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Chicagos rinkimuose laimė NINKAI ŽUVO5 DA 
EKSPLOZIJOJ Rusijoje

partijos
14 darbininkų sužeista

Nė vienas socialistų 
nepraėjo

P1TTSBURG, Pa., Bal. 2. — 
5 darbininkai liko užmušti, o 
14 sunkiai sužeistu eksplozijoj, 
išlikusioj Flannery Bolt Co. dir
btuvėj, Bridgeville, Pa. 11 su
žeistųjų atvežta specialiu trau
kiniu į Pittsburgo ligonbučius. 
Priežasties eksplozijos nežino- 

11 Ina. i

Smarkus mūšiai
KAUKAZE

Armėnai ir gruzinai kariau
ja prieš turkus

Milwaukee mayoru pasilieka 
socialistas

KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
QUEBEC’E

CHICAGOS ALDERMA- 
NŲ RINKIMAI

Išrinkta didžiumoje demo 
ratai. Nė vienas sociali 
stų kandidatų neperėjo.

Vakar Chicagoje įvyko alder- 
manų rinkiniai ir jų pasekmės 
susipratusių darbininkų nedžiu
gina. Visose wardose • praėjo 
senųjų partijų kandidatai — re- 
publikonai ir demokratai.

Iš socialistų kandidatų, rodos, 
nė vienas nepraėjo. Net ir drg. 
\Villiani E. Rodriguez nebeta- 
po išrinktas. Jo oponentas — 
republikonas gavo 266 daugiau 
halsų. Kitose uardose, J<ur so
cialistai yra gana stiprus, jų ka
ndidatai taipgi nepraėjo, nors 
socialistų balsai visur žymiai

Balsavimai buvo gyvi. Juose 
dalyvavo 278,923 vyrai ir 118, 
417 moterįs, taip kad rinkimuo
se dalyvavo 387,370 balsuotojų, 
arba viso 49 nuoš. užsiregistra
vusių, kuomet paprastai balsuo
ja tik 40 nuoš.

Šie rinkimai yra stambiojo bi
znio laimėjimu. Bet jie kartu 
parodė, kad visi išnaudotojai ir 
politikieriai labai bijosi augan
čios socialistų spėkos. Senosios 
partijos užmiršo visus savo se
nuosius nesutikimus ir visur va
rė bendrą ataką prieš socialistus. 
Kitur, kaip 9 wardoj, kur soci
alistai kiliai stiprus, kapitalisti
nių partijų kandidatai net bandė 
pasisavinti socialistų platformą. 
Ten demokratų kandidatas Go- 
vier net pradėjo skelbti viešąją 
nuosavybę.

Robert R. Jackson, Rep. 
S. Sclnvartz, Dem.

John A. Richert, D. 
Robert J. Mulcahy, D. 
Willis O. Nance, R. 
Guy Guernscy, R. 
Martin S. Funmin, D. 
Sheldon W. Govier, D. 
James McNichols, D. 
Herman Krumdick, D. 
Joseph I. Novak, D. 
John G. Home. D. 
Joseph H. Smith, D. 

. Oscar H. Olse n,R.
John A. Piotrowski, D. 
S. S. Walkowiak, D. 
M. F. Kavanagh, D. 
James B. Bowler, D. 
Mat t Fra nz, p.
Earl J. Walker, R. 
John H. Bauler, D. 
\Valter P. Steffen, R._ 

24 John Haderlein, D. 
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Frank J, Link, R. 
George Pretzel, R. 
Olivcr L. Watson, R. 
Max Adamowski, D. 
Thonias F. Byrne, D. 
Wi!liam R. O’Toole, D. 
Terence F. Morą n, D. 
John H. Lyle, R. • 
Albert O. Anderson, R. 
John Toma n, D. 
Thonias J. Lynch, D.35

Reiškia didžiumoje yra išrink
ti demokratai. •

Naujoji miesto taryba susidės 
iš 46 demokratų. 22 rcpubliko- 
nų ir 2 socialistų (Kemiedy ir 
Johnson). Senojoj taryboj bu
vo 42 demokratai, 24 republiko- 
nai ir 3 socialistai.

KONGRESMANO RIN
KIMAI

tešluoja, kada darbininkai hu
ną priversti sustreikiuoti, kad 
pasivijus brangumą pragyveni
mo.

ANGLAI PAĖMĖ VOKIE
ČIŲ POZICIJAS

Nori visai atimti žodžio

Drafto priešininkai šaudosi 
su kareiviai. Karinė val
džia griebiasi aštrių prie
monių užgniaužimui riau
šių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Ral. 2. — 
Smarkus muŠih'i prasidėjo Ra- 

I tumo, Karšo ir Argadano distri- 
ktuose, Kaukaze.I I

Armėnai ir gruzinai sudarė di 
dėlę armiją apgynimui teritori
jos nuo turkų, kurie jau pradė
jo užėmimą tų teritorijų, rem
damies Brest Litovsko taikos su
tartim.

i Gruzinai užgriebė didžiumą 
[rusų kariškų laivų Batumo uos
te ir išplaukė su jais į Juodąsias 
juras.
, Visi gruzinai gyventojai liko 
sumobilizuoti priešinimuisi įsi
veržėliams.

Pranešama, kad vokiečių ar
mija yra už 33 mylių nuo Kur-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Anglų armijos kvatiera Fran- 
cijoj, Bal. 2. — Anglai šturmu 
vakar paėmė smarkiai ginamas 
vokiečių pozicijas miške palei 
I .uce lipę. Kada priešas po sma
rkaus mūšio pasitraukė, jis pa 
liko lavonais nuklotą lauką. 
* 8

■ .... I..................... .

ANGLAI PAĖJO PRIE- 
KYN

Žmonės nebegalėtų nė žo= 
džio pratarti

Norima suvaržyti ir streikų laisvę
NORI VISAI ATIMTI 

ŽODŽIO LAISVĘ

Visi kapitalistų laikraščiai ir
gi visokiais balsais staugte stau
gė prieš socialistus, kad tik žmo
nės nebalsuotų už juos. Anglai 
gi socialistai neturėjo nei vie
no dienraščio atsakymui į visus 
tų kapitalistų didžlapių rik
smą. Šie rinkimai parodė, kaip 
svarbu socialistams yra turėti 
savo stiprią spaudą ir kaip svara
ini tą spaudą nuolatos didinti ir 
stiprinti.

Rinkimai neapsiėjo be sukty
bių ir balsų vagysčių. Ant kiek 
plačiai tas buvo išsiplatinęs da
bar dar nežinoma, bet yra žino
ma, kad nekurtose vietose bal
savo išsikraustę kitur žmonės ir 
net numirėliai. Beabejonės ne
mažai socialistų balsų nuvogta 
ir galbūt ne vienur teisingai 
skaitant balsus ir išmetus visų 
numirėlių balsus ir “sukimštuo
sius” (t. y. tokius, kur patįs bal
suotojai nebalsavo, bet vistiek 
už juos įmesta balsas) pasirody
tų išrinktais socialistai.

• Laimėjusieji

Sekami kandidatai liko išrink
ti į hldermanus:
Warda

1 John J. Coughlin, Dem.

Išrinktas demokratas

Be aldennanų, ketvirtame 
šen. distrikte buvo renkamas 
kongresmanas. Socialistų kan
didatu į kongresą buvo drg. K. 
Gugis. Jis gavo 2,361 b.; repu- 
blikonų kandidatas Christopher 
—4310 b., o demokratų John A. 
Rainey — 12.308 balsus.

MILWAUKEE MAYORU 
IŠRINKTAS SOCIALI

STAS

MILWAUKEE, Bal. 2. Išrodo, 
kad miesto mayoru pasiliks so
cialistas Hoan. Dar nepilnas 
skaitymas balsų parodo, kad jis 
gavo perpus daugiau balsų,'ne
gu bepartyvis — bendras visų 
senų partijų kandidatas.

Talkininkai laikosi

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 2. — Tal
kininkų armijos šiandie netik 
išsilaikė savo linijoj, bet dar pa
laikė ofeinsivą, laimėdami ke- vėje. 

liose vietose. . .

| True translation filed with the post- 
| mastei* at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
I as required by the act of Oct. 6, 1917.

QUEBEC, Kanadd, Ral. 2. — 
I Mūšiai tarp Ųuebeco maištinin- 
I kų ir karinių spėkų, kuriuose 
I pereitų naktį užmušta mažiau- 
I šia 4 civiliai gyventojai ir daugi sk() (290 mylių'. į pietvakarius 
civilių gyventojų ir kareivių su-| nuo Maskvos), 
žeista, tęsėsi iki šiandie rytui. 
Po vidurnakčio žmonės per išti- 

I sas valandas šaudė į kareivius 
nuo namų stogų.

Pastatytoji prie viešųjų namų 
ir apielinkėse kur įvyko mūšiai, 
sargyba išlaikyta per visą naktį. 
Prieš pietus miestas buvo paly
ginamai ramus ir karinė valdžiai 
tikisi, kad dabar, kada buvo pa- 

j rodyta, jog laužymas įstatymų 
nebus toleruojamas, maištingo
sios frakcijos sustabdys savo de- 
monstacijas. Tečiaus valdžia 
užreiškė, kad nebus sušvelnintos 
aštrios metodos, panaudotos už
gniaužimui riaušių. L, , i .t, .. ,

¥ . . v . . • True translation filed with the posl-
Ikišiol užmuštais ir sužeistais inaster at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 

civiliais gyventojais pasirodo as require<^by the act of Oct. 6,1917. 
nekartos aukos, nieko bendro LONDONAS, Bal. 2. — Ad- 
neturčjnsios su keliniu riaušių, mirolas Sablin išrinktas vyriau- 
nors kareiviai vartojo visas prie- siu komanduotoju Juodųjų ju- 
mones apsaugojimui tokių žmo- rų laivyno.
nįų. Gen. Pajov, kuris liko paskir-

Smarkus mušis ištiko St. Va- tas komanduotoju Maskvos ka- 
lier gatvėje, arti St. Joseph gat- rinio distrikto, kaip praneša 
vės. Pirmasis augštas miesto Reuterio žinia, paskelbė, kad jis 
gydytojo pagelbininko Dr. Jo- tikisi bėgyje dviejų mėnesių su- 
seph Gosselin namo šiame dis- daryti armiją iš 1,000,,000 ka- 
trikie liko suvarstytas )kulka- reivių. 
svaidžių kulkomis ir šeimyna ....... . > ... ■■ —»
turęjų pasislėpti ant antro augš- Caro brolis areštuotas % 

---------
Šiandie sąryšyj su riaušėmis True translation filed wjth tne post- 

yra areštuoti 62 žmonės, kalti
nami dalyvavime nelegališkuo- 
ke susirinkimuose. Gen. Les-
sard tarėsi su civile valdžia apie Į lr()gl"l(1() ka(| perm Darbininkų

Ekaterinoslavas liko atkirstas 
nuo komunikacijos geležinkeliu, 
o Poltava (abu Ukrainoj) buvo 
bombarduojama ir dega. So
vieto spėkos apleido miestą.

Taipgi pranešama, kad Sevo- 
stopoliui gręsia turkai, kurie yra 
už 16% mylių nuo miesto. O iš 
rvlu linkui miesto eina kurdai 
(turkų spėkos).

