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Siberija protestuoja 
prieš Japonija

sadų Berline ir Viennoje ir mes 
negalime vartoti senosios tris
palves, lodei aš manau tinka
miausia priimti raudonąją vė
liavą, po kuria mes kovojome ir 
Įgijome pergalę”.

DRAUGIJŲ ATIDAI SNIEGO PŪGA PENN- 
SYLVANIJOJ

Paliuosuotos nuo mokesčių 
įstaigos turi parodyti 

įplaukas.

Vokiečiai paėmė Charkov
VOKIETIJA NORI UŽ
VALDYTI ŠIAURINE 

RUSIJA
šia

PHILADELPHIA, Pa.. Bal. 10 
— Pereitą naktį šiaurinėj ir cen- 
tralinėj Pėnnsylvanijoj siautė 
tikra žiemos pūga. Kalnuose 
sniego prisnigo nuo 6 iki 8 co
lių,

Vokiečiai stumia anglus 
atgal

Toks jos tikslas yra teikiant 
pagelbų Finlandijos buržua

zijai.

Prasidėjo tarybos su Ukraina
Vokieti-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, April 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASH1NGTON, Bal. 9.
ndie vidaus muitinyčia nuspren
dė. kad bažnyčios, apšvietus į- 
staigos, labdarybės organizaci
jos, pirklybos butai, pasilinks
minimo kliubai ir kitos įstaigos, 
susiorganizavusios ne dėl pelno 
|r liuosos nuo mokėjimo mokes
čių nuo pelno, turi tuojaus pa
duoti mokesčių kolektoriams a- 
lidavitus apie savo įplaukas ir 
savo išlaidis.

SNIEGAS RYTINĖSE 
VALSTIJOSE

WASHINGTON, BaL 10.

sarį nuo Naujosios Anglijos 
•pietus iki North Carolina. Oro 
biuras pranašauja, kad ten bus 
dar daugiau sniego, taipgi Ohio 
klonyj ir Kenlucky vaisi.

Trockis ir laiy vno ministeriu

Vokiečiai nori užvaldyti visą šiau 
rinę Rusiją

SIBERIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ JAPONIJĄ

Visos Siberijos Sovietai pa
siuntė Japonijai protestų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 11, 1918, 
«s required U* the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 9. — Komite
tas atstovaujantis visos Siberijos 
Sovietus pasiuntė Japonijos ko
nsului Vladivostoke protestą 
prieš išsodinimą Japonijos ka
reivių Vladivostoke. Kopijos 
protesto pasiųsta visiems sveti
mų valstybių konsulams Vladi
vostoke. ’

Proteste sakoma, kad pasipik
tinimas, sukeltas Rusijos masė
se išsodinimu, liko padidintas iš
leista japonų komanduotojo ad- 
milolo Kato proklamacija. Ją- 
ine užginčijama, kad japonai 
Vladivostoke yra pavojuje ir užį- 
reiškiama, kad išsodinimas ka
reivių yra maišymąsi* į viduri
nius reikalus, panašus japonų 
dalyvavimui civilėje karėje Bla- 
govieščenske, Amūro provinci
joj, kur japonai, kaip kaltinama,

vas užreiškė, kad sulig visų pas 
jį esančių žinių, svetimos šalies 
intervencija Siberijoj butų prie
šinga Anglijos valdžios norams.

Rusijos kooperacijos prieš 
intervenciją.

I’rjs Rusijos vaizbininkai Lon j 
done, vedėjui Maskvos Unijos 
Vartotojų Draugijų, Siberijos 
Pienininkų As(K*iacijos ir Mas
kvos Liaudies Banko, pasiuntė 
laikraščiams protestą prieš Ja
ponijos intervenciją Siberijoje. 
Jie sako, kad jų atstovaujamos 
draugijos apima daugiau kaip 
10.000 kooperatyviškų draugijų, 
su

True translation filed wlth the post- 
I mastei* at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917.

MASKVA, Bal. 9.
jos pagelba Finlandijos valdžios
spėkomis yra dalimi plano įgyt 
kontrolę ant šiaurines Rusijos ir 
atkirsti vidurinę Europos Rusi
ją nuo Arktiko vandenyno ir 
Baitiko jurų. Tokią nuomonę 

[apie Finlandijos situaciją išreiš-į 
I kė buvęs Finlandijos premjeras 
ir dabar esąs komisaru Finlan
dijos revoliucinės valdžios Os- 
car Tokoi. Drg. Tokoi išleido 
sekamą pranešimą:

“Vokietija skubiai apsupa Fi- 
nlaiidiją ir pienuoja įgyti ten 
kontrolę, taip kaip Ukrainoj, ir 
tada eiti su baltąja gvardija ant 
šiaurinės Rusijos, tuo atkertant 
Rusiją nuo Arktiko ir Baitiko. 
30 vokiečių kariškų laivų, tran
sportų ir reikmenų laivų daly
vavo judėjime ant Hango bal. 3 
d. ir 12,000 kareivių, kiek kava
lerijos ir motorinių transportų 
buvo išsodinta.

NORĖJO NULINČIUOTI 
LIETUVI

Tik policija pakliudė govė- 
dos darbui.

True translation filed with the post- 
ivustcr at Chicago, April 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 0, 1917.

COLLINSVILLE, III., Bal. 9. 
šiandie patirta, kad policijos 

įsimaišymas, manoma, pakliu
dė bučiui subatos naktį Benki 
miestelyj.

Buvo nupirkta virvė ir susida
riusi govėda pamokinimui pat- 
triotizmo esančio kalėjime kal
tinamo už nelojmiŠkus išsireiš
kimus, Sam. Arbutis. Smala ir 
plunksnos taipgi buvo parūpin
tos, kada policija užpuolė ant 
govėdos ir išgelbėjo Arbulį.

Amerikiečiai atvyko pagelbon
Vokiečiai laimėjo 4 mylias

NEUTRALIŲ ŠALIŲ PI
LIEČIAI BUS PALIUO- 

SUOTI NUO KAREI
VIAVIMO

Taip nutarė atstovų butas.

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, April 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, bal. 9. — 
Atstovų butas šiandie priėmė 
priedą prie drafto įstatymo, ku
ris paliuosuoja nuo tarnavimo 
kariuomenėje neutralių šalių 
pavaldinius, kurie išsiėmė pirmą 
sias popieras. Dabar tas prie
das eina senato nubalsavimui.

Socialistas majoras pradėjo 
naujų tarnystę.

Senatas pričme laisvės varžymo 
bilių

VOKIEČIAI PAĖJO DAR 
4 MYLIAS PRIEKYN’

Bando prasiveržti per 
anglų liniją.

—ž----
True translaUon filed with the post- 
nuistet* at Chicago, April 11, 1918, 
as*required by the act of Oct. 6, 1917,

LONDONAS, Bal. 10. -- Ka
rės ofisas skelbia, kad savo nau
joj atakoj fronte j šiaurę nuo 
Sotume mušioMauko, vokiečiai 
vakar buvo įsiveržę į (iivenchy, 
bet anglai tą miestą paskui at-

nakties ėjime pradėto metinėse 
sukaktuvėse Amerikos paskelbi
mo karės.

Sudulkėjusios uniformos ir 
neskusti am&ikiečių veidai liu
dijo, kad jie il$i išbuvo kelvje.

kcletu milionų nanų.
— ■ ....... i ..... i-iii

VOKIEČIAI PAĖMĖ
CHARKOVĄ

Rusija pradėjo taikos tary
bas su Ukraina

True translation filed with the post- 
maSter at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 10. —Rcu-

Abo vokiečių rankose
“Vokiečiai eina linkui Hclsin- 

gforso ir raudonoji gvardija da
ro atkaklų pasipriešinimą maže
snėmis spėkomis. Abo ir Bjor- 
neborg dabar yra vokiečių kon
trolėje ir baltoji gvardija vado
vaujama vokiečių oficierių ir 
gelbiama vokiečių kareivių eina 
ant Tanuncrfors. Baltoji gvar
dija taipgi eina keliose vietose 
rytų link toliau j šiaurę, tikslu

ir valstijos vnldžtbs.

SENATAS PRIĖMĖ LAIS
VĖS VARŽYMO BILIŲ

Sulig biliaus apkalbantis va
ldžių bus baudžiami 20 metų 

kalėjimo.

MILWAUKEE, Wis:, Bal. 8.— 
Išmuijo išrinktasaj socialistas 
majoras Daniel W. Hoan šiandie 
>radėjd naują bajorystės ter

miną ir prisiekė ištikimybę kon
stitucijai. PVisieką jis sudėjo ne 
)i*ieš miesto klerką, kaip papra
stai, bet prieš savo privatinį se
kretorių P. Gaucrį. Drg. Hoan 
tai padarė nenorėdamas, kad jį 
saikdintų non-partizanų partijos

Užmušimas japoniečio Vladi
vostoke, sakoma, buvo aiškiai 
provokatoriško pobūdžio ir ne
gali būti primetamas legalci va
ldžiai. Protestas užreiškia, kad 
Japonijos įsimaišymas yra atvi
ru reakciniu judėjimu, kuris 
grąsina santykiams tarp Rusijos 
ir Japonijos žmonių. Proteste

paskelbimu bolševikų valdžia 
sutiko su nominacija grafo von 
Mirbach, buvusio Vokietijos am
basadoriaus Rusijoj.

Rusijos valdžia pradėjo tai
kos tarybas su Ukrainos Rada.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
kad ji gavo žinių, jog vokiečiai 
ir Ukrainai paėmė Charkovą, už 
100 mylių į pietus nuo Maskvos.

joj ir atkirsti Rusijos šiaurini iš
ėjimą. Murmansko Sovietas rū
pinasi surinkti ganėtinai karei
vių apgynimui geležinkelio, bet 
pavojus yra didelis, kadangi rei
kia didelių spėkų apsaugojimui

Japonijos ir kitų šalių darbinin
kų masėmis ir priduriama, kad 
jos, beabejonės, pakels savo bal
sus, kurie privers Japonijos val
džią pasitraukti.

Rusijos laikraščiai kaltina, 
kad japonai aprūpino gert. Se- 
mionovų artilerija, tikslu su
griauti Sovieto valdžią Siberijoj

RUSIJOS VĖLIAVA BUS 
RAUDONA

Tokoi pridūrė, kad vokiečiai 
pasiekė pilną susitarimą su bal
tąją gvardiją. Nesenai baltosios 
gvardijos veikimas šiaurinėje 
Finlandijoj užpykdė norvegus ir 
sujudino švedus, kurie bijosi, 
kad baltoji gvardija įsiverš į jų 
teritoriją.

Trockis ir laivyno ministeriu

SU V. VALSTIJOS ESĄ 
PRIEŠINASI

Japonijos internacijai 
Siberijoj

True translation filed with thc post- 
nmsler at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 9. — Reu- 
teris praneša iš Maskvos, kad 
Rusijos pusiau-ofidlalis prane
šimas užreiškia, jog Amerikos 
atstovas pranešė Rusijos užru- 
bežinių reikalų ministeriui čįice- 
rinui, kad jo valdžia yra priešin
ga Japonijos veikimui Siberijoj.
Priduriama, kad Anglijos atsto- liava turės plevėsuoti ant amba- dijos reikalus.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

MASKVA. Bal. 9. -- Buvęs už- 
rubežinių reikalų ministeris Le
onas Trockį liko paskirtas ben
dru karės ir laivyno ministeriu. 
Nuo perkelinio valdžios į Mas
kvą jie veikė kaipo karės mini- 
sleris.

Rusijon tautinė vėliava nuo 
šio laiko bus raudona su para
šu; “Rossiskaja Socialističeska- 
ja Federativnaja Sovietskaja 
Respublika” (Rusijos Socialisti
nė Federatyvė Sovietų Respub
lika). Tai nutarta šiandie, vien
balsiai visos Rusijos Sovietų se- 
ntralinio komiteto priimtoj re
zoliucijoj.

Pasiūlydamas rezoliuciją pir
mininkas Sverdlov pasakė, kadį komas, kol nebus gauta gvaran- 
yra svarini tuoj išrišti vėliavos cijų apie Rusijos raudonosios 
klausimą, kadangi “Rusijos vė- gvardijos nesi maišymą į Firilan-

KAMENEV YRA SUIM
TAS finlandijoj

Finlandijos buržuazija laiko 
jį kaipo užstovą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 9. - Reute- 
rio Petrogrado korespondentas 
praneša, kad Kamenev, kuris 
nekurį laiką atgal bolševikų bu
vo paskirta^ ambasadorium į 
Franciją ir kuris buvo areštuo
tas Finlandijoj, bus laikomas 
finų baltosios gvard. kaipo už- 
stovas. Atsakydama į Rusijos 
valdžios paklausimą per Švedi
jos atstovą Finlandijoj, apie Ka- 
menevo paliuosavimą, baltoji 
gvardija pasakė, kad jis bus lai-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 10.
Senatas šiandie viešu balsavimu 
priėmė išdavystes bilių, nusta
tantį 20 metų kalėjimo ir $10,- 
000 piniginės pabaudos už vei
kimą ar pranešimus, kliudan
čius karinei tarnybai, valdžios 
bondsų pardavinėjimui ir už 
“nelojalę, nevalią, nepadorią, pa
niekinančią ar įžeidžiančią” kal
bą apie Amerikos valdžią, kons
tituciją. laivyno ar karines spė
kas, vėliavą ar uniformą, tiks
lu kad jas paniekinus; ar kalbą, 
gundančią “pasipriešinimą Suv. 
Valstijoms ar užtariančią jos 
priešų reikalą”, ar už suihažini- 
mą produkcijos būtinų karės 
reikmenų ir už žodžius ar vei
kimą, kuris “remtų ar pritartų 
Vokietijos imperijos ir jos tal
kininkų reikaltj šioj karėj ar žei 
stų Suv. Valstijų reikalą tame.”

Bilius dabar eina konferenci
jai tarpe atstovų buto ir senato 
ir tikimasi greito jo pilno pra
ėjimo. ' K

— 4

PAŠAUKS DAR 12,000 
KARIUOMENĖN

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

VVASHINGTON, Bal. 10. — 
Provost Marsball Crowder šian
die paskelbė, kad sale pašauktų
jų 150,000, dar 12,000 žmonių 
bus pašaukta kariuomenėn, iš
važiavimui j stovyklas bal. 20 d

Smarkus mušis tęsėsi pereitą 
naktį fronte į šiaurę nuo La 
Bassee kanalo. Anglų kareiviai 
stovi Lawė ir Lys upių linijoj ir 
smarkiai mušasi su vokiečiais 
prie perėjimo upės ties Estaires 
ir Bac St. Mani*. i <»

(Oficialia pranešimas, kad an
gliji mušasi prie perėjiino upės 
ties Eslaires ir Bac St. vftmr pa
rodo nųųlatinį vokiečių jje^iver- 
žimą priekyn ir, nuo dviejų iki 
4 mylių laimėjimą, palyginus su 
jereitos nakties pranešimu. Bac 

St. Maur ir Eslaires yra už 4 ir 
7 mylių į pietvak. nuo Armen- 
tieres, ant Lys upės. Praplati
nimas vokiečių bombardavimo 
iki Ypres-Comines kanalo pra
ilgina visą mūšio liniją iki apie 
130 mylių, o Flandrijos frontą 
iki apie 40 mylių.)

