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Vokiečiai prie pati Bet talkininkai jų atmetę

Helsingforso
. AUSTRIJOS KARALIUS I |4nllA|z 

siūlus taika Uzpu o Iš ParyžiŲ
—

29 ŽMONĖS ŽUVO VOKIE
ČIŲ ORINIUOSE Už- 

PUOLIMUOSE

36 ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE

Sudegė dalis bepročių 
ligonbučio

v 1

Japonija nepaisys Rusijos 
protestu

I True translation filed Wlth the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
ns reųuired by the act of Oct. o, 1917.

I PARYŽIUS, Bal. 13. — Peti 

Parisien rašo, kad karaliaus Cha 
ries laiškas rašytas savo švoge- 
riui Bourbon princui Sixtus, iš- 
dėstantis budus, kuriais Franci- 
ja guli įgyti taiką, tuoj po gavi
mui liko perduotas visiems Fra- 
ncijos talkininkams. Talkinin
kų konferencijoj vienbalsiai nu
tarta, kad nėra progos veikti su
lig karaliaus sumanymu.

24 užmušti Paryžiuje

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, bal. 13.
aliai šiandie paskelbta, kad 24
žmonės užmušta ir 62 sužeista 
vokiečių oriniame užpuolime 
ant Paryžiaus pereitą naktį.

Ofici-

NORMAN, Okla., Bal. 12.
Kilusiame šįryt iš nežinomos 
priežasties valstijos bepročių li- 
gonbutyj gaisre žuvo 36 vyrų ir 
vaikų. Gaisras prasidėjo 3 vai. 
nakties ir sunaikino dalį ligon- 
bučio. Kaip nė buvo rūpintasi 
išgelbėti visus ligonius, vienok 
kilusi panika neleido to padaryt. 
Daugelis ligonių panikoje patįs 
puolė į ugnį. Tikrosios skaitli
nės žuvusiųjų dar nežinoma.

Anglai tvirtai laikosi 
vakaruose

Prapuolė laivas su 293 žmon
Vokiečiai skelbia laimėjimus

j paskendo trys vo-Finlandija nori Peirogrado| kiečių kruizeriai?
True translution filed wlth the post- 
mastei’ ai Chicago, April 15, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTėRDAM, Bal. 13. —Te- 
legraf šiandie išspausdino HoL 
landijoj einantį gandą, kad į va
karus nuo Maas švyturio liko 
paskandinti trįs vokiečių krui
zeriai.

Estonija prašo vokiečių pripažinti 
jos valstybę

/ \

5 žuvo Anglijoj
LONDONAS, bal. 13. — šia

ndie oficialiai paskelbta, kad jx?- 
reitos nakties vokiečių oriniame 
užpuolime ant Anglijos 5 žmo
nės užmušti ir 15 sužeista.

PASIMIRĖ SENATORIUS
STONE

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
HELSINGFORSO UOSTE

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

BERLINAS, Bal. 13. — Ofici
aliai paskelbta, kad dalis vokie
čių jūrinių spėkų, kurios remia 
vokiečių kareivius Finlandijoj, 
sustojo šiandie ant inkaro prieš 
Helsingforsą.

VOKIEČIAI ARTI HEL
SINGFORSO

True translation filed with the post- 
niastcr ai Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGENčRlli 113>uj W 
Vasos šiandie pranešama, kad 
vokiečiai yra už 5 kjjdhi^ų (3J 
mylių) nuo Finlanilfjos sostinės 
Helsingforso. rann'l i iiifii

Baltoji gvardija paėinė Bjder- 
nborg, prie Botnijos įlankos. 60 
mylių nuo Abo,

RUSAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONIJA

Delei išsodinimo Vladivosto
ke japonų kareivių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918. 
;is reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TOKYO, Bal. 13. —.Sulig spe- 
cialės čia gautos žinios. Vladi
vostoko municipalio susirinki
mo ir Darbininkų ir Kareivių At 
stovų Tarybos susirinkime pa- 
nedėlyj priimta rezoliucija, pro
testuojanti prieš japonų jurinin
kų išsodinimą. Protestas pada
rytas pamatu, kad japonų veiki
mas negali būti pateisintas žmo
gžudystėmis, kurios, anot rezo
liucijos, atsitinka labiausiai pa
kilusiose šalyse. Protestas to
liau užreiškia, kad išsodinimas 
jurininkų nurodo į norą kišties 
j vidurinius šalies reikalus.

Žinia priduria, kad išsodini
mas jurininkų sukėlė nekurį su
judimą ir kad gatvių susirinki- 

» mų pasakyta kritikuojančios 
prakalbos.

JAPONIJA NEPAISYS 
RUSIJOS PROTESTO

< «: *

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

TOKYO, Bal. 14. — Sulig Ni- 
chi Niobi laikraščio, Japonija 
nepaisys bolševikų valdžios pro
testo prieš išsodinimą japonų 
kareivių Vladivostoke. Laikra
štis priduria, kad japinų valdžia[ ge užvažiavo ant minos ir pas 
skaito veikimą tinkamu ir pil- kendo vokiečių torpedinis lui
nai pateisinamu, bet tuo pačiu vas.

laiku Tokio užtikrina Rusijai 
Japonijos draugiškumą.

Buvo demokratę vadovu.

ESTONIJA REIKALAU
JANTI PRIPAŽINIMO

Stovinti už politinę ir ekono
minę unijų su Vokietija

Finai nori naujos 
karės

Amerikiečiai atmušė 
vokiečius

Su Amerikos armija Franci- 
joj, Bal. 13. — Vakarykštis mu
šis buvo pirma visos dienos ko
va, kokioj dalyvavo amerikie- 

I eini kareiviai. Dvi stiprios vo
kiečių atakos prie amerikiečių 
pozicijų į šiaurvakarius nuo 
Toul liko atmuštos su dideliais 
nuostoliais priešui, kuris paliko 
amerikiečių rankose 36 belais-

I vius. Amerikiečių nuostoliai 
I buvo maži.

Amerikiečiai laimėjo 2 dienų mūšį
MUŠIS TEBESITESIA ‘ VOKIEČIAI EINA PRIE- 

KYN
Neuve Eglise eina iš rankų 

j rankas Perėjo Steenbeek upę

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15. 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTĖRDAM, Bal. 13.—Ber- 
liner Tageblat rašo, kad Estoni- 
jos provincijos taryba Revelyje 
nutarė prašyti Vokietijos valdžią 
||rQ)ažinti Estonijoš )}al^’|ię. , 
Taryba taipgi nutapė rupiųtięs 

politiška ir ekono- 
mine unija su Vokietija'.
Permaina nustatyme skai-

JAPONIJA GAUS SIBERI- 
JA, JEI PAGELBĖS 

VOKIETIJAI

Vokietija pienuojanti apie 
naują karę prieš Rusiją

-r-1 j- -oT- rr . j-, '■ j V? 1 
True UaMljUon fijed wllh tne post- 
iva dcr at Chicago, ‘ Apnl 1a, 1918^ 
as raqdirad bythe actp(Qę|. 6, 191,7. 
•»lh(t)NIMi>NAS, Bai.ivU. - tzEk-, 
change Telegi'aplį pranešal(tiš

PRAPUOLĖ LAIVAS SU
293 ŽMONĖMIS

Jau daugiau mėnešio laiko 
negaunama apie jį jokios 

žinios

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 14. — 
Suv. Valstijųj laivyno anglinis 
laivas Cyklops, su 293 oficie- 
riais, pasažieriais ir įgula, pra
puolė iš vandenyno.

Jis prapuolė nuo kovo 4 d., ka 
da apie jį gauta paskutinė ži
nia, kad buvo West Indies por- 
te. Jis plaukė j Atlantiko uostą 
iš Pietinės Amerikos su manga
nu ir turėjo atplaukti kovo 12 d. 
Dabar jis yra susivėlinęs virš 
mėnesio.

Laivyno departamento virši
ninkai nežino kaip išaiškinti 
slėpiningą jo prapuolimą. Lai
vo kelias yra liuosas nuo jūrinių

didesnių vėtrų nebuvo toje apy
gardoje; nė vienas laivas neta- 
vcžė žinių apie plaukiančias lau
žas; negauta nuo Cyelops jokių 
pagelbės šauksmų, nors jis tu
rėjo stiprų bevieliai telegrafą; 
jokių valtelių niekas neužtiko, 
lėgi pranešta iš kitų vietų.

Cyelops buvo komanduoja
mas lieut.- kom. G. W. Worley, 
ir tarpe pasažierių buv.o Suv. 
Valstijų generalis konsulas Rio 
Janeiro Brazilijoj, A. L Inauri- 
ce Gottschalk. ,

PĄSKENDO VOKIEČIŲ 
TORPEDINIS LAIVAS
LONDONAS, Bal. 13. — Ex- 

change Telegraph praneša iš Ha- 
. agos, kad pėtnyčioj ties Zeebru-

Trpe translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as reųuiręd by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 14. —Field- 
mrašalas Haig šiąnakt praneša, 
kad vokiečiai tebetęsia savo ga
lingas atakas prieš anglų liniją 
Flandrijoj,.

Neuve Eglise miestas, svarbi 
strategiška vieta, kuris kelis sy
kius perėjo iš vienų rankų į ki
tas, pasilieka anglų rankose.

True translation filed with the post- 
mhster at Chicago, April 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct, 6, 1917.

BERLINAS, Bal. 13. — Vo
kiečių oficialia pranešimas sa
ko:

“Lys mušlaukyj musų atakos 
prieš anglų divizijas, kurios bu
vo atvežta kaip greit galima au
tomobiliais ir traukiniais, pada
re gerą progresą. Mes laimėjo
me žemės visą kelią.

Nuo Messines augšlumų mes 
pasistumėm priekyn per Steen
beek lipę ir pasiekėm Wiilyer- 
gham rytinį rubežių.

100 VOKIEČIŲ ŽUVO ATA 
KOŠE ANT AMERIKIE-

t'H.iVj il(MM:!^ĮŲ.|žli , |jiw I fp H

True translation filed wi|h th. post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 917

WASHINGT()N, Bal. 14. — 
čia šiandie nuo paralyžiaus, ku
ris ištiko jį pereitą seredą, pasi
mirė senatorius YVilliam J. Sto
ne iš Missouri, pirmininkas se
nato užrubežinių reikalų komi-l 
toto ir vienas Žymiausių demo-Į ANGLAI NUŠOVĖ 40 VO- 
kratų vadovų.

Suv. Valstijoms stojant į ka
rę senatorių Stonė padarė drį-| True translation filed with.the post- 
sų,jžinsaųj. Užpykino jo
pahes.porl.ws adnunartraci^..

cialis pranešimasj iijlie ’drlfilttš 

veikimus sakę, khd 1 vakarykŠ- u. O.IlJU ii*.m / i, eiuęse muštuose (pėtnyčibj) 'nu
šauta J40 vpkię8ii|(fiW)plamįl' I

HI,H<r<bri5 dJihu. . ■ ,J(

Anglai nušovė 3& vokiečių 
aeroplanuš

LONDONAS, bal. 13. — Ang
lų aviatoriai ketverge nušovė 35 
vokiečių aeroplanus, iš kurių 21 
liko sunaikinti. — Oficialis pra
nešimas apie orinį veikimą ske
lbia ape numetimą bombų ant 
karinių unktų užpakalyj karės 
lauko ir ant Metz geležinkelio 
stoties.

pa tjes, pąyiįjps adm iniritraciją, 
su kuria vėliaus vienok. pilnai 

ji .( hiIi .susilaikė. . , rU-<J- /UUtį Ji v . ...lai atsitiko sarvsvi sii biliuni
eopenhhgeno, kad suĮig pi”'’. »’.l»gl'*fAmenkmf 

’jiir klybinių laivų, kada jis susi-Į 
rėnie su prezidentu Wilsonu. Jis 
stovėjo' s\i litiniu kilų senatorių, 
kurių opozicija sumušė bilių už
sidarau ė 64-lam kongresui ir 
susilaukė nuo prezidento pas
merkimo.

Senatorius Stone gimė geg. 7, 
1848, Kenlucky valstijoj. Nuo 
1893 m. iki 1897 jis buvo Mis
souri gubernatorium.

—- 11 't ......... "■ ....................

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
POUCISTĄ

jos laikraščiais, Vokietija sutiko 
su įsteigimu didesnės JfipĮąn^į- 
jos, į kurią įeitų Petrogrado-Mu- 
rman geležinkelis iki Ark tiko

Jeigu gi Vokietija laimėtų ka
rę vakariniame fronte, ji pra
dės naują karę prieš Rusiją, be
ndradarbiaujant finams. Japo
nija gaus Siberiją, jei ji prisidės 
prie Vokietijos-Finlandijos są
ryšio. . , \ ,

Nori paimti Petrogradą
ši žinia yra išspausdinta S(o- 

ckholmo laikraštyj Folketsdag- 
blad, kuris sako, kad tą pieną iš
dirbo Finlandijos diplomatai, 
kurie dabar yra Švedijoj.