RUSIJA TIKISI SUDARYT 
MILIONINĘ ARMIJĄ

Bėgyje dvjejų mėnesių

master at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 2. — Ex-
change Telegraph praneša.iš Pe-

• _________ liepimu liko areštuotas ir užda
rytas kalėjime mieste Perin bu- 

HOLANDIJA PROTE- vusiojo caro brolis didysis ku-
STUOJA nigaikštis Michail Aleksandro-

Už užgriebimą laivų
KASYKLŲ BARONŲ 

STREIKAS

Vienok jų niekas nebara

True translation filed with the post 
masiter at Chicago, UI., Aprii 3, 1918, 
>> r«equired by the act of Oct. 6, 1917

WASHINGTON, Bal. 2.
Holandijoa ambasadorius Au- 
yust Philips, veikdamas suliglTrue translation filed with the post-

........* ii , *: inaster at Chicago, III., Aprii 3, 1918, instrukci.|omis is tlaagos, sian- as re(iuire<i by the act of Oct.6, 1917. 
die įteikė valstybės departamen- denVER, Colo. —Anglių ka
lni tormalį protestą prieš pae- Syj.|y. savininkai šioj valstijoj 
mimą Holąndijos laivų. ^()^a priešinasi žemesnėms kainoms, 
yra panaši į nesenai išspausdin- nilstatytoms kuro administraot- 
tą oficialiame laikraštyje. | riaus ir daugelis jų užmiršo sa

vo patriotizmą ir sustreikavo. 
Iš tos priežasties Colorados ka
syklų iškasimai sumažėjo 2,-

DETROIT, Bal; 2. 20 žmo-l 500,000 tonų ir daugelis anglia-
nių liko sužeista kada Toledo kasių neteko darbo.
užmiestinis gatvekaris užbėgo Kalbant laikraščių kalba — 
ant miesto gatvekario Fort gat-< šis bandymas pagelbėti kaize

riui, ant nelaimės, liko nepūtė- 1

20 žmonių sužeista

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as rcqtiircd by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, Rak 1. — Oficia
liai paskelbta, kad franeuzų ir 
anglų kareiviai pereitą naktį pa
ėjo priekyn tarp Somme ir Den 
min. Didžiumoj fronto tarp 
Somme ir Oisc naktis buvo ga
na i|uni. Smarkus artilerijos 
mūšiai įvyko nekurtose vietose.

Darbininkų Ju 
dėjimas

SPAUSTUVIŲ DARBI
NINKŲ LAIMĖJIMAI
LARAM IE, Wyo. — Organi

zuotiems spaustuvių darbinin
kams pakelta alga po $4 į savai
tę. Dabar jie gaus $27 į savaitę 
už dieninį darbą ir $30 už nakti
nį darbą.

CHEYENNE, Wyo. — Orga
nizuotiems zcccriams pakelta 
alga po $3.50. j savaitę. Paskui 
sausio 1, per du metu bus pa
kelta alga po 75c kas met.

Laimėjo pakėlimą algų
HAMILTON, Ont., — Organi

zuoti blekoriai laimėjo pakeli
nių algos nuo Uk j valandą, nors 
jų kontraktas išsibaigia tik se
kamais metais.

Laimėjo 12’Ąc į valandą;;-.
LOUIS, Mo. — OrgflfiK 

zuoti šio miesto malioriaF lai
mėjo pakėlimą algos po ,121/>'ėj 
į valandą. Dabar jie gauš f Va
landą 75c.

Reikalauja trumpesnių * 
darbo valandų

MADISON, Wis. — Organi
zuoti barzdaskučiai sustreikavo 
reikalaudami sutrumpinimo da
rbo valandų.

Pakelta alga
TAUTON, Mass. — Foundry 

Employe.es unija laimėjo pakė
limu algos 15 nuoš.

Streikuoja
MARTINS FERRY, O. — A- 

pic 150 blckorių Lhiighlin dirb
tuvėj sustreikavo tbikdlaudami 
pagerinimo darbo sąlygų.

Alga pakelta 50 nuoš.
WESTVILLE, 111. Vietos vežė

jai laimėjo algos pakėdimą prie

Reikalauja pakėlimo; algos
BALTIMORE, Md. — Vietos 

inžinieriai pareikalavo pakelti 
algą iki 80c už valandą su dvi-

i i mytas akylų piliečių, kurie pro- gubu mokesčiu už viršlaikį.

karės, kurioj Suv. Valstijos 
dalyvautų, su tikslu tokiuo 
sumažinimu pažeisti ar pa- 

Įnešamas kongresan, biliusj kenkti" Suv. Valstijoms vedi- 
sulig kuriuo kiekvienas iš
taręs mažiausį nepritari- 

. mą karei bus baudžiamas
20 metų kalėjiman.

Taipgi uždraustų streikus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917.

WASHINGTON, Bal. 2.— 
Prielankiai raportuodamas 
bilių, nustatantį aštrias bau- 

I smes už nelojališką veikimą, 
I senato teisių komitetas šian- 
I die priėmė senatoriaus Poin- 
dexter iš Washingtono prie
dą, nustatantį uždarymą 20 
metų kalėjiman ir $10,000 pa 
baudą dėl tų, “kurie žodžiu 
ar darbu rems ar pritars. Vo
kietijos imperijos ir jos tal
kininkų reikalui dabartinėje 
karėje, arba žodžiu ar darbu 
priešinsis tame Suvienytų 
Valstijų reikalui.”

Senatas taipgi užgyrė tą 
pačią bausmę dėl žmonių, 
kliudančių valdžiai karės 
bondsų skleidime ir besikė
sinančių kliudyti rekrutavi- 
mui ar stojimui armijon.
Panaikintų mažiausią žodžio

me tokios karės.”
Komitetas vienbalsiai pri

ėmė pataisymą.
Uždraustų streikus.

Kiti komiteto pridėti prie 
biliaus priedai -su tomis, pa
čiomis aštriomis bausmėmis, 
uždraudžia nelojališkus ir į- 
žeidingus išsireiškimus ar 
raštus, iškabinimą priešo 
vėliavų ar kokį-nors veiki
mą siekiantį sumažinti pro- 
duktyviškumą būtinų karės 
produktų ar “skelbti, mo
kinti, pritarti ar ginti tokius 
aktus.”

Senatorius Jonės iš New 
Mexico įnešė rezoliuciją, rei
kalaujančią pašalinimo iš 
darbo kiekvieno valdžios da
rbininko, kuris papildys ko
kį-nors nelojalį aktą, ištars 
kokį-nors maištingą žodį 
prieš prezidentą ar neman
dagiai kalbės apie vėliavą. •

REIKALAUJA PASKELB
TI KARĘ BUGARIJAI IR 

TURKIJAI

P o i n d e x t e r priedas 
jei jis bus priimtas, padary
tų priešingu įstatymams 
“kiekvienam žmogui ar žmo
nėms esant ar girdint ki
tiems, ištarti kokią-nors ne- 
joląlę, grąsinančią, nepado
rią, paniekinančią, žeminan
čią, įžeidžiančią kalbą (žo
dį) apie Suv. Valstijų vald
žią, arba Suv. Valstijų kon
stituciją, arba Suv. Valstijų 
prezidentą, arba Suv. Valsti
jų vėliavą, arba uniformą 
Suv. Valstijų armijos ir lai
vyno, arba Suv. Valstijų la
bą ir gerovę; ar kokią nors 
kitą kalbą tikslu paniekinti, 
pajuokti, įžeisti, pažeminti 
Suv. Valstijas, arba Suv. Va
lstijų valdžią, arba Suv. 
Valstijų prezidentą, arba 
Suv. Valstijų konstituciją, 
arba Suv. Valstijų armiją, 
ląivyną, kareivius ir jurinin
kus, arba Suv. Valstijų ye- 
lįayą, arba Suv. Valstijų la; 
bą.ir gerovę; ar kokią-norš 
kąlbą turinčią tikslą pakųr- 
ąfyti ar uždegti priešinimąsi 
kokiam-nor$ tinkamai pas
kirtam federaliam ar valsti
jos valdininkui sąryšyj su 
vedimu karės; ar grąsinti 
labui ir gerovei Suv. Valsti
jų arba Suv. Valstijų val
džios; ar patarti, raginti ar 
kurstyti kokį-nors sumažini
mą produkcijos šioj šalyj, ar 
kokio-nors dalyko ar daly
kų, produkto ar produktų, 
reikalingų ar būtinų vedime

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASUINGTON, Bal. 2. —Se
ktorius King iš Utah šiandie po 
piet įnešė senatai! rezoliuciją, 
kaj butų paskelbta karė Bulga
rijai ir Turkijai.

Karės sekretorius Ryme

True translation filed with the post- 
master at Chicaao, III., Aprii 3, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917.

RYMAS, Bal. 2. — Laukiama 
šiandie atvykstant iš Italijos fro
nto Amerikos karės sekreto
riaus Nekvton D. Baker. Jis bus 
lydimas ambasadoriaus Pagc.

Ambasadorius Page parengs 
oficialius pietus garbei sekreto
riaus, kuris šiąnakt išvažiuos iš 
Rymo į Paryžių.

» • - '■■■■——————
Anglai suėmė 50 belaisvių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aprii 3, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 2. — Karės 
ofisas praneša, kad sek tore tarp 
Avre ir Lucc upių vakar anglai 
Suėmė 50 belaisvių. Paimta 
taipgi 30 kulkosvaidžių.

Arti Hcbuterne anglai pada
rė pasekmingą ataką, suimdami 
ktilkasvaidžių ir belaisvių. Vo
kiečių kontr-ataka liko atmušta.

Didelis pelnas
NEW YORK. Consolida- 

tion Coal Co. grynas pelnas per
eitais metais siekė $26.113,204, 
arba $8,770,838 daugiau negu 
metai atgal. Dividendams iš
mokėta $8,511,223, arba $4,435- 
633 daugiau negu metai atgal.

Employe.es
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Viena kopija............ ............. -f®
Savaitei ......................................
Mėnesiui .................................  •*<)

Suvienytose Valstijoj oe Chicagoje, 
pačtu:

Metams ....................  IM®
Pusei meto .........  M®
Trims mėnesiams ........... L65
Dviem mėnesiam ••••*«•• 135 
Vienam mėnesiui ..•••«•• -65

Kanadoj, metams ..................  7.0J
Visur kitur užsieniuose........ 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.
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Rašytojų ir korespondentų prašome 
tiunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
viaus vardu. Reikia 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 grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

: Redakcijos 
| Straipsniai

Daug nemokšų 
Suv. Valstijose.

Vidaus reikalų sekreto 
rius, Franklin K. Lane, at) 
kreipė apšvietos įstaigų do
mų i tai, kad šioje šalyje ra
ndasi pusšešto miliono žmo
nių, 10 arba daugiaus metų 
amžiaus, kurie nemoka nė 
skaityt, nė rašyt. Daugiaus 
kaip 4,600,000 jų yra suaugę 
žmonės, 20 arba daugiau, 
meti] amžiaus.

Kad geriaus galėjus įsi
vaizdinti tų didelį nemoksi 
skaičių, reikia atsimint, kad 
jisai yra lygus gyventojų 
skaičiui tuzino didžiausių 
valstijų — Californijos, Ore 
gon’o, Washington’o, Monta 
nos, Idaho’s, Wyoming’o, Co- 
lorado’s, Utah, Nevados, A- 
rizonos, New Mexico’s ir De 
laware’o.

