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Amerikos armija skubiai 
siunčiama Francijon

Anglai atstūmę vokiečius

True translation filed with thc post- 
nuisler at Chicago, III., April 9, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

LONDON, Bal. 8. - Oficialiai 
skelbiama, kad pereitą naktį an
glų kariuomenė pietiniame So
mme upės krante pasistumus 
kiek priekiu. Prnnešinie snko-

Pradėta tyrinėjimas 
pakorimo Pragerto.

CARO LIKIMAS 
Bolševikai žada ištremti jį į 

Uralo kalnus.

SUSIKIRTO SENATORIAI Vargas su Ispanija

True translation filed wlth the post- 
nuisler ai Chhago, III., April 9, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

COLLINSVILLE, III., Bal. 9.
Valstijos viršininkai vakar pra-

vokiečiai rengia nauja ataka . . k. «.... .. . į
* c epiniame Somme krante, į rytus >

Artilerija baubia visu frontu
Japonai išsodino daugiau 

kareivių Vladivostoke

nuo Vaire-Sous-Corbie, truputį 
pasistūmė priekin. f šiaurę 
nuo Somme, apielinkėj Neuville- 
Vitassc, mes paėmėme šiek tiek 
nelaisvių ir šaujamųjų mašinų.

Visų anglų kariuomenės fron
tu visą naktį ėjo stiprus artile
rija šaudymas.

Argonnoj, kairiame Meuse li
pūs krante, vokiečių užpuolimai 
tapo atmušti.

Į Prokuratūros ir gėąeralio adju- 
I tauto atstovai, kurie čia yra, pa
skelbė, kad jeigu pašaukti bylos

dys žmones, dalyvavusius pako
rime, teismas turbūt prasidės 
sekamą savaitę.

Nori įstatymo prieš lynčia- 
vimus

Senatorius Sherman smerkia 
Collinsvilles majorą JANKIAI SUPLIEKSIĄ 

VOKIEČIUS

AMERIKOS ARMIJA SKU
BIAI SIUNČIAMA 

Už JURŲ

True translation filed with the post- 
master at Chicago', III., April 9, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Bal 8. —A- 
merikos pulkai jau skubiai siun
čiami į Franciją pagreitintais 
budais, kurie buvo priimti po to 
kaip prasidėjo Pikardijos mu
šis. . Veikiantysis sekretorius 
C,rowell tai paskelbė šiandien, 
bet nenurodys smulkmenų.

Del milrtarių priežasčių nepa
skelbta viešai ant kiek daugiau 
pulkų dabar siunčiama.

Jie pasiųsta saugoti konsulatą.
Japonai sukatoj išsodino dar 

250 savo kareivių. Jie nesutin
ka jokių pasipriešinimų.

Išsodinimas anglų ir japonų 
kariuomenės Vladivostoke ir 
Rusijos bolševikų protestai prieš 
lokį žygį stato keblan padėji
mai! šios šalies vyresnybę.

Kuomet japonai nesenai bu
vo davę sumanymą užimti Sibi
rą, Amerikos valdžia tam nepri
tarė, o rusų darbininkų ir karei
vių tarybos paskelbė, kad jie pa
duosiu protestą Suvienytoms 
Valstijoms prieš dabartinius žy
gius.

Sako lenkų ksiąžę Stanislaw 
Poniatowski

True trnnslation filed wlth the post- 
niaster at (’hieago, III., April 9, 1918, 
»s reąuired by tne act of Oct. 6, 1911.

BOSTON, Bal. 8. - 
karės misijos atstovas, kunigai
kštis Stanislovas Paniatauckas, 
kalbėdamas čia vakar viename 
massmilinge pasakė, kad jeigu 
Amerikos kareiviai ir toliau taip 
fai t uosis, kaip jis matęs juos 
faituojanties dvejetas mėnesių 
atgal Francijoj, tai galima esą 
sakyti, kad vokiečiai vistiek kaip 
ir sumušti. • ...

VOKIEČIAI RENGIASI 
PRIE NAUJO UŽPUO

LIMO

Rusijos užsienių ministeris 
abejoja

Britanijos Armija Francijoj
MOSKVA, Bal. 8. — Japoni

jos atstovas Vologdoj, kame da
bar persikėlusius visos talkinin-

True translation filed witb the poM-i ku ir neutraliu šalių diplomatl-i 
niaster at Chicago, UI., April 9, 1918.1 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917 j 

Bal. 8. — Smarkus artilerijos, 
šaudymas tęsėsi įvairiuose Britų' 
fronto punktuose per visą naktį

I šiaurę nuo upės Scarpe ir 
Somme upės pietuose vokiečių 
kanuolės veda nepaprastai sma
rkų bombardavimą, tokį po ku
rio paprastai iki šiol sekdavo a- 
takos.

Tečiaus apie pėstininkų veiki
mą nebuvo girdyti iki 8 vai. ry-

1 nes misijos, pasiuntė Rusijos 
užsienių ministeriui čičerinut

I pranešimą, kuriuo stengiasi ne- 
1 priviliot didelės reikšmės išsodi-i 
nimui japonų kariuomenės Vla
divostoke. Jis, būtent, sako, 
kad japonų admirolas Kato pa

daręs tai savarankiai, be jokio 
savo valdžios įsakymo. Čičeri- 
nas betgi žiuri į tai su neužsiti- 
kėjimu.

Žinios iš Vladivostoko rodo, 
kad išsodinti japonų kareiviai

Vakar vakare nuo 8 vai. iki 
vidurnakčiui priešas smarkiai 
bombardavo* gazo šūviais plotą 
tarp Cite St. Emilie ir La Bes- 
see Canal, Lens’o rėžyje.

Vokiečiai taipgi išmetė daug 
gazo rytuose nuo Annentieres.

nepaprasta išilgai visą frontą į

Vėlai vakar vakare vokiečių 
ka n uolūs taipgi labai veikė plo
tyje pietuose nuo Villers-Breto- 
nneux, žeminus Somme’s.

JAPONAI DIDINA SAVO 
J1EGAS SIBIRE

Išsodina dar 250 kareivių 
daugiau. Rusų užsienių 

ministeris nerymauja

VVASHINGTON, D.C. Bal. 8. 
Atstovas Dyer, iš Missouri, į- 

iicšū Kongresai) Įstatymo suma
nymą prieš lynčiavimus. Bilius 
reikalauja, kad pavieČiai, ku
riuose įvyksta lynčiavimas, bu
tų baudžiami nuo 5000 iki 10000 
dolerių pinigais. Bilius taipgi 
reikalauja aštrios bausmės pa
viečių arba miestų viršininkams, 
kurie nesirūpina užkirsti kelio

Lenku1 b ’^kivirnams, o taipgi ir proku
ratūroms, kurios nepasistengia 
nubausti lynčiuotojų.

VOGTU EROPLENU PA
BĖGO NUO KAIZERIO

True trarisliltion filed witli tne post- 
niaster at Chlciųto, |1L April 9, 1918, 
as requlred by tne act?of Oct. 6, 1917.

BEBLINOS, Balj8. — Vienas 
vokiečių dczortieri’/s atskrido j 

į Šveicariją orlaiviu, kiurį jis pa- 
į si vogė Freibm’ge. Pirmiau jis

Didžiulė armota, kuria vo- ' buvo šiap skraidytojas, o pas- 
keičiai bombarduoja Paryžių kui buvo pašauktas pėstininkų 

pulkan.

True translation filetl with the nost- 
master at Chicago, UI., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Bal. 8. Beuterio 
žinių agentūra pranešime iš Ma
skvos patvirtina žinią, kuri bu
vo pnsirodžius Petrogrado lailc- 

raščiuosc, kad bolševikų valdžia 
nusprendus pašalinti carą su vi
sti jo šeimyna iš Toboląko j Ura
lo kalnus. Taip padaryti nutar
ta dėl to, kad su Sibiru gali į- 
vykli tarptautinių nesusiprati-

Naujas laisvės varžymo bi- 
lius turėsiąs bausti už nepri

tarimą karei.

Atsisako pristatyti sandė
lius, nes bijanti vokiečių 

submarinų

Policistas užmušė žmogų 
traukinyj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

PITTSBURG, Pa., Bal. 8.
Pennsylvanijos gelžkelio stotyj, 
stoties policistas šovė ir ant vie
tos užmušė tūlą Carmino Cari- 
zo, mexikietį, kurs važiavo iš 
Chicagos Pittsburgo greituoju 
traukiniu. Dar pravažiuojant 
Steubenville, Ohio, mexikietis, 
turbūt pasvaigimo pagautas, iš
sitraukė ilgą peilį ir pradėjo bė
gioti traukiniu grūmodamas pa- 
sažieriams ir nieko prie savęs 
nesileisdamas. Atvažiavus į 
Pittsburgą Carizo įbėgo į baga
žinį vagoną ir užsibarikadavo, 
bet stoties policistas įsilaužė ir 
besigrumdamas su meksikiečiu 
jį nušovė. i j *

k
TRAUKINIŲ SUSIMU

ŠIMAS

*■'» įįlHĮ.

Du pasažieriai užmušti 
keletas sužeistų.

True trnnslation filed \vilh the post- 
master at (’hieago, III., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

AMSTEBDAM, Bal. 8. —Kari i- <
. < Rosncr, kares korespondentas 

{ praneša Bcrlino laikraščiui Lo- 
. kai Anzeigcr, kad kovo 23 die

ną kaizeris apžiūrėjęs didžiulę 
anuotą, kuria vokiečiai bombar
duoja Paryžių. Armota atroda
nti greičiau kaip koks milžiniš
kas vindas, o ne tikra patranka, 
sako korespondentas. Jos iš
šauta bomba lekia 130 kilomet
rų (arba 80.6 mylių) tolumo. 
Šaujant ne taip toli kaip kad 
šauta kovo 23, iššautai bombai 
užimą lygiai 1*8’ sekundas nulėkt 
į Paryžių.

prasto miesto gyveninio ir ju
dėjimo, jie lik patruliuoją gat
ves. Admirolas Katu buvo atsi
lankęs pas miesto viršininką ir 
pas žemiečių pirmininką, kurie 
betgi protestavę prieš išsodini
mą japonų kareivių. Protestuo
ja taipgi ir miesto taryba.

ŽUVĘ 300,000 VOKIEČIŲ 
Nuo laiko kaip jie pradėję, 

savo naująjį ofensivą.

Senatorius smerkia 
majorą.

VVASHINGTON, D. C., Bal. 8. 
— Senatorius Sherman smarkiai 
papeikė Collinsvilles majorą Slo
gelį ir kitus valdininkus už tai, 
kad jie leido girtai gaujai, ma- 

t skanduojančiai po patriotizmo 
priedanga, nulynčiuoti Pragerį. 
Senatorius pasakė, kad ta pati 
gauja užtraukianti didesnės gė
dos ant šios šalies ir jos respub
likinės valdžios, nekad butų pa
daręs Prageris, jeigu jis ir bu-

STREIKUOJA 4000 DAR
BININKŲ

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 9, 1918, 
as required by tne act of Oct. (», 1917.

UTICA, N.Y. Bal. 8. — šiandie 
sustreikavo čia 4000 darbininkų 
dirbančių Savage Arms kompa
nijos fabrike, kuris dirba val
džiai šaujamasias mašinas. Del 
lo visi Valiūnai miste tapo tuo-

ALBANY, N.Y., Bal. 8. —šią
dien po pietų netoli Amsterda
mo susimušė du traukiniai ant 
New York Central geležinkelio. 
Nelaimėje du žmonės tapo už
mušti ir keičias sužeista. Už
mušti yra: greitojo traukinio 
Empire State Express inžinie
rius John Botts ir kūrėjas W.' 
Barringer, abudu iš Albany.

