžaga
reivių srovė.

Bet musų tautininkai ta
rytum laikėsi panašios su
tarties su klerikalais jau ir 
prieš seimą. Jie nutylėjo, 
kada šv. Juozapo sąjungos 
agitatorius Romanas suardė 
Michelsono prakalbų marš
rutą Pennsyivanijoje; jie nu
tylėjo, kada Scrantono die
cezijos kunigai šaukė, kač 
reikią “šaudyt” socialistus; 

, jie tylėjimu praleisdavo kie
kvieną panašų tų gaivalų žin 
gsnį per keletą mėnesių. Ir 
jie taip elgiasi dar ir dabar, 

j O klerikalai tolyn darosi 
'vis nachališkesni.

Nejaugi tautininkai nesu
sipranta, kad jų tylėjimas 
daro jiems gėdą?

“Kairieji” konservatoria
'J ie socialistai, kurie vadina 

save ‘kairiaisiais”, yra dažniau
siai žmones konservatyvaus pro
tavimo. Jie nepajiegia greita 
suprast naują dalyką ir todėl įsi
kabinę laikosi to, kas sena — se
nų žodžių, senų formalų, senos 
taktikos.

Tai nėra tuščias tvirtinimas, o 
tiktai išvedimas iš daugybes vi
siems žinomų faktų. Imkite ka- 
dir mūsiškius “kairiuosius” . At
menate, kiek vargo buvo intikin- 
ti juos, kad LSS. turi dėties prie 
Socialistų Partijos? Jie prieši
nosi tam žingsniui, kiek drūti.

Jie sakė, kad prisidėjimas prie 
Socialistų Partijos esąs bereika
lingas daiktas. Kam, girdi, (Ie
ties prie jos, kad sąjungiečiai ir 
be to yra socialistinės organiza
cijos nariai!—Sąjungos princi
pai tokie-pat, kaip Soc. Partijos; 
ji dirba tą patį darbą, kokį ji 
dirbtų, Įstojus į Partiją. Tai kam 
stot į ją, kam daryt tokį žingsnį, 
kuris tiktai apsunkins sąjungie- 
čius didesnėmis mokestimis, ne
duodamos jiems už tai jokio at
lyginimo? #

Vienas smarkiausiųjų dabarti
nių “kairiųjų”, pasižymėjęs pas
kutiniu laiku savo “radikalėmis” 
atakomis prieš “oportunistą” (Iri 
gaitį ir jo redaguojiųnas “Nau
jienas”, būtent, J. V. Slitso- 
nas, L.S.S. VII suvažiavime sta
čiai užreiškė, kad Soc. Partija, 
ragindama sąjungiečius prisidėt 
prie jos, “nori tiktai musų kvo- 
teriy.”

Bet didžiuma prisidėjimo prie* 
šų skaitė vsusivienijmą su Soc. 
Partija ne liktai bereikalingu 

daiktu, o ir kenksmingu. Jie 
sakė, kad padidėjimas mokesčių 
nubaidysiąs nuo Sąjungos daug 
narių; organizacija sumažėsian
ti, “Kova” pražūsianti ir tt. O 
nuo šitokios nuomonės jau bu
vo netoli nuo to, kad apšaukus 
prisidėjimo šalininkus “Sąjun
gos priešais” ir “griovikais”. Ir 
tokius kaltinimus jie ištiesų da
rė. Daugiausia jų teko “Naujie- 
imj” redaktoriui.

“Garsusis” musų “kairiųjų” 
“čempijonas”, K. Vidikas, pav. 
paskelbė “Kovoje”, kad “Nauji- 
nos” nieko gera nevelijančios 
Sąjungai. O kitas, dar smarkes
nis už jį vyras, J. Šukys, deba
tuose LSS. suvažiavimuose

ir VIII) ir “Kovos” straipsniuo
se, aiškino, kad prisidėjimo ša
lininkai norį sugriaut Sąjungą 
tikslu pasinaudot iš to. Jisai da
vė gana aiškini suprast savo 
klausytojams ir skaitytojams, 

kad Grigaitis, stodamas už susi
vienijimą su Partija, geidžia ar- 
j^a “pasigaut” savo redaguoja
mam laikraščiui tuos lietuvius 
socialistus, kurie jau buvo pra
dėję steigti Socialistų Partijos 
skyrius, nepriklausančius Są jun
gai, arba tiesiog pražudyt “Ko
vą”, kad “Naujienos” galėtų u- 
žinit jos vietą.

Kokia laimė, kad iš “privati
nių laikraščių” tuomet buvo 
opozicijoje musų “kairiem- 

siems” tiktai “Naujienos”! Jei
gu visi “privatiniai laikraščiai” 
butų stoję už prisidėjimų prie 
Socialistų Partijoj, kuomet tam 
priešingi buvo “Kova”, LSS. sek
retorius, Šukys ir kiti Sąjungos 
lyderiai, tai tikrai jau tuomet 
butų buvusi apskelbta mirtina 
“Kryžiaus kare” tiems laikraš
čiams, ir nebūtų reikėję laukt, 
kol atvyks “tikras p rolę t miškas 
revoliucionierius,” V. Kapsukas, 
kuris atakas prieš “privatinius 
laikraščius” įvedė į sistemą - si
stemą, labai*patogią, kuomet rei
kia paslėpt oficialiu organo klai
das ir argumentų stoką.

Beje, užsiminus apie V. Kap
suką, reikia pastebėt, kad jisai 
savo laiku buvo griežčiausias 
priešas prisidėjimo Lietuvos So- 

cial-Demokratų Partijos jirie 
Rusijos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos. Tam pačiam da
bartiniam “Naujienų” redakto
riui reikėjo delei to turėt su juo 
labai karšių ginčų.

Bet prisidėjimo klausiniai da
bar jau yra išrišti. Paklausk bent 
vieno musų “kairiųjų”, šiapus 
arba anapus Atlantiko, apie rei
kalingumą priklausyt Socialistų 
Partijai šioje šalyje arba Rusi
joje, tai nė abejonės nerasi pas 
juos. Ažuot priešinusi tokiam 
dalykui, jie šiandie, tave veikiau
sia dar “social-pairiolu” iškolios, 
kad drįsti apie tai klausti.

Laikas priešinimosi Jame kimi 
sime pas musų “kairiuosius” la- 
l)o atgyventas, šjandie jie gyve
na kitokį laiką — kuomet prieši
nimąsi (t. y. jų pačių pirmesnio- 
ji pozicija) ne liktai išrodo jiems 
klaidingu dalyku, o ir nepaken
čiamu. Iš vienos krašlutinybės 
padaryta šuolis į kitą kraštuti- 
nybę.

Bet ar ne tas. pat buvo ir ei
lėje kitų klausimų? Imkite Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją. Kada laikraščiai su
manė ją steigt, tai “kairieji” Są
jungos vadai, su J. Šukiu pryša- 
kyje, pakele didelį triukšmą. Gi- 
rd+r*1ai busiąs “spėkų skaldy
mas”, “pavojus Sąjungai” ir lt. 
Suprantama, kad L. Pruseikai, 
kuris daugiausia pasidarbavo, 
kad suorganizavus L.D.L.D., bu

vo tarp kitko prikaišiojama 
(ypač iš “džentelmeno” J. Šu
kio pusės) ir tai, kad jisai no
rįs panaudot tą Draugiją savo 
laikraščiui.

O dabar tie “kairieji.” jau tie 
liktai pakenčia Literatūros 
Draugiją, bei ir stengiasi su jos 
pagclba sustiprini savo frakciją 
(atsimenate “kairiųjų.organiza-' 
cijų konferenciją” ir V. Kapsu
ko rezoliuciją?). Dabar, mat, 
jau “kitas laikas”. i

Arba imkite Brooklyno seimą 
Kaip smarkiai tuomet “kairių jų” 
vadai priešinosi “bendradarba- 
vimui su buržuazija”! Net ta
da, kada seimo delegatai jau bu
vo.suvažiavę iš tolimesnių kolio- 
nijų, prisiėjo dar praleisti pusę 
dienos ginčuose su Brooklyno ir' 
New Yorko “kairiausiais”, kad 
prirodžius jiems, jogei socialis
tai privalo eiti į seimą. Apie 
chicagiečius, kurie labiausia sto
jo už dalyvavimą seime, Herma
nas (iš New Yorko) pasakė, kad • 
ie esą patriotų pataikūnai ir lai- *

Bet kada socialistai delegatai 
susirinko po seimo toje-pat sve
tainėje, kur jie turėjo priešsei- 
minį pasikalbėjimą, tai musų 
kairieji jau užgiedojo kitokią 
giesmę. Jų džiaugsmui ir pasi
didžiavimui nebuvo galo ir kra
što. Šukys, užmiršęs visus sa
vo pirmesnlus užsi varinėji mus, 
šaukė su entuaziazmu: “Dabar, 
mieli draugai, dirbkime išvien! 
Dabar...”

Iš kitų stambesnių atsitikimų, 
parodžiusių musų “kairiųjų” 

nepajiegimą suprast naujus da
lykus, paminėsime čionai tiktai 
jų alsinešimą linkui “privatinių 
laikraščių” ir Darbininkų kary
bos.

Didžiuma “kairiųjų” dar iki 
šiol nenuvokia, kokių milžiniš
ką reikšmę socialistą judėjimui 
turi tokie laikraščiai, kaip “Nau
jienos”, “Keleivis” arba “Laisvė” 
Visai neseniai jie skelbė tokią 
teoriją, kad tie laikraščiai tai esą 
pragaištis socializmui, 'l ik pas
kutiniu laiku jų mintįs ėmė, stai
giai mainylies. Dabar jau ma

stome, kaip daugelis “kairiausių
jų”. Są jungos kuopų perka “Lai
svės” Šerus ir, nežiūrint jos “pri- 
vatinumo”, ima panaudot ją, kai 
po organą.

Kas dėl Darbininkų 'karybos, 
tai musų “kairiemsiems” dar tur 
būt reikės pagyvent daug mėne
sių, kol jie išmoks žiūrėt į ją 
iš geros pusės. Iki šiol jie bu
vo grieščiausi jos priešai, o pe
reitais metais tai jie Darbinin
kų Tarybą ir jos iniciatorius sta
čiai su purvais maišė.

Bet reikia pastebėt, kad “kai
riųjų” nuomonėje apie Rusijos 
Darbininkų 'karybą jau įvyko 
persilaužymas. Pernai vasarą 
jie rašė “Kovoje”, kad ta Tary- 
jba pažeminus Liebknechtą ir 
Adlcrį, pasiskirdama juos savo 
garbės nariais, o šymet jau jie 
yra pasiryžę viską girti, ką tik
tai ji daro.

'l ai tokie yra tie “kairieji” Jų 
menamasai “revoliucionišku- 

mas” yra niekas daugiaus, kaip 
protiškas nerangumas ir nepa- 
jiegimas pritaikyt savo mintis 
prie besikeičiančių gyvenimo ap- 
ilinkybių. Jie garsiai šūkauja 
(šukavimas lai antra jų ypaty
be), kad jie ciną pirma gyveni
mo, o ištiesų lai jie nepaseka pa
skui jį ir, kiek galėdami, ji truk
do.

............... ---  - 

[Sveikatos Skyrius 
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Atsakymai į klausimus

J. Machulis i,š Kenoslia, Wis., ra
šo: ‘Žaizda, vadinama rože, ar 
gali būt Išgydoma ant visados ar 
tik laikiniai ? Aš daug kartų gir
dėjau ir net mačiau, kad rožę už
kalba la'ip, kad ji išnyksta vienoj 
vietoj, bet neužilgio atsiranda ki
toj. Burtininkas, kuris užkalba, 
kariais liepia barstyt rugiu mil
tais, kad nepasidarytu ženklas, 
kur ji buvo.
Atsakymas: —

Žaizdų gali būti visokių ir nuo 
įvairių priežaščių jos paeina. 
Man išrodo, kad klausėjas nori 
žinot apie opą, kuri utsivevria tai
vienur lai kitur, sunaikina odą ir 
padaro mėsas nuogas, varvan
čias ir neretai pūliuotas. Pap
rastai jos atsiranda arti kojų 
(ypitč blauzdų) ir didžiumoj at
silikimų paeina nuo venų išsipū
timo kojose. 'l os opos gali paei
ti ir nuo sypilio, kas atsitinka 
neretai, ir jos irgi tankiausia es
ti ant blauzdų bei rankų. Tečiaus 
jos gali būt ir kitur. Yra kelios 
veislės parazitų, kurios irgi gali 
padaryti tokias opas, bet jos re
tai beužsidaro. Vienur ir kitur 
atsirandančios opos tankiausiai 
yra sypilitiškos, jeigu jos lai iš
nyksta, lai vėl pasirodo. Te
čiaus jei kojų (blauzdų) venos 
yra išpustos ir dėl to atsiranda 
opos, jos irgi laikais užgyja ir 
vienur ir kitur išnaujo pasirodo 
vienur ir kitur vėl pasirodo. Mat 
mažiau įsitempimo, pasilsis, vi
durių geras ėjimas, alk(diolio ne
vartojimas, kojų uevaržymas jas 
gali išnaikinti ir priešingas pasU 
ėlgimas vėl gali atnaujinti. No
rint pasakyt, ar galima ant vi
sados išgydyt “rožę,” reikėtų 

tikriau žinot, apie kurią jų klau- 
siama*ir iTikėlų atrasti, nuo ko 
ji paeina. Didžiuma taip vadi
namu rožių yra išgydoma ant 
visados ar lai vaistais ar operaci
ja, žiūrini nuo ko paeina. Jokie 
burtininkai negali nei kiek pa
gelbėt ir užkalbėjimas yra prie
tarai. lokio dalyko nėra kaip 
galėjimas pathologiškas ligas gy
dyt užkalbėjimais.

Ag. C-cz, Scranton, Pa. — Ne
galiu duot tokio patarimo, nes 
draudžiama.

Dr. A. Montvidas.

vienos progos tverti naujas.
9. Visus Rajono darbus atlie

ka Pildantysis Komitetas, susi
dedantis iš penkių ypatų: orga
nizatorės, sekretorės, iždininkės 
ir komiteto narių. Visos ren
kama referendumu.

