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Talkininkai kariauja prieš finus
Finų baltoji gvardija įsi

veržė Rusija
Talkininkai gelbsti rusams ka

riauti su linais

DAUGIAU JAPONŲ KA
REIVIŲ i VLADIVO 

STOKA

True translntion filcd wilh Ihe post- 
inaster ai (’hieago, April 22, 1918, 
as reipiircd by Ihe act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Bal. 20. — Ex- 
change Telegraph koresponden
tas praneša iš Tiensin, kad delei 
augančių prieš japonus demon
stracijų Vladivostoke, kur nese
nai išsodinta japonų ir anglų 
jurininkai, reikalinga buvo su
daryti sustiprinimų.

DABOS SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠČIUS

J ieškos juose nelojališkumo. 
Vokiečių laikraščiai “lo- 
jališki”.

True trnnslation filed wilh the post- 
masler ai Chicago, April 22, 1918, 
as requircd by the act of Oct. G, 1917.

WASIIINGTON, Bal. 21. — 
Krasos departamentu^ šių sa
vaitę pradės aštrius tyrinėjimus 
apie nelojališkus laikraščius. Vi
sa atida bus atkreipta į sociali
stu ir anarchistų laikraščius ir

rikiečių belaisvių ir atėmimų 25 
kulkosvaidžių.

Vokiečių kareiviai taipgi pa
ėjo priekin 2 kilometru (apie 
1 Vi myl ) amerikiečių linijose 
ties Seicheprey.

Amerikiečiai aplaikę didelių 
nuostolių.

MUŠASI Už KIEKVIENA 
COLI ŽEMĖS

Vokiečiams laimėjimai 
brangiai kainavo

True trnnslation filed wilb the post-

Laukia nauju dideliu mu
šiu vakaruose

Vokiečiai užpuolė ant 
amerikiečių

Finai pasiekė Kėni
Paliuosuos vokiečių belai

svius

86 žmonės žuvo ant dviejų Ame= 
rikos laivų

TALKININKAI KARIAU
JA PRIEŠ FINLANDIJOS 

BALTĄJĄ GVARDIJĄ

Gelbsti rusams apginti Kola 
pusiausalj ir geležinkeli

Finai įsiveržė į Rusiją

True trnnslation filed wilh the posl- 
masler at Chicago, April 22, 1918. 
as required by the act of Oct. (», 1917.

senai susilaukė pagelbos nuo 
Vokietijos valdžios, turėjo per
eiti Finlandijos rubežių, įsiver
žti i Rusijos teritoriją ir pereiti 
Rusijoj 15(1 mylių, jos pastango
se sunaikinti geležinkelio komu
nikaciją su Murmansku.

Nesenai japonų ir anglų ju
rininkai liko išsodinti Vladivo
stoke, Rusijos Pacifiko uoste, 
bet tas padaryta prieš Rusijos

'Iriu* translntion filed with the post
ui. istcr at Chicago, April 22, 1918, 
as rc<|uired by the act of Oct. G, 1917.

MASKVA, Ral. 20 — Atsaky
damas i Vokietijos valdžios be- 
viclinę telegramą šiandie bolše
viku užrubežiniu reikalu minis- 

€ 4 L

toris čičerin pranešė, kad grie
biamasi priemonių apie greita 
evakuacijų vokiečių karės belai
svių iš rytinės Siberijos.

86 ŽMONĖS PASKENTO 
ANT DVIEJŲ LAIVŲ

Paskendo 2 Amerikos laivai.

True translntion filed with the po<». 
uris'ti r ai (’hieago, April 22, 1918,

I. \V. \V. leidžiamų literatūra.
Nors svarstoma yra apie žing

snius prieš kelis svetimų kalbų 
laikraščių, lik keli jų yra einan
tis vokiečių kalboj. Manoma, 
kad keli italų laikraščiai paro
dė augantį palinkimų prie apsi- 
lenkimo su reguliacijomis ir ga- 
ii netekti krasos teisių.

Vienas žymus viršininkas šia
ndie pasakė:

‘ Vokiečių laikraščiai, kaipo 
tokie, buvo pilnai prielankus, 
ypač didesniuose miestuose. To
ri uis nekurie parode palinkimą 
ei ūži nė ties ant plono ledo. Ne
kurie socialistų redaguojami 
laikraščiai pasirodo nepataiso
mais. Sulaikyti vienoje vietoje, 
jie vartoja naujus budus atradi
mui išreiškimo nelojhliškų išsi-

ninster at Chicago, April 22, 1918, 
as reciuircd by the act of Oct. G, 1917.

Su Amerikos Armija Franci- 
joj, Bal. 20. — Vokiečių spėkos, 
kurios šiandie atakavo amerikie-
čių pozicijas į vakarus Renners 
miško, j šiaurvakarius nuo Tool, 
atėjo skersai ‘‘niekelio žemę”
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Anglų fronte ramu
Amerika turi 1,800,000 kareivių

MASKVA, Ral. 1 1 (suvėlinta).
Anglų ir franeuzų kareiviai 

liko išsodinti Mitrmtmske. šiau
rrytiniame pakraštyje Kola pu- 
siausalio prie Arktika vandeny
no, kad sustiprinus anglų juri
ninkų pulkus, išsodintus ten ke
letą savaičių atgal.

Talkininkų kareiviai veikia iš- 
vein su bolševikų spėkomis ap
gynime Murmansko parubežio 
ir geležinkelio nuo atakų, kurias 
daro finų baltoji gvardija.

Rusijos raudonoji gvardija 
taipgi veikia su anglų ir franeu
zų kareiviais, vadovaujamais 
Murmansko Sovieto karės tary
bos, susidedančios ir vieno ang
lo, vieno ITancužb ir vieno ruso.

Atmušė finus nuo gele
žinkelio

Finlandijos baltoji gvardija 
užpuolė Murmansko geležinkeli 
arti Kem, 270 mylių i pietus nuo 
Murmansko ir 200 myl. j vaka
rus nuo Archangelsko, bet liko 
atmušta talkininkų spėkomis.

Bolševikų ir svetimų valsty
bių kareiviai veikia sutarmėj ir 
Baltųjų jurų pakraščio gyvento
jai brangina talkininkų pagelbų 
apsaugojime dislrikto nuo su
naikinimo ir baltosios gvardi
jos viešpatavimo.

Finai įėjo į Rusiją 150 myliu
Anglų ir franeuzų kareiviai, 

kuriu liko išsodinti sustiprini
mui anglų jurininkų, gina ge
ležinkelį iš Rusijos vidurio į sva
rbiausius išėjimus j jurą šiaurė
je* — Murmansko ir Archangel
sko porins.

Abejose šiose vielose yra daug 
reikmenų, daugelis kurių yra iš
siųsta iš Suv. Valstijų prieš Ru
sijos revoliuciją ir susirinko ten 
tuo pačiu būdu, kaip karės me- 
dega susirinko Vladivostoke nuo 
laivų atplaukusių Pacifiko van
denynu iš Amerikos portų.

I’žpuldama Rusijos geležin
kelį arti Kem, vakariniame pa-

bolšcvikų valdžios norą.
Užgniaužė Maskvos anarchistų 

sukilimą.
Sovieto kareiviai pasekmin

gai sunaikino anarchistų orga
nizacijas Maskvoje. .Jų nariai 
apleido miestą ir mieste dabar 
ramu.

Ginkluoti automobiliai pat
ruliuoja nekurias gatves ir sar
gyba pastatyta apie apgriautus 
paloeius ir buvusias anarchistų 
buveines.

Smulkmeniški pranešimai a- 
pie nesenai įvykusius sumiši
mus parodo, kad 100 žmonių li
ko užmušta ar sužeista, daugia
usia anarchistų. Daugybė pini
gų ir brangmenų rasta ptdociuo- 
se.

Bolševikų valdžia išleido pa
skelbimus prašydama žmonių, 
kurie nesenai liko a vogt i, ateiti 
i Kremlino kalėjimą ir bandyti 
pažinti plėšikus tarpe 300 ten 
liždarvtu anarbcislų. 
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hs required by the act of Oct. 6, 1917.
WASIIINGTON, Bal. — Lai

vyno departamentas šiąnakt pa
skelbė, apie žuvimą dviejų A- 
nu rikos laivu, ant kurių pra- 
puolė KG žmonės.

Lake Moor liko submarinos 
paskandintas bal. 1 1 d. Europos 
vandenyse. Iš ant laivo buvu
sių 10 oficicrių ir 52 jurininkų, 
5 oficierial ir 12 jurininkų išli
po Anglijos porte. Kili gi pra
puolė.

Florence H. paskendo Franci- 
jos uoste vidurnaktyj, bal. 17 d., 
nuo vidurinės eksplozijos. Pra
nešimai parodė, kad 31 žmones 
įgulos ir vidutiniškai 75 liko iš- i o 
gelbėti.

REIKALAUJA VISUOTI
NO BALSAVIMO

reiškimų. Jie yra greit patrem
piami.

“l.W.W, publikacijos ir laik
raščiai su socialisliškais ir anar- 
cbisliškais palinkimais bus ašt
riai dabojami. Didelis progre
se.s padarytas sustabdyme kurs
tančių išsireiškimų ir, neužilgo 
mes tikimės išvyti•• nelojališkus 
laikraščius nuo laikraštinių ‘sta
ndų’.”

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ATAKAS

Prancūzai atsiėmė prarastas 
pozicijas

kraštyje

Pusės valandos streikas 
Budapešte

Gina Kola pusiausalj

True Iranslalion filed wilh Ihe post
ui: slcr at (’hieago, April 22, 1918. 
as rcquirvd by Ihe acl of Oct. G, 1917.

MASKVA. Bal. 21. — Suvėlin
tos žinios praneša apie išsodini
mą franeuzų ir anglų kareivių 
Murmanske, šiaurrytiniame pa
kraštyje* Kola pusiausalio prie 
Ark tiko vandenyno.

Talkininkų spėkos liko išso
dintos sustiprinimui anglų juri
ninkų pulko išsodinto ten keletą 
savaičių atgal. Jie veikia išvien 
su bolševikų spėkomis apgyni
me Murmansko pakraščio ir ge
ležinkelio prieš Finlandijos bal
tosios gvardijos atakas.