BUČIUOK FLAGĄ ARBA 
BUSI PATEMPTAS

Mexikoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Amerikos Armija Francijoj, 
Bal. 8. Vienas Amerikos oficie- 
ras, ką tik sugrįžęs iš mūšių la
ukų šiaurinėj Francijoj, kame 
jis buvo beveik nuo pat pradžios 
naujojo vokiečių ofensivo, sako, 
kad iki šiam laikui tuo savo be- 
siveržimu vokiečiai žudę ma
žiausia apie <300 tūkstančių ka
reivių užmuštais, sužeistais ir 
šiaip žuvusiais. Tas oficieras 
pirmiau tarnavo’anglų kariuo
menėj ir sakosi dalykų padėji
mą gerai žinąs.

UŽMUŠĖ 3 ŽMONES

True translation filed withi the post- (ĮaręS prageris, jeigu jis ir bu- 
master at Chicago, III., April 9, 1918,’ * ...
as required by the act of Oct. 6. 1917. tų ką-nors išsireiškęs. Senato- 

\VASHINGTON, D. C., Bal. 8. rius Sherman taipgi kaltino ma- 
Valstybės departamentas ga- jorą Siegelį ir Collinsvillės poli- 

vo žinių, kad pereitą pėtnyčią ei ją, kad jič nesistengė išgelbėt 
Pragerio gyvasties.anglai išsodino Vladivostoke 

penkiasdešimts savo jurininkų.

True translation filed witn tne post 
niaster at Chicago, III., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Banditas Vilią su savo arini-1 RENO, Nev., Bal. 8. — W. 
ja slenka ant San Antonio. Merriman, Southern Pacific ge- 

--------  ležinkelio darbininkas ir I. W. 
True translation filedI with the post- W> narys turčj0 pasirinkti vie- 
as rcquired by theactof Oct.6, 1917. ną iš dviejų: būti Sparks “pilie-

MABFA, Tex., Bal? 9. — Pul- čių komiteto” pakartam, arba 
kas federalės Mexikos karino- pabučiuoti Amerikos flagą. Jis 
menės, pulkininko Calero ko- pabučiavo flagą. Po to jam lie- 
manduojumas, atvyko į Mulato, Į P^a tos vietos pasišalinti. Tai 
miestą esantį prieš Bedfordą, buvo pereitos subatos vakare. 
Texas, pranešė, kad netoli nucd ——————------ --
San Antonio, penkiasdešimts Į EGZEKUCIJA BOLO PA- 
mylių į pietryčius nuo Ojinaga, SHOS'ATIDĖTA 
įvykęs mušis tarp Caleros ka-|  
riuomenės ir Vilios generolo True translation filed with the post- 
T i j t-> j niaster at Chicago, III., April 9, 1918,Josę (Jiavez bandų. Federale | as required by the act of Oct. 6, 1917. 
kariuomenė turėjus pasitraukti 
į parubežį dėl amunicijos sto
kos. Federalės kariuomenės 
komanduoto jas sako, kad vy
riausios Vilios spėkos artinasi 
prie San Antonio ir kad joms 
vadovaująs patsai Vilią.

True translation filed with the poit- 
inuster at Chicago, UI., April 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, D.C., Bal 8. 
---Besvarstant Ovcamnno Oilių, 

kurs nori smarkiai bausti viso
kias nelojališkas kalbas ir val
džios kritiką, senato šiandien 

smarkiai susikirto senatorius 
Poindcxter ir senatorius Hard- 
wick. *

“Kadangi tu taip nemanai ir 
išreiški tokius (t. y. nelojališ- 
kus) jausmus, tai šitas bilius y- 
ra įneštas tam, kad tave nubaus
ti,” karštai suriko senatorius 
Poindexter, rodydamas į senato
rių Hardwicką.

Pabalęs iš pykčio ir drebėda
mas, senatorius Hardwick atkir
to:

“A š b a 1 s a v a u už karę 
prieš Vokietiją. Aš padėjau į- 
statyti šią šalį karėn. Mano re
kordas yra aiškus šiame dalyke. 
Bet buvo milionai žmonių šioj 
šalyj, kurie Europos karės pra
džioj tikėjo, kad ši šalis neturi 
Indi įtraukta į karę. Vienas iš 
tokių žmonių buvo prezidentas, 
tokiu buvau ir aš.”

“O aš ne”, atšovė Poindexter, 
“bet tu neatsakei į mano klau
simą, ar tu vis dar prisilaikai 
tos pačios nuomonės, kad ši ša
lis neturi kariauti. Aš noriu, 
kad šitas bilius nubaustų tave ir 
visus tuos, kurie tos nuomonės 
prisilaiko ir vaikšto ją išreikš
dami.”

Tolesniam ginče senatorius 
Hardwick užreiškė:

“Ar mano motivai turi būt 
iškraipomi čia senate, kadangi 
aš turiu savo abejones apie šitą 
įstatymą? Tai yra paprastas da
lykas šitoj šalyj, kad žmonės ap- 
sivynioja amerikonišku flagu 
savo ydų ir trukumų padengi
mui.

“Mes veikiame pagal konsti
tucijos, kuri dar netapo atšauk
ta. Ir dėlto kad aš reikalauju, 
kad įstatymas laikytųsi konsti
tucijos, tai ištikrųjų mane da
bar rengiasi apkaltinti ir areš
tuoti tokie vyrai, kaip senatorius 
iš Washingtono.”

Illinois senatorius Sherman 
taipgi kritikavo Overmano bi- 
lių ir nurodė, kad uždraudimas 
su “panieka” kalbėti apie val
dininkus, apie valdžią ar konsti
tuciją vestų prie neteisingų per
sekiojimų.

True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, Bal. 8. —Is- 
p.iniju neišleidžia sandelių, ku- 

riuos generolas Pershing ten su
pirko Amerikos kariuomenei 
Francijoj. Manoma, kad prie
žasčių to yra jos baimė subma
rinų pavojaus, o taipgi vokiečių 
politinė propaganda Madrite.

Pusiau oficialūs žinios, gautos

panijos laivui slapstosi dabar Vi- 
gos, Cadixo Sr Barcelonos uo
stuose. Laivų šaviirinkai neno
ri leisti jų išplaukti,nejudamų 
kad vokiečių submarinų koma-

mojimų skandinti laivus.

Holandijos pasiuntinio 
rezignacija

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., April 9, 1918, 
as reųinred by tne act of Oct. G, 1917.

WASHINGT()N, D.C. Bal. 8.

jos pasiuntinys, pareikalavo iš 
savo valdžios, kad jį paliuosuo- 
tų nuo tarnystės. Jis paliuosa- 
vimą gavo ir greitai iškeliaus į 
Holandiją. Pasiuntinys paduo
da savo ’ rezignacijos priežastį 
menką sveikatą. Jo pasitrauki
mas, sako, neturįs nieko bend
ra su Amerikos ir Anglijos val
džių rekvizavimu Uolandijos

NERAMUMAI COSTA 
RICOJ

Maištininkams vadovauja 
kunigas

True translation filed with thc post- 
niaster at Chicago, III., April 9, 1918, 
as rccpiircd by thc act of Oct. 6, 1917.

SAN JOSE, Costa Rica, Bal. 8. 
—Pietų pakraščiais iškilo vėl 
maištas ir los šalies kongresas 
paskelbė kares meto padėjimą. 
Daroma pastangos sugaudyti ir 
išsklaidyti maištininkai. Maiš
tininkams vadovauja kunigas 
Jorge Vilio, apie kurį buvo ma
noma, kad jis ir jo šalininkai 
buvę Panamos valdžios nugink
luoti.

Lynčuotojai Collinsvillėje 
dar neareštuoti.

Nušovė du banditu

 MARATHON, Texas, Bal. 9.—
MEXICO, Mo., Bal. 7. — Ant Kompanijos F. kapitonas Bates 

formos už 10 mylių nuo čia, Į praneša telegrafu iš San Helena, 
Derbey S. Adkins, 23 m. mišo-'kad tarp jo kareivių ir Mexikos 
ve savo uošvį, uošvę ir savo pa-, banditų įvykęs susirėmimas. Du 
čią Gladys, 17 m. ir paskui pats; banditai tapę užmušti, keletas 
nusižudė. nesusi-! sužeistų, likusieji gi tapę nuvyti 

J į kalnus.

UŽSIMUŠĖ AVIATORIUS

PARYŽIUS, Bal. 8. — Tuojau 
po to kaip prezidentas Poincare 
atsisakė dovanoti mirties baus
mę Bolo Pashai, pasmerktam 
nužudymui už valstybės išdavi
mą ir veikimą kaipo vokiečių 
propagandos agento Francijoj, 
ir kurio egzekucijos buvo grei
tu laiku laukiama, dabar pa
skelbta, kad karės teismas egze
kuciją laikinai atidėjęs. Tai pa
daryta prašant pasmerktojo ad
vokatui, kad Bolo norįs dar ka- 
žinką svarbaus vyresnybei pa-

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., April 9, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917.

FORT W0RTH, Tex., Bal. 8. 
—M. W. Kir\ven, karališkojo 
skraiduolių korpuso kadetas, 
prieš pat savo eskadrono iškelia
vimą į Toronto, užsimušė. Jis 
skraidė oru vienas ir niekas ne
pastebėjo kaip tai atsitiko.

NICARAGUOS PREZI
DENTAS

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T E M A Q »

Gesina vokiečių propagandą
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, D. C., Bal. 8. 
—Nicaraguos prezidentas Cha- 
inorro subruzdo irgi gesinti sa
vo šalyj vokiečių propagandą. 
Vienas Nicaraguos laikraštis, 
kurs pereitą savaitę išspausdino 
ant ištiso puslapio pranešimą a- 
pie vokiečių pasisekimus karėj, 
parašytą Vokietijos dvasioj, ta
po sulaikytas.

True translation filed with the pnst- 
niastcr at C.hicago, III., April 9, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

COLLINSVILLE, J1I., Bal. 8. 
— B. P. Pragerio mirties tyri
nėjimas šiandien nepasibaigė ir 
buvo atidėtas iki seredai.

Šį vakarą prokuroro padėjė
jas W. E. Trautman užreiškė, 
kad sąryšyje su pakorimu nie
kas nebus areštuotas iki pasi
baigs tyrinėjimas. Sulig juo ty
rinėjimas galįs nepasibaigti iki 
pelnyčiai.

Tyrinėjimas buvo atliekamas 
prie uždarytų durų.

Illinojaus senatorius Sherman 
šiandien senate užreiškė, kad 
Pragerį pakorė “pasigėrus) gau
ja, kuri dangstėsi po priedanga 
patriotizmo”; tas primena, kad 
neužilgo po pakorimui žmonės 
kalbėjo, jog gauja buvo suran
kiota iš saliunų Collinsvillėje ir 
Maryvillėje, miestelyje 4 mylios 
atstui.

Vyrai, sako, ėję gatve rėkau
dami ir rinkdami rekrutus iš 
kiekvieno saliuno. Kol priėjo 
prie miesto sales, susirinko mi
nia iš 350 žmonių.
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Orderiu, kartu su užsakymu.

ka, pergalė mušiu laukuose. 
Ir, to • neveizint, didelė di
džiuma jos žmonių — jų ta
rpe ir Scheidemann’o partija 
—remia valdžią ir balsuoja 
už karės kreditus.

Brest Litovsko taika ne
parodė, kad blogi yra tie pri- 
ricipai, kurių laikėsi demo- 

Haūtmi st, cfiicago, kratija. Bet ji žymiai dis-
III l*latnnuc* f mini IrSilfi. * M v

$6.00
3.50
1.4*

paratinę taiką arba kad ji 
trukdė karės vedimą. Ji to 
nedarė, bet atskirus jos už- 
reiškimus ir žingsnius prie
šai dažnai aiškindavo tokio
je prasmėje, ’ ir socialistai 
mažai to paisydavo.

Amerikos socialistai nega
li geist, kad pergalėtų Vokie
tija, kuri apilpėšė revoliuci
nę Rusiją ir kuri taikosi da
bar sutriuškint talkininkus, 
kad įgijus daugiaus grobio 
vakaruose. Jie turi pilno 
pamato norėt; kad šitas gro
bio pasikėsinimas butų at
remtas.