Nemokšiškumas yra la 
blausiai prasiplatinęs pieti 
nėse valstijose. Nemokšų 
nuošimtis atskirose valstijo 
se sudaro nuo 1.7 valstijos 
gyventojų nuošimčių, kaip 
yra Iowoje, iki 29 nuošimčių 
—Louisianoje.

Pusė nemokšų yra amžių 
je tarpe 20 ir 45 metų. Dau 
giaus kaip pusė nemokšų, 5t 
nuošimčiai, susideda iš balt- 
veidžių; pusantro miliono ji 
yra čiagimiai.

Tai toks yra Suv. Valstijų 
kultūros stovis. Turto jos 
turi begales, daugiaus negu 
kuri kita šalis. Bažnyčių jo
se taip-pat pristatyta-nesu
skaitoma daugybė; šimtai 
tūkstančių visokių sektų dy
kaduonių kunigų, kurių pa
reiga turėtų būt mokint žmo 
nes, turi puikų ir smagų gy
venimų iš tų duoklių, kurias 
jie renka iš beturtės liaudies. 
Tuo tarpu milionai žmonių 
šalyje nėra nė tiek pamokin
ti ,kad galėtų pažinti raštų.

Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., April 3, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917.

Rusija rūpinasi 
apšvieta.

Telegramos iš Rusijos pa-

Vienas “Laisves” bendradar
bis ifašydamas apie klerikalų- 
tautininkų seimą, gvildena klau
simą, ar gerai darė tie socialis
tai i« socialistų pritarėjai, kurie 
dalyvavo tame seime. Jisai at
randi), visai teisingai, kad. jie 
darė negerai.- Viena, tie drau
gai ėjo prieš socialistų poziciją, 
kuri buvo išreikšta L.S.S. cent
ro nutarime, socialistų spaudo
je ir
rezoliucijose.
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skutiniu laiku pažymų kad 
tenai pradeda dalykai virsti 
į gerų pusę. Laikraščių ko
respondentai pastebi, kad 
Rusijos revoliucinė valdžia 
ėmė uoliai rupinties šalies 
ūkio atgaivinimu, ir kad tuo 
tikslu ji jieško pagelbos vi
suose gyventojų sluogsniuo- 
se ir užsieniuose.

Mėginimai pakeist kapita
listiškų gaminimo būdų in
dustrijoje socialistišku ga
minimo budu (t. y. panaiki
nant privatinę nuosavybę) 
parodę bolševikams, kad prie 
tokių eksperimentų Rusija 
dar nesanti ekonomiškai 
pribrendus. Jie įsitikinę, be 
to, ir tuo, kad nesu reikalo 
stumt nųp savęs naudingas 
jiegas iš progresyvės buržu
azijos ir iš inteligentijos. 
Norėdami pakelt šalies kul
tūrų, be ko nebūtų galimas 
još progresavimas, dabarti
niai Rusijos valdytojai sten
giasi pritraukt prie produk- 
tyvio darbo visus žmones, 
kurie tiktai yra sugabųs.

Tatai yra džiuginantis ap
sireiškimai. Jeigu Rusijoje 
ištiesų prasidės rimtas tvė
rimo darbas, tai tenai netru
kus pasiliaus pragaištingos 
imtynės tarpe atskirų demo
kratijos dalių. Ažuot eikvo
jusios savo energijų savita
rpinėje kovoje, jos galės su- 
vartot jų šalies kėlimui ir 
gerinimui, ir tuomet Rusija 
pataps vadovaujanti tarpe 
pasaulio demokratijų.

Kokiu keliu žengs toji de
mokratija rodo tas reikšmin
gas faktas, kad Rusijos val
džia paskyrė daugiaus, kaip 
$600,000,000 apšvietos reika
lams, kuomet prie carizmo 
tiems reikalams buvo išlei
džiama tiktai $90,000,000.

Biednos, Karės* nuteriotos 
badaujančios Rusijos vai 
džia pasiryžo išleisti apie se 
ptynis kartus daugiau pini 
gų apšvietai, negu senoji jo
sios valdžia išleisdavo ge 
riausiais laikais!

Senoji Rusijos valdžia lAi 
vo, mat, ne darbo žmonių, o 
išnaudotojų valdžia. Jai ru 
pėjo ne žmonių apšvieta, o 
visokių parazitų gerovė. Ji 
leisdavo milžiniškus pinigus 
caro šeimynos ir bajorijos 
penėjimui; ji milionų milio- 
nus eikvodavo kariuomenės 
ir laivyno didinimui; ji mo
kėdavo riebias algas skait
lingai biurokratų gaujai ir 
užlaikydavo šimtus tukstan 
čių kunigų visokių tikėjimų 
Prie tokių aplinkybių — B 
kur paimsi pinigo mokyk 
loms?

i *
Revoliucija dabar sutrem

pė parazitų lizdus ir nume
tė nuo žmonių sprando dyka 
duonių gaujas — tad ir atsi 
rado priemonių apšvieto: 
reikalus pastatyt ant gere 
pamato, nežiūrint didelio ša 
lies nuskurdimo.

Pamėginkite įsivaizdinti 
kiek pinigų turėtų paskiri 
apšvietai turtingoji Ameri 
ka, jeigu ji norėtų susilygini 
su Rusija.
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KODĖL JIE NEGERAI 
DARĖ?

da u gelio miestų socialistų j kia* negu
Antra, jie davė p. Strimaitis — kitaip, negu

j <■_■■■

progos seimo organizatoriams 
vaitot demagogišką argumentą, 
buk seimas buvęs “visuotinas”. 
Tolinus “Laisvės” rašytojas sa
ko:

Dar yra ir trečia priežastis, 
delei kurios, muši), nuomone, 
tie draugai neprivalėjo daly
vauti seime. Mes žinome, 
kad dalis toliau matančių ta
utininkų ir klerikalų begalo 
nori, kad lietuviuose, socialis
tuose atsirastų sriove, su ku
ria jie galėtų susišnekėti. A- 
pie tai ypač svajoja Ievyne 
ir “Ateitis”. Apie tokius “su
šnekamus” socialistus visuo
met svajojo ir p. A. Rimka. 
Jeigu šitokia sriove socialis
tuose atsirastų, tuomet kleri
kalam ir tautininkam butų 
didelės naudos. Jie tuomet į- 
gytų daugiau pretenzijų ir 
drąsos kalbėti visos tautos va
rdu. Tas jų politikai begalo 
butų svarbu. Tie draugai, 
kurie dalyvavo seime, gal ir 
nejučiomis, pakliuvo ant tos 
meškerės.

Mes jau girdim ve kokį ar
gumentą iš tų draugų, kurie 
seime dalyvavo: “bet juk mes 
ten buvom ne klerikališkai- 
tautiško bloko stiprini. ,Mes 
neprisidėjom prie jo. Mus 
ten rokavo priešins ir net ne
davė mums kalbėti. Seimo 
minia neapkentė musų, kai
po socialistų”.

Taip, galėjo ir tai būti. 
Seimo minia galėjo labai rū
sčiai žiūrėti į sociidistus.* Bet 
ta minia ir tos minios nesu- 
brendusi mintis ir jausmai 
dar anaiptol nenusako tikro
jo politinio išrokavimo. Tik

rąjį politinį išrokavimą pas ta
utininkus ir klerikalus nusa
ko jų toliau* matanti vadai— 
tokie, kaip Žilinskas, Jakaitis 
ir šiuo žygiu net Kemėšis. O 
tie vadai, šiuo sykiu, kaip tik 
sykis rodė labai malonias ti
kutes socialištam. Minia ga
lėjo šaukti prieš socialistus, 
bet tai dar anaiptol nereiškia, 
kad tai šaukė tautininkų ar 

‘ klerikalų sriovės.
Ve kodėl, mano nuomone, 

tie draugai klydo.

Rašytojo išvadžiojimuose 
mums labai patinka švelnus ir 
rimtas tonas. Ažuot smerkęs ir 
niekinęs tuos draugus, kurie pa
darė klaidą, jisai stengiasi pa
rodyt jiems, kodėl jų žingsnis 
yra negeras. Šitaip elgties rei
kėtų socialistams visuomet, ki
lus jų tarpe nesusipratimui ar
ba nesusitaikymui.

Bet turime pastebėt, kad tre
čia priežastis, delei kurios “L.” 
bendradarbis nupeikė sociąlis- 
tų dalyvavimą seime, mums pa
liko nevisai aiški. Jisai lyg skai
to blogu tą dalyką, kad dešinio- 
siose srovėse yra elementų, no
rinčių susikalbėti su socialis
tais arba bent su jų dalim. Bet 
skaityt tatai blogu dalyku butų 
keista. Nejaugi mums yra ge
resni tie klerikalai ir tautinin
kai, kurie socialistų taip neap- 
kenča, jogei visai nenori turėt 
su jais nieko bendra?!

Tam tikruose atsitikimuose, 
tiesa, kun. Žilinsko ir p. Strimai
čio taktika gali būt pavojinges
nes socialistams, negu “metodo
logijos daktaro” Maliausko ar
ba p. J. O. Sirvydo. Bet mes, 
socialistai, privalome matyt to
linus, o ne gyvent tiktai bėgamo 
momento reikalais. Musų tiks
las juk yra gaut savo pusėn vi
są lietuvių darbininkų visuome
nę. Prastas yra kareivis, kuris 
nenori pa tapt generolu; prasti 
yra socialistai, kurie nestato sa
vo uždaviniu padaryt savo idė
jų pasekėjais visus darbinin
kus.

Kulkas didelis tų darbininkų 
skaičius eina paskui klerikalus 
ir tautininkus. Bet kun. Jonas 
Žilinskas į juos visai kitaip vei-

Dr.” Maliauskis; Ir
P-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Bet jis dar netapo ga- 
•lutina'i apgalėtas. Jis griežia 
dantim, žvangina savo lenciū
gais, skelbiasi neklaidingu, siun
čia svietui prakeikimus, ir keti
na kada nors ištrukti ir išnaujo 
pradėti savo kruviną peklišką 
darbą. Jis/rengia tam darbui 
dirvą per šavo taikius, per savo 
kryžiokus, per savo vyskupus ir 
kunigus.

Politika be Kristaus tampa* 
žiauri,” sako Antikristo tar
nas T. Žilinskas, “ji veda vieš
patystes prie užgrobimų, plė
šimų, kurie pagimdo baisius 
ir kruvinus karus.”
Popiežiaus politika visuomet 

buvo žiauri ir vedė prie užgro
bimų, piešimų ir baisių ir kru
vinų karių. Svieto istorijoj nėra 
kruvinesnių lapų kai|p popiežių 
istorijos lapai. Popiežių istori
ja ant kiekvieno žingsnio paliu
dija kuo buvo popiežius ir kokia 
buvo jo politika — su Kristum 
ar be Kristaus.

Popiežius, kariaudamas už sa
vo autokratišką valdžią skelbė 
kryžiaus kares ir išskerdė dau
gelį tautų ir milionus žmonių. — 
Ar tai buvo politika su Kristum?

Popiežius per ilgus metus ske
rdė lietuvius ir nusiuntė visą 
prūsų tautą “į dangų” iškapojęs 
visus prusus iki vienam. — Ar 
tai buvo politika su Kristum?

