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Vokiečiai Simferopolyi VOKIEČIAI PRADĖJO 
OFENSIVA SOMME 

FRONTE

Kelios vokiečių atakos 
atmušta

Revoliucionieriai apleidžia 
Viborgą

Maisto riaušės Galicijoj

True translation filed with th post* 
niaster at Chicago, April 25, 1918, 
ns reąuired by the act of Oct. 6, 917.

PARYŽIUS, Bal. 24. — Karės 
ofisas šiąnakt paskelbė, kad mu
šis visame fronte į pietus nuo 
Somme ir ant Avre upės siautė 
visa diena ir vis dar tebesiauČia.< c

išdirbtas vilnas, dabar laikomas 
sandėliuose, kaina kokia buvo 
liepos 30 d. pereitų metų.

Jei jų savininkai nesutiktų 
parduoti vilnų ta kaina, jos bus 
užgriebtos. »

Vilnos, kurois dabar yra ker
pamos vakaruose taipgi bus pa
imtos.

Valdžia suvartos didesnę dalį 
vilnų dėl uniformų, o likusią da
lį išdalys tarp pirklių civilių gy
ventojų reikalams.

tais, kiekvieni melai turi turė
ti 13 mėnesių, 1 savaičių, ar 28 
dienų kiekvienas; pridėtasis mė
nuo vadinsis Sol (nuo Solstice— 
saulegrįžio) ir jis seks po bir-

Rusija nesusikalba su Ukraina
VOKIEČIAI PRIE SIMFE

ROPOLIO

Veržiasi linkui Sevosotpolio, 
Kryme

reikalų ministeris Michail Iva- 
novič Tereščenko pabėgo iš Šv. 
Pclro ir Povilo tvirtovės Petro
grade ir paspruko į Skandinavi
ją

miškuose į šiaurę nuo Hangard- 
en-Snnlerre ir taipgi rytiniame 
pakraštyje miestelio, kurį fran- 
euzai atkakliai gina.

Kelios priešo atakos liko su
naikintos arti Hailies, nepavy
ko atakos ant Senecat miško 
02-ros kalvos.

EKSPLODAVO DVI AUS
TRŲ PARAKO DIRBTU

VĖS

2. Kad panedėlis butų pirma 
diena savaitės ir pirma, aštunta, 
15 ir 22 diena kiekvieno mėne
sio, sekamoms savaitės dienoms 
einant po eilių, padarant nedėl- 
dienį septinta diena savaitės 
ba 7, 14, 21 ir 28 diena 
no mėnesio.

3. Kad sekama diena 
kutinei dienai gruodžio,
ir paskutinė diena gruodžio kie
kvienų sekantų metų, butų pa
vadinta naujais metais. Ji netu
ri būti dalimi sausio mėn.

4. Kad 1920 m. ir kas ketvir
tais metais po to, turi būti cx-

ar- 
kiekvie-

po pas-
1919 m.

ir

Holandiia ir Vokietija 
pertrauke ryšius?

Vokiečiai pradėjo ofensiva

True translation filed with the post- 
innstir at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

BERLINAS, Bal. 24. — Vo
kiečių štabo pranešimas sako:

“Gen. von der Goltz koman
duojami kareiviai paėmė gele
žinkelių susikryžiavimą Khyu- 
vinge ir Riklimyaki, Finlandijoj 
ir įsteigė komunikaciją su finų 
armija į šiaurę nuo Lakhti.

“Kryme gen. Kosch koman
duojami kareiviai pasieki Sim
feropolį.”

(Vokiečių kareivių buvimas 
Simferopolyj reiškia atkirtimą 
geležinkelio, jungiančio Scvosto- 
polio tvirtovę su Rusijos vidu
riu. Simferopolis yra už 35 my
lių į šiaurryčius nuo Sevastopo
lio) .

VISI DEDASI PRIE BOL
ŠEVIKŲ

Neapykanta prieš bolševikus 
nyksta

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oet. G, 1917.

MOSKVA, Bal. 24. Neapv-

nyksta ir Rusijos generolai, ad
mirolai ir kiti oficieriai priside
da prie naujosios armijos.

Streikuojantįs valdžios ir ba
nkų darbininkai grįžta prie dar
bo.

