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Holandijos-Vokie 
tijos nesutikimai

Uraguay ir Argentina arti ka-C

Argentina buvo arti pertrau
kimo ryšių su Vokietija deiei su
bmarinų veikimo, jau kelis sy
kius po pereitą vakarą paskelbi
mo dokumentų, kuriuose Vokie
tijos diplomatiškas atstovas Bu
enos Aires’e grafas von Lux- 
burg patarė Berlino užrubeži- 
nių reikalų ministerijai, tarp ki
lų flalykų, kad nekurie Argen
tinos pirklybiniai laivai butų 

; “paskandinti be pėdsako”, (spu- 
versenkt).

Kariauja su 
Vokietija

19 VALSTYBIŲ DABAR 
KARIAUJA SU VOKIE

TIJA

Beto 8 yra pertraukę diplo
matiškus ryšius.

res sir Vokietija
| GUATEMALA PASKELBĖ 

KARĘ VOKIETIJAI

Skandinavijos šalis yra visai 
arti bado

VOKIETIJA INTEIKUSI 
HOLANDIJAI ULTIMA

TUMĄ
merikos ir Anglijos poetuose).

True translation filed \vilh Ihe post- 
niaster ai Chicago, April 24, 1918. 
as re<|uired by Ihe act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Bal. 23. — 
Guatemalos ambasadorius Se- 
nor* Don Jouqiiin IVI<?n<l<?z šian- 

die paskelbė, kad Guatemalos 
tautinio kongreso deklaracija, 
jog Guatemala užimta tą pačią 
poziciją linkui Europos karinu-

Kuomet Vokietija turi lik tris 
talkininkes Austriją, Bulgari
ją ir Turkiją, prieš ją dabar ka
riauja 19 valstybių visose pasau
lio dalyse.

Karėje su Vokietija

Ši kamos valstybės yra karėje 
su Vokietija ir jos talkininkė-

Belgija,

Černogorija,

Reikalauja, kad Holandija 
leistų gabenti per jos šalį 

karės medegą.

Anglija įmaišyta į ginčus. tijos, yra paskelbimu karės Vo
kietijai ir jos talkininkams.

Vokietija didina reikalavimus.

True translation filed vvilh the post- 
iivistcr ut Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. — Su
lig Londone gautų žinių, Vokie
tijos ultimatumas Holandijai 
reikalauja teisės gabenimo ne
tik civilių reikmenų ir smilties 
ir žvyro per Holandiją, bet taip-

bent i reikalaujama netik Holan- 
dijos kanalais, bet taipgi ir ge
ležinkeliais.

Vokietija niekad pirmiau ne
reikalavo teisės gabenti pripa
žintas karės medegas ir Holan- 
dijos nusileidimas šiame dalyke 
butų lygiu Holandijos atsižadė
jimui neutraliteto.

NESUTIKIMAI TARPE 
i (OLANDIJOS IR VO

KIETIJOS

True translation filed with the.post- 
inusler at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASIIINGT()N, Bal. 23. -- 
Valstybės departamento gauto
sios žinios praneša, kad ginčai 
tarp Vokietijos ir Holandijos a- 
pie gabenimą žvyro yra toli nuo 
išrišimo. Į tuos nesutikimus y- 
ra įmaišyta ir Anglija.

Pereitą lapkričio mėn. Anglija 
sustabdė Holandijos naudojimą
si kabeliu po to, kai Holandija 
leido gabenti smiltis ir žvyrą per 
Holandiją į užimtąją Belgiją. 
Per daugiau kaip 4 mėnesius bu
vo uždėtas embargo ant Holan
dijos pirklybinių kablegramų į 
’ižrubežines šalis, taipgi ir jos 
kolonijas; bet vasario mėn. lei
sta vėl naudoties kabeliu, kad 
pasirodė, kad smilčių ir žvyro 
klausimas yra arti susitaikymo. 
Holandijos laikraščiai pranešė, 
kad iš priežasties Vokietijos val
džios užimtos taikesnės pozici
jos, pasirodė, jog galima bus pa
siekti užganėdinantį visus susi
tarimą.

SKANDINAVIJOS ŠALYS
ARTI BADO

žmonės maitinasi silkėmis ir 
ropėmis >

Visur neišpasakytas brangumas.

True translation filed with Ihe posl- 
inaster at Chicago, April 24, 1918. 
as reųnired by the act of Oct. (>, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 23. — Va
rgas deiei maisto trukumo kas
dien didėja, nešdamas naują sku 
rdą beturčiams, kurių maistas 
susideda beveik vien iš silkių ir

Holandijos kabinetas bando 
išlyginti kilusius nesutiki
mus su Vokietija.

URAGUAY IR ARGENTI
NA YRA ARTI KARĖS

True translation filed with the posl- 
master ai Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

IIAAGA, Bal. 23. — Holandi
jos kabinetas vakar susirinko

Abi Pietinės Amerikos res
publikos esą rengiasi pa
skelbti karę Vokietijai.

joj bulvių aruodai išsekė ir dė-j 
lei pavojaus, kad sėklinės bulvės 
bus suvalgytos, svarstoma apie 
padarymą prasikaltimu valgy
mą bulvių.

t v

Gegužės 1 d. Danija įves mė
sos korteles.

Švedijoj mėsa vidutiniškai par 
siduoda po $1.50 svaras, todėl j 
ji prieinama tik visai nedauge-, 
liui. abai paaugo skaičius pra-| 
Šančių porcijų iš Stockholmo 
centralinės virtuvės.

Švedijos aukliai dvesia deiei, 
nedamaitinimo. Turtingesnis 
žmogus norintis užlaikyti karvę*

jai! ir neutraliems, ant tiek tin
klas prigavystčs buvo suaustas 
apie Vokietiją ir taipgi parodyti 
tą faktą, kad Vokietijos viduri
ne spėka pasilieka nesulaužyta. 
Mes tikimės, kad ši pergale fi
nansiniame lauke žymiai pagel
bės kaip galima greičiausia at
siekti musų galutiną tikslą”.

TAIKOS TARYBOS SU 
RUMUNIJA TEBESI

TĘSIA

True translation filed with Ihe post- 
inasler at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 23. — Ber 
lino laikraščiai praneša, kad Vo
kietijos nžrubežinių reikalų mi
nisteris Dr. von Kueblmann ir 
Austro-Vengrijos nžrubežinių 
reikalų ministeris baronas Bu
liau pabaigoj šios savaites išva- 

žiavo j Bucharestą tęsti taikos 
tarybas su Kum unija. Baronas 
Burian atidės savo sumanytąją 
celionę į Berliną.

Vokiečiai veržiasi
m Krymą

Anglai užblokavo submarintj 
bazas

Vokiečiai sušaudė 14 belgų
VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ į

KRYMĄ

Guba, 
Fra nei ja, 
Graikija, 
Guatemala 
Italija, 
Japonija, 
Liberija, 
Panama, 
Portugalija, 
Rumunija, 
San Marino,

DU INDUSAk NUŠAUTI 
TEISME

Rusija protestuoja ir grasi
na kare

Suv. Valstijos.

Pertraukti diplomatiniai ryšiai.

Sekamos valstybes yra per
traukę diplomatiškus ryšius 
Vokietija:

Bolivija.
Uosta Bica,
I'cuador,
Haiti.’ t

Hondūras,

su

I

Keru,
l ’raguay.

Arti karės su Vokietija

Argentina.

Susitaikė su vokiečiais: 
Rusija.

Taikosi:
Rumunija.

Vaderland rašo, kad pasiek
tas susitarimas viename punkte, 
kuris sukėlė nesutikimus tarpe 
llolandijos ir Vokietijos, bet se
ni ginčai apie transportavimą 
smilties ir žvyro į Vokietiją te
bėra neišrištais. Vokietija nori 
atnaujinti gabenimą žvyro per 
Holandiją, bet Holandijos val
džia tam priešinasi pasiremda
ma, kad 
k y bes.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 24. 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. — Ex- 
cbange Telegraph Amsterdamo 
korespondentas praneša,
sulig Berlino pranešimais, tiki
masi, kad neužilgo Uraguay ir 
Argentina paskelbs karę Vokie
tijai. Vokietijos laikraščius pa
liepta rengti prie to atsitikimo

už jokią kainą negalima pirkti 
pašaro.

Namų budavojimas apsisto
jo. Plytos, kurios pirmiau par-

rinko; džiaugiasi paskolos 
pasisekimu

kad

susidarė naujos aplin-

Londono Daily News, 
nžrubežinių reikalų 

patyrė, kad santy-

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 24, 1918. 
as reųnired by the act of Oct. 6, 1917.

SAN FRANCISCO, Bal. 23.4b 
Jam Chandra, indusų publicis- 
as ir revoliucionierius liko nu

šautas šiandie federaliame dis- 
rikto teisme, kur buvo nagri

nėjama jo byla. Jį nušovė bu
vęs darbininkas ir vienas kalti
namųjų Ra m Singh.

Kuomet Singh šovė savo au
tomatišku revolveriu Chamdrą, 
jis savo keliu liko nušautas Suv. 
Valstijų maršalo James B. Ho- 
loban, kuris šovė į jį skersai tei
smo kambarį virš sėdėjusių prie 
savo stalų advokatų galvų.