Popiežius kovojo su Rymo 
žmonėmis, kurie nore j b patįs va
ldybes; nedavė jiems jokių tei
sių, smaugė juos ir korė per ke
letą šimtmečių. — Ar tai buvo 
politika su Kristum? . .i

Popiežius su jo kurija piešė 
iš viso svieto brangenybes ir au
ksą. šv. Bernardas apie popie
žiaus kardinolus pasakė, kad tai 
yra satrapai, kurie išdidumą ir 
puikybę stato augščiaus už tie
są. Popiežiaus godumas ir pui
kybė šv. Bernardui išrodė baisiu 
dalyku. “Aš niekur nerandu pa
rašyta,” jis sakė, kad šventas Pe
tras butų kada nors viešai pa
sirodęs ajisikrovęs auksu ir bra
ngenybėmis, vilkėdamas šilkais, 
pasirengęs baltą mulą, apsuptas 
kareivių ir išsipuošlusių tarnų.” 
— Ar tokia popiežiaus politika 
buvo politika su Kristum ?

. ; 4. .Popiežius išplėtojo savo svieti- 
tišką valdžią ir imperializmo po
litika ir po jo jungu (prie Inno- 
cento III) vaitojo Sicilija ir Nea
polis, Sardinija ir Iberijos paša
lio šalis, Rymo komuna ir Ara- 
gonas, Hungarija ir Skandinavi
jos šalįs, taipgi Cecilija, Lenkija, 
Serbija, Bosnija ir Bulgarija ir 
Syrija, Ispanija, o vėliaus ir dau
gelis kitų šalių. Visoms šalims 
reikėjo vesti sunkią ilgą kovą, 
kad pasiliuosavus nuo popie
žiaus tironijos. — Ar tai buvo 
politika su Kristum?

Popiežiai per amžius pardavi
nėjo už pinigus vyskupų vietas 
ir teisę eiti prieš viską, ko mo
kino Kristus. — Ar tai buvo po
litika su Kristum?

Popiežius pasistatė saVe abso
liutišku monarchu savo imperi
joj ir kraujuose paplukdč visus 
tuos, kurie buvo mėginę jo mo- 
narchciją paversti konstitucįjine 
monarchija. Popiežiaus abso
liutizmus nežinojo rubežių; to
kio despoto kaip popiežiaus svie
tas niekad pirmiaus nebuvo ži
nojęs. — Ar tai buvo politika su 
Kristum ?

Popiežiai per ilgus amžius da
rydavos popiežiais tik per intri
gas, iper papirkimus, per spėką, 
per prievartą ir per žmogžu
dystes. Popiežiaus neišpasaky
ti turtai viliojo kiekvieną int
rigantą pasidaryti popiežium. Il
gą laiką retai kurs popiežius pa- 
popiežiaudavo ilgiau kaip vienus 
metus. Apdildami popiežiaus 
sostą per žmogžudystes, popie
žiai buvo žudomi kitųTbkių pat 
žmogžudžių, kurie darėsi popie
žiais. — Ar tai buvo politika su 
Kristum? * "

Daugelis popiežių buvo pas-

širvydas.
du virkina savo pasekėjus, o to-i 
kie musų oponentai, kaip Žilin
skas arba Strimaitis nė. Juo 
bus didesne įtekme darbininkų 
miniose Maliauskų ir Sirvydų, 
tuo didesnis darbininkų skai- 
čus pataps neprieinama dirva 
prakilnioms idėjoms.

Taigi ar mes galime ypatin
gai bijoties tų musų priešų, ku
rie rodo palinkimą taikyties su 
socialistais?

Pult jiems į glėbį, žinoma, 
nėra reikalo. Bet savo taktiko
je socialisįu privalo atsižvelgi 
į tai, kad su įvairiais prešais rei
kia įvairiai kovot.

Antikristas — Demo
kratijos priešas.

(Tąsa)

Apie pirmutiiiius popiežių lai
mėjimus šitoj kovoj kun. Žilin
skas tik išnetyčių užsimena, ka
da jis nurodo, kaip galingas jau 
buvęs popiežius Gregoras VII. 
(Hildebrandas), kurs buvo pri
vertęs vokiečių karalių Henriką 
IV maldauti atleidimo Canossoj. 
Taip, tai buvo tuo laiku, kada 
popiežiai svietišką valdžią baigė 
paimti į savo rankas. Popiežius 
darėsi didesniu autokratu už Vo
kietijos ciesorių. Susidūrime su 
Henriku IV jis jau buvo nea
bejotinu tironu. Kunigas Žilin
skas betgi jį vadina “nusižemi
nusiu ganytoju.” Sako:“Nusižc- 
ininęs ganytojas ir neperlaužia- 
inos valios žmogus, kokiuo yra 
popiežius, privalėjo turėti didžią 
galę, jeigu vokiečių ciesorius-ab- 
soliutas basomis kojomis ant 
sniego stovėjo prie jo durų.”

Taip pasipūtusį apgalūtoją ir 
tironą jėzuitas gali vadinti “nu
sižeminusiu ganytoju.” To jam 
užtenka. Apie popiežiaus kovą 
už valdžią jis nieko nesako. Kad 
Italijos provincijų žmonės jau 
tada kėlė buntus prieš popiežiaus 
lironiškumą, jis apie tai tyli. Jis 
taipgi tyli ir apie tai, kad popie
žius, paklupdęs Henriką IV, dar 
nebuvo galutinai laimėjęs ir kad 
iž kelių metų po Canossos atsi
tikimo Henrikas IV paėmė viršų 
mt popiežiaus, kad popiežiaus 
kardinolai pabėgo nuo jo ir kad 
pats Gregoras VII turėjo kuog- 
reičiausia nešt savo kudašių iŠ, 
Romos.

Taigi los kun. Žilinsko “amži
nos tradicijos” yra prasidėjusios 
ir išsiplėtojusios amžinoj popie
žių kovoj už valdžią, už popie
žišką autokratiją. Svarbiausie
ji Romos katalikų bažnyčios ka
nonai, kaip tie, kur surašyti Gre- 
gdro IX buliuj Rex paflČUs, yra 
niekas kita kaip kariški popie
žiaus dekretai jo kruvinoj kovo, 
prieš žmonių savy valdą,, prieš 
demokratiją. Su Kristum tie ka
nonai nieko neturi bendra. Jie 
yra auti Kristo padaras. Po
piežius su sjivo kryžiokų armi
jomis yra niekas kitas kaip Au
ti Krislas. Šitas Anti— Krislas 
sviete pasirodė už šešeto šimtų 
metų po Kristaus nukryžiavoji- 
mo. Ir jis žudė, naikino, smau
gė, apgaudinėjo ir keikė žmoniją 
per keturioliką šimtų metų. Ka
da jis turėjo didžiausią galybę, 
tautos mirė nuo jo kardo ir visos 
šalįs buvo papludusios kraujuo
se. Jis viską darė ant keršto 
Kristui ir svietą buvo pavertęs 
pekla. Prieš šitą Anti—Kristą 
kariavo žmonės, kurie širdyj tu
rėjo Kristaus palaimą. Nekartą 
jie buvo jį nuveikę. Nekartą 
popiežius buvo pastatytas prie 
gėdos stulpo, išvarytas arba už
darytas į belangę. Nekartą po
piežiai vieni kitus pasismaugė, 
arba nusinuodijo, ir žmonės 
spjaudė ant jų grabų. Bet An- 
i Kristo, kaip kokio žalčio, gal

va vis išnaujo pakildavo. Tik 
apie penkios dešimtįs metų atgal 
žmonėms pasisekė galutinai už
daryti tą Anti—Kristą jo pačio

Maliauskis su Širvy- pekloj. kendę ne tik turtuose, bet ir pa-’ 750,000 atėmus 120,000, da lic- 
leistuvystėj. .Jt>nasX (Teodoros ka apie 630,000 lietuvių, kurie 
mylimasis), Jonas XII, Aleksan- atmetami nuo klerikalines ir ta-
drasVI buvo tokie paleistuviai, 
kokių svietas nežinojo ir neži
nos. — Ar tai buvo dėl to, kad 
jie vedė politiką su Kristum?

Popiežiai įvedė ir palaikė bai
siausius pagoniškus prietarus7ir 
dėl tų prietarų kankino, perse
kiojo ir žudė žmonės. Jie iš
plėtojo inkviziciją, palaimino 
žmonių kankinimus, deginimus, 
čvertavojimus; jie degino žmo
nes ant laužų, kankino juos ur
vuose ir ištrėmime. Ar tai vis 
buvo politika su Kristum ?

Ne, tai nebuvo politika su Kri- 
siimi. Tai vis buvo politika be 
Kristaus. Ir ne tik be Kristaus— 
tai buvo politika prieš Kristų. 
Tai buvo Anti—Kristo politika.

Popiežius buvo ir tebėra An- 
tįkristu, prieš Kristaus, priešu 
viso Kristaus žmoniškumo, prie
šu Kristaus žmonių ir žmonių 
valdžios?

Todėl jis nepripažįsta demo
kratijos savo viešpatystėj. To
dėl jis išpasalų kovoja su demo
kratija kiekvienoj šalyj, stengia
si ją pagraužti ir sau pavergti, 
o jei ne sau, tai kokiam nors ki- 
tani viešpačiui, su kuriuo jam 
butų lengva susitarti. Todėl Ka
revičius šlaužia pas kaizerį ir 
todėl kaizeris svajoja valdyti 
svietą per popiežių ir jo tarnus.

Popiežių yra Anti—Krislas.
Anti—Kristas yra amžinas de

mokratijos priešas. — K. J.

New Yorko Seimo 
atbalsiai.

ir
ir’vis buvo delegatai.

Seimas tai seimas. Galima 
vadinti seimu, galima vadinti 
konferencija arba paprastai — 
mitingu. Kieim tas seimas bu
vo, lietuvių ar amerikonų? At
sakymas: jis buvo amerikonų. 
Seimas kalbėjo vąnic Amerikos 
piliečiu, ir, kiek aš suprantu, Dr. 
M. Mccenroy nebuvo informuo
tas apie lietuvius nepiliečius^del- ( 
to, kad jis kalbėjo kaipo į Ame- 
rikos piliečius “sergančius nesa
va liga”. j * "

Seimo skaitlingumas.

Kad taip vadinamam seime 
buvo daug delegatų, tai visai ne
nuostabu; bet ką tie delegatai at
stovavo, tai kitas klausimas. į 
seimą važiavo, kiek tik iš 
norėjo, 
Brooklyno lietuvių buvo dclcga- J 
tais, kaip pasakojama, apie 300 į 
Iš Watcrburio buvo atvažiavę 
daugiau kaip 601 vakare prieš šei
ni^, ir sakė, da kita tiek atva
žiuos ryto. Delegatai pasakojo, 
kad jie atstovaują savo kuope
lę. “Tai kiek gi narių turite 
kuopelėj ?” paklausiau žmogelio. 
— “Tai, mat, musų mostelis ne
didelis tai ir kuopelė menka. Aš 
pats septintas. Kunigo neturim, 
tai nėra nė kam paagitiiot.”

Ne tik panašios vyčių kuope
lės siuntė po vieną ar du atstovų^ 
bet tokių draugijėlių paskutinė
mis dienomis prieš seimų (lyg
to dygo abiejose pusėse, kad tik
seime gavus viršų.