10. Reguliariškai konferenci
jos atsibuna kas Iri mėnesiai, 
kuriuose bus svarstoma įvairus 
moterų judėjimo reikalai. Ra jo
no Komitetas, matydamas rei
kalą, gali sušaukti cxlra konfe
renciją.

11. Konferencijos tarimus už
tvirtina referendumas.

» 12. Konferencijose dalyvauja 
Pildančio Komiteto narės: orga
nizatorė' ir iždininkė, kurioms 
kelionės lėšas apmoka iš Rajo
no iždo.

13. Pildantysis Komitetas tu
ri sprendžiamą balsą konfen nci 
jose.

11. Rajono valdyba luri iš
duoti raštišką raportą kiekvie
noj konferencijoj.

15. J konferencijas kuopos lu
ri teises siųsti nedaugiau, kai po 
vieną narę nuo kuopos arba po 
vieną nuo kiekvienos dešimties 
narių.

16. Kiekviena kuopa mokės į 
Rajono iždą po penkis centus 
nuo kiekvienos narės kas keturi 
menesiai.

17. Silpnai stovinčios kuopos 
finansiškai gali būti paliuosuo- 
tos nuo Rajono mokesčių.

Pirma konferencija nutaria 
laikyti Chicagoj.

Liglaikinis komitetas išrink
tas iš šių draugių:

Organiz. M. Dunduliene, 
Sekret. J. Vasiliauskienė, 
Ižd. J. žymontienė-žemaitė, 
Komit. narės: O. Vikšrienė 

ir A. Kaminskienė.
Užbaigus susirinkimą narės 

sumetė $3.54 pirmiems Rajono 
reikalams.

Pirm. J .Raudienė,
Sekret. J. Vasiliauskiene.

Redakcijos Atsakymas <

(VII kąsi “tautiškų kapinių taktikos”.

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame, skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Žuvę SLA. balsai.

“Naujienos” 15 d. kovo pas
tebėjo, kad S.L.A. rinkimuose 
(nominacijose. “N.” Red.) ne
dalyvavo daugiausia progrėsy- 
vės kuopos ir išreiškia abejonę, 
ar lik “cenzūroj neužkliuvo” tie 
jų balsai.

J okia abejonė >kilo ir Pills- 
burge, tarpe SLA. 10 kuopos na
rių. šita kuopa^dalyvavo bal
savimuose ir laiko <ta buvo, ne
pasivėlino. Matyt, balsai kur 
nors į saują sulindo. Jie nebu
vo prielankus dabantiniems SLA 
viršininkams, išskyrus du, tris. 
Po daugiaus balsų gavo: Kl. Jur
gelionis įr Baltrušaitiene į pir
mininkus, K. Varašius į iždinin
kus, J. Neviackas j sekretorius. 
Kai kurie pirmeiviai negavo kan
didatūros gal (k ilo, kad žuvo tų 
pirmeiviškų kuopų balsai.

Pittsburgietis S.L.A.
>■1.................... ... • Į III I III 1111. I i

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisasl

3323 S. Halsted St. 127 N. Dearborn St.
Ant trečių lubų 111'43 Unlty Bldg.

TeL Drover 1310 Tel. Central 4411

Liet. Mot. Progres. Susiv.
Amerikoje Dirva.

L.M.P.S.A. Cihcagos ir apielin- 
kės kuopti bendro susirinkimo 

tarimai.

Balandžio I I dieną, M. Melda-
žio svetainėj, (Jiicttgos ir apic- 
linkių LMPS. kuopų įvyko ben
dras susirinkimas tikslu pasita
rti apie organizavimą rajono.

1. Susirinkimas atidarytas 
kaip 1:1(1 vai. po piet.

2. Tvarkos vedėja posėdžiui
išrinkta P. Raudienė; sekretore

E. Vasiliauskienė.
3. E. Vasiliauskienė pasiūlė 

dienolvarkį, kuris tapo vienbal
siai priimtas.

1. Priėmus dienolvarkį, kalba 
drg. Petrikienė, kuri paaiški
na svarbą ir reikalingumą L.M. 
PS. (.hieagos ir Apielinkės Ra
jono.

5. Užsiregistravo dalyvavu
sios susirinkime nares nuo se
kamų kuopų: 9, 25, 29, 43 58 ir 
47, iš Waukegan, III.

6. Narių dalyvavo susirinki
me virš 30.

Seka tarimas apie tvarkymosi 
projektą.

7. Vardas: LMPS. Cliicagos 
ir Apielinkės Kuopų Rajonas.

8. Tikslas — rišti L.M.P.S. 
kuopas į vieną bendrą kūną pa- 
sekmingesniam veikimui; įstei
gti sistematišką lavinimus dar
bininkiškame klausime; renlti*
silpnesnes kuopas, ir prie kick-

Pitlsburgiečiui, Pillsburgh, 
Pa. — Tamstos aprašymas, kaip 
viena moterėlė, kuri buvo tingi
nė, jieškojosi per laikraščius ki
to vyro ir kaip paskui ji išdūmė 
j T( \as, yra gana pamokinantis. 
Bet lai yra sena pasaka, kuri 
nuolat išnaujo atsikartoja. Jei
gu mes apie kožną tokį atsitiki
mą rašytume laikraštyj, lai lai
kraštį turėtume leisti daug dides
nį, — taip, daug sykių didesnį.

Buk Sveika

Thedford’s

škinlo inaislo nuodams 
susirinki j savo žarnas, 
kurie esti įsi nėrę j jąsą

kančių, iš daržovių šei
myniškų kepeną gš<lu<»

| užkietėjimas viduriu, 
. galvos skaudėjimus, blo

gas kraujas ir daugy be 
į kitų bedi,! paseks. Lai- 
• kyk savo vidurius va

liais, kaip lakstančiai
I kilu daro, imant relkar-

Black- Draught
n

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising bawn, (ta., rašo: 

‘,‘Mes vartojame 'l'hed- 
ford’o Black-Draught, J 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyno molina 
negalėdavo imi Galonu i, i 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji val io
davo Black-braughl, 
kaipo Švelnu, l 
liuosuojantj ir kepenes 
reguliuojanti... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ja. Reikalauk tikro- I, 
Thedford’o 25c už kre- I 
bulę.

vidurius

SKAITYK IR PLATINK
“NAUJIENAS.”



NAUJIENOS, Uilcago, III. r:!: i' uhi

Sis puikus automobilius yra aprūpintas visokiais moderniš
kais parankamais, kaip tai: elektros šviesa, “self starler” (nereikia 
rankeną sukti), “Ammelcr” (mivruojn elektrą), “Demountable 
(mieruoja bėgimą), “Demountable Wheels” (ratai su nuimamomis 
štangomis), “Tire carrier” (prietaisas šynoms pririšti), “One man 
top“ (vienas žmogus gali išskėsti ir suglausti stogelį), “Oil sight 
feed" (instrumentas, parodantis alyvos veikimą), “Fool rail” (ko
joms pasidėti), “Kobe rail” (blanketui pakabinti), “Tilting svind- 
stiield’’ (priekiniai stiklai galima visaip lankstyti), “Dim lights” 

(priekinius šviesas galima prigesinti) ir lt.

šie visi parankamai yra pritaisomi šių auto mobili ų dirbtuvėj. 
Taipgi gvarantuota, kad su galonu gazolino galima nuvažiuoti 22 
mylias ir kad kiekvienos kvortos alyvos užtenka ant 100 mylių.

Absoliutei Naujas “Chevrolet” Tiktai

$683
Paklauskit “Fordo” pardavėjų ar jie gali duoti jums naują 

“Fordą” taip aprūpintą už tuos pinigus? Jeigu ne, tai atsišaukite 

pas mus laišku, telefonu arba ypališkai dėl demonstracijos.

čia kalbama lietuviškai

Universal Auto Sales Co.
5001 S. Western Bu ui d., Chicago, III.

Telcphone: Prospect 654

.. ....................I

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stubų iš vidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 R. Halsted SL, Chicago, III.

Pranešu
Aš turiu apleisti (‘.bi<agą j trumpą taiką. — 

Važiuoju į naują Lietuvių Koloniją, \Voodboro, 
VVis. Aš lenai atsipirkau namą i K žemės ant kran
to ežero, atidarysiu hotclj su reslauranu delei pM- 

A leidimo vasaros vakari jos taiko ant tyro or<> ir 
i|lĮ vandenų. Todėl esu priverstas parduoti (’hiea- 

goje gerą saliuną ant gero kampo-—18-tos ir llal- 
slcd str už nužemintą kainą arba ant pusės. I aip- 
pat turiu parduoti labai gerus du lotus Gary, tnd.,

IJ11
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| ŽODYNAS
gi Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
H * ir Angliškai-Lictuviškas antroje da

lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.
Kas yra šis žodynas, tai jau žino 

daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šių brangintinų knygą.

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

Apart vertės, kokią šis žodynas at- 
’ ' ka vienijime tų dviejų kalbų, Jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršui juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
-os apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

J NAUJIENOS
g 1S40 S. Halsted St., Chicago, III.

Kunigas.
Lapelis iš gyvenimo.

Kunigas Antanas smagiausiu 
darbu laikė klausyt mergas iš
pažinties. Senų, vyrų ir vaikų 
klausydamas nuodėmes menkai 
ir a lydos į tai tekreipdavo, (ii 
merga, vargšė, kuomet pradėda
vo pasakot savo nuodėmes, o 
ypatingai meilės prietikius, tai 
kunigas, nuduodamas rimtų ir 
neva pikių, širdyje su pasigėrėji
mu padėdavo pergyveni visas 
kaltes.

Vakar viena mėlynakė nupie
šė lokį puikų romansų, kad ku
nigui ir dabar saldu ant širdies. 
Ta Veneros figūra ir jos paslap
tingi šposai su mylimuoju ir sati
ne pereitų naktį kunigui rodėsi.

Pagunda...
Marytė, nors ir neturi visų die

vaitės Veneros ypatibių, bet ji 
dažnai šmėžuoja pro kunigo 
akis. Ir jis su ja sau vienas dva
sioje įsivaizdina visokių šposų.

Baniu.
Marytė šluostė dulkės nuo ko

modos. Kunigas priėjo iš užpa
kalio, apkabino jų, prie jos vei
do priglaudė savo karščiu de
gantį žandų ir tyli...

Kas gi dabar, kunige?
Maryte! Aš myliu tave!
.Jėzus, Marija! Kokia aš ne

laiminga !
— Kodėl?

- Ar tai užmiršai, kad esi ku
nigas?

Vis tas pats kraujas.
Ne, kunige! Atsimink, kad 

esi pašvęstas.
Meilė, Maryte, ir už kimi- 

gystės sakramentų šventesnė.
Ak, Dieve! Kokia nelaimė 

mane ištiko!
Kunigastpriglaudė savo degan

čias lupas prie jos. Užviešpata
vo tyla... Marytė tirpo.

Maryte! Buk man tuo kuo 
yra vyrui moteris.

— Kaip nelaiminga valanda, 
kurioje aš čia pasipainiojau!

- Maryte! Aš lik tokios valan
dos ir laukiau...

Žinai, kunige, nusiramink! 
Aš dėsiu visas pastangas, kad 
to nebūtų.

Maryte! Išplėšk mano šir-
■ ■ ' Į „i .... ..........................

dį ir sumink po savo kojomis.
— Kunige! Del Dievo! Juk 

lai baisi nuodėmė!
— Brangioji! Ar žinai, kad 

Dievas labiau myli didžiausį nu
sidėjėlį, negu akmenį, kuris nie
kuomet Dievui neprasikalsta.

- O, kunige! Kaip baisiai sa
ve žemini!

Merga subruzdo ir norėjo iš
sprūs! iš kunigo rankų. Bet ku
nigas buvo stiprus vyras. Jis pa
ėmė jų glėbin ir pasisodino ant 
sofos. Dabar ji vėl jautė eilę 
ugninių bučkių. Ir ji nepasijuto 
pati, kaip atsiligino kunigėliui 
vienu, bet labai saldžiu bučkiu. 
Bet greit atsipeikėjo ir tarė:

— Kunige! Prisimink sau, 
kad taip elgtis su moterims ne
leidžia jums pašaukimas.

— Mano didžiausias pašauki
mas dabar prie tavęs, Maryte!

— Bet, kunige! — ji keistai 
nusijuokė: —- Kas butų, jei aš 
dabar jums pasiduočiau?... jei 
— jei paskui kas atsitiktų?

— Pemesčiau kunigystę ir bu
čiau tavo vyras.

— Ar galiu pasakyt tai, kų aš 
dabar pasakyčiau paprastam vy
rui? — klausė IV|arytė.

— Gali, — atsakė kunigas.
- Kokie jus, vyrai, kvaili! Del 

moters jus išsižadate visko. ..
Minutės, valandos, dienos ir 

savaitės bėgo. Galų gale merga 
pradėjo būt nerami ir gūsiais 
graudžiai verkė.

Sykį radęs jų beverkant kuni
gas tarė:

— Ko žliumbi? /
— Žliumbtum ir kunigas, kad 

tokiame padėjime jaustumeis...
— Kas gi yra?
— Kunige, aš jaučiuosi moti

na. ..
— T, kvaile! — pasakė kuni

gas ir pridūrė: — Tu meluoji!?
— Ne, kunige!
Kunigų apėmė asmeniški nes

magumai. Jis jautėsi biauriai. 
Savo širdyje jis keikė orgijas, 
kurias nesenai pergyveno. Ne- 
bereikalo pereitų naktį sapne jis 
matė vainikų, ant kurio iš purvo 
buvo šitoks Užrašas: “Svetimi pi
nigai kunigo kešenėje.” Paskui 
jis įsibrido į dvokiančių balų, 
kabino su sauja dumblų ir pei
zojo tų purvų vainikų. Dabar jau 
jis aiškiai supranta, kų tas sap
nas reiškia.