Kola, nors yra j šiaurius nuo 
A rehangelsko, yra vienas iš šiau
rinių Rusijos portų, kurie yra 
atdarais visą apskritą melą. Vo
kietija siuntė kariuomenę į Fin- 
landiją pagelbai Baltajai gvar
dijai pasiekti Murmansko dist-

True translntion filed wilh Ihe post- 
nuister at (’hieago, April 22, 1918, 
as rcquired by Ihe act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 20. — Iš 
Budapešto pranešama, kad ten 
šiandie po piel visose dirbtuvė
se ir prie galvekarių Įvyko strei
ko demonstracija už visuotiną 
balsavimą, kuri tęsėsi pusę va
landos.

.ĮIEŠKO GINKLŲ

True translntion filed \vilh Ihe post- 
inaslci* ai (’lncago, April 22. 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 20. — Iš 
Cork į Lloyd’s \Veekly prane
šama, kad svarbiausieji geležin
keliai, kraoss ir telefono budin- 
kai Airijoj yra saugojami kari
nes sargybos. Kratos dėl gin
klų ir sprogslančiųjų medegų 
tebesitęsia.

True translntion filed vvilh Ihe posl- 
inaster at Chicago, April 22. 1918. 
as rcquired by Ihe act of Oct. G, 1917.

PAJRLŽIUS, Bal. 21. — Mušis 
tarp froneuzų-amerikiečių ka
reivių ir vokiečių spėkų Seichep
rey apielinkėje, į šiaurę nuo 
lauk kur vokiečii vakar padarė 
stiprią ataką prieš franeuzų ir 
amerikiečių pozicijas, tęsėsi vi
są naktį.

Popietis karės ofiso praneši
mas sako, kad Prancūzai atgavo 
kuome visą vokiečių paimtą že
mę. Kariaujantis šiame sekto- 
re amerikiečiai atmušė vokiečių 
atakas ant jų linijų.

Linija atsteigta

True translntion filed wilh Ihe post- 
nuister at (’hieago, April 22, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 21. — Sulig 
karės ofiso pranešimo, franeu
zų linijos į šiaurę nuo Seiche
prey, kur vakar vokiečiai pradė
jo stiprią ataką prieš Prancūzus 
ir amerikiečius, liko pilnai at- 
sleiglos.

SIJėMe 183 AMERIKIE- 
ČIUS

trimis atvejais. Jos buvo speci- 
diai išlavintos tokiam veikimui.

Amerikiečiai, nors jų skaičius 
buvo daug mažesnis, mušėsi už 
kiekvieną colį, atiduodami žemę 
pamažu ir siųsdami mirtingą 
kulkasvaidžių, šautuvų ir brau
ningų ugnį į užpuolantį priešą.

Vokiečių dengiamoji ugnis 
jrasidejo prieš saulės užtekėji
mą po smarkaus bombardavi- 

iino naktį amerikiečių fronte ir 
užpakalinių pozicijų. Bandy
me sunaikinti amerikiečių ba- 
larcjų veikimą vokiečiai palei
do nepaprastai didelį skaičių ga- 
zinių šovinių, bet amerikiečių 
artilerija atsakinėjo smarkiai, 
leisdama šimtus šovinių į vokie
čių linijas.

Amerikiečių atidengtoji konl- 
r-pridengiamoji ugnis sugavo 
užpuolančius vokiečius ir dauge
lį jų užmušė pirm negu jie spė
jo pasiekti amerikiečių tranšė
jas.

Vokiečiai prieš piel įėjo į šo
vinių sunaikintą Seicheprey mie 
sielį, bet ten pasiliko lik trum
pą laiką, kadangi jie liko išvyti 
amerikiečių infanterijos padary
tos konlr-atakos.

Komanduotojas vieno pulke
lio, laikančio priekinį postą lai
ke vienos atakos pranešė, kad 
jo kareiviai pamažu atiduoda 
žemę, bet jie “mušasi už kiek
viena colį žemes”.

SUŽEISTIEJI VOKIEČIŲ
KAREIVIAI PLAUKIA 

į BELGIJA

LAUKIAMA NAUJŲ DI
DELIŲ MŪŠIŲ VAKA 

RUOŠĖ

Talkininkai tikisi atsilaikyti 
prieš naujas vokiečių 

pastangas

Nebėra vietų kur juos 
priglausti

True translntion filed with the post- 
niaster at Chicago, April 22, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armija Francijoj, 
Bal. 20. — šiandie buvo tikima
si pasiliuosavimo paslėptos vo
kiečių energijos daugelyj vietų 
karės zone, bet iki piet mažai 
kas pasirodė paviršiuje.

Apsistojimas mušiu po to kai 
vokiečiai aplaike tokį didelį 
smūgį ketverge, yra vienu lo
kių apsistojimų, kurie neišveng- 
tinai turi įvykti kiekviename 
mūšyje.

Tečiaus yra ganėtinai ženk
lų, kad mūšiai gali atsinaujinti 
bite valandą didelėj skalėj.

Tuo pačiu laiku talkininkai 
su savo sustiprintomis ir sutvir
tintomis spėkomis ramiai lau
kia, kad vokiečių armijos pra
dėtų sekamą judėjimą.

Besiginantis yra pilnai paka
kinti kelių pastarųjų dienų atsi
likimais. Netik kad jie išlaikė 
savo linijas, bet jie taipgi pri
darė priešui kuodidžiausių nuo
stoliu, v

Dar bus smarkių musių Kem- 
mel-Bailleul sektore, bet vokie
čių progos padaryti didelį smū
gį yra sumažintos sutrumpini
mu anglų linijos, kuri pasitrau
kė iš nelikusios ajiygardos šovi
nių duobių ir purvyno, per ku
rį priešas turės gabenlies pagel- 
ba ir reikmenis, c

Užmušė du angliakasiu
HARRISRURG, III., Bal. 21

Netoli čia esančioj naujoj Der- 
ing kasykloj šiandie puolantis

True translntion filed with Ihe post- 
niaslcr at (’hieago, April 22. 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, Bal. 21. — Ofici-
Baltųjų jurų, Finlan- riktą. Kolą ir Archangelską, kur akmuo užmušė James Hali ii’ alis vokiečių štabo pranešimas

dijos baltoji gvardija, kuri ne- yra sukrauta daugybe reikmenų. John (’ross, angliakasius. skelbia apie suėmimą 183 ame-

True translntion filed with the nost- 
niastrr at Chicago, April 22, 1918. 
as required by Ihe act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 21. — Te- 
legraph parubežio koresponden
tas sako, kad srovės sužeistų vo
kiečių tebeplaukia iš Francijos 
ir Flandrijos ir jos yra taip di
deles, kad visi ligonbučiai, vie
nuolynai, mokyklos netik Brus- 
sclyj, bet ir daugely] miestų į 
pietus nuo Belgijos sostinės yra 
perpildyti. Vokiečiai rekvizavo 
netl privatiškus namus dėl li- 
gonbučių.

Pereitą savaitę kasdie į šiau
rinę Brussels stotį įvažiuodavo 
40 traukinių su sužeistais. Dau
gelis tų traukinių buvo sudaryti 
iš galvijų vagonų, kuriuose bu
vo priklota šiaudų dėl sužeistų
jų kareivių.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
SMARKIĄ VOKIEČIŲ 

ATAKĄ

Vokiečių nuostoliai buvo 
dideli

Atsiėmė prarastas pozicijas
Priešui pasisekė prasiveržti į 

])irmąją tranšėjų liniją ir paimti 
Seicheprey miestelį, bet po sma
rkaus ranka rankon mūšio, ku
ris vis dar eina vėlai vakare, a- 
merikiečiai kareiviai atsiėmė 
Smiestelį ir didesnę dalį anksčiau 
mūšyje prarastos žemės.

Amerikiečių nepaimta helai- 
svėn, bet trįs vokiečiai suimti.

Vokiečiai aplaike didelių nuo
stolių. Manoma, kad priešo 
nuostoliai yra didžiausiais, ko
kius jie ikišiol aplaike veikime 
prieš amerikiečius. Daugybė už
muštų vokiečių guli “niekelio 
žemėje” prieš amerikiečių tran
šėjas.

Skraidydami žemai vokiečių 
aeroplanai bandė dizorganizuo- 
ti amerikiečių kareivius.

Vokiečių aviatoriai šaudė į a- 
merikiečius iš kulkasvaidžių. bet 
pradėjo veikti aeroplanų šaudy
mo batarejos, taipgi pakilo į o- 
rą amerikiečių aviatoriai ir nu
šovė du priešo aeroplanu, o ki
lus išvaikė.

Visi aerikiečių aviatoriai su
grįžo sveikais.

MŪŠIAI VISAI APTILO 
VAKARINIAME FRONTE

Anglai sulaikė vokiečius

True translntion filed \vith Ihe jiost- 
inasler at (’hieago, April 22, 1918, 
as rcquired by Ihe act of Oct. 6,1917.

LONDONAS. Bal. 21. — Ka
rės ofiso šios dienos pranešimas 
sako, kad pereitą naktį vokie
čiai bandė prasimušti per ang
lų linijas į šiaurryčius nuo Yp- 
res, šiauriniame mūšio lauke.

Užpuolantįs kareiviai liko su
stabdyti anglų artilerijos ugnies.

Likusioj tlalyj anglų fronto 
buvo lik maži veikimai.

............. .. .....................—

AMERIKA TURI 1,800,000
KAREIVIŲ

True translntion filed with the post- 
master at (’hieago, April 22. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

Su Amerikos armija Franci
joj, Bal. 20. — 1200 vokiečių 
šturmuotojų kareivių, kokio 
skaičiaus dar niekad nebuvo su
koncentruota prieš amerikiečius 
ofensyviam veikimui, šiandie li
ko mesti prie amerikiečių pozi
ciją 1 mylios fronte į vakarus 
nuo Rcnneres miško, į šiaurva
karius nuo Toni.

Prieš ataką sekė smarkus bo
mbardavimas gazo ir sprogstan
čiais šoviniais.

True translation filed with Ihe post- 
niaslcr at Chicago, April 22, 1918, 
as rcųuired by Ihe act of Oct. G, 1917.

FALSTAFF, Ariz., Bal. 20 — 
Sekretorius William G. McAdoo 
kalbėdamas Williams, Ariz. pa
sakė, kad dabar yra 1,800,000 
amerikiečių po ginklu ir Fran
cijoj.