Skelbia, kad seimas atstovavęs 
750,000 Amerikoje gyvenančių 
lietuvių. Ar tai tiesa? Katali
kų konferencijoj, vakare prieš 
seimų, kun. Kemėšis aiškino są
vokiems delegatams ir pasakė, 
kad jie vtildą ne daugiau iper 80 
tūkstančių visoj Amerikoj gyve
nančių lietuvių. Ir klerikalai 
skelbiasi didžiumoj esą. Tai kiek 
gi Amerikoj yra lietuvių — su- 
lyg klerikalų skaitymu? Sei
mas parodė, kad tautininkai tik 
per pusę tiek stiprus kiek kleri
kalai. Atsiminkite įpirmihinkd 
rinkimus: klerikalų balsai siekė 
641, tautininkų — 361. Jei ka
talikai, pagal kun. Kemėšio už- 
rėiškimą, turi 80,000, tai tauti
ninkai, pagal seimo spėkas ant 
jusūs. silpnesni už katalikus, tu
rėtų turėt apie 40,000; viso bus 
apie 120,000. Nuo skaitlinės,
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utininkiškos judamųjų mašinų. 
.Nejaugi tie 630,(MM) socialistai? 
I Žinoma, kad ne, bet tai via mi- 
ma, tai lietuvių visuomene, kuri 
neina uodegoj paskui buržuazi
jos interesų gynėjus, klerikalus 
ir tautininkus, taisančius siųstus 
darbininkų kiršai pagelba įvai
rių savo biurų, konferencijų ir 
diplomatiškų machinacijų. Kad 
toks didelis skaičius lietuvių 
Amerikoj stovėtų su socialistais 
ir progresyve visuomene, tai ne
galimus daiktas, nes lietuvių 
Amerikoj tiek nėra; bei lai pa
rodo faktą, kad lietuviai didžiu
moj stovį prieš klerikalizmų ir 
tautišką buržuizmų.

To akivaiziloje — ar Ncw Yo- 
rko seimas turėjo moralūs teisės 
kalbėti visų Amerikos lietuvių 
vardu ir skelbtis “visuotinu” sei
mu? Apie tai nėra reikalo dau
giau kalbėti. Tatai gali suprasti 
kiekvienas protaujantis žmogus. 
Sušaukimas skaitlingo būrio de
legatų ir pasiski Ibimas savu 
“a$” da nereiškia “mes visi”.

(Bus daugiau).

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. , “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi

i *’kėjau pasveikt kuomet | 
t nors. kuomet draugė su g 
RJN uŽsispvrimu reikalavo. I 
/UU|| kad aš

Imčiau 1

CA
Motery Tonikas
Aš pradėjau ('ardui.« 

Jį. Trumpu laiku aš palė-
■ mijau žymų skirUimų.
■ [ Su kas kartu aš vis stip-
■ rčjau ir jis išgydė ma- R ne. Aš esu stipresnė,

y oĮ negu buvau pirm kiek
■ ■ metų. Jeigu jus kenčia I 
I ■ te, jus galite pagodoti I
■ ■ reikšmę — būt stipria ir I 
1 H sveika. Tukstanei;ji mo f 
R ■ terų duoda Cardui’jui I

kreditų už savo geri) 
|M | ^sveikatų. Jis jums pa- 
E gelbės. Mėgink Gardui. 
H i Pas višus aptiekorius. 
M. I • ...................E-73
ĮĮi Ir.— —_  muiim. ..

PUS.-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
Mm* 4-ias lekcijas per 

■į . pus-balsio sys- 
temą ,kad ir ne- 

H žinai nė vienos
notos. Taip aiš- 

Ulll lengva pus-
Mi. Į|įhw balsio systema.

H H Iiet dyvai 
kaip muzikos 

■p 4j( ? kompozitoriai 
nesinmidojo jųja 
anksčiau.

uF Ik Privatiškos )ck- 
v >) r'’“s :Hl1 sl,l|1> mandolinos, 

gitaros ir har-
monik)«r
NAfUAGADYNIšKA

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
S343 So. Union Avė. Chicago.

t

ti?*?.111" *"-•1 .......... . .........
NmHI Cook Counly Heal Katate Tarybea 

A. PKTRATIS A CO. 
Benį Eatate Ofiaai 

Paakcljna pinigus. Perka, parduoda Ir
Maino namus, lotus ir farmas.

Apsaugoja turtg nuo ugnies.
Periiuri apat raktus, padaro popieras 

NOTARY PUBLIC 
7U W. 85ta gatvt 
kampas Halatad Drover 34<1
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I KORESPONDENCIJOS
...... ........ ....... - - . .................. , ------------- ------ 'J

BRIDGEVILLE, PA

2 W. 23rd Plate, Chicago

Trisdešimts Dienų Pasargų KLAIDŲ ATITAISYMAI

Naujienų

ws.& Rusiškos ir Turkiškos VanosChicago Telephone Company

T«i. armimsa 034REIKALINGI darbininkai •vyrai ir merginos Sergėkite savo akis
pastovus darbas visiems darbštiems krašte ir

Atsišaukite į Employment Dept., Corn Products

Tel. Pullman 384

Hfl5TER 5Y5TOT

AK1V

VISI 
šenni-

kad palengvinus perkilnojimą jiems 
telefonų.

Kaip greit jus nusitarsite, kada ir kur 
jus kraustysitės — ,

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

? RUSSlAN :;
TURKiSH

(S&ATH
with s,

Phone
SARA PATEK,

Sugnhiai 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

ilalsted StChicag

12th St. Tel. Kedzle 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Telephone Cicero 252

DR. S. N AI K ELI S
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ' 

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

ina atmetė kunigo Kazėno pusiu 
tymą. Tuo bildu ne tik kunige 
lis nieko nepešė, bet ir jo klap
čiukai. gavo ilgų nosį__

— Bridgevillietis

Įvarios pastabos iš vietos lietu 
vių krutėjimo.

kių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
raugam ir pažįstamiem su tokiais

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

Musų sistema ir yjiatlikns mokinimas pa
darys jus žinovu i trumpų laikų.

Mes turime- didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mos su
teiksime praktiškų patyrimų kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate t--------- ---- .. .
tyti musų mokyklų kilo laiku 
kiirnts ir gauti speciališkai pigių kainų

Patreyos daromos pngąl Jūsų mierų 
Btatlės

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Rubato] 

Pirmas Floras 15ę._ Balkonas 10c.
Prie šių kainų prakaitoma ir 

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

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2:
Koncertas bus trumpas bet įdomus. Programą atliks, gabiausi Chicagos vei
kėjai. Užkviečiame jaunuomenę. Nesigailėsite atsilankę.
Grieš GRUŠO orkestrą. Kviečia KOMITETAS

i- EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
lenčius dėl laikrodžių taisymo, taip

gi ir jkilokių. visokių, daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar- 
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedij, laik- 
rodžių, liranzalietų ir 

ūtokių auksinių ir sidabrinių daik- 
ų. Tas viskas yra parkuodama šiuo 
aiku už pusė kainbs,'nes mes turim 
įerdaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu 
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė.

Tel. Canal 5838.

šiai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti 
gouų ir dirbanti kasdien 
Parduoda stubas savo 
Dirbama pilnai. Geri 
$125.00 į dvi savaiti. 
mainierių, vien tik geri tegul atsišauki 
jami " ‘ _ ____ J \_ ~
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

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

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

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 iki 12 ryto į Valandos: G iki 8 vakaro
Phone Haymarkej 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

> arti 47-tos gatvės.

“Birutė” rengia Šį Vakarą su įvairiu programų. Programas susidės iš įvairiau 
siu dhinų, solo, duetų, taipgi ir palies “BIRUTĖS” choro.

Mums nereikia daug aiškinti, nes visuomenė gerai žino, kad BIRUTĖ vi 
sados pasižymi prieš visuomenė.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti. BIRUTĖS DRAUGIJA

Cedar Rapids, la
56 mini, korespondencijoj iš Ce
dar Rapids atitaisytinos dar šios 
klaidbs aukotojų sąraše, būtent, 
tarp aukotojų pažymėtos pavar
des: Jonikaitis, Pajaustas, Or
ionu turi būt: Janilionis, Gajau
skas, Armon.

Gary, Indi — Naujienų 72 n. 
apyskaitoj L.S.S. 209 kp. vaka
ro pasakyta: Nuo baliaus laimė
jome $45.51, nuo pirmiau turė
jome $63:35, tuo bodu pasidaro 
$118.86, o turi būt 108.86.

VALENTINE DRĘSSMAKING
• COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2386 W. Ma
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, PotYenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

'ccley »Ū43 
rmininkt

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybės Gramatikos
■Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
jlr GRAMMAR ir HIGR.SCH00L Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

I American College Preparatory School 
3103 S. Halsted Si. Chicago III.

Į KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

D.J.BagocitiS'M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.
Valandos Nuo O iki 12 dienu 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietij» 
Nuo G iki U vakare, kasdic.

Tel. Armitagc 6580

AKUŠERĖ

TEI.EPHONE VARbS 2721“o R. J. JONIKAI 
Medikas ir Chirurgas.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS, WRECKING CO.

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

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

siją. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abeinas spėkų nustojimas 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, Bltterln, Kraujo valyto
joj 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 nebebadė po krutinę, Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 s; “ 
radėjistei ir linkiu visiem savo ■ _ _ __________
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties prė Salutaras:SALUTARAS.

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

SVARBESNIS NEGU KITI

Koncertas su Programų
Rengiamas L. S. S. VIII Rajono, įvyks

Policija j ieško penkių merge
lių nuo 10 iki 18 metų amžiaus 
kurios šiomis dienomis ne
žinia kur dingusios. Mergelių 
artymieji bijosi, kad jos gali 
būt patekę j ištvirkimo urvus.

esnte užkviečinmi aplankyti ir pnnin- 
<iioni> ir va

_________ , . bile 
arba dydžio, iš bile madų knygos.
MA8TEK DESIGN1NG SCHOOL

J. F. Kaanicka, Ferdčtinls,
118 N. La Šalie gatvš. Kambary* 416-417. 

prieš City Hali.

Nedelioje
Balandžio-April 7 dieną, 1918

TELEPHONE YARDS 5814.

D r. P.G. Wiegner 
l\ičmimo valandos nno 8 Iki 11 
it ryto Ir nuo 7 iki 9 vąl. vak. 
8825 So. Halsted St., Chlcąge

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

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, Hl.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
x Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra 
nyksta regeliais.
Mes vai

iBĮKy ir pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Patinga durna at- 
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.

i S. Ashland Av. kt 
Tėlephone Yards

Turintės savo stubose telefonus, kurie 
rengtųsi persikraustyt tarp Balandžio 
15-tos ir Gegužės 15, prašomi duot mum

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 
galiu ištyli jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chica< 
Kampas 18-tos gatvėn 3-čios lubos, virš Platt’o aptiek .-n 

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

DR. A. J. KARALIUS
Bydytoias Ir Chlrarjis 

X-SPINDULLAI
2121 N. We«t®ra ava.

Valandos: 9—U rytai 1—1 
vakare.

THE NEW RIVER COMPANY

i. Daugiau- 
_ tektinai va-

Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
darbininkams ant lengvų išmokesčių.

i mainieriai uždirba nuo $100.00 iki 
Šiuo laiku yr$ reikalingi keletas gerų 

‘ _.......... ia. Labinus pageidnu-
šeiniynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chięaga 
Telephone Hnymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visy chroniškų Ilgy

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

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 popietų:
7—8 vttkare. Nedoliomia 10-*-12 dienu.