Vokiečių frontas atakų šian
die prailginamas. Šįryt prasi
dėjo bombardavimas anglų pozi
cijų .nuo Armentieres apygardos 
į šiaurę iki Ypres Comincs ka
nalo. . ,

VOKIEČIAI SUĖMĖ 6.000 
BELAISVIŲ

Paėmė anglų pozicijas.
True translation filed wilh thc post- 
inaster at Chicago, April 11, 1918, 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, Bal. 10. — Ofi- 
ęialis vokiečių pranešimas sako:

“Tarp Armentieres ir La Ba- 
ssce kanalo, po stipraus musų 
artilerijos ir minų mčtytojų pri- 
rengimo, mes atakavome anglų 
ir portugalų pozicijas. Mes pa
ėmėme pirmutines priešo lini
jas ir suėmėm apie 6,000 belai
svių ir 100 kanuolių.

“Į šiauVę nuo Armentieres 
mes perSiveržėn! per anglų lini
jas abejose pusėse Waastcn- 
Warncton”.

Vakarinis j)r;inešimas sako, 
kad Vokiečiai tarp Armcstieres 
ir Eslaires perėjo keliose vie
tose Lys upę.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

Drg. K. PETRIKIENĖS 
PRAKALBOS

SERŽANTAS NUŠOVĖ
2 KAREIVIU

Paskui ir pats nusišovė

Ryto, Bal. 12 d. K. Petri- 
kienė kalbės Roselande, 
J. Stančiko sve1., 205 E. 
115th St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Rengia L. S. S, 
137 kuopa. .

Visi vietos lietuviai 
atsilankykite į šias pra
kalbas.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, April 11, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

NEW LONDON, Eonu., Bal 
10. — Seržantas šautis B. Boylč, 
Fort Wright ant Fisher salos, į 
ėjo į pulk. Dorsey ofisą ir nušo
vė sei’ž. Cook iš Abinton* Mass 
ir kareivį Guzbek iš Holyoke 
Mass.

Jis tada pradėjo šaudyti per 
langą į kareivių būrį, sužeisda
mas lieut. Bechand, seržantą ir 
2 kareiviu. Paskutine kulka re- 
volveryj jis puls nusišovė. Ma
noma, kad jis buvo pamišęs.

Jis buvo 40 m. amžiaus ir pa
ėjo iš Allentown, Pa. ♦ <

” t

Areštavo 82 vokiečius
J ’■

MILWAUKEE, Wis., Bal. 10. 
-—Teisių departamento agentai 
šįryt areštavo 82 priešus svetini 
salius, kurie, sakoma, peržengė 
savo “perini tą”. Sakoma, kad 
dar 200 bus suimti, kaip tik jie 
bus surasti. * ..

ko, kad mušis, kuris prasidėjo 
vakar tarpe La Bassee ir Flenr- 
baix, tęsėsi šiandie su nesuma
žėjusiu smarkumu. Artilerijos 
mušis prasiplėtė pietų link iki 
Arras, kuomet vokiečiai taipgi a 
lakuoja tarp Armentieres ir Me- 
ssines, ant Belgijos rubežiaus.

Priešas atsigabeno daugybę 
artilerijos ir meta infanleriją di
delėmis masėmis. Rašytojas 
užreiškia. jog yra aišku, kad vo
kiečiai deda naujas pastangas 
prasiveržti per anglų pozicijas.

FRANCUZAI ATMUŠA 
VOKIEČIŲ ATAKAS

Vokiečiai niekur negalėjo 
paeiti priekyn.

True translation filed with the post- 
inaMcr at Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 1(1. — Karės 
ofisas praneša, kad vokiečių ka
reiviai pereitų naktį padarė sma
rkių atakų ant franeuzų linijų 
arti Hangrad-en-Saentrre, kuri 
buvo pasitikta franeuzų kontr
ataka, neleidusią vokiečiams į- 
gyti kokį-nors parankumą. | 
vakarus nuo Castel ir į vakarus 
nuo Noyon vokiečių pastangos 
pereiti priekyn nepavyko.

MAIŠTAS VOKIEČIŲ 
ARMIJOJ

AMERIKIEČIAI ATVYKO 
ANGLAMS PAGELBON

Pirmoji dalis amerikiečių 
jau mūšio lauke

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, April 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su Anglų armijomis Franci- 
joj, Bal. 10. — Pirmieji Ameri
kos kareiviai atvyko anglų fron
tai! ir buvo priimti su dideliu 
entuziazmu.

Užjūrių pionieriais buvo ba
talionas infanterijos, kuris atė
jo keliu į tūlą sektorių po visos

Užmušė 3 oficierius
True translation filed with the pnst- 
master ai Chicago, April 11, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 10. —Su
lig Telegraf, vokiečių kareivių 
Bevcrloo stovykloj, Liinburg. 
Prūsijoj, ištiko maištas, prieš 
kareiviams išvažiuojant mūšio 
laukan Franci joj. Trįs oficie- 
riai liko nušauti ir keli sužeisti. 
Maištas liko užgniaužtas ir di
džiuma kaltininkų liko areštuo
ta.

LONDONAS, Bal. 10. — 
Atstovų butas šiandie priėmė 
antrą skaitymą valdžios “žmo
nių jiegos” (kareiviavimo) bilių. 
Už jį paduota 323 balsai, prieš 
—100.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Vienam mėnesiui .. .•« 

Chlcagoje—per nešiotoju*!
Viena kopija............ ..
Savaitei ....................
Mėnesiui ................ ...........

Suvienytose Valstijoj Oicagoje, 
pačtu:

Metams ............... • ••<
Pusei meto
Trims mėnesiam*
Dviem mėnesiam •••
Vienam mėnesiui ...

Kanadoj, metams ........
Viaur kitur užaienicoae

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

96.00

SS.06 iM 
1.65

Bet mes jiems nepavydi
me to veikimo. Tegul jie sau 
vienijasi tegul judina savo 
pasekėjus. Ateis laikas, ka
da tikintieji darbininkai su
pras, jogei dalykas, rišantis 
visus darbininkus į daiktą, 
yra ne religija, o visai kas 
kita. ’ Tada jie savo ‘‘dvasiš
kiems vadovams” pasakys 

. “good bye”.
Bet užtai neprivalo snaus

ti ir susipratusių jų darbini
nkų organizacijos. Jos turi 
dar tvirčiau rišties į vieny
bę ir kovot prieš klerikaliz
mą.

Politiško nesu
brendimo vaisius.

Kas yra seimas?
Tai yra susirinkimas žmo

nių atstovų tikslu pasitarti 
apie bendrus reikalus. Sei
me, kaip ir, parlamente, susi
eina visokie asmens ir viso
kių žmonių atstovai. Todėl 
tarpe jų neišvengiamai turi 
kilti ginčų. Tie ginčai paro-

"asHat-1 visuomenėje; o balsavimai 
* ’ . kokios nuomonės

Rašytojų ir korespondentu pr**0®* 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti. v i • nnnmnniii Pšftma 
aiškiai ir ant vienos popieros pU-LdO, KOKIU nUOmOnlų eSiUIld 
lės, be to paliekant platesnius tar- -• 1 ’ 1
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai-1 
ko visas teises rankraščius taisyti ir parodo, _____
trumpinti. Netinkami spaudai raš- , . . . . nrUjirpin •
tai naikinami, arba grąžinami atgal, kiek tUH pritarėjų.
jei bėgiu dviejų savaičių autorius Parodymas esančių V1SUO- 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos _. * • . • • i
ženklelių pakankamai persiuntimo ineneje nuomonių IT JU ĮU K- 
tėšoms apmokėti._____________ mgS yra vienas svarbiausiy-
Asmeniškai Redaktorių matyti gali- jų dalykų, delei kui ių ŠaU- 
tna tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. kiama seimai.

Kitas labai svarbus daly
kas yra žmonių organizavi
mas. Seimo nariai apsvarš- 
e kokį-nors sumanymą ir 

atradę, kad jį galima įvyk- 
i dinti, įgalioja tam tikras įs- 
I taigas tatai atlikti arba, jei 
tinkamų'įstaigų nėra, sutve- 

‘‘ria jas. ,, u. , ., . ...
Bet ką mes matome iš

. __ .. . . v ,New Yorko, seimo darbų?
Chicagos klerikalai sau- jj^aj paliko kokių-nors 

kia Illinois valstijos katali- organizatyviškų rezultatų? 
kiškų draugijų valdybų su- Ne Delegatai paūžė ir išsi- 
važiavimą, kad įsteigus tvir- skirstė, nepagaminę jokios 
tą ryšį tarpe tų draugijų. įstaigos> kuri galėtų išpildy- 
Tam tikra komisija jau esan- j nutarimUs. Jie net ir 
ti ir konstitucijos projektą nenut.ar$ nieko tokio, kas 
pagaminus busimam Illinois rejketų pildyti1 ’ ‘
valstijos katalikiškų draugi- Ta(Į j tas ’ bėnt
jų susivienijimu!. ištekdavo kokius-nors sva-

Tai yra pamėgdžiojimas rbius klausimus ir parodė, 
Chicagos lietuvių darbinin- ką apie juos mano žmonės? 
kų draugijų veikimo. Šios Ir to jisai nepadarė. Seimo 
draugijos susivieniję j Dar- rengėjai išanksto prašalino 
bininkų Tarybą, kuri jau ve- iš dienotvarkio visus klausi- 
ikia apie 9 mėnesiai laiko, mus, kuriems nebuvo užtik- 
Darbininkų Taryba turi sky- rinta abiejų srovių pritari- 
rių ir kituose miestuose. Omas. Kame galėjo kilti gin- 
kovo mėnesyje ji sušaukė čų, tas nesvarstyta. Pasi- 
Chicagos ir apielinkių darbi- tenkinta tiktai paskelbimu 
ninku draugijų konferenci-1 to, kame neapsireiškė jokių 
M-

Klerikalai jau pajuto, ką 
reiškia Darbininkų Tarybos 
įtekmė. Paskutiniu laiku 
jie smarkiai subruzdo varyt 
agitaciją prieš Darbininkų 
Tarybą ir net mėgino ati- 
traukt nuo jos kaikurias or
ganizacijas; bet iš to nieko 
neišėjo. Tad jie dabar šoko 
patįs vienyt savo draugijas 
ir tvert panašų dalyką, kaip 
Taryba. '

Tik jų darbo pamatas yra, 
žinoma, visai kitoks. Darbi
ninkų Taryba Vienija drau
gijas, idant jos pasekmin- 
giau galėtų veikti bendruose 
darbininkų reikaluose. 0 
klerikalai šaukia savo pase-l 
kėjus vienybėn vardan “ka
talikystės”. Jiems negana 
to, kad religijos reikalams 
jie turi parapijas ir parapijų 
susivienijimą (rymo-katali- 
kų federaciją); jie nori ir 
iaip jau draugijas suvieny

ti ant religijos pamato. i
Žodžiu, tas katalikiškų 

draugijų susivienijimas bus 
paprastos klerikališkos poli
tikos įrankis: kaip visoje! 
klerikalų politikoje, taip iri 
čionai svietiški reikalai yra 
painiojami su religija. O da
roma taip tuo tikslu, kad va-| 
dovavimas butų kunigijos’ 
ra akose. _ > i, * . aa

Klerikalai 
organizuojasi.

nuomonių skirtumų. ,
Ką tad naudos atnešė tas 

“seimas” ir kam jisai buvo 
reikalingas?

Aišku, kad tai buvo ne sei
mas, o seimo karikatūra. Tik 
politiškai nesubrendę žmo
nės gali juo džiaugties ir gir- 
ties. •

Apžvalga
TAUTIŠKA “FILOSOFIJA”.

postringauja:

Štai Seiman suvažiavo liaudis 
žmonės. Ar neskaitome šian
die socialistų laikraščiuose, 
kad tai buvo davatkų suvažia
vimas, kad tai buvusi komedi
ja, cirkus. Mes visų socialis-

ar ne? Mes klausiame ur prie 
socialiatiškos, ar socialistiškos 
respublikos valdžios maldin
gos moterįs turės balsą ar ne? 
Jus programuose yra pasaky
ta, kad kiekvienas žmogus ne
žiūrint lyties, amžiaus, tau
tos ir luomo turės balsą. Bet 
kas iš tų programų ir tų plat
formų, kad pačiame gyvenime 

• • toki balsą vadinate cirkum.

Jei jau taip tai nėra didžiau
sio cirkaus, už socialistų pro- 
granuis, kurie kalba vienaip, 
o gyvenime socialistai daro 
kitaip.

Ir taip pas socialistus prak
tikoje nėjri pakantos nuomo
nių, nėra lygaus balso visiems. 
Socialistai iš prigimties prie
šingi republikoniškai tvarkai 
nors žodžiu už ją stovi.

Kaslink krikščionių demok
ratų, tai iki seimui irgi buvo 
svetimos nuomones menka
pakanta, bet nuo seimo tas 
pranyko. Jų laikraščiai po sei
mo pilnai išlaiko respubliko
nišką taktą, ir tuom rpikia tik 
pasidžiaugti. Kaslink to, kad 
kartais užsipuolama ant ištau- 
tėlių, bet čia juk gynimas 
tautos čielybės ir tautos reika
lų.

Tautininkų srovė visuomet 
stovėjo arčiausiai prie respub
likoniškos tvarkos, stovėjo už 
visokias laisves, tolerantišku
mą. Bet ir tai netąip,! kaip 
butų reikalas. Kad ir pas tau
tininkus yra persekiojimas 
svetimų nuomonių^ lai paliu
dija faktai, kad tautininkai 
vienas kitą vadino parsidavė
liais tiktai už tai, kad truputį 
kitaip suprato reikalus.

Vienu žodžiu bent iki Seimo 
buvo srovės, bet nebuvo žmo
nių.. . kurie butų pilnai repui* 
likonai...
“V. L.” klysta. “Pilnų respub

likonų” pas lietuvius jau seniai 
yra; bent Cliicagoje. Tau liniu
kų vadai šiame mieste ne tiktai 
kartu su klerikalais kolioja so
cialistus ‘‘ištauteliais”, netiktai 
gerbia davatkas ir jų dvasiškus 
globėjus, o ir balsuoja už respu
blikonų partijos kandidatus rin
kimuose. Tik vieno.dalyko jiems 
dar trūksta, tai respublikoniškos 
minios. Kol kas jie yra “genero
lai be kariuomenės”. Ret susidė 
jus jiems su klerikalais, gal atsi
ras ir respublikoniška minia — 
iš vyčių ir davatkų, su kuriais jie 
kartu poteriavo seime.

. , -------------T

ARGUMENTAS.”