Kad šitoks noras netrukdo 
socialistams laikyties nuose
klios klesinės, darbininkiš
kos politikos, tai šiandie tur
būt to nė *prirodinėt nerei
kia. Bet kad ji butų tikrai 
nuosekliu tai ji turi būti ap
galvota.

Tai yra socialistų partijos 
uždavinys. Jos eilėse jau

men- 
t ik ta i 
visus, 
neda-

Utarninkas, Baland. 9, 1918

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS 

Pataisoma visas užduotis.

Rašytojų ir korespondentu pražomt 
liunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesia) 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vanlu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar- 
tus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o visus teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
Ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
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Truc Iranslation filed with the post- 
niasler at Chicago, Ilk, April 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Kare ir taika. •
Pasaulis įžengė į naują ka

rės stadiją. Ji prasidėjo nuo 
tada, kada Vokietija padarė 
taiką su savo priešais ryti
niame fronte.

Iki Brest Litovsko taikos 
centralės valstybės stovėjo 
daug-maž ant lygios su tal
kininkais. Todėl demokra
tija kaip vienoje, taip ir ant
roje pusėje turėjo daug vil
ties, kad karė neužilgio bus 
galima užbaigti derybų ke
liu “be pergalėtojų ir perga
lėtųjų.”

Talkininkų šalyse vado
vaujanti spėka, kuri stojo už 
šitokią taiką, buvo Rusijos . , , , . . , . ..
revoliucionieriai. Po jų įte-1 l)lJelakaus atbalsio, kad ji- 
kme tokį taikos pieną priė
mė Rusijos valdžia tuoj po 
carizmo nuvertimo. Tam 
pienui pritarė ir Suv. Valsti
jų prezidentas.

Centrąlėse valstybėse už 
taikos derybas ir už principą 
“be pergalėtojų ir pergalėtų
jų” pirmiausia viešai išsirei
škė Austrija. Paskui tatai I 
indorsavo ir Vokietijos rei
chstago didžiuma. j

Bet tada, kada įvyko tai
kos derybos Brest Litovske, 
dalykai ėmė žymiai keisties. 
Vokietijos karininkai, paju
tę, kad iš Rusijos pusės pa
vojaus nebėra, išsižadėjo sa
vo pirmesnių žodžių ir pasta
tė Rusijai sąlygas, visai ne
sutinkančias su demokrati
nės taikos principais. Paga
lios, kontraktas taikos su 
Rusija tapo padaryta pagal 
karininkų pieną.

Dabar Vokietija, atsikra- tesirūpino.
čiųsi nuo priešų iš rytų pu- Bet dabar yra aišku, kad 
sės, pasiryžo tokiu-pat budu socialistams yra svarbu bent 
apsidirbti ir vakariniame du dalyku pabrėžti: viena, 
fronte ir pasiuntė savo legi- kad jie nestoja už separati- 
onus prieš anglus ir f rančų-Į nę taiką; ir, antra, kad jie 
žus. nedalo nieko tokio, kas tru-

Vokįetija tęsia atvirą už-Jkdytų karės vedimą. Nes 
kariavimo karę. Vietą de-1 kaip pirmam, taip ir antram 
mok ratinių taikos principų atsitikime jie suloštų į ranką 
pas ją užėmė imperialisti-Į Vokietijos imperialistams, 
nįai principai. Ažuot ėjusi Mes nesakome, kad Ame- 
prie taikos derybų keliu, jijrikos socialistų partija, kai- 
nori atsiekti jos ginklų spė- po tokia, iki šiol stojo už se-

kreditavo tuos budus, ku
riais buvo siūloma jie įvyk- 
dinti.

Ji diskreditavo, plačiųjų 
minių akyse, Rusijos revoliu
ciją ir kartu diskreditavo re
voliucinį veikimą, kaipo bū
dą sustabdyti karę. Pirma 
daugelis žmonių mane, kad 
ant kelio prie taikos stovi 
tiktai kapitalistinės vald
žios; dabar jie ima manyt, 
kad ir revoliucinė valdžia 
gali būti kliūtim prie taikos. 
Nes jie kaltina valdančiąją 
Rusijos partiją (bolševikus) 
už Vokietijos imperialistų 
laimėjimą rytuose. O šis lai
mėjimas, be abejonės, reiškia 
karės pailginimą.

Brest Litovsko taika dis
kreditavo ir obalsį ‘‘taika de
rybų keliu.” Kada dabar 
užsimena kas apie derybas 
taikos atsiekimui, tai žmo
nėms tuojaus prisimena 
Brest Litovsko konferenci
jos ir jie mano : “Tokių de
rybų mes nenorime!”

Brest Litovsko taika įti-
i • 4-nib^i'nl/n I Truc Iranslation filed w»th the post-KinO milliaS talKimnKų S a- I nlaster at Chicago, III., April 9, 1918, 
lyse ir Amerikoje, kad prie »s reųuired by the act of Oct. g, 1917. 

teisingos taikos su Vokietija DIDELIS “LAISVĖS” 
negalima prieiti kitaip, kaip UOLUMAS.
tiktai sumušus ją. Kol Vo- -------
kietija nebus sumušta ir tu- Jau senai tarp musų ir “Lais- 
rės vilties laimėt karę, kadi vės” prasidėjo ginčas delei inen- 
padiktavus savo plėšikiškas ševikų taktikos. Jisai prasidė- 
sąlygas, toliai, jos mano, ji [jo taip senai, kad prisieina pri- 
nenusileis. I minti jo turinys.

Prezidentas Wilsonas, kai- “Laisvė“ kartą paraše, kad 
bedamas pereitą subatą Bal-1 Rusijos menševikai, po Kercns- 
timorėje, be abejonės, išrei- kio valdžios nuvertimo, varto- 
Škė šitą minių nuomonę, sa- jo boikotą linkui naujosios vai
kydamas: tižios, ir kad tuo budu jie pasi-

“Iš musų pusės todėl te- rodė ,es« prielankesniais buržu- 
gali būt tiktai vienas at- 1U5ineĮ 
sakymas: Spėka, spėka iki k,skal- 
galo spėka be saiko ir ri- Mes 
bos, teisinga ir triumfuo- irimus kritikavome.
janti spėka, kuri padarys Atsakinėdama į musų kritiką, 
teisę pasaulio įstatymui ir “Laisvė“ tečiaus tolyn vis la- 
nušluos į sąšlavyną kiek- Ibiaus krypo nuo ginčo temos, ir 
vieną saumylingą viešpa- pagalios, paskutiniame savo 
tavimą.” | numeryje, ji parašė tokį®straip-
Šitas prezidento atsiliepi- s"'’ ka‘l ^rodo, jogei ji kone 

mas ras miniose tuo labiausi',siU llznurso’ !,l,le e,lla 8‘n"
- - - •- I cas.

sai seka po šitokio jo užreiš- Jį kaltina “Naujienas” vien- 
kimo: | pusiškumu, sakydama, kad jos

, .1 skelbiančios tiktai dokumen-
. K‘?„gl tad m,e® turlme tus iš “Rubočaja Gnzela” (men- 
daryti. Kas dėl manęs,I š<-viku organo), o visai užtvlin- 
tai aš esmi pasirengęs, vis čios kilQ pusę Tarytum įntui 
dar pasirengęs, pasirengęs yn, ,u.gulnclltas, Jeigu ..Nau_ 
ne.t ir dabar, svarstyt pa- jic tikslas buv() O() 
doną teisingą ir dorą tai- ka(1 ..Laisvė„ vicn iškai lul. 
ką kiekvieną valandą, ka- šviels <|aIykuS) lai joms iIllai 
da ji bus nuoširdžiai pa- pakako paduot niokumentus” 
siūlyta - taiką, kuri ly-k ,os kurj ujį 
gias sąlygas suteiktų stip- aJ.1)a ncteisingai perstatė. Juknam if silpnam.” | (ai yra ai-ku

Ir prie to šitas “Laisvės” prie
kaištas yra faktiškai neteisin
gas. Menševiko Martovo rezo
liuciją mes ei ta vonių ne iš “Ra- 
bočaja Gazeta“, o iš “Class 
Struggle” (Amerikos kairiųjų 
socialistų žurnalo).

Tolinus ji kalba apie menše
vikų atsakomybę už Kerenskio 
valdžios darbus, sakydama:

Kad menševikai (mes kal-

Prie šitokių aplinkybių so
cialistų padėjimas Suv. Vals
tijose darosi daug keblesniu, 
negu buvo pirma.

Socialistai nustatė savo 
poziciją linkui karės, vadova 
udamiesi tąja nuomone, kad 
Suv. Valstijų įsikišimas pa
ilgina karę. Todėl jų pozici
ja buvo iki šiol griežtai ne
gatyve. Kitu kuo jie mažai

Joms tečiaus dar labai trūk
sta aiškumo. Vieni kalba 
šiaip, kiti taip.

Tuo gi tarpu artinasi lai
kas, kada reikės pradėt ru- 
lens rinkimų kampaniją. Į 
ją socialistai turės stot jau 
su gerai išdirbtu programų.

NAUJIENOS, Chicago, BĮ. 
JIL ,.n—„NĮm u, Luujgeisg"1 1 ■amuJ
mini skliauteliuose, būtent: kad 
ji, darydama priekaištus 
ševikanis, turi onienėje 
tam tikrą jų srovę, o ne 
Pradžioje ji to skirtumo 
re.

Pagalios, ji teisina bolševikų 
vartojamą prievartą. Girdi, re
voliucija lai nepaprastas laikas. 
Labai gerai. Bet kodėl “laiko 
nepaprastumas” yra pateisini
mu tiktai vienai pusei? Jeigu 
“Laisve” stengiasi išaiškint bol
ševikų darbus iš tų nepaprastų 
sųlygų, į kurias juos pastate re
voliucija, tai bešališkumas rei
kalautų, kad ji atsižvelgtų į ši
tas sąylgas ir tuomet, kai kalba 
apie bolševikų oponentus. Ar 
ne ? '

Bet augščiaus minėtieji “Lais
vės” išvadžiojimai, tai vis, a- 
nol jos pačios, tiktai “side 
show” pašaliniai dalykai. Pa
matiniai klausimai, apie ku
riuos eina ginčas, yra tokie: ar 
menševikai ištiesų laikėsi “boi- 
kotizmo taktikos“ linkui nau
josios valdžios, ir, antra, ar jų 
nedalyvavimas Lenino-Trockio 
komisą riale parodė, kad jiems 
yra artimesnė buržuazija, negu

30 Lekcijų

Apžvalga

valdžiai, negu darbinin

šiluos “Laisvės” tvirti-

telli, o ne apie internacionali
stų Martovų) yra atsakomy
bėje už Kerenskio politikų, 
tai faktas. Kiekvienas mini- 
steris atsako už visos minis
terijos darbus.
žinoma, kad taip. Ministe- 

riai ima kolektyvę atsakomybę 
už visos ministerijos darbus. 
Bet tai yra pašalinis klausimas. 
Tiesiog-gi su imTsų ginču rišusi j 
tas dalykas, kurį “Laisvė” pa-

“Boikotano” “Laisvė“ nepri- 
rodė. Priešingai, ji pripažino, 
kad jos kaltinimas buvo perpla- 
tus, nes Martovo vadovaujamo
ji menševikų dalis ešanti nekal
ta tuo, kas prikaišiojama ki
tiems menševikams. Antra, ji 
pripažino, kad jos kaltinimas 
buvo neteisingas, nes menševi
kai ne dėlto atsisakė būt vieno
je valdžioje su bolševikais, kad 
jie boikotavo juos, o dėlto, kad 
jie nesusitaikė dėl sąlygų.