Nerasdamas niekur ramumo, 
jis užsikvietė per telefonų dakta
rų Plikauskų į svečius. Pavaiši
nęs ir užgirdęs daktarų, tarė:

— Žinai kų, daktare!
— Kų gi, gerbiamasis?
— Pirma prisižadėk man pa

gelbėt, paskui pasakysiu...
— Skauda, lai skauda...
— Gerbiamasis! Net ir opera

cijų Tamislai su pilniausiu atsi
davimu padarysiu.

— Daktare! Atsisakysi...
— Duodu žodį, kunige!
Kunigo veidas pradėjo degti 

karščiu iš gėdos. Jo akįs, rodos, 
neturėjo kur dingti, bet gabaus 
tarė:

- Mano Marytė jaučiasi mo
tina. ..

— Išvyk!
— Negaliu...
Daktaras Plikauskas suprato 

kame dalykas. Jistišsiėmė iš ke- 
šenės skarelę ir šluoste savo pli
kę.

Daktare! Išgydyk mane 
nuo lokius pragariškos gėdos.

Bloga! Da kitusyk pasi
rašiau po protestu apgindamas 
Tamislos gerų vardų.

Taigi, daktare, tas net ir 
Tamstų teršia.

Daktarų Plikauskų apiėme ne
ramumas. Paskui jis tarė:

Duok jai pinigų ir išsiųsk į 
kitų mestų teišsigydo.

Kunigas tylėjo.
Užgųsdinsi parapijomis pra 

garų, velniais ir vėl jie pinigų 
sumos. Čia juk parapijos daly
kas. ,

Atsisako išvažiuot kvailė. '
— Bloga!
Neužilgio Maryte apsirgo kle-i 

bonijoje. Po visų nuėstų mote

rims ardymėlis; jos šneka apie 
kunigų ir Marytę. Gi merga to
kiame blogame sveikatos stovy
je, kad kas valandų grabo lenta 
jų gali atskirt nuo gyvųjų. Ne
galėdamas šito pakęsti, kunigas 
tuojau vos gyvų Marytę išvežė į 
ligonbutį. Klebonija liko tuščia, 
kai palivonas be medaus, kai • 
bonka be gardaus vyno ir kai • 
smuiką be gražiai čirpančių sty
gų. Tik sudarkytos Marytės pa
veikslas gūsiai prieš akis vaidi
nosi. Gi moterų plepėjimas ke
lioms eilėms apsuko miestų. Ki
tos jau tam pačiam kunigui per 
išpažintį pradėjo girtis nekaltai 
apkalbėjusios kunigėlį.

Kunigui net kailis niežti nuo 
asmeniškų nesmagumų...

Pagijus merga parbėgo į kle
bonijų pasigirt, kad jau sveika> 
Per viralinės langų į įkiemų žiū
rėdama ji pamate, kad višta pa
sistiepė ir:

— Kakaryku! — gaidžio bal
su užgiedojo.

— Jau nie prieš gerų! — tarė 
sau viena.

Paskui ji nuėjo pas kunigėlį. 
Kunigo akįs dabar jų sutiko ne 
maloniai glostančia šy|>sa, kai 
pirmiau būdavo, bet kokiu tai 
paslaptingu piktumu, neapykan
ta. Rodos, su akims jis jų pri- 
trėkš kur prie sienos ir sunai
kins. Šitas susitikimas jos šir
dį tarsi replėmis sugniaužė.

Kunigas ėmė rakinėt spintas, 
ir prinešęs pinigų pluokštų tarė:

•— Te. Daugiau pas mane ne
ateik! Viskas, kas tarp mudvie
jų likosi, tenužvanga į pragaro 
gelmes.

Merga žiuri į žemę nusiminus. 
Ji apsiašarojo ir išėjo į viralinę. 

; Pimpošienė ir Žviegienė. atbė
go pas Plempienę, nešinos: viena 
.šluotų, kita gi purvinų mazgotę. 
Uždususios ir įdukusios prašne- 
'ko:

— Kelsime balių!
— Kas gi jau čia dabar bus 

per balius? — klausė Plempie
nė. ' ♦

— Šia! — rodė šluotų ir maz
gotę ir sakė:—-Ta pasileidėlė 
vėl atėjo musų kunigėlį tvirkin
ti!

— Ar ji čia?!—nustebo Plem- 
pienė.

— Čia! Neseniai nuėjo pas ku
nigėlį.

— Verta, verta tai ištvirkėlei!
— Teršia musų parapijos var

dų ir kunigėlio garbę la bjauri
te!

Dantis grieždama šnekėjo 
Pimpošienė. Žviegienė trypė ko
jomis ir vis žiurėjo pro langų. 
Pamačius einant gatve senmer
gių, būrį, susistabdė.

— Mergos! Eikšiakit! Kelsim 
veselių!

— Kieno?
Žviegienė moja ranka.
—Einam, Urše! — sakė vie

na.
—- Visos sustojo ant trepu.
Pačiame gaujos plukime išėjo 

į gatvę Marytė ir eina, nieko ne
žinodama, nusiminusi.

— šia nuotaka! -— sušuko vie
na.

Tuojau puolė visos ant nelai
mingosios. Už plaukų, j žemę 
ir, mušdamos ir, spąrdydamos, 
šaukia:

—- Tu, pasileidėle, kunigėlį iš 
kelio išvedei!

Tu, ištvirkėle, klebonijų ir 
katalikų vardų suteršei!

— Užmušt tų nenaudėlę!
Ant galo atbėgo policija ir atė

mė sumuštų, supurvintų is suvel
tų Marytę. Gi tas komedijas per
gyvenęs kunigas jau gėdijosi 
prieš žmonės atsistojęs mišių 
laikit ir pamokslų sakyt. Neu
žilgio jis visai pranyko iš para
pijos, kai kumpuras iš bonkos.

— šliburis.

"•—■*«■—***
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KLEIN BROS.
HALSTED & 20U1

šie Išpardavimai 
skirti Panedėliui ir
Utarninkui

Išpardavimas Moterį) Kauti)

ny, New York.

Visas Sandėlio Perviršis

Roadmen’o Sempelių Nu o

The Queen Fashion Compa-

I pūtį kliką pataikysite 
nusipirkti pradžioje se
zono. Jus pilnai galite 
sutaupyti trečdalį ant Bi
le kaulo visame pasirin
kime.

I) c 1 h i audeklo kau
tai, vilnonio velour, pop-
Ijno, burella audeklo ir 
sergės, naujausią slailii.i, 
su diržais, aukšto lieme
niu, kaikurie gražiai at- 
siuvinčla šilku, visi naujausią 
spalvų, Pekin, beige, Copen, rus
va ir II. Visos micros, specialiai 
apkaiuuola.

$15.95
PONO KLEIN’O SUPIRKIMAS Iš NEW YORKO 

BUS PADĖTAS 
Raitytos Paklodės, tvirtų suktų 
siutų kokybė, 2Vt jardo 
pločio, specialiai jardui

Merginų Suknės, didelėm dry
žom gingham, tamsiai mėlynos, 
rutvų ir žalios spalvos, paįnioŠ- 
ta puošniais kišeninis ir kalnie
čiais, micros 6 iki 14 me- *70^ 
lų, specialiai po.......... S

Motery žiurstai, tvirto perkelio, 
šviesių ir tamsių spalvų,—prin- 
ccss arba visa padengta slailė, 
kaikurie šalyje arba užpakaluo- 
sc su guzikais, didelis elasliškas 
diržas, micros 36 iki 46 QQrt 
tiktai ........................... OOG
Vaistės—moterų ir merginų vai
stės geros rųšics, balių arba spa
lvuotų dryžių, naujas platus kal
niečius, micros 36 iki 44 
specialiai po...................
Motery palaidos suknės. perke
lio, šviesių ir tamsių figūruotų 
dryžiu, micros 36 iki 14 
tiktai ...........................
Vyry ir Vaiky atletiški apatiniai
marškiuiai, balti, visų mierų nuo

IŠPARDAVIMUI
Vaikams įčiakos, Vaikų pui
kios juodos bovelnos pančiakos, 
dvigubos pėdos, nežymiai gadi
ntos, mieros 6 iki 9 pora 4 Om ' 
tiktai ............................ ■
Vyry pančiakos—vidutinės vog. 
pilkos ar juodos, dvigubais už- ; 
kulnais ir pirštais, pora 
Panedčlyj ................... ® V fl
Namuose šliurės, vyry ir Mote
rų aksomo po namus dėvčt šliu
rė, tvirtų apačių, micros 4 Q 
iki II, porai.................. ■ v v
Vaikams trumpos kelinaitės, ge- - 
ro pasirinkimo, tamsių ir vidų- • 
tinių petrenų, 75c rųšis CQ« 
už porą ....................... WWV >
Vandeniui viedrukai — 10 kvor
tų, stora galvanizuota geležis, 
nerūdys ir netekės, spe-O|?g^ ’ 
cialiai apkainuota .... CvU 
Tamsus Perkelis, 36 colių platu
mo daugiausiai melsvi, 
dryžius ir figūromis, ! 
iki 10 jardu ilgio, jardas 
Vyry Kelnės ševito arba 
ro, geras pasirinkimas 
tamsių oelrenų, pora 
Roller Rankšluosčiai—atausti li-

gražiais

i 17c 
kašmie-

34 iki 42, Panedčlyj 
liktai ................... 12"c

nais, 17 colių pločio, tvirtos spa
lvos, mėl\ ni kraštai, (ne 4 4 m 
daugiau 10 j.) jardas .. I Iv

MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS GROSERIO
Swift’s Clas- 
sic skalbyklos 
muilas, šmo
tas.... 3i/>c
Nedaugiau 5- 

kių šmotų 
Aunt Jemi- 

ma’s kvietinei 
miltai, pake

lis ...... tie 
Geriausios ko 
kvbės (’.ocoa, 
svaras maiše
lyje už .. I9c-g 
Augštos ryšies' 
sutaisytos ga
rstyčios puod
uke, po 12*/jc
Tclmo obuo
liu sviestas— 
21-once puo
dukas ...17c 
Geriausios ko
kybės geltoni 
skaldyti žir
niai, už sva

rą ...... 10c 
šviežia kruta 
peaberry ka
va, Panedčlyj 
svaras . . IS’/jc 
20 Mule Team 
muilas smul
kus, specialiai 
pakelis . . 9c 
Muilas, Klein 
Bros, geriau- 
sis skalbyklos 
muilas, ii) .šm
otu .... 42c 
Pet Pienas, re 
guleris 15c ke 
nas, Panedėly 
už .... lO’/įc 
Avižos Quak- 
er Oats Co’— 
plotos avižos, 
svaras ....7c 
Arge šmotuos 
krakmolas, 5 
svarai pūkelis 
už .......... 34c

Sunbright šve 
ilimui paude- 
ris, dideli ke
liai, 3 ken 10c 
Geri džiovyti 
cibuliai, spec
ialiai šiam iš
pardavime, 
svaras .. 1c 
Ginger cake, 
Ncw Orleans 
molasses, 15c 
kenas .. 10c 
Lašiš puiki 
gelsva lašiša, 
stori kenai, 
po ........... 19c
Komai. Ply*- 
mouth itock 
komai, už ke- 
ną .... 13i/2c 
Red Cross ar
ba Fouldl’s 
makaronai ar
ba spagetti. po 
kelis .. T'/jc

Puikus vyni
niai valuoniie- 
ji obuoliai, — 
spėriai po 1c
Geriausi Cali- 
fornia SJvvd, 
už svarą 7^c

Hippo brand, 
ankstyvi bir
želio žirniai, 
kelia .. 12>/jc

Grandma’s 
plovimui pau- 
deris, pakelis 
po ........... 14c

Puikys Blue 
Bose ryžiai, 
specialiai sva
ras .... 9’/2c

Kellogg’s com 
flake, specia
liai pake! 11c

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolektuojame nuo nestropių skolininkų 

senas ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beiaštiškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bile tik 
teisinga, mes galime dėl jysy iškolektuoti, ne
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musy būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiū

rinčias musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YBA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Pancdė- 
l:ais, Seredomis ir Pčlnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro. 
(Bal ninkais, Ketvcrgais ir Subalomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

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

Seiman!... Seiman L ..
ke šaukė

Ir J. Mandraitis giliai užsimis- 
lijo. Uždengė akis delnu ir il
gai savęs klausinėjo, kas yra tas 
seimas, kas tai per paukštis ar 
gyvulys. Po ilgų mąstymų jam 
prisiminė tolima praeitis, kuo
met jis gyveno Yorke, kada ten 
atsibuvo vienas seimas. į kurį 
suvažiavo daugybė žmonių, ku-

*) Autoriui norint, spausdina
me, nors jau buvo išspausdinta 
Atgimime.

f / Help Our Tbwn \Vin 
į the Riįht to Fly this Flajf

rie dienomis susirinkę į viena di- prunkšdamos ėjo šalin. Dabar- | vagan! Ir dabar vėl kas darosi! 
delį kambarį kas-žin kų tarp sa
vęs garsiai šnekėjo ir ginčijosi, 
(i vakarais ėjo į teatrus, viešbu
čius arba kur kam patiko.