Abu nušautieji kartu su 30 ki
lų buvo teisiami už konspiraci
ją sukelti Indijoj revoliuciją. Jų 
byla šiąnakt atiduota į jury ran-

True translation filed with the post- 
unistcr at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ONDONAS, Bal. 23. — Sulig 
čia šiandie gautos Rusijos be- 
vielinės žinios, Rusijos užrube- 
žinių reikalų ministeris čičerin 
užprotestavo Vokietijai prieš 
vokiečių ir ukrainiečių kareivių 
įėjimą į Krymą, tvirtindamas, 
kad tai yra peržengimas taikos 
sutarties.

čičerin tarp kitko sako: •
“Šis įsiveržimas grąsina m u-’ užblokavo įėjimą į Bruges ka

sų Juodųjų jurų laivynui ir ga-’ nalą.
Ii privesti prie susirėmimų, pa-* . 
diktuotų interesais apsaugojimo 
musų laivyno.”

knd Anhverpe vokiečiai šutau- 
dc 14 belgų, jų tarpe kunigų ir 

vieonulj, kaltinamus šnipinėji
me.

Vokiečiai atsižadėję savo pa
pročio skelbti apie tokias egze
kucijas raudonais plekatais.
Vokietijos reichstagas susi-

UŽDARYMAS UOSTŲ 
PAVYKĘS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. — Sir 
Eric Geddes pranešė atstovų bu
te, kad anglų laivinis užklupi- 

’ mas greičiausiai pasekmingai

, ANGLAI PAĖJO PRIEKIN

Areštavo amerikietį 
fabrikantą

Paėjo 250 mąstų ir suėmė 60 
belaisvių

Torpedavo Ispanijos van
denyse

WASHINGTON, Bal. 23. — 
Ispanijos presą labai pasipikti
nusi vokiečių submarinos torpe- 
davimu franeuzų laivo Proven- 
ce Ispanijos teritorijaliuose van
denyse.

Laivas atplaukė į Pala mos, 
Catalonia provincijoj, labai 
ardytas.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the art of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 17 (suvėlinta) 
—Pereitą nedėldienį čia liko a-

man Amerikos pilietis Vladimir 
Bary ,kaltinamas kontr-revoliu- 
ciniame veikime Maskvoje sąry- 
šyj su aprūpinimu pinigais Ro- 
stov-na Donu kazokų judėjimo

ap-
tasis yra narys firmos Zinaida
& Bary, boilerių išdirbėjų Ma

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, April 24. 1918. 
as reųnired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. —Reu- 
terio korespondentas anglų kva- 
tieroje praneša, kad anglai per
eitą naktį iį šiaurę nuo Albert 
padarė ataką 1,000 mąstų fron
te ir paėjo priekyn 250 mąstų.

Karės ofisas praneša, kad šia
me veikime paimta 60 belaisvių. 
Angiai taipgi suėmė belaisvių 
Robestf sek tore ir arti VVytscba- 
cte.

FRANCUOS FRONTE 
RAMUPrezidentas pasirašė po 

botažo bilium
WASHINGTON, Bal. 23.

Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasiarše po sabotažo bilium, nu
statančiu $10,000 pabaudos ir 30 
metų kalėjimo už naikinimą ka
rės medegų ir kliudymą karės 
industrijoms.

sa-
ANGLAI UŽPUOLĖ ANT 
ZEEBRUGE IR OSTENI)

Vien artilerija veikia
siduodavo po IV2 ore* dabar kai True translation filed wilh Ihe post- 

1 inaster at Chicago, April 24. 1918.
hs reųuired by the uct of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 23. — Va- 
. kar susirinko reichstagas. Iš 
| Berlino pranešama, kad vice- 
< prezidentas Dr. Hermanu Paa- 
1 sche laikė kalbą, kurioj tarp kit- 
:ko pasakė:

“Pasisekimas aštuntos karės

True translation filed with the post- 
m.ister at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 23. —Pran
cūzų oficialis pranešimas sako, 
kad apart smarkių artilerijos 
dilelių arti Ilangard-en-Santerre 
ir į vakarus nuo Noyon, utarnin- 
kas ramiai praėjo franeuzų fro
nte.

nuoja 20 ore (5c). deiei ko na
mas pasidaro nepaprastai bran
gus. Kitos reikmenįs irgi tiek’ 
pat pakilo.

Arbata Švedijoj visai išsibai
gė. Pereitą savaitę paskutiniai! 
arbatos pakinkai parsidavinėjo 
po $14 už svarą.

Žmonės gauna vidutiniškai 1 
unciją svieto į savaitę, bet nė jo- paskolos beabejones pagelbės 
kių kitų riebalų ar margarino, parodyti musų oponentams, taip 
Tik vaikai ir paliegėliai gauna 
pieno.

APKALTINO KATALIKŲ 
KUNIGĄ

Bandė uždaryti submarinų 
bazas

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. — Ad- 
miraltija paskelbė, kad Anglijos 
laivyno spėkos šiandie užpuolė 
ant vokiečių submarinų buzų 
Ostend ir Zeebruge.

Penki seni kruizeriai, pripilti 
cimento uždarymui kanalo, li
ko užvaryti ant seklumos, iš
sprogdinti ir pamesti savo įgulų.

Admiraltija praneša, kad su
lig nepilnomis žiniomis, užkht- 
pimas buvo beveik pasekmin
gas.

(Kiek žinoma, Uraguay ir 
Vokietijos santykiai jau nekurį 
laiką buvo įtempti. Bal. 12 iš 
Montevideo buvo prhneša, kad 
Uraguay misija į Franciją liko 
suimta vokiečių submarinos. U- 
raguay pasiuntė per Šveicariją 
j Berliną užklausimą ar 
Vokieti ja skaito, kad gyvuo
ja karės stovis su Uraguay, 
■‘kaip tas užreikšta submarinos; Te,egrnph C() Anlsle,..
komanduotojo, kuris suėjne l -'dunl<) kores|)olldentns praneša, 
raguay karinę misiją, plaukus.ą; Mll|lieh() Biivul.j j((j. luikra.
j Franciją". Buvo paskelbta,. NeuesU, Nachrichtcil rnjSo>
kad jei atsakymas bus patvirti-, jog iežius Bene<likl!.s pada
lantis, Uraguay paskelbs karės; rys [uik()s jlld5jimę kaip 
stovl- (tik vakarų ofensivas priims nau-

Uraguay galutinai pertraukė; ją fazą. Sulig to laikraščio, tas

Anglijos 
ministerija 
kiai tarp Holandijos ir Vokieti
jos yra labai įtempti. Ėjo gan
dai, kad Vokietija įteikė Holan
dijai ką-tai panašaus į ultima
tumą. Panedėlyj Amsterdamo 
llandelsblad išreiškė nuomonę, 
kad Vokietija neabejos apie var
tojimą komunikacijos per Ho- 
landiją net jeigu tas ir grasintų 
kare, jeigu ji manytų, kad 
elgianties butų galima įgyti 
galę vakariniame fronte.

(Nesenai buvo pranešta,
Vokieti ja žiuri su neužsiganėdi-' diplomatiškus ryšius su Vokie-I naujasis žingsnis bus “persergė- 
nimu į llolandijos pažiūrą lin-Įjja kongreso nutarimu pereitą jimo žodis adresuotas pasaulio 
kul Suv. Valstijų ir Anglijos už-spalio 7 d. sąžinei”.

Popiežius vėl pasiūlysiąs 
taiką

LONDONAS, Bal. 23. — Ex-

per-

kad

CAPE Girardeau, Mo. Bal. 22. 
— Katalikų kunigas Michael D. 
Collins iš Jackson, netoli nuo 
čia, kurį pereitą savaitę apkalti
no federalis prisaikintųjų teis
mas pasidavė Suv. Valstijų mar
šalui ir liko areštuotas. Apkal
tinimas kaltino kun. Collins su
žadinime nepaklusnumo ir nelo- 
jališkumo išsireiškimais! pada
rytais pereitą liepos mėn.. Jis 
tapo paleistas užsistačius $2,000 
kaucijos.

VENGRAI VAKARINIA
ME FRONTE

s

ORAS

VOKIEČIAI ŠAUDO
BELGUS

Dabar vėl sušaudė 14 belgų

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 23. — 
Diplomatiškos žinios iš Berno 
praneša, kad vengrų kareiviai 
atvyko į Belgiją.

Sakoma, kad daug traukinių 
su kareiviais praėjo per Liege.

Pranešama taipgi, kad daug 
austrų yra Antwerp irGhent 
miestuose.

t™ 1^.10^ a uk .u . CUMBERLAND, Md. —Blolz irue translation filed with the post- m j. <
ivaster at Chicago, April 24, 1918. | inrow,ing Co. slreikuojantįs 
.s reoulred by the act of Oct.«. 1917., griaučiai laimėjo pripažinimą

AMSTERDAM, Bal. 23. — Iš unijos, pagerinimą darbo sąly-

True translation filed with the post-
šiandie giedra su maža per

maina temperatūroje, šiaurva
karių vėjas. Belgijos parubežio pranešama,* gų ir pakėlimą algos 10 nuoš.

■i-
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NĄUIOCL r ..  "■... i" ji nėra teismiskai baustinu 
!hk lithuanian daily NKWt|prasikaltimu.

Kaip-gi “moralybės” teis- 
! | mas gali bausti dalyką, kurs 

nėra prasikaltimu? O taip, 
kad jis tam dalykui duoda 
kitą vardą. “Nemoralybę” 
pavadina “tvarką ardančiu 
pasielgimu” (disorderly con- * . - • « • • . • 1 •

.ITMUANIAN DAILY NEWt

led Daily except Sunday by 
The Llthu flnian News Pub- Co., In

1810 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telepkone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•edėidienius. Leidžia Naujienų Ben 
irovė, 1840 S. Halsted St.. Chicago. 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—pačtu:

Metams .................... .........
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam .. .........
Vienam mėnesiui............