[• Jis tikrina, kad Finlandijos 
baltosios gvardijos komanduo- 
lojas gen. Mannerheiin tikisi pa
imti Helsingforsą sekamą mė
nesį, o Petrogradą iki birželio 
mėn.

Laikraštis priduria, kad vo
kiečiai turės laisvą uostą Artike 
ir kad Finlandijos geležinkelių 
sistema būs padidinta, įsteigiant 
tiesioginį susinėsimą nuo šiau
rinio priežemio iki Budapešto ir 
Konstantinopolio.

Sakoma, kad Finlandijos at
stovas važiuoja į Berliną tarties 
apie tai.

Vienas plėšikų irgi nušautas 
i

Subatos vaka-CHICAGO
re du polieistai, George Claussen 
ir Luther Beauehamp, pasirėdę 
civiliais rūbais įėjo J. J. Flami- 
gan saliunan, 2632 W. Madison 
st. ir užtiko ten besidarbuojant 
plėšikus — susistačius prie sie
nos saliunė buvusius žmones 
kratant jų kišenius. Jie tuoj ir 
policistams paliepė pakelti ran
kas, bet tie nepaklausė ir plėši
kai pradėjo šaudyti. Tuoj Clau
ssen krito negyvas, o jo draugas 
Beauehamp parkrito sužeistas, 
bet spėjo išsitraukti revolverį ir 
vieną plėšiką — Dnniel Maloney 
- nušovė. Kiti du plėšikai pa-

FINLANDIJOS BURŽUA- 
ZIJA PRISIPAŽĮSTA 

KVIETUSI VOKIEČIUS

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 13. — 
šiandie į valstybes departamen
tą iš Stockholmo atėjusi žinia 
sako, kad Finlandijos oficialia 
žinių biuras išleido pranešimą, 
kad visi vokiečių kareiviai, išso
dinti Finlandijoj. yra prisiųsti 
prašant Finlandijos valdžiai.

ŠIANDIE------
DRG. K. FE TU! KIENĖ 
iš Brooklyn, N.Y., kal
bės Chicago Heights, III. 
A. Veselio svet., 333 E. 
14th St. Rengia LSS. 126 
kuopa.
Pradžia .7:30 vai. vak.

Visi lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami atsilan
kyti.

|Nušovė daug 
aeroplanų

KIEČIŲ AEROPLANŲ

ATMETĖ SABOTAŽO BI 
LIAUS PRIEDUS

Atmetė trukdymo produkci
jos priedą kartu su pasarga 

apie streikus 
' ■> ’ t ~~/ *

WASHINGON, D. C., bal. 13.
— Senato ir atstovų buto kon
ferencija šiandie atmetė sabota-

karės medegų. Konferencija 
taipgi išbraukė pasargą, leidžia
nčią darbininkams streikuoti už 
augštesnę algą, kurią atmetė se
natas.

Baus tik už sabotažą.
Pariaikydama šiuos patvarky

mus, konferencija panaikino vi
sas bausmes už kliudymą išdir
binio karės medegų, bet paliko 
tik bausmes už naikinimą reik
menų* ,

Susitarimas yra skaitomas ko
mpromisu, pasitikint*, kad jis 
užganėdins abi puses ir padary
tas tikslu ncdaleisti atmesti ki
tų svarbių įstatymų biliuje ne
susitaikymu.

Jokių kitų permainų nepada
ryta patvarkyme, kuris nustato 
30 metų kalėjimo ir $10,006 pi
niginę pabaudą už pagadinimą 
didelio skaičiaus karės medegų, 
jų tarpe geležinkelių, tiltų, gal-
vijų ir dirbtuvių. Baileul liko ntmuštos.

ANGLAI ATMUŠA VOKIE 
ČIŲ ATAKAS

Anglų linija nepajudinta

True translation filed wlth the post-

« inOA'D(»N;AS. Bal'. 'IfiArfe oli-' 
sus AbtniBe paskelbė, Eiid po su-, 
batus sniiai’ikausl mūšio, kuris te
isėsi «in vgkiH’ity anglų'tfliijos iiko1 
nepajudintos visose dalyse Lys 
mhšio lauko.

•Mušis atsinaujino naklį’šiail- 
rinėj dalyj fronto arti Neuve 
Eglise ir šįryt mušis toje vieto
je tęsėsi padarius priešui nau- 
•ą ataką Baileuil apielinkėj.

Stiprios vokiečių atakos ant 
Meterc-Wulverghem linijos liko 
anglų atmuštos po smarkaus 
mūšio, kuris prasidėjo vakar ir 
tęsėsi visą vakarą.

Anksti naktį ketvirta vokie
čių tą dieną padaryta ataka ant 
Neuve Eglisd liko atmušta.

Vokiečiai taipgi atmušti ban
dyme prieš anglų tvirtumą Fe- 
stubert, pietinėj pusėj Lys fron- 
ot.

FRANCUZAI ARGI TURI 
LAIMĖJIMŲ

Atsiėmė Hangard

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 13. — Ofici
aliai paskelbta, kad franeuzų 
kareiviai šiandie atakoj į šiaur
vakarius nuo Orvillcs-Sorel apie 
dviejų trečdalių mylių fronte 
paėjo keletą šimtų metrų prie
kyn. Vokiečių ataką Noyon a- 
pygardoj atmušta su dideliais 
priešui nuostoliais.

Prancūzai atsiėmė Hangard- 
en-Sąnterre.

Anglai atsiėmė 
Neuve Eglise

LONDONAS, Bal. 13. -Sulig 
field-maršalo Kaip pranešimu, 
anglai šįryt išvijo vokiečius iš 
Neuve Eglise.

Keturios vokiečių atakos prieš

> ''' JL.__ į-bJOI ,9.bO to : ; : 1-nh
ArtterikteČftrf atmušė atakas/ 

n- iiįimi onifitL ■.... . . ■rbiul iunur riurni
Trim transluUoiiThed witb the post- 
master at Chicago, April 15, 1918, 
as required by the act of OcL6, 1917*

Su' AiAcMkos armija Franci- 
jAj: Bal. 13. — Po antros nakties (į 

baisios artilerijos ugnies ir bo
mbardavimo gazinėmis bombo
mis, vokiečiai šiandie vėl dėjo 
naujas pastangas prasiveržti 
pen trečiąją amerikiečių pozici
jų liniją arti Apremont miško, 
į šiaurvakarius nuo Toul.

Jie padarė dvi atakas, kurios 
nepavyko.

Kaip apskaitoma, priešo nuo
stoliai keturių dienų mūšyje sie
kia tarp 300-400 kareivių.

Iš šio skaičiaus daugiau kaip 
100 yra užmuštų.

Nors priešas išaikvojo pusę 
savo specialiais išlavinto bata
liono iš 800 žmonių, jis negalė
jo prasiveržti per amerikiečių 
linijas, kurios pasiliko be 
mainos.

r

• X

per-

s Vokiečiai laimėję

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 15, 1918, 
as reąuirc/ by the act of Oct. (į 1917.

BERLINAS, Bal. 14. — Sulig 
oficialiu pranešimo, vokiečių 
kareiviai padarė pasekmingą a- 
taką prieš amerikiečius į šiau
rę nuo St Mihiel. Vokiečiai sa-

suėmę belaisvių.

Drg. K. PETRIKIENĖS

Ryto, Bal. 16 d. K. Petri 
kienė kalbės St. Charles, 
III., Perison Svet., 63 E. 
Main St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Rengia LSS. 
177 kuopa.

Visi vietos lietuviai 
atsilankykite į šias pra
kalbas.
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NAUJIENOS jnuomonių differenciaeija (Ę 
įvairumas, skirtumas), issi- 

e lithuanian daily new« plėtojusi musų visuomenėje. 
Juo labiaus organizuojasi 
pas mus partijos ir juo smar
kiau jos kovoja tarp savęs, 
tuo sunkiaus darosi suseit ir 
veikti išvien katalikams su 
socialistais ir socialistams su 
tautininkais. Draugija, ku
rioje vadovauja vienos tų 
srovių atstovai, dedasi su ki
ta tokios-pat pakraipos dra
ugija, bet ne su priešingos 
pakraipos; o jeigu kartais ir 
įvyksta laikinas įvairių pa
kraipų draugijų susivieniji
mas, tai jisai gyvuoja neil
gai.

Pastoviais ir pasekmin
gais šiandie pasirodo esą ti
ktai daugiaus ar mažiau^ 
ienodos pakraipos draugijų 

msivienijimai, — ypatingai 
kada juos pagimdo koks- 
mrs gyvas platesnę visuo- 
nenę interesuojantis reika- 

’as. Kaipo tokių ^susivieni
jimų pavizdys, gali būti Lie
tuvos Šelpimo Fondo sky
riai, įsikurusieji dešimtyje 
miestų ir išgyvenusieji jau 
po dvejetą-trejetą metų.
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Apžvalga
NEKALBĖK NETIESOS”.

Kunigų “Draugas” šitą prisa
kymą visai užmiršo. Jisai ne
iškenčia iK'pamelavęs, net skelb
damas lokį viešą dalyką, kaip 
skaičius balsų, paduotų Chica- 
gos rinkimuose už socialistus. 
Sako:

Pernai metais socialistai 
gavo ChicaĄoje 60,000 balsų, 
šįmet tiktai 51,000.

Nė viena šitų skaitlinių nėra

Inkstų netvarkomas Visuomet reikalauja 
e greito ir atsakančio

gydymo, nes lik tuomet jus esate užtikrinti grei
ti! palengvinimu u mielai laukiama pagelba. 
Mes rekomenduojam jums išmėginti.

Severos Gyduoles nuo 
Inkstų ir Kepenų

(Severos Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų), nes tai 
yra gerai žinonlas inkstų ir kepenų betvarkės 
gydymui vaistas, urinaliuosc negerumuose, ko
jų sutinime ir nugaros skaudėjime, kuris kaipo 
ženklas, yra pasekmė ikstų betvarkomo. Kainos 
75 centai ir $1.25 visose apliekosc.

Silpni nervai reikalauja atgaivinimo ir 
naujo gyvumo. Jeigu tie y- 

ia duoti minėtiems negerumams, visa bėda esti 
lik laikinė ir visai lengva gydymui. Jus turėtu
mėte pamėgint

Severos,.
Nervotoną

(Severos Nervolinas) ir jus pripažinkite, kad 
tai yra puikus tonikas ir gyduolė nervų nuvar- 
gime, isterijoje, nemiegojime, nerviškume. Jis 
turi bul vartojamas, kur tik nervų tonikas esti 
reikalingas nuvariusiems nervams. Jus nesi
gailėsite. Kaina $1.25 pas visus aptiekorius.

Raly tojų ir korespondentu pruioim 
siunčiamus išspausdinimui la»<ra4; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
tfes, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
fareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti.

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

mą tokių draugijų susivieni
jimų ir ryšio tarpe jų, o ir 
apie jų reikalingumą. Jie, 
kaip matome nuolatos, tve
riasi savaimi, ir tolyn jų rei
kšmė darosi vis didesnė. 
Žmonių minios jau senai ne
pasitenkina vien tuo veiki
mu, kuris eina atskirų orga
nizacijų ribose: tik pagalvo
kite apie tai, kaip išjudina 
žmones seimų šaukimai!.. .
Visuomenės judėjime toliaus 
ta srovė turės daugiaus pa
sisekimo, kuri geriaus su
pras šitą organizacijų vieni
jimo reikalą ir kuri sugebės 
geriaus patarnaut jam.

Kas dėl socialistų, tai jiems
tą reikalą ignoruot nėra rAa- „„„„ .......___________
žiausio pamato. Jie gali tik-* je pereitų metų rudens rinki- 
tai džiaugties, kad musų I mus, tai juose socialistai gavo 
žmonės jau pribrendo iki jo. «pie 70,000 balsų (vieni kandi- 
Socialistui yra bėda su to- datai mažiau, kiti daugiau). O 
kiais žmonėmis, kurie neno- jeigu jisai turi omenėje pereitų 
ri nieko žinot apie tai, kas metų pavasario rinkimus, lai 
išeina iš siauros jų kasdienių juose socialistai gavo 14,768 bal- 
interesų sferos — jų profesi- sus.
ios, jų buto, jų bažnytkiemioj Aišku, kad šio pavasario rin- 
ių giminių ir pažįstamų ra-j kimus (aldermanų) galima ly- 
telio: bet ne SU tokiais žmo-i ginti tiktai su. pereito pavasario 

kurie interesuojasi rinkimais; kuriuose taip-pat bu-
visuomenės klausimais, o y- vo renkama aldėrmanai, o ne 
patingai ne su tokiais, kurie j su teisėjų rinkimais, įvykusiais 
įieško būdų pastatyt visuo
menės judėjimą ant plačių 
organizacijos pamatų.