Jo dvasioj pradėjo rastis no
ras keliauti Seiman. Noras kas
kart augo didesnis. Juk tai pui
kus dalykas būti seime. Tai ne 
juokai. Važiuoti į tolimų mies
tų ir nuvažiavus rastis tarpe dau
gelio išrinktu vyrų, kurie suva
žiuoja ką ten aptarti. Tik vie
nas keblumas — sėdėk ten per l 
dvi dienas ir klausykis, kų jie 
ten kalba, lyg kad jam tas rūpė
tų apie kų ten kalbama. Ot, kad 
taip su merginomis pasizulinti 
jiasieniais, tai kas kita. Vienok 
galima pamėgint, gal kartais ir 
tas gali pasisekti. Juk šiųdien 
20-tas amžius, kuriame žmonės 
gyvena tik vienomis gudrybė
mis. Keikia tik pasistengti žmo
nėms įkalbėti, kad šis seimas iš
gelbės Lietuvų ir todėl reikia 
kiekvienam jame dalyvauti. Ka
da žmonės tikės, kad seimas iš
gelbės Lietuvų, tada reikia tik 
pasidarbuoti, kad kuri nors drau 
gija išrinktų tave į seimų, ir vis
kas bus gerai. Vienok reikia pa
sistengti, kad ir parų mergų kaip 
nors nusivežus. O tai butų pui
ku! Kaipgi! Gyvenant Yorke 
visi šaipėsi žiūrėdami, o kad ka
da selindavo prie mergų, tai tos

gi, progai esant, tegul visi pama- Lietuva Yorke nebus išgelbėta! 
tylų, kokiu laimė pasitaikė. Te- Tai mat koki balŠevikai. Ne 

klausykit jų! Ana chicagivčiai 
važiuos į Yorkų davatkaliŠku 

traukiniu ir važiuos per mus 
miestų. O ar mums bus dailu 
į juos žiūrėti, jeigu mes neva
žiuosime? Kur mes tada ding
sime?! Mes ant stryto tada ne
galėsime išeiti. į mus visi pirš
tais rodys! Pirštais mus visi ba
dys. Važiuokite visi į Yorkų ir 
iŠgclbėkite Lietuvų!
šukaičio kalba mums labai pa
tiko, už tai mes jam atsidėkavo- 
dami, praminėme jį “Bosu”, ir 
prižadėjome visomis spėkomis 
darbuotis, kad visi keliautų į sei
mų ir Yorke išgelbėtų Lietuvų. 
Ėmėmės už darbo. Kazukaitis

111111N1111M11111 jus Turėsite Geresne Nauda
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Smetonos -- Sučedijimo Mašina

CHICAGO USA
Champion Deering McCormick Mihvaukec Osborne

Pirk Lily arba Primrose sme-

t EIGŲ dar jąs tebcpalaiko- 
** te pieną ir ranka nugrai
bote jį. lai jus nuslojatc Bi
le kur nuo vieno ketvirtda- 
lio smelonos. Jeigu jus var
tojate atskyrčjjj, ir jis nčra 
vienas iš geriausių, tai ir 
tuomet jus nustojate tūlą 
Smetonos dalj, kuri, jeigu 
jus žinotumėte, nustebintų 
jus. Kiekvienas ūkyje nuo
stolis arba pragaištis, 
riuos galima prašalinti 
met turi būt prašalinti,
tonos atskyrėją ir sulaikyk jos pragaišti.

Nemanyk, kad palikusi nugraibytame piene Smeto
na, nupenės kiaules ir lėliukus greičiau. Daugybes ka
rių tas jau buvo prirodyta, kad gyvuliai penisi taip greit 
su šiltu atskyrėjo nugriebtu pienu, kuomet mažas pa- 
šėrimas arba sėmenis užvaduoja riebumų vietą. Sme
tona nugriebtame piene esti bevertės — pražuvus!

Lily ir Primrose atskyrėjas išima tą Smetoną. Mes 
galime jums prirodyti, kad jis ją visą išima, išskiriant 
beveik po vieną lašą ant galiono.

Apart to jie yra gerai žinomi, kaipo nesudėtingi, 
lengvai valdomi lengvai apvalomos mašinos, kuris už
tenka ir dar,o grrą darbą metas iš melo. Pirkite Lily 
arba l’riinros<« — jis atsimokės savo kaštus smetona, ku
rią, gal dabar jus nužudote. Pasimatykite su vieliniais 
pardavėjais, kurie užlaiko šiuos atskyrėjus arba rašy
kite mums, reikalaudami katalogo.

International Harvester Co. of America
(Incorporated)

gu! matytų visi, kad mergų ne 
viena, bet dvi tupinėja. Tad ply- 
škite iš pavydo!

Bet ir to dar negana. Sma
gumas koks didelis! Čia visi 
seimininkai susėdę kalba, kaip 
Lietuvų gelbėti, o čia žmogus sau 

[pasienyje sėdi tarp mergų ir ken- 
des, tų Dievo dovanų, maumoji 
pilna burna ir šaipaisi. Arba va
kare, seimininkai, susirinkę vieš
bučio seklyčion, sėdėdami min
kštose sėdynėse, kas-žin kų sau 
kalbasi, kiti paišiukais i knygų* 
tęs rašo kas-žin kų, o tu čia sau, 
mergų draugystėje, vaikščiok, 
minkštai išklotais kalitoriais, lai
kydamas jas už pažaščių; čia ka
rtais galima įsivelti ir į seiminin
kų seklyčių, ir kad jų atydų at
kreipus, galima nusikvatoti ir 
vėl pro duris išeiti.

[ Taigi, reikia pasidarbuoti. 
Progų yra gana daug. Tik rei
kia gudriai pasidarbuoti, kad 
tas viskas kaštuotų labai pigiai, 
arba nieko nekaštuotų. O kas 
link mergų, tai ir gi gali viskas 
išeit kuopigausia. štai Luko
šius turi dukrelę. Pats turtin
gas, net ir automobilį turi. Rci- 

| kia tik pasigirti buvus Maskvo
je ir nuduot turintį norų liktis 
jo žentu. Paskui pavaryt poli
tikų. kad Lukošius taptų kokioj 
draugijoj išrinktas į seimų, pas
kui jam įkalbėti, kad ir jo dukre
lė gali išgelbėt Lietuvų. Luko
šius patikės, važiuos į seimų su 
dukrele. O kita proga tai pas 
A. Kazukaitį. Jis turi seselę. Tad 
reikia būtinai kokia draugija ir 
Kazukaitį išrinktu į seimų, pas
kui jam įkalbėti, kad jo seselė 
gali Lietuvų seime išgelbėti, tai 
jis vešis savo seselę ir tokiu bū
du bus jau dvi. Nukeliavus į 
Yorkų, viskas bus tvarkoj. Uoš
vis vesis pietų ir vakarienės, ir 
už viskų mokės. Kazukaitis, ti
kėdamasis liktis švogeriu, neš 
našulius, o tu, Mandraiti, tik u- 
liavok sau tarp mergų, lyg erškė
tis fa r p lelijų, ir juokis atradęs 
žmonės, kurių lengvatikybe ga
li naudotis kaip tik nori.

Kada MandraiČio plonai buvo 
sugalvoti, mes visi su juo nuė
jom pas P. šlikaitį ir persta te
mo savo norų: paaiškinome, kad 
norime išgelbėti Lietuvų. Šlekai
tis pamirkčiojo, pamirkčiojo ir 
gabaus pasakė:

Dacrait! Darbuokitės, o aš 
jums padėsiu.

Ir mes pradėjome darbuotis. 
Kazukaitis pametė savo kasdie
ninį darbų ir leidosi per stubas 
agituoti, kad visi važuotų į Yor
kų ir išgelbėtų Lietuvų. Kada jau 
daug žygių buvo padaryta, kas- 
žin koki neprieteliai susirinkę iš
galvojo, kad nuvažiavus į Yorkų

jam'rankų ir tikrino, kad jis, Lu-

CHICAGIEČIAI, ŽINOKITE, KAD

Saugiausias Pinigams 
Pasidėti ankas

Yra tas, kuris turi dideli Kapitalą ir Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėlį matot,, yra su

KAPITALU IR PERVIRŠIU $350,000.00.
BANKO TURTAS VIRŠ $3,500,000.00

Taipgi yra po aštria 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
rūtomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojitno ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
i visr.'s svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
bankų po visa Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų.
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras. 

Kalbama Lietuviškai.A STATE BANK 
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

Chicago, III.
Randa .i ant 35-tos gatvės Strytkarlų Linijos.

jeigu prie Kudirkos kalno laimės 
mūšį ir taps išrinktas į seimų. 
Mandraitis-gi pradėjo lankyt Lu
košiaus namus ir tai vis tuo lai
ku, kada bliudai ant stalo deda
mi; net slenkančius numindžio
jo.

Vienų gražių dienų jis nuėjo su 
pilna drąsa ir iėjęs grinčion ir 
pamatęs Lukošiaus dukrelę, su
sirietė ir prašneko:

— Labai gerbiama panele!
— Kas čia dabar? — mergaitė 

nusistebėjo.
— Turiu tamstai pasakyti di

delę naujienų...
— Kokių?

Mes tamstos tėtušį išrinksi
me į seimų, tai butų gerai, kad ir 
tamsta, labai gerbiama panele, 
važiuotum su tamstos gerbiamu 
tėtušiu. Tamsta išgelbėtum Lie
tuvų, o aš tamstai už tai parody
čiau didelę upę, ilgų tiltų, daug 
augštų mūrų ir namus, kuriuose 
gyvena sylingas lietuvių Samso
nas ...

Mergaitę pagavo geidulis va
žiuoti į Yorkų. Ji nubėgus pas 
savo tėtušį, apsikabind, pabučia- 
vo ir pradėjo prašyti, kad jis va
žiuodamas į seimų ir jų vežtųsi. 
Lukošius, mylėdamas savo duk
relę, prižadėjo vežtis, jei tik lai
mės mūšį prie Kudirkos kalno, 
kur bus rinkimai pasiuntinio į 
seimų.
Ant rytojaus Lukošius visiems, 

norintiems seimo, dalino arbatų 
ir ragino, kad prie TMD 20to 
kalnelio laimėtų mūšį ir Kazu
kaitį išrinktų į seimų. Taip jam 
buvo įsakyta MandraiČio, kuris 
norėdamas turėti gerus laikus 
Yorke, iš priežasties seimo, tei
kėsi Lukošiui į žentus, kad tik 
tas savo kaštais vežtųsi savo du
krelę ir tuo patim teikėsi Kazu
kaičiui į švogerius, kad tikėjosi 
prie TMD 20 kalnelio pats gau
ti antro pasiuntinio rangų, arba 
pirmo, jei Kazukaitis laimės prie 
ALTS 18 kalnelio.

Politika užstatyta ir viskas ei
na kitopuikiausiai. Už dviejų 
dienų tik ir kalbama visur už 
seimų ir už siuntimų pasiuntinių. 
Mus neprietelių, kurie prinian iš
sireiškė, kad seimas nereikalin
gas, visai nebegirdėt. Jau mes 
juos apgalėjome. Taip ir reikia!

Už trijų dienų, MandraiČio su
mobilizuoti, pasirengėme užpul
ti ALTS 18 kalnelį, niekam ne
žinant, ir laimėjus mūšį, Kazu
kaitį išrinkt pasiuntiniu į seimų. 
Susiėjome Kunigų gatvėj keliuo
se, nutarėme, kad reikia siųst į 
seimų pasiuntinį. Užėjome į pa
stogę ir pastatėme kandidatus. 
Kazukaitį pastatėme pirmiausiu. 
Bet čia velniai davė, kad išrink
tas tapo vienas neprietelius, ku
ris buvo net priešseiminėj rezo
liucijoj pasirašęs. Kazukaitis nc- 
laipiėjo. Mes nusigandome, o 
Kazukaičio ir blusos numirė.

Ant rytojaus mušis prie Ku
dirkos kalno. Čia jau ne vaka
rykščia sriuba. Neprietelių daug, 
ir lai tokių, kurie seimo nenori. 
Čia iki šiai dienai, jei kas klau
sia, kodėl Kudirkinė silpnai re- 

| reikalingos. Jau vieni einanTc* inia tautos reikalus, bėda suver- 
šituo atrytu, o kiti anuo. Sana- člama buvo ant socialistų, nes

dar kas žin kų nutarė. Kazukai- 
tis ir gi buvo su jais, bet geis
damas būtinai keliauti į Yorkų, 
jų tarimo suprasti neįstengė.

Kazukaitis mums papasakojo 
apie tų neprietelių nutarimus; ir 
mes labai nusigandome, kad Lie
tuva liksis neišgelbėta. Nubėgo- 
.me visi pas bukaitį ir jam papa
sakojome. bukaitis klausė ir 
mikčiojo, o kada mes pabaigė
me, jis dar pamikčiojo ir sušu
ko:

Gudom, grinoriai! valkatos, 
padaužos! Alsibaladojo kas-žin 
iš kur ir čia mus už nosies va
džios ! Vienybę mus ardys?! Tik 
pamislykite, kaip puikiai čia vis
kas žydėjo! Visi vaikščiojome 
tomis pačiomis gatvėmis, visi 
važinėjome tais pačiais strytka- 
riais, visi eidavome į bažnyčių 
pro tas pačias duris ir pro tas pa
čias išeidavome, visi ėjome į tas 
pačias karčiamas, ir žodžiu sa
kant, pas mus visur buvo vieny
bė, kaip užpečkyje. O kaip tik 
jie čia a įsivilko, žiūrėk kas da
rosi! Jau vienybė įra. Jau ku
nigas negeras,-jau karčia mos ne-.

KRAUSE SAVINGS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

taupydami savo pinigus šioje stiprioje ir at
sakančiai vedamoje Valstijinėje Rankoje 
pagal musų pienų, po kuriuom 3% nuošim
tis į metą mokama KETURIS KARTUS 
KIEKVIENAME METE (gausio 1-mą, bal. 
1-mą, liepos 1-mą, spalių 1-ntą).. Mes užkvie- 
čiame Jus taupyt pinigus pas mus.

SENIAUSIA BANKINĖ INSTITUCIJA ANT NORTHWEST SIDE.
Turtas — virš Vieno ir Pusės Milijono Dolerių.

-X-

Atdara Panedėlio ir Subatos vakarais.

esant jų didžiumai, jų buvo vir
šus. Dabar, vienok, kas kita. 
Mes juos sutriuškinome ir dau
guma balsų nubalsavome, kad 
reikia į seiiuų siųst pasiuntinį.

Del visa ko pastatėme kandi
datus, bet jie buvo nereikalingi, 
nes Lukošių buvome jau vakar 
išrinkę, namie. Dar dėl geres
nio užbaigimo, Lukošius bailiai 
ir visiems girdint pasižadėjo va
žiuoti j seimų tik už pusę kainos. 
Suplojome delnais ir mus lai- 
niėta, sulyg geriausiu Mandrai- 
čio noru.

si išrinktas Antanukas... Mums 
net šalta pasidarė, o Mandraitis 
nubėgęs atsisėdo kitoj vietoje. 
Pamislykit, koks nelaimingas. 
Kazukaitis negalės važiuot į Yo- 
rkų, lodei ir jo seselė liks namie 
ir todėl Mandraičiui, kurs jau 
savo kaštais važiuos tik pusė 
“gerų laikų’’ bus, negu jis tikė
josi... .