Chicagoje—per nešiotojui?
Viena kopija ........... .
Savaitei .................... .
Mėnesiui ...................... • ••

S6.00
3.50
1.81
1.41

mui didžiausią, bausmę, ko
kią tik gali. Neteisingai el
giasi. Žinoma. Kas to pai
so? ,Vargšės merginos vis- 
vien to nesupranta. Bet tik 
ant tokio neteisingo “tempi
mo kurpaliu” tas “moraly
bės” teismas laikosi.

Tai visiškai nereikalingas
pačtu:

Metams ......*•••••••••• 83.00
Pusei meto ............
Trims mėnesiams 1.65
Dviem mėnesiam Ub
Vienam mėnesiui ...••*•• -65

Kanadoj, metams ................... 7.00
Visur kitur užaieniuoeo.........3.60

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

blėdingas. Užtemdina daly
kus. Kišasi ten, kur teismas 
negali kišties. Gamina au
kas katalikiškiems kliošto- 
riams. Deda humbugiškus

kurių visi “svetimųjų” kalbų lai
kraščiai butų uždaryti.

Dabar jie turi prirengę ir 
nori pravesti naują tos rųšies 
bilių “kariško teismo” bilių. 
Pagal jo, visi, kurie prasiženg
tų prieš atžagareivių “kariškus 
įsiūlymus”, turėtų būti teisiami 
kariško teismo (court-marlial). 
Jeigu, pavyzdžiui, “svetimos 
kalbos“ laikraštis neišverstų ko
kio verstino straipsnio, tai laik
raščio leidėjai butų teisiami ka
riškame teisme.

Taip, prie tokio net kaizeriz- 
mo daėjo \Vasbingtono atžaga
riai iai.

Ant laimės, šitam kaizeriš- 
kam Liliui griežčiausia prieši
nasi prezidentas VVilsonas. Sa
vo laiške senatoriui Ovorina- 
nui prezidentas pasakė:

“Aš manau, kad jis (tas bi
lius) yra ne lik ne-konstiluciji- 
nis, bet kad savo pobūdžiu jis

Tie “Draugo” “tikri ir patikė
tini šaltiniai” randasi Šveicari
joj. 'lai p. Gabrys su visu “An
goj a u.s” tvartu. Reikia manyti, 
kad jis butų pranešęs apie savo 
pa (a pimą ambasadorių.

Iš antros pusės Dr. šliupas irgi 
nebūtų tylėjęs apie tai, kad Ame
rikon grįžtąs su dideliu cinu.

Šliupo “broliai katalikai” sa
vu keliu, nors netikėdami žiniai, 
baisiai piktinasi tuo pranešimu, 
buk šliupas esąs paskirtas Lietu
vos ambasadorių Amerikon. 
“Darbininkas” apie lai rašo:

Jeigu loji žinia pasitvirlin-

lavos valdžių nieko negalima

ris skirias atstovauti Lietuvą

budu netinka į atstovus nei iš 
atžvilgio į jo diplomatinius

Rašytojų ir korespondentų prašom* 
siunčiamus išspausdinimui laikra.š 
tyj rankraščius adresuoti tiesia* 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Įteikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
lenklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Tai yra vieta, kur Pilotai 
gali nusiplauti rankas.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, April 21. 1918. 
ax ?<|uired by the act of Oct. 6, 1917.

Demokratija 
namie.

žmonėmis? prieš kuriuos mes 
kariaujame ir kuriuos panieki
name. Jis visai butų priešin
gas Amerikos dvasiai ir papro
čiams, ir aš manau, kad jis yra 
nereikalingas ir nepageidauja
mas po lo kaip tapo pravesti 
šnipų bilius, sabotažo bilius ir 
moterų šnipų bilius”.

skiriamą atstovauti visuome
nę, kurioj jis neturi nei vardo, 
nei autoriteto, nei pasitikėji
mo, kaipo siauro proto žmo
gus. Be abejo čia lietuviai to
kio atstovo kratysis, kaip jo 

kratosi Lietuvoj skinant į 
Amerika. c

Nuo to laiko kaip Suvienytos 
valstijos stojo kariauti už demo- Apžvalga

r

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik uuo 5 iki 5:30 vai. vuk.

ratijai namie nekaip sekėsi. Poi!

mokratijos priešai vis daugiau

kad Lietuvos klerikalai butų da
vę šliupui tokį ciną, ir sako:

Nelikime tai žiniai ir dėl
to, kad nemanome, jog Lietu
vos valdžia butų skyrusi Dr.

SUVAŽIAVIMAS.

suvažiavimas. Tik kažin kodėl 
apie suvažiavimą ir rengimąsi 
prie suvažiavimo iki šiol nieko

stovu. Lietuvoje yra puikiai 
žinoma, kaip f Dr. Šliupą žiu
ri musų visi katalikiškieji iš-

Moralybes, 
teismas.

Nuo keleto metų Chicago-

žagareivių. Karė jų skaičių ten 
dar padaugino. Ir jie ten rūpi
nasi ne tiek kaizerio mušimu, 
kiek savo pozicijų užtvirtinimu

negalėtų turėti bendro su lie
tuvių kolonijomis Ameriko
je. Ne! Tokio netakto ji ne

primindamas apie besiartinantį 
laika suvažiavimui sušaukti: — 

a
“Moralybės” teismas (Mor
ais Court), kaipo municipa- 
lio teismo šaka.

To “moralybės” teismo y- 
patybė yra tame, kad jis vi
sai neteisia kriminalių mora
lybės prasikaltimų. Jie ne
teisia svetimmoterystės, išža 
ginimo, priešgamtinio grie- 
ko, prasikaltimų prieš vai
kus, bigamijos, ir atviro su
gyvenimo be šliubo. 0 tai 
yra vienutiniai moralybės 
prasikaitimai, kokius atski
ria Illinois kriminalis kodek
sas. Jie priklauso krimina
liam teismui.

Kokiems-gi galams tad gy
vuoja tas “Moralybės” teis
mas? ;

Jis gyvuoja tam, kad at
gaivinus tuos moralybės pra
sikaltimus, kurie jau senai 
tapo išmesti iš kriminalio ko-

gu, gera ir veda prie žmonių ge
rovės.

Jie seka ten kaizerio metodas.
Jie yra kaizeriai dvasioj.
Jie sunaikino spaudos laisvę.
Jie sunaikino laisvę kovos už

stijų koųstituciją.
Po priedanga karės būtinybės 

jie privertė mus versti kiekvieną 
straipsnį, kuriame kas nors mi
nimą apie karę.

Tokia, matai, jų cenzūra. K vai 
lesnės cenzūros dar svietas ne
matė. Ji ne tik yra Suv. Valsti
jų konstitucijos laužymu, bet ne
gali patarnauti jokiam kariškam

vedimui.

Socialistų Sąjungos suvažiavi-

gos suvažiavimas turi įvykti 
Clevelande, Ohio, o kadangi 
dvimetinis tarpas tarpe suva
žiavimų jau baigiasi, tai už 
kelių mėnesių jau turės prasi
dėti delegatų rinkimai. Suva
žiavimas, kaip mes manom,

Klausimų suvažiavimui ap

biausi jų tai principialiai klausi- 
nai.paliečiantįs kaip pamatinius 
ioeializmo supratimus taip so-

Žinoma, žinoma, “broliai lai
svamaniai” su “broliais katali
kais” gali vienybes tiktai “bro-

rimu,
y • •ciai:

aiškina sekan-

Musų supratimu, klausimas 
išsiriša labai lengvai.

Musų liberalai nemato D-ro 
šliupo naudingų darbų Euro
poje; gi pinigų jo išlaikymui 
reikia siųsti begalės. Iš antros 
pusės tur-but mano, kad šliu
pas butų jų geriausias atsto
vas \Vashingtone.

Jis gyvuoja tam, kad pa
laikius senovinę draugijos 
veidmainystę.

Jis gyvuoja tam, kad viso
kiems moralistams davus 
progos k išties j grynai asme
niškus žmogaus dalykus.

Jis tapo įsteigtas visokios 
rųšies davatkų ir kunigų pa
stangomis. *

Tarp kitko jis turi reikalo 
su prostitucija, ir bando tai
syti nelaimingas mergaites, 
siųsdamas^as į “bridwell”, 
arba j katalikišką klioštorių. 
Ten jos, žinoma “išeina kle- 
sas,” kurios amžiną dėmę 
ant jų palaiko.

Tarp kitko tas “moraly
bės” teismas prisideda ir 
prie gaminimo prostitučių, 
nes į “klesas” siunčia, ir tai 
daugiausia, tas mergaites, 
kurios tapo “sugautos”, bet 
prostitutėmis niekacj nebu
vo.

“Moralybės” teismas tei
sia už nemoralybę. Tai aiš
ku. O tuo tarpif paprasta 
nemoralybė nėra jokiu pra
sikaltimu pagal Illinojaus 
teisių. Ji gali būti “griėku”

viams ne pasekmingas karės ve
dimas juk ir rupi. Jiems rdpi 
savo klesinių priešų suvaržymas.

kraipos ji nebūtų, pirmų-pir- 
miausia yra skurdžių proletarų 
spauda, tų proletarų, kurie pa
darė Ameriką turtinga ir pui-

uždarė burnas, nes jie yra jų 
klesiniai priešai.