“Apžvalga” stengiasi pateisint 
nevykusius Stilsono išvadžioji
mus apie socialistų paziciją sei
mo klausime. Kad socialistai 
dalyvavo kartu su tautininkais 
Brooklyno seime, tai, girdi, tatai 
nieko nereiškia, nes

metai atgal” seimas (Brook- 
lyno seimas) tai buvo ne politi 
nis seimas; dabar gi klerikalų 
ir tautininkų seimas bus (jau 
buvo. “N.” Red.) politinis sei
mas. Darbininkų politika tai 
ne Sirvydų ir Kemešiu poli
tika ir todėl mes jokiuose pa
našiuose seimuose negalime 
dalyvauti. ’

šitas neva argumentas, viena, 
prasilenkia su tiesa. Brooklyno 
seime juk buvo svarstoma ir po
litikos klausiniai. Tenai, pav. 
buvo priimta rezoliuciją apie tau 
tų apsisprendimo teisę ir politinę

Antra, yra klaidinga taip grie
žtai skirti politikos klausinius 
nuo kitų klausinių, kaip daro

dalyvavimą Now Yorko seime; 
visi žino, kad mes buvome 
priešingi tam. Bet kodėl prie
šingi? Todėl, kad seimo rengė
jai taip “sufiksino” jį, jogei so
cialistai jame nebūtų turėję pro
gos parodyt savo poziciją ir tin
kamai apginti ją. Stot į mūšį 
prie tokių aplinkybių, kada ta
vo priešas pasiima pilną glėbį 
ginklų, o tavo rankos surištos, 

butų nesąmonė.
Mes esame įsitikinę, be to, 

kad klerikalai su tautininkais
niekuomet nesutiktų stot prieš 
socialistus lygiomis sąlygomis, 
nes jie žino, kad tuomet jie bu
tų supliekti. Todėl mes neliki
me, kad sociplistai kada-nors 
galės dalyvaut bendrame su jais 
seime. |

Bet tą ir Stilrfonas turėjo nu
rodyt, užuot pasakojęs ųebutus 
dalykus, buk socialistai negalį 
dalyvaut bendruose seimuose 
su kitomis srovėmis dėl politi
kos skirtumų. Tokios pasakos 
ne tikini yra visai neteisingos, 
bet ir duoda socialistu priešams 
progos paslėpti nuo vištfomenės 
akių savo atžagareiviškus trik- 
sus.

Ažuot parodęs darbininkams, 
kad klerikalai ir tautininkai 
nusidėjo prieš demok ra lybės 
principus, šaukdami seimą pa
gal savo pieną, Stilsonas padė
jo socialistų priešams pasitei- 

ant sočia-sinti ir suversti bėdą

Ir po lokio darbo 
mėgina “kritikuot* 
nas”!

dar jisa

, Liet. Mot. Progres. Susiv.
Lietuvių ^Motery Progresy
viojo Susivienijimo Clucagos 
ii; apielinkes kuopų bendras 

susirinkimas

j Jau keietiis savaičlų 'praslin
ko kaip bdvo Naujienose pakel
tas klausHhiis apie V^ikdlingh- 
iną įsteigi1’“Chicago^"ir Apiė- 
linkęs Sąry^s. Kaip1'teko pas
tebėti NaujiVnose, tai'Iš dides
nės dalies kuopiu* naf-ių išsireiš
kimai buvrt ^iritariantįš ’sumany 
mui. Taigi dabar, kad įvyg- 
džius šį sumanymą, yni šaukia
mas bendras Chicagos ir Apielin- 
kės L.M.P.S. kuopų susirinki
mas, kuriame būtinai turėtų da
lyvauti kiekviena kuopa. Iš to
limesniųjų miestelių, žinoma, 

sunku dalyvauti visai kuopai — 
leiskime kaip iš Waukegano, 
Springfieldo ir kitų, nes bran
giai atsieitų kelionė, todėl pakak 
tų, jei atvažiuotų tik vhldyba ir 
dalyvautų susirinkime.

Gal daugumui atrodys, kad 
perdaug ant greitųjų šaukiamas 
susirinkimas, kodėl nebuvo gar
sinama išanksto.

štai kaine

K. Petrikienė, buvusi Moterų Ba
lso redaktore, taipgi Centro, sėk- 
ret., rinkdama aukų Apsig. Fon
dui. Ji .pasižadėjo dalyvauti 
šaukianiąjame susirinkime, ir ji 
galėtą daug ko pranešti apie Mo
terų judėjimą, apsakyti apie da
bartinį padėjimą Moterų Balso, 
ir apie Centrą, iš kurio kuopos 
negali jokių žinių gauti nei į 
laiškus atsakymų. Taigi, drau
gės, čia ir yra priežastis to grei
to sušaukimo kuopų susirinki
mo, nes drauge K. Petrikienė 
trumpu laiku apleis Chicagą.

Pagalvokit, draugės. Yra svar
bių dalykų reikalingų žinoti kie
kvienai moteriai priklausančiai 
Progresyviojo Susivienijimo tai 
ir kilai kuopai. Todėl atidėju
sius į šalį tą dieną visus kitus 
reikalus, sesutės, pasistengkite 
dalyvauti šiame taip svarbiame 
susirinkime. Ir mes nė kiek ne
abejojame, kad mes, moters, ku
rios iki šiol neturėjome progos 
arčiau su kita kitoms pasižinti 
ir užmegsti draugiškesnių ryšių, 
skaitlingai susirinksime nede-

Mokinta Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

Pataisoma visas užduotis.

30 Lekcijų Buvo $10.00 Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėli, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau
sias ir tikriausias badas išmokti visų anglą kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus taip .suprantamai ir pertikrinančiu bildu, kad mokinis netik gali, bū turi viską atminti. Jos perstata da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
minti su tokia spėka, kad 'jis nekelia akią nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta.

Sis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintą ant geros popi 
delftj puslapių — visos kitos iŠ 4 didelią puslapių. Ant galo kiek 
dirba pagal nurodymą ir mokytojaus patartum, ir siunčia i mok> 
dą nieko nereikia mokėti. 
čią dėl pataisymo, paaiškinimą nusiąsime

štai ką musų mokinys sako apie musą kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką ui jusą atsakantį mokinimą ir 
iioiii.iot-iėb.,. i..l,( us„ niokinimusi užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už

Jūsų mctoios kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, .IOSEPH KI- 
July 11, 1017”.

'l’urime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užga
nėdinti — busi užąnnėdintas ir tamista. mokėdamas dabar tik $2.00. už tą patį kursą. Bet užsirašyk tiiojaus— 
dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime lik 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 
metodus mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur
so. Tamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dieną po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti jį už $2.15, su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką 
mfetodą. Prisirašyk Šiandien.

Y

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,— (Pirmiau buvo: “American School of Languages”,
3103 So* Halsted St............ ............................................................................................................................... CHICAGO, 1LL.

.jieros lekciją. Pirma lekcija susideda iš 8 <li- 
.vienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš- 

'•'j p<p<.. linu, n siunčia į mokyki;) dėl pataisymo klaidą, l'ž pataisymą klai-
Pataisytas užd/otis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiunlinčjimą užduo- 

---- "i kartu su lekcijomis.

populeriŠkus lekcijus jusą nietodbs. 
konsultaciją (patarimus). Jusą mcl 
JAUSKAS, Norristovvn, Pa., .F

ine draugiškai ranką ir rišime 
taip svarbius gyvenimo klausi
mus, ktirie ypatingai moterų ju
dėjime šiandie iškįla, ir pasitar
sim, kaip pasekmingiau platinti 
apšyietą miniose dar nesusipra-

Lauksime, draugės, jūsų

Susirinkimas įvyks nedelioj, 
balandžio 14 d., 12:30 vai, po pie
tų, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI.

Sumanymo pritarėjos:
J. Vasiliauskienė, 1800 S. Cen

tral Pk. avė.
. O. Vikšrienė, 1829 S. Pcoria s.

Karalių vargai.

Karalius Anupras anadie Lai- 
e guodėsi ant Naujienų, kad 
leidžiančios savo bendrada- 

žeminti šviesų karaliaus

Tikra bėda dabar karaliams, 
bet ką-gi padarysi, kad žmonės 
šiais laikais niekur karalių ne
bemėgsta ir pradeda visur ir vi
sokiais budais juos bombar
duoti.

Vis dėlto laikykis, karaliau

ir Dievų

Ir “kupčiams” negeriau.

Atvažiavo “Velnių Kupčius 
Mockus į Cihcagą, 
Kupčiams Kunigams vėl nelai
mė. Jie ką-tik buvo apsidžiau
gę išvaikę velnius iš parapijonų, 
dabar tie ir vėl prisipirks ir vel
nių prisiės.

; Well, ar negeriau butų kuni
gams užsidėti tam tikrą laiulrę 
parapijonams klynyti?

Kai kas ir Chicagoj gera.

Rytinių valstijų socialistai 
niekados nepatenkinti Chicagti. 
Chicagos oras prastas; socialis
tai prasti.

Ką-gi padarysi. Prasta tai 
prasta. Bet užtat Chicagos pi
nigai tai, matyt, visai neprasti, 
ir rytiečių laibai mylimi: vieną 
paskui kitą pasiuntinius siunčia 
Chcagon to daikto parsivežt?.

N , —S 1 a p u k

skiriasi nuo tautininkų ir kleri
kalų pozicijos ne tiktai politiko
je, o ir apšvietus ir ekonomijos 
reikaluose; net ir Lietuvos šel
pimo reikale klerikalai ir tauti
ninkai eina kitokiu keliu, ne^u 
spsipratusieji darbininkai.

Trečia, yra visai neliogiška 
nąkyt, kad jeigu darbininkų po
litika yra kitokia, negu klerika
lų ir tautininkų, tai mes negalį 
dalyvaut jokiuose bendruose po* 
litiniuose seimuose. Juk į sei
mus važiuoja ne vien tokie žmo
nės, kurių politika yra vienoda. 
Seimas gali būt politinės kovos 
vieta.

Iš šitų pastabų, žinoma, visat,
neišeina, kad mes stojome už hoj, balandžio 14 dieną, spausi- ir daugybę maldų kaip iš nia-

s.

Kodėl nesustreikavus?
Bridgeville, Pa. - Vienas pa

rapijomis šitaip •skundėsi man 
ant savo likimo:

•Niekam, turbūt, nercik 
liek daug priedermių ir prishky- 
mų pildyti, kaip mums, parapi
jonams. Musų Maižiešius kuni
go Kazėno asmenyj, duoda pri
sakymus po prisakymų. Nega
na, kad kiekvienas parapijomis 
turim .mokėt po 37 dolerius baž
nyčiai ir kunigui užlaikyt, bet

luno varyti: kas nedėl kunigas 
užduoda jų tai už popiežius, tai

galų gale dagi už balševikus. 
Kad kokia, išleis prisakymą 
melstis ir už kunigų gaspadinea, 
kad Pondies atšutintų nuo jų il
gą garnį, kurs ilgu snapu vis 
dažniau pradeda apie kleboni
jas dąiryties. Sakau, gyva bė
da, už save pasimelsti ir sau 
pagyventi nebėra jau kada, vis 
kitiems ir kiticrtis...

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. WellS St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va ra n t uo
tą išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
ŠIO. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Redakcijos Atsakymai
Reporteriui. — Apie tą vaka

rą išspausdinome anksčiau ki
lo korespondento žinutę. Kit
ką atidavėni Pabraižai.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krinunaliikuvtie 
tflip ir civiliškuos* teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Npmų Ofisns:

1323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas!
197 N. Dearborn St.

111 13 Unlly BldK.
Tol. Central 4411

Nariai Cook County Kcal Katate Taryba* 

A. PETRATIS & CO. 
Mesi Katate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 
maine namas, lotus ir farmas.

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Peržiūri apstraktus, padaro popieras 

NOTART PUBLIC 
741 W. 85ta gatvė 
kampas Halsted Drever 3444

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRRDALŲ

Muuų sintomn ir ypatiAkas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir Keriausius kirpi- 
mo-designinK ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksimo 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.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
stallės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTEI! DESIGNING SCIIOOL
J. F. Kasnicka, Perdčtlnis,

N. La Šalie gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali. .
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ZMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti'ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Penkti ” S.V. Valdybos Prieky bos Teisių

’ S. V.Pilietybės Gramatikos
:os Geografuos Retorikos, ir tt m

Ir GRAMMAR ir HiGH SCHOOL Kursų. Gyve-0 
nančlus toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
aiškinama lietuviškai, i „ >

American College Preparfctory School į 
|3103 3. Halsted St. Chicago Ill.I 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ fl

p>nkM K&kos

4 Garsinkis Naujienose

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkcisiai, 1 seifas, 1 
benČius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokią visokią daiktą galite 
gauti.

į. Taipgi didelis išpar- 
šlavimas visokių auksi- 
nią daiktą, kaip tai: 

((L Jįf deimantą, žiedą, laik- 
rodžią, branzaliclą ir 

kitokią auksinią ir sidabrinią daik
tą. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktą, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

2128 W. 22nd Street, , Chicage 
tarpe Lcavitt ir ITovne avė.

Tel. Canal 5838.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoį 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šią kainą priskaitonia ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir J?-ra GATVES

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy* Gydytojos, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Cbicago, III.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S.; arti Halsted »t.
Telephone Canal 2118

Vai 4—11 ryta: 1—3 popiat: 7—» »ah.

Ofisas:
1900 S. Halsted SL 

Virtoj Bliehofro Aptirta*. 
Talephona Canal 114.

Valandos 3—6 po pietą 
Uaklriant Nedtldiealna ir Šarada*

Tel. Pullman 312.

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

CHIRURGAS
10731 Sq. Michigan Avė. 

Roscland, TU.
Valandos iki 12 dieną
Nuo 2 vai. iki 5 po pietą, ir 
Nuo (i iki 9 vakare, kasdie.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Telephone Haymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS t 10—11 ryto; 2 8 popiet u* 
7—S vakar*. Nedėliomla 10—12 iM*n«.
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Naujienas eina kasdien, išskiriant 
Hr.iei enius. i i Imu Naujienų Ben- 
■POH. i $40 S n įlsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsirak o moji Kaina:
(h ieagoję- -pačiu: •

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

Chieagoje—per nešiotojus?
Viena kopija........... .
Savaitei .................. .
Mėnesiui ..................  

-4o 1 '.se Valatijeoa^ M CMcagoJt, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kurtu su llisakymu.