Byloj bus dar vienas ir tai pa
skutinis mušis, tai prie SLA kal
nelio No. 14. Bet čia jau nė 
Kazukaitis nė Mandraitis nedaly
vavo, nes vakarykštis nepasise
kimas atėmė jiems visą energi-

J

Mandraitis iš džiaugsmo, kad 
jo politika ir musų darbas pada
rė tokių dailių pradžių, rytojaus 
sulaukęs, pasirengė ant žvaigž
dės apvaikščiojimų, kur sukirtęs 
visus savo kaimynus, liepė džiau 
gtis iš vakarykščių pasekmių ir 
atminčiai priimti jo sutaisytų re
zoliuciją. Rezoliucijų perskai
čius, vienas Alaburdo tarnas da
vė įnešimų, kad ant tos rezoliu
cijos turi pasirašyti visas komi
tetas ir turi būti prispausta slcm- 
pa, arba “pečontka’’. Iš šalies 
kažin kas patėmijo, kad tas vy
ras rezoliucijų supranta, kaipo 
velykinės išpažinties kortelę. Va
karas užsibaigė geriausiais lin
kėjimais, nuo kurių net žvaigž
de siūbavo.

Už dviejų dienų turi ištikti vėl 
mušis su neprieteliais prie TMD 
kalnelio No. 20. Susirinkome 
skaitlingai. Lukošius, per ke
turis metus nebuvęs susirinki
me, ir tas šiandie atėjo. Ženklas, 
kad svarbi valanda. Mandrai
tis drųsina lėtosios, ramina nusi
minusius. Prisiartina mūšio va
landa. Prasideda mušis už pa
siuntinio siuntimų į seimų. Mus 
laimėta. Taip ir reikėjo. Prasi
deda kandidatų rinkimai. Pir
miausia pasiprašo balso vienas 
vyras, panašus į kunigo giminę, 
ir pasako prakalbų. Jis aiškiai 
išdėsto, kaip šiandie svarbu gel
bėjimas Lietuvos, kurių galima 
išgelbėt tik YorRo seime, o kad 
išgelbėjus, reikia pasiųst gerų pa 
siuntinį, o geriausias pasiuntinis 
gali būti ik labai gerbiamas po
nas Kazukaitis (ir parodė į Ka
zukaitį). Kazukaitis, sėdėdamas 
pirmoje eilėje, net sukrutėjo ir 
nusišypsojęs, sukeitė kojas.

Kandidatų skyrimo valanda. .. 
Pirmuoju kandidatu pastatyta 
Antanukas. čia Mandraičiui 
šaltis per padus nusmelkė, tad 
nė balso neprašęs pašoko ir pra
dėjo:

— Kazukaitis, Kaz-uk-ti...
Bet čia jį užtižė pirmininko

Per dienų dar polilikauta, kad 
laimėjus mūšį, bent pasiuntiniu 
išrinkus aptiekiu. Juk aptiekius 
seime būtinai reikalingas. Leis
kim sau, begelbstint tėvynę, kas 
nors ima, netenka gerų norų, ir 
apalpsta. Nesant kam pagelbė
ti, gali kartais numirti, o aptie
kiu! esant, lai tuojau su vaistais 
atlapoja ir apalpusį atgaivina. 
Todėl ant žut-but, susitarėme ap
tiekiu rinkt, jei tik mūšį laimė
sime. Prisiarlno valanda. Bu
vo tai baisi valanda. Susirinko
me į pažymėtų vietų, susirinko ir 
neprieteliai. Ir męs juos pama
lėme. Klos į juos šovėme:

— Norim seimo!
Jie mums atšovė:

Nenorim seimo!...
Pirmininkas' liepė mums iš

kelti kardus. Mes iškėlėme. Pir
mininkas pažiurėjo pažiurėjo ir 
sušuko:

— Žemyn!*

Męs nuleidome kardus žemyn. 
Paskui pirmininkas liepė jiems 
iškelti kardus. Jie iškėlė. Jų 
kardų buvo mažiau ir jie pralai
mėjo. Mes džiaugiamės, o jie 
pyko, bet tylėjo. Mes juokėmės. 
Paskui pirmininkas paklausė, 
kur imsime pinigų pasiuntinio 
siuntimui, nes ižde nėra. Mes

tų uždėta kontribucija ant vi
sų gyventojų musų provincijoj. 
Kilo šaudymai. Mus nepriete
liai šovė:

— Mes nemokėsime kontribu
cijų!

O mes jiems atšovėme:
— Mes nubalsuosim ir jus 

turėsite mokėt!
Pirmininkas pastate ultima

tumų prieš kontribucijų. Mes 
pradėjome pirmininkų spragin-

Sėsk, sėsk! Agitacijų už
tenka!

Antruoju kandidatų liekasi: 
Kazukaitis, o trečiuoju labai ger
damas kompozitorius Rymaitis. 
Balsavimas slaptas. Rašome bal
sus ir metame į kažin kieno 
skrybėles. Komisija
balsus ir pirmininkas apreiškia, 
kad didžiuma balsų į seimų liko-

suskaito

- Žiūrėk konstitucijų! Dabok 
tvarkų! Neduok jiems balso!

Pirmininkas suraukęs kaklų 
tik žvalgėsi į šalis ir į musų 
šuvius nepaisė. Musų vienas oli- 
cieras metė gazinę bombų, kuri 
plyšo netoli pirmininko. Kilo 
varžymas! už pozicijas. čia 
prasidėjo pirmininko kulkosvai
džio tarškėjimas. Durnai pra
sisklaidė ir mes vėl pamatėme 
savo neprietelius. Bet prie mu
sų neprieita. Iškėlėme visi kar
dus. Už kontribucijų kardų bu
vo mažiau ir mes lodei pralojo
me.

Statome kandidatus į pasiunti
nius. Mes pastatome savo ap
tiekiu. Komisija surenka bal
sus ir skaito: Tas ir tas... tas ir 
tas... Pabaigus, pirmininkas ap
reiškia, kad didžiuma balsų pa
siuntiniu į seimų išrinkta Juozu
kas. Pasirodė, kad ir čia mes 
pralošėme.

Jau nieko neliko, nes pasku
tiniai mūšiai už seimų ir pa- 
suntinius pasibaigė. Sumislijo- 
nic dar atnaujini mušius prie 
ALTS 18 kalnelio, su tikslu pa
veržti pasiuntinystę iš Antano ir 
jų perduoti Kazukaičiui, pama
tuodami, kad pirmieji mūšiai 
buvo nelegališki. Vienok, kol 
susigriebėm, Antanas jau buvo 
išvažiavęs | seimų...

Saulei tekant, saulėtekio lin

smakai, paskui save traukiantis 
ilgas virtines juodai ir rausvai 
dažytų vežimų. Kurie jų buvo 
davatkališki, kurie patriotesto- 
niški, atskirti nebuvo galima. 
Vežimuose sėdėjo į seimų keliau
jantis pasiuntiniai. Vieni jų snau 
dė, kiti ra i vės i ir žiovavo, treti 
paniurusioms akimis žiurėjo pro 
langus.

Mjisų Bosas — šilkai lis, mik
čiodamas lydėjo juos akimis ir 
dūsavo:

— Važiuoja suardyt šventų da
rbą, sugriauti šventų seimą. Juk 
ir kunigėlis sako, kad ten su
važiuos šunų rujos ir pjausis 
tarp savęs...

Kazukaitis, šalia Boso stovėda
mas, kumščiu trynė akis ir sil
pnu balsu rugojo:

— Aš tiek dirbau, net darbą 
nukvitijau, visur ėjau, agitavau, 
kad tik seimų užtartų ir į jį pa
siuntinius siųstų, o čia pasiuntė 
ką kitų ir manęs neišrinko!..

Iš užkampio girdėjosi nepa
žįstamas balsas:

— Beda tiems, kurie gyvena 
svetimu protu ir nesupranta jo 
viliugystės. Ex-Delegatas.

Tel. Pullman 342.

D.J. Bagooius.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, kasdic.

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avc. ir kampan 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintėle 
Šokių Mokyklą. Vi
si Šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką,

tokiai atsihuna kas panedėlį ir ket- 
eergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.
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į Chicago ir Apieiinke

Profesorius Thomas 
išteisintas

Prostitutė geresnė, nei 
didlapių reporteriai.

Teisėjais F rauk II. Graliam 
vakar išteisiu** buvusį CTiicagos 

universiteto profesorių \Vil litini 
J. t homas'ą ir ponių H. M. (.ira
nger. kurie pereitų savaitę buvo 
areštuoti Brcvoort viešbutyj ir 
kaltinami “netvarkiu pasielgi
mu” disorderly conduct.

Profesorių Thomas’ą ir p-ią 
(iranger gynė advokatas Claren- 
ce l)arro\v.

Kuomet kaltinamieji, taigi 
prof. Thomas ir (iranger, ren
gėsi vykti teisman, ties profeso
rių namu, 6132 Kimbark gatvėj, 
susirinko būrys reporterių ir 
fotografų. Profesoriui ir p-irti 
Granger išėjus iš namo, fotogra 
lai urmu šoko nutraukt jų fo- 
fotografiją. Bet tuo pačiu lai
ku pašoko profesorių Thomas 
sūnūs - daktaras. Jo rankoje 
buvo didokas plaktukas. Naba
gai reporteriai ir fotografai, 
džiaugėsi ištrukę sveiku kuda
šių. ..

Teismo kambarys irgi buvo 
perpildytas žingeidžiais žiopso- 
lojais. Kuomet teisėjas Gra
liam išteisino Thomas’ą, jį ir 
vėl apspito reporteriai. Prof. 
Thomas nuvijo juos, o profeso
rių moteris vienam jų užreiš- 
kė:

“Mano ponai, kodėl jus nepa- 
si j ieškote gerbtinesnio užsiėmi
mo? Aš skaitau prostitutę esant 
geresne nei reporterį... Mažiau
sia, prostitutė atsilygina vertybe 
už ve rtybę”.

Užmušė lietuvį.

Seredoj po piet tapo mirtinai 
sužeistas lietuvis Feliksas Gy
lis. gyvenęs 2117 Chicago gatvėj. 
Nelaimė atsiliko ant gatvės. Pa
starasis sėdėjo ant galo truko. 
Važiavo į Liimbcr jardų parsi
vežti reikalingo materijolo į ra
kandų dirbtuvę, kurioj jis dir
ba. Dreiveris, greit važiavo ir 
kuomet ant kampo urnai pasu
ko į kitų gatvę, tai pastarasis 
smarkiai puolė žemėn ir persi
kėlė galvų. Nuvežtas į pavieto 
ligoninę už 8 valandų pasimirė. 
Paliko moterį ir du mažu vai
ku. —T. Korsak.

True Iranslalion filed with the post- 
i’.aster at Chicago, April 20, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Iš pramoniečių bylos

\ aidžia turi 100 liudininkų.
Vakar buvo tęsiama kaman

tinėjimas 12 valdžia parinktųjų ( 

Prakalba su naujais paveikslais įvyks Subatoje, Ba
landžio (April) 20 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
ir Girard gat., 7:30 vai. vak. ir Panedėlyj, Balandžio 
( April) 22, Mildos svet., 3142 S. Halsted st., 7:30 v. v. 
Inžanga padengimui lėšų 10c ypat. Kviečia LLSA kp.

teisėjų 113 I. W. W. unijos na
rių teisimai federalio teisėjo aLn 
dis, korte. Gale trečios savaitės 
tuo bildu abi pusi galutinai pri
ėmė - vieną teisėjų.

Vyriausias valdžios gynėjas, 
adv. I'innk K. NelM'ker. užrei^ 

kė, kad “visiems valdžios liudi
ninkams yra pranešta, jogei jie 
bus pašaukti liudininkų suolan. 
Jų bus daug, ir visi jie bus pa
šaukta iš visų Suv. Valstijų ka
mpų. Aš negaliu tikrai pasa
kyti, kiek išties jų bus, bet dau
giau nei 100 bus pašaukta liudi
ninkų suolan”.

Adv. Vanderveer išsiuntinėjo 
specialį užreiškimą į l.W.W. li
nijų reikalaujant, kad visi apgy
nėjų liudininkai susirinktų Chi- 
cagon iki birželio 1 dienos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 20, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Chicagos rusai nori organi
zuoti raudonųjų gvardijų ko
vai prieš Vokietijų

Chicagos Bušų Darbininkų 
Taryba kreipiasi į Suv. Valstijų 
valdžių leidimo organizuot ru
sus į t. v. raudonųjų armija ir 
siųst juos Rusijon kariautų 
prieš Vokietijų. Bušų Darbini
nkų Taryba įsisteigė porų sa
vaičių atgal. Nedėlioj jinai ren
gia masinį susirinkimų VVest Si- 
de Auditoriume, kertė Bucine 
ir Taylor gatvių.

Rusų Darbininkų Tarybos se
kretorių yra M. Stolar, gyvenus 
2507 W. Divisioh gatvėj.

Tarybos iždininkas A. Erin 
tarp kita užreiškč ‘‘Daily News” 
rejiorteriui, būtent, jeigu Suv. 
Valstijų valdžia suteiks jiems 
tokį leidimų, tai bėgiu dviejų 
savaičių bus suorganizuota 100, 
000 vyrų armija. Tokie greiti.

Liet. Mot. Progr. Sus. Chica
gos ir Apielinkės kuopų ben
dras susirinkimas.