Vedimui tikrosios karės prieš 
vokiečius jie labai šykšti suteik-

Wilsonui. Bet visokių įstatymų 
Amerikos žmonių laisvei varžy
ti jie pridaro daugiau negu pre
zidentas nori.

vesti visuotino kareiviavimo bi-

prezidentas. Ir dabar, kada tas 
bilius lapo atmestas, jie nesi
liauja agitavę už visuotiną ka-

Jie nuolat rengia visokių bi
lių naminei klesinei karei ves-

Jie buvo prirengę įvairiu bi-

apie by kokį valdžios darbą.

“Laisve” tuo tarpu yra susi
rūpinus praktiškais klausiniais, 
kurie paliečia pačią “Laisvės” 
bendrovę. Tiesa, tie klausimai 
jau buvo išrišti pereitame suva
žiavime ir nubalsuoti referendu
mu. Bet delei susidėjusių nau
jų aplinkybių “Laisve” nori, kad

riame, kad tą pranešimą iš Jo- 
kobamos yra parašęs ne koks

vardu J. Banis. Iš kur jis tokius 
dalykus sugalvojo — bala žino.

Skaitytoju Balsai
imi su “Laisve”.C

True translation filed with the post 
masler ai Chicago, April 21, 1918. 
is reųiiired by the act of Oct. 6, 1917
’Š KUR TAS PASKALAS?

Paskelbtai “Tėvynėje” žiniai 
iš Jokohamos apie susitvėrimą

tiki ir klerikalai. “Draugas” 
No 9 I apie tai rašo:

Mes žinome, kad (automs 
laisvės nesuteikia bevardžiai

Jeigu lai butų faktas, tai 
apie jį butų praskambėję vi
so pasaulio laikraščiuose pir
ma negu “Tėvynėj” ar “Lietu-

lija nebūtų slėpusi to fakto, o 
butų jį išbubnijusi visam pa
sauliui. Mes iš savo šaltinių, 
kurie yra tikri ir patikėtini, 
apie lai dar neturime jokios 
žiluos. Tad bukime geriau 
kol kas, ncviernais Tamošiais,

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

GYVŲJŲ KAPAI

Kad žmogus numiršta, jį ve
ža į laukus, kur randasi kapai —

Kad pažvelgi j tą milžinišką 
pagarsėjusia Gbicagą, ji man at
rodo, kaip milžiniški gyvųjų ka
pai.

Kaip kiekvienas numirėlis turi 
atsidurt kapuose taip beveik kie
kvienas Cbicagos apielinkių mie
stelių gyventojas būtinai atsidu-

Ir stebėtina, kadel ta Chicaga 
taip visus į save traukia! Ką 
žmonės joj randa?

Kapai vilioja.
Juk kiekviename mažesniame 

miestelyj kiekvienas paprastas 
darbininkas gauna mokėt ne 
mažiau kaip 30 centų valandai 
darbo, kuomet Chieagoj ir ama-

•Treda, Balandžio 24, 1918.

tninkai dažnai dirba valandą už

kad prieš rusų ikoną.

v • • ciai.

ir vos gar-

Kollontay ir Bibenko pasislėpė.
Bibenko buvo kaltinamas 
už paliepimą atiduoti vo
kiečiams Narvą be mūšio.

Dabar ji pasislėpė kartu su Bi
benko.

Leninas išleido paliepimą vi
siems sovietams Rusijoj būtinai 
sugauti Bibenko ir suareštuoti.

28 30 centų.
Mažesniuose miesteliuose žino 

nes gyvena švariuose kamba
riuose, kurių beveik j kiekvieną

ja, traukia į savę iš mažųjų mie
stelių žmones su šeimynomis, 
traukia pavienius, nevedėlius.

Traukia didmiestis — didmie
sčio gyvenimas, judėjimas, uži-

bia. Visi kiti kambariai tamsus, 
ir jiems apšviesi turi dieną nak-

Truc translalion filed with the post- 
master ai Chicago, April 21, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Du Bolševiky ministeriai 
kažinkur prapuolė.

... traukia kapai.
— Slapukas.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas r
127 N. Dosrbo’n H.

III 13Unity Rldg. 
TcL Central 4411

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sį j l-rias lekcijas per

Išdirbėjai Augs- 
čiausjos r ųšies 

Turkiškų ir Egy- 
ptiškų Cigaretę 

Pasaulyje

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

visokius dokumentus ir popieras.

Nnmų Ofisas:
3323 S. Halstod St.

Ant trečių lubų
Tek Drovcr 1310

kad ir nežinai nei vie
nos notos, ’l'aip aiški 
ir lengva pns-balsio sy 
slėnia, kad net dyvai 
kaip ninzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jiija anksčiau.

FRANK 
BAGDžIUNAS

3343 So. Union A ve. Tek Cicero 252
• D R. A. P. G^U R S K I S 

I) E N T 1 S T A S 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedaliomis pagal sutartį 
4817 W. 1 Ith St., Cicero, III. 

Kampas 491h Avė.

a&jzicaaMi
TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS į
Medikas ir Chirurgas j

3315 S. Halsted St., Chicago i

liai, pilna tyro oro, palaikančio 
ir stiprinančio žmogaus sveika
tą; o Chicagos didmiestyj žmo
nės, ypač darbininkai, dažniau
sia gyvena lokiuos namuos, kur 
ankščiai prie kits kilo sustatyti, Į 
taip kad visados stoka oro, o 
saulės spinduliai beveik nieka
dos į kambarį neižvelgia, arba, 
geriausiame atsilikime, iš ketu
rių penkių kambarių gal tik

Cliicagoj gyvena tokiose vietose, 
kur mažesniuose miesteliuose 

žmonės laiko supylę anglis ir 
malkas, būtent, skiepuose beis- 
men tuose — kur oras biauriai 
drėgnas, suplėkęs, kur žmogui 
sveikata naikinama, kur vaiku
čių išsivystymas nuslegiamas,

MASKVA, bal. 17. — Bolševi
kai čia labai susirūpinę prapuoli
mu Bibenko, kurs Lenino mi
nisterijoj buvo kariško laivyno 
komisaru. Kartu su Bibenko 
pranyko ir bolševikų karžygė, 
ponia Alexandra Kollontay.

Bibenko buvo areštuotas ko
vo 24 d. pagal Maskvos komisa
rų paliepimo, šituo karės lai
vyno miništeriu žmonės buvo

nizonui atiduoti 
čiams be mūšio.

Leninas buvo priverstas išduot 
paliepimą jį areštuoti.

Apgynime Bibenko stojo mo
teris ministerė, ponia Alexan- 
dra Kollontay. Jinai išreikala-I 
vo, kad Bibenko butų išleistus 
ant parankos, ir protęs'luodaina 
prieš jo areštą išstojo iš minis-

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”

j \
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Sereda, Balandžio 24, 1918. N A U .1 l 1'1 N U S, Chlcago. ii«i

CLEVELANO ir jos Apielinkes Lietuvių Visuomenes Domai Oidelis ir Puikus TEITBS
Tragedifa trijuose aktuose, keturiuose atidengimuose.

“NIHILISTAI”
arba Užmušimas Caro Aleksandro Antrojo

Lošime dalyvanja 30 ypntŲ
Šis veikalas puikiai atvaizdina pirmųjų Busi jos revoliucionie
rių kovą su carizmu, darbo liaudies skurdą ir caro tarnų 

žiaurumą, šį veikalą stato scenoj I.. S. S. 3-čia kuopa

Ned., Balandžio-Apr. 28,1918
BOHEMIAN NATIONAL HALL

4939 Broaihvay Avė., (’levejand, (Ibio. 
Tai viena iš puikiausių svetainių.

Pu teatrui bus šokiai, (iries puiki orkestrą.

TuipgMnis gardaus valgio ir puikaus gėrimo. Taigi Lietu
viui ir Lietuvaitės, nepraleiskite progos, nes tokio teatro Clę- 
vchmd’as ir jo ap.\ linkės nėra regėję. Taigi viršminėloj die
noj visi ura į teatrų! Senus ir jaunus, didžius ir mažus be 
skirtumo pažiūrų kviečia I..S.S? 3-čios kuopos
Duris atsidarys nuo 4 vai. po pietų. Pradžia 5:30. Nesivėluokit! 
Režisieriauja l)rg. N. Tikietų Kainos: $1.00, 75c ir 50c. 
J Balių (šokius): vyrams arba porai 50c; Moterims 25 centai.

Sėd\nės (vielos) siinnnieriiKįJos. užtaigi tikiefus pilkitės iš 
kalno. Galima gaut pas: Jai. Daubarą, E. Brusgiulę ir S. Dargi

TEATRO RENGIMO KOMISIJA

P.S.—Karais važiuojant nuo Public Str. imkite karų Bro;ulwa> 
arba Union ir važiuokite iki 49th Si. Broadway: ten svetainė 
Važiuojant karais 55lli SI., reikia važiuoti iki Broadway; iš]i 
pus, keletas miliutų ėjimo iki svetainei. Surasti nesunku.

Licitacija! Licitacija!
Pagal Suvienytųjų Valstijų Dislriklo Teismo įsakymą šiauriniame 

tjlinojaus Distrikle mes parduosime ;

Subatoje, Balandžio 27-tą, 1918, 2 valandą po pietų
Vietoje 4601 S. Ashland Avenue.