O kur jos prirodymai menše
vikų palinkimo prie buržuazi
jos? Apie paradoksus jau ji 
pati nemėgsta dalį jiatus kalbėt. 
Bet ūžta iii stato \6Lkoki “nau-| ji stato V'į'kokį 

argų^i/ėnlą:
(“Naujini

Bet už|a
ją

Jos
kad nięiševikai'. 
jai J ui glinės socii 
n isterijoj, bet tok:

Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, ^sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nrra geresnio budo už ši kursi) išmokti angliškai kalbėti, skaityti ii rašyti, .lis yra lengviausias, greičiau
sias ir tikriausias būdas išmokti visų anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viski, atminti. Jos perstoto da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio 
minti su tokiu spėka, kad 'jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta.

_ , Pirma lekcija susideda iš 8 di- 
ienos lekcijos yra užduotis, kurių mokinys iš- 

!«.•»...nių, «i .siunčia j mokyklų dėl palaisvino klaidų. l ž pataisymų klai-
. . , . Pataisytas užduotis mokykla gruziną mokiniui atgal. Apie prisiunlinfjinių užduo-

del pataisymo, paaiskimmų nusiųsime kartu su lekcijomis.
Štai kų musų mokinys sako apie musų kursų, išmokęs angliškai:
“(įerbiainieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėkų už jūsų atsakanti mokinimų ir 
populeriškas lekcijas jūsų inelodos. Jūsų mokinimus! užganėdintas visais atžvilgiais, 'laipgi, ačiū ir už 
kVV^'Huciją (pHtarimus). Jusu metodos kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPH KI- 
.IAUSKAS, Norristpvvn, Pa., .iuly 11, 1917”. - iĮB!WlilWliaŪ
I urime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursų, yra taip užga

nėdinti —- busi užganėdintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.90, už tų pati kursų. Bet užsirašyk tuojau*— 
dabar. Vėliaus gali bule per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekviena. Po to, ir vėl bus 
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tik dėl išplatinimo savo puikios 
metodos mokinimo. Ta!F*’ I><rmas. Siųsk $2 šiandien, tndčk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntinio kur
so. lamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus. Sis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progų gauti ji už $2.15, su markėmis. Naudokics šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktiškų 
metodų. Prisirašyk šiandien.

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,— (Pirmiau buvo: “American School of Languages”, 
3103 So, Halsled St................  ‘ .................. CHICAGO, ILL.

kad jie nuvertė Kerenskį, ir ci
tuoja Gorkio laikraščio žodžįus, 
kur sakoma, kad ^nesuvaldoma 
kova su bolševizmu tai yra ko
va su darbininkų klesa“. La
bai gerai. Ir mes pacituosime 
Gorkio laikraštį. Štai ką Gor
kis rašė po bolševikų pervers
mo: -

“Leninas ir Trockis ir ke
liaujantis kartu su jais jau
nusinuodijo supuvusiais ga
lios nuodais (otravilis gnilym
jadom vlasti), apie ką liudi
ja jų negarbingas aj>siejiinas
su žodžio ir spaudos laisve ir
su visomis tomis teisėmis, už
kurių pergalę kovojo demo-

Buvo $10.00

šis kursus susideda iš 30 gražiai atspausdintu ant geros popicros lekcijų. 
( elių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekciji 
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, Ir siunčia i mokyk 
dų nieko nereikia mokėti. ” ■ • 
čių

jo priėmimo ir 1.1. Geras mais
tas yra margas, tinkamai sutai
sytas, tinkamoj daugumoj ir ne
susigadinęs nuo stovėjimo bei 
nesuterštas chemikalais.

Dr. A. Montvidas.

rėdžius tais pačiais drabužiais 
ką diena dėvi?

3. Ar teisybė, kad džiovinin
kas turi gert arbatų iš pušų me- 
tuogių ir pas arklius gulėt?

4. Ar reikalinga mauditis ir 
kaip tankiai?

5. Ai’ prastas maistas gali pa
daryti ligų?

Atsakymai —
1. žymiai kenkia, nes sugadi

namas kraujas ir jis nebegali at
nešti į mėsas tiek oxigeno (de- 
gio), kiek reikia. Raudonosios 
kraujo kūneliuose esanti me
džiaga susijungia su iš anglių 
išėjusiu gazu ir jie nebegali su
sijungti su oxigenu. Jei daug 
to gazo prikvepuot, galima nu
mirt arba ima kelis mėnesius, 
kol kraujas atsitaiso. Kūnas 
lieka prieinamas užkrėtimams 
lengviau, negu kuomet kraujas 
yra normalis. ’

2. Kenkia, nes nėra liuosumo 
ir todėl gero pasilsio. Miegant 
reikia apsirėdyt taip liuosai, kad 
visi raumenis butų palikti be 
įtempimo ir kad be išsibudinimo 
galima butų apsiverst lovoj.

3. Neteisybė. Pušis kaipo au
gumo nieko negelbsti džiovos 
gydyme, tik pušynuose susitve
ria taip vadinamas ozonas, ku
ris yra susidėjimas daugiau oxy 
geno atomų, negu paprastai, o 
oxigenas džiovoj yra labai svar
bus daiktas todėl džiovininkui 
geriau gyvent arti pušynų bei 
pušynuose, bet pačios pušįs nė
ra vertos džiovoj. Ozonas su
sitveria ne tik pušynuose, o ir 
šiaip audroj, vėtrose, pajūriuo
se ir tt. Gi gulėjimas pas arklius 
yra prietaras ir džiovininkui 
kenkia, o ne gelbsti. Žinoma, 
jei arklių tvarte oras yra geres
nis, negu ligonio šluboj, tuomet 
jam butų geriau gulėt su arkliais 
negu namie.
4. Maudytis reikalinga, nes ne

maudyta oda apsineša prakaitų 
ir kitais nešvarumais ir nebega
li per jų išeiti prakaitas, nes už
kinką skylutės, per kurias jis iš
tina. da yra organas, per kurį 
mes išleidžiame šilumos pervir- 
šįvj’eikalingus odai ir plaukam

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofiaaa :

3321 S. Hilited lt.
Ant trečių lubų

ffl. Drover 1310

Miesto Ofisas r
127 N. Dearbo'n M.

111 1J Unity Bldf.
Tel. Central 4411

Nariai Cook Connty Raal Katate Taryba* 
A. PETRATIS & CO.

Raal Katate Ofiaaa
Paakclina pinigus. Parka, parduoda Ir 

Maino naaiBa. loto* ir farnaaa. 
Apsaugoja turt* nuo ugnies. 

Poriiuri apatraktu*. padaro popteraa 
NOTARY PUBLIC

731 W. »5ta gatr* 
kampas Halstad

“Akli fanatikai ir besąži- 
niaį a vau turistai (sliepyje fa- 
natiki i bezsoviestnyje avan- 
tiuristy) kaip be galvos lekia 
neva “socialūs revoliucijos“ 
keliu — o išliesų tai yra ke
lias į anarchijų, į proletariato 
ir revoliucijos pragaištį”.
Tai matot. Galima, vadinasi, 

skaityt klaidingu dalyku “nesu
valdomą kovų su bolševizmu“ 
ir kartu galima kovot su avan
tiūristiškais jų darbais. Į gin
kluotų perversmų, kurį bolševi
kai įvykino, mes žiūrime kaipo 
į didelį nusidėjimų, o ne kaipo 
j nuopelnų, už kurį reikėtų juos 
garbint.

js”) sako, 
pritarę ide- 
llistinės mi- 
Įt ministeri

ja neįšftturč bolševikų 
kaltės, ries bolšb^ikai norėjo 
turėt ten absoliritę didžiumą.

Išeina taip, kau su bolševi
kais negalima buvo susišne
kėti. Bet mes netikim tam.

Kodėl/ menševikai galėjo 
susišnekėti $u Kerenskiu ir 
sutiko būti ten mažumoje? 
Juk mes žinom, kad jie suli
ko ir pačios “Naujienos“ sa
ko, kad jų ten buvo mažu
ma !

Išrodo, kad Kerenskio val
džia buvo menševikam arty- 
niesnė, negu bolševikų val
džia. Nereikia didelio mok-l 
slo, kad supratus tai... . T ,I.. A. Koreckas iš Valparaiso, Ind.
Tiesa, kad didelio mokslo čia [klausia:

nereikia. Bet reikia truputį lo- 1. Kame priežastis, kad kojos 
gikos. Iš menševikų pasiprieši- per kelius labai silpnos?
nimo tai sąlygai, kad valdžioje 2. Ar reikia akinių, jeigu akįs 
butų absoliute bolševikų, di- nuo skaitymo užsidega bei lie- 
džiuma, ‘Laisvė“ išveda, kad Į ka raudonos?
menševikai reikalavo didžiumos
sauj Atsakymai —

Bet juk nieko panašaus ne- 1-Užsinuodijimuose švinu, ar- 
buvo. Tose menševikų (C. K-o scniku ir illkol>oIiu «al*lna «al,t 
ir Martovo) rezoliucijose, ku-1 silI,nui»a k«j°se ir žir‘lfcs 1-Vgo- 
rias paskelbė “Naujienos“, rei
kalaujama tiktai to, kad valdžia 
butų sudaryta iš visų socialisti
nių partijų, pradedant liaudies 
socialistais ir baigiant bolševi
kais. i -

Q jeigu menševikai nereikala
vo sau didžiumos socialistinėje 
valdžioje, tai kokios vertės turi 
“Laisvės“ priekaištas, kad, jie 
buvo mažumoje Kerenskio mi
nisterijoje? Aišku, kad jokios. 
O jeigu tas priekaištas neturi 
jokios vertės, tai kuo “Laisvė“ 
remia savo tvirtinimus apie 
“buržuaziškus“ menševikų prie
lankumus? Nieku, išimant “pa
radoksus”, apie kuriuos jau ji 
dabar nebenori kalbėt...

Beje, kad prirodžius, jogei 
bolševikai visgi esą teisus, o 
menševikai kalti, ji pasakoja a- 
pie didelį bolševikų “nuopelną“,

ku lies, i|tjs bolšb

Sveikatos Skyrius
Atsakymai į klausimus.

kirtimas kojų per kelius lipant 
tropais, bėgant ir kartais vaikš
čiojant yra tankus apsireiški
mas. Užsisenėjusiam syphilyj 
irgi gali apsireikšti silpnumas 

i kojose.
2. Tankiausiai reikia akinių, 

bet jei perdaug skaityt, ypač ne 
dienos šviesoj bei skaityt daug 
smulkaus rašto,* tuomet ir aki
niai negelbės. Keikia gerai iš
miegot, pavalgyt ir gaut tyro 
oro, tuomet ir akįs stipresnės. 
Gali būt, kad turite kokių akių 
ligų, todėl patartina nueit pas 
akių specialistų (ne optometris- 
tą) ir sužinot.

W. M. Iš Wheaton, III., klau
sia :

1. Ar kenkia sveikatai, jei pri-Į 
kvepuoji iš pečiaus priėjusio an-

kuno,
Inkstam lieka užduota perdaug 
darbo, kada oda nedirba atsa
kančiai. Maudyties patartina sa
vaitėj sykį bei nors sykį dviejose 
savaitėse.

urie išeina su prakaitų.

Dr*y*r S4M

EXTRAT 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

Naudokitės proga kol vra pigu
PETER MILLER

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

Tol. Canal 5838.

KRIAUČIŲ ŠAPA
JUOZO TACELAUSKO

SIUVINYČIA VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 
Pataisoma ir išvaloma kuopuikiausia, 
kad niekas nerugoja už mano darbi,. 

Dabar perkėliau visą biznį i 
naują vietą —- į naują namą.

Meldžiu atsilankyti ir patirti ma
no darbų.

Senas antrašas buvo: 1717 Peoria 
Road, o dabartinis naujasis —

2002 Peoria Rd.,
Springfield, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Piritas Floras 15c. Balkonus 10c.
Prie šių kainų priskaitonia ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir ??-ra GATVftS

5. Prastas maistas, jei nenuo
dingas ir nekenksmingas kitaip 
sveikatai, tik tur mažai maitin- 
gų medžiagų, gali nusilpnini į 
kūnų ir pastarasis neatsilaikys 
gerai prieš užkrėtimus. Bet žo
dis “prastas maistas’’ yra taip 
plalus, kad nežinia kų j uotui no
ri pasakyt klausėjas. Prastas 
maistas gali būti dėl netikusio’ 
jo sutaisymo arba dėl vienodu- SKAITYK IR PLATINK 
mo vartojime, arba dėl perdaug “NAUJIENAS.”