SERBAI SUKILĘ PRIEŠ 
AUSTRUS

PARYŽIUS, Bal. 20. — Iš Ge- 
nevos šiandię pranešama, kad 
serbai užimtose vietose sukilo 
prieš austrus.
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Literatūros 
reikalai.

nuo tų “šmeižimų”, kurie telpa 
“Naujienose” ir “Laisvėje”. Ko
kie yra tie “šmeižimai”, jisai, 
žinoma, nepasako, pasitikėda
mas, kad “Tėvynės” skaitytojai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
oedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1810 S. llalstcd St., Chicago, 
IŪ.—Telefonas: Canal 1506.
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Chlcagoje—pačtu:

Metams ...........................
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam --Nr-- 
Vienam mėnesiui ..Y..

ChiraRoje—per nešiolpju?
Viena kopija.......... •
Savaitei .....................
Mėnesiui .........................

. *6.00

.. 3.50

.. 1.M

CK 
.m 
AO

aačtu:
Metama .....................
Pusei meto
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiais ...
Vienam mėnesiai ...

Kanado}, metams ........
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

U.0U 
3.80 
l.ttf 
1.25 

.65 
7.0C 
8.08

Vienas draugas iš Collins- 
ville, Ilk, jau- antru kartu 
atkreipia musų domą į tai, 
kad organizuotieji Amerikos 
lietuviai darbininkai turėtų 
pagalvot, kaip aprūpinus ge- 
r.i literatūra lietuvius karei
vius ir Lietuvos žmones. Ji
sai pataria įsteigt Literatu-

vartodamas pseudonimą po sa
vo straipsniu, kolioja tuos S. L. 
A. narius, kurie kituose laikraš
čiuose, kritikuodami senuosius 
viršininkus, nepasirašo savo va
rdo!

Bet, kaipo tikras politikierius.

N ’ U J I E L 0 S. CMcagoJll.

mc ant Lietuvos nepriguhny- 
bės, tada ir uždavė (bent ali
janlų akyse) mirtiną smūgį 
lietuvių garbei ir dorai: pada
rė lietuvius neištikimais civi
lizuotu žmonių akyse.

Atminkit, kad ir po šiai die
nai dar nei vienas lietuviškas 
laikraštis leidžiamas Suvienv-

1 ir pristatytų jas į armiją, o

Tai yra labai svarbus rei- 
I kalas. Jisai turėtų būt rim
čiausiu budu apsvarstytas.

votų ir išreikštų savo nuo
mones musų skaitytojai.

Tuo tarpu šitas klausimas 
pradėta gvildenti Amerikos

lesnį” Iriksą pavartot: kad dis
kreditavus “Tėvynės” skaitytojų 
akyse tuos kandidatus, kuriuos 
remia progresyvė S. L. A. narių 
dalis, jisai sako:

Jie išgriovė ir “Kovą”, ku
rios pagimdymui ir auklėji
mui daugelis žmonių liejo

mis, vadinasi, Vilniaus Lietuvių 
Taryba (Landratas) ir Šveica
rijos Lietuvių “Augščiausioji 
'Taryba” pataikauja kaizeriui, o 
Lietuvos kunigija su vyskupu 
Karevičium pryšakyje jieško

guldė ją grabam Tad vargiai 
ir Susivienijimas panorės sau 
“likvidalorių”-slopinloj ų.

Rašytojų ir korespondentu pcaAomr - - ‘
•iunčiainus išspausdinimui la’kraft-, DOS Centre J kas DUS nutarta

i paskelbsime vėliaus.
riaus vardu. Keikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
•M, l>e to paliekant platesnius tar- 
jus tarp eilučių. Redakcija pasilak
to visas teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami 
ei bėgiu dvieju savaičių autorius 

pareikalauja ju ir atsiunčia krasos 
ženkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Draugijų 
pramogos.

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

Redakcijos

Skaitytojų patogumui 
“Naujienos” įvedė skyrių, 
kuriame skelbiančia be užmo- 
kesties draugijų rengiamie
ji vakarai, baliai, teatrai ir 
kitokios pramogos. Mes ma
nome, kad tuo nemažai pasi
tarnaujame ir draugijoms.

jurgetionis - kandidatas į S. L. 
A. prezidentus, nė K. Gugis 
kandidatas į iždininkus, nė J. 
Neviackas — kandidatas į iždo 
globėjus, neturi nieko bendra su 
“ ‘Kovos’ išgriovimu”; bet ką tu 
jam padarysi! Senųjų viršininkų

nės” redaktorius, žino gerai, 
kad politikieriai visuomet varto
ja nebučiausius prasimanymus 
rinkimų kampanijoje, ir kad lai 
dažnai padeda jiems atsiekt savo 
tikslo.

permit’o

' Straipsniai Bet ka^angi vieta laikrašty- 
į _ _ _________ lj pe Yra brangi, tai mums rei-

-------- - ------- --------------- — kia laikvtics tam tikru tai-

iMHrans

Demokratija Demokratija Demokratija

dziaini laikraščiai.

tas” alijanlų (talkininkų) aky
se. Tai yra pusėtinai keista. 
Viena, išeina taip, kad talkinin
kams yra malonesni vokiečių 
laikraščiai šioje šalyje, negu lie-

Panedėlis, Ba

šventai . Bet tai juk yra senai 
žinoma visiems, ir kad tai paty
rus, nereikėjo būti detektivu.

Pilėnas lečiaus praneša įdomų 
dalyką, jogei lietuvių laikraščiai

it, į

I-A

valdžios “Perini!”, — tos pri
vilegijos negavo, ką yra išga-

kad'

Quality—Superb
Išdirbėjai augšė. rūšies 't urki 
ką ir Egiptišką Cigaretų svie

linksni i oje sutartyje, 
į Kariaujam už laisvę! 
k Helmar dei manęs== 

dėl manęS“-del manęs!
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Cente
mit’us”. Antra, išeina taip, kad 
Amerikos valdžia savo politiko
je linkui laikraščių vadovaujasi 
tuo, kas patinka arba nepatinka 
Anglijai. Ir trečia, matyt, kad 
kas-nors labai uoliai “informuo
ja” talkininkų valdžias apie lie
tuvių judėjimą: — ar tik ne tas 
pats asmuo, kuris dabar taip 
graudžiai dejuoja apie lietuvių

Mes pasakysime tiems po
nams iš “Tėvynės”: šitokia ir 
panaši Jūsų “politika”, tai ir yra 
svarbiausioji priežastis, kad (la

kia laikyties tam tikrų tai
syklių, kurias teiksis ir dra
ugijos įsidėmėti.

Nemokamieji pranešimai
apie pramogas turi būt tru- cijos bosais ir jos organo vedė.

Telegrama iš New Yorkol^P’’ vjeta> laikas, kas ren- ju.
pranešė balandžio 19 d. šito- &iama ir ^as rengia—ir dau- džiai rupiu tumeles organizaci 
kią žinią:

Kapitalistiški 
politikieriai kiną dabartiniais savo organiza-

Jeigu Jus išliesų nuošir-

v

Penkios dešimtis rinki
mų viršininkų — pusė jų 
demokratai, o kita pusė 
republikonai — tapo šian
die teisėjo Goff’o nuteisti 

ima dviem mėne- 
kiekvienas po to, 
jie prisipažino esą

siam

primary” balsavi
muose laike mayoro rinki
mų šiame mieste pereitą 
rugsėjo mėnesį. Kiti de
šimt, kurie neprisipažino 
prie kaltės ir buvo prisai- 
kintųjų teisėjų atrasti kal
tais, gavo po tris iki šešių 
mėnesių bausmės.

Suktybės tapo daugiau- 
niškų iv He- 
inspektorių 

republikonų
kandidato nominacijose; 
jos buvo padaryta naudai 
John Purroy Mitchel’o, to 
Įtaiko mayoro, kuris buvo 
kandidatu republikonų uo

e

mokračišku

Taigi nubausta kalėjimu 
viso 60 žmonių — valdiškų 
inspektorių, pastatytų pri
žiūrėt balsavimų procedūrą 
ir skaityt balsus. Tie žmo
nės ne tik kad turėjo val-

giaus nieko, 
čiaus paskelbti savo pramo
gas, gali tai atlikti moka
muose apgarsinimuose.

Pramogų pranešimus “Na
ujienos” spausdins ne dau- 
giaus, kaip vieną kartą — 
rengimo dienoje arba anks- 
čiaus, pagal rengėjų norą.

Tuos pranešimus draugi
jos turi priduot išlanksto ir 
siųst juos Redakcijos vardu, 
nemaišant jų su kitais raš
tais, o ypač su raštais, siun
čiamais administracijai (nes 
tuomet lengvai įvyksta klai
dų).

Norintįs pla- jos labu, kaip Jus giriatės, lai 
'•I 1 t • T 1 1

go žodžio. Bet Jus politikauja-

gei S. L. A. rupi Jums tiktai kai
po įrankis Jūsų politikai.

Tino Iranslation filed \vitli Ihe post- 
niasier at Chicago, April 22, 1918, 
as reųuired by thc art of Ori. 6, 1917.
TALKININKAI “ŽINO” APIE
LIETUVIUS.

Pilėnas, rašo

buvau pasakęs,

pataikauja kaizeriui, trokšda

AGITUOJA Už
SAVUOSIUS.

Tie politiški boseliai

Truo Iranslation filed vvith tbe posl- 
i pašte r at Chicago, April 22, 1918, 
as reųuired by the act of Ocl. 0, 1917

MAŽYČIAI EDITORIALAI

Socialistams atsiranda naujo 
darbo: reiks juk nuversti kaize-

lietuviškos valdžios ambasado
rių. Bet kad ji įsteigta su kai
zerio palaiminimu, kažin kaip 
greit jis atvažiuos Amerikon jos 
atstovauti.

Tai, mat, kas matos ateityj 
klerikališkas plagiatorius Dovi 
daitis paskirtas Lietuvos apšvie 
los ministeriu.

Apžvalga

kurie

do sau užtarėją tūlo anonymiš- 
ko rašytojo asmenyje, sumaniu
sio paagituot už juos “'Tėvynės” 
špaltose. Štai kaip jisai tenai
garbina juos:

Mes žinome, kad SLA. lai
ke dabartinių žmonių tarna
vimo užaugo nuo 4 iki 1 I tuk
siančiu nariu skaičiumi; žino- 
me, kad kapitalas užaugo nuo 
$50,000 iki $180,000. Žinome, 
kad tuo laikotarpiu organiza
cija sutvirtėjo ir pilnai susi-

viešpataujančiom partijom, 
tad jeigu teismas juos nutei
sė, tai, matyt, jų nusidėjimas 
buvo perdaug aiškus. Už 
menkniekius arba už tokius
prasikaltimus, kurie duodasi I žodžiu, žmogus prašyte pra- 
paslėpti, tokius žmones pa- šo, kad S.L.A. nariai balsuotų 
prastai nebaudžia. už senuosius viršininkus.