Parsiduos ant licitacijos sekanti real estate, prigulinti:
Stanley Marcinkiewicz ir Antanui J. Bierzynski

KORESPONDENCIJOS
EASTHAMI’TON, MASS.

Darbininku judėjimas.

Fabrike Wesl Boylslon Mfg. 
kompanijos darbininkai audėjai 
labai išnaudojami. Vielos laik-

čia labai dažnai atsitinka are- »,
šlavimai lietuvių už slaptą par
davinėjimą svaigiamųjų gėry
nių. Vietos kunigas vietoj ka<

savo parapijomis

šiadie,
lilIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlffllIlIUI

Seredoj, Balandžio 24, 1918 
M. Meldažio Svetainėj 

2242 W. 23rd Place, Chicago.

NEW CITY SAVINGS BANK, subankrutijusi
Susideda iš

4601-03 S. Ashland Avė., pietrytinis kampas — dviejų augšlų
mūrinis namas. Jo dydis 50x125.

Susideda iš teatro, 3 krautuvių, vieno 2-jų kambarių flato, 2-jų kam
barių daktarams ofisai, 3-jų kambarių daktaro ofisus, 2-jų kambarių mu
zikos mokykla.

Remia $279.00 j mėnesi dabar; kampinė krautuvė tuščia; taipgi kita 
maža krautuvė ir vienas daktaro ofisas.

Mortgage $25,000.00 turi Strauss Bros.
Įmokei $3,000.00 ir nuošimti 6—t—18 $22,000.00 ir nuošimti 6—1—20.

2433 W. 45th Place—dviejų augšlų medinis namas. Jo didumas 25x126.
Susideda iš 2-.Įų p<» 4 kambarius fltdij.
Remiu x24.no į inčnesj.

Mortgage $895.00 turi D. L. K. Vytauto B. ir P. Dr-ja.
]mokėt $5.00 į savaitę ant sumos ir $10.00 į mėnesį nuošimčio.

1612 S. Paulina st.—dviejų augštų medinis namas—fronte krautuvė.
Jo didumas 25x125.
Namo didumas 21x74. barnės didumas, užpakalyj loto, 12x24.
Susideda iš penkftj po 4 kambarius fialų.
Įlenda $60.00 i mėnesį.
Morlgages $2,663.07 turi l.akeside Bldg. and Loan Ass’n.
(mokėt $8.75 į savaitę ant sumos ir $17.50 į mėnesį nuošimčių.

Du lotu ant vakarinio 45-to Place ir Rockwe]l st.—šiaurrytinis kampas, 
taipgi žinomas, kaipo 4529—31 So. Rocksvell si. Jo didumas 50x130.
IVestern Avė., tarp 45-to PI. ir 46-tos gatvės.—Vienas lotas, žinomas kai
po 4540 S. \Veslern avė. Jo didumas 25x125.

Pietrytinis kampas 33-čios ir Emerald avė.—Du lotu, žinomi kaipo 
3301-3 So. Einerald Avė.

Jo didumas 50x125.
Pietrytinis kampas 47-tos gatvės ir Throop st.—2 tušti lotai, žinomi 

kaipo 1255-57 W. 47-la gatvė. 
Jo didumas 50x125.

Vakarinis 45-tas PI., tarp Western ir Rockwell gatvių. — Trjs lotai.
Lotas 17, žinomas kaip o2442 45-las P]aee.
Lotai 30—31 žinomi kaipo 2508-10 W. 45-tas Place.
Didumas 25x125 (kiekvienas lotas).

Penki lotai s. v. kampas 45-to PI.
Didumas, kampinis lotas, 32x139; 4 kiti.
Mortgage $2,000.000 Union Bank of C.hi(
Mokėjimo laikas rugsėjo 26-tų, 1919.
Taipgi l.easehold ir Namas, sheds (šaulės) angliams jarde prie 639 

\V. 39-los gi., su trimis arkliais, 5 vežimais; svarstyklės, pakinkiai, ma
šinerijos ir jardo įrankiai.

Mes taipgi pasiūlysime pardavimui Banko fikčicrius, Lankoje esan
čius.

Visas viršuje paminėtas turtas parsiduos dalinus, arba krūvoje dau
giausiai pasiūliusiam už cash pinigus. Nuo kiekvieno pirkėjo bus rei
kalauta jmokčt 25% ant pirkinių.

Čekiai turi būt užtikrinti (eerlified).
\VILLIS J. BAYBCBN, Trustee.

MICHAEL TAUBER & C0„ Licituotojai
317-319 South Market Street Chicago. Illinois

MEMBEKS ASSOCIATION OF CHICAGO AUCTIONEEKS.

kad kompanija nutarus padidin
ti darbininkams mokestį 10 nuo-

tik 7 nuošimčiais. Audėjai pasi
juto labai užgauli. Mokestis bu
vo menka, ir fabrikantai buvo 
žadėję duot kiek didesnį duonos

uis kąsnis” buvo lyg pasityčioji
mas iš išnaudojamųjų audėjų.

susitarė, išrinko savo komitetų ir 
pasiuntė pas fabriko viršininkus 
reikalauti didesnės mokiesties. 
Jų reikalavimas buvo išpildytas

lerių savaitėj. Po to tuojau su
judo ir audėjai. Balandžio 16 
dieną jie padarė susirinkimų, ku
riame nutarta reikalauti dides-

rimu, turi būt reikalaujama pa
kėlimo mokiesties 35 nuošim
čiais, o už viršlaiki kad butų mo
kama dar daugiau, 'l apo išrin
ktas komitetas iš šešių žmonių, 
susidedąs iš dviejų lietuvių, dvie-

ir VVestern Avė. 
25x139 (kiekvienas), 
igo.

buvo pasiųstas pas superį prista
tyt darbininku reikalavimus. Su-v C

peris išklausė pasiuntinių, bet 
atsisakė reikalavimus išpildyti.

smukliu, tai lik užsiima niekini- 
mals socialistų ir šiaip laisves
nių pažvclgų žmonių.

— Oilė žolelė.

BENLD, ILL

— Darbai čia darbai’ eina la
bai gerai, visi dirba nei pleška. 
Uždarbiai taipjau neblogi.

- Balandžio 14 dieną lapo pa
laidotas Jonas Biliūnas, 39 metų 
amžiaus, paėjęs iš Vilniaus gu- 
MTiiijos. Paliko moterį ir tre
jetą vaikų. Gyvenimas jo buvo 
nelaimingas. Del šeimyniškų

buvo kažin kurpasišalinęs, pas
ijaus betgi vėl sugrįžo. Buvo la
bai suvargęs. Iš nerimasties iš
gėrė nuodų (laibaksio), bei dak
tarai atgriebė jį. Nuo to laiko 
betgi gera jam nebebuvo, nes 
gerklė buvo išdeginta. Dabar 
įasimirė. Velionis pirmiau pri
eiti usė prie kelių draugijų, bet 
aries mirtį buvo beveik visose 
jau suspenduotas, gerai stovėjo

įimtu Benldo lietuviai kiek sa
lėjo pinigų, nes, savo nieko ne
turėjo.

- Balandžio 17 vielos mai-

L. S. S. 22-oji Kuopa rengia

Draugiška Vakara - Vakarėlį
Su Vakariene ir Puikiu Programų.

Pradžia 7:30 valandą vakare. Inžanga 50c porai

Laike šokių grieš J. P. PHILLIP’O Orkestrą.
t /kviečiame visas skaitlingai atsilankyti, 

užganėdinti.^

kalbas kunigui Mockui. Jis da
bar laiko prakalbas Cbicagoj,

Įvairiose kolonijose pakalbėti. 
Reikėtų lik su juo susižinoti. 
Benldo lietuviai kibai nori par-

pamokslų, bet kad jo žygis ge
riau apsimokėtų tegul ir kilų 
bent artimesnių kolonijų lietu
viai surengia jam prakalbų. Del

sikviest Mockų, susirašytų urnai 
su benldiečiais šiuo adresu: (i. 
J. (iiizevich, Box 155, Benki, 111.

— Korespondentas.

o mes stengsimės 
Kviečia visus Vakaro Rengėjai.

Petras

savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksorlui ar keliau
jančiam parda^ėiui. nes jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
palių ištyrt jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darną atlie

ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenfhal Į

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAlll’YMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.^augioje ir Tikroje Rankoje, • 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Rankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirkl\s 
II. E. OTTE

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

ce Co. vice-prez. T. Wilce Co.
CIIARI.ES KRUPKA JOZEF S1KYTA

vice-prezidentas kasierius
perviršis5 PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR

VVILLIAM OETTINC

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTIO KUBIN 
prez. Atlaz

[Brewing Co

D R. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pilone llaymarket 2563

2225 So. Leavltt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Ganai 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Teiephone Albany 5546

THE NEW RIVER COMPANY
The Ne\v River anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonu ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda slubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri maiilleriai uždirba nuo $160.00 iki 
$125.00 į dvi savaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
malnierių, vien tik geri tegul atsišaukia. Labiaus pageidau
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

M R. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va.

tikai susirinko salėn ir nutarė or- 
ganizuotics. Susirašė visi ir pa

tarta taip jau dar sykį paduoti

paskelbti vietos laikraščiuose. 
Kompanijai duota laiko atsaky
ti i paduotus reikalavimus iki 
balandžio 22 dienos, 9'vai. ryto.

nija neišpildys audėjų reikalavi
mų, lai kaip 10 vai. turės kilti

prnnsšiu vėliau. — F.S. Balcfc.

NEW BADEN, ILL.