Socialisto pareiga turi būt 
padėt žmonėms šitame j ieš
kojime ir padaryt jį vaisin
gesnių.

nėmis,

Redakcijos
Straipsniai

Draugijų 
vienijimąsi.

Taigi draugijų susivieni
jimai yra ne tiktai pageidau
jami, o ir galimi. Bet dabar 
seka klausimas: ar gerai yra 
rišti į daiktą atskirų miestų 
draugijų susivienijimus?

Pratika rodo, kad toks ry
šys yra naudingas dalykas. 
Lietuvos Šelpimo Fondas įsi
kūrė tuo budu, kad išpradžių 
tapo įsteigtas centralinis jo 
komitetas, o paskui jau ėmė 
tverties atskiruose miestuo
se skyriai. Šitie skyriai a- 
naiptol nebūtų galėję taip 
pasekmingai veikti, jeigu 
kiekvienas jų butų varęš sa
vo darbą savarankiškai.

Panašių dalykų matome ir 
musų vadinamosiose “di
džiosiose organizacijose” — 
L.S.S., S.L.A., L.D.L.D. ir tt. 
Visos *jos susideda iš kuopų 
ir iš centro, kuris jas vieni
ja, kontroliuoja ir joms va
dovauja. Neturėdamos ri
šančių jas į daiktą centrų, 
tų organizacijų kuopos reik
štų daug mažiaus, negu da
bar. Pavyzdžiui, toks-pat 
susišelpimo draugijų skai
čius, kaip S. L. A. kuopų, su
daro nepalyginamai menkes
nę spėką, negu SL.A.

Kame apsireiškia ta cent
ralizacijos nauda, čia tur-but 
nereikės plačiai aiškintu Ji

rudenyje. Aldermanų rinki- 
muose-gi šįmet socialistai gavo, 
pagal oficialius pranešimus, 
65,038 balsus (o ne 51,000).

I

Pernai pavasaryje buvo 44,- 
768 balsai, o šįmet pavasaryje 
— 65,038. Na, ar tai ne padi
dėjimas balsų?

NUBeRIMAI yni Žinomi dėl savo nepaprastų deginančių skaudėjimų ir niežėji- 
;no jausmingumo, ir yra ženklu nevalumo kraujo. Kaip tik dabar, 

pavasaryje, kaipo teisė, dažnai žmones esti priežastim įvairių neaprokuotų nubėri- 
mų ir abelnai blogo jautimosi. Jicųns reikalingas kraujo išvalymui vaistas, kad pra 
šalinus ligos pamatą. Visiems tokiems ligoniams mes patariam tuojautį vartojimą.

Severos Kraujo 
Valytojas

(Severos Kraujo Valytojas), kuris yra puiki pavasario gyduolė valymui kraujo. Iš
valydami savo kraują, jus sulaikysite naujus išbėrimus, votis, spuogelius, juodučius 
ir skaudėjimus, kurie paprastai esti prie nevalaus kraujo. Vartok jį kiekvieną pa
vasarį. Kaina $1.25 visose* aptiek

Skaitykite, kij Mr Krank J. Novacek iš JVhileinouth Lake, Man.. Canada, paskutiniu Jai- 
ku munis rasė: Bėgyje trijų menesių aš kentėjau kimo niežtėjimą. Dar nriedan to lyg 
d(‘gim avo kad užgautose vielose net pasirodydavo kraujas. Del skausmų aš negalėdavau 
miegot. Po išmėginimui visokių gyduolių ir be pasekmių. Man pasitaikė skailvt Severos 
Amiamikf), kuriame buvo aprašyta Severos Kraujo Valytojas, Severos Odinė mostis ir 
Severos gydantis odinis muitas. As nusipirkau tas gyduoles ir vartojau, kaip buvo įsa
kyta. 1 o vartojimui šių gyduolių, nubėrimas pranyko ir mano kūnas taip yra sveikas, 
kaip jis kuomet nors buvo pirmiau ir as galiu miegot naktimis. Aš kiekvienam •reko? 
męnduoju jūsų gyduoles. " . ,

Severos vaistai parduodama visose apliekosc.
‘Jei jąs1 negulite jų gaut vietos apliekosc, sius- W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, la. 
kitę savo užsakymus tiesiai pas:

Aš kiekvienam treko.

Mes jaučiamės, kad mes 
šitą pareigą pildome, jau be
veik metai laiko skleisdami 
per “Naujienas” Lietuvių 
Darbininkų Tarybos idėją.*

Taryba juk ir nėra niekas 
kita, kaip organizacijų ry
šys: vienos kolonijos organi
zacijų susivienijimas — ir 
vietine Taryba; daugelio to
kių susivienijimų susivienL 
jimas.r- Amerikos Taryba.

Ji yra lietuvių darbininkų 
Taryba todėl, kad ji riša tam 
tikros pakraipos organizaci
jas — tokios, kurios jaučiasi, 
kad jos yra darbininkiško
mis Organizacijomis. O kad 
žinojus, kurios organizacijos 
ištiesų turi tą darbininkišką 
sąmonę (nes “darbininkiš
ku” vardu dengiasi ir tokios 
kunigų suorganizuotosios šv. 
Juozapo “susaidės”), tai Da
rbininkų Tarybos porgrame 
yra keletas dėsnių, kurie pa
rodo jos darbininkišką pobū
dį: draugijos, kurios tiems 
dėsniams pritaria, gali stot 
į Darbininkų Tarybą.

Darbininkų Taryba paėmė 
domon tą patyrimą, kad šia
ndie negalima suvienyt prie
šingų pakraipų draugijas; ir

NEKALBĖK NETIESOS”.

Ir “Vienybei ( L.” tuęąne pri
minti tą prisnkynią. Vienoįe(

c.^=

Moters ir merginos P'Jvuio turėt i)<> >*<»- 
” , nkn gerų ir veiklių

gyduolių pasigelbėjinnii užlaikyme savo sysle- 
mos gerame stovyje ir atsakančiame veikime. 
Ir lokiam mieriui.

Severos
Regulatorius

(Severos Reguliatorius) turi Imt vartotas. Jis 
yra tikras moterų ir merginų draugas jų įvai
riose ligose. Mes tų žinome iš laiškų, kurie mus 

'Uisičkia'’iš Vis(/;.šio' krašto pusių^.lis greit vei- 
.U1*i^|ll>s|i,, veguliavimi) įffunkcijų visoje

•systemoje. Ki ina $1.25 visose apliekosc.

Laikinis užkietėjimas nusilpnina žmo-
* gu, dar gali iš

vyst.vi ir kitus nesmagumus. Todėl tai yra sva
rbu, kad jus tuojau (|q sulaikytumčt. Jei tas už
sitraukia dienų, lai jau reik jį prašalint. Vartok

Severos
Gyvasties Balsamas

(Severos Gyvasties Balsamas) yra pridodęs sa
vo vertę gydyme užkietėjimo, nevirinimo, skil
vio nemalimc ir vidurių, arba tojuos pat rųšles 
kepenų negerumus, 'lai yra puikus virškini
mui tonikas ir turėtų būt vartojamas drauge 
su kitomis gyduolėmis gydyme įvaikių negalių. 
Kaina 85 ,cęiUui pas visus apti<*lt<|fihs.

Ar gerai butų,, kad kiek
viename mieste draugijų at
stovai laiks nuo laiko susei- 
tų pasikalbėt,ir pasitart apie 
svarbesniuosius dienos klau
simus ir apie bendruosius sa
vo reikalus?

Kiekvienas atsakys, kad 
butų gerai. Tokių pasikal
bėjimų ir pasitarimų naudin
gumą senai pripažino veik
lesnieji žmonės musų koloni
jose. Chicagoje, Brooklyne, 
So. Bostone, Rockforde ir 
daugelyje kitų miestų buvo 
daroma ne tiktai draugijų 
atstovų susiėjimai, o ir stei
giama pastovus draugijų su
sivienijimai — draugijų są
ryšiai, draugijų sąjungos, 
draugijų tarybos ir tt.

Tos pastangos suartint ar-1 duoda progos sutaupyt orga- 
ba pastoviais ryšiais suvie-Į nizaciJ°s energiją, pavedant 
nyt draugijas turėdavo, tie-pam darbus atlikti ce- 
sa, tiktai apriboto pasiseki- n.^ra\inei istai^L azuot da- ./aniajuu n
mo. Viena, cTel spėkų stokos. flus JU()s kiekvienoje kuopo- - to nesistengia daryt. Bet 
Žmonės, kurie dalyvauja!^ skyrium; ji padeda įvesti 
draugijų atstovų pasikalbę- Rlenž* .ir vienodumą j atskirų 
jimuose arba patenka į drau-| ')r^ai}izaciJ0S dalių veikimą; 
gijų sąryšių komitetus, pap-Hį ie}dzia organizacijai at
rastai yra veiklus darbinin-1 starr)t>esniU tikslų, Tie
kai savo draugijose. Jie da- tJe’ kurie butų galimi vie- 
žniausiai priklauso ne vienai! kuopos jiegoms; ji padi- 
draugijai, o keletui, ir įoseldin? k^kvieno nario pasiti- 
jie turi tiek daug darbo, kad ke.Į!m3 sav? organizacijos 
nebeištenka nė jiegų, nė lai-pP^^ suartina juos, plėtoja 
ko draugijų sąryšio reika- aPyre£§> duoda galios vie- 
]arns c v noms kuopoms naudoties ki-

s tų kuopų patyrimu ir tt.
Antra priežastis yra stoka Suprantama, kad tą pačią 

patyrimo ir išsilavinimo di- naudą, kokią neša atskiroms[ , n.ir<Mlv« 
džiumoje musu draugijų kuopoms iu susiiuncnmasbr ys: K.aveikėiu Dnucrplis iu moka • °l . . su?pongimas rarybos 1(|eja pngls
veikėjų. Daugelis jų moKa vienoje organizacijoje, gždi miniose Bet kadi 
pusėtinai gerai svarstyt da-hurėt ir draugijų susivieniji- 
lykus, iš kurių susideda pa- mai, susirišę tarp* savęs, 
prastas atskiros draugijos Tegul tas ryšys ir butu sil- 
veikimas, bet retas jų suge- pniausis • v.1 ‘
ba tinkamai orijentuoties ap-j kyšime, apsireikšti bent ta- 
lamesniuose klausimuose, Į kad kartkartėmis susi- 
paliečiančiuose ne vien tošį važiuotų atskirų miestų dra- 
arba kitos draugijos narius, Į ugįjų įgaliotiniai—, 
o i
Tuo-gi.tarpu draugijų atsto-įdėjimas daug laimėtų: į jį 
yų susirinkimams arba sąry-| imtų daryt daugiau įtekmės 
šių komitetams kaip tik iri organizuota žmonių opinija 
priseina kitokiais klausimais! įr sumažėtų visokių pigių po- 
iržsiimti. litikierių rolė.

Bet svarbiausia priežastis] Bet šiandie reikia kalbėti 
tai bene bus žymi srovių ir Jau ne tiktai apie naudingu-

w w _____ , tai ir
ir ’ platesnę visuomenę. Į tuomet musų visuomenis ju-

ji kartu nenori būt ir party- 
vjška organizacija. Darbi
ninkų partijos organizacija 
pas lietuvius Amerikoje yra 
Lietuvių Socialistų Sąjunga.

Darbininkų Taryba yra 
klesinė organizacija. Jos ti
kslas yra įsteigt ryšį tarpe 
lietuvių darbininkų organi
zacijų, kurios veikia toje ar
ba.kitoje darbininkų klesos 
reikalų srityje — politikoje, 
ekonominėje dirvoje, apšvie- 
tos, susišelpimo ir tt.

Laikas parodys, kaip greit 
i musų 

______  Bet kad ji anks- 
čiaus ar yėliaus užkariaus 
jų pripažinimą, 'tarne nėra 

.. . . • .abejonės. Lietuviai darbi-
~ pinkai tolyn vis labiaus brę

sta, susiprasdami ir organ-i- 
zuodamiesi, kaipo klesa. 

---- -- ■ .. ....... .......... ■ .... ..

Kazimieras Gugis
A DVOKA TAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Nainį) Ofiuau :
2823 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. DroVer 1310

Miesto Ofisas?
127 N. Dearborn St.

111 -13 Unity Bldj.
Tel. Central 4411

T"

ko seimo aprašymus): (
Kaip galima buvo ir dke- 

j lisf ^sopiali^tiška, ^s'7(

išreiškia Naujienos , kurios
O • • 1 ♦ *• '

sinulkius atsilikimus, R|vir-

/ ^yię prie tęs ,pą£i’o#i,impmor
< jpės, |»^,hn'i9MWnna.V agi-’
.•'( ta-V|O<(,pjįjM ntiiį.;;!. ,
f / Me#i«uiikidiuijanmtktul‘‘yj L.

draugijos, tų tarpe ir socialiu 
sutvėrė vietos Darbininkų . »’• i A ri-vJ-!