UN1TY CLAJB SVET.
3110 Indiana Avė., arti 31-mos gal. 

radžia 7 valandą vakare. Inžanga 50 ccnty
MUZIKA BROLIŲ SARPAL1Ų

Diskusijos. — Kovo 17 dienų 
vietos lietuviai buvo surengę dis
kusijas. Diskusuota klausimai: 
Ar gal katalikai laikyt ant bar
do “bedievius” ir tuos, kur nei
na išpažinties? Į diskusijas bū
vi) kviestas ir kunigas Kazėnas, 
l)bt jis nepasirodė. Mat, viešos 
diskusijos tai ne bažnyčia. 
' i Diskusijose dalyvavusieji 
pripažino, kad katalikui 
nink|ii negal rupet jo įnamio re
liginiai įsitikinimai. By tik Jis 
yj’ft doras žmogus ir užsimoka 
už gy veninių, jį galima laikyt aut 
burdo, vis tiek, ar jis eina išpa
žinties ar ne, ar jis “dievotas” ar 
“bedievis”. Aplamai, žmonės pa
sipiktinę kunigo agitacija ir siu- 
ndymais prieš “bedievius”.

Toms diskusijoms pasibaigus 
buvo ipasiinita diskusuoti Lietu
vos laisvės klausimas. Dalyva
vusiųjų mažne visi smerkė vys
kupo Karevičiaus žygius ir vo
kiškųjų “ncprigulmybę”, o pa
geidavo laisvos demokratines 
respublikos, federacijos ryšiais 
susirišusios su kitomis laisvomis 
demokratinėmis respubįikbmis.

Nauja L.S.S. kuopa. — Kal
iau t apie Lietuvos laisvę ir apie 
<ovų už visų darbininkų laisvę, 
čia jau ant vietos įsisteigė LSS. 
kuopa iš devynių narių. Lai
mingos jei klotius. Įsisteigimas 
socialistų kuopos lai, galima sa
kyt, pasekmė kunigo Kazėno 
agitacijos prieš “bedievius” ir 
socialistus. Žmones, ipamatę 
tamsybės apaštalo siautimų, or
ganizuojasi, kad bendrai prieš jo 
užmačias veikus.

Poteriai už bolševikus.—Ko
vo 21 kunigas Kazėnas per pa
mokslų išniekino minėtas aug- 
ščiau diskusijas, jų rengėjus iš
vadindamas “bolševikais.” O 
bolševikai esu labai baisus žmo
nės. “Tie bolševikai New Yor- . IHlU _. . . ..ko seime nenorėjo poteriauti, 
triukšmų kėlė... Matote, kokie 
jie baisus!” — rėkė kunigas Ka- 
Zenas. As sakau jums, vyrai, 
vykite lauk iš burdo juos, nes 
jie pavojingi laikyt. Ana syk 
aš Ųuvau atsišaukęs į moteris, 
kad vytų lauk iš burdo tuos ne
dorėlius, ale jos neveja, tai da
bar jus, vyrai, tai padarykite!” 
Iš tokių kunigo skerečiojimos 
žmonės, žinoma, tik šypsos. Pa
galinus kunigėlis uždavė visiems 
parapijonams poterius sukalbė
ti už tuos “bolševikus”, ir jis 
pats iiasiinelsiųs.

Naujo Choro įsisteijęimas. ----

Ii Birdgevilles ir Catnegies lietu 
vių jaunimo susiorganizavo nau 
jas choras. Kovo 26 dienų buvo 
pirmas susirinkimas kuriame 
tapo išrinkta valdyba ir nutarta 
pasi j ieškoti tinkamų choro ve- 
dėjį. — Tcbujoja gražiai jaunu
tė dailės organizacija!

Nepavyko pasikinkyti. — Ku
nigas Kazėnas buvo sumanęs pa
sikinkyti į savo vežimėlį Sv. An
tano draugystę iš Carnegie, Pa. 
Su pagelŲa kai-kurių tos drau
gystes narių, susirinkime, kovo 
17 dienų jis padavė atsišaukimų, 
kad draugija prisidėtų prie pa
rapijos, ir, žinoma, tani tikromis 
sųlygomis, būtent, kad kiekvie
nas narys užsimokėtų ipo 25 do
lerius įstojimo ir paskui mokė-

TeL Yards 8654. AKUŠERKA 

iMrs.A. VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus l’ennsylvanijos ho- 
spitalese ir I-hiladel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

| (Ant antrų lubų) 
Chicago.Vyrišky Drapanų 

•Nauji neatimti, daryti ant 
cymo siutai ir overkotai, vertės nu® 
530 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
iir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 'k) 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 5C 
18 dolerį i).

Pilnas pasirinkimas kailiu pama
tų overkdtų. i

Visai tAažaį vartoti siutai ii 
totai, ve^ės nuo $25 iki $85. dat « ‘ 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 U 
$4.50. Vaikinams siutai *nuc 
Iki $7.50

Atdara kasdierą,. nedaliomis įbr 
karais. r

SiGORDON 
1415 Sj Halsted BU ChicatP*- UL.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. •

-»• Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
ĮH branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
I ■ didelį.

įj| Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
I gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo.. Nesi- 
, J duokite apgaut suklastuotąis vaistais, parduodamais 
n už pigesnę dienią.
ij Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
I ■ pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas „INKARAS’ ir žodis
i a „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

Q| Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose
i aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65^ centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

šaukite Cotnmercial Department

Official 100
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Sereda, Balandžio 3, 1918.

| Chicago ir Apielinke
I • — .....

juos rasta net už 20 tūkstančių 
dol. įvairių vogtų daiktų — dra
bužių, svaiginamųjų gėrimų ir 
tt.

Kol gali dirbti, kaip mulas, ir 
dirbi už pusdykę, tai ir kompa
nijai esi geras, o paprašai žmo
niškesnio atlyginimo — cik sau.

—Jurgiukas.

WEST SIDE.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., April 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,.

Iš pramonieČių bylos

Nenori būt prisaikintais 
teisėjais.

Išrinkimas prisaikintųjų tei
sėjų, kur turės leisti 114 I. W. 
\V. unijos narių, vakar pasirodė, 
bus nelengvas darbas. Nuo pat 
ryto darėsi tišku, kad penki iš 
kiekvienų septynių veniremen’ų 
rodo palinkimo vengti būt prisai 
kintais teisėjais I. W. W. bylo
je. Tatai aiškinama baime ir 
neganėtinu patriotingumu nori
nčių išvengti tos tarnystės.

Viešas kaltinamųjų advoka
to, George’o F. Vandervecr'o, 
užreiškimas, jogei šioje byloje 
yra teisiama šių dienų draugiji
nė tvarka, esą pamatu venire- 
inenų baimei. Tą baimę dar 
jKididino pasirodymas pačių ka
ltinamųjų teisėjo Landis kam
baryj.

Toks dalykų stovis nemaža 
nustebino valdžios atstovus ir 
paskatino juos padaryti viešą 
užreiškimą, būtent, kad I. XV. XV. 
unijos narių byla niekuo nesis
kiria nuo visų kitų bylų.

“Tai yra, pasakė adv. Cline, 
byla Iii vyrų, kaltinamų prasi
žengimuos, ir niekas daugiau”.

10 vai. ryto 6 augštas federa- 
liame budinke buvo perpildy
tas minia vyrų, moterų ir mer
gelių. Ne vienas tečiaus be už
tikrinimo bei bailiffų pripažini
mo nebuvo įleidžiama teismo 
kambarin.

Chicagos arkivyskupas Munde- 
lein. Bankiete dalyvavo įvairių 
“augštojo luomo” svetelių. Su
sirinkusieji tarp kita nutarė pa- 
aukot po “našlės skatikėlį’’ labda 
rybės reikalui. Aukotojų 
tarpe randame sekamų vardų: 
P. Schoehofen Brewing Co. Uni
ted States Brewing G., Kceley 
Brevving Co., Conrad Seipp Bre- 
wing Co., West Side Brewing Co. 
United Bre.weries Co., Birk Bro
thers Brewing Co., Fortune Bro
thers Bresving Co., Independent 
Brewing Co., Pilsen Brcwing Co. 
etc., etc.

There you are! Brovarninkai 
remia savo aukomis katalikišką 
labdarybę. Ir kunigai, kur kon- 
troliuja tas katalikiškas sosaides, 
priėmė jų auką; auką nuo “pik
čiausių blaivybės priešų”.

—Pinigai nesmirda — sako 
sena patarlė.

Gaisras
Kilęs gaisras name 3001 W. 

22 gt., vakar naktį išvijo gat
vėn tris šeimynas. Gaisras ki
lo antram pugštc, ir bėgiu kelių 
minučių uždegė visą namą. Nuo
stolių pridaryta už keturis tūk
stančius dolerių.

Panelė apsuko daktarą
’ P-lė Florence Beck, kuri da

bar* gyvenanti New Yorke ir y- 
ra apsivedusi su tulu DcBelln, 
dentistu, sako, labai apsukusi 
seną ir patyrusį daktarą F. O. 
Carterį, 120 So. State gt. Jau- 
noji-gražioji panele tarnavusi 
pas jį kaipo knygvede. Ir nu
sukusi jam net 8 tūkstančius do
lerių. Daktaras jau kreipusi į 
miesto ir federalę valdžias rei
kalavimu pirstatyti jam pane
lę Florencą.

CICERO

tėvo-

Katalikų kunigai ir 
bravorai

Visokių stonų dvasiški 
liai statosi dideliais blaivinin
kais ir nepermaldaujamais bra
vorų priešais. Jie, sakosi, neat- 
laidžiai “kovoja” prieš girtuok
lystę ir jos platintojus. Tai viena 
medalio pusė.

šiakite ir antra.
LJtakar vakare Illinois Athle- 

tic Chtb4e buvo surengtas didelis 
bankietas. Bengė jį suvienytos

Apvogė institutą
Nežinomi hlogdariai pereitą 

naktį apvogė Wahl—Heniąus in
stitutą. 1136 Fullerton gt. Išne
šta už apie tris tūkstančius plati- 
niumo. Manoma, kad turėjo 
būti “naminis vagis.” Policija 
j ieško blogdarių.

Ir vėl žiema
Brr!... Tas sutvėrimas, kur 

yankės paprastai vadina “wea- 
thėr man”, pranašauja naujų 
saikių ir sniego. $>ako, apie tei- 
diiigumą jo pranašavimų skai
tytojai turėsią progos įsitikinti 
dar beskaitydami šį pranešimą.

Apdaužė gatvekarį

Daug sužeistą.

šešių tonų motorinis 
vakar rytą gerokai apdaužė 22 
gatvės elektrikinį karą ties Lin
coln gatve. Daug žmonių, jų 
tarpe motormanas ir troko važ- 
nyčia (driver), pavojingai su
žeisti. Visi kiti šiaip sukrėsti. 
Impaktas-susitrenkimas buvo 

girdimas net už keliato blokų.
Nelaimės vieton neužilgio pri

buvo keturi policijos ambulan- 
sai, kurie nugabeno sužeistuo
sius į artymiausias ligonines.