šiuo laiku dirbama kasdieną; bet 
iš kitur pribuvusiam darbo stin

žai girdima lietuvių laikraščiuo
se, nes mažai čia lietuvių gyvena. 
Čia nėra kitokių draugijų, lik

priklauso beveik visi vietiniai lie
tuviai. Yra ir nepriklausančių, 
tokių, kurie SLA. vadina bedie
višku. Balandžio 14 dieną lau-

kas) ir daužė savo avelėms dide-

galvu padaužymo, o po to, žino
ma, dėl didesnio vieros sudruti- 
ninio, pradėjo sriaubti raugų iš 
bačkučių, ir taip įsilinksmino, 
kad kone pradėjo dirmavoties.

— J. Bu—ta.

SO. OMAHA, NEBR.

vicnas lietuvis A. Kasietn, šv. An
tano draugijos narys. Pašaukus

nugabentas į ligonbutį, kame 
tuojau ir pasimirė. Balandžio

tano draugijos palaidotas šv. 
Marijos kapuose.

nešinoj saneigoj nutarė, kad kie
kvienas narys pirktų laisvės pas
kolos bondsų, mažiausia bent po 
vieną. Kas negalės ant syk už- 
iimokėti, tiems bus atitraukia
ma po pustrečio dolerio nuo kie-

na rengiama apvaikščiojimas 
Karaliaus Markso šimtmetinių c 

nmimo sukaktuviu. t •

Kalbėtoja bus dgė Petrikienė, 
kuri šiuo tarpu lankosi su mar
šrutu apie Cbieagų.

tų Illinois miestuose ir mieste
liuose pasirūpintų surengti prū

deriausias būdas dėl itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PAIN-EKPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. buteliukus visose aptlekoso arba 
stsdiei nuo

R. AD. RICHTBR & CO.
74-80 Waehlnvton Street. New York, N. Y.

Nariai Cook County 
Real Estate Tarybos

A. PETRATIS & CO.
Real Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par

duoda ir maino namus, lotus 
ir farmas

Apsaugoja turtą nuo ugnies

Peržiūri apsirūktus,

Padaro popicras

NOTARY PUBLIC

761 W. 35ta gat., kamp. Halsted 
Teiephone Boulevard 6349

r Moterįs!
E štai kenčiančioms mo- 
Į Icrims yra pranešimas 

nuo Mis. \V. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jui! nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunyliau dėl 

į silpnumo mano nugaros 
L ir narių... Aš jaučiausi 

esanti be vilties, be drą- 
iįj sos. Aš beveik nebesi- 
ra likėjau pasveikt kuomet 
SS nors, kuomet draugė su 
ru užsispyrimu reikalavo, 
[II kad aš

Imčiau

GARDUI
Moterų Tonikas

im»jjg Aš pradėjau Gardui.
’z: : Trumpu laiku aš Pldė-||W | 
M mijau žymų skirtumą. I |n

I Su kas kariu aš vis slip-| Lįj 
u'J vėjau ir jis išgydė j
R ne. Aš esu stipresnė, I 

n negu buvau pirm kiekLI 
13 $3 melų. Jeigu jus kenčia-m 
J f t<‘. jąs galite pagodotiH H

sveika. Tuksiančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės, Mėgink Gardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Augustinas
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 22 dieną, 1918, trečią 
valandą nakties, palikdamas 
moterį ir 18 mėnesių dukterį 
didžiausiame nuliūdime. Lai
dotuvės bus balandžio 24. Ve
lionis paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pavieto. Alsėdžių para
pijos, kaimo Pjalakįų. Velio
nis pragyveno 9 metus Ameri
koje* — amžiaus

Del platesnių 
lės šiuo adresu:

J.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzarr.tauoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

t tuščias, kada pra 
nvksta regčjims.

\J*ICS vartojame 
pagerintą Oph-

įp thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

< kreipiama į vai
kus. Vr.l.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Teiephone Yards 4317

Box 2

35 melų.
žinių kreipki-

\Vestville, Iii.

L Y arda 3654. AKUŠERKA |

Mrs.A. VISIKAS

3113

legiją
VU8 i’<

; ilgai praktika-1 
ennsy 1 vanijos ho-1 

ir Philadel- 
Pasekmingai 

patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 

visokiose ligose 
m ir merginom.

So. Halsted Str., 
mitrų lubų) 

Chicago.

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

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

Geo L. Ukso, Agcnt.

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

Skaitykite ir Platinkite

NAUJIENAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th 8t. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tei. Western 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Loula Avė. ir 1116-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

mm

ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiėro 
SPECIALIAI: Maleva nialevojituui stabų išvidaus, po $1.19 už gal.

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

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

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

Naudokitės proga kol yra pigu 
i PETER MILLER
2128 W. 22nd Street, Chicagr 

tarpe Leavilt ir Hoyne avė.
i Tel. Canal 5838.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki U

5325 So. Halsted St., Chicago

Teiephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. llth Street, Cicero, Iii. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dienų.

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

sija. nevi rinklias pilvelio, uuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau shu pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Hitlerin, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdsva* kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

H smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėįistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras: 

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

CIIARI.ES


4 |r
—---------------------------------------------------- -----------------------------------------------T-------------------------------------—t i 'H — —r l 11

Chicago ir Apielinke

N A U JI E N 0 S, Chicago, III.

Miesto darbininkai gaus
7 vai. darbo diena.*

Miesto taryba priėmė naujų 
patvarkymą kas dėl darbo valan 
du miesto darbininkams. Sulig 
naujo patvarkymo darbo laikas 
visiems miesto darbininkams 
nustatoma 7 vai. kasdieną. Mie
sto tarybos tarimą dar turės 
patvirtinti majoras Thompson 
- savo parašu. Vieni mano, 
kad Thompsonas pasirašys po 
miesto tarybos tarimu, kiti tuo •r
tarpu abejoja. Žinia mat, kad 
maj. Thompsonas yra atkaklus 
organizuotu darbininku prie
šas. Bet gali būt, kad majoras, 
nenorėdamas užrūstint balsuo
toju, kurie jam bus labai reika
lingi “runijant" j Suv. Valstiją 
senatorius, pasirašys po min. ta
rimu.

Areštavo keturis žudeikas.
Policija vakar areštavo ketu

ris negrus — \Villiam Bradley, 
Samuel Turner James Swayer 
ir VViIliam Brooks. Kaltinami 
užmušime palaikių drabužių 
pardavinėtojo Israel Berry, 
jo krautuvėj M12 So. State gt. 
apie kuri vakar buvo “Naujie
nose** minėta. Pirmasis, bū
tent VViIliam Bradley, sako, jau 
prisipažinęs.

Nabagas Neuberis.
“Pons teisėjau, nieku badu 

negaliu sau prisistatyti, kaip aš 
Ingiu dviejų dienų galėjau ap
sivesi su dviem moterim... Vei
kiausia, aš buvau pasiutęs*’. 
Taip vakar užreiškė teisėjui Ma- 
honey tas nabagas Frank Neu
beris, kuris buvo areštuotas ir 
kaltinamas už gyvenimą su 
dviem prisiekom. Teisėjas te
čiaus nekreipė domos į Neube- 
rio pasiaiškinimą ir nubaudė 
jį vieniems metams kalėjimo 
bei 500 dol. piniginės pabaudos.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, April 24, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
Sugavo.

Franciškus Klikna, turįs iš 
Local Boardo Divizijos No. 26 
orderį 609, lapo areštuotas. 
Mat kada jis buvo pašauktas ba
landžio 13 dieną prisistatyti da-

PONO A. OLSZEWSKIO 
KREDITORIAI

Bal. 21 laivo laikomas pono A. OI 
szewskio kreditorių susirinkimas— 
Milda svetainėj, Milda Teatro name 
Susirinkimas buvo sukviestas per or 
ganizatorių šitos bendrovės, poną J 
J. Hertmanawičių ir buvo renkam? 
valdyba, prezidentas tapo išrinktas 
A. Ažukas, rašt. S. Valaitis. Paskiau 
ponas Her hnanoyvicz paaiškino dėl 
ko jis sušaukė šitą susirinkimą, kad 
pono A. O]szewskio kreditoriai, tu 
viiitieji certifikatus ir pasiraSf. kad 
Kali atimti nito Trustee turtą, ir kad' 
gali inkorporuoti, ir pastoti savinin
kais kožnas vienas, kuris yra pasira
šęs, ir visi sutiko ant to, ir tapo iš
rinktos 7 ypatus, kurie galės pasira
šyti ant Čarterio. 'Poliaus p. J. J. 
Hertmanawičia pareikalavo po 3c 
nuo dolerio už jojo visą darbą, visi 
sutiko ant to.

Kurie dar nesate pasirašę, mel
džiam ateiti pas organizatorių p. J. 
J. Hertmanosvicz, 3133 Emerald avė.. 
ir pasirašykite.

Sekretorius Stanley Valaitis, 
Prezidentas A. Ažiukas.

ktaro kvotimui Cook Conuty 
ligoninėn, vietoj savęs, sako, jis 
pasiuntęs kitą nesveiką žmogų, 
kurį daktaras radęs sergantį 
džiova ir lodei, kaipo netinkamą 
kariuomenei, klasifikavo į kle- 
są V. Bet federaliai agentai su
sekę klastą ir F. Klikna tapo a- 
reštuotas. XX.

Jauni blogdariai.