MAISTO RIAUŠĖS GALI
CIJOJ

REVOLIUCIONIERIAI
APLEIDŽIA VIBORGĄ

Kareiviai šaudo riaušinin
kus.

VOKIEČIAI SUĖMĘ 
120,000 BELAISVIŲ 
ir 1,750 KANUOLIŲ

Savo ofensive vakaruose

True translation filed with the post- 
maskr at Chicago, April 25. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Bal. 23. — Paėmę 
Lakhti vokiečiai eina linkui Vi- 
borgo. Finlandijos bolševikų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASHINGTON, Bal. 24. — 
Diplomatiška žinia iš Francijos 
praneša apie dideles maisto 
riaušes Galicijoj. Ji sako:

“Telegrama iš Vienuos į Mu-

True translation filed with the potf- 
master ai Chicago, April 25, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 22. — Iš 
Berlino pranešama, kad reich
stago komiteto posėdyje karės 
ministeris von Stein padarė pra
nešimą apie vakarų ofensivą, 
kuriame jis pažymėjo ką jis va
dino puikiu pasižymėjimu vo
kiečių kareivių.

“Musų nuostoliai buvo gana 
normaliai, o nekuriuose atsitiki
muose pažymėtinai maži”, sakė 
lieut. gen. von Stein. “Tai yra 
daugiausia padaryti infanterijos 
ir kulkasvaidžių ugnies ir dide
lis skaičius sužeistųjų, ačiū mu
sų medikalių oficierių veiklu
mu, jau liko pasiųsta atgal i 
frontą.

“Musų pasisekimas vakaruo
se reikia skaityti didele pergale.

True translation filed with the posl- 
inasler at Chicago, April 25, 1918, 
a\ jąuircd by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 24. — Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Šveicarijos, kad Zuriche gautie
ji vokiečių laikraščiai rašo, jog 
dvi didelės parako dirbtuvės 
Glazenbach’e, arti Salzburg, 150 
myl. j pietvakarius nuo Vienuos, 
liko sunaikintos. Eksplozijose, 
kurios manoma kilo nuo pade
gimo, sakoma žuvo daug žmo
nių, v

REZIGNAVO JAPONIJOS 
MINISTERIS

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, April 2,5, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Bal. 24. — Reu- 
teris iš Tokio praneša, kad Ja
ponijos užrubežinių reikalų mi
nisteris viskontas Motono rezi
gnavo. Ji vietą užims baronas 
Got(\ kuris jau turėjo pirmiau 
kelis m misterių portfelius.

Austrija sustabdė pasažieri- 
nių traukinių judėjimą

TARYBOS SU UKRAINA 
NEPAVYKĘ

True translation filed with the post- 
mastvi at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 23. — šią
nakt gautoji Rusijos bevielinė 
žinia sako:

ar per Vokietijos valdžios tarpi- 
ninkystę, pradėti Smolenske ta
rybas tarp Rusijos ir Kijevo Ra
dos, nepavyko.

“Bolševikų užrubežinių reika
lų ministeris čičerin telegrafavo 
Berlinan klausdamas ar tas ati
dėliojimas reiškia, kad Vokie
tija nutarė atsisakyti pildyti 
įlrest Litovsko sutarties punktą, 
kad Rusija tuojaus turi padary
ti laiką su centraline Rada”.

praneša, kad pereitą savaitę dau
gely j didelių Galicijos miestų į- 
vyko delei maisto trukumo riau
šių su kraujo praliejimu. Kro
kuvoj tos riaušės buvo ylių sma
rkios ir daugelis žmonių jose už
mušta. Kareiviai užpuolė ant 
minios. \

“Sumišimai dabar išsiplėtojo 
ir rytinėj Galicijoj, ypač Lvove 
ir Tarnopolyj,. Skaičius žūstan
čių ten civilių gyventojų yra 
taipgi didelis,.”

Fere mes prašliaužėme per ang
lų pozicijas. Musų grobiu ten 
buvo apie 100,000 belaisvių ir 
1,500 kanuolių,.

“Paskui mes išvijome francu- 
zus iš stiprių pozicijų per Aise- 
Aisnc kanalą ir vėl sumušėm an
glus mūšyje prie Armentieres, 
suimdami daugiau kaip 20,000 
belaisvių ir 250 kanuolių.”