IŠ to galima numanyt, ko- Bei Susivienijimo organas 
kie gaivalai kontroliuoja! juk skelbiasi, kad jisai esąs prie- 
rinkimus Amerikos miestuo- šingas priešrenkamajai agitaci- 
SČ. Į jai. Kaip-gi tad jisai galėjo pats

Augščiaus minėtieji rinki- patalpini (dagi ant pirmo pos
mai buvo įdomus tuo, kad I hipio) šitokį agitacinį straipsnį?

į mayo- Matote, to anonymiško rašyto- 
Sillquit, I j() *r “Tėvynės” redaktoriaus 
balsavi- esama labai gudrių žmonių. Ta- 
150,000 sai rašytojas, piršdamas savo 

sėbrus į S. L. A. viršininkus, su
kosi, kad jisai tiktai ginąs juos

rus buvo Morris 
kuris 
nniose 
balsu. 4*1

gavo apie

mi! “bažnyčiai šventai”.

patvirtino vyskupas

Aukščiausios Tarvbos l)c- v

Tarybos Vilniuj ir valdoma 
kunigų bei josios klapčiukų.

Delegacija Šveicarijoj ir buvo

Viskontą šnipu už tai, kad a- 
nam nepasinorėjo tarnauti 
vokiečiams. Minėtos Delega
cijos atstovu yra p. J. Biels
kis, kuris save vadina “dakta
ru”.

Gal tik vieniems lietuviams

va Idžių atstovams tas buvo 
aišku jau tada, kada “Aukš
čiausioji” Taryba įgijo savo 
vardą ir tapo kaizerio užgir

Aš tai paskelbiu

Bielskis neįsivaizdintų, kad 
niekas tų sorkių tikroje švie
soje nėra matę.

Aš apie lai į “Tribūne” nei 
į kilus anglų kalboj leidžia- 

♦mus laikraščius rašyti nei ne
ketinu, nes ir taip lietuviai

štai stovi. Kada p. K. šliupas 
(pp. SI. Šimkaus ir Račkaus
ko įprašytas) — pjagimdė

Taip, kol kaizeris sėdi ant Lie
tuvos sprando, Rymas skubia pa
žaboti ją, — kad nesispardytų.

ius eiti pagal patogiausio kaize
riui pieno; gali būti ir kruvinų 
susirėmimų, ir lodei Lietuvos 
karės ministeriu yra paskirtas 
žinomas “poliakožecca” Mali
nauskas.

Kaip išp radžiu Rusijoj buvo

Biržiška v ra vienatiniu socialis-

justicijos ministeriu. Klausimas

domis?

e

Tuo tarpu Amerikos lietuviai 
darbininkai turi lavintics savo 
taryboj, kad vėliaus galėtų užim-

Svarbus Priminimas agitato
riams iš “rytų”:

kelbė revoliucijos prieš grama
tiką, taigi, meldžiamoji, atsilan
kydami su prakalbomis Cliica- 
gon, vartokite dar senovinius 
žmoniškus sakinius savo kalbo
se. Su sensti, tai bala neregio, — 
žinokitės palįs, ir jeigu jus kas 
klauso, galit malti nors žirnius

TURKIŠKI
Šiandie Rusijos bolševi-Trbc Iranslation filed with Ihe post- krno. 

master ai Chicago, April 22, 1918, . . . . . . ...u:.,
as reųuired by Ihe act of Oct. (J, 1917. Lai priversti gyvenimo, saukia

Pastabos. lilarizma iki mirties, v
mūsiškiai “bolševikai nei ne

Aš lankiai galvoju ir stebiuos, 
ir jokiu bildu negaliu išgalvoti, 
kokio plauko yra musų lietuviš
kieji “bolševikai”.

. . Jihii dabar jau viso pasaulio , si|..„„|(. |,u|šrvikiz-
bolšėvikai (kairieji soe.) netik' 1(, ’ —Raulinaitis.
pritaria, bet ir organizuoja dar-į

nejinių ir plūdimų ant mus vi
durinių socialistų, vieton to da 
jie ir po šiaidienffi laikosi in-

da tani priešinasi ir gana. Tuom 
jie parodo, kad išlikrųjų jie nėra 
joki bolševikai, o lik aidoblislai,;
ir tas vardas geriausiai jiems 1 1 
liuką. v:

Exlra kairiejie socialistai lai 
yra aidoblislai. “Laisvė” rašo.

Finu bolševiku ambasadorių, ar 
visi Finai socialistai pritaria jų-

rie išlikruju esą aidoblislai ir 
kurie visuomet baikotavę Socia
listų Partiją, — tam priešinas.

lokius socialistus tikruoju var
du pavadino, kuris labai tinka ir 
mūsiškiems “bolševikams.”

L.S.S. Pil. Kom. balsavimuose 
išsireiškiau jog aš pripažįstu ka
rę apsigynimo, lai mūsiškiai 
“bolševikai” pradėjo užsipuldi
nėti ant manęs kaipo ant social-

mums, atėjus “Kova”’ ir “Lais
vė” priešai mano kandidatūrą

lą išsireiškimą kad sąjungiečiai 
už mane nebalsuotų.

'Taip pat kada “Naujienos” 
išsitarė, kad socialistai gali ir 
net nekuriuose atvejuose turi

kas ir kiti užsipuolė ant “Nau
jienų” ir Grigaičio, ir kuone per
skėlė Sąjungą — vien lodei, kam 
jie sako kad socialistai gali ir

Pažiūrėkim šiandie, ka musu v v
“bolševikus” gyvenimas pamo

T-T’

lai su

begi? — šau-
Juk dabar šil-

i?

Pabraižos
Kunigu Draugas ir Pasaka apie 

Lapę ir Teterviną.

nės tau nieko n 
isakvmas.c *

O kas juo ZilH

to Įsakymo ir negirdėj

mine tasai kunigų Draugo teisi 
nimas vyskupo Karevičiaus po 
lilikos. Stasius-Potašius

Kazimieras Gugis

st.

besi teisinti tą Lietuvos idavėja,

Ii ir smerkti žmogų už jo nuo
mones?

Namų Ofisas :

3323 S. HąiSled SI. •
Ant trečių hibų

Tel. Drover 1310

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina groji-

pus-balsio svstemą 
kad ir nežinai nei > 
nos notos. Taip ai

šteiną, kad net d y va 
kaip muzikos kumpo 
ziloriai nesinaudoji 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽIUNAS

3343 So. Union V ė.

vyskupo Karevičiaus žygius ir 
pasmerkė jo maldavimus kaize-, 
rio, kad jis padarytų Lietuvą k u-: 
nigiška monarchija po kaizerio

Mii Ofiu

12? K. PcjrU
IU ISUrflyBIdg. 

Tcl. Central 1111

vo nuomonę

vilią medyj ir sako jam:

Bet neinant taip toli, pasaky
siu tą seną pasaką apie lapę ir 
teterviną. 4,

MONARCH BKEAVEHY duodu vi
siems žinoti, kas neturite pilietiskij 
popinu, tai galite gauti kožn.j k o 
tą. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite sabuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti 
atsišaukite j

Monarcb Brcwcry,
21 ir S. AVestern avė.

po Karevičiaus “mfomonė 
lyg tuo turėtų išeiti, kad ir Ju-

pasišnekučiuosiva.
Ne, lapute, bijau. Tu ma

ne suėsi.

žinai, kad dabar išėjo toks įsa-

ščiai turi gyvent sutikime ir vie
nybėj? — limenusi lapė.

Ak, šitaip! — saj«* tetervi
nas. — Tai labai gerai. Jeigu ne 
toks įsakymas, tai dabar tau bu
tų karšta nuo tų šunų, kur, ana,

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

IMPERFECT IN ORIGINAL



T

KORESPONDENCIJOS
mui. Daugumas atsimetė ir 
pradėjo glausties po airišo pie
meniu skvernais.

CH1CAG0 HE1GHTS ILI MINDEN, W. VA.

vietinės

draugei K. Pelrikienei pra kai bo ginu susipratę draugui davė įnc-

( iv.ui ip 1 u uiuaų im

Į bagai katalikai, savo dūšių iš
ganymo jie visvien negali nusi
pirkti ar maldomis išbambėti. 
.Jų dūšios palieka juodos, nes jų 
darbai ir palinkimai juodi. Jų

ynimo Fondan. Po $1.00 dol. 
ūkavo šitie nariai: K. Rimkus,

ma.C

todėl linksminas, kada gali sek
li Judošiaus pėdomis.

čia ištiko nelaimė vienam 
vaikinui. J. Latvėnui. Jis buvo

Po 50 centu: V. Btaškeviče, I C ’

Sti imonlas, Petras Mikšas, M.
Remeika. Po 25 centus, H. Stru-

C. Gundzeni 30 c.

Smulkiu atiku surinkta 35 c. 
so suaukauta $12.90. Visiems

ir kokiu yra tame svarba orga
nizacijai. Jiems tai aiškinant, 
taip vadinamieji tautininkai lik 
klausėsi ir nei vienas nei žodžio (|tl jįs (npO sužeistas, kas buvo 
nepratarė. Bet kada atėjo bal- kalbų fanatikams. Daugelis 
savimas, tai fanatikai ir tauti
ninkai kaip susitarę balsavo 
prieš įnešimą. Paskui sakė, kad 
nesą reikalo siųsti delegatus 
seimą; sako, gerinus kuopos iž
dą pasidalinti ir tuos pinigus pra-

jonbulyj keturis mėnesius. Ka

rai, sako, kad Dievas nubaudęs

dievis. Bet priešingai, bedievis

tariu ariu.

pasimirė
jomis Bcrta.sius. Jis buvo 24 
metu amžinus, paėjo iš Kauno 
gub. Raseinių pav. Stulgių pa
rapijos. Kavadonių sodos.

plaučių uždegimu. Buvo
mi- 
lai-

Kliubo, o taipgi prie Dram. Bate
lio. kur buvo vienu iš veikliausių

je, kaipo lošėjas. Kadangi jo 
giminės šventi katalikai, tai jis 

įlotas šv. Kazimiero 
Dabar abi draugijoskapin

žada susidėti ir pastatyti ant jo

Lai buna lengva jam šios Ša

A. F. Steimont.

Nariai Cook County

Be;d Estate Tarybos

A. PETRATIS & CO
Real Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, par
duoda ir maino namus, lotus

ir farmas

\psaugoja turtą nuo ugnies

Peržiūri apstraktus,

Padaro popieras

NOTARY PUBLIC

'>1 W. 35ta gal., kam p. Halsted 
Tdephonc Boulevard 6349

'lai toks, mat, tų tautininkų ir 
fanatikų susipratimas, toks jų 
rūpestis visuomenės reikalais.