Keturi jauni blogdariai už
vakar naktį užpuolė automobi
lių, kuriuo važiavo p-lė Helen 
Nowaczyk ir Frank Fleoponlos. 
Vienas blogdarių grasindamas 
Fleoponhii revolveriu privertė jį 
važiuoti tamsiom gatvėm. Tuo 
tarpu kiti trįs kėsinosi išniekint 
p-lę Novvaszyk. Vėliau bolgda- 
riai apiplėšė Fleoponlą ir, išme
tę jį kartu su p-le Nowaszyk iš 
automobilio, nuvažiavo savais 
keliais. P-lė Nowaszyk betgi 
pažino vieną blogdarių. Visi 
keturi dabar sėdi kalėjime ir la
ukia teismo.

Mandagus cenzorius.

P-as Tbomas Estill užvakar 
aplaikė laišką iš Francijos nuo 
maj. John E. Atkins’o. Po laiš
ko padėta sekamas cenzoriaus 
prierašas: “Man nesmagu, kad 
turėjau sukarpyt jūsų laišką, 
bet militarės paslaptįs turi būt 
pašalinta**.

Mandagus cenzorius.

Pavojinga žaismė.
Name 725 So. Albany gatvėj 

vakar tapo ant vietos nušautas 
9 metų vaikas, Patrick Wallace. 
Nušovė jį jo draugas, 13 metų 
Arthur Dennis. Pastarasis su
rado savo tėvo revolverį ir pa
sišaukęs Patricką pradėjo žais
ti. Bežaidžiant revolveris iššo
vė. Kulka, perėjus per šovėjo. 
Artburo, ranką ir mažojo Pat- 
ricko krutinę, giliai įsmigo kė
dėn, ant kurios sėdėjo Painok
as. Pa triukas atiduota grabo- 
riui, o šovėjas Arthuras — j li
goninę.

Gaisras.

Vakar kilo didelis gaisras 
Bir dand Son Roofing kompa
nijos dirbtuvėj. Gaisras sunai
kino didelį, 1000 galionų, sma
los kubilą, prirengtą stogų den
gimui. Nuostolių pridaryta už 
keletą tūkstančių dol.

Atgavo 14 tūkstančių dol.
Policija areštavo dar vieną 

banditą, dalyvavusį apiplėšime 
La Grange banko, tūlą Max 
Kasper’ą. Jo name, 4816 S. Ar- 
tesian surasta 2,500 dol.

Viso iki šiol policijai pasisekė 
surasti 14 tūkstančių dolerių. 31 
tūkstančio dar stokuoja.

T u o tarpu jau suareš
tuota keturi banditai. Areštuo
tieji jau prisipažino. Stoka dar 
vieno, tulo Budolph Franto, ku
ris, kaip liudija areštuotieji jo 
draugai, pasiėmęs savo dalies 
18 tūkstančių dol.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 24, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.
Atnaujins Thomaso bylą?

Manoma, kad bėgiu kelių se
kamų dienų federalč valdžia 
padarys reikiamų žingsnių, i- 
dant atnaujinus prof. Thomaso 
ir p-ios Pearl Granger bylą, ku
rią prieš jį panaikino miesto 
valdžia. Federalės valdžios a- 
genlai jieško naujų kaltinimų 
prieš prof. Thomasą, kad galė
jus patraukti jį atsakomybėn už 
peržengimą t. v. Manu Act.

Meldėsi, kad nelikus 
beprote, bet..

Ponia Lottie Leavitt jau ke
linti metai kaip karštai meldėsi, 
idant nelikus... beprote. Vakar 
ji nutarė užbaigti savo gyveni
mą — atsuko gazo pervadą ir 
nusitroškino. Savo draugei 
Nallie Wiel 4119 N. Leaming- 
ton gt., ji paliko sekamo turinio 
laiškutį: “Daugel melų aš rūpi
nausi ta atjauta, kad aš pova- 
liai darausi beprote... Ir, o — 
kaip aš meldžiausi, idant per
galėjus visa tai!“ Be pasekmių. 
Jos padėjimas darėsi vis bloges
niu tol, kol ji galutinai nusita
rus pati padaryt visam tam ga
lą — nusižudant.

šaunių esama “tvarkos 
dabotojų**.

Chicagiečiai gali pasidžiaugti 
turį uolių “tvarkos dabotojų“, 
kurie by valandą gali jus areš- 
tuot ir, išlaikę porą dienų pur
vinoj “steišino džėloj“, paliuo- 
suoti “paaiškinant“, kad tams
ta buvai areštuotas delei “ne- 
tvarkaus elgimosi“...

Šia kilę jums pavyzdėlis. Pra
eitą subatą, apie 10 vai. ryto, 
“tvarkos dabotojas“, tūlas Wil- 
liam Darmbos, prisvyravo (ki
ti mano, kad jis buvęs girtas) 
prie ramiai einančio Frank C. 
Forder’io ir nutempęs jį prie po
licijos telefono pašaukė “patrol- 
ką“, kuri nugabeno areštuotąjį 
į policijos stotį. Policijos sto- 
tyj jam netik kad nepaaiškinta, 
už ką jis areštuota, bet taipjau 
neleista pasišauki savo giminių 
bei pažįstamų, kurie jį paliuo- 
suotų iš tos “namų nevalio.*’*. 
Tik nedėlioj, kaip 5 vai. vakare, 
jis buvo įrašytas policijos kny
goj, buk esą areštuotas už “ne
tvarkų elgimąsi“.

Panedelyj Frank Forder’is 
buvo teisiamas. Teisėjas jį iš
teisino ir įsakė, kad uolieji “dė
dės“ tą areštą įrašytų į policijos 
knygas, kaipo “klaidą“.

Forder’is tečiaus nemanąs tuo 
pasitenkinti. Kompanija, kurio
je jis dirba, žada duot jam pi
nigų bylos vedimui, jeigu “stei- 
šeno“ užveizda nepasirūpins 
duoti patenkinantį pasiaiškini
mą. Jei kaip, uolusis “tvarkos 
dabotojas“, W. Darrnbos turės 
paside-ti policisto unifornuj.

Suktas elgeta.

Vakar tapo areštuota tūlas 
Frank Wruck, elgeta, gyvenąs 
2518 Prairie gatvėj. Jo kišeninį 
rastu banko knygutė. Wniekas 
dabar kaltinamas už veidmai
ningą ubagavimą.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, April 24, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
Masinis susirinkimas.

Nedėlioj, balandžio 28 dieną, 
kaip 230 v. po pietų įvyks dide
lis masinis susirinkimas VVest 
Siete Auditoriume, kerte Racine 
ir Taylor gatvių. Kalbės d. Sa- 
nteri Nourteva, oficialis Finų 
Liaudies Respublikos atstovas, 
tema “Tikslas vokiečių įsiverži
mo į Rusiją ir Finlandiją“. Į- 
žauga dykai.

Ir “dėdė” pateko bėdon. ""

Policistas John Dietz pateko 
bėdon. Tūlas Frank H. Mesce 
patraukė jį tieson už kėsinimąsi

ant jo gyvasties. Mat kartą po- 
licistas areštavo Mesces brolį. 
Laike teismo Frankas dėl ko tai 
susivaidijęs su reporteriais. Tuo
met Dielzas prišokęs prie Mes- 
cčs grasindamas jam revolveriu. 
Jei kaip, “tvarkos dabotojas“ 
gali netekt netik revolverio, o ir 
džiabo.

Schuettleris nebesugrįš.

Dabartinis policijos viršinin
kas, Herman Schuettler, vei
kiausia nebegrįš į Chicagą. Jo 
sveikatos stovis esąs blogas. 
Schuettleris dabar viešįs j Mia- 
mi, Floridos valstijoj. Jei daly
kai nepasitaisysią, tur būt, vyk
siąs į Californijos valstiją.

NORTH SIDE
Draugiškas vakarėlis.

Balandžio 21 dieną LMPSA. 
9 kp. surengė gražų pasilinks
minimo vakarėlį North Sidės 
Draugijų Sąryšio svetainėj. Va
karas buvo ytin gyvas. Pir
miausia kalbėjo “kun.“ Moc
kus. Jo kalba tečiaus dauginus 
humoristiška nei pamokinanti. 
Kaip žinia, “kunigo“ kalba pa
prastai pašiepianti Bibliją ir 
“kunigų mokslą“. Vėliau bu
vo deklamacijų, monologų, so
lo ir 11. Užsibaigus programai, 
tęsėsi šokiai iki vėlybos nakties.

Publikos buvo nilnutė svetai
nė. Iš visa ko matės, kad visi 
buvo užganėdinti vakaru. Gry
no pelno atliks apie 10 dol.

—V. M. M.
"L "į j . i——ww«.

Pranešimai__
Prakalbos. — L. M. Pr. Sus. 25 kp. 

rengia prakalbas, šiandien, seredoj, 
balandžio 24 d., Socialistų svetainėj, 
11100 M. Michigan avė. — Kalbės 
drgė Petrikienė. Kviečia visus

—Komitetas.