Nedėlioj, balandžio 14 dienų, 
įvyko LMPS. Chicagos ir apie
linkės kuopų bendras susirinki
mas M. Meldažio svetainėje. Su
sirinkimo tikslas buvo pasitarti 
apie organizavimų Chicagos ir 
apielinkių LMPS. kuopų Rajo
no, idant tuo budu arčiau su
jungus vietos ir apielinkės kuo
pas pasekmingam darbui — 
skleidimui progresyvės ir sočia-' 
listinės idėjos tarpe lietuvių mo
terų; platinimui darbininkų bei 
LMPS. išleistų raštų; organiza
vimui naujų LMPS. kuopų ir 
stiprinimui senųjų ir, abelnai, 
lietuvių moterų kultūriniam kė
limui.

Susirinkimų atidarė d. J. V. 
kaip 1:40 vai. po pietų. Tvarkos 

vedėja išrinkta P. R.
Užklausus, kelių kuopų narės 

dalyvauja susirinkime, pasirodė, 
kad randasi nuo sekamų kuo
pų: 9, 25, 29, 43, 47 ir 58. Po 
to pakviesta kalbėti d. K. Petri
kienė iš Brooklyno. Savo aiš
kia kalba d. Petrikienė nurodė 
reikalingumų ir naudų lokio su
sivienijimo. Po trumpos d-gė!s 
K. Petrikienė kalbos visos susi- 
rinkusios I^MPS. kuopų x>ur*Cs 

apsvarstę reikalų organizuoti 
Chicagos ir apielinkės LMPS. 
kuopų Rajonų, pripažino tai e- 
sant būtinai reikalingu ir vien
balsiai nutarė įsteigti jį pavadi
nus “LMPS. Chicagos ir Apie
linkės Kuopų Rajonu”.

Viena iš susirinkusiųjų pasi
sakė turinti prirengus projektų, 
sulig kuriuo galėtų tvarkyties įs- 
teigtasai Rajonas. Perskaičius 
tapo nutarta svarstyt jį po vienų 
paragrafų atskirai. Kai kurie 
paragrafai tapo priimti, kiti pa
taisyti, o tūli visai panaikintu

Vėliau rinkta laikinasai LM. 
PS. Chicagos ir Apielinkės Kuo
pų Rajono Komitetas. Išrinkta 
iš sekamų ypatų:

M. Dundulienė, organizatorė.
J. Vasiliauskienė, sekretorė.
J. žemaitė-žymantienė, iždin

inkė.
Komiteto narės — O. Vikšrie- 

nė ir A. Kaminskienė.
Nutarta, kad tvarkymosi pro

jektas butų leistas visų kuopų 
nubalsavimui.

Pirmų Rajono konferencijų 
nutarta sušaukti Chicagoj apie4 
rugpjūčio mėnesį. Padengimui 
Rajono išlaidų susirinkimas šil
au kovo $3.54.

Baigiant susirinkimų d. K. Pe
trikienė kalbėjo antru sykiu. 
Aiškino apie dalykų stovį LM. 
PS. centrų, būtent, dėl kokių 
priežasčių nebuvo galima gau
ti iš ten jokių žinių. Pasakė, 
kad Susivienijimas turi steng- 
ties apmokėti savo darbininkes, 
tuomet neįvyks panašių atsitiki
mų. Dabar LMPS. centro dar
bininkės visų darbų turi atlikti 
vakarais, o dienų dirba dirbtu
vėse. Del tos tai priežasties jos 
nebepajiege atlikti savo darbų. 
Aiškino apie “Moterų Balso” ir 
dabartinį jo padėjimų. ‘‘Moterų 
Balsas” gali būti leidžiamas, tik 
dėl tūlų priežasčių sutrukdytas. 
Pastarasis numeris jau išėjęs iš 
spaudos, bet “dėl tūlų priežas
čių” negali būti išsiuntinėtas.

Kalbėtoja išreiškė ačiū gerb. 
Žemaitei, kuri visados rėmė 
“Moterų Balsų” savo raštais.

Susirinkimas uždarytas kaip 
5 vai, po piet.

LMPS. Raj. Laikino Komi
teto Sekretorė.

I Chicagos rubsiuvius
“Chicago. — Juodoji rasė nė

ra tinkama rubsiuvystės pramo
nei. Daug yra kalbama apie tai, 
kad stoka darbininkų. Buvo da
ryta bandymų suorganizuoti 
naujas dirbtuves apgyventose 
vietose juodosios rasės darbinin
kais (Black Beit), dirbančiais 
prie juodų ir sunkių darbų. Pa
tyrimas tečiaus parodė, kad vi
si tie bandymai nedavė pagei
daujamų rezultatų, kad daugu
ma iš jų yra pripratę turėti liuo- 
slaikio (lay off) po kiekdieninio 
darbo; prie to jie nėra pratę at
likt darbų gražiai ir tinkamai, 
kokiu yra rubsiuvystės darbas”.

Šitie žodžiai buvo išspausdin
ti Samdytojų Rubsiuvių Susivie
nijimo organe — “Daily News 
Rccord”, balandžio 8 d„ 1918.

i

Paskelbimas kalba pats už sa
ve. Fabrikantai nors sykį pri
sipažino, kad jie yra kebliame 
padėjime, patįs patvirtino, kad 
yra trukumas darbininkų. Jei
gu tas teisybė, tai delko Chica
gos rubsuviai dirba už taip ma
žų mokesnį?

Ar nejaučiate, jogei atėjo lai
kas, idant susiorganizavus ir pa
reikalavus didesnio užmokes-

Darbininkai stockyarduosc at
siekė pagerinimo darbo sąlygų. 
Vienas didžiausių kapitalistų 
susivienijimų, kokiu yra “kiau
lių karaliai”, buvo* priverstas 
pripažinti darbininkų reikalavi
mų sufrumpint darbo valan
das ir mokėt extra už viršlaikį, 
ir pripažint unijų. Jei tas galima 
atsiekti stockyarduosc, tai del- 
ko-gi negalima butų tų padaryti 
rubsiuvystės amate?

Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America vėl pradeda or
ganizavimo darbų tarpe Chica
gos rubsiuvių.

Pabrangimas visų gyvenimo 
reikmenų neišpasakytai slegia 
rubsiuvius. Gaunama alga jie 
negali sudurt galo su galu.

Jeigu rubsiuviai nori pagerin
ti gyvenimo sąlygas, visi turi 
priklausyti prie unijos ir vesti 
kovų bendrai. •,

Rubsiuviai darbininkai, orga- 
nizuokitės! Nieko neturit pralai
mėti, o tik pagerinimų savo bū
vio. Taigi organizuokitės, nes 
tik tuo bildu atliksite užduotis 
link savęs, ir (sa.vo šeimynos ir 
ateinančios gentkartė's.

Tėmykite sekančius praneši
mus. ♦

Suvienytos Rubsiuvių Unijos 
Amerikoj—Chicagos Taryba:

1579 Widwaukce Avė.,
Tel. Humboldt 182

“Kas perdaug, tai ne
sveika.”

“Naujienų” nr. .89 tūlas Sve
čias rašo apie Aštunto Rajono 
vakarą, įvykusį balandžio 14 d., 
Meldažio svet. Svečias apsilenkė 
su teisybe. Nesigailėjęs pagy
rų tūliems dalyvavusiems prog- 
rame asmeninis jisai betgi skau
džiai papeikia, pasak jb, “mažą
jį klebonų”. Visai bereikalo. Ma
žoji mergaite, kad ir “klebono” 
rolei, bet kuodą ilgiausia prajuo
kino publiką. Tai liudijo, kad 
ir tie ilgi audringi pplodismentai.

— J. Aceris.

BRIDGEPORT.
Pirmosios Gegužės reikalu.
Nedėlioję, bal. 14 dienų Auš

ros svetainėje, įvyko posėdis 
šaukiamas LSS. VIII Rajono, 
tikslu pasitarti apie apvaikščio- 
jimą darbininkų šventės Pinuos 
Gegužės ir šimtmetinių K. Mar
kso gimimo dienos sukaktuvių.

Susirinkime dalyvavo valdy
bos bei delegatai nuo sekamų 
draugijų ir organizacijų: Lietu
vių Soc. Są-gos VIII Rajono; 
Moterų Progresyviu Susivieniji
mo, 3-ju kp. delegatės; Moterų 
Pašelpinčs Draugijos “Apšvie- 
ta”; Lietuvos Mylėtojų Pašelpi- 
nės Draugijos ir Pasaulio Pra- 
nioniečių Darbininkų Unijos.

Posėdis, iš šalies žiūrint, atro
dė gana rinitu: susirinkusieji bu 
vo geram, draugiškam upe. Vi
si rodė noro dirbti bendrai, pa
dedant į šalį vsus partyviškus 
įsitikinimus (Na, na! — Red.) 
ir stosti petys į petį, prieš ben
drus, darbininkų priešus, kur 

gyvena iš darbo žmonių triūso.
Susirinkimas, po trumpo pasi

kalbėjimo išrinko bendrą komi
siją, iš 7 ypatų, kurioje įeina: 
socialistų, pramoniečių ir 
progresyvių moterų įgalotiniai. 
Susirinkimas pavedė, komisijai 
surengti prakalbas, visuose Chi
cagos lietuvių apgyventose kolo
nijose, parūpinti kalbėtojų ir lt. 
žodžiu, ji turės surengi iškil- 
miiiMŲ op-v«,ik.6iSiojiin«į 
kų šventės Pirmos Gegužės,

Pirmas komisijos posėdis įvy
ko uhirninko vakare, bal. 16 d. 
pas drg. Trainį. Ten išrinkta 
specialu komisijos valdyba, iš 
pirmininko, raštininko ir iždi
ninko. Toji komisija nutarė pa- 
sivadint save, Chicagos Lietuvių 
Progresyvių Darbininkų Komi
sija, apvaikščiojimui pirmos ge
gužės.

Sekamas komisijos posėdis 
kaip girdėjau, įvyks nedėlioję 
bal. 21 d. toje pačioje vietoje.

— K. T.

Savitarpinio lavinimosi 
reikalu.

Bridgeporto apielinkėje jau 
nuo praeitų metų gyvuoja jau 
švietos komisija, susidedanti iš 
15 narių. Komisija atstovauja 
šias kuopas: LSS. 4 kp., LSJL. 
1 kp., ir LMPS. 9 kp. Iš tų 15 
narių randasi tik penki, kurie 
visą savitarpinio lavinimosi da
rbą stumia pirmyn. Ligi šiol 
lavinimosi darbas pas mus bu
vo be programo, todėl ir nepa
sek mingas. Dabar priimta lite
ratūros konspekto programas ir 
bandysim prisilaikyti naujo la
vinimus budo, Gal duos kiek 
geresnių pasekmių.

Ryto bus pirmas lavinimus 
susirinkimas. Bus referatas: 
“Kada ir kokiu budu svietas su
sitvėrė?” —M. Petrukas.

CICERO
šis tas.

Balandžio 17 d., Gudgalio sve
tainėje, LSS. 138 kp. laikė mė
nesinį susirinkimą. Kuopon įs
tojo dvi moterįs ir vienas vyras.

Buvo svarstoma atsiųsti iš ce
ntro referendumai, tarp jų vie
nas kas dėl suvaržymo LS. Są
jungos narių, būtent, uždraudi
mas kuopoms priklausyti bei 
tverti politinių ( ?) Tarybų, Ben
drovių etc. Po apkalbėjimo pa
sirodė, kad sumanyme nėra nie
ko tokia, už ką butų galima bal
suoti, taigi priimti. Taigi kuo
ne vienbalsiai balsuota prieš.

Ištikro, kuopa gerai padarė, 
kad nesutiko su tuo sumany
mu, nes jeigu jis pereitų, tai vis 
tiek nieko gera iš to nebus.

Kuopa šiuom kartu nutarė 
dar vieną gerą dalykėlį, būtent, 
laikyti bendrus susirinkimus su 
kitų tautų socialistų skyriais. Pir 
mas toks susirinkimas įvyks pa
nedėlyj, balandžio 22 d.,8 vai. 
vakare, drg. Carlsono svetainėj, 
kertė W. 22 PI. ir 52 avė. Bus 
tam tyčia prirengtas programė- 
lis, kuriame dainuos ir LSS. 138 
kuopos choras.

Tą patį vakarą ir toj pačioj 
svetainėje buvo suorganizuota 
Lietuvių Laisvamanių kuopa, 
iš devynių narių, kuri stocian- 
ti kovno prieš šio miestelio kle
rikalus. 

★ * *
Pastaruoju laiku iš vyčių a 

bazo nieko padoresnio negalima 
išgirsti, kaip lik burnojimą prieš 

laisvų pažiūrų žmones.
♦ * A

Balandžio 16 d., mane ir drg. 
P. Žviką užpuolė gauja klerika
lų auklėtinių prie Šv. Antano 
bažnyčios. Norėjo užmėtyt ak- 
menais. Pasakykite, žmonės, 
kas su tokiais daryt.—J. Aceris.

T0WN OF LAKE.
Ntiujas veikalas.

Neužilgo čia manoma pasta
tyti naują p. J. Zolpio veikalą 
“Kalvio Duktė”. Veikalo turi
nys dabartinis dalykų stovis 
Lietuvoje. Jeigu tik neįvyks 
kokių nors “neišvengiamų klin
čių”, lai greitu laiku vietos lie
tuviai turės progos pasigėrėti 
tuo puikiu veikalu.

Kažin kodėl taip nieko nepra
nešama iš šios kolonijos gyveni
mo? Nėrd korespondentų ar nė
ra kas pranešti? Nieko pana- 

’šaus. Pas mus, kaip ir visur, 
šis tas veikiama, tik musų ko
respondentai nepasirūpina tatai 
aprašyti. Subruskile, vyrai!

—P. J. M.

PRAMOGOS.
Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc.
LMPS. 29-oji kuopa rengia drau

gišką vakarėli balandžio 21, Liuo- 
sybės svetainėje, Wabansia avė. Pro- 
grame dalyvaus gabiausios spėkos.

Komitetas.