1 
s

1.65

Rašytoją ir korespondentu pnijkMDt 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o nę Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tli*, 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 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

RedakcijosVlvriinonim I e koKl-nors sumanymą ir ^zrciipsmui I atradę, kad jį galima įvyk-
dinti, įgalioja tam tikras įs
taigas tatai atlikti arba, jei 
tinkamų'įstaigų nėra, sutve- 

Ma jąs. „ ,p .
Bet ką mes matome iš 

v i New Yorko. seimo dąrbų? 
Chicagos klerikalai sau- Ar jigai p^iko kokių-nors 

kia Illinois valstijos katali- organizatyvjškų rezultatų? 
kiškų draugijų valdybų su- Ne Deiegataipaužėirišsi- 
važiavimų, kad {steigus tvir-Lkj,.^^ nepagaminę jokios 
tą ryšį tarpe tų draugijų. įstaig0S) kuri galėtų išpildy- 
Tam tikra komisija jau esan- .j j nutarimus. Jie net ir 
ti ir konstitucijos projektą nenutarjj nieko tokio, kas 
pagaminus busimam Illinois Į rejketų pildyti! ” 
valstijos katalikiškų di augi- rpa(j j tas foent
jų susivienijimui. išdiskusavo kokius-nors sva-

Tai yra pamėgdžiojimas rbius klausimus ir parodė, 
Chicagos lietuvių darbiniu- ką apie juos mano žmonės? 
kų draugijų veikimo. Šios Ir to jisai nepadarė. Seimo 
draugijos susivieniję į Dar- rengėjai išanksto prašalino 
bininkų Tarybą, kuri jau ve- iš dienotvarkio visus klausi- 
ikia apie 9 mėnesiai laiko, mus, kuriems nebuvo užtik- 
Darbininkų Taryba turi sky- rinta abiejų srovių pritari- 
rių ir kituose miestuose. Omas. Kame galėjo kilti gin- 
kovo mėnesyje ji sušaukė |čų, tas nesvarstyta. Pasi- 
Chicagos ir apielinkių darbi
ninkų draugijų konferenci
ją ;

Klerikalai jau pajuto, ką 
reiškia Darbininkų Tarybos 
įtekmė. Paskutiniu laiku 
jie smarkiai subruzdo varyt 
agitaciją prieš Darbininkų 
Tarybą ir net mėgino ati- 
traukt nuo jos kaikurias or
ganizacijas; bet iš to nieko 
neišėjo. Tad jie dabar šoko 
patįs vienyt savo draugijas 
ir tvert panašų dalyką, kaip 
Taryba.
* Tik jų darbo pamatas yra, 
žinoma, visai kitoks. Darbi
ninkų Taryba Vienija drau
gijas, idant jos pasekmin- 
giau galėtų veikti bendruose 
darbininkų reikaluose. Oi 
klerikalai šaukia savo pase
kėjus vienybėn vardan “ka
talikystės”. Jiems negana 
to, kad religijos reikalams 
jie turi parapijas ir parapijų 
susivienijimą (rymo-katali- 
kų federaciją); jie nori ir 
šiaip jau draugijas suvieny
ti ant religijos pamato. | 

žodžiu, tas katalikiškų 
draugijų susivienijimas bus 
paprastos klerikališkos poli
tikos įrankis: kaip visoje! 
klerikalų politikoje, taip iri- 
čionai svietiški reikalai yra 
painiojami su religija. O da
roma taip tuo tikslu, kad va- 
dovavimas butų kunigijos! formų,kad pačiame gyvenime 
r up?l balsą vadinate cirkum.

Klerikalai 
organizuojasi.

Bet mes jiems nepavydi
me to veikimo. Tegul jie sau 
vienijasi ię tegul judina savo 
pasekėjus. Ateis laikas, ka
da tikintieji darbininkai su
pras, jogei dalykas, rišantis 
visus darbininkus į daiktą, 
yra ne religija, o visai kas 
kita.1 Tada jie saVo “dvasiš
kiems vadovams” pasakys 
“good bye”.

Bet užtai neprivalo snaus
ti ir susipratusiųjų darbini
nkų organizacijos. Jos turi 
dar tvirčiau rišties į vieny
bę ir kovot prieš klerikaliz
mą.

Politiško nesu
brendimo vaisius.

Kas yra seimas?
Tai yra susirinkimas žmo

nių atstovų tikslu pasitarti 
apie bendrus reikalus. Sei
me, kaip ir. parlamente, susi- 

I eina visokie asmens ir viso- 
kių žmonių atstovai. Todėl 
tarpe jų neišvengiamai turi 
kilti ginčų. Tie ginčai paro- 

Ldo, kokių nuomonių esama 
[ visuomenėje; o balsavimai 
parodo, kokios nuomonės 
kiek turi pritarėjų.’

Parodymas esančių visuo
menėje nuomonių ir jų įtek
mės yra vienas svarbiausių
jų dalykų, delei kurių šau^ 
kiama seimai.

Kitas labai svarbus daly
kas yra žmonių organizavi
mas. Seimo nariai apsvarš- 
e kokį-nors sumanymą ir

t Pasi
tenkinta tiktai paskelbimu 
to, kame neapsireiškė jokių 
nuomonių skirtumų. „

Ką tad naudos atnešė tas 
“seimas” ir kam jisai buvo 
reikalingas?

Aišku, kad tai buvo ne sei
mas, o seimo karikatūra. Tik 
politiškai nesubrendę žmo
nės gali juo džiaugties ir gir- 
ties. •

*■

Apžvalga
TAUTIŠKA “FILOSOFIJA”.

pas t ringu u ja:

j Štai Seiman suvažiavo liaudis 
žmonės. Ar neskaitome šian
die socialistų laikraščiuose, 
kad tai buvo davatkų suvažia
vimas, kad tai buvusi komedi
ja, cirkus. Mes visų socialis-

Y tų vadovų ir redaktorių klau
siam ar davatka yra žmogus 
ar ne? Mes klausiame ar prie 
socialiatiškos, ar sociaiistiškos 
respublikos valdžios maldin
gos moterįs turės balsų ar ne? 
Jus programuose yra pasaky
ta, kad kiekvienas žmogus ne
žiūrint lyties, amžiaus, tau
tos ir luomo turės balsų. Bet 
kas iš tų programų ir tų plat-

toki balsą vadinate cirkum.

Jei jau taip tai nėra didžiau
sio cirkaus, už socialistų pro-, 
gramus, kurie kalba vienaip, 
o gyvenime socialistai daro 
kitaip.

Ir taip pas socialistus prak
tikoje ne^a pakantos nuomo
nių, nėra lygaus balso visiems. 
Socialistai iš prigimties prie
šingi republikoniškai tvarkai 
nors žodžiu už ją stovi.

Kaslink krikščionių demok
ratų, tai iki seimui irgi buvo 
svetimos nuomones menka 
pakanta, bet nuo seimo tas 
pranyko. Jų laikraščiai po sei
mo pilnai išlaiko respubliko
nišką taktą, ir tuom reikia tik 
pasidžiaugti. Kaslink to, kad 
kartais užsipuolama ant ištali
telių, bet čia juk gynimas 
tautos čielybes ir tautos reika

lų.
Tautininkų srove visuomet 

stovėjo arčiausiai prie respub
likoniškos tvarkos, stovėjo už 
visokias laisves, tolerantišku
mą. liet ii" ts»i nctąip,! knip 

tylių reikalas. Kad ir pas tau
tininkus yra persekiojimas 
svetimų nuomonių, lai paliu
dija faktai, kad tautininkai 
vienas kitą vadino parsidavė
liais tiktai už tai, kad truputį 
kitaip suprato reikalus.

Vienu žodžiu bent iki Seimo 
buvo srovės, bet nebuvo žmo
gių.. . kurie butų pilnai repub 
likonai...
“V. L.” klysta. “Pilnų respub

likonų” pas lietuvius jau seniai 
yra; bent Chieagoje. Tautinin
kų vadai šiame mieste ne tiktai 
kartu su klerikalais kolioja so
cialistus “ištaulėliais”, 'netiktai 
gerbia davatkas ir jų dvasiškus 
globėjus, o ir balsuoja už respu
blikonų partijos kandidatus rin
kimuose. Tik vieno.dalyko jiems 
dar trūksta, tai respublikoniškos 
minios. Kol kas jie yra “genero
lai be kariuomenės”. Bet suside 
jus jiems su klerikalais, gal atsi
ras ir respublikoniška minia — 
iš vyčių ir davatkų, su kuriais jie 
kartu poteriavo seime.

“ARGUMENTAS.”

“Apžvalga” stengiasi pateisint 
nevykusius Stilsono išvadžioji
mus apie socialistų paziciją sei
mo klausime. Kad socialistai 
dalyvavo kartu su tautininkais 
Brooklyno seime, tai, girdi, tatai 
nieko nereiškia, nes

Tas buvęs trįs su viršum 
metai atgal” seimas (Brook
lyno seimas) tai buvo ne politi 
nis seimas; dabar gi klerikalų 
ir tautininkų seimas bus (jau 
buvo. “N.” Bcd.) politinis sei
mas. Darbininkų politika tai 
ne Sirvydų ir Kemešiu poli
tika ir todėl mes jokiuose pa
našiuose seimuose negalime 
dalyvauti.

Šitas neva argumentas, viena, 
prasilenkia su tiesa. Brooklyno 
seime juk buvo svarstoma ir po
litikos klausimai. Tenai, pav. 
buvo priimta rezoliuciją apie taii 
tų apsisprendimo teisę ir politinę 
Lietuvos ateitį.

Antra, yra klaidinga taip grie
žtai skirti politikos klausimus 
nuo kilų klausinių, kaip daro 
Stikonas. Darbininkų pozicija 
skiriasi nuo tautininkų ir kleri
kalų pozicijos ne tiktai politiko
je, o ir apšvietus ir ekonomijos 
reikaluose; net ir Lietuvos šel
pimo reikale klerikalai ir tauti
ninkai eina kitokiu keliu, negu 
susipratusieji darbininkai.

Trečia, yra visai neliogiška 
sakyt, kad jeigu darbininkų po
litika yra kitokia, negu klerika
lų ir tautininkų, tai mes negalį 
dalyvaut jokiuose bendruose po* 
litiniuose seimuose. Juk į sei
mus važiuoja ne vien tokie žmo
nės, kurių politika yra vienoda. 
Seimas gali būt politinės kovos 
vieta.

Iš šitų pastabų, žinoma, visai, 
neišeina, kad mes stojome už 

dalyvavimą New Yorko seime; 
visi žino, kad mes buvome 
priešingi tam. Bet kodėl prie
šingi? Todėl, kad seimo rengė
jai tai]) “sufiksino” jį, jogei so
cialistai jame nebūtų turėję pro
gos parodyt savo poziciją ir tin
kamai apginti ją. Stot į mūšį 
prie tokių aplinkybių, kada ta
vo priešas pasiima pilną glėbį 
ginklų, o tavo rankos surištos, 

butų nesąmonė.
Mes esame įsitikinę, be to, 

kad klerikalai su tautininkais 
niekuomet nesutiktų stot prieš 
socialistus lygiomis sąlygomis, 
nes jie žino, kad tuomet jie bu
tų supliekti. Todėl mes netiki
me, kad socialistai kada-nors 
galės dalyvaut bendrame su jais 
seime.|

Bet tą ir Stilrfonas turėjo nu
rodyt, užuot pasakojęs nebūtus 
dalykus, buk socialistai negalį 
dalyvaut bendruose seimuose 
su kitomis srovėmis dėl politi
kos skirtumų. Tokios pasakos 
ne tikini yru visai neteisingos, 

bet ir duoda socialia^ priešams 
progos paslėpti nuo visuomenes 
akių savo atžagareivlškus trik- 
sus.

Ažuot parodęs darbininkams, 
kad klerikalai ir tautininkai 
nusidėjo prieš demokratybės 
principus, šaukdami seimą pa
gal savo pieną, Stilsonas padė
jo socialistų priešams pasitei
sinti ir suversti bėdą ant socia
listų.

Ir po tokio darbo dar jisai 
mėgina “kritikuol” “Naujie
nas”!

Liet. Mot. Progres. Susi*,
Lietuvių (Moterų Progresy
viojo Susivienijimo Chicagos 
ii; apielinkes kuopų bendras 

susirinkimas.’ ' f ) » 1 >do< n f
į Jau keietiis* savaičių praslin

ko kaip biivo Naujienose pakel
tas klausiiildš apie MAktflihgd- 
hią ‘ įsteigi’*HChiicagoš lir Apiė- 
linkčs Sąryšis. Kaip1'teko pas
tebėti Naujienose, tai 'jš dides
nės dalies kuopi/nafty išsireiš
kimai buvO pritariantis 'samany 
mui. Taigi dabar, kad įvyg- 
džius šį sumanymų, yra šaukia
mas bendras Chicagos ir Apielin- 
kės L.M.P.S. kuopų susirinki
mas, kuriame būtinai turėtų da
lyvauti kiekviena kuopa. Iš to
limesniųjų miestelių, žinoma, 

sunku dalyvauti visai kuopai — 
leiskime kaip iš Waukcgano, 
Springfieldo ir kitų, nes bran
giai atsieitų kelionė, todėl pakak 
tų, jei atvažiuotų tik valdyba ir 
dalyvautų susirinkime.

Gal daugumui atrodys, kad 
perdaug ant greitųjų šaukiamas 
susirinkimas, kodėl nebuvo gar
sinama išanksto.

Draugės, svarba štai kame. 
Dabar Chicagoj lankosi draugė 
K. Petrikienė, buvusi Moterų Ba
lso redaktore, taipgi Centro, sek- 
ret., rinkdama aukų Apsig. Fon
dui. Ji .pasižadėjo dalyvauti 
šaukiamąjame susirinkime, ir ji 
galėtų daug ko pranešti apie Mo
terų judėjimą, apsakyti apie da
bartinį padėjimą Moterų Balso, 
ir apie Centrą, iš kurio kuopos 
negali jokių žinių gauti nei į 
laiškus atsakymų. Taigi, drau
ges, Čia ir yra priežastis to grei
to sušaukimo kuopų susirinki
mo, nes draugė K. Petrikienė 
trumpu laiku apleis Chicagą.

Pagalvokit, draugės. Yra svar
bių dalykų reikalingų žinoti kie
kvienai moteriai priklausančiai 
Progresyviojo Susivienijimo tai 
ir kilai kuopai. Todėl atidėju- 
sios į šalį tą dieną visus kitus 
reikalus, sesutės, pasistengkite 
dalyvauti šiame taip svarbiame 
nisirinkime. Ir mes nė kiek ne
abejojame, kad mes, moters, ku
rios iki šiol neturėjome progos 
arčiau su kita kitoms pasižinti 
ir užmegsti draugiškesnių ryšių, 
skaitlingai susirinksime nede- 
lioj, balandžio 14 dieną, spausi-

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS

Pataisoma visas užduotis.

30 Lekcijų Buvo $10.00 Dabar $2.00
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus.

•. Iresnio laido už šį kursą išniokt! angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau
sias ir tikriausias būdas išmokti visą anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad moklins netik gali, lai turi viską atminti. Jos perstoto da
lykus laip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi/i mokinio 
minti su tokia spėka, kad 'jis nekelia akių nuo lekcijos, kuliai visko neišmoksta.
, ,3is kjn’sas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš « di

delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia j mokyklą dėl pataisymo klaidu. Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiimtinėjimą užduo
čių dėl pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, Išmokys angliškai:
U

“Gerbiamieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir 
nopuleriškas lekcijas jūsų metodbs. Jūsų mokinimus! užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už 
konsultaciją (patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPH Kh 
JAUSKAS, Norristovvn, Pa., JuTy 11, 1017”. .
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užga

nėdinti — busi užganėdintas ir tomistą, mokėdamas dabai tik $2.00. už tų patį kursų. Bet užsirašyk tuojaus— 
dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime lik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus 
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tik dėl išplatinimo savo puikios 
metodus mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur
so. Tamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus. Šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti ji už $2.15, su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką 
mbtodų. Prisirašyk Šiandien.

AMERICAN COLLEGE I’KEI'ARATOKY SCHOOL,-----(Pii-.niuu buvo: “Mncrican School of

3103 So» Halsted St., ... ...į • * $............ CHICAGO, ILL.

nie draugiškai ranką ir rišime 
taip svarbius gyvenimo klausi
mus, kurie ypatingai moterų ju
dėjime šiandie iškįla, ir pasitar
sim, kaip pasekmingiau platinti 
apšvietę miniose dar nesusipra
tusių moterų.