TELEPHONE YARD3 2721
toOR. J. JONIKAI » >S

Medikas iir Chirurgai
C. rialsted Si. ClUcag*



Utarninkas, Baland. % 1918. N A U .T T E N O S, Chicago, III.
—

KORESPONDENCIJOS
Mm Metinis

CLINTON, IND.

mečiais

Naujokų išvažiavimas

Patemykit Dienas DYKAIDYKAI

PITTSBURGH, PA

Birutes Choro vakaras

Didelė Lietuviška
Krautuvė

Chicago, III

3109 S. Morgan st. Chicago

Sergėkite savo akis

BENLD, ILLChicago, III

Nedėlioję nuo t

nfl5TER 5Y5TEH

'atavi nuo $15 flV

vakbil*

moko pagerbti savęs nė, ypatin 
gai tų veikėjų, kurie daug triu 
sO parieda susimokinimui ir pas 
ta tymui scenoje dailės dalyke

Šitie sidabriniai daiktai yra to paties patter- 
n’o ir gerumo, kaip kad jų gaudavote už 
American Family Muilo Popieriukus.

TELEPHONE YARDS B8B4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki • vai. vak. 
3325 So. Halsted St„ Chicage

Tclephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietpvis 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. 
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

Prašyk Dykai 
Premijų 
Surašo

Balandžio 3 dienų iš antrojo 
Į Vermillion pavieto din t rikto, ku
liu prik|auso ir musų miestas 
tapo pašaukti kariuminėn 93 vy- 

Irai, tame skaičiuje devyni lietu
viai, tarp kurių du LSS. 26 kuo
pos nariai, broliai Volteras ir Ka
zimieras Sarapinai. Juodu bu
vo veiklus draugai, ir kaipo mu
zikantai, daug padėdavo kuopai 
jos rengiamuos vakaruose ir ko-i 
neoriuose.

Visi pašauktieji išvažiavo Big 
Four gelžkeliu į Ft. Wrigbt. Iš- 
važiuojančiusius stotin palydėjo 
daug žmonių ir benas.

— Kairysis Latras.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
di.son, 1850 N. WcHs 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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tol. Canal 4946. Chicago, 111.

Time translation flled with the post- 
mastei’ at Chicago, III., April 9, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

WESTVILLE/ILL.

Ne užsi tikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptickoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Minis akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

3-Čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tčmykite i mano parašą 

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

Darbai čia eina neblogai, bet 
vis tik atvažiavusiam iš kitur ne 
taip lengva jo gauti, ir kai gauni, 
tai dirbk — dienų ir viršlaiki.

Draugijos lietuvių apsnūdu
sios, jei kų veikia, tai tik L.S.S. 
17 kuopa. Dabar ji rengiasi prie 
ąpvaikščiojimo Gegužės Pirmo
sios. Kalbėtoju nutarta pasi
kviesti d. F. Kalombackų. Pra
kalbos įvyks C. Sigmanto svetai
nėj, gegužės 1, 7:30 vai. vakaro. 
Tikimės kad žmonių susirinks 
nemažas būrys pasiklausyti apie 
darbo žmonių reikalus.

— Jaunas Vaikas.

Jei nori greitai ir pasekmingai iSmoUti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyt!, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama.- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Ralymo
Lenku ” S. V.Valdybos Prieky bos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
||lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyvoj 
Imančius toliau mokiname per laiškus, viskas 
llaiškinama lietuviškai.
j American College Preparatory School ! 
(3103 S. Halsted St. Chicago Ill.j 
|| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

American Family muilo popieriukų 
ir jus turėtumėte pasinaudot proga 
šiame specialiame premijų pasiūly
me tikrų Wm. A. Rogers sidabrinių 
peilių, šakučių ir šaukštų. Taipgi 
Staltiesė. Šį metą specialis premijų 
pasiūlymas trauksis bėgyje pirmų 20 
dienų balandyje tiktai. Atmink die
nas — nuo balandžio (April) 1-mos 
iki 20 d. Patėmyk šiame laikraštyj 
apgarsinimą. Jis nurodys kur nu
nešt surinktus American Family mu
ilo popieriukus dėl apmainymo juos 
ant puikių dykai premijų.

MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKU APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimu pa
darys jus žinovu i trumpą laiką.

Mes turimo didžiausius ir geriausius kirpi- 
tno-d*dgninff ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va' 
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

I’ntrenos daromos pagal Jūsų mlerą — 
dailė* arba dydžio, iš blle madų knygoa.

MASTER DESIGNlMG SCHOOL
J. F. Kasnieka, Perdėtinia,

Balandžio 6 dienų Liet. Mok
slo Draugystės svetainėj buvo 
Birutės Choro vakaras. Lošta 
juokinga komedija “Piršlybos”, 
bet lošimas pavyko negeriausia. 
Reikėtų aktoriams geriau prisi
rengti. Be to, publikai gadino 
tipų ilgos pertraukos. Tiesa per
traukose buvo deklamacijų, bet 
jos daugiau gadina negu dalykų 
pataiso, nes nukreipia publikos 
domų visai į kitų pusę ir išsklai
do mintis, šiame spektaklyj po 
pirmo juokingo akto p. K. Šim
kūnas sakė monologų “Nepabai 
gtos darbininko mintįs”. Tas 
monologas nė kiek nesirišo su 
komedijos lošimu.

Birutės Choras d. J. Semylio 
vedamas gražiai padainavo dar 
keletu dainų. Publikos atsilan
kė nedaug nors vakaras gerai iš
garsintas. Tai, tur būt, pasek
mės griežto lietuvių pasiskaity
mo į partijas.

Dabar Birutės Choras žymiai 
sustiprėjo. Šv. Kazimiero para
pijos vyčių choras dėl kažin ko
kių priežasčių sustreikavo, taigi 
iš jo keletas dainininkų ir dai
nininkių prisiėjo dabar prie Bi
rutės Choro. Nežinia tik, ar il
gam. — Sokietis.

Bet, žinoma, su laiku ir clin- 
toniečiai susipras ir mokės būt 
mandagus savo apsiejime vie
šuose vakaruose.

(ii "Clintono Lietuvių Jauni
mo Žiedui” reikia palinkėti bu- 
jojimo ir gražaus pasisekimo 
scenos meno srityj.

— Buvęs teatre.

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

jo tarno rolę;
Birbilo; T. Pe-

Blyno; V. Kazake- 
Baltanoslo. Moterių ro- 

Magdytės Šarkaitės rolėj 
plė Elena Basimaitė; ^Marcelės 
Pajuostpilvienės p-lė P. Pečkai 
čiutė; piršlės Cicilijos — filė O. 
Sadauskaitė; Rožytės plė Ane
lė Armonavičiutė.

Pažymėtina, kad visos minė
tos merginos yra čia gimusios, 
viena lik, regis, gimusi Lietuvoj; I

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

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

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

E2358 Darbinink
Jį2357. JUirulcjų-_______ „
kaa13—Sukruskime Broliai 
E3349—Kur tas šaltinėlis i
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius.
E3323—Ilgu, ilgu niu nanl svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas l’žia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramofonų 
talogus veltui.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagO 
Telephone Hiiymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų i^visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10 -11 ryto; 2—S.popietų-
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dieną.

“MOKYKLA

Dr. A. L. YUŠKA 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet: 7—9 vak.
Ofisas: 

1900 S. Halsted St. 
Viriaj BUchoffo Aptiek**. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

linkiriant Nedėldieniu* Ir 8*reda*

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedeldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albuny 5546

Už 250 Popieriuku Nuo 

American Family Muilo 
STALTIESE

Geriausios Bųšic 
ino

DR. A. J. KARALIUS
X-8PINI)ULIAI

1121 N. West«rm avė.
Valandos: •—12 rytoj 1—11

bet dar maža būdama čia atke
liavus. Nežiūrint to, aut scenos 
labai gražiai lietuviškai kalbėjo 
ir žodžius tinkamai akcentavo. 
Lošime ypač pasižymėjo plė Ona 
Sadauskaitė: netik jos dikcija 
buvo graži, bet ir visas užsilai- 

[kymas ir judėjimas buvo artis- 
I liški.

Be lošimo buvo dar ir kitokių 
I priedų. Plė O šimkailė padekla
mavo eikš “Kova ties Žalgiriu” 

[dvi pp. Patašių mergytės dekla
mavo: viena. “Myliu augštų mi
šką”, antra, “Žuvusio kareivio | 
laišką.”

Vienas tik pagailėlinas apsirei
škimas, o tai nemokėjimas mu
sų publikos užsilaikyti vakaruo
se. Laike lošimo ar dcklamaci- 
jų daugelis publikoj kalbasi ga
rsiai tarp savęs ir tuo trukdo 
kaip kitiems susirinkusiems, taip 
ir patiems aktoriams ant pagrin
dų. Ypač, kada deklamuoja ma
žos mergytės savo silpnais bal
seliais, tai per užimą toliau est
rados nieko nebegalima girdėt. 
Clintono publika jau nebeprimų 
kartą turėjo progos lankylis į 
vakarus, ir kiekvieną sykį ji per- 
sergiama, prašoma ramiai užsi
laikyti, bet lig šiol ji vis dar ne
išmoko žmoniškai apsieiti, neiš-

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

3
- Irs. A. VIDIKAS

Baigusi Akušerijos Ko- 
ilgai praktiku

os Pennsylvanijos ho- 
pHalėae ir Philadcl- 
hijoj. Pasekmingai 
atarnauju prie gim- 
ymo. Uždykų duodu 
odų visokiose ligose 
loterim ir merginom. 
113 So. Halsted Str., 

(Ant antru loby) 
Chicago.

DL G. M.GmER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kerti 32 st.
Chicagc, III, 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

'l aipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

AR TURITE SKOLININKĄ?

(
Mes iškolektuojaine nuo nestropių skolininkų 
senas ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bile tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolektuoti, ne- 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne l^Vy 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie- Z* 
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- A 
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiu- * 
rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. BODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YBA ATDARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro 
t larninkais, Kelvergais ir Subalomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose įvirstuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3111 S. Halsted St

VUNAT1NIB BEGIBTKDOTA* BUBA* APTDUOBIUB ANT ORIDGBPOBTO 
vyrams ir suaugiems

Akiniai aukso rtauoa* nuo I 
eičiau. Sidabro rėmuo** nu . 
•uglčiau. Pritaikoma akiniu* uldyk*. 
Atminkit: Galvo* *op4jlmaa, nerrilka- 
maa, aklų akaudijima*. u*vilkima* *r 
tt. yra vaisiai* įvairių lirų, kuria ffaH 
būti praialinto* gerų akinių pritaiky
mu. Iltyrima* uidyką, j*i p«riti ar 

4 skauda aki*. J«i Jo* raudono*. Jai «al- 
I va sopa. Jai blogai matai. Jai aki* *U- 
f p*ta, n«t«*k ilgiau, o Jiečkok pagalba* 

aptiakoj, kur kl«kvi*nam pritaikoma a- 
kiniai uidyką. Atmink kad ma* ka*> 
nam gvarantuojam akiniu* ir tdaakia- 
uam g*rai prirankam.

B. M. MKAMBOrr, Ekspertą* Optika*.
J*i Jų* sargata Ir raikalaujata patarimo arba vai* 
tUkortu* BuaiJoJ viri lt matų. Amerikoj 14 ra«tų. ___ _ _ _____ ______
padaryti MU kokiu* rasUku* vaistu*. AB r«kom«ndaoju tik GERUS daktaru*. A* **■ 

------------- --------- --------- CHICAGO, ILL.