J. Latvėnui, išbuvusiam 4 me
nesius ligonbutyj, angliakasių 
parodoj kišenvagiai ištraukė iš

šioj apielinkėj tokių fanatikų 
ir tamsuolių yra daugumas, veik 
visi lietuviai čia yra tokie, isski-

čių taipgi randasi bažnyčia, 
kurion retkarčiais atvažiuoja ku- 
nigužis arba dūšių ganytojas;

nyčia atei 
liek avinu c — šventakupris.

MOUNDSVILLE, W. VA.

čionai priskaitoma lietuvių 
apie 38 šeimynos ir liek pat pa
vienių. Moundsvillėj svaigalų 
negalima pardavinėti, bet kad 
čionykščiai lietuviai prie svai-
galų daugiausia

i W. Virginiją, Tai brangiai ka
štuoja, ir tankiai už tai jie nu
kenčia, gauna užsimokėti baus
mės ir šaltojoj patupėti. Bet tas

Pereitais metais čia buvo at-

Jielianis. Taigi musų kataliki-

dievuliams
nešti. O nešė jie visokių dova
nų, ir metalo grašių, ir staltie
sių, ir paklodžių, ir įvairių diev- 
namiui reikalingų patalkių. Tik 
dūšių ganytojas vis reikalavo 
(langiaus, jis pareikalavo, kad 
am butu vištienos mėsos, ir 

G

irie lot reikalavo riebios algos. 
Tada katalikai pradėjo pakau
šius krapštyli ir nebesutiktį su 
piemeniu sumanymais, kurie

P AIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
■3 Dabartinės gyveninio aplinkybes privertė mus pa- 
3^ branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
įm didelį.
M Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
H gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
ffl duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 

už pigesnę čienią.
& Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
S pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
ffi butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
S „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

Tikrasis PAIN-EaPELLERIS parduodamas visose

sirgęs ir netekęs pinigų, jis pa
sijuto kebliam padėjime.

Kvietkų Bernelis.

Blaivoji Mintis
Norėdami žinoti, ar jus esate 

ra tuščiai draugi jos ar ne, priva-

lio miestas

li, o gatvekariai, traukiniai, lai
vai vaikščios kaip vaikščioję; 

anglis bus iškasomos, gatvės ap
šviečiamos, visi produktai pada
romi ir pristatomi — gyvensime

Bet lai tik darbo žmogus ati
traukia savo galingą ranką nuo 
darbo. .. gatvekariai, traukiniai, 
ir visoks judėjimas sustos — bą

sugrius... Darbo žmonės yra

Bernard Shaw.

Nors socialistų įtekme lietuvių 
visuomenėje yra didelė, vienok 
yra nenormališka, kuomet dalį 
musų visuomenės turi paža
boję buržuaziškos partijos, nes 
lietuvių visuomenė susideda be
veik vien iš proletarų.

Pius Grigaitis.

Prekių perviršiaus nėra. Koks 
ten gali būti perviršius, jeigu

Ii būti perviršius jeigu nedatek- 
litis viešpatauja? “Perviršius” 
pasidaro tik tada kada samdy
tojas neužmoka darbininkui už 
pilną jo darbo vertę. Darbinin
kai negaudami tiek užmokesčio, 
kiek jų padarytieji produktai

Samdytojai negali jų parduoti 
namie, nes jie namiškiai (dar
bininkai) negauna tiek užmoke
sčio idant galėjus atpirkti. Ne
galėdami neišpirktų produktų 
parduoti namie, kapitalistai j ieš
ko rinku svietur. Ten susiduria 
su kitų šalių tokiais pat kapita
listais. Iškyla varžynės... intry- 
gos po priedanga mažiausios

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

F. AD. RICHTER & CO. /£/
74-80 Wa«hington Street, Nevv York

Charles Baker.

DR. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 \V. Madison st. 2225 So. Leavitt St.
Suile 600-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
l’lione Haymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Bezidencijos Telephone Albany 5546

Socialistams primetama, buk 
jie stovi už pasidalinimą žmonių 
turtais. Visai ne. Darbo padali
nimo tai jau socialistai tikrai rei
kalauja. 'Duoti progą kiekvie
nam atlikti savo “truputį” — 
štai ko socialistai reikalauja!

Mrs. Jonet S. Korngold.
Surinko RAFAEL VARGAS

KLEROTAUTINĖ MUGĖ
Sujudimas, subruzdimas
Visuos frotuos tautininkų
Klerikalų ir davatkų,

* PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
j ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
R SPECIALIAI: Maleva maievojimui stubų išvidaus, po $1.19 UŽ gal.
1 CARR BROS. WRECKING CO.
■ 3003-3039 S. Halsted Si., Chlcago, III.

Po miestelius važinėja, 
Graudžius spyčius žmonėms 

lieja,

Ir Lietuvą išvaduotų

PATfcMYK

jumi,

nierius Kerr 
nors nes

Iron.
Kuomet bu

vusis sveika-

ryt6^5 per Nuxatc(l Iron ir jo didelį 
, išplatinimą (yviu aprobuojama,. kad 

įlįs- milionai žmonių vartoja jį j me
lo pa-

Dr. E. Sauer, gydyto
jas Bostone, kuris 
studijavo- didesnėse 
medikalėse instituci
jose Europoje.

nani Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da
nių, nepajudina jų, nei nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvarantuoja

čuas pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžins jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

Nuxated Iron, kuris 
yra prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaisias, bet gerai visiems ap

aled Iron plotkeles po tris kartus į 
dieną po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Po to vėl išmėginkite savo 
stiprumą, palėmykite, kiek Jus atsi

Šie gydytojai persergsti publiką prieš varto
jimą pamėgdžiojimo vieton Nuxated Iron

Sako, Kad Paprastas Metallie Iron Prirengimai negali duoti tų pačių

SVEIKATOS, JIEGOS BEI PAKANTRUMO
negu gero ir kad sveikatos oficieriai, taipgi gydytojai visur turėtų persergėti publiką prieš vartojimą pamėg- 

’ 1 džiojimų vieton tikrų gyduolių.
F’erdinnnd King, Ne\v Yorko’o gydy
toją ir medikulišką autorių, taipgi 
ir kilus, kad publika butų informuo
ta šiame dalyke ir apsaugota nuo 
vartojimo Metallie Iron’o priedanga, 
kad tai yra Nuxaled Iron, arba lokis 
jau g e r a s, _ ___ __________ _
kaip ir Nux- 
aled I r o n. 
Kas link ver 
lės Nuxated illil
Iron’o, Dr. 
Sullivan sa- ; ,
ko: “Aš stip- IHr M
riai pabrėžiu j

gydytojams PĮjįSL 
didelį veika- ■'
Jingumą eg- >
zaininavimo ĮA 
igonių krau- 
jo, kurie yra SS^fMSSSS£i3SMW 
k r a u j a i ir Buvusis Sveikatos 
sumenkę,ię. Komisionierius Kerr. 

Tuksiančiai žmonių melas iš me
to kenčia nuo fiziško silpnumo ir 
didelio nerviškumo, dėl stokos iro
n’o savo raudonojo kraujo korpus- 
klėse, nei nežinodami tikros prieža
sties savo negaliai. Be Iron jūsų kra- 
ųjuj, jus maistas praeina it tie ker
nai, kurie perlenda pro iškeltas, iš
dilusias girnas, kad grudai liekasi 
nesumalli. 

“Bet mano nuomone, Jus negalite 
padaryti žmonių stipriais, gyvais ir 
pasekmingais, vyrų su geležine va
lia, juos maitindami su Metallie 

Iron. Senos 
Metallie Iron 
formos turi

Dr. James Francis Sullivan, buvusis 
Bellevue Ligonbučio gydytojas 
(Išlaukiname Dep) Now Yorke ir 
VVestchcsfer pavieto ligonbutyje. 
Dr. A. J. Newman, buvęs įplicijos 
departamento gydytoju Chicagoje; 
Dr. Ferdinand King, New Yorko 
gydytojas ( ir Medikalis rašėjas, 
taipgi ir kiti duoda naudingus pa
tarimus ir informacijas Organic 
Iron vartojime, kaipo toniką su- 
budavojimui sveikatos ir kraujo.

Parinktą gydytųjų atsargus tyrinė
jimas tarp apliekorių ir ligonių pa
rodė lą taktą, kad tūkstančiai žmo
nių vartoja Iron nesuprasdami skir
tumo tarp Metallie Iron ir Organic 
Iron ir tokie žmonės dažnai neaplai- 
ko gyvumo, sveikatos ir pakantrumo, 
kurio jie jieško vien lodei, kad jie 
vartojo neatsakantį Iron. išrodo, 
kad jie manytų, jog Iron yra Iron, 
panašiai į lai, kad sakytume ludve 
yra vis ta pati bulvė, ar tai ji luitų 

, virta ar žalia, visai apsilenkdami su 
ta teisybe, kad virimo procesas bul
vėje padaro svarbią permainą, ir 
tuomet jau ta pati bulvė esti daug 
naudingesnė kaip kūnui, t:up ir 
kriiujuL Vargiai kas nors manys, 
ka.d iš žalios bulvės butų galima tiek 
pat maisto gaut, kaip ir iš virtos. Ir 
.taip, pagal ąiioinony nekuriu gydy
tojų, kurie studijavo šį dalyką, pa
imant žalių, neprirongtų, Metallie 
Iron, yra vistiek, kaip ir valgymas 
žalios bulvės.