Lauksime, draugės, jūsų

Susirinkimas įvyks nedelioj, 
balandžio 14 d., 12:30 vai, po pie
tų, M. Meklažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI.

Sumanymo pritarėjos:
J. Vasiliauskienė, 1800 S. Cen

tral Pk. avė.
S
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į Karalių vargai.
H ,

, Karalius Anupras anadie Lai
svėje guodėsi ant Naujienų, kad 
jos leidžiančios savo bendrada
rbiams žeminti šviesų karaliaus 
vjirdą.

Tikra bėda dabar karaliams, 
bet ką-gi padarysi, kad žmonės 
šiais laikais niekur karalių ne
bemėgsta ir pradeda visur ir vi
sokiais budais juos bombar
duoti.

Vis dėlto laikykis, karaliau 
Anupre!

Ir “kupčiams” negeriau.

Atvažiavo “Velnių Kupčius” 
Mockus j Cilicagų, ir Dievų 
Kupčiams Kunigams vėl nelai
me. Jie ką-tik buvo apsidžiau
gę išvaikę velnius iš parapijonų, 
dabar tie ir vėl prisipirks ir vel
nių prisiės.

Well, ar negeriau butų kuni
gams užsidėti tam tikrą lamlrę 
parapijonams klynyti?

Kai kas ir Chicagoj gera.

Rytinių valstijų socialistai 
niekados nepatenkinti Chicagii. 
Chicagos oras prašias; socialis
tai prasti.

Ką-gi padarysi. Prasta tai 
prasta. Bet užtat Chicagos pi
nigai tai, matyt, visai neprasti, 
ir rytiečių labai mylimi: vieną 
paskui kitą pasiuntinius siunčia 
Chcagon to daikto parsivežt/.

X —S 1 a p u k s.
A . ‘

Kodėl nesustreikavus?

Bridgeville, Pa. - Vienas pa- 
rapijonas šitaip •skundėsi man 
ant savo likimo:

Niekaip, turbūt, nereik 
tiek daug priedermių ir prisaky
mų pildyti, kaip mums, parapi
jonams. Musų Maižiešius kuni
go Kazėno asmenyj, duoda pri
sakymus po prisakymų. Nega
na, kad kiekvienas parapijomis 
turim jnokėt po 37 dolerius baž
nyčiai ir kunigui užlaikyt, bet; 
ir daugybę maldų kaip iš ma- < Garsinkis Naujienose

limo varyti: kas nedėl kunigas 
užduoda jų tai už popiežius, tai 
už vyskupus, tai už karalius, ir 
galų gale dagi už balševikus. 
Kad kokia, išleis prisakymą 
melstis ir už kunigų gaspadines, 
kad Pondies atšutintų nuo jų il
gą garnį, kurs ilgu snapu vis 
dažniau pradeda apie kleboni
jas dairyties. Sakau, gyva bū
da, už save pasimelsti ir sau 
pagyventi nebėra jau kada, vis 
kitiems ir kitiePis...

— S t a s i u s-P o t a š i u s.

Reporteriui. — Apie tą vaka
rą išs])ausdinbme anksčiau ki
to korespondento žinutę. Kit
ką atidavčni Pabraižai.

Nartai Cook County Real Batata Tarykee 
A PETRAT1S & CO. 

lieai Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namas, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Periiuri apstraktus, padaro popisraa 
NOTARY PUOLIO

7(1 W. S6ta galvi 
kampas Halsted Drever 1<«I

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie Šių kainų priskaitonia ir 

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGN1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRBDALŲ

Muku Hiatema ir ypatiAkaa mokinimas pa
darys jus iinovu | trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

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

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

MASTER DESIGNING HCIIOOL
J. F. Kusnicka, Perdėtinls,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 418-417. 
prie* City Bali.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityffir rašyti, tai lankyk mOtų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama
Lietuviu kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S. V. Valdybos Prieky bos Teisių

” S.V.PilIetybSs Gramatikos
tikos Geografijos Retorikos, Ir tt.

Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

ma lietuviškai, t •

American College PreparMory School 
103 3. Halsted Si. Chicacjo III.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

TELEPHONE YARD3 272t
“dR. J. JONI HAITIS 

Medikas Ir Chirurgą*
33315 C. Ualsted St, Chicagc

VALENTINE DRESSMAKING 
/ COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenij Kirpimas, D®- 
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, Pirmlninki

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkcisiai, 1 seifus, 1 
benČius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite

, Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik* 
rodžių, nrąnzalietų ir

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

Naudokitės proga kol yra pigu 
PĖTER MILLER

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

Tel. Canal 5838.

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- 

dčldicniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Cbicago, III.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. l«th S.; arti Halsted it.
Telephone Canal 2118

VbI ryta: 1—1 popiet: 7—8 »ak.
Ofisas:

1900 S. Halsted SL 
Viršoj Biaehofr* AptidkM. 

Tolephono Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

išskiriant NedŲdieaiua ir Saraiaa

A

Tel. Pullman 342.

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

CHIRURGAS
10731 »Sp. Michigan Avė. 

Roseland, TU.
Valandos Niu^O iki 12 dieną 
Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
Nuo 6 iki 9 vakare, kasdic.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagJ 
Telephone Hayniarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drover 9498

VALANDOS! 10—11 ryto; 2—8 popletu. 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 di«ną.



NATURE’S ORDERIAI
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Geros Sveikatos ir Linksmumo
Jūsų apsigynimu prieš paprastą priešą esti užlaiky
mas stebėtinos mašinerijos Tinkamos ir Prirengtos

Kūnas, jūsų stebėtiniausi mašina, nuo kurio viskas . 
jūsų gyvenimo pasisekime ir sveikatoje, privalo būt puikink užlai 
komas.“ Kuras, kuris užlaiko jūsų kimų veikmėje _ . ‘ .
jus (Ivėsuojatc; vanduo, kuri jus geriate ir maistas, kuri valgote. 
Daugybė medžiagos kas minute jumyse susirenka, L_..................
gamtos keliu prašalinta, o ne per jlegų, pavojingus vaistus, per to
kius, kaip druskos, ricininė alyvų, liuosuotojų, pilių, minerulių 
vahdenų ir šimtas kitų, taip vadinamų tikrų išgy<lymų ’.... :
juo daugiaus jus vartosite, jus dauginus turėsite vnrtot; 
ture’s ()r ’ 
rašytus’ir 
gu jus neturite viduri 
galvos skaudėjimo, ša 
inuoti su odos ligomis ir kraujo betvarkėmis

Kraujas yra kūno gyvybė
Kraujus būdamas užpildytu nevalumais, negali subudavot, nei 

sveikatoje užlaikvt kuna. Daleis! pasilikt nepervirintni medžiagai 
ir daugybei produktų elementariuose organuose yra tas pats, kas 
butų gyvent humaniškoje kūdroje. Apvalykite savo s 
susirinkusių nuodų. Paimk Nature’s Orderla* 
Duokite proga gamtai prigelbėt ir atstatyt jus j sveikų, _ _ 
jimų. Drąsa, ambicija ir simpatiškas malonumas privilioja drau
gus ir linksmumų ir padaro pasaulį geresne vieta gyvenimui, nes 
jus atliekate savo pareigą prie Dievo ir pats savęs, apsaugant savo 
gerą sveikatą.

Nurodymai apie “Nature’s Orderlax’\
Vienas plotkelis yra vidutine doza. dvi—didele doza, einant 

gult priimt su vandens nugčrimu. Mes patariame pirmiaus imt vi
dutinę dožą. Jeigu vienas plotkelis išliuosuoja jusų vidurius per- 
liuosai, tuomet paimkte vieną plotkelį kas antrą naktį. Padidink, 
arba sumažink dožą pagal reikalą.

Vaikams nuo ketvirtdalio iki pusei plotkelio su vandens arba 
pieno nugčrimu. . tvi . , T. ,

Nature’s Orderlaz yra visiškai nepavojingas ir saugus. Jisai 
neturi opuitų, nei nuodingų gyduolių.

Kaina — 25 centai už dėžutę
Parsiduoda pas

KLEIN BROS
DEPT. STORE
20-ta ir Halsted Sts.

Įklauso 
yra oras, kurį 
kuri turi būt 

, per to-
kuriuos

BĮ _ -..r^___  bet Na-
lerlaY, kuris, kaip" galima pasakyti, buvo gamtos pri- 
taip nepavojingas, kaip daržovės, kurias jus valgote. Jei- 

. :*-n|jino kasdien, jus esate po priespauda 
nevirinimo vidurių, nubalę, reumatiz-

sveikatoje užlaikyt kuo kas 
nuo 

šiandienų, 
yvų padė-

Kanstancija Šukienė
Mirė Balandžio 9 d. 1918 m. 8:05 valandą vakare.

Paliko ketures dukteris: Marijoną, 27 motų; lyolryną 
19 metų; Prancišką — 16 metų ir Magdelcną—jau- 
niausioji — 13 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Balandžio 13 d., iš na
mų 2018 So. Union avė į Apvcizdos Dievo bažnyčią, 
9 valandą išryto. Iš ten į Šv. Kazimiero kapines.

Visi draugai ir pažįstami maloniai kviečiami at
silankyti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

Paliko dvi seseris. Marijoną Zakarauskienę ir 
Eleną Juozaitienę.

Pasilieka! nuliūdę GIMINŪS.
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M. X. MOCKAUS
Kalba su paveikslais įvyks Northsidėje, Balandžio 
(April) 12 d., 7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia avė., kampas Girard gatvės. M. X. Mockus, 
sakos, turįs daug ko nauja pasakyti ir parodyti. To
dėl atsilankę nesigailėsite.. Inžanga padengimui lė
šų 10c ypatai. Kviečia visus L. L. S. A. Kuopa.

AR TURITE SKOLININKĄ?

(
Mes iškolekluojame nuo nestroptų 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 iskolektuoti, ne- 
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie- Z® 
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko- > 

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

OFISAS YRA ATDABAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedė- 
Seredomis ir Pėlnyčioinis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro 

l’larninkais, Ketvergais ir Subalomis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro, 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

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

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4026

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phonc Haymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

KORESPONDENCIJOS
ARGO, ILL

šis miestelis tai kaip ir Chica- 
gos priemiestis. Gyvenamas 
daugiausia rusų, lenkų ir iš da
lies, lietuvių. Lietuvių betgi nc- 
daugiausia. Jie turi čia savo 
draugi ją, dar 1914 metais įsteig
tą vardu “Pirmutinė Lietuviška 
Tautiška Draugystė”. Gyvuoja 
vidutiniškai, narių turi keletą de
šimčių, susirinkimus laiko kiek
vieno mėnesio pirmąją petnyčią 
ilgo Antano Zopelio svetainėj. 
Suminite.
Didžiausia čia dirbtuve tai Cotn 

Product Refining kompanijos. 
Dirba joj daugiau kaip du tūk
stančiai darbininkų. Dirbama 
paprastai po 10 valandų dienoj, 
o gaunama mokestis už 11 va
landų. Mažiausia mokestis bu-1 
vo 30 centų valandai, bet dabar) 
nuo balandžio 1 š. m. penkiais I 
centais padidinta, taigi bus mo-| 
kaina mažiausia 35 centai už I 
darbo valandą, Darbo šiuo tar-| 
pu yra pakankamai ir visokios! 
rųšies. — Ten gyvenantis. Į

CHICAGO HEIGHSTS, ILL

Vakaras

Balandžio 6 dieną, Liet. Dain. 
Muzik. Kliubas parengė teatrą ir 
balių. Lošė Liet. Dramatiškas 
Ratelis du vienaveiksmius juo- 
kits “Jaunystės karštis“, ir “Aš- 
numiriau“. Lošima? nusisekė 
labai gerai, ypač atliko savo už
duotis labai gyvai M. Dambrau
skienė (Marės rolėje), A. F. Stei- 
inontas (Tado rolėje), O. Kund-> 
rotienė (Velykienės rolėj). Po 
teatrpi sudainavo tris daiųelcs 
neseniai susitveręs Liet Prąm. i 
Ratelio Vyrų Choras. Dainos 
publikai labai patiko. Apskri-
tai, vakaru buvo visi patenkinti 
Publikos buvo nemažai.

Girdėjau, kad vietos kunigu- 
žis labai draudęs žmonės eiti į tą 
vakarą, bet jo graudenimai nuė
jo niekais. Mat, nebe tie laikai, 
kad žmonės šoktų pagal kunigų 
dūdelę. Jie pradeda mąstyti, sa
vo protu gyventi ir eina ten, kur 
jie nori, o ne ten, kur kunigužis 
juos siunčia.

— Lelijos Žiedas.

Lietuviai lietuvi užmušę

Verbų nedėldienį čia tapo už
muštas lietuvis, Jonas Bataitis.

Kaip pasakoja, tai dalykas bu
vęs toks. Bataitis buvęs parsi
gabenęs iš kitos valstijos kiek 
degtinės Velykoms (mat West 
Virginija “sausa”). Besi vaiši
nant su kainynais, pagalios su
sibarę, ir tūlas P. Gaušis, kalvis, 
buk smogęs Bataičiui geležiniu 
kaltu į galvą, o antras kaimynas 
dar pridėjęs su bonka.

Bataitis buvo nugabentas li
goninėn, bet jau nebeatsigavo. 
Jo kaukolė buvo Sutriuškinta. 
Gaušis ir kitas lietuvis tapo areš
tuoti; kaltinami už žmogžudis-

Jonas Bataitis buvo geras žmo 
gus ir visų mylimas. Giminių 
čia jokių neturėjo. Lietuvoj pa
liko moterį.

Tai mat, prie ko alkoholis pri
veda M. L. Balchonas

BENLD, ILL

Balandžio 2 dieną iįia 
toks atsitikimas. Pora bernio
kų, kažinko supykę ant Antano 
Ragio, sumanė jam atkeršyti. 
Bet kaip? Dabar tai labai len
gva. Reikia tik pasakyt, kad 
jis esąs prodžermeu ir visa 
galima sų žmogum daryt. Taip 
ir padare. Susirinkę daugėtu hų- 
liganų, jie nuėjo į namus, kame

buvo

Iškilmingas Balius
Ragis nuomojo kambarį. Ne
radę vienok jo nainie, tie huli- 
ganai baisiai sumušė jo šeimi
ninkus, Narbutą ir Narbutienę, 
visai nekaltus žmonės. Miesto 
valdžia maža tea (kreipia atydos 
į tokius apsireiškimus, užtat da
bar keli lietuviai piliečiai žada 
pavartot įtekmės, kad tokiems 
dalykams butų padėtas galas.

Benldo Teatrale kuopa nutarė 
prisidėt, ir jau prisidėjo prie LSS 
77 kuopos. Visą savo turtą taip 
jau pavedė Sąjungos iždui.