Kaltininko nėra. Ir troko va- 
žnyčia, ir gatvekario motorma- 
nas nesustoję lies kryžkelių.

trokas

Areštavo šešis vagilius
Policija vakar areštavo šešis 

vagilius, name 1211 Gaplin gt.
jos, kurių prezidentas yra pats Jų esama gerų paukštelių: pas

Pagalios ji surado
Ponia Esther Delcanyso, 510 

Loomis gt., pagalios surado sa
vo pabėgusį prisieką, kuris da
bar vadinasi Georgu Carter’u. 
Esther j ieškojusi savo vyro jau 
dvejetas metų ir pagalios, per
eitą subatą, suradus jį — gatve- 
karyj. Kartą suradus ji, žino
ma, nebepaleido savo radinį. 
Slapta pasekė iki Leroy viešbu
čio, kuriame Georgas gyveno, 
Esther vėliau pasišaukė dėdę ir 
nubugdė savo radinį į Engle- 
wood policijos stotį. Prieš tei
sėją GemmiH’ą ponas Georgas 
griežtai užsigynė visai nepažįs
tąs p-ios Esther. Ši betgi laiko
si savo ir ryto dargi žada prista
tyt teisėjui savo apsivedimo lai- 
snį, kuris jai buvo išduota du 
metai atgal Grown Pointe, o tai
pgi ir liudininkus, kurie turės 
pripažinti poną Georgą.

Bloga bus Georgui, jeigu jis 
išliesų nėra jieškomuoju Delea- 
nysu, kuomet pone džiodžė pa
lieps jam prisiimti svetimą “bė-

ATVELYKIO

KONCERTAS
Parengtas

KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBO

Ned., Balandžio-Apr. 7,18
M. MELDAŽIO SVET

2242 W. 23rd Place., Chicago.

Politikierių suktybės
Vakar, dar neužsibaigus bal

savimui, tapo susekta, kad ke
liuose precink tuose “balsavo” 
ir tokie piliečiai, kur senai jau 

. Įnirę arba visai negyvena 
paduotu adresu. Valstijos pro
kuroras Hoyne rengiasi pradėt 
tyrinėjimų ir skaudžiai nubau
sti prasižengėlius.

Truputį palaukite: šiandie ir 
ryto paaiškės ir daugiau pana
šių suktybių.

Del L. M. D. dalyvavimo 
protesto mitinge. •.

Išreiškiame labai širdingą a- 
čiu gerb. Naujienų Redakcijai 
už įdėjimą musų atšaukimo Lie
tuvos Mylėtojų Draugystės iš 
tarpo protestavusių draugijų 
prieš seimą.

Naujienų 74 numeryj betgi 
pastebėjome p. A. B. Liutkaus 
paaiškinimą, kad Lietuvių My
lėtojų Draugystės delegatai da
lyvavę tame proteste. Butų ai
šku, jei p. Liutkus prisiųstų ma
ndatus tų delegatų, kurie daly
davo proteste varde L. M. Drau
gystės, tuomet L. M. Draugys
tės administracijai butų pilnai 
aišku.

Kas dėl delegatų bendro susi
rinkimo kovo 7, 1918, Šv. Anta
no parapijos svetainėj, tai jis 
tapo p. J. Mockaus atidarytas ir 
sunešti delegatų maiutatai. Bu
vo duotas įnešimas išnnkli tva
rkos vedėją, ir nubalsuota rin
kti. Buvo perstatyti du kandi
datai. Pu. Račkus atsistojęs pa
aiškino, kad socialistiškos drau
gijos nepripažįsta to seimo 1c- 
gališku ir jame nedalyvaus. Ke
li mandagus jaunikaičiai pradė
jo trmepti kojomis, kad užtrem- 
pus p. Račkaus paaiškinimą. Po 
to privalėjo apleisti svetainę, o 
Liet. Myl. Draugystės delegatai 
su mandatais pasiliko. Kas link 
policijos, prasižengėliai dędžių 
bijo. į- —Su pagarba,

,F- Stnelczuuas,
J. Karpus. ,

Redakcijos pastaba. — Deda
mi šitą pp. F. Strelczuno ir J, 
Karpaus (abidvi pavardės origi
nale rašytos viena ranka) rep
liką, pastebėsime, kad jų rei
kalavimas iš p. Liutkaus L. M. 
D-stės delegatą mandatų, kaipo 
prirodymo, visai bergždžias. 
Mandatai juk> turbut, pasiliko 
mandatų priėmėjų rankose šv. 
Antano par. svetainėj. Atsisky- 
rusiųjų draugijų delegatai, su
sirinkę kiton svetainėn, galėjo 
tik užsiregistruoti čia, kurias 
draugijas jie reprezentuoja, ir 
to pakako. Susirinkimo sekre
torius paskelbė tokį sąrašą pro
testą vusių draugiją, kurių at
stovai buvo užsiregistravę. Jei 
paskui kurios draugijos, ar ji, 
valdybos, nesutiko su savo at
stovų pasielgimu, tai čia jau vi
sai kitas dalykas, kurį jos pačios 
turi pabaigti namie.

Velyką vakaras.
Chicagos Liet. Vyrą Choras 

buvo surengęs smagų vakarą 
nedėlioj, kovo 31 d., M. Meldažio 
svetainėj. Lošta dviejų veiks
mų komedija “Gudri našlė.” 
Nors veikalėlis / ir nebenaujas, 
vis dėlto pamokinantis. Suloš
ta neblogiausiai. Ypač gerai 
Jošė p-iaf Gulbinienė, tarnaites 
rolėj, ir p-lė V.’.Grigaliunaite 
našlės rolėj. Neblogai lošė ir 
p-lė M. Pocevičiutė, burtininkės 

p
rolėj. .Reikia pripažinti, kad 
p-ia Gulbinienė ir p-lė Grigalių- 
naitė turi nemaža gabumo.

,Vyrai gi, žinoma, lošė vyriš
kai: rolių veik visi nemokėjo. 
Mat, jie, nabagai, daug tikėjosi 
sufliorium. Bet... publika ūžė 
kaip bitės avilyj, taigi neką 
pagavo... Savo užduotis jie 
čiaus — atliko.

Po lošimo dainavo Jaunų 
Am. Tautiško Kliubo Mišrus 
Choras ir Chicagos Lietuvių 
Choras, vadovaujant S. Diliuj. 
Sudainuota vykusiai. Publikai, 
rodos, užvis geriau ir patiko (63 
dainos, žmonių buvo ^anu 
daug, rengėjams, rodos, liks a- 
pje šimtinė. —Diedas.
__ _______________________________  tj.Įul J ■,
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KREDITORIAI PONO

A. OL^ZEVYSKIO
R EGIS T ft U O K I T ft S! ..

DIDŽIAUS1S IR SVARBIAUSIS 
SUSIRINKIMAS SUORGANIZUOTU 
KREDITORIŲ LNVYKS MILDOS 
SVETAINĖJE, NEDĖLIOJ, BALAN
DŽIO (APRIL) 21, 1918, 1 vai. po 
pietų;

Tame susirinkime turės teisės da
lyvauti tiktai tie kreditoriai, kurie 
iki tam laikui bus užsirašę ir sudė
ję savo Trust Ccrtifikatus pas Orga
nizatorių.

Kas nori tame Nusirinkime daly
vauti ir turėti teisę spręsti visuose 
kreditorius apeinančiuose dalykuo
se, tas turi tuojaus užsiregistruoti.

Užsiregistravimui kreipkitės šituo 
adresu:

J. J. HERTMANOWICZ, 
3133 Emerald y ve., Chicago, III.

Pranešimai

NORTH SIDE

Svetainė atsidarys 5 valandą vakare. Pradžia lygiai 6 vai. vak 
įžanga 35c ir 50c ypatai

te-
tc-

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, rfe vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

1 
9

3

KONCERTO PROGRAMAS:
Daina.... Keistučio Mišrus* Choras po vad. M. Girniaus 
Monologas: “Ant vienų pečių" ............  p-IC V. Skačkaitė
Daina. Soc. Parį. Chicagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras po vadovyste K. Mesosol 
Monologas su dainomis ("Našlaitė”). p-lė M. Kadžiullutė 
Kornetas—Solo ......................................  p-lė AL Grušaitė
Duetas........................p-lės A. Liutkaitė ir M. Kadžiuliutė
Daina......... Soc. Par. Chicagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras, po vadovyste K. Mesosol ' 
Dialogas: "šalyj kelyje” (par. M. Dundulienės) atliks

P. Gura ir p-lė A. Liutkaitė 
Solo................ alliks p-lė Z. Laurynaviciutė,

akompanuojant p-lei E. G. Makar

................ . .................................p-lė A. Liutkaitė
o Programui—Linksmas Balius

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskitę šio koncerto, bet atsi
lankykite visi, nes Kliubas rengia šį paskutinį koncertą ir 
jame dalyvauja gabiausi Keistučio Dramos Skyriaus artistai 
ir artistės. Kviečia visus KEISTUČIO PASELP, KLIUBAS.

ppqw
I

5
6 
7

8

9
10
11

Ekstra.
Marsalietė

Darbininkų nesusipratimas.
Ant 39 ir Canal gatvių randa

si t. v. American Can kompani
jos dirbtuvė. Dirba čia dau
giausiai lietuviai. Mokestis la
bai maža, nors, tiesa, darbas ne
sunkus, bet užtai labai pavojin
gas sveikatai. Darbininkai ne
drįsta pasipriešinti savo naudo
tojams, nes jie neorganizuoti. 
O jeigu vienas kitas darbinio- 
kas paprašo dauginus atlygini
mo, tokius tuoj prašalina iš dar
bo, nežiūrint to, nors 10 ar daug 
metų išdirbę. Štai, pavyzdžiui, 
tūli J. D. ir L. J, išdirbę apie 
12—13 metų prie sunkiausio da
rbo, sumanė eit pas poną ir pra
šyt didesnio atlyginimo. Nuta
rta padaryta. Bet bosas pasa
kė: jei nenorite dirbti, eikite kur 
tinkami, mokesties negalime 
pakelti. Tai matote, kaip kom
panija rūpinasi darbininkais.

Iš moterų veikimo.

L. Mot. Progresyvio Sus-nio 
9-ta kuopa yra viena veikliau
sių vietos draugijų tarpe. Tū
lais atžvilgiais ji, savo veiklu
mu, dargi pralenkia net senas, 
įsigyvenusias draugijas.

Kuopietės daugiausia atidžios 
kreipia į Šavo atsilikusias seses 
— moteris, kur dar seka svie
tiškus ir dvasiškus “vadovus”— 
minių tamsintojus. Daroma vi
sa, kad išbudinus jas ir patrau
kus į organizuotų moterų eiles 
'— progresyvių moterų susivie
nijimą. Ir, reikia 
pasekmėmis.

Kuopietės, beje, 
ir šiaip abclnųjų
reikalų. Pereitame kuopos su
sirinkime, nutarta paskirti iš 
kuopos iždo 20 dol. — 10 dol. 
LSS. Apsigynimo Fondui ir 10 
soc. rinkimų kampanijos reika
lams.

Reikia tiketies, kad ateityj 
kuopos veikimas dar labiau iš
siplėtos. Geriausio pasiseki
mo! V. M. M.

pasakyt, su

• v, neužmiršta
visuomenės

Skaitykite ir Platinkite

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. mėnesinis .susirinkimas įvvks 

seredoj, balandžio 3 d. A. Mikalo- 
vičiiais svet., 2112 — 137 SI., 7:30 v. 
vakare. Visi draugai malonč.site at
silankyti, nes yra balsavimo blan- 
<ą. Norintieji prisirašyti kviečia
mi atsilankyti. Fin. rašt. P. Matonis

LDLI) 45 kp. mėnesinis susirinki
mas įvvks seredoj, balandžio 3, 8 v. 
vak., Meldažio svet. (mažojo). Būti
nai visi nariai atvykite, nes yra daug 
svarbių reikalų. Kurie norėtų pri
sirašyti nauji nariai, taip jau malo
nėkite atvykt ir urisirašvti. Valdyba.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks seredoj, bal. 
3 dieną 7:30 vai. vak., Gudgalio svet., 
1447 So. 49 avė.—Visi draugai malov 
įlėkite atsilankyti: turim daug svar
bių reikalų. Org. A. K. Labanauskas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA prie žirklių vyras į 

sengeh-žių kiemą. Gera mokestis, 
pastovus darbas.
RELIANCE IRON AND STEEL CO.. 
2141 įSo. Sawyer Avė. Pusė bloko į 
šiaurę nuo 22 gatvės ir Savvycr avė.