Todėl žeminus pažymėli gydytojai 
pataria tiems, kuriems reikalingas 
sustiprinimas, padauginimas kraujo, 
eit pas savo šeimynų gydytojus ir 
gaut receptus, prirašančius Organic 
Irou — Nuxiite<! Iron ir nunešt juos 
pas savo ajitiekorių, kad ten (lan
giaus nebūtų klausimo apie teisingu
mą reikalingų gyduolių. Bet jeigu 
nenorėtu save vargint su gavimu re
cepto ant Nuxaled Iron, tuomet tik
rai pažiūrėk ant užrašo ir žiūrėk, 
kad ton rastųsi žodžiai NUXAT|-3)' 

'IRON, išspausdinti ne NL’X and I- 
i iRON nęįgi kita kokia forma, bot NU

LY ATE D IBON?
Pažymėtinos pasekmes yra jiada- 

1 *"

( išplatinimą J.yyiu aprokuok 
Irįs- milionai žinonių vartoj 
4uš>J tas palygino prie 
mėgdžiojimų 

jo'.' todėl.šie 
gydytojai su
ko,Kad svei
katos oficiė-

1 riai ir gydy
tojai v i su r 

•1 Ulinių persic- 
publiką 

prieš varto
jimą paniog* 
džiojimų gy- , 
duolCse ir y- 
patingai.per
sergsti prieš 
v a rto j imą 
pamėgdžioji
mų vieton 
N u x a t e d 
Iron, kuris 
vietoje buvimo Organic Iron gali 
būt nieku (langiaus, kaili tik Metallie 
Iron Compound, kuris, kaip kokiuo
se atsitikimuose, gali atnešti (lan
giaus blogo, negu gero. Platus iš
garsinimas viršui paminėtos infor
macijos apie įvairius Nuxated Iron 
apgarsinimus buvo patarti per Dr. 
James Francis Sullivan, buvusį Bel
levue Ligonbučio (Išlaukinio Dep.) 
gydytoją, Nevv York’e, taipgi Wesl- 
cheslėrio pavieto ligonbučio. Dr. 
Schuyler C. Jaunes, lankantis chi
rurgas prie šv. Elzbietos ligonbučio 
Ncav Yorko mieste. N. Y. Daktaras

liktus IH'ii'i' 
pfl B *s,ls' |,;l 
VĮfimB virius į ()r-

i? gai 1 i c Iron
. N U N a t e d

Iron, prieš 
va 1'0s*nni 

^^^M***^ jtlOS.
Dr. Ferdinand King, B u v u s i s 
gydytojas Nevv Yorke sveikatos ko- 
ir medikalis rasėjas. misionierius 

\Vm. B. Kerr, 
Chicagoje, sako: “Iš mano paties pa
tyrimo su Nusated Iron, aš jaučiu, 
kad tai yra vertingas vaisias, jis tu
rėtų būt vartojamas kiekviename li- 
gonbutfje ir per kiekviena gydyto
ją prirašomas ligoniams šioje šaly
je. Aš pats jį vartojau ir patyriau, 
kad jis yra sveikatos davėjas, stip
rumo budavotojas. Aš praleidau tris 
melus jį vartojant ir noriu pasakyt,

jog muilo !’(■ 
r;is I 
stovis '
klauso imo|^ W
mano patiesi; <♦. y%M|
v a r t o j imoK“ ** >|Bl

Ųr. James F. Sullivan, 
buvusis Bellevue Li
gonbučio (Išlaukinia
me l)ep.) Nevv York’e 
ir Westchester pavieto 
Ligonbučio gydytoju- 
mi.

Dr. A. J. Nevv man, vė
liausia Chicagos polici

jos chirurgas. Taipgi 
buvusis naminiu Jef- 
ferson Park Ligonbu
čio chirurgu Chicagoj.

sveikatos rei 
kainose pub
likoje yra

* s v arbesnis, 
negu papras
to žmogaus.

Dr. A. J. NeNvman, buvusis polici
jos gydytojas Chicagoje, ii' buvusis 
naminis Jefferson Park Ligoninėj 
Chicagoj, gydytojas, sako: “Mano 
ypatinga pareiga bėgyje praėjusių 
šešių melų buvo gelbėt užlaikyme

Po Amerikos miestelius
Sujudimas prasidėjo;
Progresyviems, socialistams
“Petro-joti” duoda vėjo:

Tautininkams, klerikalams 
Nuolankumo atiduoti; 
Kam nenori jųjų seimo 
Visuotinu pavadinti, 
O Karevičiaus ir šliupo 
Autokratais pripažinti.

Delegatus sciman rinko: 
Pirma, štai, vargonininką,

Kad sustiprinus jų vierą.
— O tuščioms kajl nevažiuoti,

Kur tiktai mandatą gavo; 
Daug tautiečių saliuninkų, 
Graborių ir špitolninkų. 
Kunigai, tie jų vadovai, 
Pasipūtę kai tie povai, 
Pilvus glosto, rankas trina 
Ir bedievius ėst ketina.

Kai lik duris atsidarė, 
Pilna sale prisivarė: 
Davatkų viena šaline 
Pilna, kai avių kaimine;

Užsikore ant balkono. 
Apsiblausė tautininkai. 
Jie tik dairosi aplinkui,

Jei davatkų teks klausyti? — 
Vienok, mat, rekomendavo

Kad šliupinius tautininkus 
Katalikais padaryti. 
Reik juos pirma katekizmo

Cbicagoje penkis tuksiančius mėlvn- 
kočių geroj sveikatoj, kad fiziškai 
jie liūtų užtektinai stiprus paremt 
gamta teikiamus sunkumus. Paskuti
niu laiku aš buvau paragintas prie 
Nuxated Iron per Dr. Schuyler C. 
Jaunes šv. Elzbietos ligonbučio lan
kantį gydytoją, Ne\v Yorke, kad iš
mėginus jį. Ši gyduolė prirodė per 
mano paties patyrimą, kad ji pralen
kia bite gyduolę pagaminime raudo
nojo kraujo, sulimlavojime nervų, 
sudrutinime muskulų ir 'atitaisyme 
vidurių virinimo”.

Dr. Ferdinand King sako: “Gydy
tojai turėtų daugiau prirašinėt Or- 
ganic Iron—Nuxated Iron savo ner
viškiems, sumenkėjusiems, silpniems, 
blogai atrodantiems ligoniams. iš
blyškimas reiškia mažakraujystę. 
Mažakraujo žmogaus oda yra nuba
lus, kūnas suvytęs, muskulai sumen- 
kėję; smegenis vysta ir atmintis ny
ksta. Dar dažniu jie tampa silpnais, 
nervuotais, greitai pykstančiais, nu
liūdusiais ir sujukusiais. Kuomet 
geležis apleidžia moteriškės kraują, 
rožinis dažas pranyksta nuo jos vei
dų”.

Dr. E. Sauer, Bostono gydytojas, 
kuris studijavo abiejose šalyse: čia 
ir Europoje medikališkose instituci- 

jose, sako:

Iron yra sie
li u k 1 i n gas 
vaistas. Jei
gu 
tik jį 
tų, k u o m et 
jie jaukiasi 
silpnais, ar

ba suvargu
siais, vietoje 
vartojimo į- 
vairių stimu- 
tiuojanč. gy
duolių, alko
holio, aš esu

tikras, kad tuksiančiai žmonių įgy
lu raudonuosius kraujo kūnelius, pa
didintų savo fizišką energiją ir pa
siūlytų save pozicijoje, kad nubai
dytų imliomis apie mus lekiojančiu 
parazitų. Tas stebina, kaip daug 
Žmonių šlakuoja kraujuįe geležies ir 
nuo to kenčia, luom pačiu laiku jie 
to nežino. Jeigu Jus nesijaučiate ge
rai, Jąs turite padaryt sau sekantį 
išmėginimą: Matykite, kiek ilgai jus 
galile dirbti, arba kiek toli Jąs ga
lite nueit be nuovargio. Paskui pa-

Kol n’išmoks maldos kalbėti.

Kjla didis sumišimas.

Kili rėkia, kad reik šliupo 
čia paveikslas dar padžiauti, 
šaukia bėdžiui tautininkai,

Ūžia kunigai-valdonai, 
Klykia davatkėlės plonai...
Bei galų gale nurimo:
Klerikalai viršų ima!
Ir toliau jau kaip jie moko,

Pasveikinę Romos papą 
Daugiau nieko nenutarę

Je, šauniai seimas pavyko!
Darbus didelius atliko:
Poterėlių pakalbėjo^
Ir linksmi namo lapsėjo.

.Laisves Aitvaras.

Vyriškų DrapanųBargenai 
^Nauji neatimti, darytį ant užsa

kymo siutai ir overkofai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

Nou’ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
935 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu palauž
tų o verk otų.

Visai *Jtažai vartoti siutai ir over
kotai, vėl ės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 iki $7.50. T

O S. G O R D O N
1415 8 Halsted Ch

Tel. Pulhnan 342.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Ava. 

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

Kirpėjų ir išlygintoji!, dirbančių 
“ipecial order” ir “ready 
made” dirbtuvėse, domai.

ki 20 nuoš. Mažiausia migles
ni ų jų mokyklų mokytojo alga 
dabar bus $1200, didžiausia — 
$3,010.

Ar jus žinote, kiek užmokės- 
nio gauna kirpėjai ir išlyginto
ji! kituose miestuose?

Ar žinote, kad Chicagos kir
pėjai ir išlygintojai gauna nuo 
$5.00 iki $10.00 kas savaite tik 
dėlto, kad jie nepriklausytu 
prie Unijos?

Ar ilgai taip bus? Kirpėjai 
New Yorke (kurie visada dirba 
daug mažiau, negu Cbicagoj) 
gauna miniinųm užmokėsiu 
$31.00 į savaitę.? Ir jie reikalau
ja .pakėlimo. Jie yra susiorga
nizavę j Anialgamated Clothing 
\Vorkers of America uniją.

Kas yra lenais, tai turi būt ir 
kituose miestuose — visoje rub- 
siuvystės pramonijoje.

Chieagoj moterų drapanų kir
pėjai, kurie susiorganizavę į li
niją, jų minimum užmokestis 
yra $27.50 savaitėj. Daugelis 
gauna iki $35.00. Pirmiau jų al
gos buvo nepalyginamai mažes
nės.

Kiekvienas kirpėjas ir išlygin- 
tojas turi suprast, jogei atėjo 
laikas susiorganizuot į vieną sti
prią organizaciją, kad galėjus 
pareikalauti didesnio užmokes- 
nio, kuris duotų galimybę vesti 
žmoniškesnį gyvenimą.

Taigi organizuokites, stokite 
po Anialgamated Clothing \Vor- 
kers of America unijos vėliava. 
Tik organizacijos pagelba mes 
galėsime gaut prideramo už
mokėsi! io už savo darbą ir žmo
niškesnių sąlygų darbo. Neatsi- 
likime nuo savo draugų kituo- 
#e miestuose, kurie jau susiorga
nizavę.