DYKAI SIDABRINIAI DAIKTAI IR 
STALTIESĖ

Metinis Specialis premijų dalinimas 
už American Family Muilo poperėles 

Tiktai 20 dienų— 
Balandžio 1 iki 20-tai

Tel. Pullman 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

__ l'žlaikom laikrodžius, žiedus, brau- IOT ji) įjį I I 
zalietus ir kitus auksinius ir sidabri- U UgrAakvIJ

i n*us daiktus. Taipgi įvairiausių lietu- r.^į
V J višky kn>^U- — ||Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 

balsų.geriausių pasaulio artistų, nes pas 
mus krautuvėj randasi geriausių gramafonu ir rekordų.

Gramofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDŲ — išsirinkimas kuopuikiausiš, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum f0,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose, 
čionai paminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų:

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
ur Duu^uųja-Nemunėlis. • * k

‘ ‘ Eina Gardas nuo Rubežiaus.
Prirodino seni žmonės man jaunam 

[mergelę.

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti ____  __

$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu paflft.taS- 
tų overkotų.

Visai kdažai vartoti siutai ir ovev 
kotai, vcjjės nuo $25 iki $85, dabai! 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iikj 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3,W 
Iki $7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis iir 
karais.

8. G O U D O N
118 N. L. 8*n.^ggvi. HK.mb.ry. 414-417. g. Hahted 8U CtoCBčKu JdK;

AKIU SPECIALISTAS • 
Akis Egzaminuoja Dykai 
i Gyvenimas yra
' tyčias, kada pra

nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Opb- 
**12^tbalmometer. ¥- Patinga domu at-
< ~.. v. kreipiama

kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki _____
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et 

Telephone Yards 4317

Balandžio 1 dieną čia buvo 
statomas scenoje veikalas “Pir
šlybos”. Vaidino neseniai įsi
kūrusios “Clintono Lietuvių Jau
nimo Žiedas” draugijos neriai. 
'Pa jaunimo dr-ja pastatė sau 
liksiu lavinlies ir kelti scenos 
meną Clintono, ir tuo bildu pri
sidėti prie vietos lietuvių kultū
rinimo. Tai yra gražus jauni
mo sumanymas, ir be abejo įgys 
gilios užuojautos vietos lietuvių 
visuomenėj.

Lošimas “Piršlybų" išėjo ne
prasčiausiai, visi jaunieji akto
riai savo roles išpildė pusėtinai 
gerai, kaikurie dagi apreiškė tik
rą artistinį talentą. Lošė: K. 
Dumčius Polesio kapitono rolėj; J 
A. Sadauskas 
Kl. (iribauskas 
Irošiunas 
vičia

Augščiausios Rųšies Wm. A. Rogers
SIDABRINIAI

Jūsų pasirinkimas
SIDABRINIAI PEILIAI

Į -i-arba—

SIDABRINES SAKUTES
Į —arba—

' SIDABRINIAI ŠAUKŠTAI
' —arba—
! SIDABRINIAI ŠAUKŠTUKAI

VyriškųDrapanųBatgenaž 
•Nauji neatimti, daryti ant ūžto- 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo

SI’HIIAIISI'AIIMIJ:
Balandžio 20 <1. y. 
ra paskutinė diena 
kurioje jus galite 
gaut šias speciales 
premijas, nors mu
sų paprastas pre
mijų dalinimas es- 

♦I snskrifųs metus, i

Už 200 Popieriukų Nuo 

American Family Muilas

iPECIALIS IMTtMIJ; 

Balandžio 20 d. y- 
ra paskutinė diena 
kurioje jus galite 
gaut šias speciales 
Prvnpjas, nors niu- 
8M paprastas pre
mijų dalinimas es
ti apskritus metus.

• Tiktai Nuo
Balandžio 1 iki 20

Premijų Pasiūlymas
—20 Dienų

Balta Ikivelnos Damask. Didu- 
įpie 64x70 colių—atsiulėta, gatava vartoti.

III I Sisspec'Pasiulin>'Pifmose 2Ū(1’Bal8n(1, Tiktai

y IS ln^ JI Pasilaikoma teisė aprubežiuoti skaičių. Šitos pre-
mijos bus dalinamos tiktai nuolatiniems musų 

y i lij muilo vartotojams.
® 7 I f SPECIALI": PASTABA:—Popieriukai pasiųsti

i'ifl 1 ’ l)el kras:l rdikalauja 10c. už kiekvienų selą si-
h.čl H n i dabriniu dąiklų ir 15c už kiekvieną STAL-'ii tt JLlkTIESE, k»d apmokėjus krosą ir suvyniojimą. II: InMOMm Užrašyk ant siuntinio Dept. S. 108 East Au-

| /Lr^S\ 19 stin avenue, Chicago.
1(^31 Atneškit Popieriukus Į Arčiausia Premijų Krautuve

108 E* Auslin Ay.» buvus Michigan St. 1547 Milvvaukce Av. 
Arli Rush gatv. jilto. Arti Robey gatv.

6426 So. Halsted St. 1658 Blue Lsląnd Av. 8930 Commercial Av. 
Arti 63čios gatv. arti 18tos gatv. South Chicago.

JAMES S. KIRK& Co. Chicago. U.S.A.
■ TMIlllf ITETb Sis inelinis specialis pasiūlymas šį metą yra bėgyje tik 20 dienų, nuo 1 iki 20 A I Mlnnl I (i> balandžio, nors musų paprastas premijųdalinimas esti apskritus metus.

. ateikit pa* mana. Al būvąs a*>
4 duodu patarimu* DTK AI. Galia

t
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NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Baland. 9, 1918.

Chicago ir Apie linkę

tų. Kunigiška dora: “nežiūrėk
11 die- 

Dnrbini- mokinu".

Svarbus referatas
Ketverge, balandžio 

na, Chicagos Lietuvių 
nkų Taryba rengia svarbų re
feratą Mildos svetainėje. Skai
tys M. Jurgelioniene tema ‘‘Da
rbininkų Atlyginimo Įstaty
mas".

kvienas lietuvis darbininkas, 
kuris pelnosi sau pragyvenimą 
kapitalisto dirbtuvėj. Reikalin
ga išgirsti jį todėl, kad dauge
lis lietuvių darbininkų, ištikus 
nelaimei-susižeidimui, nežino 
kaip ir kiek jis gali gaut atlygi
nimo už padarytą jam blogą, ir 
tuo budu esti apsukamas sam
dytojų agentais.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
—Tarybos Sekretorius.

Areštavo kasyklų 
savininkų

Policija vakar areštavo tūlų 
McLeod’ą. Kaltinamas paleidi
me. beverčio čekio. Ponas Mc- 
Leod’as aiškinasi, kad čia buvu
si paprasta klaida: jis esąs tur
tingas vyras, kasyklų savinin
kas Naujojoj Mexikoj. Policija 
jam netiki ir laiko jį uždariusi.

dainavo sekamas daineles: “Į 
kovą, draugai’’; “Jus neužmir
šit", ir “Kur žydinčios gėlės". 
Paskiau dvi jaunuolės lošė an
glišką dialogą. Jų vardų nenu
girdau. P-le J. Mizariutė pui
kiai padeklemavo eiles: “Jonu
kas ir Onytė" ir “Nelaimingoji 
Motinėlė". P-lė Baranauskiu- 
tė deklemavo “Buvo mergytė 
kaip balandytė". Gerai uždro
žta merginoms už abejojimą ir 
neišsirinkimą tinkamo vaikįno. 
Daugiausia juokų betgi pridarė 
p-le M. Babičiute monologu 
“Apgavo", žodžiu, vakaro pro
gramas nors ir buvo trumpas, 
bet labai įspūdingas. Progra
mai užsibaigus buvo smagus 
balius, kuris tęsėsi iki vėlybos 
nakties. —šiaurys.

KAZIMIERAS LEPAS
Mirė Balandžio 7 d., 9 vii. ryte 
po sunkios 4 mėn. širdies ligos.

Velionis paėjo iš Kamą) gub., 
Panevėžio pavieto, Navaršonių 
kaimo.

Paliko nuliūdime moterį ir 
sūnų.

Bridgeville, Pa. — Subatoj, balan
džio 13 diena, SLA. 90 kuopa rengia 
didelį ir puikų balių Vokiečių salė
je, Belltovvn si. Prasidės 7 vai. va
karo. tnžagos: vyrui arba porai 50c; Bus linksnių lietu
viškų šokių ir pramogų.

2;>c.

Brighton Park.—LSS. 174 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 
7:30 vai. vak. 'T. Mažienio svet., 3839 
S. Kedzie avė., kampas 38 pi. 
Draugai ir draugės malonėkite alsi- 
lank.\li laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. J. Gustaitis.

LDLD. 65 kuopos susirinkimas j- 
vyks 9 d. balandžio, Socialistų svet., 
500 Monmnent SI. Draugai atsilan
kykite visi: yra daug svarbių rei
kalų. —Org. A. S,

Roscland, III.— Aušros Knygyno 
palaikančių draugijų delegatų susi
rinkimas įvyks utarninke, balandžio 
9, 7:30 vai. vak., 10900 Michigan av.

—RaŠt. F. Bruškaitė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Antano Pu- 

zinkevičiaus, Kauno gub., Zarasų pa
vieto, Kamajų parapijos, Kosų so
džiaus. Jis pats ar kas jį žinotų 
meldžiu pranešt šiuo adresu:

Juozapas Dili s, 
3730 Deodar St., Indiana Harbor, Ind

Pajieškau Prano Jesiuno. Jis pa
eina iš Kauno gub., Zarasų pavieto, 
. užintų parapijos, Sukštų sodžiaus. 
. is pals ar kas jį žinote, meldžiu pra
nešt šiuo adresu: Petras Zukelis, 
3832 Elm St., Indiana Harbor, Ind. 
Kas pirmas praneš, gaus $3 dovanų

Pajieškau pusbrolio Aleksandro 
hldrio ir S. Budrienės; jie paeina 
nuo Vadoklių, keletas metų atgal 
ryveno Pittsburgh’e. Meldžiu atsi
šaukti, nes aš išvažiuosiu į kempes 
)irm išvažiavimo norėčiau pasima- 
yti su jumis. Antanas Budris,

1525 Penu Avė., Pittsburgh Pa.

PARDAVIMUI

Užmušė lietuvį
Metropolitan Elevated kom

panijos traukinis vakar mirti
nai suvažinėjo lietuvį Juozą Lu
ką, gyvinusį 2439 So. Trum- 
blill gatvėj. Nelaimė turėjo 
vietos ant 56 gt. bėgių. Cicero.

Nemalonus “show”
Policija vakar pasigavo ke

lis užuomaršas, kur, užmiršę 
policijos patvarkymą apie “spit- 
less day". spiaudė ant šalygat- 
vių. Visi nugabenta į teisėjo 
Haas kortą, kur turėjo progos 
prisižiūrėti krutomųjų paveik
slų. Paveikslai yra patiekti 
sveikatos komisionieriaus, ku
riuose aiškinama, kaip spjau
dantis ant sąlygątvių platina į- 
vairias užkrečiamąsias ligas ir 
tt.

“Show
uomaršos turėję užsimokėt po 
vieną dolerį ir prisižadėt nie
kuomet neužmiršt patvarkymo 
apie “spitless day".

Lai(|«hivės atsibus Utnrnin- 
ke, Balandžio 9 dieną, iš namų 
938 W. 34 St., i švento Kazi
miero kapines.

neapsiėjo veltui: už-

NORTH SIDE AUKOS.

Pašovė “kostumerį”
Du jauni vaikėzai Dennis 

Flanigan ir Curmelins Whahn, 
užvakar bandė įsilaužti Frauk 
Meyers saliunan. Šaltinio sa
vininkas, bijodamas netekti lai- 
snio, neleido jaunųjų “kostu- 
inerių". Tuomet jiedu bandė 
įsilaužti prievarta. Meyers pa
leido šūvį. Flanigan lengvai 
pašautas ir vėliau nugabentas į 
pavieto ligoninę, o antrasai, 
VVhalen, į kalėjimą.