Chicagos Lietuvių Laisvamanių 
Konferencija atsibus nedėlioj, bal. 
28 d. Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia avė. Pradžia 10 v. išryto. Drau
gai laisvamaniai, iš Chicagos ir apie- 
linkės, būtinai turite atvykt, nes tu
rime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Pradžioje konferencijos kal
bės M. X. Mockus Dubickas ir kiti. 
Bus taipgi skaitoma Laisvamanių 
programas ir konstitucija. Draugai 
laisvamaniai nepraleiskite šios kon
ferencijos. Sekr. J. Mickevičius

šiandie, balandžio 24, 7:30 vai. vak. 
LSS. 22 kuopa rengia draugiškų va- 
karą-vakarėlį M. Meklažio svetainėj, 
2242 W. 23 pi. Bus vakarienė ir pui
kus programas. Laike šokiu grieš 
porai. Užkviečia visus atsilankyti. J. P. PhilHp’o orkestrą. luta-

—Vakaro rengėjai.
LSS. 81 kp. lavinimos susirinkimas 

įvyks seredoj balandžio 24 dienų 7:30 
vai. vakare, Liuosybės sviet, 1822 
VVabansia avė. Nariai ir pašaliniai 
kviečiama atsilankyti —T. Korsak.

ASMENŲ JlEšKOJIMAi"
Pajieškau savo draugo Petro Ga

jausko, Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Kupiškio parap. Du mėne
siai atgal kaip gyveno Cedar Ra- 
pids, la. Dabar nežinau kur randa
si. Jus pats atsišaukite, arba žinan
tis 'ji praneškite šiuo adresu

L. Merkis, 
10623 Lafayette Ave^, Chicago, III.

Pajieškau kaimynų Antano ir Mo
nikos Gabalių, Adomo ir Justino 
Bružu, Antano ir Stanislovo Rugie
nių, Petronėlės Krakaitės. Visi pa
eina iŠ Kauno gub., Telšių pavieto, 
Tirkšlių valsčiaus, Linksnaikių kai- 
mo-sodos. Turiu svarbų reikalų. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba kas 
juos žinot, malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

Mrs. Barbora V. Jakštienė, 
1423 E. 51st st., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Petro Marozo, kuris a- 
Eie pusę metų (am atgal gyvenų She- 

oygan, Wis., o dabar gyvena Conn. 
valstijoj. Apie 30 m. amžiaus, Kau
no gub., Šiaulių nav. Apie 10 metų 
kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas j| žino malo
nės atsišaukti. Kaz šiaulys, 
4410 S. Richmond St., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ,
P«]ieŽfi au(iraugtb Xn ta no šfla žo, 

š Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
Miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Lubomirs Šnaras
4642 S. Marshfield avė., Chicago, III.

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

JieŠkau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
8ub., Krakių parap., šulcavos yiensė- 

ijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartini adresų. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4343 So. Hermitage av., Chicago, III.

""U.1 .

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO į namus, na

mu užlaikytojo. Esmi patyrus per 
keletu metų tame darbe. Kam rei
kalinga atsišaukite laišku i “Naujie
nų” Ofisų, pažymėdami No 12.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie gerų 

žmonių Bridgeporto apiehnkėj ,tarp 
Wallace ir Morgan, ir 34-tos ir 29- 
tos gatvių. Atsišaukite ne vėliau 
kaip iki pėtnyčios — vėliaus nerei
kės. K. P. Mishkinis,
3321 So. Lowe Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
* m M ■ | turime visokių durbų 11 H 11 II H I fabrikuose, krautuvėse, o- 
I | U K H U I tisuose, koteliuose ir re- 
V !■ 11 V I* I Htorantuoue.

Pamatykite musų didelj 
suraša. Geriausios al<o«, mažua mumn atlygi
nimas.

Advance Employment Exehang« 
2-ras augštas.—179 W. Washingtoa at

REIKALINGA vyrai dirbti i 
daunę. 10 valandų į dienų. ( 
mokestis.

Culumet Rcfrigerating Co., 
Archer and Steward Avė.,

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

Henry Schonier Company 
509 Mathcr St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir Cana! gatvių.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kad mokėtų kalbėti lietuviškai, ang
liškai ir lenkiškai. Geram žmogui 
darbas ant visados. Joe Drumskis, 
1835 Wabansia avė., Chicago 

Tel. Humboldt 6499

REIKALINGA leiberių — dirbti Į 
medžio išdirbystčs dirbtuvę. 26c į 
valanda. Atsišaukite tuojaus.
917 W 20th Place., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA greitu laiku bučer- 

nė labai geroj vietoj. Biznis eina; 
čystas oras, sveikas gyvenimas. Ap
gyventa tirštai lietuvių ir lenkų. Pa
rdavimo priežastis — savininkas dir
bu miestavų darbą. P. S., 
4939 Baring avė., Kast Chicago, Ind.

PARSIDUODA moteriška kostu- 
meriška kriaučių šapa. Kas norėtų 
pirkti — nebrangiai, arba priimčiau 
gerų sąžiningų vyrų į partnerius. Dar 
bo yra paimta apie aštuonis šimtus. 
Iš priežasties ligos turiu apleisti dir
btuvę ant kelių savaičių dėl ligos. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 13.

REIKALINGA antrarankis duonkepys. taipgi 3-čia ranka prie nioki- 
iiimosi kepti eilioti^. r>arr»i«s dienomis.

M. Algminavičia,
12001 Indiana Avė., Kensington, III.

PARDAVIMUI

Iš PRIEŽASTIES užėmimo dides
nio biznio esu priverstas parduoti 
savo mažą, bet gerai apsimokamų 
hotelį, kuris mane, padarė jau turtin
gu. Biznis yra nuo senai išdirbtas 
ir vertas 1,500 dol., hetgi aš parduo
siu daug pigiau ir ant lengvų išmo
kėjimų arba duosiu geriems žmo
nėms vesti ant procento. Taigi kas 
norėtų įeiti i gerą ir švarų bizni ir 
turi nors $800 pirmam jinokėjimui, 
tai gali kreipties ypatiškai arba laiš
ku.

Mr. Lang, 
718—720 N. Clark si., Chicago

PARSIDUODA keptuvė geroj lietu
viais apgyventoj apielinkėj. Keptu
vė gerai įtaisyta, kepama balta ir 
juoda duona, biznis labai gerai eina. 
Priežastis pardavimo — kariuomenė. 
906 W. 31 st st. TeL Drover 5935

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA vienas lotas 25x125 
pėdas, su vandeniu, šiuromis, guzu ir 
ištaisytomis gatvėmis. $150.00, per
kant tuojaus. Savininkas eina ka
riuomenėn. McDONNELL, 
2630 W. 38th St., Chicago.

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $2J0 dvigubais 

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

RETA PROGA.—Jauna pora priversta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Klegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

PARDUODU pigiai gerus ketu
riems kambariams rakandus iš prie
žasties išvažiavimo iš Chicagos. 
Kreipkitės į

Wm. Machis,
2-ras augštas—užpakalyje 

1275 N. Wood st. Chicago

PARDAVIMUI rakandai t kamba
riam. Atsišaukite greitai tarp 4 vai. 
po pietų ir 9 vak vakaro.

Vladas Smilgevičių, 
4617 Armitage Avė., Chicago 

2-ras augštas.

RANDAI

ANT RANDOS. — Kam reikalinga 
barnė, kurioje gali tilpti trįs auto
mobiliai, o ant antrų lubų didelis 
pasidėjimas. Reikalingi kreipkitės 
šiuo adresu: 
3427 Lowe avė., Chicago

NAMALžEMft

100 AKERIŲ farma su triobomis 
ir su gyvuliais; žemė yra derlinga ir 
yra 20 akrų miško; dešimts akerių 
yra dirbamos žemės, o kita da neiš
dirbta. Galite pigiai pirkti. Parda
vimo priežastis — man reikia stot 
į kariuomenę. Platesnių žinių klau
skite šiuo adresu: Anton Adomytis, 

Eaglc River, Wis..

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išniokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklų.‘i Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago

V. Miseika, Vedėjas.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo S ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:31 
8106 So. Halsted St- Chicago. Hl

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

mokestis $15.00;
lito užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra 
ugams taipgi mokytis; mc 
kame komišiną.

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicazo

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa
darys jus tinovu i trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
telksime praktiką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos ma&inos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uikviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karai* ir gauti specialitkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
(tailčs arba dydžio, ii bile madų knygos.

MA8TER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perditlnla,

US N. La Sali* gatvė. Kambary* 416-417. 
prieš City Hali.

C VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wel)s St.

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

SARA PATEK, Pirmininkė----------------------- ---- '

Sereda, Balandžio 24, 1918.

SMOKYKLA
Jei nori greitai ir paaekmingal Umoktl Angli

škai kalbėti, skaityti ir raėyti, tai lankyk moaų 
mokyklą. Apart Angių kalbos, Čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijoa Laiškų RaSymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos

jAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve 
nanėius toliau mokiname per lalėkus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted St. Chicago III 

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagtf 
Tclephon* Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų

Ofiaas: 3354 S. Halated St., Chicagi 
Telrphona Drovcr 8493

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—i popUttr
1—b vakar*. N«d«liomia 10—II dtanų.

Tol. Armitage'984

DR.AJ. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SI’INDULIAI
2121 N. WeHtern avė.

Valandos: 9—12 ryto; 
2—9 vakare.

Tel. Pullman 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 va), iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

Tclcphone Ynrds 5032

Or. M. Stopnifiki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

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

3119 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telcphone Yards 687

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So .Ashland Avė. 
arti 47-tos /{atvės.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENE

Sugablal Ir greitai patarnanja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo- 
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATV6S

Vyrišky DrapanųBargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri.).

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai viažai vartoti siutai ir over
kotai, vy\;ės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augiau, Kelnės nuo $1.50 iki 
$1.50. Vaikinams siutai nuo $3 98 
iki $7.50

Atdara kasdiei a. nedėliomis ir vih

S. G n P D U N
14)5 & Halsted ChlcMte. JBL