Samdytojai bijosi jūsų šian
die. Naudokitės ta proga. Jei
gu stockyardų viešpačiai buvo 
priversti nusileisti, tai ir dapa- 
nų išdirbėjai galima priversti 
padaryti taįppat.

Kirpėjų ir išlygintojų 
unijos skyrius 61.

Informacijų kreipkitės į A- 
malgamaled Clothing Workers 
of America, 109 S. Hnlsted st. 
Tel. Hay markei 253.

Pavogė 5 automobilius.
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 

pavogta dar 5 automobiliai apie 
už 8000 dol. vertės.

Mirė turtingas palicistas
Pereitą subatą mirė turtin- 

giausis Chicagos policistas, M. 
Ilassett. Jo paliktas turtas sie
kiąs 250 tūkstančių dol. vertės. 
Turtų jis įsigijo ne “policmonar 
udamas” o agentaudamas: buvo 
mekleriu, namų ir kitokių nuo
savybių pardavinėtoju.

Maži vagiliai.
Policija areštavo du jaunu, 15 

metų, vaikėzu — John O Malley 
ir Eihvard Kanu. Paaiškėjo, 
kad tai butą nepaprastų vagilių: 
abudu prisipažino, jogei jie su
rengę visą eilę “pasekmingų api
plėšimų”. Sąryšyj su tuo poli
cija įieško tūlos moters, pas ku
rią tuodu vagiliai gyvenę ir dali
nęsi su ja atimtu grobiu.

Norėjo papirkt policistą.
Policijos viršininko pagelbini- 

nkas Alcock įsakė smulkmenin- 
gai iškamantinėti policistą Geor
ge \Villiams, kurį, sakoma, “no
rėję papirkti” tūlų areštuotų va
gilių draugai. Jei kaip, “dėdei” 
bus karšta.

gę neva bazarą. Rinkta pinigė
lis už “didelį automobilių”. Bet, 
sako, nekaip ten išėję. Kada 
traukta “liosai”, kuris turės 
gaut tą automobilių, tai iškilo 
skandalas. Pasirodė, kad vado
vai patįs norėjo gauti ir pinigų 

i ir automobilių. Laike trauki
mo “liosų”, vienas “vadų”, bu
vęs prie traukimo, labai pasek
mingai ištraukė — iš tarpupirš
čio — savo liosą ir jau buvo be
surinkąs ‘‘mano armobilius!” 
Tik čia tapus pastebėta klasta, 
ir visas biznis iširo. Dabar, sa
ko, trauks “liosus” išnaujo. 
Well, gal dabar “pravadninkai”, 
padarę kelias “repeticijas”, išties 
padarę kelias “repeticijas”, ištie- 
sų sugebės ištraukt savo “liosą”.

—Ne-avis.

“Kunigas Macochas”
scenoje

Vakar vakare M. Meldąžio 
svetainėje, chicagiečiai turėjo 
progos pamatyt keturių veiks
mų meilės “t r a g e d i j ą”, 
kurią “parašė” draugė M. Dun
dulienė, o pirmą kartą “lošė” L. 
S. S. 174-tos kuopos nariai-my- 
lėlojai. Svietelio buvo daug — 
pilna Meldąžio svetaine — ir vi
si gausiai plojo. Rengėjams liks 
gražaus pinigėlio. —Reporteris.

________ CICERO
Fanatizmo vaisius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau puseserių Antaninos ir 
Julijonos ir pusbrolių Vincento Sla
vinskų, Kauno gub., Raseinių pav., 
Vaiguvos parap., Jankiškių sodos. 
Atsišaukite greitai; arba kas jų ad
resą Žinote, malonėkit greitai pra
nešti. Mykolas Astramskas, 
-1101 So. Hermilage avė., Chicago, UI

J ieškau Mečislovo Elencvskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Hilą st., McKees Bocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., Šulcavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartinį 
adresą. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4343 So. Hermilage av., Chicago, III.

RANDAI

ANT BANDOS. — Kam reikalinga 
barnė, kurioje gali tilpti trįs auto
mobiliai, o ant antrų lubų didelis 
pasidėjimas. Reikalingi kreipkitės 
šiuo adresu:
3127 Lovve avė., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
m aa m ■ Vyram* ir Motarlma VI- n A U D R I ŠOKIOS rųžie* metaloI ii K f į I arba medtio dirbamos* D1 11 U I lApoaa, fabrikuos*, bo- 

telluose, restoranuos, aa- 
flunuoae, ligonbužiuose, rakti n Ja*, aankrovoa*, 
namuose ir tt. Parnatyklt musų DIDELI *u- 
raią. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Waahington at

BEI KALINGA vyrai dirbti j le- 
daUnę. 10 valandų į dieną. Gera 
mokestis.

Calumct Befrigernting Co., 
Archer and Steward Avė.,

BEIKALINGA tvirti, stiprus dar
bininkai. Pastovus darbai Nėra 
darbininkų neramumo.
47 N. Wells st., Chicago, III.

PARDAVIMUI MOKYKLOS
PARSIDUODA saliunas (kompani

jos), su praperte. A. Maslauskiis,
344 E. 120 St., Kensinglon, Chicago.

PARSIDUODA saldainių ii- nolions 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas per 
daug melų. Randasi prieš pat viešą

2012 Peoria si., Chicago, TU.

Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmokt anglų 
rašto, rokundų, braižymo 
eikite į Aušros Mokyklą, 
dienomis ii- vakarais, 
didelė 
laiku.
3001 S. Halsted SI., Chicago 

V. Mišcika, Vedėjas.

Sergėkite savo akis

kalbos ir

Pamokos 
Mokėsiis ne- 

Užsirašvl galima kiekvienu 
AUŠROS MOKYKLA

PARDAVIMUI pieninė, parduoda
ma 5—6 kenai pieno kasdien. Prie
žastis pardavimo — liga.

Frank Žeman, 
2053 \V. Coulter str. Chicago

PARSIDUODA keptuvė geroj lietu
viais apgyvento] apielinkėj. Keptu
vė gerai įtaisyta, kepama balta ir 
juoda duona, biznis labai gerai eina. 
Priežastis pardavimo 
906 \V. 31 st si.

PARDUODU labui pigiai saliunų 
su namu arba be namo. Užtektinai 
gėrynių, užlėks keliems melams. Kas 
tikrai nemanote pirkti, velyk nealsi- 
šaukilu. Platesnes žinias patirsite 
ant vietos. Atsišaukite laišku j Nau
jienų Ofisą, pažymėdami No 11.

kariuomenė.
Tel. D rovei- 593.)

PARSIDUODA čevcr.vkij dirbtuvė, 
pardavimo priežastis—cinu kariuo
menėn. 2813 VVallacc St., Cbio"«o.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa už žemą kainą, lietuvių apgy
vento] vietoj ;biznis išdirbtas per 
da.ig melų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

.loe .lanušauskis, 
3241 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARSIDUODA vienas lotas 25x125 
pėdas, su vandeniu, šiuromis, gazu ir 
ištaisytomis gatvėmis. $150.(10, per
kant tuojaus. Savininkas eina ka
riuomenėn. MeDONNELL,
2630 \V. 38th St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšBANDAVO.JU kambarį dėl vieno

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galia ištyrt jus akis ir pririnkti 
lums akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek?* 
Tėmykite į mano parašą 

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

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

mokestis $15.00; g> 
lito išsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra* 
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. iJladison St.* Chicago
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritinM, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijoi. • 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryt* 
iki 5 po pievų; vak. nuo 7:30 iki i:Jft 
3106 So. HMsted St.. Chicago. III

...... į,
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Areštavo du uždraustų 
vaistų pardavinėtoju.

S u balos naktį policija turėjo 
smarkią kovą su dviem uždraus
tų vaistų — opiumo ir niorphi- 
no — pardavinėtojais, tiltais 
Samuel Blodo\vski ir John J. Ja- 
pas. Pastarieji, užsibarikadavę 
name 1810 Mohawk gatvėj, iš
tisą valandą šaudėsi su policija. 
Galų-gale, kuomet “apgultieji” 
išeikvojo visą savo amuniciją, 
policijai pavyko išlaužt duris ir 
areštuot abudu prasižengėliu. 
Iškrėtus namą, rasta apie už 15 
tuksiančių dolerių narkotiškų 
vaistų — opiumo ir morphino.

Padidino algas.
Apšvietus taryba nutarė padi

dinti algas visiems augštesniųjų 
mokyklų mokytojams nuo 15 i-

Suvažinėjo moterį.
Pennsylvanijos geležinkelio 

kompanijos pasažierinis trauki
nis pereitą subatą mirtinai su
važinėjo senyvą . moterį, tūlą 
Fannie Hyslop, ties 91 ir Pros- 
pect gatvėm.

Didelė demonstracija.
Praeitą subatą huyo surengta 

didelė demonstracija trečiosios 
’aisvės paskolos naudai. De
monstracijoj dalyvavo apie 5(1 
tūkstančių žmonių.

“Ice cream’o” pardavinėto
jas pateko bėdon.

P-as FrankOelz, 1712 N. Wes- 
tern gt., įtraukė bėdon tūlą “ice 
cream’o” pardavinėtoją nuo 
Vau Buren gatvės. Bevalgyda
mas “ice cream’ą” Oclz staiga 
susirgo. Pašaukta gydytojas, 
kuris po neilgo ekzaminavi.mo 
išėmė iš Oelz gerklės didoką sti
klą. “Ice creame” rasta ir dau
giau stiklui. Pardavinėtojas pa
traukta lieso n.

* Praeitą savaitę čia buvo toks 
atsilikimas. Tūlas lietuvis, na
mo savininkas, užsimanė pri
versti savo kambarių nuonuio- 
tojus, italus, kad jie eitų į lietu
višką bažnytėlę. Pastarieji, ne
būdami lietuviai, suprantama, 
nepanorėjo paklausyti savo bo
sų prisakymo. Bosai kaipo išti
kimi “tėvelių mokslo” pildyto- 
jai, paliepė tiems “bedieviams 
Balionams”, kad jie “išsiimi fin
tų”. Kambarių nuomuotojai 
tatai ir padarė. Jie netik patįs 
“išsimufino”, o ir “išmufino” 
visus kambarių langus. Bosams 
taigi liko tik ta nuosavybė, kur, 
taip sakant, nei “pajudinama”, 
neigi sulaužoma.