. V£‘J i 7Mc^«<^hHManm,luuIVYį L.| T Mopą prisidėjo prie Rusų Da-
•,... i u yrol * roptiMtyt11j™

,. i. i.v j f ,11j .• SV<V j tibflnt vieną įkurtą t hmerkč1biaustus nuveiktus darbiis nei. . . v . rPr(U4)lT I , UI'1' t ' ‘J * ’ f ’RUlKU,S ,1.1/ JU (poziciją(/!< vencii-
zodzio, neindėjo nei vienos re-]

. .I,. . w . . : • 3 Al t {■ .■rrrr?»7^»-rr/t’ u—•<•>
z° I'K'IJOS- ksuittt «Kili,v<vpiwš Iįj jt o-
tnn, >š Jtnlovo pnsakos: mntt!t . kllu|sill|(.
visokias museles, peteliškes

’ vabalėlius, bet sloniaus tai ne-

cus ^nnilkmęųi
tuom tarpu apie
[ lv. l!r1
žodžio, neindejo nei vienos re
zoliueijos

nd’hbš vČliališ bų^j'fttyjųatytos, 
^iįį\ Ink/* ^pklau^inab am visa
dos nulemtų Elzasę ir Lplarin- 
gflės likimą“kaipo h'išcs'klausi-

oi, Kilimo l^ąųsUpji, w|aidtdo$ bent Į

Bostono apiclinkėj. Sekantis 
ant programo stovi So. RoMrt- 
nas. Pradžią ketina pądaryti 
Vytauto Draugija/ ' ' \

ropos gyvenimo ginčą, kijrs už
dėjo imt JdsjOkią sunkia našta.

fį
(c) Balkanai.

4iųonęin?;ęferwduuio . klausinį e, 
kavi iiM|ęsl,y t?. aii^čjiULs-.pajninė- 
tainie “Nauj.” straipsnyje.

Mes užreiškiame, kad šita 
“V. L.” pasaka yra grynas išmi- 
slas. “Naujienų” redakcijos 
numonė apie referendumą šia
ndie yra tokia, kokia ji buvo vi
suomet, ir ji jau ne kartą buvo 
išreikšta viešai.

Musų dešiniemsjems, ir filrp 
jų “V-ei Lt”, yra priprastas da- 

Į lykas neteisingai išdėstinėt so- 
stačiai per akis^j^j^j^ mintis. Bet jie turėtų 

I stengties bent laikyties faktinės 
I tiesos. Nes nusidėt prieš ją yra 
| stačiai nepadoru.

Jau-1Viena, yra netiesa, kad 
jienos” aprašė tiktai “smulkius 
atsilikimus”. “Naujienos” da
vė platesnį seimo aprašymą, ne
gu bent koks kitas laikraštis; ir 
tame aprašyme, kiek mes gali
me spręsti, nebuvo praleista 
joks dalykas, kuris turėjo bent 
kiek reikšmės.

Antra, “V. L?’
neliesą sako, tvirtindama, kad 
musų dienraštis “neindėjo nei 
vienos rezoliucijos”. “Naujie
nos” išspausdino visas rezoliu
cijas, kokias tiktai jų reporteris 
galėjo gauti iš seimo sekreto
rių. Jose apie tas rezoliucijas 
buvo -ir ilgokas straipsnis para
šytas. Pagalios, “Naujienos” 
paskelbė net tas rezoliucijas, ku
rias seimo “inžinieriai” nedavė 
delegatams svarstyt.

Tad kamgi “V. L.” meluoja?

Antras “V. L.” melas.
Ji rašo:

‘‘Naujienos” savo įžanginia
me straįpsnyje N78 kalba apie 
organizacijas ir jose mažu
mos teises. Pirmiausiai iš
reiškia, kad varde demdkra- 
tiškumo negalima naudoti 
taip plačiai referendumo, kaip 
kad norėta naudoti net netik 
organizacijų viršininkų parin
kime, bet ir darbininkų nu- 
samdyme. Jei taip, tai kodėl 
tos pačios “Naujienos” visą 
laiką smerjeė tuos tautinin
kus, kurie*stovėjo prieš refe
rendumą, kad ir SLA., kur-’ 
taippat nekurie viršininkai- 
darbininkai, kaip kad sekreto
rius butų samdomi, o ne ren-] 
kam i. Reiškia — prieina, pas

DARBININKŲ TARYBOS 
IDĖJA PLATINASI.

Kuomet sąjungiečiai ’ kaip 
įmainydami niekino Darbini
nkų Tarybos idėją, tai Ame
rikos Socialistų Partijos *Pil- 
domasai Komitetas išleido pa
raginimą, kad visos socialistų 
kuopos Tarybą (Liaudies Ta
rybą. “N.” Red.) rantų ir dė
tųsi prie jos.

Paskui suvažiavo rusų soci
alistai ne kokie “social-pat- 
riotai”, ne “opporhinistai”,- o 
tikri bolšęvikai — ir nutarė

. . i

Konferencija išstato prlacipą, 
kad visokie žmonių teisių per
žengimai ir laužymai, kokie įvy
ko ar įvyksta Balkanuose, turi 
būti paimti atlyginimui ir atitai
symui.

Priešo kariuomenė turi apleis- S 
ti Serbiją, Černogorą*, Rumaniją, 
Albaniją ir visas užkariautas že
mes. Kur tik vienos tautos ir 
kalbos žmonės reikalauja susi
vienijimo, tai visur turi būti pa
daryta. Kiekviena tokia tauta 
turi gauti pilną laisvę nuspręsti 
savo likimą, neatsižvelgiant į 

Austrijos, Vengrijos, Turki jos ar 
kitos kokios valstybės imperia
listine* pozicijas.

Priimdama šitą principą, Kon- 
| ferencija pasiūlo, kad visas Bal

inus, kurio išrišimas yra būtinas, kanų tautą a<l ministrą t y vės or
ganizacijos klausimas turi būti 
pavestas specialei jų atstovų 
konferencijai išrišti, o jeigu to
kia konferencija nesusitaikytų, 
tai įgaliotai tarptautinei Komi
sijai, kuri turės klausimą rišli 
sekančiais pamatais (a) užtik
rinimas kiekvienai tautinei ma
žumai vietinės .autonomijos ir 
laisvo kultūrinio plėtojims kiek- i 
vienoj nepriklausomoj valstibėj; j 
(b) visuotina gvarantija visų 

tautų laisvės, tikėjimo ir politiš
kos lygybės; (c) muitų ir pačios 
unija, apimanti visas Balkanų 
valstybes, su laisva prieiga kiek
vienai prie jos naturalio jurų uo
sto; (d) susidėjimas visų Balka
nų valstybių į federaciją tuo tik
slu, kad sutartinai aprūpinus vi- * 
sus bendrus reikalus.

(Bus daugiau)’.

l'i ar Iranslation filed with thc posl- 
inaster ai Chicago, April 12, 1918, 
as reąuired by the art of Oct. 6, 1917.

Karės tikslų me- 
morandum.

priimtas talkininkų Socialis
tų ir Darbininkų konferen

cijoj.

(Tąsa).

(b) Elz.as Lataringija.

Konferencija užreiškia, 
Elzas Lotaringijos klausimas nė
ra teritorialio išlyginimo klausi
mas, bet teisės klausimas, o to
dėl jis yra tarptautinis klausi-

kad

jeigu norima, kad taika butų tei
singa ir pastovi. * ’

Frankfurto sutartis suplėšė 
Franciją ir tuo pačiu laiku sulau
žė Elzaso ir Lotaringijos žmo
nių teisę spręsti savo likimą, tei
sę, kurios jie atkartotinai reika-

I

Javo,
Nauja taikos sutartis, pripa

žindama kad karės paskelbimu 
1911 m. Vokietija pati sulaužė 
Frankfurto sutartį, visiškai pa
naikinus įbrutalio užkariavimo 
laimėjimus ir padarytą žmo
nėms gvoltą.

Franeija, įgijus šitą pripaži-
rybą.

Pasirodo, kad visi Amcri-( - - - -
kos jpcialistai, visi pažangus' ,‘*nub savo pusės galės sutik- 
darbipinkai stovi už Darbini- l*’ *<a<* ^Jzns0 ir Lotaringijos gy-

i • »V •» V s t •

nkų Tarybą.ūkų Tarybą. |vcn tojai išnaši j o išreikštų, kaip
Ir musų sąjungiečiai pama-'i“’ I,at!s nori nuspręsti savo li

te, kad priešindamiesi Tary- kimų.
bos idėjai, .jie elgiasi nesočia-' '
listiškai. Iš Akrono, t.
pralietom, kad LSS. kuopa H garantuos Tautų Lyga.
lenai nutarė jau prisidėti prie Tautų Lygai Franeija yra prisi- 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. ’ rengus paves tį lokio žmonių ap- 
Norwoodo, Mass., pažangios klausinio organizaciją, pagal vi-

J Po laikos sutartim pasirašys 
Ohio, kiekviena pasaulio tania. Sutar

šytai
Skaitykite ir Platinkite

A TT T T r M A 0
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Prakalbos su paveikslais
LAISVAMANIŲ TEISYBĖS JIEŠKOTOJŲ^KUOPA 

Ar Tamsta žinai, kad atvažiavo ir vėl laikys prakalbas
M. X. MOCKUS

Utarninke, 16 Bal.=Apr., ’18
K. OF P. SVETAINĖJ

11037 Michigan Avė., Boseland. III.

KORESPONDENCIJOS VnHiįti 'iciseps Alkiitsoti,
Buvušis Gubernatorius, paduoda 

Nuomonę apie Nuxated IronIš CLEVELANDO, ORIO

Pradžia 7:30 vai. vak Inžanga l()c ypatai.

Atsilankykite visi, nes daug ka išgirsite nauja ir pamatysite paveiksi, 
kurių turinį tinkamai kalbėtojas išaiškins. Kviečia visus KOMITETAS.

M. X. MOCKAUS

Kalba su paveikslais įvyks ant Bridgeporto, Baland. 
(April) 15 d., 7:30 vai. vak., Mildos svetainėje, 3112 
S. Halsted St., (kampas 32-ros 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.

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

155.3 W. M.'iilisbn st.
Suite 606-612

Vnlandos: 10 iki 12 ryto
Pilone llaymurket 2563

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki J5 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
didel|.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokių pat gerumo ir pagclbingutno. Nesi- 

‘ dobkite apgaut sukustttętais’ vaistais, parduodamais1 
už pigesnę cien|k.
šia' senų tikra gyduolę 'gausite visuomet tokiame 
pakelmė, kaip čia parodyta. PirMUami žiūrėkite, kad 
mr: i 

.TŪųAsU.L\W^-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekusę. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt butŪlokų už «5 centus, ąes Jame yra gyduolių

I dvigubai dap^a^ negu ,^ntųs. , ( f

gton Street, New York

truMBiiniinr.ržfl

2225 So. I.cavitt St.
Kampas 22nd pl.

Valandos: G iki 8 vrtkaro 
Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Tclephone Albany 554G

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant'Purų, I>enty, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhų išvirinus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

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

ZMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai Išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:

iettivių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
enkų ” S.V.Valdybos Priekyboe Tėteli
tynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos
itmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.

r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 
ančius toliau mokiname per laiškus. Vis 

lietuviškai.

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

kaip P. Šūkis, kurio nuomonę 
valdo mėnulis, J. Urbaitis, kurs

Clovelando lietuviai per dau-1 žino, kad “kožnas geratj tautietis 
gelį metų rūdijo lyg kokiame 
užkerėtame rate. Nieko beveik 
neveikė tik džiaugėsi savo “vie
nybe”, nes niekam kibesniam čia 
nebuvo vietos. Kunigas visiems, 
kaip “katalikams” taip ir “tau
tiečiams” jodė ant sprando.