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

gegužinės šventės ir K. Markso, 100 
melą gimimo dienos sukaktuvių 
Programas bus įvairus. Vėliau šo
kiai. —Komiteats

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mišrus 
choras rengia draugišką vakarėlį, 
balandžio 20 d. Gudgalio svetainėje, 
1347 So1. 49tli Avė. Visi kviečiami at
silankyti. Org. A. Ručinskas,

LSS. 228 Kuopa rengia didelį balių 
subatoj, balandžio 20 dieną, 15609 S. 
Halsted st., Bufei Hali, Harvey, III. 
Pradžia 7 vai. vakare. Tikietas vy
rams 25c., moterims dykai.

—Komitetas.

LSS. 22 kp. draugiškas vakarėlis 
įvyks seredoj, balandžio 24 d.. (8 v. 
vakare), M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 PI. Tikietų galima pirkti 
iškalno pas kuopos narius.

— Komitetas.

LSS. 174 kuopa rengia pramogų va
karą balandžio 21 dieną, M. Meldažio 
svet. Bus lošiama 4 veiksmų trage
dija “Kunigas Macochas”. 174-ta kp.

Nauja pramoga! — Internacionalis 
vakaras naudai Vaikų Dien. Globos 
įvyks subatoj (šiandie)) 8 vai. vak., 
Swedenbargo svetainėj, 1143 E. 4()th 
ir VVoodia\vn. Programas bus labai 
įdomus .

Smagus vakaras. — LMPS. 25-oji 
kuopa rengia vakarą-teatrų rytoj ba
landžio 21 d. K. of P. svet. 11037 Mi- 
chigan avė. Loš “Graži Mageliona 
ir Petras Kareivis. Pradžia 6 vai. v.

—Komitetas.
*>■> I |l»l. Į » !*■■■»■ <11.11 » » .I*. *1

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dantistas

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

arti 47-tos /{atvės.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8903 
Paulina. Tel. Weatern 1S 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Ar* iv 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

LABAI PAVOJINGAS Už- 
SISLCPIMAS.

Daugyl>e žmonių, kuomet jų 
viduriai esti betvarkėje, vartoja 
alkoholinius viduriams kartu
mus.

šitokie pajiidintojai vitn lik 
labai pavojingi užsislčpeliai yra, 
nes po trumpos jų vtūksmės vi- 
ka; ligų įsigilina ir tampa ajysi- 

kasusiu priešu.
Bet jeigu Jus vartosite tikrus 

vaistus, Trinerio Kartaus Vyno 
Eliksirą, greit Jus atgausite sa
vo sveikatą. Šis atsakantis vais
tas yra prirengtas iš karčių žie
dų, šaknų ir žievių gerai žinomos 
gydyme vertės, kurios išvalo žar
nas ir iš tyro naturalio raudono 
vyno, kuris sustiprina visą sys- 
tema. c.

I'riuerio Amerikoniškas Elik
syras paliuosuos Jus nuo užkie- 
itėjimo vidurių, nevirškinimo, 

mažo alkio, išpūtimo vidurių, 
galvos skaudėjimų, migrdnio, 
nerviškumo, stokos energijos 
abelno silpnumo ir tt. Aptieko- 
se kaina $1.10.

Del reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų skaudėjimo, nikstelčjimo, 
ištinimo, skaudžių raumenų var
tok Trinerio Linimcntą, labai 
veikli gyduolė 35 ir 65 c. aptieko- 
se,per kragą 45 ir 75 c. — Joseph 
Triner Company, 1333 1343 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

(Apgars.)

SOPIE MAST, 1522 Paulina st„ žy
mi moteris, kurios akių žvairumas 
buvo atitaisytas 2 im tai atgal.

Kiti paliudijimai.
Ben Schultz, 25-ta ir St. Charles, 

Belhvood, turėjo žvairias akis nuo 
mažens. Jo akįs buvo atitaisytos ir 
jis sugr|žo darban vienos savaitės 
laiku.

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

Mi\ Niewan iš Mrjrose Park, turė
jo žvairas akis per 35 metus. D r. 
Carter jį išgydė su vienu kartu.

Mr Nievvan’so duktė taipgi buvo 
išgydyta nuo akių žvairumo.

Akiniai prirenkami už prieinamą 
kainą.

Tonsilai prašalinami. 2
Nosies ligos išgydomos.
FBANKLIN O. CABTEB, M. D.
Akių, ausų, nosies ir gerklės 

specialistas
120 SOUI'H STATE STREET
Iškaba besisukančių šviesų

20 metų ant State gatvės 
Valand.: 9—7; nedėklieniais 10—12

Telephone Cicero 252

DR S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Ciceto, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 8 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.
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NAUJIENOS, Chicago,III

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

Chicafoa Liet. Darbininkų Tarybos, 
pranešimas.

rybos visuotinas susirinkimas įvyks 
gegužio (Mav) 26 dienų. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

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

—Ch. L. 1). T. Komitetas.

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

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu. 
Atsišaukite laišku šiuo adresu:

REIKALINGAS barberis dirbti vie
nas pats — nėra boso. Galima už
dirbti nuo 815 iki $25 savaitėj arba 
galima nupirkti barbernę už kelius 
dešimtis dolerių.
723 \V. l ith si., Chicago

REIKALAUJAMA prityrusių vuž- 
nyčiu vyrų į yanlu.s dėl “serap iron

Fefferman ami Morris Co.
2727 Wi 12th st., Chicago

REIKALINGA 2 anglių ševehiolo- 
jų, $50, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel, 
51.si and Gomeli avė., Chicago

M. X. Mockaus prakalba su naujais 
paveikslais įvyks subatoj. balandžio 
(April) 20 d., Liposybės svet., 1822 
\Val>ansia ir Gerard gal., 7:30 v. vak. 

Kviečia visus LLSA kuopa.

1810 So. Halsted SI., Chicago, III.
REIKALINGAS atsakantis bučeris. 

Pastovi viela, gera mokestis. | Tel. 
Drover 2561.
3312 Si. Halsted st., Chicago

PARDUODU labai pigiai saliunų 
su namu arba be namo. Užtektinai 
gėrynių, užteks keliems metams. Kas 
tikrai nemanote pirkti, velyk neatsi- 
šaukito. Platesnes žinias patirsite 
imt vietos. Atsišaukite laišku į Nau
jienų Ofisų, pažymėdami No 11.

PARSIDUODA čeverykų dirbtuvė, 
pardavimo priežastis—einu kariuo
menėn. 2843 \ValIace St., Chie««o.

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapu už žemų kainų, lietuvių apgy
vento] vietoj jbiznis išdirbtas per 
da.i^t melų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

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

ANT PARDAVIMO geras mūrinis 
namas, ant trijų pragyvenimų, oru 
apšildymas (furnace), gražioj vieloj. 
$100 įmokėti, o kitų kas mėnesis kai
lio randų. Kaina $2800.00.

Didelis mūrinis trijų aukštų na
mas. 5 fialai ir Storas. Randa $76.00 
ant mėnesio. Parduoda už $6,000.00, 
ant Halsted gal. Mažai reikia įmo
kėti.

Farma Wisconsin valstijoj. Pui
kios Iriobos ir žemė. Viskas apdirb
ta, 60 akerių. Tik už $3,009.00.

Tie namai ir farma bus parduoti 
greitai.

A. Petrulis and Co., 
751 \V. 35-la gnh, Chicago

Subata, Balandžio 20,1918.

Didelė Lietuviška
Krautuvė
Užlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalietus ir kitus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu- 

// viškų knygų.
/ Nenusiminkite, idant negalite išgirsti

Brighton l’ark. — Keistučio Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ba
landžio 21 d., 1 vai. po pietų. Liber
ty svet., 3925 So. Kedzie avė., kam
pus 39 W„ Nariai, bukite visi, nes 
yra daug svarbių reikalų. Atsives
kite ir naujų draugų.

Englewool.—LDLI). 18 kp. susi
rinkimas įvyks balandžio 20 d. 7:30 
vai. vak. Butkevičiaus ir Katino sve
tainėje, 8132 So. Vincenncs avc. Vi
si draugai ir drauges nepamirškite 
atsilankyti į šį susirinkimų ir atsi
vesti daugiau naujų narių.—Valdyba

Pajieškau Stanislovo Jcsučio .Kau
no gub., Šiaulių pav., SYiekšnių val
sčiaus. Padvarų sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

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

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

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

PARSIDUODA vienas lotas 25x125 
pėdas, su vandeniu, šiuromis, guzu ir 
ištaisytomis gatvėmis. $150.00, per
kant tuojaus. Savininkas eina ku
ri uomenėn. McDONNEI J., 
2630 \V. 38th SL, Chicago.

balsų geriausių pasaulio artistų, nes pus 
mus krautuvėj rundusi geriausių gramafonų ir rekordų.

Gramofone galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
čianai paminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų:

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
E2.3ą8 Darbininku Marselietė ir Sukeikime Kovų.

—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
—Sukruskimc Broliai ir Eina Gaisas nuo Rubežiaus.

’!SU1 Js'.s /^’llinėlis ir Prirodino seni žmonės man Jaunam 
[mergelę.

E3349—1 ________ ______ _
EjlSf’P—Naujoji Gadynė ir Dainius.
1^3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas.
E3625—-Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
talogus veltui. ' ir rekordų ka-

BESKALAUJAME kriaučių prie 
moteriško kostuinieriško darbo.

3117 Wentworlh avė

PARDAVIMUI motor-cykle, 335(1
Lowe avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI—nuosavybė su pir 
mos klesos groserne ir “mral mar
kei”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa viela. Turi par
duoti iš priežasties lięos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emcrald avė., Chicago.

3343 So. Halsted St.
B U D R I K

Chicago, III.

▼IBNATINIS KSGIBTKITOTA* BUCAM APTIBKOB1UB ANT BBIDGBPOBTU
VYRAMS IR

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Lietuvių Moterų Apšvietus Dr-jos 
extra susirinkimas įvyks subatoj, ba
landžio 20 d., 7:30 vai. vakare, pap
rastoj svetainėj. Visos narės būti
nai turi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų.

Jieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: ttl 
Elta st., McKces Rocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., Sulcavos viensė- 

Malonėkite atsišaukti, arba 
žinote praneškite jo dabartinį 
ų. Pirmas, kas praneš, gaus

$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
1343 So. Hermitage av., Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no slubos darbo. Labai gera mo
kestis. Liuosa nedaliomis ir ketver- 

piet. Visi stubos paranku-
<as

gaiš
m«i.

|)O

Pabarškienė.
1247

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

ATIDUODAMA randon didelis švie 
sus kambarys, tinkamas 2-m švariem 
vyram. Elektra, guzas, vana, tele
fonas ir kiti parankamai.
3242 S. Union avė., Chicago, III.

Už MURINI narna Chicagos mieste 
uorių gauti biznį arba farmų su gy
vuliais ir padargais. Biznis gali bū
ti ir ne Chieagos meste. Kas turite 
atsišaukite laišku į Naujienų Of'sų, 
pažymėdami No 9.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 21 d., 10 vai. ryto, 
l'niversily of Seltlement, 4630 Gross 
avė. šis susirinkimas yra svarbus 
ir kiekvienas i jį privalo atsilanky
ti. —Sekretorius.

Pajieškau giminių, dėdės Jono Mi- 
ranio įr švogerio Petro Girdwilio, 
abu gyvena ( bieagoj. Meldžiu tuoj 
atsišaukti arba kas juos žinote ma
lonėkite pranešti. Pov. .L Laivėmis. 
P O Box 187. Moundsvillc, W. Va.

RE!KALINGA patyrusių moterų 
skudurų skirstymui ir patyrę vyrai 
prie i isulių preso.

GINSBERG and ALTER 
2707 \Vest 12th Street, Chicago

ISRANDAVOJU kambarį <icl vieno 
ar dviejų ypatų; puikiai įtaisyta, su 
elektros šviesit. Telefonas, maudynė, 
geroj vietoj, prie gatvekarių linijos. 
Lengva davažįuot, kur lik nori. Krei
pkitės po No 656 W 47th St., kampas 
Union avė, ant antrų lubų. Chicago

SUAUGIEM8
Akiniai aukao rtano,, nuo H.M u as- 
aMiau. Sidabro rėtnuo«« nuo 41.H t* 
auKtdiau. Pritnikoma akiniai uldyka 
Atminkit: Galvoa ■opijimaa, u«rr1t«a- 
ma«. akių akaudCjima*. u t vilk ima* t» 
tt. yra vaiaiaia įvairių ligų, kurta gali 
būti praialintoa gerų akinių prilaiky
mu. IHyrimaa utdykg, jei periti ar 
•k a ūda akie. Jei joa raudo noa, jai gal 
va aopa, jei blogai matai, jei akie eik 
peta, net^ck ilgiau, o jleikok pagelbaa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a 
kiniai uidykg. Atmink kad mae kak 
nam gvarantuojam akiniua tr klaakto 
nam gerai prirankam.

■. ■. MKBIKOrr, Bkagertaa Optika*,
/ai Jqa aargata ir reikalaujate patarimo arba vaiatu. ateikit paa mane. Ai buvaa a» 
tiekoriua Ruaijoj viri lt metų, Amerikoj 14 metų. Ai duodu patarimus DTKAJ. Gelta 
padaryti biie kokliu ruailkua vaiatua. Al rekomenduoju tik GERUH daktanu. Ai ana 
draugas įmonių S. M. MBSlROFr, I14> SO. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILR

I.SJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks subatoj, balandžio 20 dienų. 8 
vai. vakare, Aušros svetainėj, 3001 
So. Halsted gi. Visi lygiečiai malo
nėkite atsilankvIi, nes turime daug 
svarbių

REIKIA DARBININKU REIKALINGAS guvus lietuvių vai
kas j lianka tarnavimui, kaipo pa
siuntinys. 3252 S. ilalsted St.

RAKANDAI

reikalų apsvarstymui.
—Valdyba.

RI'IKALINGA greitai bučeris. Pa
stovus darbas, gera mokestis.
M. Kizis, Tel. Canal 5806
2055 \V. 251h St., Chicago.

bendras lavinimosi susirin
kimas įvyks nedėlioj, balandžio 21. 
10 vai. ryto. Fellowship llouse, 831 
M’
“Kada ir kokiu bildu svietas 
rė? Visi maloniai kviečiami 
k\ti. —Rašt.

kuopos

rylo, Fellowship llouse
4.. Bus skaitoma prelekcija: 

susitvė-
REIKALINGA vyrai dirbti į le- 

daunę. 10 valandų į dienų. Giya 
mokosi is.