Žinoma, toks pasielgimas yra 
nepagirtinas. Bet jis rodo, bū
tent, prie ko kartais prieina ku
nigų sufanatizuoti žmones. Tiek 
lietuviškasai namų “bosas”, tiek 
“italijoniškasai randaunininkas” 

abudu uolus bažnytininkai. 
Del savo “dvasios reikalų” jie 
susivaidijo ir dabar vienas ir ki
tas turės panešt nuostolių.

Tokių dalykų dar dedas 20 
šimtmetyj. —J. Aceris.

ItEIKALINGA stiprių vyrų dirbi
mui j Bag Shop. Atsišaukite:
1447 S. Sangamon Str. Chicago

elektros šviesa. Telefonas, maudynė, 
geroj vieloj, prie gatvekarių linijos. 
Lengva davažiuot, kur tik nori. Krei
pkitės po No 656 \V 47tb SI., kampas 
Union avė, ant antrų lubų. Chicago

......... 2------------------------ .■_____■ 1

Pranešimai
Chicagos Liet. Darbininką Tarybos 

pranešimas.

BEIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų drabužių. Darbas ant visados. 
Gera mokestis. Ant. Bagdonas.
609 N. State St., Chicago.

BEIKALINGA PATYBE LIETU
VIAI PARDAVĖJAI. GEBA MOKES
TIS, DAUBAS PASTOVUS.

12TI1 STBEET STOKI-
12TII AND HALSTED SIS.,

BFJ.KALINGA merginos, arba jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
wesl side j Bed Spi ing šapą. Gera 
niokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais,

Heiųjy Schomer Company 
509 Malhei' St., vienas blokas i pie
tus nuo 1 larrison ir Canal gatvių.

BEIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kalbantis lietuviškai ir angliškai, At
sišaukite greitai.

Anton Burbas,
2351 So. Oakley avė., Chicago

GF.BA PBOGA dėl rimto ir pasto
vaus lietuvio vyro, kuris galėtų už
imti vietą kaipo vargonininkas. Bei- 
kalaudami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

K. F. A. Mikalauskas, 
Wcstville, III., L. Box 19

BEIKALINCiAS barberis dirbti vie
nas pats — nėra boso. Galima už
dirbti nuo $15 iki $25 savaitėj arba 
galima nupirkti barbernę už kelias 
dešimtis dolerių.
723 W., 1 tth si., Chicago

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jevvel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų 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

MOKYKIS KIIU’IMO Iii PE8IGN1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI’KĖDALŲ

Musų sistema ir ypatifikas mokinimas pa
darys jus žinovu i trumpą laiką.

Mes turime didžiausiu* ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
pukšime praktiškų patyrimų kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos maftinos musų siuvimo »ky- 
r tuose.

Jus esate užkviečlami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti specialiSkai pigių kainų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinis,

118 N. La Baile gatvė. Kambary* 416-417. 
prieS City Hali.

SPECIALISTAS 
gMlrl>Moja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kuda pra 
nyksta regčjiins.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Yni.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kainp. 47 st 

Telephone Yards 4317

PARSIDUODA “\Vur Lilzer Pui
pas Pianas,” Zakipon didelis ir ma
žas bmabanas ir 36 notos 
žiausią kainą iš priežasties 
mo saliuno. 3608 Ccdar SI., 
Harbor, Ind. \Vm. Radžos.

uz. ma-

I mliamt

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. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 

■ ii) Phone Seeley 1643
SARA PATEK, Pirmi niūki

Tel. Yarda 3654. AKU6ERKA

Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalėae ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyky duodu 
rody visokiose ligose 
moterim ir merginom.

^3113 So. Halsted Str., 
(Ant antrų lubų) 

Chicago.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukąut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Įdegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainin 
rumio setas, Vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, I 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $2(10 Viclrola 
su bronzos reniais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI
NORIU piikti saidkarį, bile ko

kios kompanijos. Kas turite parduot 
praneškite greitai. .1. Miksbis, 
2917 So. Lowe Avė., Cihcago.

PARDUODU pigiai galini byciklj 
“Indiana Excelsior”. .1. Miksbis, 
2917 So. Lowe avė., Chicago

DIENINE 
<1R 

Vakarine MOKYKLA^
Joi nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSytf, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama'.- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos
iAritmetikos Geografijos Retorikos, ir lt
Ir GRAMMAR Ir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Prenaratory School 
3103 3. Halsted Si. ’ Chicago III. 

| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ i
RL=

Pabėgo seminarijos 
auklėtinė.

Policija jieško tūlos Auna 
Druen, kuri pabėgo iš Effing- 
ham seminarijos. Mergelė dar 
jaunute, vos 15 metų amžiaus. 
Bebūdama seminarijoj įsimylė
jusi į tūlą jauną šelmį ir, mano
ma, dabar su juo pabėgo.

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

Pranešame tatai išanksto, idant 
priklausančių Chicagos Liet. Darb. 
Tarybai organizacijų išrinktieji at
stovai tatai žinotų, o taipgi, idant 
draugijos ir kuopos, kurios dar ne
įeina Tarybon, bet norėtų prisidėti, 
spėtų išrinkti savo atstovus.

—Ch. L. D. 'L Komitetas.

BEIKALINGA 2 anglių ševcluoto- 
jų, $50, kambarys ii’ valgis. 

Chicago Beacb Uote), 
51st and Cornell avė., Chicago

REIKALAUJAME kriaučių prie 
moteriško kostumieriško darbo.

3117 Wenlwoiih avė

NAMALžEMiR

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd 
Telephone llaymarket 2541

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų lij<y

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephone Drover 96V3

VALANDOS: 10-11 ryto: 2—8 popiety
7—8 vakar*. Nedėliomi* 10—12 dienų.

BR. G. M.GmER
Praktikuoja 27 melai 
Gj venimas ir OIisas 

3119 S. Morgan H., keile st.
Chicago, II).

SPECIAT ĮSTAS 
Moteriški], Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yaids G87

00
TEI.EPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S, Halsted St., Chicago

PARSIDUODA šluba, pryšakis mū
rinis, užpakalinė dalis medinė. Iš Tel. Armilage 981

NORTH SIDE
Bazaras.

Vietos vyčiai čia buvo suren-

LMPS 9 kuopos Choro extra repe
ticijos po vadovyste p. Gugienės į- 
vyks panedėlyj, balandžio 22 d. 8 v. 
vakare Aušros svet., 3001 S. Raiste 
st. Malonėkite visos narės atvykti 
laiku. —Komitetas.

BEIKALINGA patyrusių moterų 
skudurų skirstymui ir patyrę vyrai 
prie j isulių preso.

GINSBERG and ALTEB 
2707 \Yest 12th Street, Chicago

lyje —■ 2; viso gyvena penkios šei
mynos. Savinikas išėjo kariuome
nėn: priversti parduoti.

Maria Klesči,
1815 Buble St., Chicago, III.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas lt Cfiiturjas

X-SPINDULIAI

Lietuvių šv. Jurgio Draugystė ren
gia piknikų, nedėhoj, balandžio 28 d. 
(April) St. Kurzhals darže. West 
Fort St. ir St. Cosme Biw. R-ge, De- 
troit, Mich. Pradžia 12:30 po pietų. 
Visus širdingai užprašo Komitetas

REIKALINGA prityrusių moterų 
prie išskirstymo skudurų. Gera už
mokestis. Pastovus darbas.

P. GOLDMAN 
1820 W. 1-lth St., Chicago.

PARDAVIMUI—nuosavybė su pir 
mos klesos groserne ir “meat mar» 
kel”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti is priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Di-over 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—124rvto; 

2—9 vakare.

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4817 AV. 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. diena.

LMPS. 43čios kuopos nepaprastas 
susirinkimas įvyks utarninke, ba
landžio 23 <K, GUdgalio svetainėj, 
kaip 7:30 vai. vakaro. Bus svarsto
ma baliaus reikalai. Visos draugės, 
būtinai susirinkite.

REIKALINGI vyrai ant burdo: su 
valgiu ir kambariu $6.00 į savaitę. 
Gera vieta pakeleiviams.

LIETUVIU KOTELIS 
1606 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENE

Prakalba su naujais paveikslais įvyks šiandie, Ba
landžio (April) 22 d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
st., 7:30 y. v*, ir Utarninke, Balandžio (April) 23 d., 
M. Meldąžio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. vakare. 
Inžanga padengimui lėšų 10c ypat. Kviečia LLSA kp.

Bašt. Balčiūnienė. 
“Pirmyn” mišraus choro (North Si
de) repeticija įvyks utarninke, bal. 
23 dieną, 7:30 vai. vakare. Dainin- 
kai ir dainininkės, susirinkite pas
kirtu laiku ir atsiveskite naujų dai
nininkų. —Komitetas

JIEŠKO DARBO
JAUNA vedus i p o r i»?Tu^ 3 melų 

mergaite pajieško darbo ant ūkės. 
Kam reikia atsišaukite greitai.
3316 So. Union Avė., 1-mas aukštas 
iš užpakalio. Chicago.

PARSIDUODA farma Micbigan va
lstijoj, didžioje lietuvių kolonijoje. 
Farma susideda iš 160 likeriu, 60 li
kerių dirbamos, o likusi miškas ir 
ganyklos, žemė labai gera; galima 
augyli kviečius, dobilus ir .šiaio vis
ką, ką lik nori. Kas norėtų, gali pir
kti ir su visais įrankiais ir su gyvu
liais. Kal vių yra 12, veršių 25, ark-

Sugabiai Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1430 N. Ashland Avė., Chicago

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIEfcKOJIMAI
Pajieškau Stanislovo JosuČio .Kau

no gub., Šiaulių pav., AViekšnių vai-' 
sčiaus, Padvarų sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti šiuo ^adresu:

Antanas Januška,
39^2 So. Rockvveli st., Chicago, III,

. .Delei svarbios priežasties labai pi
giai parsiduoda pirmos klcsos Ice 
Cream Parlor, geriausioj lietuvių a- 
pygardoj, arti didelio teatro Mildos.

S. B. Danbrauskas,
3150 So. Halsted Si.. Chicago. 

(Kainpas 32-ros gal.)

ko. Norintis gali pirkti ir su tižsė- 
liu. Ta farma parsiduos visai pigiai 
iš priežasties blogos sveikatos savi
ninko. Reikalaukite platesnių žinių 
šiuomi adresu:

\Vm. Karroll,
Box 66, Peacock, Mich.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GA I VŪS
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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: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir

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

Naudokitės proga kol vra pigu
PETER M1LLER

2128 AV. 22nd Street, Chicagt 
tarpe Leavitt ir Hovne avė.

Tel. Canal 5838.