Pastaraisiais laikais vienok 
papūtė kitas vėjas. Atsirado 
žmonių, kurie pakėlė akis ir pa-1 
sipurlė nuo kunigo ir jo klap
čiukų patentuotos “vienybės”’ 
Pirmiausias to apsireiškimas bu
vo tai pasipriešinimas tautiško
se draugijose šaukiamam New 
York e seimui. Nors čia mažu-Į 
ma nestengė atsilaikyti didžiu
mai neišmanėlių, tai vienok įs
tengė seiman pasiusti žmonės 
platesnių pažiūrų, o ne tuos, ku
riuos “vienybės” šalininkai no
rėjo. Antras apsireiškimas tai 
tas, kad draugijų “Sųryšys” sus-1 
kilo, nes nuo jo pasitraukė tau
tiškos draugijos, kurių atsto
vams jau nubodo to sąryšio su
sirinkimuose sėdėti ausis nulei
dus ir klausytis, kaip kunigo ber
nai ten daugiau nieko geresnio 
msugalvaja, kaip vien rengimą i 
vakarų bažnyčios naudai. Bet 11 
labiau nubodo tautiškoms drau-|< 
gijom klausytis savo pasiuntinių 
raportų, kuriuose skambėdavo 
tik burnojimai ant tautiškų drau 
gijų atstovų už kiekvieną jų iš
sireiškimą. Ir galinus prisiėjo I vo tikslo 
prie to, kad visos tautiškos drau
gijos, vieną po kitos, pasitraukė 
uio to sąryšio, palikdamos baž- 

/i.yėja, ir ku.nlg.oMjii: 
h i vi rup i h t i ė s patiems 
špitolninkams. •• (mintina prie
žastis buvo tai, kad šitas “sąry- 
šys”’1 išleido knyginę visu drau- 
gyščivj užsimezgimo ir pradžių 
gyvavimo aprašančią/ Višos 
draugijos tlirėjo mokėti po 50 c. 
už puslapį savo istorijos; ir kiek
viena draugija turėjo gauti po 
vienų šitų knygelių. Likusios 
cnyge'lės turėjo būti pardavinė- 
amos, ir taip surinkti pinigai 1 
urėjo padengti spaudos lėšas, o 
ikusieji turėjo būti pavesti baž
nyčios naudai, arba, kitaip sa
kant, atiduoti kunigui. Vienok, 
vos knygelė tapo atspausdinta 
kunigas bažnyčioj tą knygelę vi
saip išpaškudijo ir to dėl niekas 
jos neperka. Ir pinigų dabar nė
ra ne tik “bažnyčios naudai”, 
bet ir už spaudų užmokėti. At
sidūrus tokiame padėjime, “są
ryšis” sumislijo visas tas knyge
les prisiųsti draugijoms, kad tos 
už jas sumokėtų pinigų sumą, 
kiek kuriai pripuola...

Antras dalykas, tas pats “są-* 
ryšys” rengė visų draugijų vardu 
“šv. Kazimiero dieną”, kurioje 
sulinkti pinigai nutarta atiduot 
Tautos Fondui. Jurginės, Kazi- 
mierines, Juozapinės ir tt. suti
ko su tuo, o tautiškos draugijos 
pastatė ultimatumų: Jeigu-*“są- 
ryšys” neatmainys savo nutari
mų, t.y. jeigu nori primest kny-

turi prigulė! prie parapijos,” ir 
A. Kranauskas, kurs žino, kad 
“kunigų valia kritikuot, bet baž
nyčią ir vierą — noser”, dėl šilo 
atsiskyrimo kaltina Jokubynų, 
Žemantaitį, Vasiliauską, Karpa-

Vienok man žinoma, kad už čia 
išvardytų žmonių pečių stovį 
daug daugiau plačiau žiūrinčių 
lietuvių, kurie pasistengs nusik
ratyt sutrūnėjusių kunigo ir jo 
bernų letenų, kuria buvo lietu-

n.y

mulkinami. Kuomet kitose ko- 
lionijosc lietuviai organizavo pa
žangias draugijas, išsistatė sau 
gražins sales musų vargdieniai 
tik krovė kunigui lobius, klausė 
jo pliovonių, lankstė jam savo 
sprandus ir iki šiam laikui ne- 
pajiegė net prasčiausios salinkės 
savo susirinkimam^ įsisteigti.

Dabar karčiamninko Bartuse- 
vičio tarnas šūkis nori “vienybę” 
atnaujini ir tautiškas draugijas 
sugrąžint prie “sąryšių”. Bet 
tautiškų (.Lraugijų pariui priva
lo neklausyt šilo niekieno ir pa
našių į jį kunigo vergų. Atmin
kite, kad pasaulis žengia pirmyn 
o ne atgal j aną rūdynų, kuriame 
jus rūdijote per suvirs 30 metų 
ir šiandie nieko neturite iš savo 
vargo. Atsistojote ant išmintin
go kelio, tai ir eikite juo prie sa- 

atmindami dainiaus 
‘žodžius: “šunes fr pasakas pins 
mokina, — Bei hičš eikime kur 
uitis niieris vadina/’ Hl,", L

~ K. Silvaitis
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PASKUTINĖ1 SAVAITĖ 
UŽSIREGISTRAVIMUI!

Kreditoriai pono'A'. 'Olszkysį- 
kio icinyki^ kad laikas užšire- 
gistravimųi norinčių atimti is 
Trustee buvusį1 pono A! OIszcaV’ 
skio turtų',. pasibaigs subatoj, 
balandžio ‘20, lOlfe, Kiekvienas 
k rodi torius privalo iki suhatai 
užsiregistruoti ir dąlyvauti atei
nančios nedėlios kreditorių su
sirinkime. Ofisas užsiregistra
vimui bus šitų visą savaitę at
daras kas dieną nuo 9 vai. iš ry
to, iki 9 valandos vakare. Tie, 
kurie toliau gyvena, privalo 
prisiųst savo Trust Ccrtifikatus 
ir tikrą adresą per pačią. Užsi
registravimui kreipkitės šituo 
adresu:

J. J. HEHTMANOWICZ,
III.3133 Emerald avė., Chlcago, 

i ■
Užsiregistravimus sutelks kie

kvienam teisę dalyvauti kredi
torių susirinkime, kuris įvyks 
nedelioj, balandžio (April) 21 
d., 1918, 1 vai. po pietų, Mildos 
svet., 3133 So. Halsted st., Chi- 
cago, III.

Tas susirinkimas nuspręs, ko
kius namus įkorporuoti ir paim
ti iš Trustee, o kokius palikti 
tiems, kurie nepaiso, kas su jų

Dr. James Francis Sullivan Minėtas Atsitikimas su Generolu Gordon, 
Didvyris Mūšio po Gettysburg, Kuris, Turėdamas Arti 85 Metus, 

į Trumpą Laiką Ingi jo Dauginus Jiegos Ir 
Pakantrumo Su šiuo Stebėtinu Produktu.

Gelbsti įdėt jiegą iiyitnaujintą energiją į silpnų “su
vargusių”, menkų ir senų žmonių gisles”—l)ažnai 
padidėja jiega bėgyje dviejų savaičių laiko. 
/

Didelės svarbos publikai abetnai 
turėtų Imt Suvienytų Valstijų Teisė
jo Alkihson’o nuomonė apie Nuxa- 
ted Iron. Bėgyje dvidešimties me
tų teisėjas Atkinson buvo viešoje 
tarnystėje, kaipo Suvienytų Valstijų 
Teisino Teisėjas, gubernatorius, Kon
greso narys ir Suvienytų Valstijų di- 
striklo prokuroras ir II. .Jis turėjo 
begalinius patyrimus priežasčių sva
rbume, atskyrime teisybės nuo ne
teis?, lies. Nuo to laiko, kaip Nuxa- 
led Iron, arba ‘Ter Nušutę”, taip 
franeuzai užvadina 
tas šiame krašte, 

ba ar 
mus j 
trjs m ,___ .
mrlns/vien tik šioje šalyje................
vo didžiai patariamas ir prirašomas 
per gerai žinomus gydytojus, kaip 
Dr. Schuyler C. Jaųues šv. Elzbietos 
ligonbučio lankantis gydytojas, New 
Yorko mieste. Jis buto vartojamas 
daugybe augštij žmonių, kaip tai— 
pirmiau buvusio Senatoriaus Char
les A. Townc, kuris nepaprastai sti
priai liudija apie gyduoles pagami
nančias didelį .stiprumų ir pakantru
mų.

Yra tuksiančiai nervuotų, “nuvar
gusių”, silpnų ir bekraujų žmonių, 
kuriems slokuoja stiprumo ir gyvu
mo ir kurie jaučia reikalingumų ko 
nors, kas juos subudavolų, priduotų 
naujų energijų į jų gyslas, bet jie 
nežino, ką tokio vai tot. Tai todėl ir 
yra svarbu turėt tokį žmogų, kaip 
Teisėjas Atkinson, kurs pats jį var- 
tofjo, ištyrė ir tuomet, retai ir tvir
tai pasakė žmonėms apie lai, Teisė
jas Atkinson sako:—

“Dar lik ši pavasarį aš išmėginau 
jusų vertingų receptų,Nuxaled Iron, 
kailio tdnikų ir alilaisytojii po pei>( 
eitos žiemos nesveikumų. Pasekmės 
buvo puikiausios. Aš -dar nebuvnu 
tokių gyduolių valiojęs, nuo kurių 
pašyk mes Indų tokios užganėdinan
čios buvę ir taip pilnintelės- ir liuo- 
sos nuo visokių negeistinų atsitiki
mų, kurie daugelyje kartų žnioneš 
jiriveda |irie papročių varto! medi- 
kalu3. n ■ 1

“Nėra jokios abejonės, kad aš re- 
k<)iuen<hioju Nuxated Iron ypatoms, 
kurios sunkumoje fiziško, arba pro
tiško nuovargio prileido systemų 
pi’ie nusilpnėjimo, kūno sunykimo, 
arba paįriino nervų. Gyduolė at
gaivino mano alkį ir mano gyvumą. 
Aš jiiučiu, kad aš numečiau nuo sa- 
v.ęs mėnesių sunkumų laike keleto 
savaičių, kuomet aš sekiau labai pa
prastus Nuxaled Iron’o nurodymus.

Kitas žvnuis atsilikimas via su 
Generolu'David Sluart Gordon, atsi
žymėjęs karėje su indijonais ir kar- 
žygis mušiu po Gettysburg. Minint 
šitą atsitikimų, Dr. James Francis 
Sullivan, bnvusis lirlirvue ligonbu- 
čio (Išlaukiniame Dcpl.) gydytoju-

dalįs (sliares). Tie pinigai, kam 
bus paranku, galės būt sumo
kėti lame pačiame susirinkime,

‘Fer Nuxate”, 
buvo perslaly- 

Ijis šturmu 
žmones. Aptiekoriai visur lik kal- 

įpie didžiausius išpardavinčji- 
jo. Yra aprokuota, kad apie 
nilijonai žmonių ji vartoja kas 
/vien lik šioje šalyje, .lis bu-

ėmč

šiai visų darbų užbaigti. Kokios 
bus išlygos suteiktos prisirašy
mui neužsiregistravusių kredi
torių, apie tų nuspręs susirinki
mas. Suprantamas yra daiktas, 
kad kuo toliau darbas vilkinąs, 
tuo didesnės darosi išlaidos, ku
rias ne kas kitas, kaip tik patįs 
kreditoriai turės padengti, lo
dei, sutaupinimui tolesnių išlai
dų, kiekvienas kredifbrius iki 
sabalai privalo užsiregistruoti.

Sergėkite savo akis j

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyit jus akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbų atlie
ku belauk i mt, užtikrintai.

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

JOHN SMETĄNA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

VyriškųDrapanąBargeuai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsg 

kvmo siutai ir overkotai, vertės nuc 
iki $50, dabar parsiduoda po 

ir 25 dolerius.
. Nauji, daryti gatavi nuo >16 lk‘ 
#35 siutai ir overkotai, nuo >7.50 iki 
18 doleriu,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai l lažai vartoti siutai ir over
kotai, vt* As nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augJi au Kelnės nuo $1.50 iki 
•4.50. Va/Cnams siutai nuo $3.0® 
Iki $7.50.

Atdara kasdiena, t?edčlioiuis j/vt 
karais.

’ S. GORDON
14)5 S Bahted Su M

MONARCH BBIAVEBY duoda vl- 
■ sieins žinoti, kas neturite pilietiškų 
popierių tai galite gauti kožnų kar
tų. O Ras turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliutui 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brcwcry,
21 ir S. VVestern avė.

Geo L. Ukso, Agent.

gas draugijoms, ir jeigu Kaži- < (u1.įu jr pinigais atsitiks. Supra-
miero dienoje surinktus pinigus 
skirs tik T. F. tai jos pasitrauks

Tautiškų draugijų atstovams 
apreiškus savo draugijų reikala
vimus, klerikalai davė pilną va
lių savo didelėms burnoms, ir 
tautiškų draugijų atstovus vi
saip apiburnojo. Galinus žadė
jo Kazimiero dienoj surinktų pi
nigų dalį atiduoti Tautininkų 
fondan (turbūt Ccntr. Kom.), 
bet tai tik žadėjimas buvo. Po 
šiam susirinkimui, visos tautiš
kos draugijos oficiališkai parei
kalavo iš “sąryšio,” kad išbrauk
tų jas iš savo knygų ir sugrąžin
tų jų pasiuntinių mandatus. Bet 
ir čia bažnytiiai pasirodė tokiais 
nemandagiais, jog mandatų ne
grąžino.