Darbai čia tuo tarpu eina ge 
rai. Uždirbama taipjau neblo
giausia. —- Benldo Pilietis

Balandžio 7 d. buvo S. L. A. 
253 kuopos mėnesinis susirinki- 

' mas, kuriame, taip kitų tarimų, 
tapo nutarta prisidėti prie Am. 
Liet. Darbininkų Tarybos. Va
dinas, S.L.A. kuopos viena po 
kitai prisideda prie to prakilnaus 
darbo, kurį yra pasibrėžus dirb
ti Am. Liet. Darbininkų Taryba.

Neprošali paminėti, kad SLA. 
kuopos draugai buvo labai ne
patenkinti. senąją, tai yra, da- 
bartiniąją SLA. Pildlomąją Val
dyba už jos sauvališką šeiminin
kavimą centre ir už organo “Tė
vynės”, bepartyviško laikraščio, 
lavertimą į partyvišką tautinin- 
kų ir jų Sandaros organą.

Tokiu budu nariai, matydami, 
kad musų didžiulė organizacija 
yra statomą į pavojų per tokius 
i)artizahti|8w dabar, renkant cen
tro valdybą, nebedavė pė vienas

. >et balsuota už 
lūs butcųt 
velionį 
ridenta J. ^altrušaitį^pę; centro 
sekretorium T. Dundulį. Iždi- 
Ifinku K. ,Qugį, Chicago, III.; Iž
do globėjąis, didžiumą balsų pa- 
luota už Npviacką ir M. A> Ra- 
pnską.; Daktaru—kvotėju Dr.
F. Matulaitį, Boston, Mass.

Be abejo jei tie žmonės butų 
išrinkti į Pildomąją Valdybą, 
lai musų organizacijos reikalai 
lagerėtų.

naujus kandida 
Prezideų|u KI.« Jur- 

illięago, Jll.tyiee-Pro-

Vietos lietuviai labai pasigcn- 
la socialistų veikimo. Prakalbų 
au geras laikas praslinko kaip 
iebeparengta;z taip gi nė šiaip 
okių parengimų nėra. Bot kaip 
girdėt tai balandžio 20 ir 21 die
tomis bus prakalbos su įvairiais 
lamarginimais, kokių dar nebu
vo Kewanee, III. Kalbėtoju yra 
kviečiama drgė K. Petrikienė, 
‘Moterų Balso” redaktorė, viena 
žymesniųjų ne lik moterų bet ir 
vyrų kalbėtojų. Be to, kalbės ir 
‘Račkulis Mulkių Apaštalas”, iš 
ko publika turės skanaus juoko.

Darbai Kewanee eina labai ge- 
ai, mažiausia užmokestis 33 c 

va landai darbo.
— “N.” Korespondentas

WESTERNPORT, MD

visą apielinkių bw- 
. Parodavo d įdė

Parengtas Liet. Pil. Darb. Pas. Kliubo 
Paminėjimui dviejų metų Kliubo 

gyvavimo sukaktuvių
Scenoje s’atoma dvi juokų komedijos: 

“BURTAI*’ ir “DVI KŪMUTES” 
Beto bus deklemacijų ir prakalbos. 

Visa tai atsibus

Balandžio-April 13,1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23 PI
Svetainė atsidarys 6 vąlandą vakare.

Uždanga pasikels 7:30 vai. vakare.
Inžanga 30c ypatai.

Didelis Persikraustymo

Gerbiamieji mano draugai ir drauges! Užprašau visus ateiti ir pažiūrėti 
mano naujos krautuvės, į kurią aš šiomis dienomis persikrausčiau ir naujai 
atidariau, ir taipgi padariau didelį išpardavimą, kaipo dovaną ant naujos vie
tos. Taigi meldžiu visus ateiti ir nusi pirkti pigiai ko tik kam reikia, nes mu-

■ ■ ' ■

sų krautuvėje visko galima gauti. Su pagarba,

Trainis Department Store
3218 SO. HALSTED STR CHICAGO, ILL

EXTRA
L j ' . ’

Town of Lake
Extra susirinkimas clelos administracijos visų draugysčių ant 
Town of Lake, kaip bažnytinių, taip ir tautiškųjų—be skyrių. 
Taipgi visų kuopų ir ideališkų dr 

ministracija turi apsilankyti ant šito 
bus administracijinis, kad aptarti, kokiu budu iųes 
Lake dalyvausime apvaikščiojimė, kuris atsibus 
dėl parodymo šitam kraštui, ka<J lietuviai gyvu _ 
užmanymus Suvienytų Valstijų* ir perka Liberty Bondsus ir tt.

Neužmirškite, kad yra kviečiamos metėtų ir mergaičių drau 
gijos.

Susirinkimas atsibus Pėtnyčios Vakare, 12 d. April 1918 m., i 
vai. vakare, Bažnytinėj Svetainėj, ant 46tos ir \Vood gatvės. Susi 
rinkimų šaukia Liberty Bond, vietinis komitetas.

arba 'kliubų. Visa ad- 
aus susirinkimo, kuris 

nuo Town of 
i dienų April, 1918 
a ir riritaria visus

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-8PINDUL1AI 
8121 N. WMt«ru ava. 

Valandos: 8—12 rytas 1—•

PIRMA NEGU PIRKSI, GĄUK MUSŲ KAINAS 
i

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų
CARR BROS. WRECKING CO.

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

ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
vidaus, po $1.19 UŽ gal

bia. O Motina Jonės, kuri turė
jo kalbėt, kaip nepasirodo taip 
nepasirodo. Mainieriai pradėjo 
nerimauti, pradėjo eiti laukan. 
Pamatęs tai pirmininkas, norė
damas nuramint angliakasius, 
prpdėjo aiškint, kad Motina Jo
nės šiandie negalėjus atvykti, ji 
busiant čia už poros dienų. Bet 
iš minios atsiliepė balsai: “O ka- 
žią, ar už poros dienų suvargę 
angliakasiai galės vėl taip skait
lingai susirinkt?!”

Tik vieną moteris pasakė gra
žią kalbą, nurodydama sunkų 
angliakasių padėjimą, o taipgi 
apie padėjimą moterų darbinin
kių ypač šilko išdirbystėje. Kal
bėtoja pati buvo mat šilko pra
monės darbininkių unijos orga
nizatorė.

Vis dėlto mainieriai demons
tracijos pasekmėmis buvo nepa
tenkinti ir nuliūdę išsiskirstė, 
nes nesužinojo, kaip bus toliau 
su pripažinimų unijos šiame ra
jone...

Taip tai rūpinasi nmsų reika
lais musų gerai apmokami va
dovai. .Jje taip “rūpinasi”, kad 
nei tokiose skaitlingose ir iškil
mingose demonstracijose neno
ri dalyvauti, dagi vietinis Kito 
Distrikto unijos organizatorius 
nosies neparodė.

Bet gi, draugai angliakasiai, 
nenusiminkime ir varykime ba- 
vo darbą. Rūpinkimės į organi
zacijos viršininkus rinkti ne vei
dmainius ir kapitalistų tarnus, 
bet tikrus atsidavusius darbinin-

Nekaip išėjo rengiamos, dide
lės mainierių demonstrancijos 
ir parodos.

Kovo 3Q dieną angliakasiai 
skaitlingai iš 
vo suvažiavę
lės minios, keliems benams grie
žiant. Sugrįžus atgal į svetainę 
turėjo būt prakalbos, ir mainie
riai tikėjos išgirsti ką-nors gero, 
naųdngo darbininkams. Bet štai 
pasirodo aut pagrindų kažin-ko- 
ks pryčerius ir pradeda -maldą, 
ir kitus liepia melstis. Dauge
lis darbininkų išėjo laukan. Pa
sirodo antras storpilvis. Many
ta, kad tas ką gero darbininkams 
pasakys, bet visi apsivylė. Kal
bėjo tai, kad kaip kapitalistų Ikų reikalams žmonės 
džiugų laikraščiai šiandie skel M. L. Balchonas

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:3(1 vak. Ncdelio- 
inis vakarais ofisas uždarytas. 

Telcphone Yards 687

Yarda 3654. AKUŠERE A

»Mrs.A. VIDIKAS 
WSHBaigusi Akušeri jos K<» 
^^■legiją; ilgai praktika- 

fįByus Pennsylvanijos ho- 
i*AB^Bspitalėse ir Philadel- 
^^^■Phijoj. Panekmingai 

' ■patarnauju prie gim- 
^^^■dynio. Uždyką duodu 

visokiose ligose 
^■moterim ir merginom.
r^®3113 So. Halsted Str., 

■■■ (Ant antrų lubų)
Chicago.

Vyrišky Drapa n Ų3argen8.? 
•Nauji neatimti, daryti ant Uis* 

tymo siutai ir overkotai, vertės nuc 
?30 iki $50, dabar parsiduoda po SU 
ir 25 dolerius. \

Nauji, daryti gatavi nuo 81E ik 
$35,siutai ir overkotai, nuo $7 50 ik 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamvi 
tų ovcrkdtų.

Visai '■-lažai vartoti siutai ir over* 
kotai, ve/;ės nuo $25 iki $85, danw 
$5 ir auginau. Kelnės nuo $1.50 ik 
} 14.50. Va.iinams siutai nuc GSfli 
ki $7.50

Atdara kasdier ą, nedėliomis Lt 
karais.

' s gordon
UU & Balated Su dl.„

TELfePHONE YARDS MJ4.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš rylų ir nuo 7 Iki it v?d. vnk 
8325 8o. Halsted SL, Chleaga

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
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. 
Ncdėldicniais nuo 9 iki 12 v. dienų.

I

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

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

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,c"’---- * ’ —
jančiam parda 
teiks jus akims

auksoriui ar keliau- 
davėiui. nes jie su- 

i lik daugiau blogo. 
Aš turiu 15 metų patyrimą ir 

Iląliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums 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. ChicaT >. 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Tėmykite į mano parašą 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

*u<^ias, kiniu pra 
'^Kčjims.

Mes vartojame 
JjgRF M Pagerintą Oph- 

Ibalmoineter. Y- 
patinga domu at- 

■ * kreipiama i vai
kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k am p. 47 st

t
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j Chicago ir Apielinke
liudijo gausus susirinkusių aplo
dismentai. Toliau buvo dialogų, 
monologų ir solo. Visa išpildy
ta kuopuikiausia.
Apskritai, vakaras darė gerą įs
pūdį į atsilankusius. Garbė kliu- 
bui už surengimą tokio šaunaus 
vakaro. — Vakare Buvęs.

kvitsti visi apsvarstymui dau
gelio svarbių reikalų.

Iš nutarimų pažymėtini šie: 
Nutarta siųsti į busimąjį SLA. 
Seimų, Pihladeiphia, Pa., vienų 
atstovų. Delegatu išrinkta Sut
kus, socialistas. Toliaus susi
rinkimas matė reikalu papeikti 
centro valdybų, delei apmokė
jimo p. šliupui už jo menkos 
vertės laiškus, kurie talpinama 
SLA. organe “Tėvynėj?’. Kuo
pa pageidauja, kad centro val
dyba apmokėtų tiktai už tokius 
raštus, kurie turi visuomeninę 
vertę, o ne tokius, kur rekla
muojama vien tik savo ypata.

Susirinkime, beje, buvo rin
kta ir nauja SLA. centro valdy
ba. Iš 139 kuopos daugiausia 
balsų gavo: Kl. Jurgelionis, pir., 
66 balsus; J. T. Baltrušaitienė, 
vice-pirm., 60 bal.; T. Dundulis, 
centro rašt., 53 bal.; K. Gugis, 
iždin., 60 balsų. Iždo globėjai: 
J. Navickas 26 balsus, M. J. Da
mijonaitis 37 bal. Dr. F. Matu
laitis, dakt. kvot., 48 bal.

Kuopa/ vadinas, nebalsavo 
už senuosius: Strimaitį ir Gegu
žį. Tuo ji įšreiške savo nepasi
tenkinimų dabartinei valdybai.

Reikia žinot, kad centras sta- 
čiog ignoruoja 139 kp. 1 Pav., 
pereitų vasarų “Tėvynėj“ jos re
daktorius paskelbė, idant kuo
pos prisiųstų rašįnių apie kuo
pų veikimų ir jų atliktus dar
bus, kurie bus talpinami SL. 
A. kalendoriuje už 1918 metus: 
139 kp., atsižvelgus į jos atlik
tus darbus, išpildė tų reikalavi
mų. Valdyba pakvietė visus 
veiklesnius narius, užsakė foto
grafui nutraukti jų paveikslus 
ir parašė apie kuopos veikimų. 
Gi kada gavome Kalendorių, 
žiūrim — jame nieko nėra apie 
SLA. 139 kuopų. Kuopa, žino
ma, kreipėsi į adihinistratorių 
Seiko netalpino 139 kp. aprašy
mo. ' A. B. Strimaitis atsako, 
kad jis nežinųš. Esą klauskite 
redaktoriaus. Valdyba kreipėsi 
į redaktorių. Atsakė, kad ger

tas rcikalaujųs penkių tukstan-1 vėlai prisiuntėt. Gal ir vėlai, 
Čių dolerių? I bdt'kitos kubpos, kaip hlatyt,

Argi ta (Iraugc ištiesų norėtų, I pasiuntė, daug vėliau. Jų ap- 
kad taip atsitiktų su visa sočia-1 cašyinuos minėta ir apie Apdra- 
listine spauda, kaip kad su “Ko-1 odos ir sveikatos savaitės Vėiki- 
va**V Kad darbininkiška spauda ’bų. O musų kuopos aprašy- 
taptų nušluota, ar nuo to butui mas buvo pasiųstas daug anks- 
sveikiau musų judėjimui? Įdo-Į Čiau negu įvyko Sveikatos savai- 
mu, įdomu. I tė. \ ;

Žmonių buvo gana daug. Au-| Prie SLA. 139 kp. 1917 mo
kų LSS. Apsigynimo Fondan su- tais prisirašė 50 naujų narių, 
rinkta, rodos, $26.30. I Kuopa be to surengė keletu pas-

J. J. Chesunas. | kaitų ir prakalbų. Nemažai au
kavo Rusijos Revoliucijos rei
kalui ir tt. Kuopa priklauso 
Lietuvos Darbininkų Tarybai. 
Visa tai, matoma, nepatiko mu
sų centro ponams.

Balandžio 28 d. 139 kp. laikė Į Antanas Narbutas,
mėnesinį susirinkimų Socialis
tų svet. — Roseland Dali.

Susirinkiman tėčiais atsilan
kė nevisi nariai, nors ir buvoi pram g . ,

j Subatoj, balandžio 6 d., čio- 
PRAMOGOS. I nais Liet. Vakarinės žvaigėdės 

Vakarai—Baliai—Piknikai—Etc. I Lavinimosi Kliubas statė sceno- 
Melro.e P.rk, III. - LSS. 43 kuo- F <lvk'jV veiksmų komedijų 

pa ir Soc. P. Rusų skyrius rengia r‘Piršlvbos“. Lošimas pavyko 
tarptautišką vakarą su programų,I ... . - v_. . A
balandžio 13, Frank ir James svetai-| pusėtinai. Lošėjai sAvo užduo- 
nflje, kcitč 23 ave ir Lakęs gal.. Vi-I Gu nuf kiek iii* snnriito atliko 
si atsilankykite. -Rengimo Komltet.1 t,!>’ l,nt kieK ’IC slll,luIO> <,II1KO -----  i Syvai- Po lošimo to paties 

East Chicago, Ind. — Šiuo prane-1 kliubo choras sudainavo porų 
šame visoms E. Chicagos ir apielin*| , . ,. \ . i ■ i i * < •
kės miesteliu draugijoms, kad gegu-1 dainelių. Deja, dėl kokios tai 
žės 12 d. LSS. 120 kuopa (iš Vaipa-1 priežasties neatsilankė choro 
raišo) rengia vakarą su teatru East I 1 . .
Chicago, ind. Todėl malonėkite ne-1 vedėjas, tokiu budll pirmų dai- 
rcngti jokiu Piamogy toje^iemoje. | SU(lainavo prastai, bet

gi antroji daina išėjo labai ge
rai. Žmonių prisirinko gana 

Tikimasi, kad kliubui 
atliks šiek tiek pelno.