Ministeris apibrėžė sunkumus 
greito vijimo armijos. Jis sa-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

ZURICH, Bal. 23. — Iš Vien
uos pranešama, kad Austrijos 
geležinkelių ministeris paskelbė 
apie visišką sustabdymą pasa- 
žierinių traukinių judėjimo ant 
šiaurinių geležinkelių. Tas pa
daryta iš stokos anglių, kilusios 
delei angliakasių streiko.

NORI PAKĘST KALEN
DORIŲ

Padarytu 13 mėnesiu metą.

Tereščenko pabėgęs j 
Skandinaviją

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, April 25. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Bal. 23. — Iš 
Copenhageno pranešama, kad 
ten gauta žinia, jog buvusis Ke
renskio užrubežinių

Giedra, kiek apsiniaukę, be
veik nėra permainos tempera
tūroj; pučia daugiausia rytų vė-

tarp birželio ir Sol įnėn., bet ne
turi būti dalimi ne vieno tų me
nesių; sąlyga, kad neturi būti 
nė vienos Leap day šimtmečio 
metuose, kurie nesidalina ant 4.

Smith yra ganėtinai sąžinin
gas pasakyti, kad ne jis tą siste
mą išdirbo. Jo buvo prašylą ir 
jis pagal prašimą įnešė bilių, kad 
jis galėtų būti apsvarstytas, iš- 
diskusuotas ir kad butų atkreip
ta publikos atida.

Darbininkų Ju 
dėjimas

GATVEKAt lŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

Reikalauja pakėlimo algos

DETROIT, Mieli., Bal. 24. — 
Detroit United Raihvay Co. at
sisakius išpildyti darbininkų rei
kalavimą pakelti algą, šįryt su
streikavo keli šimtai motorma- 
nų ir konduktorių, kurie pasi
priešino unijos viršininkams ir 
juos pašalino.

Mayoras Marx po pasitarimui 
su kompanijos viršininkais pa
skelbė, kad jeigu darbininkai i-

miestas griebsis žingsnių opera- 
vinuii gatvekarių. Jis jei bus 
reikalas pasikvies valstijos po
liciją valdymui gatvekarių.

Suėmę vakaruose 120,000 
belaisviŲ

HOLANDIJA PERTRAU
KĖ DIPLOMATIŠKUS RY- 

ŠIUSSU VOKIETIJA?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 24. — čia 
gauta žinia, kad diplomatiški ry
šiai tarp Vokietijos ir Holandi- 
jos liko pertraukti ir ambasado
riai atšaukti.

VOKIETIJOS IR ROLAN
DUOS AMBASADORIAI 

GRĮŽTA NAMO

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 24.—Het- 
volk praneša,* kad Vokietijos 
ambasadorius Holandijoj išva
žiavo iš Haagos į Berliną ir kad 
Holandijos ambasadorius Vo
kietijoj yra kelyje iš Berlino i
Bangą.

PADĖJIMAS GRĄSUS

VOKIEČIAI ATNAUJINO , 
SAVO OFENSIVA VA

KARUOSE

Smarkus mūšiai vėl siaučia 
Somme fronte

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armija Fraųcijoj, 
Bal. 24. — Pirmoji vokiečių ata-

tus nuo Somme upės liko šian
die atmušta, bet vokiečiai su
grįžo ir vėl puolėsi ant Villers- 
Rretonncux.

Trims “kubilams” vadovau
jant vokiečių šturmuojanti in-

miesto pakraštyje, kur mušis vis 
dar tebesiauČia.

Vokiečiai atakavo palei Vii- 
leT's-BretonneuN, Hangard, Bai
lios ir Castel liniją. Villers-Bre- 
tonneux buvo šturmo centru.

Jau kelintą dieną buvo jau
čiamas neramumas Somme $e-

LAISVĖS PASKOLA
VVASHINGTON. B a.124.

Telegramos į laisvės paskolos 
kvatierą parodo, kad iki šiol 
parduota 3 laisvės paskolos už 
$ 1,700,094,850. 1 langelis dide
lių miestų esą arti pasiekimo

bėra sunaikintose vietose ir kad 
k< l’ai ir lakai yra nepraeinami, 
'rėčiaus aprūpinimas reikmeni
mis pasekmingai įvykintas delei 
daugybės pakliuvusių į vokiečių 
rankas anglų reikmenų.