Dabar “vienybės” šalininkai,

n tarnas yra dalykas, kad susiri
nkimas paslsklrs sau tokius na
mus, kurie yra visų geriausi ir 
naudingiausi. Tame tai ir yra 
užsiregistravimo svarba!

Nuo laiko to susirinkimo vi
sais dalykais rūpinsis Komisi
jos, paskirtos iš kreditorių, su 
kuriuomi darbuodamies bend
rai, pridėsiu visas savo pastan
gas, kad tveriamose bendroje- ..
se įvyktų geriausi tvarka, ir kad 
jos atneštų kreditoriams geriau
sias pasekmes ir klotį.

Iškaščiai suorganizavimo ir 
sutvėrimo bendrovių, užsiregis
travusiems kreditoriams, išneš 
tiktai 3 centus nuo dolerio su
mos Trust Certifikato, kurie tai 
pinigai bus priskailyti prie su
mos, ir pridėti prie bendrovių 
kapitalo, už kurį bus išduotos

Korporarcijos reiškia bendra 
darbų didesnio būrio žmonių. 
Palinkimų prie bendro darbo 
matome pas mažus bet išmintin
gus sutvėrimus, kaip štai bitės 
ir skruzdėles. Bites ir skruzde
les yra pavyzdžiu geriausio su- 
sipratinio sutvėrimu, Ii’ žmonės 
iš to pavyzdžio gali be samanes 
pasinaudoti. Iš kitos-gi pusės,

prie namų, žmonių pastatytų. 
Burutūs irgi yra naudingi su
tvėrimai, nes jos duoda vilnas. 
Žmones-gi, kurie seka buručių 
pavyzdį, yra panašiai kaipir jų 
idealai visų kerpamos. .Jie pa
tįs jokios svarbos neturi, ir pa
prastai yra visų paniekinti ir 
nuskriausti. Bliauna kerpąjnos 
burulės, rugoja skriaudžiami 
žmones, bet jų globėjai, kaip 
kirpo taip ir kerpa iš jų vilnas.

Toks yra padėjimas kredito
rių, pavestų globbn Irusio ko
mpanijų.

Ar daug iš pono A. 01szews-

Suvienytų Vals
tijų Teisėjas G. 
W. Atkinson, bu
vusia gubernato
rius, sako, kad 
pasekmes, kokias 
jis aplaikė, var
tojant Nuxated 
iron buvo pui

kiausios; kad jis 
dar niekada ne
buvo vartojęs jo
kių gyduolių, ku 
rios butų davę 
tokias pasekmes; 
kad bėgyje kelių 
savaičių vartoji
mo, jis jaučiasi, 
numetęs nuo sa
vęs menesių na
štų.

CttNeOiNST STUOlOI 
K vvashington. o.ę/_

Suvienytų Valstijų teisėjas G. W. Atkinson, buvusia West Vir
ginijos gubernatorius, Kongreso narys ir Suvienytų Valstijų 
Distrikto prokuroras. Skaityk žemiaus jo nuomone anie 
NUXATED IRON.

yielo ligonbulyje, sako: “Veikmė, 
kaip Generolas Gordon dabar pasa
koja, kad su mėnesio laiku Nuxated 
Iron atgaivino jo nusilpnėjusių gy
vumo jiegų ir jis pasijuto stipriu, 
vėl su pakantrumu, kurių jis nebe- 
sililkėjo (langiaus atgaili, geriausiai 
išaiškina, negu kas kita, jiegą apie 
kurių aš svyravau būtent: kad gydy
tojai turėtų prirašinėt dauginus’Or- 
ganic Iron—Nu.^atcd Jron, — savo 
silpniems, iiervimlicnis,'' htažakrau- 
jains, nuj>ilpnėjusi(‘.ms ligoniams.”

rūkstančiai ypatų vaikščioja me
tas iš’melo, kenčiu nuo fiziško silp
numo ir didelip ųoęviškumo, dėl ne.- 
lurėjimp pakaktinai Iron savo rau
donojo kraujo korpusklėse, nėpėrma 
lant tikrus priežasties savo negalių. 
Bet sčrgėkrtės senU Metallfc Frbn for 
!W>I” " 
gali
gero

kyla .
rašyta apie šį < k knisimų, dar ir

kMfiv.fy . kvkiiiob.e alsi t i kiniuose 
padaryt daugiitu ble^Įcs pefftt 

žiurmi tų, vj,soų kas. buvo pasa
li- gcr.M žinomais g.yu.viojail ap- 

liūstančiai žinoujų vartoju nie- 
froApgal lodei, -aš-'manau, kad 

pastarasis judriu centų yra piges
nis. Aš stipriai patariu skaitytojams 
visokiuose idsilikliiluose gaut gydy
tojaus prirašymų ant organię iron— 
Nuxatcd troli. Arba, jeigu jus nepii- 
norčtiiinfjtų to viso klapato, pirkite 
Nuxaled Iron jo originalese Kielm- 
kčS(* ir patenlykilO, kad tAsl ypatin
gas vardas (N’uxated Irnn) rastųsi 
ant krebnkes.

Dr. E. Satier, Gydytojas Bostone, 
kuris mokinosi čia ir dideliose Eu-

kio kreditorių norės užsipelnyti 
buručių vardų ir vengti kredi
torių tveriamų bendrovių, kad 
savo vilnas duoti Irusio kompa
nijai? — Visi stambesnieji kre
ditoriai jau yra užsiregistravę, 
ir kasdiena ateina daugiau užsi
registruoti. Tūlų antrašai yra 
negeri ir jiems sunku pranešti 
apie tų, kas yra daroma. Jie y- 
ra išteisinami, jeigu ir pasivė
lins. Kohusijos jiems suteiks 
.proga prisidėti prie bendro da
rbo. Riekia likėties, kad buru
čių skaitlius lietuvių tarpe bus 
labai mažas.

Su pagarba,
.1. J. HERTMANOWICZ, 

Organizatorius.

Pabraižos

Kada metai virsta šimtmečiais.
Paduodu iš vieno kunigų or

gano:

“Max Katz, žydelis, apturė
jo laišką nuo savo tėvo iš Ru
sijos. Tasai laiškas kelionėj 
išbuvęs 37 melus. Iš Busi jos 
buvo išsiųstas 1915 melų pra- 
i v-:»»»

ropos medikalėse ištaigose, sako:__
“N'uxated Iron yra stebėtina gyduo-

Jeigu žmonės tiktai priiminėtų Nu- 
xated Iron kuomet jie jaučiasi silp
nais, arba suvargusiais vietoje gir
dyt save su paprolin vedančiomis su
judinančiomis gyduolėmis, bei alko
holiniais priemaišais. Aš esu tikras, 
kad tuksiančiai žmonių, kurie galė
tų subudavot savyje raudonojo krau- 
jo korpųskles, padidint fiziškų ener
gijų ir įstatyt save padėjimai), kad 
nubaidyt nuo siivęs lukUančKis vi
suomet apie mus belakiojanČių vi
sokių ligų .parazitų. Jeigu pjs ne
sate tvirtais arba sveikais, jtjs patįs 
galile padaryti sekantį bandymų: 
Patėmykile kaip ilgai jus galite dir
bti* Ir kaip toli jus galite eiti nenu- 
vargę. Paskiau paimkite du,)X*nkių 
grimų plotkeliu Nuxated Irpii, tris 
kartus dienoje po Aidgio per dvi sa
vaites. Tuokart vėl patirkite savo 
sjiėka ir pamatysit, kiek sustiprėjot.

PAS'I’ABAI—Nuxated fron, kurs 
buvo vartotas per Teisėją Atkinson, 
Dr. Sullivan ir kitus su tokiais nu
stebinančiais rezultatais, tiėtA pas
laptingas vaistas, bet vienas, kurs jau 
yra gerai žinomas aptlekotiams vi
sur. Nepanašus seniems Inorganie 
Iron produktams. Šitas yra lengvai 
sutaikomas, neužgauna dantų, nei 
nepmjaro jų juodais, nei gi nepaga
ilimi vidurių. Išdirbėjai gvarantuo
ja pasekmingų ir visiškai užganėdi
nančius rezultatus kiekvienam pir
kėjui. arba jie sugrąžins pinigus. Pa 
fsiduoda pas visus gerus aptiekorius.

„-----  ....— ...i sekantį l,«,
Patėmykile kaip ilgai jus galite dir-

vargy.

kartus dienoje po Aidgi 
va i tęs. 't uokart vėl o

Nariai Cook County Kcal Katate Taryto 
A. PETRATIS & CO. 

Kcal Eatata Ofisas
Patkcllna pinigus. Perka, parduoda ir 

maine namas, lotas ir fermas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnie*.

Peržiūri a pe t raktus, padaro popleras 
NOTART PUBLIC

7*1 W. >5ta gatv* 
kampas linlsted Dr«w 2441

*

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDOS: 10—11 ryto: 2—* popletų-
Nedėliomia 10—12 dieng.
i . 1 -1 ■'l'i V ■'^lek'FCI**

Užtikrinu, kad smal
ka ir ųiandotina graji- 
sj j 4-rias lekcijas |K*r 
pus-balsio systenrtf — 
kad ir nežinai nei vie
nos notos/Taip aiški 
ir lengva pus-balsio sy 
šteiną, kad net dyvai 
kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union Avė.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

Ir ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTA! KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Taip, ištiesti. Šiais laikais 
mėnesiai prailgsta melais, o me
tai — šimtmečiais. »

Skaitykite ir Platinkite
A TT 1 T T?. M A Q »

u
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| Chicago ir Apielinke
Išteisino lietuvį agentų

Prisaikintieji teisėjai užvakar 
išteisino lietuvį, Black Diamond 
Oil kompanijos šėrų pardavinė
tojų, P. P. Žilvitį. Pastarasis 
buvo kaltinamas peržengime t. 
v. “blue-sky” įstatymo, tariant 
neteisėtų pardavinėjimų min. 
kompanijos šėrų, kadangi Black 
Diamond Oil kompanija tam ne
turi III. valstijos leidimo. Kalti- 
m»n>asai, beje, prisipažino par
davęs 25 tos kompanijos Šerus. 
Keto, jisai užreiškė, kad jį nu
samdęs p. Jonas Ilgaudas kaipo 
Cahrles A. Wood’o, verteivos- 
meklerio, 110 So. Dearborn gt., 
pagelbininkų. Taigi jisai dirbęs

Nusišovė žymius republiko- 
nų veikėjas.

Pereitų subalų Great Nor
thern viešbuty] nusišovė žymus 
Illinois valstijos republikonų pa
rtijos šulas ir III. valstijos t. v. 
pirklybos komisijos direktorius, 
William H. Stead, iš Ottawa, 
UI. Saužudystė* priežastis ne
žinoma.

Savu laiku Stendą s buvo III. 
valstijos generalis prokuroras

pugelbininkas.
Kaltinamojo advokatas priro

dinėjo, kad Black Diamond ko
mpanija nereikalinga valstijos 
leidimo. Tokį leidimą turį gaut 
jos agentas. Wood*as jį turįs. 
O kadangi Žilvitis ir Ilgaudas y- 
ra tik jo pagelbininkais, ta jie 
■ieku neprasiženge prieš minė
tąjį įstatymą.

Valstijos prokuroro pagelbi- 
■inkas, adv. R. G. Pruitt, išrei
škė didelį nepasitenkinimą pri- 
saikintųjų teisėjų nuosprendžiu. 
Jisai tikrina, kad Žilvitis parda
vinėjęs min. Šerus ne kaipo AVo- 
odo pagelbininkas, bet kaipo 
Black Diamond Oil kompanijos 
agentas. Be to, adv. Pruitt žada 
|vasii-itj>i n t naujų kaltinimų 

prieš antrąjį tos kompanijos Sė
dų pardavinėtoją, p. Joną Ilgau- 
diį, ktfrio byla bus balandžio 29 
diknę. 1
i- - c . --------------- f :

t Ui i •
Rajono vakaras. ’i j.. p.

l LSS. Aštuntas Rajonas vakar 
surengė pramogų Vakarą—kon- 
oertą- M. Meldažio svetainėje, j 
Vaikaro programas išpildyta :vi- 
^u|uuai. Dąępgiausia aplodis
mentų tečiaus teko broliam* 
Briedukams, kurie keli* syk bu- 
▼o iššaukti pakartoti savo duetą. 
Taipjau geras buvo ir p-lės E. 
JanušaiiHkiutė* ir A. Kukutie- 
nės duetas. Nekokį įspūdį bet
gi darė tas mažasai “klebonas”... 
Ištikrųjų, kokiu tikslu rengėjai, 
o dar labiau tėvai kankino tą 
mažą mergaitę? Gal kam ir pa
tinka tos rųšies “fonės”. Bet 
socialistų rengiamuose vakaruo
se jų turėtų būti kuomažįausia. 
Patarlė sako: “Kas perdaug, tai 
nesveika”. Juokas — juoku, 
bet kuomet jisai norima iššauk
ti tokiu nenatūraliu budu, tai 
Išeina tik atkarus pamėgdžioji
mas.