Pavogė septynis 
automobilius

Bėgiu pastarųjų 24 valandų 
Chicagoje pavogta septyni auto
mobiliai, viso 18 tūkstančių ver-

Neužilgio pasimatysime.
Tik kelios savaitės liko iki 

rengiamosios gegužinės darbi
ninkų šventės ir K. Markso 100 
metinių sukaktuvių vakaro, ku
rį rengia LSS. 81 kp. gegužio 
4 d. M. Meldažio svetainėje.

Taigi mes visi, socialistinės 
idėjos draugai, pasimatysime ir 
suspausime viens kitam ran
ką ir pasidalinsime mintimis. 
O belo, turėsime progą išgirs
ti drg. P. Grigaičio, “N-nų" re
daktoriaus, kalbą. I^rograme 
dalyvaus Slavų Socialistų Ta- 
mbarinė Orkestrą. P-lės S. A. 
Koppnagiutės dainuos solo ir 
tt. Dalyvauja taipgi žydų, Icn-

Dr-gės K. Petrikienės prakal
bose, Brighton Parke, LSS. Ap
sigynimo Fondui aukojo: A. 
Grina $2; po $1: L. Tamašaus
kas, J. Tumkevič, J. B. Aglins
kas, J. Baltuškis, K. Kipšas, J. 
Jokantas, P. Gura; po 50c.: F. 
Sutkus, L. Sakalovskis, N. Bis- 
lis, P. Malllo, L. GaVenas; po 
25c.: J. Strumskis, J. Griunas, 
K. Jonėnas, J. Gura, R. Klimka, 
E. (ilazauskienė, M. Kazakevi
čienė, J. Baltrūnas, J. Žemaitis, 
J. Vitas. Viso surinkta $16.68. 
Aukojusiems tariu širdingą a- 
čiu. —P. Gura.

Liet. Soc. Jaun. L. 1 kp. rengia de
batus, nedėlioję bal. 14, 1 vai. po pie
tų, Mildos svet. Tema: “Moteris nėra 
protiškai vyrui lygi ir ji neturi turėti 
lygių politiškų teisių.” Kviečiame 
visus atsilankyti LSJL. 1 kuopa

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė
liok 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vielos 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.

Englewood, III.—T. M. L. Pašelpi- 
nes Draugystės mėnesinis susirinki
mas Įvyks balandžio 9, J. Bankus 
svet., 8432 Vincennes avė., 8 vai. v. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi 
lankyti. Nors susirinkimas pripilė 
la siibatoj, 6 balandžio, bet delei tū
lų priežasčių tapo perkeltas.

Kviečia —Valdyba.

chorai, jų tarpe ir LMPS. (Mos

p-nios Gugienės.
Taigi, draugai, 4 d. gegužės 

mes pasimatysim M. Meldažio 
svetainėje. —Marsas.

LITERATIŠKOS

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki 
mus įvyks utarninke, balandžio 9 d. 
John Grušo svetainėje, 1100 So. Cen 
nal Park avė. Pradžia 8 vai. vak 
Draugai, visi atsilankykite, turimi 
daug svarbių neatidėtinų reikalų.

—Valdyba.

J ieško žudeikų
Policija įieško automobiliaus 

savininkų, kuriuo tapo suvaži-

lo Chjniso, gyvenusia 9240 Ma- 
nistOe gatvėj.

Banditų žygiai
Du apsiginklavę jauni bandi

tai vakar užpuolė Pacific Tea 
kompanijos managcrį, min. ko
mpanijos krautuvėj 4310 Went- 
\vprth gt. Atėmė 73 dol. pini
gų-

ROSELAND

BRIDGEPORT

Aš, Uršulė Repšiutė, pajieškau sa
vo brolio, Kazio Pučinsko ir dviejų 
seserų—Barboros ir Mortos PuČins- 
kaiČių. Aš nežinau, kur jie gyvena. 
Atsišaukite šiuo adresu:

Uršulė Repšiutė,
300 Hinkson st., Chester, Pa.

Iš PRIEŽASTIES LIGOS esu pi i- 
verslas parduoti savo iŠdirbystės bi
znį nešantį gerą pelną arba priimsiu 
teisingą vyrą į partnerius, kuris tu
ri gerą sveikatą, moka bizniškai el- 
glies su publika ir turintis gerą nu
manymą dėl platinimo biznio.

(ialnis ir suprantantis vyras galės 
patsai likti turtingu ir galės mane 
padaryti turtingu. Taipgi reikia tu
rėti nors 500 dol. pirmam {mokėji
mui. Kas neturite minėtos sumos 
pinigų ir neturite gabumo, meldžiu, 
idant manęs neklapatintumėte. O kas 
turite gabumą ir pinigų, tai kreipki
tės ypatiškai arba laišku paminėda
mi, kokią vietą esate užėmę ir kiek 
metų turite.

AMRROSE,
714 Van Burcn Str., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
hEIKALINGĄ mergina .mokanti 

bent kiek siūti moteriškąs suknes. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 3.

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

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

REIKALINGA patyręs vyras prie 
rišulių preso į Junk šapą, 

GINSBURG and AI/l’ER
2707 W. 12th St., Chicago.

Tel. Rockvvell 213

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

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestern av., Chicago

Randai
BUČERNIŲ DOMAI!

Nereikalaujama pinigų. Jus galite 
pasirandavoti mano bucernę pigiai. 
Lietuvių apielinkėje, 2 blokai nuo 
lietuvių bažnyčios. Dabartinis aren- 
dorius — bučerninkas serga.
1640 So. Jefferson St., Chicago.

IŠSIRANDAVOJA šloras-krautuvė, 
tinkama visokiam bizniui; užpaka
lyj yra 5 rūmai pagyvenimui. 
Adresas 2900 W. 40 str. Atsišaukite į 
2902 W. 40 st. ant pirmų lubų.

I ■ ................................. ■■■■■i, n ■ I ■ ■ I ■ ■<

Prakalbos

Nepavyko
Jaunas, 19 metų, vaikėzas, 

John VVatcrloo, Harrison gat- 
vekaryj vakar bandė iškraus
tyt McKnight’o kišenių, šis pa

šeimyniškas vakarėlis.

l-toji kuopa surengė šaunų pra
mogų vakarėlį Mildos svetaine-

Aušros knygyno lankytojų 
domai.

Aušros knygyno užžiurėtojais 
dabar yra paskirta vieton bu
vusių E. Kukio ir K. Valio nau
ji, būtent J. Andrijauskas ir K. 
Klimas. Taigi kurie esate ėmę 
knygų iš senųjų knygių, malo
nėkite jas sugrąžinti, taip kad 
butų galima viskas sutvarkyti ir 
pervesti naujiems knygiams. 
Belo, daugelis yra ėmę knygų be

je. Vakaras praleista gyvai ir I kaucijos, ir jeigu knygos nebus 
įspūdingai. Programas susidė-I nepagrąžinta, už jas turės atsa- 
jo iš dainų, deklamacijų ir pra-1 kyli senieji knygiai. O tatai,

Utarniii^e, Bal.j-April 9 d.
Rengia L.1 I). L. DzIOta kuopa

MILDOS S\Wt., 3138 Š!'Halsted St.
) !

Pirmas Literatiškas' Prakalbas 
Kalbės:

KL. JURGELIONIS 
ir 

.T.C'DtJNbULIS /
Visi kas uk gyvas ateikite į šias 

prakalbas. Pradžia 8 valandą vakare. 
( Kviečja LDLD. Komisija.
‘ - ■ ■ / ' - .2 ...................--

Pirmyn. Mišraus choro (North si 
dėje) susirinkimas įvyks balandžio ! 
d. 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet. 
1822 VVabansia avė. Visi mulintį’ 
dainas kviečiami ateiti—Komitetas. 
SLA. 226 kuopa laikys susirinkimu 
nedėlioj, balandžio 7, 2 vai. po pie 
tų, Viešo Knygyno Liuosybčs Svetai 
nėj, 1822 \Vabansia avė. — Visi na 
nitų būtinai atvykite, nes, bus rinki
mai pildomosios tarybos.

—A. Martišiui, Sekr.

REIKALINGA stiprios merginos 
•akandų dirbtuvę.

Senske Bros.
1666 McIIenry St., Chicago.

PASIRANDAVOJA geras kampas 
aptiekai arba graboriui 3658 Union 
avė. Bus gatava gegužio 1-mą, bus 
ištaisyta po rendauninko noru — 
$35.00. Tel. Drover 10144.

Pastarasis betgi spėjo iššoki iš 
j?atvekario, bet stačioj? ant <Ie- 
<lės, kuris po trumpos imtynes

KR^BVloniAT^ONO
R E (^TSR U^L^Tt fi S! ..

DIDŽIAUSIS IR SVARBIAUSIS 
SUSIRINKIMAS SUORGANIZUOTŲ 
KREDITORIŲ INVYKS MILDOS 
SVETAINĖJE, NEDĖLIOJ, BALAN
DŽIO (APRIL) 21, 1918, i vai. po 
pietų.

REIKALINGAS vyras prie butelia- 
vimo sodos. Patyręs arba norintis 
išmokt. Phone Yards 2512.
341 W. 33rd St., Chicpgo

NAMALŽEMĖ

Billy’s “mokina” presbi
terionų prabaščius.

Paskilbusis evangelikų sorki- 
ninkas, Billy Sunday, vakar sa

rionų prabaščiams. Mokino 
juos, kaip reikia niauties su pa
žangiuoju žmonių judėjimu. 
Sulig pamokslininku, visos mo
kslininkų pastangos esą tai kla
idingas pasisavinimas viešpa
ties darbo. x

Bot tą evangelikų sorkininką 
nuolatos sekioja gerai apmoka-Į 
mas daktaras. “Billis", ir “šal
tį gavęs’’ šaukiasi prie jo vais-

IIINHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Jau jis Chicagoj

Tėmykite

PRAKALBOS
li tarninke, Balandžio-Apr. 9

Pradžia 7:30 vai. vakare.

vieni 4-tos kuopos nariai-inteli-lvusiems knygiams. Taigi pa
goniai. Atsilankiusieji turėjo I sirupinkite sugrąžinti »knygas, 
progos išgirsti daug nauja iri Aušros Knygyno komisijos 
pamokinančia, o kartu įsitikiu-Į narys —A. Narbutas,
ti, kad ketvirtoje randasi gabių | ' . --------
ir pasišventusių spėkų. I Mokinkitės, ir dar sykį 

Po programui sekė šokiai ir i mokinki t ės!
šiaip įvairios žaismės. | . . •1 1 Šiandie tas kur nemoka skai

tyt ir rašyt — aklas žmogus. Iš- 
tikro, pagailėtinas žmogus, nes 
atstumtas nuo viso pasaulio gy
venimo.

Tolygiai bloga ir tam, khrs 
’ | gyvendamas šioje šalyj o nenvo- 

ka šios šalies kalbos — nemoka 
angliškai skaityt ir rašyt. Ant1 
kiekvieno žingsnio jis sutinka 
keblumų ir sunkenybių, ir ne
gali niekur augščiau pasiekti, 

I dėlto kad nežinojimas šios ša
lies kalbos ir rašto visur jam ke
lią pastoja. Todėl reikia buti- 

i nai kiekvienam stengties pasi
mokinti. Išmokti gi nėra sun
ku, reikia tik turėt truputį noro 
ir pasiryžimo.

“Aušros Mokykla" prieinama 
kiekvienam, ir čia greičiausia

Apskritai, atsilankiusieji bu
vo labai patenkinti vakarėliu.