—Svečias.

Trne translation filed with the post-1 buvo sušaukęš specialį policis- 
■ ister at Chicago, April 11. 1918, 

:is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Specialis traukinis priešo 
valdinių išvežimui.

l’ž kelių dienų Cbicagų apleis 
Pečiulis traukinis, kuriuo bus 

išvežtA priešo valdiniai (alien 
eiiumy) į internavimo stovyk
lą —- Fort b Oglethrope — Geor
gijus valstijoj. Asmens, kurie 
bus išvežti įkalinimui, yra ap
silenkusieji su priešo valdinių 
registravimosi įstatymu, taigi 
pro-vokiečiai, ir šiaip tūli negei
stini piliečiai.

Norinti būt aktore.
Buvusio Illinois valstijos se

natoriaus. Gardner’io, 14 metų 
dukrelė, kur užvakar nepasiro
dė Šventos širdies kolegijon, sa
ko, norinti būt “gera aktore.“ 
Dėlto ji ir pabėgus iš namų, kad 
levai nepritarę jos sumanymui. 
Jie ir dabar dar nepritaria ir 
spiriasi, kad policija būtinai ap
lankytų visus teatrus ir “dime 
show“, idant suradus jaunąją 
neklaužadą. * . ,

Areštavo bankininkę
Nicholas Pydą, 12107 So. Hal- 

sted gt., vakar areštavo privati
nio banko savininką, tūlą B. W. 
Shiz. Pastarasis, sako, priėmęs 
nuo Pydo .’JOO dol. ir nepasiun- 
tęs jų kur reikia. “Nekaltas už
miršimas“.

Prapuolė 11 mergelių
Policija jieško 11 mergelių, 

kurios šiomis dienomis nežinia

rpo didžiuma nepilnamečių — 
16 motų amžiaus. Bijomasi, kad 
jos galėjo patekt į ištvirkimo 
urvus.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, April 11, 4918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Areštavo moterį už 
maištišką kalbą

Irwing Parko {Milicijos stotyj 
vakar įkalinta tula Elcn Cuni- 
mings, 4442 N. St. Lotus gt. Ją 
įskundė Archer Brothers Ter
minai kratomųjų paveikslų te
atrinio savininkas, Edward Ni- 
koden. Kaltinama už maištiš- 
kus užreiškimus min. teatrėlyj, 
laike referato apie kares vedi
mo reikalus.

Ta “bedieviškoji Chicaga”...
Chicaga yra perdėm bedievi

ška. Jeigu Jėzus Kristus dar 
karią išdrįstų pasirodyti, tai 
chicagieČiai, “šiur“, jį nukryžia- 
votų. ,

Ar žinote, kas tai pasakė? E- 
vangelikų “pryčeris“ Billy Sun- 
day. Vakar jis smarkiai ataka
vo šėtono pozicijas—savo “ta- 
bernaklej”. Ir pasirodė, kad ten 
jų esama daug, be galo daug. 
Billy’s spardėsi, rėkė ir keikė, 
o tie bedieviai sėdėdami garsiai

Susipyko su prisieks— 
pasipiovė.

Jon Quincy Allen, 3316 N. 
Claremont gt., vakar rytą dėl ko 
tai susivaidijo su savo prisieka. 
NuūžiIgio jis įbčgo nūcgruimin 
ir iNisistvėręs britvą, su kuria 
ką tik buvo nusiskutęs barzdą, 
pasipjovė. Kaimynai, išgirdę p- 
ios Allen klyksmą, skubiai pa
šaukė policiją. Bet kol ji spe- 
jo atvykti, Allen jau buvo mi
ręs?

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, April 11, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Kiekvienas policistas turės 
pirkt “laisvės bondsų”

Policijos viršininko pagelbi-
ii i ule i s, John H. Alcoc, vakar

tų susirinkimų tikslu pastūmėt 
į priekį pardavinėjimų “laisvės 
bondsų”. Alcoc mano, kad kie
kvienas policistas turi įsigyt 
mažiausia 50 dol vertės “laisvės 
bondsų“.

Areštavo šešis vagilius.
Policija vakar areštavo šešis 

įtariamus asmenis, kurie buk e- 
są pavogę už 1000 dolerių šilko 
iš American Express kompani
jos vežimo. Areštuotųjų var
dai: Ch. Strook, H. Toomey, G. 
Vogei, B. Checvers ir W. Ba- 
cker. Pastarasis buk jau prisi
pažinęs.

Gaisras
Kilus gaisrui name 3735 Chri- 

stionio gatvėj, vakar mirtinai 
apdegė dvi moterį ir liguistas 
kūdikis. Gaisro priežastis ne
žinoma.

WEST PULLMAN
Prakalbos.

Balandžio 7 dieną vietinė L.S. 
S. 235-ta kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo drgė K. Petrikienė 
dviem atvejais. Kalbėjo apie 
laisvę ir žmonių tamsumą. Drgė 
Petrikienė turi neblogą iškalbą. 
Kalba aiškiai ir užimančiai.

Viena tik bėda, kad tie musų 
svečiai iš rytinių valstijų niekuo
met neužmiršta atsivežti iš ten 
gerą glėbį “kairumo“, kuriuo 
jie prie kiekvienos progos šau
do į “tuds dešinuosius“ 
girdi, tokie ir dar kitokie 
taikiniai etc. Ot, mes, girdi, tai 
kas kita — niekuomet nepatai- 
kausiin, kariausim iki galo ir U. 
Bet čia jau kalbėtoja pasakė, kad 
Stilsono byla esą kaštuos kelia- 
tą tūkstančių dol. Tik advoka-

ROSELAND
šis-tas.

Jie, 
pa-

SO. ENGLEWOOD.

Draugystės Garbingos Lietuvos oš
ia susirinkimas įvyks subatoj. ba 
andžio 13 dieną, 7:30 vai. vakaro, 

J. Skiriaus svetainėje, 1713 Canal 
M. Draugai, malonėsite pribūti lai
tu ir visi. .. —Valdyba.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 
vyks ketverge, balandžio 11, 7:30 v. 

vak. Meldažio svet. Visi nariai bu
die, nes bus svarbių tarinių, taip- 

. au referendumų balsavimas.
—Organizatorius.

•ĮIEŠKO DARBO AUTOMOBILIAI

PAJIEŠKO DARBO ant fa r mos, ve
dusi pora, abudu galėtum dirbti. At
sišaukite laišku: Leon Ringis, 
8831 Houston Avė., So. Chicago, III.

PARDUODU automobilių “Siden 
Baren” ir viena % tono trokas. Ir 
vienas inžinas “Merian”.

J. Matjukas, 
3g37 Auburn avė., Chicago, III.

—

M—f-T-------- r.-

BridKoville. Pa. — Subatoj, balan- I pai. 
džio 13 dieną, SLA. 90 kuopa rengia! 
didelį ir puikų balių Vokiečių salė-|tlHUg. 
te, Belltown st. Prasidės 7 vai. va- 
;aro. fnžagus: vyrui arba porai 50c;

moterims 25c. Bus linksmų lietu
viškų šokių ir pramogų.

Linksmas pavasarinis vakaras su 
šokiais ir programų rengiamas SLA. 
208 moterų kp. ivyks nedėlioję, ba
landžio 14 (> vai. vak. Mildos maž. 
svet., 3138 S. Halstcd st. Rengėjos.

L M P S. 29 kuopos rengia drau
gišką vakarėlį balandžio 21, Liuo- 
sybės svetainėje, Wabansia avė. Pro- 
gratne dalyvaus gabiausios spėkos.

Kviečia visus Komitetas,

LMPS. 58 kuopa stato scenoje 3-jų 
veiksmų vaizdelį “Katriutės Ginta
rai“, nedėlioj, gegužės 12, M. Melda
žio svet. Meldžiame kitų draugijų 
nerengti tą vakarą jokių pramogų.

—Rengimo Komitetas.

BRIGHTON PARK
Į Pramogų vakaras.

Balandžio 7 dieną Keistučio 
Pas. KliUbas surengė pramogų 
vakarą - koncertą M. Melda- 
žio svetainėje. Kaip ir visada, ir 
šį syk Kliubas pasirūpino suren
gti tikrai puikų vakarą. Pro
gramų, be paties Kliubo choro, 
dalyvavo latvių soc. choras. Abu-, 
du chorai dainavo gerai, tatai

CICERO________
Po rinkimų. ,

Po to, kaip į miesto viršinin
kus tapo išrinkti republikonai, 
buvusieji viršininkai, “citize- 
nai“ kelia skandalų. Sako, kad 
negerai buvo suskaityti balsai ir 
lt. Taip, Buvęs miestelio kolek
torius, p. Brenena’s, žadąs reika
lauti, kad balsai butų skaitomi 
iš naujo.

Brenena’s sako: “aš esu tik
ras, kad buvau išrinktu, bet tie 
republikonai — suvogė balšus.”

Je, gaila. Brenęųu’s jau gero
ka valanda čia buvo bosu. Nors 
jis daug žadėjo balsuotojams, 
bet per visų laikų nepajiegč iš- 
tesūt savo prižadų. Beje, tik 
pasistatė gerus mūrinius namus 
ir įsitaisė “firet class“ automo
bilių. Tai visa.

Tokiame jau “smuike’’ paliko 
ir buvęs miestelio klerką, p-as 
Stoffelis, šis žmonėms buvo įki- 
rėjas savo pataikavimais' kleri
kalams, kurio pagclba jie sten
gėsi kenkt vietos draugijom-ar- 
dyti jų susirinkimus užsiunčiant

LSS. 37 kp. laikys savo mėnesini 
susirinkimą ketverge, balandžio 11 
d , 8 vai. vakare, Rašinskio svetainė- 
. e, 731 W. 18-tos gah Draugai ir 
Irauąės, malonėkite visi atsilankyti 
susirinkimą, nes turim labai daug 

svarbių dalykų aptarti. Taipgi ir 
naujai prisirašiusieji pribukite.

» —Rašt. K. Kazlauskas

Liet. Soc. Jaun. L. 1 kp. rengia de
batus, nedėlioję bal. 14, 1 vai. po pie
tų, Mildos svet. Teina: “Moteris nėra 
protiškai vyrui lygi ir ji neturi turėti 
lygių politiškų teisių.“ . Kviečiame 
visus atsilankyti L8JL. 1 kuopa

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

Eaat Chicago, Ind.—LDLD. 70 kp. 
siisirinkinras atsibus nedėlioj, bu- 
landžiu 14 d. 10 vai. ryto K. (.rikšos 
svetainėje, 150 si ir NorthcOtc avė.* 
Visi nariai malonėkite'atsilankyti, il
tie kur dar neužsimokėjo už šiuos 
metus, malonėkite būti susirinkime.

—Rašt. T .J. Sakas.
!9t

ASMENŲ J1EŠKOJIMAI

DAR DAUGIAU

REIKALAUJAME vyrų ir moterų 
į kožną miešti}, miesteli ir kaimą po 
visą Ameriką ir Canadą, turinčių ge
rą pažintį ir gerų vardą tarp savo 
krūmynų ir pažįstamų. Geriems 
žmonėms mes duosime aąentystę ir 
pamokinsime kaip lengvai galės už
dirbt nuo $6.00 lig $30.00 ant dienos 
ir daugiau netrotydami savo dieni
nio darbo. Prie šio užsiėmimo ne
reikia nei mokslo, nei patyrimo, nei 
didelės iškalbos, tiktai reikią teisin
gumo. Norėdami šj darbą užimti, ga
lite kreipties laišku paminėdami ar 
vedę ar pavienis, kiek melų seniūno 

(ir kiek žmonių pažįstate; ir indėkite 
| markę dėl atsakymo. O gyvendami 
Chicago ir Chicagos apiclinkėje at- 

i silankykite asabiškai i office nuo 12 
vai. dieną iki 9 vai. vakare.

ECONOMIC HOME SUPPLY CO. 
714 Van Buren St., Chicago, III.

1—

PARDAVIMUI
PARSIDUODA—BARGENAS 

Geležiniu daiktų ir šynų krautuvė 
uždėtu 1885. f ■ 
turiu kitą bizn 
visą laiką. 
3108 So. Halsted St.

REIKALINGA patyręs vyras prie 
rišulių preso į Junk šapą, 

GINSBURG and ALTER
2707 W. 12th St., Chicago.

Tel. Rockvvell 213

Pardavimo priežastis, 
ii, kuris užima mano 
I-RED. C. EWART, 

...l Chit-ago.

PARDAVIMUI “MEAT MARKET” 
Ijirmos klesos vietoje. Geni apie- 
inkė Tinka lietuviams bučeriams. 

Kampas. Nebrangi renda. Duoda
mu tik už pinigus. Daro labai gerą 
biznj. Ateikite persitikrinti.
3001 Wallace st., Chicago

KARČEMA
'l'ur būti parduota karčema visai 

pigiai, labai geroje vietoje, ant kam
po lietuvią kolonijoje. Biznis gerai 
išdirbtas ir visiems gerai Žinomas. 
Pardavimo priežastis — turiu eiti į 
kariuomenę. Kurie norite pirkti, tai 
nepraleiskite Šitos progos, ba nevi- 
suoinet taip pigiai ir geroje vietoje 
faliniu nupirkti. Kreipkitės j Real
:statc ofisą: CHA.S ZEKAS,

117 N. Dearborn St., Room 103 
Chicago, III.

PARDAVIMUI senai įsteigta elek
tra varoma čeverykų taisymo šapą. 
— Pigi randa. — Iš priežasties kilo 
užsiėmimo.

L. Prazansky, 
3213 Wallace si., Chicago, III.

RAKANDAI

Jau kad brangsta viskas, tai 
•r “seserų mokslas“. Pirmiau* 
“seserų“ mokykla reikalaudavo 
po 50 centų mėnesyj nuo kiek
vieno mokinio, Dabar pradėjo 
f uiti po 60 c.’1 Ant didesnės gar
bės,. .po $7,ŽQ i metus nuo kiek
vieno vaikdčio.

i
Aceris

Pranešimai

REIKALINGA vyrai dirbti j le- 
daunę. 10 valandų j dieną. Gera 
mokestis.

Calumet Rcfrigcrating Co., 
Archer and Steward Avė.,

REIKALINGA pardavėjos i Dry 
Goods krautuvę. Geistina leituviškaj 
kalbančių. Kahn’s Dept. Store, 
631 W. 31st St., * Chicago.