Pertraukose kalbėjo adv. K. 
Gugis ir K. Petrikiene. Pas
taroji betgi kalbėjo trumpai, 
■es, pasak jos, nenorėjo truk
dyt sveteliams linksminties.

Žmonių buvo apsčiai. Rengė
jams liks vienas-kitas našlės 
skatikėlis. —Svečias.

Reikalauja pakeist vokiškų 
gatvių vardus.

Seka mani miesto tarybos po
sėdžiui, tur būt. bus įteikta re- 

pakeisti 
kurios 

Peticijų 
17 war-

visų tų gatvių vardus, 
primena — Vokietijų, 
patiekęs aldermanas iŠ 
gos, Stanley Adamkiewicz var
de savo tautiečių-lenkų. Lab
iausia esu nepakenčiami Berlin, 
Frankfort, Lubek ir Coblentz 
gatvių vardai.

Atidėjo mirties bausmę.
Valstijos gubernatorius Low-

žudymų kairi Dear’o, nuteisto 
myriop už nušovimų šoferio 
Rtidolph Wolfo. Kaltinamojo 
advokatas tuo žada pasinaudoti: 
kreipties į augščiausį valstijos 
teismų, prašymu, kad šis atniai-

True translation flled with the post
ui aster at Chicago, April 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Areštavo du priešo 
valdiniu. .

Federalės valdžios agentai už
vakar areštavo du Vokietijos 
valdiniu — George Maggenberg 
ir Adam Mitchell. Kaltinami 
peržengime kareivinio amžiaus 
vyrų registravimus patvarkymo. 
Išteisino vyro užmušėją.

Perėtų subatų prisaikintieji 
teisėjai išteisino p-ių Durie Ei- 
senibrand, kaltinamų nužudyme 
savo vyrų dentisto. Ponia Ei- 
senbrand išteisinta Ino pamatu, 
būtent, kad vyras prieš jų var
todavo brutalės spėkos ir kad 
todėl moteris jį nužudžiusi sa
vęs apsigynimo tikslu.

n Įvykus iš rytinių valstijų tikslu 
rinkti aukas LSS. Apsigyiymo 
Fondan. Reikia pastebėti, Kad 
d. Petrikiene yra nebloga kalbė
toju. Turi aiškių ir turtingų ka
lbą. Beto, savo tinkamu užsi
laikymu ant pagrindų, ji pilnai 
patenkino klausytojus.

Vėliau d. Petrikiene pakvietė 
susirinkusius, būtent paaukoti 
kiek kas išgali LSS. Apsig. Fon
dan. Aukojo sekami asmens: 
Po $1: D. Benušis, F. Demikis, 
P. Grigaitis, D. Slažas ir S. Kvi- 
klis; i>o 50c: J. Pečiukėnas, J. 
Bartkus, J. Belinski, J. Vaiščiu- 
nas, J. G., S. Spurgis, S. Kikus, 
M. Andriuševičius, P. Gribaus- 
kienč, S. Vitartienč, Al. Cinikas, 
B. Zaveckis, V. Naurackis, P. 
Neverauskas, W. Slažas, A. Nor- 
butas ir B. Sadauskas; po 25.: 
J. Kutą, A: Bartkus, P. Maro
kas, A. Cinikas, M. Barkauskie
ne, A. Gradienis, M. Massy, S. 
Renauskienė, D. S. Misiąs, J. Ka- 
upiečius, A. Januevičius, P. Du- 
mša, K. Biknis, J. Molis, J. Ja
nkauskas, J. B. ir J. Pauliukonis. 
Smulkių aukų $4.83. Viso sua
ukota $22.83. Visiems aukoju
siems tariu širdingų ačiū ir at
siprašau, kad taip suvėlinau pa
duoti jūsų pavardes “Naujie
noms”.

—Kuopos Korespondentas.

M. X. Mockaus paveiksluota kalba 
|vyks balandžio 15, 7:30 vai. vak., 
ant Bridgeporto, Mildos svet, 3142 S. 
j laistei! sh Kviečia visus ataiianky- 
(i. . LLSA. Kuopa.

Brighton Park LSS 174 k p. extra 
susirinkimas įvyks balandžio 15 d. 
Maženio svet., 3834 S. Kedzie avė, 
kertė 38 pi., 7:30 vai. vakare. Drau
gai, malonėkite visi atsilankyti: tu
rime kana daug svarbių reikalų. At
siveskite naujų narių. J. Gustaitis.

Roseland, —‘LMPS. 25 kuopos su
sirinkimas įvyks ularninke, baland
žio 16 d., 8' v. vak. Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan avė. Vi
sos narės malonėkite būtinai susi
rinkti paskirtu laiku. Yra svarbių 
reikalų. —J. Grybienė, Sekr,

Indiana Harbor, Ind.i IJeluvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos .Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė
liok 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodnr gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuviu:; kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Cicero, III. — Susivienijusių Lie
tuviškų Draugysčių delegatų posė
dis įvvks priedėlyje, bal. 15 d., 8 v. 
vakarė, Joe Nėffo svet, 1500 So. 49th 
avė. Draugystės, kurios dar nesu
spėjo išrinkti savo įgaliotinių, tegul 
ateina jų raštininkai. Labai daug 
svarbių reikalų. —A. B. Liutkus, raŠt.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI NAMAI-žEMft

Nelaimė.
Ant kertės 12 ir So. State gat-

Prof. Thomas teisinas 
šiandie.

Prof. Williain Tbomas’o ir p- 
os B. M. Granger, kurie buvo 
Areštuoti Brevoort viešbutyj kai 
po “ponai Rolandai, iš Gayr,

LMPS. 29-tos kuopos mėnesini* *p- 
.sirinkimas-įvyks utarninke, balan
džio 16 d.i 7:30 vai. vakare, Nortb 
Sidės Liet. Draugijų Sąryšio svetai
nėj, 1822 Wabansia avė. Draugės, 
atsilankykite ir atsiveskite naujų 
narių. , . • • .—Valdyba.

šiuo nork,atkreipti domą visų mi
šrų chorų, priklausančių Sus. iet. 
Soc.. Ilainininkų Pirmam Apskričiui, 
kad jie pradėtų mokyties dainą No. 
3 iš gerb. Petrausko ketvirtojo są
siuvinio. Min dainą chorai turės 
dainuoti busimam Pirmojo Apskri
čio koncerte, birželio 3 dieną.

Jungt. Tar. Pirm. M. M. Juodi*.

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

Atsišaukite greit su pasiaiškinimu. 
Atsišaukite laišku šiuo adresu:

Naujienos No 8 
1840 So. Halsted St., Chicago,

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

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

Panedėlis, Baland. 15, 1918.
•eMtMMMiNMIli (Ilitim n u imu i !»■ ..,. ,

DR. A. J, KARALIUS
Gydytojas Ir Motus 

I-SPINDUUAI 
2121 N. Westeri «•<

m.

PARSIDUODA dvejų pagyvenimų, 
po 4 kambarius, namas; gatvės iš
taisytos, randa $15.00 į mėnesį, kai
na $1100.00. Tarties su

McDonnelI, 
2630 W. 38th st. Chicago, 11|,.

Pajieškau savo pusbrolio, Kazi
miero šaučiulio. Pirmiau* gyveno 
Jercey City, N. J. Jis pats ar kas ki
ta malonėkite pranerti Šiuo adresu:

Antanas Rukši*,
10694 State st., Roseland-Chicago, TU.

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

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. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

Pajieškau dėdės .1. Mikalavičiiuis. 
Pirmiau gyveno New Yorke. 12 me
lų kaip Amerikoj. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu: Julius Gildą.
1933 Adams SI., Gary, Indiana.

REIKIA DARBININKŲ
■ ** ** ■ ■ Vyrama ir Moterlma Vi

ii A D D II I ŠOKIO* rųiie. metaloII U n n UI «rb» dirbamoMU O 11 U II I kanone, fabriknoee, ko
teliuose, restoranuos, sa

zanuose. ligonbvfiiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI eo- 
raka. Otriausios mokestis.

Advance Employment Eschange 
3-ra* augžta*.—179 W. Wa*hington *t

BARGENAS.
Aš turiu farmą arti miesto, 20 ak

rų žemės, labai sveikame klimate. 
Žiemos nėra. Oras vėsus ir vieno
das; aš gyvenau tenai 2 metus, ge
rai esu patyręs tą šalį. Žmonės li
goniai ten nuvažiavę sveikatą at
gauna. 3 kartus į metus vaisius au
gina. Noriu parduoti, arba mainyti 
ant namo saliuno, loto, arba auto- 
mobiliaus. Pardavimo priežastis — 
esu nevedęs: vienas negaliu viską a- 
l>eiti. Del platesnių žinių rašykite 
laišką, nurodydami savo nuosavybes 
vertę, arba atsilankykite ypatiškai 
nuo 12 vai iki 5 vakare.
.1. J. .L, 10649 Mieli, avė., Chicago, III

Tel. Armltage 6586

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENE

REIKALINGA vyrai dirbti 4 le- 
daunę. 10. valandų į dieną. Gera 
mokestis.

Cahimet Refrigerating Co., 
^Archer and Stesvard Avė.,

REIKALINGA antrarankio kepėjo. 
Meldžiu atsišaukti ypatiškai 
per telefoną: Pulhnan 5444.

M. Algiuinovvicz, 
12001 Indiana avė., Kensington, III.

arba

KARMŲ REIKALE
Žemė yra svarbiausi žmogaus sa

vastis! Mieste pragyvenimo reik
menis yra pabrangę iki dideliam I ii 
ps-iiui! Užtai rodosi būt proting i dėt 
visas pastangas, kad įgyt tikę Min
nesota valstijoj, Cook paviete \ ra 
12.000 akrų žemės ir ją valdžia dali
na dovanai po 160 margų. .Iri tam
sta ukvatini į kolioniją, lai seredoj, 
balandžio 17 pavakare važiuokim 
pažiūrėt. Nesu jokiu agentu, užtai 
jūsų pinigų nenoriu, man reikalinga 
vien draugai, o ten — kaimynai. Ga
lit ateit su milinis pasitart t»ile ka-

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimu* mergi
noms bei moterim*.

Praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Olisirs 

3149 S. Morghn St.. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPEČIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

įatvelsarjai. Trjfp žmonės jw: 
vojingai surįtisH ir kelios Uešinv 
tįH daugiau ar.mažiau sukrėsta. 
Sužeistieji, nugabenta į SU Lu-

Kaltas 12 gatvės gatvekano 
konduk|o'riųs-jo gų|į\’^ris: nž- 
vaŽia v(Y nh t bėgančio * skersaM 2 
gatvę Went\Vorth gatvekario.

■ i.ip |»Mf t b|'PLĮU
Tr*de ttanslatioh (filed-‘with the posh 
uuisptr ni (jbicagio, April 15, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 
Skaudi bausme. ?

i Federalis teisėjas. Landįs už
vakar nuteisė lenkų Joseph Wil- 
kou'skį įkalinti tripis metams 
Fort Leavenworlb’o federalin 
kalėjiman ir užsimokėti pinigi
nės pabaudos tūkstantį penkis 
šimtus dolerių. Neteisėtu budu, 
varde Raudonojo Kryžiaus dra
ugijos, surinkęs arti du tūksta
nčiu dolerių savo privačiam* 
reikalams.

Apvogė turtingą panelę.
Panelė C. . Crowford, 4408 

Washington gt., pasigenda tri
jų žiedų, apie už septynis šim
tus dol. vertės. Kartų apsilan
kius La Šalie viešbutin ji kuo 
tai susitepus rankute ir nuėjus 
prausynėn nusimazgotų. Nusi
movus žiedus ir užmiršus. Da
bar p-lė Crowford neduoda ra
mumo policijai: turinti sujieš- 
kot jos žiedus.

“Sabotažninkai”.
Aristokratiškieji Lake Shorc 

gyventojai, tur būt, retas kuris 
tikri supratimo apie sindikalizmų 
ir jo skelbėjų Sabriolų. Vis dėl
to, praktikoje jie šauniai naudo
jasi “tiesioginiu veikimu.” Pora 
dienų atgal kažkokie pakastos 
užsimanė pastatyt paviljonų ša
lę Lakeshore gatvės, kad pajau-j 
trinus aristokratiškų apielinkę 
balagano “fonėmis”. Paviljo
nas jau buvo baigiamas statyt J 
Bet užvakar naktį “bunčius” 
vietos gyventojų padare slaptų 
skodų ir nutarė stverties tiesio
ginio veikimo, ir ant rytojaus 
paviljono liekanos plaukiojo e- 
žere. ..

nus yra (loL kų-
rių už.lįį,(Užstatė tūlas J. C. Van-

o u. < i< t j h*. •
„ Ąugtyesnioji, (fqi|efa|ė) ypK 
Ižia nęj^eĮįna traukti py^f^orių 
tį^pp b e n t t u p(/ t a y n u.