Prie progos norėčiau tarti 
žodelį-kitą ir apie pačią kuo
pą. Visų pirma noriu pasakyt, 
kad ketvirtoji, narių skaičiumi, 
jau spėjo pralenkti visas Są
jungos kuopas. Ir tai nenuos- 

| tabu. Nenoustabu todėl, kad 
draugai-kuopiečiai prie kiek
vienos progos daro visa, kas tik 
galima, savo eilių sustiprinimui. 
Veiklesnieji kuopos nariai įti
kinančiai tvirtina, jog šie sun
kus laikai ptufcs mums padi-i 
dint narių skaitlių net iki 500. 
Ir visai neabejoju. Tik, drau
gai, dirbkime visi, kaip yra sa
koma, išsijuosę! Mes turime ir 
galime užkariaut pasaulį.

—A. Dvylis.

M. Meldažio svet., 2242 W. 23 pi 

Padengimui lėšų įžanga 10c. 

Gerai chikagiečiams žinomas

CICERO

Vakaras.

East Chicago, Ind. — šiuo prane
šame visoms E. (’diicagos ir apielin
kės miestelių draugijoms, kad gegu
žės 12 d. LSS. 120 kuopa (iš Valpa- 
raišo) rengia vakarą su teatru Eas’ 
Chicago, Ind. Todėl malonėkite ne 
rengti jokių pramogų toje dienoje.

—P. J. S.

East Chicago, Ind.—LDLD. 70 kp 
susirinkimas atsibus nedėlioj, ba
landžio 14 d. 10 vai. ryto K. Grikšos 
svetainėje, 150 st ir Northcotc avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, ii 
tie kur dar neužsimokėjo už šiuo> 
metus, malonėkite būti susirinkime

—RaŠt. P .J. Sakas.

M. X. MOCKUS
Atvyko vėl į Chicagą.

Visi kviečiami atsilankyti į šiąs 
prakalbas. Komitetas.

| Anglų kalbos mokina dabar 
' patyrusi mokytoja, p-lė Liudytė 
Narmontaitė. Lekcijos nuo 2 i- 
ki 5 vai. po pietų. Matematikos 
(aritmetikos, algebros, geomet
rijos, taip jau plonų braižymo) 
mokina matematikas V. Mišei- 
ka. Užsirašyti galima visados. 
Mokestis labai prieinama. To

Balandžio 6 d. Liet. Janitorių 
Vyrų ir Moterų Pašalpinis kliu- 
bas (iš Garfield Parko) suren
gė pramogų vakarą A. Lauter- 
bako svetainėje. Kliubas buvo
užkvietęs ir LSS. 138 kp. miš-1 dėl eikite visi į “Aušros Mokyk
lų chorą. Choras, drg. Diliaus lą”, 3001 S. Halsted St., Chicago.

■■1IM «llna «erai su- <Apsk) .

REIKALINGI pardavėjai pardavi- 
nčt ant užsako padarytus siutus nuo 
M6.50 iki $40.00. Tinkanti vyrai už
dirbs nuo $40.00 iki $60.00 į savaitę. 
Gera proga atsakantiems vyrams. Pa
tyrimas nereikalingas, išmokinsime 
mes patįs. Atsišaukite pas:

Mr. BECKER. Boom 632, 
220 S. State Si., McCormick Bldg.

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

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

REIKALINGA pardavėjos į Dry 
Goods krautuvę. Geistina leituviškai 
kalbančių. Kabn’s Depl. Store, 
631 W. 31st St., Chicago.

lyvauti tiktai tie kreditoriai, kurie 
iki (am laikui bus užsirašę ir sudė
ję savo Trust (Sertifikatus pas Orga
nizatorių.

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

Užsiregistravimui kreipkitės šituo 
adresu:

J. J. HERTMANQWICZ, 
3133 Emerald avė., Chicago, III.

ATMINK, SAVO GIMINES 
ARBA PAŽYSTAMUS

Jeigu turi ką palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

Gražių geležinių kryžių pamink
lams turiu ant pardavimo PIGIAI— 
nuo $20 ir augščiau. Rašykite arba 
ateikite pažiūrėti.

K. DOVIDAITIS,
3001 S. Halsted St., 3-čias augštas. 

Chicago, III.

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

mokestis $15.00; ga
lite sSsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

L1 _________

Pranešimai

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

Calumet Rcfrigerating Co.,
Roseland, III.—Liet. Mot. Progr. S 1 Archer and Stew«>'d Avė., 

25-tos kuopos repeticijos veikalo — 
“Graži Mageliona ir Petras Karei
vis įvvks utarninke, balandžio 9 d. 
7:30 vi.1. vak. 125 K. lOltH St. r>in.i 
Kai ir drauHCs, turintis roles tame 
veikale ,malonėkite atsilankyti.

—Komitetas

-o
REIKALINGA patyrusiu lantfu valytojų.

CHICAGO CLEANING CO.
*12 W. Washinglon St., Chicago

LSS. 4 kp LSJL 1 kp. ir LMPS ? I REIKALINGA 4 arba 5 moteris 
kuopos bendros apšvietos komisijos I maišus lopyt, geras stoekas, pasto- 
narių susirinkimas įvyks 10 d ba I vus darbas $1.50 už šimtą. Ateikite 
landzio, svredos vakare, Aušros sve- I oasirenge dirbt. L. Finkelslein 
tumėje. Kviečiami visi būtinai atsi-1 1456 S. Racine, Avė., Chicago 
lankyti, nes daug yra reikalų de’1 
apsvarstymo.

Komisijos narys J. P. Markus REIKALINGI siuvėjai prie vyriš- 
. ko ir moteriško kostumeriško darbo. 

Visi tie draugai, kur apsiėmė pa I Atsišaukite greitai: Tel. Drover — 
tarnauti LSS. Aštunto Rajono vaka- I >836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd St. 
re, balandžio 14 d. M. Meldažio svet., I 

malonėsite susirinkti bendram pasi-1 ——------------ —------------------------
REIKALINGAS lietuvis vaikinas sted St Pr idži S-’ t)Uv< I8 vak ■ |a,:ba viduramžis vyras prie darbo a- sted St. I laiižta 7.3 v«d v^ 11)ic nannis kiemQ Į)1>ie už|aikvino 

Rengimo komisija. I uąoinobilių gražioj rezidencinėj da- 
----------  I lyj miesto. Nereikia mokėti auto- 

LSS. 4-tos kp, ir LSJL. 1 kp. pik-1 mobiliom važiuoti. Tiktai tas te
liko rengimo komisijos susirinkimas f ’dsišaukia, kuris yra blaivas, teisin- 
jvyks ryto, bal. 10 dieną, d. St. Meš-Mus’. n?rs kiek kalbantis angliškai ir 
kausko bute, 3752 So. VVallaee g«t |hu’ėt gražų pragyvenimą ir 
Visi komisjios nariai, būtinai priva- i 1OVŲ darbą. Todėl, pirm nc- 
lo atsilankyti i šį susirinkimą. Pra-1 ^u, aVi,sl pasimatyt, atidžiai perskai- 
džia 7:30 vai. vak.-----------------------I tyk sias kvalifikacijas. j

-A. Lechavičia. | Chicago Paper Company, I 
801 S. Wells Str, Priešais Taylor si.

Klausk Mn. Gillctt.

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Pulkausko, 

(arba vadinasi angliškai čali Pulk), 
tas kur buvo kada apsivedęs su Zose 
Juodčaile ir su ja persiskyrė. Turi
5 metų dukterį. Pernai gyveno —i nADnnrnsiT . , ... ......Grand Rapids, Mich. Malonėkite »t-1 n..'..,, •„ a:vto*ino H.1U i 
siliepti tuojaus, arba kas jį žinote v:‘.‘ ’ ; 'j.y.?’1 Jon,? D’okas. Ir bukite geri pranešti už ką busim dė-1 1 s ,nzin5is M^?rlan • 
kingi. Chalis ir J. Philip, I ųo*)? a,,k, „ «hdjukas,1212 State, Racine, Wjs.|3237 Auburn ave,» Chicago, III.

PARDAVIMUIPajieškau savo pažįstamo, Jurgio 
Jankausko, kuris manau, gyvena Chi-, 
eagoje. Malonėkite atsišaukti. I , PARSIDUODA—BARGENAS 
Egnac Poška, Tel Canal 767 Geležinių daiktų ir šynų krautuvė, 
1902 S. lįalstcd St., Chicago, 111.] uždėta 1885. Pardavimo priežastis, 

‘ ’ ‘ i. kuris užima mano
FRED. C. EWART, 

• - -1. Chicago.Pajieškau Antano Mantiko, seniau 
gyvenusio Chlcagojc. Prašau, kas jj 
žinote, pranešti 5« adresą, arba jis 
pats tegul atsišaukia.

Jadvyga Patronis, 
1503 So. Millard Avė., Chicago, 111.

turiu kitą bizn 
visą laiką. L _ 
3108 So. Halsted St.

KARMA

40 akrų geros žemės, 25 akrai dir
bamos, kita miškas ir ganykla. Žemė 
aptveria tvoromis, grinčia 4-rių ka
mbarių; tvartas, daržinė ir (langiaus 
mažesnių budinkų. šulinis su vėji
ne melnyčia, ant puikios upės, Mus- 
keffon Electric Power Danį, puspen- 
klos mylios iki I’nl>riori o miesto. 
Kaina $1750. Inmokėt $500, o likti- 
sius ant ilgo laiko.

United Land and Investment Co„ 
117 N. Dcarborn St., Boom 403.

Chicago, III.

’ r rwL? ’J’ , n
PARDAVIMUI—nuosavybė su pin 

mos klesos groserne ir “meat man 
ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

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

2-ras augštas.

PARSIDUODA namas ant 2 pagy
venimų po 4 ruimus kiekvienas, ge- 
sas ir toiletai vidui. Savinikas turi 
išvažiuoti. Parsiduoda pigiai ir ra
kandai sykiu. 1735 N. Winchester av.

EKSTRA
Mainau namą ant automobiliaus. 

Namas 5 kambarių, žemės pusė ak
ro. Prie to paties namo parduočiau 
ir už pinigus—labai prieinama kai
na. Atsišaukite laišku. Mainyčiau ir 
ant lotų. Namas randasi tarpe 65tos 
avė. ir 55-tos avė. ir Archer.
P. Daubaras 5420 So. Neenoh avė.

PARDUODU arba išmainau į lo
tą (rėži) namus $5,500 3 pakyveninių 
mūras, arba ant išmokėto medinio 
namo. Savininkas ant 3-Čio augšto. 
2848 Artington St., Chicago.

Literatiškos prakalbos! — Utarnin- 
ke, balandžio (April) 9, 1918, L. I). 
L. I). 19-ta kuopa rengia pirmas li
teratiškas prakalbas Mildos svetainėj 
3138 S. Ilaistei! SI. Kalbgs drg. K. 
Jurgelionis ir T. L. Dundulis. Kas
džia”Š vai. vak. Kviečia LDLD Komis.N. Judson, Indiana.

Pajieškau savo brolio, Kazimiero 
Yurcfon. Pirmiau gyveno Brighton, 
Mass. Nežinau, ar jis yra kur gy
vas ar miręs. Khs apie jj žino ma- 

___ ______ lonėkite pranešti šiuo adresu:
tik gyvas, ateikite pasiklausyti. Pra- Adam Jordan, Route No 2, Box 37,

PARDAVIMUI groscrnčs. sankro
va, daranti $30.00 biznio į dieną. Ge
ra viela bučernei. Nėra kompetici- 
jos. 2313 W. 47 St., Chicago.

PARSIDUODA 16 kambarių, 3 fia
lai. medinis namas prie 3622 Nor
mai avė. Inmokėt $50, likusius po 
$2.> j mėnesi. Telefonuokite:

Oakland 6445 Chicago

PARSIDUODA greitu laiku bučer- 
nč. Pardavimo priežastis — savinin
kas pašauktas kariuomenėn, Norin
tis pirkti pasiskubinkite atsišaukti i 
3045 W 43rd St., Chicago, III. 2016 String St

PARDUODU 2 NAMU: 1 medinis, 
arti mūrinio, ant 30x125 pėdų loto, 
$50 raudos i mėnesi. Pamatyk

MR. LUEBKE
Chicago, UI.

t