Mušis turi tęstis.

“Per šiuos mūšius mes
nai pasiekėme tas linijas, kurio
se priešas pirmiau stovėjo. Jis 
vėl rado geresnes vietas, kurio
mis jis pasinaudojo. Kad perga
lėj is tai, tęsimas mūšio reika
lingas dabar vedamai kampani-

abel-

šiandie prie skaičiaus valstijų,! 
viršijančių savo kvotą prisidėjo 
Colorado ir Arizona.

Kvatiera dar negali nuspręsti, 
ar St. Louis ar Minneapolis xlis- 
triktas pirmas pasiekė pilną 
kvota, i.

Sekami žymesni miestai lai
mėjo teisę iškelti “garbės vėlia
vą”, surinkdami pilnas kvotas, 
ar net daugiau to:

Toledo, O.; Sioux City, la.; 
Detroit, Mich.; Dės Moines, la.; 
St. Josepli, Mo.; EvansviUe, Ind; 
Louisville, Ky.; Mihvaukee, Wi- 
sconsin; Kansas City, Mo.; Port- 
land, Ore.; Takoma, Wash.; 
Springfield, Mass.; Richmond, 
Va.; Birmingham, Ala.

True translation filed with the post 
inastcr at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

WASHINGTON. — Kongres- 
manas J. M. C. Smith iš Michi- 
gau įnešė į atstovų butą bilių 
“suprastinti kalendorių“, kuris 
panaikina popiežiaus Grego- 
ro kalendorių ir pakeičia bibli- 
nę tvarką apie “pirmą dieną sa
vaitėj’’, be pridėjimo prie dabar
tinio skaičiaus mėnesių dar vie
ną mėnesį — “Sol”.

Štai tasis pienas:
1. Kad pradedant su 1920 m c-

DETROIT, foich., Bal. 22. - 
Apie 3,500 gatvekarių motorma- 
mų ir konduktorių įteikė Det- 
roit United Raihvay Co. ultima
tumą, kad iki utarninko nakties 
butų jiems pakelta alga ar da
lykas butų pavesta arbitracijai, 
nes kitaip darbininkai sustrei
kuos. Jie reikalauja pakelti al
gą po 13, 14 ir 15c į valandą, 
žiūrint pagal ilgumą tarnavimo. 
Kompanija gi tvirtina, kad ji 
negalinti pakelti algos nepakel
dama mokesties už važinėjimą.

True translation filed with the post- r 
ina.st.cr at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 24. —Spe
cialiuose pranešimuose iš Hola
ndijos vis dar svarstoma apie 
santykius tarpe Vokietijos ir Ho 
landi jos ir sako, kad padėjimas 
yra labai grąsus, nors nė vienas 
negali duoti autentiškų smulk
menų apie menamuosius Vokie
tijos reikalavimus.

Smilčių ir žvyro klausimas u- 
žima svarbią vietą tuose pra
nešimuose, bet nekurie kores
pondentai praneša ir apie ki lis 
kitus.

Times korespondentas Haa- 
goje tarp kilų dalykų pažymi pa 
skalą apie reikalavimą, kad Ho- 
landija gvarantuotų Vokietijai 
aprūpinimą žaliąja medžiaga 
tuoj po karės, taipgi esą reika
laujama tam-tikro skaičiaus Ho 
landijos laivų tam pačiam lai
kui.

ir mažesnį bombardavimą plu-

Visą dieną vakar Villcrs-Bre- 
tonneiiK ir apielinke buvo sma
rkiai apšaudoma; šįryt bombar- 
daviinas pasidarė žymiai smar
kesniu.

Mušiai šiauriniame fronte
šiauriniame mūšio lauke vo

kiečių artilerija vakar bombar
davo talkininkų pozicijas, ypač 
Robesq ir Mervillc sektore ir šį
ryt smarkus bombardavimas a- 
nglų pozicijų pradėtas abejose 
pusėse La\ve upės.

Tokiu bildu didelė dalis šiau
rinio fronto šiandie virė.

Ataka už Albcrt padaryta po 
pusės valandos bombardavimo. 
Kaip tik vokiečių infanterija ap
leido tranšėjas, anglai pasitiko 
ją šautuvų ir kulkasvaidžių ug
nim ir privertė ją greitai trauk
lios.