UŽ $50 NUPIRKSI S3M) dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nūs 9x12, $8, Granitas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

RANDAI
BUČERNIŲ DOMAI!

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

..................... .......... .. .........................................  •
REIKALINGA patyrusių langų va- 

Pajieškau savo moters, U^^niCAGO CLEANING CO.
Andrikaitienės po tčvąis Vdičn 1 62AV: Washington SI., Chicago
kuri pasišalino bal. 1 d. Ji paeina iš Į ''“f-j. . ° °
Kauno gub., Šiaulių.pav., Žagarėj pa-Į t t. ,.. . . ,n.. • N
rupijos, Gražaičių sodos. Paliko mą-1

IŠ,“ ?■“ rsf i'S’sšk a&
«* ®sT 

ji nesugi*įš, tai greitu .laiku priver-1 i J1 
stas> busiu vaikučiu^ uūųvdti prie-1 ***i|»-f*^Pt^**—l»t jo- , '■ ■ i»mi- i i i
teSj^s to*“'pn.a^n.infen’iiau M- “ HfilKĄLĄUJAM kriaučių prie kau- 
duotu aili’esu,, gaus atlyginimo $’1Q. tų. Moteriškas kostuniierižkas dar- 

; Vincentas .Andrikaitis, fe -i ; P. K ;tAWfcAlTIS> .
6619 Blackstonc ąver, Chicago, III.| 3130 Harrison SL; j .j Chicago. 
............... jj\ "rir .. piH ‘ | ! 1 ,M" '‘‘į' ’ .

Pajieškau savo vyro, Bernardo Ta-Į REIKALINGA ženota pora. Duo- 
parausko, kurs prasišalino nuo ma-|dama dykai ženotai porai kamba- 
1, ^ - 2 ....2—2 J --
sergančią. Turiu sūnų 3-jų savai-1 Atsišaukite: 3423 So. Morgan Str.,

Chicago. |)ars{dy0(|a lietuvių kolonijoj, Michi- 
~ ' Į gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa-

vininkų. Fanuos gyvenamos ir ne 
įgyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę už 3 
centus.

j TON Y ZABELA
DEI P’ B°x 1’ Č°. Peacock, Mich.

ATSI- PARDAVIMUI—nuosavybė su pir
mos klesos groserne ir “meat mar- 

LAIš-|ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties ligos. Nebus at- 

——• \ | mesta teisingas pasiūlymas. Tel
NAUJIENŲ ADM. Drover 1376, Anlon Prazsky, 
—< 1 12856 Emerald ave., Chicago.

Ohicagos Lįęt.' Dartįinlnky Tarybos 
pranešimas. 

* --igiii (it ar 1

Chieagos-Lietuvių Darbininku Tn- 
\vb<)s tisuolįilįijsiriirhiįMiis įvyks 
gegužio (May) 26 dieną. Vieta bus 
paskelbta vėnan? ’*•

Pranešame tatai išanksl.o, idant 
oriklausahčiijChicagos Iliet: f)arb. 
Tarybai . organizacijų išrinkliiyi at
stovai tataPžinoty, o taipgi, idant. ------. ,, „ ■ > , -- ,, . -
draugijos ir kuopos, kurios dar ne-p«U ,mergaitę 16 mėnesiu negaliu ant'2-ry lubų, 
eina Tarybon, bet norėtų prisidėti, dirbti ir negaliu savą vaikučių nad , ųlL,.,.
spėtų išrinkti savo atstovus. I maitinti. Prašau savo vyrą atsišaukti

—Ch. L. D. T. Komitetas, arba kas iį žinote malonėkite pranes-
___________ I ti šiuo adresu: Marė Taparauskicnė»

Svarbu moterims. — Chicagos ir 1710 Union ave., Chicago, III. Jeigu1 
ipielinkės kuopų bendras susirinki- ncatsišauksi tai busiu priversta pa
nas jvyks nedėlioj, balandžio 14 d. duot į kariuomenę. Ant dešinės a- 
(2:30 vai. po pietų Meldažio svotai- Ries turi juodą randą, apie 32 melų 
įėj, 224'2 W. 23rd PI. Tikslas— su- amžiaus, o p. 7 col. augsčio, tamsus 
tverti Chicagos ir apiclinkės kuopų plaukai, mėlynos akis, šlakuotas vei- 
ląryšį. Dalyvaus ir “Moterų Balso” das, gerai kalba angliškai, dirba 
redaktorė, d. Petrikienė, kuri duos | daugiausia mašinšapėse. 
irancšihių apie musų organizaciją, 
jos centrą ir organą “Moterų Bal
ių”. Kiekviena kuopų narė būtinai 
irivalo dalyvauti šiame susirinkime.

Kviečia Sumanymo pritarėjos.

Cicero, I1L LMPS. 43 kuopos lavi- 
’iimos vakaras įvyks pčtnyčioj, bal. 
12, 8val. vak., (uidgalio svet. Visos 
tarės malonėkite atvykti laiku.

, —Komitetas.

MeIrose Park, III. Lietuvių draugi
jų Sąjungos Delegatų susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d„ 7:30 v. vak., 
Krank ir Jame svet., kertė 23 ir Lake 
d. Delegatai ir delegatėj? malonėkit 
iusirinkti paskirtu laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

—Ant. Jasinskas, rast.

M. X. Mockaus paveiksluota kalba 
[vyks balandžio 12 d., 7:30 vai. vak. 
Northsidėj, Liuosybės svetainėje, 
(822 \Vabansia avė., kampas Girard 
kalvės M. X. Mockus sakosi turįs 
daug ko nauja pasakyti ir parodyti.

Kviečia LLSA. kuopa.

7
AKUA štoras-Kraiduvė, 
kam > bi/Jiiiii; tižpaka-

IŠSIRANDĄ 
tinkaiha visoj 
lyj yrii 5 nitt 
AdreštM 2000 • 
2002 W. 40 st. ant pirmų lubų.
■..........................—■— < ^l»ll|IIWI ■■ UI .fu »' ——

PASIRANDAVOJA geras1 kampas 
aptiekai arba graboriui 3658 Union 
avė. Bus gatava gegužio 1-iną, bus 
ištaisyta po rendąuniuko noru — 
$35.00. Tel. Drover 10144.

* - NAMALŽEME - • •

j te i

nęs jau 8 savaitės patikdamas manei rys kdtFtfrižflirCtų trijų metų va i ką J
XI,. O «•« >1 A A — • y. .. . -1-C*-. <51 — 1

čių .mergaitę 16 mėnesių
FARMOS!

REIKALINGAS “ŠOFERIS”

ISVEŽIOJIMO “NAUJIENŲ” 
SAUKITE YPATISKAI ARBA

KU, PAMINĖDAMI PATYRIMĄ,
J ieškau Mečislovo Elenevskio, gy

veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 

igub., Krakių parap., Sulcavos viensč- 
dijos.M^loiiėkite ^įsišaukti, hrba. ( n*imunim'o v*m«t i j
kas žinote praneškite jo dabartinį I --------- - 1 ARDUODl 2 NAMb: 1 medinis,
adresą: Pirmas, kas praneš, gausi a’R mūrinio, ant 30x125 pėdų loto,
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, ...........   — $50 randos j mėnesi. Pamatyk
1343 So. Hcrmitage ąv., Chicago, 111,1 REIKALINGA patyrę, prie kiemo . MR. LUEBKE

•—----- - I darbo vyrai ir vyriu prie žirklių j Į 2016 String St., Chicago, III.
'■' .............—- ------ - ----- *---------Iscngeležų kiemą.

Aš Franas Kastantinaitis dabar ati I Fefferman and Morris Co., 
važiavęs j Chieagą, pajieškau drau- Į 2627 W. 12tli Str., Chicago.
go Felikso Rauko, paeinančio iš. Kau-Į -------- ’
no gub., Kretingos parapijos, PrašAu | ______________ ______
kad jis ateitų pėtnyčioj prieš piet ar- 
ba subatoj prieš piet i Aušros skai-|. REIKALINGA automobilių plovė- 
tvklą pasimatyti, nes nedėlioj bal. I jM,’-H.’ Pagelbininkų, automo- 
14 d., apleidžiu Chieagą. į”'.V taisytojų, malūnų statytojų, Šo-
------------------------------------- -------------  lenų, klerkų | ofisus, {vairių pagel-

Pajieškau savo brolio, Kazimiero I bininkų prie mašinų, vaikų 14 me- 
Yurdon. Pirmiau gyveno Brighton, I tų ,r senesnių mokintis gero amato 
Mass. Nežinau, ar jis yra kur gy- Į al’ba ofiso darbo, mokama nuo $8 
vas ar miręs. Kas apie ji žino nia-l1*4,1 savaitę; pečkurių pagelbi- 
lonėkite pranešti Šiuo adresu: ■ Į ninku 30 c. iki 37%c. | valandą; dar-
Adam Jordan, Rodte No 2, Box 37, | įninku i hotelįus ir restoranus prie 
N. Judson, Indiana,

ŠTAI JUMS PROGA'

kur galite j trumpą laiką uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago, 4448 
S. Sawyer avė. Telephone McKinlcy 
3354. Atsišaukite laišku arba tele
fonu. Kaina visai žema.

G. Virbalaitis

VAM I oMvcuty, j/vvnuiių pdgVIDl- 
ninku 30 c. iki 37%c, j valandą; dar-

I įvairių darbų, kitur dirbama ir ne- 
I dėldieniais; janitoriaus, $18 į savai- 

Kenosha, Wis. — LSS. IX Rajono I | tę, be pristatymo, o leiberių darbas
naršrutas. Drg. Kl. Jurgelionis kai- j Pajieškau savo draugo Antano Pu-1 viduje, $3.00 į dieną ic aukščiau;
bė-s LSS. 58 kuopai Kenosha, Wls Į Zinkevičiaus, Kauno gub., Zarasų pa-1 aliejuoto jų $18 i savaitę ir aukščiau, 
balandžio 14 d. Tą pačia dieną (va- vieto, Kamajų parapijos, Kosų so- mašinistų ir pagelbininkų, darbini-
karc) jis kalbės LSS. 124 kuopai, džiaus. Jis pats ar kas ii žinotų I nkų prie varstoto medinio darbo,
Racinc, Wis. Pirmos prakalbos j-1 meldžiu pranešt šiuo adresu: | malevotoĮjų, porterių 'į saliuną, pa
vyks Germanian Hali, Milvvaukee av. I Juozapas Dilis, I '
kaip 2 vai. po pietų. Todėl kaip ke- 3730 Dcodar St., Indiana Harbor, Ind rį, 
noshiečiai taip ir apielinkės lietu- Į_______________ _ . _______  . Į gščiaii
viai ir lietuvės nepraleiskite šios I „ .. v, ~ ~ I bo.
progos išgirsti drg>. Kl. Jurgelionio . PaJ.,?s,Hau 1 ran2 
kalbą. —Org. A. Pakšys. I —e f y, ' " •> uunovmu, vi-

----------  I Jūžintų parapijos, Sukstų sodžiaus.Į indy plovėjų, kitur dirbamainuanua n
I u- ....... .... v... ........------------- ’nedčliomis; įvairių darbininkių j ho- 3001 S. Halsted St.,

tolius ir restoranus. I ’7 -
SQUTH PARK EMPLOYMENT ---------------------------

4193 s. HaistedGsuCY2-r«s augštas. MOKYKITĖS barzdaskuty- 
Wcs* stSs amato dabar; užtekt^ 

-r • nai praktikos; gera instnik-
REIKALAUJU darbininko prie ar- Clj?: kleSOS dienomis ir Vfl- 

n«yh!?n^ę;iKUdTt27r;aAftn1cžcPotoi mokestis $16.00; ga-
ir ruimai. Meldžiu atsišaukti i: lite U^Sldirbtl pinigų mokm- 
4129 Emera'd Avf.!’08’8’ Chicago. d“mieS> ’ Patarkit® 88V0 dra- 
——__________ ugams taipgi mokytis; mo-

—— kame komišiną.
REIKALINGA jauni vyrai dirbti I

i ^)cot:"s,,,vini- BUME BARBER SCHOOL
4947 W/14th St., Cicero, III.

MOKYKLOSbė-s LSS. 58 kuopi _______ , ____ _ _ „ ________
balandžio 14 d. Tą pačia dieną (va- Į vieto, Kamajų parapijos, Kosų so-Į mašinistų * ir pagelbininkų, darbini-

LSS. 124 kuopai, džiaus. Jis pats ar kas j| žinotų Inkų prie varstoto medinio darbo, 
‘ ’ inalevotoĮjų, porterių ‘į saliuną, pa-

gelhininkų j išsiuntinėjimo kamba- 
j, be patyrimo $18 i savaitę ir au-, v -
įsčiau; darbininkų prie medžio dar-1 ništo, rokundų, braižymo pienų —

,. V1 , . f,. . mm. įeikite i Aušros Mokyklą. Pamokosąeskau Piano Jesiuno. Jis pa-1 REIKALAUJAMA moterų: 1 skat-................................................
iš Kauno gub., Zarasų pavieto, byklą $2.10 i dieną ir aukščiau, vi-

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

Kas nori išniokt anglų kalbos ir

. I Jis pats ar kąs ji žinote, meldžiu pra- 
I^bJL. 3 kuopos susirinkimas įvyks I nešt šiuo ndresu: Petras Zukelis, 

balandžio 12 d. Blinstrupo svetainėj, 3832 Elm St., Indiana Harbor, Ind. 
’4501 So». Hermi t age ave. 7:30 vai. v. Kas pirmas praneš, gaus $3 dovanų 
Draugai ir draugės malonėkite at-1 '
sihnkyti ir savo draugus atsiveskite w F t
prirašyti. 5 -F. Toiušia. Į JIEŠKO KAMBARIŲ
.LSS. 81 kuopos mSnosinia aas.rin-jmwas vjĮp 

kulias jvyks ketverge, balandžio 11 L,,.,! ,ui.i!!!L,«\l ir u'on.lSi 
dleng, Liuosybės svet, 1822 Waban-I į..„.P !llMC' ’o!r; \v onn. iii?.h 
šia ave. Pradžia 8 v. v. Draugai, vi- J' M - 905 20lh Slrccl-
si malonėkite būti ant šio susirinki- Į '•* c< 8 • 
mo, nes daug yra svarbiu reikalui . _
aptarti. —Rašt P. Mankevičius. 1

| PAJIEŠKO kambario vienas vaiki- 
Roseland. L M D Aido choro repe- nas, Douglas Park’o apielinkėje. Gei- 

ticlja Katriutės Gintarai jvyks se-Iština, kad butų garu šildomas ir su 
redo.l, vakare, 8 va. SL Dowiato svet. I telefonu. Turintis tokį kambarį pa-1 
no No 10561 S. Michigan ave. Lošė-1 randavojimui atsišaukite laišku į 
jai malonėkite nesivėluoti. 1 Naujienų ofisą,'pažymint No 6. 1

—Komitetas. 1840 S. Halsted St., 'Chicago, III,
jai malonėkite nesivėluoti. ’J

—Komitetas. 1840

dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA

, Chicago
V. Mišeika, Vedėjas.

612 W. Madison St, Chicago