Kriaučių Kliubo Sav. Paš. susirin
kimas įvyks seredoj, bal. 3 d., 7:30 v. 
vak., North Sidės Dr-jų Sąryšio — 
(Liuosybės) svet., 1822 Wabahsia av. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarimui.

—Valdyba.

Liet. Viešoųo Knygyno ekstra su
sirinkimas įvyks ketverge, balandžio 
4 d., 8 v. v. 731 W. 18 stręęt, Knygy- 
ilo bute, ant antrų lubų. ‘ Visi dele
gatai malonėkite atsilankyti ,nes ran
dasi daug svarbių reikalų

—Rašt. T. Budginas
Lietuvių Laisvės Kliubo mitingas 

įvyks ketverge, bal. 4, 8 vai. vak. Ma
ziliausko svet., 3259 Union avė. Yra 
svarbių reikalų svarstymui, todėl 
kiekvienas narys malonėkite būtinai 
atvykti. —Valdyba.

Eaat Chicago, Ind., LSS. 201 kp. 
susirinkimas įvyks balandžio 4 d. 
(kur ? Red.). Nariai malonėkite at
silankyti ir naujų draugų atsivesti.

T. J. Kazlauskas.

JIEŠKO PARTNERIŲ
NAŠLĖ moteris pajieškati pusinin

ko su maža suma pinigų į gerą res- 
toi-anto biznį.
1619 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA EĮARBIN1NKŲ

REIKALINGAS atsakantis kriau- 
čius prie vyriško ir moteriško kos
tumieriško darbo. Taipgi reikalin
ga preseris vakarais.
Bridgeport Tailorink and Clothing 
Co., 3249 So. Halsted St., Chicago 
ut-——------ ;---------r 

REIKALINGA stiprios merginos j 
rakandų dirbtuvę.

Senske Bros.
1666 McIIenry St., Chicago.

REIKALINGAS patyręs barberis. 
Gera mokestis pastoviam. Atsišauk 
tuojaus.
4400 S. Hermitage avė., Chicago

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
dirbt automobilių šapdjc. Darbas 
visokis. WARSAWSKY and CO., 
1915 So. State St., Chicago.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Hotelis 48 kamba
rių iš priežasties apleidimo miesto.

ANNA LANG
718 N. Clark St., Chicago.

PARSIDUODA piįįčernė iš prie
žasties savininko išvažiavimo į (Ka
lifornijos valstiją. Gera proga pirkti 
nebrangiai. Intaisyta elektros šviė- 
sos, gali traukti dieną ir naktį, še
šios parapijos—vienas fotografas. 
Biznis išdirbtas gerai per kelis mo
lus. . LEMONT STUDIO 
Lemont Uis.,—adresas.

PARSIDUODA Saliunas. geriausis 
transportacijos kampas ant pįetva
karinės pusės. $1000 cash. čia yru 
'jums proga. 3800 S. Kedzie Avė.

■t ■ M ■ ■ Vyr«m« ir Moterims VI- 
ll A D U M I ŠOKIOS rųlies metalo 11 11 K M 11 I mcdiio dirbamose
U R 11 U O I ispose, fabrikuose, bo- 

teliuone. restoranuos, sa- 
Aunuose, ligonbuAluose, raitintse, sankrovose, 
namuoee ir tt. Pamatyklt musų DIDELI so
rai*. Otriausio* mokestis.

Advance Emplofment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

PARSIDUODA pirmos klesos mo- 
torcyklas Harley-^-Davidson su side 
car — labai pigiai. Atsišaukite 

VAIŠVILA,
4413 S. Talinan avė. Chicago

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — išeinu 
kariuomenėn.
3564 So. Halsted St., Chicago

RAKANDAI

REIKALINGA siuvėjai prie arm- 
hole beister, finišcr viršų kalniečių, 
dirbėjų ant kotų ir off presserių. At
sišaukite pasirengę dirbt.

W. D. Schmidt and Co., 
833 Jackson Blvd., 6-tas augštas.

Už $50 NUPIRKSI $3)0 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
poinls, ir recordus, taipgi pulkų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandą už pirmą pasiūlymą. Dlvo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

PARSIDUODA pigiai stubos ra
kandai. Imkit numeri 1 South Round 
gatvekarį.
5406 Ridgewood Courl Chicago

REIKALINGI siuvėjai prie vyriš
ko ir moteriško kostumeriško darbo*. 
Atsišaukite greitai: Tel. Drover — 
6836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd SI.

RANDAI

*•
Sheboygan, Wis.—Lietuvos Sūnų 

Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. paprastoj vie
toj, Ellis svetainėj. — Visi draugai 
{pribukite laiku, nes yra daug svar- 
)ių reikalų apsvarstyti. —P. B—pia.

Chicagiečių domai.—Gegužio 4 d., 
7 vai. vak. LSS. 81 moji kudpa ren
gia didelį apvaikščiojimą Gegužinė? 
šventės ir K. Markso gimimo dienofi 
sukaktuves. Programas bus įvairus. 
Po programui šokiai. — Kuopos ir 
draugijos prijaučiančios musą dar
bui, meldžiamos nieko tą vakarą ne
rengti. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Lieluviv 
Vyrą ir Moterų ApŠvietos Dčąugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir val
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks neda
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo Sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžįa 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Clearing, III. Draugystė Moterų ir 
Vyrų Apšvietos No. 1 laikys susirin
kimą Subatoj, bal. 6 d. 7:30 vai. vak. 
Joe. Obrodovičiaus svet., 5801 W. 
63rd St, kampas Menard avė. Malo
nėkite susirinkti ant pirmo musų 
mėnesinio susirinkimo ir prašome 
atsivesti naujų draugų norinčių pri
sirašyti. —Komitetas.

Sietyno Choro šeimyniškas vaka
rėlis įvyks pėtnyčioj, bal. 5 dieną J. 
Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union 
avė. Pradžia 7 vai. vakare. Jaunuoliai 
kur myli linksmai laiką praleisti ir 
susipažinti su daugiau jaunimo, atei
kit pėtnyčįos vakare. Sietyno Choras

West Pullman UI. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge 4 d. balandžio, 720 W. 120 Str. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug reikalų aptarimui.

—S. Tilvikas.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas 
i r Pašelpos Kliubas turės susirinki
mą balandžio 4 d., ketverge, 8 vai. 
vak. Jono Grincevičlaus ir Malinau- 
cko svetainėje, 1843 So. Halsted St. 
Kliubiečiai atsilankykite: turime 
daug svarbių reikalų.

—Pirm. C. Tuskėnis.

LSS. 4tos kuopos nariams:—Šiuo 
cviečiam tamstą atsilankyt į Drau
gišką vakarėlį, nedėlioj, bal. 7. 6:15 
v. vak. Mildos svet., ant 2-rų lubų.—

.šiame vakarėlyje turėsime progą ar
ėčiau susipažinti, pasišnekučiuoti ir 

pasilinksminti. Komitetas.

REIKALINGAS lentą matuotojas 
(tally-man) tokis, kuris galėtų bu 
yardo gaspadoriumi.

GARDEN CITY
Wrecking and Lumber Co., Loomis 
and 4,7111 St., Tel. Yards 259

PASIRANDAVOJA 4-rių kambarių 
fialas, garu šildomas, yra šiltas van
duo flatcj 18-ta gatvės, arti Halsted. 
Atsišaukite pas: S. NETTER 
10 S. La Šalie St., Room 428 Chicago

NAMAI-žEMfi

REIKALINGA 2 patyrusios mote
ris, skudurų rinkėjos. Gera mokes
tis. Vienas patyręs vyras dirbt 
junk shop. O. Zelden,
6136 S. Racine Avė. (’.hicago

REIKALINGAS geras čcvcrykų 
dirbėjas. Didelė šapa. Pastovus da
rbas. No 4 gatvekaris tiesiai iki 110 
gatvės. Anderson Shoe Repairing 
Co., 11031 Michigan avė., Chicago.

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

REIKALINGA mergina .mokanti 
bent kiek sinti moteriškus suknes. 
Atsišaukite laišku i Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 3.

REIKALINGA pagyvenusi moteris 
pagelbėti prie ūkių. Puikiai apgy
venta vieta, arti miestelio netoli nuo 
Chicagos. šeimininkai lietuviai. Jei
gu turėtum kūdikį, jam yra arti na
mą mokykla. Tavo proga žmoniš
kai pagyventi,—nepraleiski jos. At
sišaukite į Naujienų Ofisą, pažymė
dami No 4.

FARMOS
Parduodama Wisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle River; 
20 akrų žemės, geriausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia įmokėti iškal- 
no, likusius ant išmokėjimo per 6 
metus.

20 akrų farma, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klauskite 
laišku. JOHN JESEVICH.
Box 302, Eagle River, Wisconsin

REIKALINGAS extra barberis va
karais ir subatomis ir nedėldieniais 
$13.00. R. G.
704 W. *35th Str., Chicago.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis. Tik dvieje 
šeimynos. Plaut drapanų nereikia.

V. Misevlch,
3548 S. Halsted st., antros lubos.

PARSIDUODA 3 augštų namas už 
labai pigią kainą už mažai pinigų; 
vieta labai smagi, lietuvių apgyven
ta. PiM'davimo priežastis — savinin
kas turi cit kariuomenėn. Atsilan
kykite pamatyti subatoj po pietų, 
nedaliomis arba ir taip kada.

J. Misevičia,
3146 So. Union avė., Chicago

REIKALINGA merginos arba jau
nos moteris lengvam darbui ant 
West Side Bcd Spring Šapoje. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

HENRY SCHOMER COMPANY 
509 Markei St., vienas blokas į pie
tus nuo Harrison ir Canal gatvės.

2-jų aukštų namas ir rėžys( lo
tas), turi 4 fintus, neša $40 i mėne
sį. Kaina $3,500. Išmokėjimas, jei
gu norima. Ateikite ir apžiūrėkite 
š| bargenn tuojaus.
1932 So. Union avė., Chicago 

2-ras augštas.
REIKALINGA patyrusių važnyčių. 

kiemo darbui ir prie žirklių Vyrų į 
sengeležų kiemą.

FEFFERMAN and MORRIS CO. 
2627 W. 12th St., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
)elnos istorijos, geografijos, politi- 
rinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo I rytu 
iki 5 po pie\ų; vak. nuo 7:30 iki l:M. 
3106 So. Hatsted StM Chicago, UL

REIKALINGAS bučeris. Darbas pa
stovus atsakančiam darbininkui .Ge
ra mokestis.
1618 S. Union avė., Chicago.

REIKALAUJU gero kriaučiaus 
irie kostumieriško moteriško darbo. 
Jžmokestis gera. Darbo užtektinai. 
Atsišaukite tuojaus. WM. POCIUS, 
3549 Ogdcn Avė Chicago.
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