Calumet Refrigerating Co.,

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

P. GOLDMAN
1820 W. 1411/ St., Chicago.

Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografa, 2 Jewel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, fi ra n kas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesini. 1520 N. Western av., Chicago

PARSIDUODA farina Michigan va
lstijoj, didžioje lietuvių kolonijoje. 
Farma susideda iš 160 likerių, 60 li
kerių dirbamos, o likusi miškas ir 
ganyklos, žeme labai gera; galima 
augyti kviečius, dobilus ir šiaip vis
kų, kij tik nori. Kas norėtų, gali pir
kti ir su visais įrankiais ir su gyvu
liais. Karvių yra 12, veršių 25, ark
lių 4. kiaulių, vištų ir taip daug vis-

liu. Ta farma parsiduos visai pigini 
iš, priežasties blogos sveikatos 
ninko. Reikalaukite platesnių 
šįuomi adresu:

\Vm. Karroll,
Box 66, Peacock,

žinių

Mieh.

Te]. Armltage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabial 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

SVARBUS PRANEŠIMAS
DRAUGYSTĖMS ir KLIUBAMS

Turiu puikų daržų rengimui pik
nikų; dar turiu kėlės dienus neuž
imtas šioje vasaroje.

Kuriems butų reikalinga, malonė
kite nesivėluoti.

Kurie paims, bus užganėdinti.
Su tikra pagarba,

NATIONAL GROVE, Savininkas,
W. F. ZAWLEWICZ, 

30th and Dcspluines Avės.
Tel. Riverside 240- \V.

t*SS. 37 kuopa laikys pusmetinį su
sirinkimų nedėlioj, bal. 21 d. 10:30 
vai. ryto. Malinausko svet., 1843 S. 
Halsted st. tnėjimas ir 19th gatvės.

Draugai ir dr-gės visi malonėkite 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių dalykų aptarti.

—RašL K. Kazlauskus.

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 laip- 
pat kviečiami atvykti. A. Meldažis.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatų ir vai
kų auklėjimų. Paskaitos įvyks nedė
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas l)r. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Visus vietos ir apielinkės 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.

Roseland. LSS. 137 kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuris turėjo įvykti ba-
priežasčių. Sekamas 137-tos kuopos 
.lįsirink imas šaukiamas nedėlioj, ba’. 

21 d., Socialistų svet.. 11100 Michi 
gur. avė.. 10:30 vai. ryto. Nariai pri 
valo būtinai ateiti laiku.—Komitet.

LMPS. 9-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks ryto, balandžio 21 
diena Fellowship llouse svet., 831 
W. 33rd pi. 2 vai. po pietų. Visos na
rės atsilankykite būtinai. Turime 
daug svarbių reikalų. —Valdyba.

LMPS 9 kuopos Choro extra repe
ticijos po vadovyste p. Gudienės į-
vakare Aušros svet., 3001 S. Halste 
st. Malonėkite visoks narės atvykti 
laiku. —Komitetas*

Lietuvių šv. Jurgio Draugystė ren
gia piknikų, nedėlioj, balandžio 28 d. 
(April) SI. Kurzhals darže, \Vest 
Fort St. ir St. Cosme Riw, R-ge, Dc- 
Iroil, Mieh. Pradžia 12:30 po pietų. 
Visus širdingai užprašo Komitetas

“Ateities žiedo” vaikų draugijėlės 
choro repeticija vadovaujant p. Sla. 
niuliulei įvyks nedėlioj, balandžio 
21 d. 2 vai. Mark \Vhite S. svetainėj, 
prie Halsted ir 29 gatvių. Visi Atei
ties žiedo nariai ateikite ir atsives
kite draugus prisirašyti. Raštininkė

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI
Aš Juozapas Jacikas, paeinantis iš 

Šilalės miestelio, Raseinių pav., Kau- 
" “b., pajieškau savo giminių ii 

imt, g\ veliančių Chicagolc, ar 
miestuose, l'rašau atsiš ink 

mano dabartiniu antrašu: 
l’i vl. •loserih Jacikas, 
Hllh U. S. Inf.
/ Fort Sheridan. III.

Ii šiuo

Pajieškau puseserių Anloninos ir 
Julijonos ir pusbrolių Vincento Sla
vinsku. Kauno gub., Raseinių pav., 
\ aiguvos parap., Jankiškių sodos. 
Atsišaukite greitai, arba kas Jy adresą žinote, malonėkit greitai pra
nešti. Mykolas Astramskas, 
1101 So. Hermitage avė., Chicago, III

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

PARSIDUODA “Wur Litzer Puipas Pianas,” Zalapon didelis ir ma
žas baiabanas ir .j6 notos už ma
žiausių kainų' iš priežasties uždary
mo suliuno. 3608 Cėdar St., Indiana 
Harbor, Ind. Wm. Radžos. MOKYKLOS

Armitage 981

REIKALINGI leiberi.ii ir (rokeriai
B. COHEN and SON

4 1 So. Union avė., Chicago.
REIKALINGA IN EOUNDRE, ŠA- 

PA IR ANT YARDO DARBININKU. 
PASTOVUS DARBAS. GERA MO-

. EXTRA!
Parduoda rakandus, fronto setų ir 

kuknios; visi įriuikjai ir siuvama 
mašina. Meldžiu jgtsišaukti tiktai 
dienų.

Walter W. Dukwich, 
3314 So. Auburn avė., Chicago

rankinių staklių. Gali uždirbt nuo 
$20 iki $25 į savaitę. Pastovus dar
bas. Ingrain 25c, BrusseUs 2716c.

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

ATSIŠAUKITE IN:
EMPL. DEPT. CRANE CO., 

40TH AND KEDZIE AVĖ.,
CHICAGO

RETA PROftA.—Jauna pora pri
veista paaukaut savo puikius 5 kam- 
larių rakandus. Klegantis tikros sku
tos seklyčios setas,.8 šmotai, dainin

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklų, 
dienomis ir vakarais. 
didelė, 
laiku.
3001 S. Halsted St., " Chicago 

V. Miseika, Vedėjas.

kalbos ir 
pienų — 
Pamokos 

Mokestis ne- 
Užsirašvl galima kiekvienu 
AUSROS MOKYKLA

DU. A. J. KARALIUS
6j(jlo|:s Ir MlnirjiS

X-SPINDULI AI

VALENTINE DRESSMAK1NG j 
< 'OLI.EGES

6205 So. HalHted st., 2407 W. Ma- 
disęn, 1850 N. Wells St.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

BEI KALINGA vyrai mokini irs au

savaitę laike mokinimosi.
OLSON RUG CO

28 S. Laflin St., Chicago.

gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
laaukautas už $220 ir $200 Viclrola 

su bronzos rėmais parsiduoda $55 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI
RE!KALINGA stiprių vyrų dirbi- 

i’iuH Rag Shop. Atsišaukite:
I 147 S. Sangamon Str. Chicago

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų drabužių. Darbas ant visados. 
Gera mokestis. Ant. Bagdonas.
609 N. State Si., Chicago.

REIKALINGA PATYRĖ. LIET 
VIAI PARDAVĖ.! \l. GERA MOKI 
TIS. DARBAS PASTOVUS. • 

12TH STREET STORE

BEI KALINGAS jaunas vyras, tu
rintis gerų sveikata, nebijantis dar
bo ir galintis prisidėti $1,000 arba 
daugiau prie auginimo kiaulių. Aš 
esu gerui išsilavinęs prie jų augini
mo ir galiu gvarantuoti $5,000 gryno 
pelno i I I mėnesių ir kiekvienas jū
sų doleris bus trigubai apsaugotas su 
$11,900 verta farma. Auginimas kia
ulių, dabar yrą pelningiausias biznis. 
Galintis užimti šių pelningų vietų, at
siliepkite laišku, paininė(lnmi nr esa
te liiiosi nuo kariuomenės, kiek hi-

inę arba atsilankykite stačiai ant ma
no farmos.

•L Kaulinas,
R. F. D. 1, Box 133, Allcgan, Mieh.

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moteris lengvam darbui 
wes| side Į Bed Spring šapų, 
uiokeslis. pastovus darbas. Važiuo
kite 21 ('anai gatves karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir C,anai galvių.

sni t

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis lietuviškai ir angliškai. Atsišaukite greitai.

Anton Buchas,
2354 So. Oakley avė., Chicago

REIKALINGAS janitorius. Darbas 
dienomis. $4.25 į dienų. Pasimaty- 
kite su John J. Jassinskas, 
817 \V. 3 tth placc., Chicago, UI

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

MOKYKITĖS barzdaskuty 
stės amato dabar; užtekti 
nai praktikos; gera instruk 
cija* klesos dienomis ir va 
ka t; mokestis $15.00; 
lite ;išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra 
ugams taipgi mokytis; mc 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOl
612 W. Madison St.. Chicago

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagti 
Telephone Haymarket 3444

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover 8493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—S poptetu 
7—8 vakare. Nedėllomie 10—12 diena

Šokiu Mokykla2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryto; 
2—9 vakare.

Prof. J. KLOVAS 
Tel. Canal 7270 Prof- ŠLAZAB 

Mokiname sulig naujautia mada vieokiiM lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Pa- 
nedėllais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:4S v. vak,

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St.. Chicage. III 

Duodama Privatinės Lekcijos

REIKALINGI vyrai ant burdo: su 
valgiu ir kambariu $6.00 į savaitę. 
Gera viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ MOTELIS 
1606 So. Halsted St., Chicago.

PARDUODU pigiai garinį byciklį 
“Indiana Excclsior”. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe ava., Chicaga

NAMAI-ŽEM*

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietnviL 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk 
lybos teisių, Suv. valst. istorijos, • 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, Gailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryti 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 1:81 
3106 So. Halsted St.. Chicago. IB

IDr. A. L
GYDYTOJAS I

.. YUŠKA
IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted it 
Telephone Canal 2118

.ĮIEŠKO darbo
JAUNA vedusi pora, su 3 metų 

mergaite pajieško darbo ant ūkės, 
kam reikia atsišaukite greitai.
3316 So. Union Avė., 1-mas aukštas 
iš užpakalio. Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA burbėme ir pool 

room’is, 2 krėeslai ir 3 stalai. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Priežastis 
—kariuomenė. 611 E. Lincoln Iligh 
•vay, DcKulb, III.

BARGENAS.
Aš turiu farmų arti miesto, 20 ak

rų žemės, labai sveikame klimate, 
žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno
das; aš gyvenau tenai 2 metus, ge
rai esu patyręs tą šalį. Žmonės li
goniai ten nuvažiavę sveikatų at
gauna. 3 kartus į metus vaisius au
gina. Noriu parduoti, arba mainyti 
ant namo saliuno, loto, arba auto
mobiliam?. Pardavimo priežastis — 
esu nevedęs: vienas negaliu viską ą- 
peiti. Del platesnių žinių rašykite 
laišką, nurodydami savo nuosavybės 
vertę, arba atsilankykite ypatiškai, 
lino 12 vai iki 5 vakare.
J. J. J., 10649 Mieh. avė., Chicago, III

. .Deki svarbias priežasties labai pi
giai parsiduoda pirmos klesos fce 
Crearti Parlor, geriausioj lietuvių a- 
pygardoj, arti didelio teatro Mildos.

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

(Kampas 32-ros gat.)

PARSIDUODA saliunas (kompani
jos), su praperte. A. Maslauskas, 
344 E. 120 SL, Kensington, Chicago.

PARSIDUODA saldainių ir notions 
krautuve. Biznis gerai išdirbtus per 
daug metų. Randasi prieš put viešų 
mokyklų.
2012. Peoria st., Chicago, III.

PARDAVIMUI pieninė, parduoda
ma 5—6 kenai pieno kasdien. Prie
žastis pardavimo —. liga. Frank Zeman, 
2053 W. Coulter str. Chicago

—-< ‘Įkaiti

ŠTAI JUMS PROGA .

kur galite į trumpą laiką uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago. 4448 
S. Savvycr avė. Telephone McKinley 

Atsišaukite laišku arba 
Kaina visai žema.

G. Virbalaitis
3354. 
fonu.

tole

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

ir .< 2-raV.ATVfiS

Kad kam ko

HA5TER 5Y5TEH
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MOKYKLA

Neužsitikėkit 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 
Stalių ištyli jus akis ir pririnkti, 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belauk i >nt, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicar
Kampas 18-toa gatvės 

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

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8I0NING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APR6DALŲ

Musų sistema ir ypatUkas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpų laikų.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpl- 
ino-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
telksime prakti&kų patyrimų kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuos a.

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

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

MASTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštlnls,

N. La Šalie gatvė. Kambarys 414-417. 
prieš City Hali.

PARSIDUODA šluba, pryšakis mū
rinis, užpakalinė dalis medinė. Iš 
pryšakio trįs pagyvenimai, užpaka-1 
lyje — 2; viso gyvena penkios šei-■ 
mynos. Savinikas išėjo kariuome
nėn: priversti parduoti.

Maria Klcsči,
1815 Buble SI., Chicago, III.

DIENINE
IR 

Vakarinė
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laišku Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybps Teisių 
Lotynų ” “ S.V.Pilietybės Gramatikos 

SAritmetikos Geografijos Retorikos, Ir tt !
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School 3103 3. Halsteo Si. Chicago III.
KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Ofisas: 
1900 S. Halsted SL 

Viršuj BUchoff’o AptUkM. 
T«l«phon« Canal 114. 

Valandos 3—8 po pieta 
Išskiriant NadMdieBioa ir Saradaa

Sergėkite savo akis j

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

greičiausia Ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kandie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
skeĮbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

p ERB. Naujienų akai 
” tytojos. ir skaityto 
jai prašomi pirkinių re) 
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios akelbiaa: < 
Naujienose. Į