, disjtrikto 
^okui-oras CJyp,ę.,„ Š.ų’jųo, da, 
bar “turi reikalo” tik miesto 

.Ji, Utii'a profesorių 
<• pilnųjų, poųjųlę “jiclvarjęlu U- 
gjiųpsi”, -- diso^epjy cęndųčt. 

Po^iu (^angęįr ue^reštuo^

tesprio namuose — jo moters 
■iri^iuroj^, |U1.M

P-ja Tbpmas, .repprterio pa
klausta, kaip ji žiųęinti į savo 
vyro elgimųsi, atsake: “kaipo į 
vaikiškų”. Delei to ji nei ne
mananti kreiptis į teismų. Visi 
nesusipratimai busiu išrišti na
mie.

Ekspliodavo kerosininis 
pečius.

Užvakar naktį name 4632 N. 
Wincbester gatvėj ekspliodavo 
kerpsimi šildomas pečius. Ug
nis momentaliai apsiautė visų 
namų. Išbudę gyventojai ne
beturėjo kitos išeigos, kaip šokti 
pro langų. Viena moteris, šok
dama iš antro augšto, nusilau
žė kojų. Visi kiti iššoko sveiki. 
Kambarių savininkas, kur kilo 
ekspliozija, p. Bosworth, norė
damas užgesyti gaisrų, gerokai 
apdegė.

Look out, vyrai, look out!
Pereitų sukatų buvo dar vie

na “spitless <lay Policija areš-

ant šalygatvių ir šiaip viešose j 
vietose. Visi areštuotieji šian
die turės stoti prieš poną džio- 
džy, užsimokėti reikiamos pa
baudos ir prisižadėti niekuomet 
neužmiršti, kad tokių “spitless 
day” bus ir daugiau. Vyrai, 
look out!

»>—i. I, „---- ------- IHIHĮT*

Pranešimai
Chicago* Liet. Darbininkų Tarybos 

pranešimas.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos visuotinas susirinkimas įvyks 
gegužio (May) 26 dieną. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

Pranešame tatai išanksto, idant 
priklausančių Chicagos Liet. Darb.

Prakalbos-aukps.

Ketverge, balandžo 4 dieną, I ^bur'Sni;adjT’iirinkfiejiaX 
LSS. Aštuntas Rajonas surengei stovai..tatai žinotų, o taipgi, idant 

, , , . _ , draugijos ir kuopos, kurios dar ne-
prakalbns bendrai su 22 kuopa. įeina Tarybon, bet norėtų prisidėti, 
Kalbėjo d. K. Petrikicnė, ką-li “*"»

Laisvamanių Teisybes J iešleoto j V kuopa rengia prakalbas su paveiks- 
lais, Utnrninkc, Bal. 16 d. 7:30 v. v. 
K/ of P. svet., 11037 Michigan Avė., 

'Koselandr Hl. , M.. N. MOfkUA'
Kviečia visus Koihitetfts'.

K /Roseland.-^
kiipųs, liko perkeltas ,ant ,’scredos. 
bai.i 17 d.,-į Aušros! mok.v'Mpj , 109(|0 
Michigan uvįilm neM ■utiirniiikę .yfji 
itengianioei!>prakalho*(X. Mockui. 
yiisosĮjįarės ^ualo.nėk»p‘)iHtsįJ;inkyti į 
susNiiubimą.p'i^esi y)’a 
dalykų apsvarsiXt —Otgšnizatore.

iip/ .J ’ jjh
Soredoje; balandžio 17.ate!

Moti Progr. Susjv.j58rM.il 
gia prakalbas K<pciUskos 
Vė 38 dr Kedzie įgaivių.-^- 1^ 
j’arke; Kalbės buvusi Mpįev 
rędaktoi'ję, d. <Kk JMrikipjnč. 
kvttečiwri»| atsi* 
vai. vak.

u. Mišraus ‘Tirmyn” choiįo 'reOėĮ.IęJ-! 
^a įvvks panedėjyj, bal., 15 d. 'VtflOj
v. vak. Viešo Knygyno. (Liuosybės) 
svet., 1822 Wabansia ave„ kertė Gi- 
rard st. Draugės ir draugai, kurie 
mylite dainas ,pasistengkite, kad 
Pirmyn Choras taptų vienu iš stip
riausių chorų Chicagoje. Chorui va
dovauja drg. J. Katilius. Komitetas.

bininkai. Pastovus darbai Nėra

It7 N; vecflĮF-st.;-—— : Chtcngn, RL 
Įei? //; '/pi'jptm p; K.aro

'litpoif? n:i .i'-.Įl qĄ.ni/‘.-
JLLltU*l’L11 ■" 'HH '’'ip< REIKALINGAS virėjas, vyra.q. La

bui gera mokestis.
' !• ' 'W. B. Jucius, Cl " Oi ' 

3305 Soi'.'Halštud' Šti, C’' Chicago. 
1,11' <r> H'OJ<<’| Įį?LQpilOj l|f(0|Ult)!l>' 
UflUHIUipdj'Oo—1?T1iT1 PI1?

■t

,a 7:30;
omitėtas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo moters, Uršulės 
Andrikaitienčs uo tėvais VaiČiuliulė, 
kuri pasišalino bal. 1 d. Ji paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės pa
rapijos, Gražaičių sodos. Paliko ma
ne su dviem mažais vaikučiais^ kurie 
labai gailisi motinos ir nori pama
tyti. Ji yra 5 pėdų aukščio*, mėly
nų akių, tamsių plaukų, turi 34 me
tus. Pasišalino^ su kitu vyru. Jeigu 
ji nesugrįš, tai greitu laiku priver
stas busiu vaikučius atiduoti prie
glaudos namam Bet jeigu kas, pa- 
tėmijęs kur, praneš man žemiau pa
duotu adresu, gaus atlyginimo $10.

Vincentas Andrikaitis, 
6619 Blackstone avc., Chicago, III.

f .1 ieškau Mečislovo Elpnevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKee.s Rocks, Pa., Kauno 
gub.,<Krakių pai ap., Šulcavųs viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartinį 
adresą. Pirmas,- kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
•1343 So. Hermitage av., Chicago, 111.

Pajieškau brolio, Tadeušo Grine
vičiaus, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Radviliškės par., Kuliškių kaimo: 
Jis paprastai dirbo po elniuos kasy
klos, *jei jis yra dar gyvas, arba jei 
kas žino, meldžiu pranešti už ką 
busiu dėkingas. Pcter Grinevič, 
3545 So. VVallace St., Chicago, III.

Aš Juozapas Jacika^, paeinantis iš 
Šilalės miestelio, Raseinių pav., Kau
no gub., pajieškau savo giminių ir 
pažįstamų, gyvenančių Chicago je, ar 
kituose miestuose. Prašau atsišauk 
ti šiuo mano dabartiniu antrašu:

Prvt. Joseph Jacikas, 
Co. H. 40th U. S. Inf. '

Fort Sheridan, III.

(Bunu karčiainoj) SAKALAUCKAS,
1123 So. Clinton Si., Chicago.1

automnbiliaus ant išdirbto kelio.
Privalo mokėt išrokuot nuotrupas.
>' •' * 1 Gabel ‘Piickihg Co., ( r 1 h; ••
221 N. Peoria st., I”' 1 •’ Chicago

į l Ž MURINIifliimg Clilcagos mieste 
iiinriu gauti bizniį Urba farmą su gy
vuliais ir pudargM*.?,(Biznis gali bu- 
H’ ir-'nc Chicago* uKratn. Kas''tunte 
Msilsimkiteilaišku į Naiųjien-ų Of są, 
pajtĮliedami; < No iU ■ i' < t 

' n|<|| pl..)i^>.i»ę
iioi.i c

^^rrfetQKYKLOS
Neteiskite dykai laiko.

REIKALINGA lietuvis prie darbo 
šluboje, barnėje, kičinyj.
----  Sdm. Guimnings, Agency, J
613 W. Madison St., Chicago;

..... ..

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite' į i Aušros Mokyklą. Pamokos 
diemimin ir vakarais. Mokestis ne
didelė.1 'Užsirašvt galima i kiekvienu 
įnikti. AUSROS MOKYKLA!
3001 S. Halsted SI., Chicago

• /H V. Mišelka, Vedėjas. . >

TELp^O^J. YARDS 272|
Swk J. JONIKAI lA* 

Medikas ir Chirurgas
• 331*5 ?. Ralsted SL, Chicagc

Tclcphope yards y032

Dr. M. Stupniski
3109 S. Morgan st Chicagp

VAT/AtfD(>S:'NMo g'IHII ryto- 
nuV» M i

t

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI “MEAT MARKET” 

pirmos klesos vietoje. Gera apie- 
linkč Tinku lietuviams bučerianis. 
Kampas. Nebrangi renda. Duoda-) 
ma tik už pinigus. Daro ląbrtl geri/ 
biznį. Ateikite persitikrinti.
3001 VVallace st., Chicago

PARDUODU barbernę iš priežas
ties, kad turiu išeiti į kariuomenę 
greitu laiku. Parduodu labai pigiai.

Jonas Kaminskas, 
1711 W. 46th St„ Chicago, IR.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvil 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, vollti 
kinės ekonomijos, pilletystė*, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo I ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 3:M 
3106 So. Hitsted StM Chicago, III

Tel. Pullniart 342.
f]

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

PARDAVIMUI kriaučių šapa, dažy-. 
mo ir valymo užvedimai. Atsišau
kite laišku j “Naujienų” ofisą pažy
mėdami No. 7.

RAKANDAI

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

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės aihato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija; klesos dienomis ir va- 
ksjiJB; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigiį mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.

BUME URBEI SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

M TELEPHONE YARDS 1314.

D r. P.G. Wiegner j
| Priėmimo valandos nuo 8 Ik! H 
g ii ryto ir nuo 7 iki t v*L vŪk. j 
į 1325 So. H«l*ted SU Chicago Į

RANDAI
ATIDUODAMA rąndon hizneva 

sankrova, tinkama visokiam bizniui. 
Nuosavybė parsiduoda pigiai iš prie
žasties išvažiavimo į Califoriajją.
644 W. 18th St, kampas HiJble str. F1A5TER 5Y5TEH

NAMALžEMe

PARDUODU namą su 5-kiais lo
tais arba mainyčiau ant namo mies
te. čia tyras oras, prie gatvekarių, 
su elektra ir maudyne, visa vigada 
žmogui. Kreipkitės į ' 

A. Zigmantailis,
1223 W. 112 St. Morgan Park, 111.

Parsiduoda namas su dviem pagy
venimais, po 4 kambarius; gazas, lai
ptai išvidaus. Parsiduoda už $1,60(1 
be agentų larpininkystės. Kas bus 
pirmas, tas nupirks.
1735 N. Winchester Avp., (’hieago

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNIN0 
VYRUKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

Musų sistema ir ypatiikas mokinimas pa
darys jus iinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius 
mo-clesigning ir siuvimo skyrius, kur mes 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų 
kysitės.

Elektra varomo# mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieCiami 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 SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdštlnls,

N. La Saite gatvi. Kambarys 4U-417. 
prieš City Hali.

» Į ■■ -------------------

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

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

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

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. ^2nd Street, Chicag* 
tarpe Leavitt ir Hoyne avė.

118
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GERA PROGA NORINTIEMS NAMO
JOHN R. ROBERTSON and C()J 

šita Co. perka ir parduoda Jotus ir 
akerius žemos. Gyvuoja jau 20 metų 
ii tikrai teisingai su žmonėmis apsi-. 
eina. Reikalauja tik 25 dol. įnešt ir! 
skolina visą materiją prie namo ir 
akerį žemės ant lengviausių išmo
kėjimų. Kreipkitės prie manęs ši
tuo adresu: Mr. F. YAKAITIS, 
158 and Wood St., Harvey, 111

j-,1***** ** ** —^^^^^rfc^i^tfnuTiixxi~4riJrir,LrxriJW'w. 

C VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Well* St.

1
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos 'duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminink*

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzare.fi.yoja Dykai 
\ Gyvenimas yra

*ll^*us> kada pra 
nvksta regėjims.

AwKgVy Mes vartojame 
JT pagerintą Oph.

thalmometer. Y- 
patinga doma at- 

• ’t kreipiama i vai- 
kua. Vr.I.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedoldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 et

Telephone Yards 4317

Susjv.j58rM.il