“Aptarnavimo korpusai ir da
rbo batalionai taipgi daug pri
sidėjo prie pasisekimo. Kampa
nija vis dar tebėra pilname įsi
bėkime. Atsidėdami ant vyriau
sios armijos komandos mes tu
rime kantriai laukti ką tolimes
ni pasisekimai mums duos.“

SUV. VALSTIJOS PAIMA 
VISAS VILNAS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oet. G,1917.

WASHINGTON, Bal. 21.
Valdžia nutarė paimti visas ne-

Šiandie
Balandžio 25 d., 7:30 v. 
vak., Brighton Parke— 
Liberty svetainėj, 3925 
Kedzie Avė., kertė 39th 
PI. drg. Marė Jurgelio- 
nienė skaitys svarbią vi
siems darbininkams pre 
lekciją: Darbininkų At
lyginimo Įstatymas.

Prelekciją rengia Chi- 
cagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba,

Atidėliojimas brangiai 
kainuoja

C1NCINNATI, O. — Kada or
ganizuoti stiklų darbininkai 
reikalavo pakelti algą 5c j 
landą, samdytojai atsisakė, 
darbinnikai nenusileido ir
reikalavo dar 5c į vai. Samdy
tojai matydami, kad tolimesnis 
atidėliojimas gali dar labiau pa
didinti reikalavimus, sutiko pa
kelti algą 10c į vai.

VOKIEČIAI PAĖJO VIE
NA MYLIĄ

Paėmė Villers-Bretonneux.

pa-
va-
Bet
pa-

True translation filed \vith the posl- 
niaster at Chicago, April 25, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Bal. 24. — Field- 
maršalas Haig praneša, kad vo
kiečiai paėmė Villers-Brcton- 
neux.

(Vokiečių paėmimas Villers- 
Bretonncux reiškia apie vienos 
mylios laimėjimą).

Į šiaurvakarius nuo Mervlle 
didelė koncentracija vokiečių ka 
reivių liko išskaidyta anglų ar
tilerijos.

Anglų veikimas vakar 2,000 
mąslų fronte Riez du Vinage se
ktore buvo pilnai pasekmingas 
ir žymiai pagerino jų linijas.

ŠIANDIE

Kriaučių laimėjimas
NEW LONDON, Conn.—Vie

tos kriaučiai laimėjo pakėlimą 
algos 15 nuoš; 9 vai. darbo die
ną, pusantros mokesties už virš
laikį ir vieną savaitę vakacijų į 

įf metus su apmokėjimu.

Pakėlė algą $1.00 į dieną.

CHATTANOOGA, TENN.—Vie
tos plumberių unija laimėjo pa
kilimą, algos $1.00 į dieną. Da
bar plumberiai gaus ,$0.00 į die
ną vieton $5.00

Drgė K. Petrikienė kal
bės Garfield Parke, Ke
dzie Hali svetainėj, ker
tė Colorado ir Kedzie 
avė. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Visi kvie
čiama atsilankyti.

Komitetas

I



2 N a U J I E K O S, Chieago, III

Tuo-gi tarpu Milwaukee’ 
socialistas mayoras Hoan 

Ihe lithuanian daily new« Uzdėjo “veto” ant miesto ta- 
Pubiished Daily ^Kcepjt SundayTby rybos nutarimo paskirti iš 

miesto iždo $500,000 “Lais
vės Bonds’ų” pirkimui. Savo 
pasielgimą jisai, kaip rašo 
“Tribūne”, matyvavo tuo, 
kad socialistai reikalauja, L 
dant karės išlaidos butų pa
dengiamos iš kapitalistų pe
lnų, o ne iš paskolų.

Matote, koks1 nevienodu- I J
mas socialistų taktikoje! Ką 
vieni jų daro, tą kiti atmeta. 
Taip tęsties ilgai negali. So
cialistai turi užimti vienodą 
poziciją šitokiame svarbia
me klausime, kaip karė.

Šiandie Amerikos sociali
stai, kaip liudija augščiaus 
minėtieji pavyzdžiai, faktiš
kai neturi jokios pozicijos 
tame klausime. Jie nežino
jo, kokia jų pozicija jau ir 
pavasario rinkimų laiku. To
dėl jiems buvo sunku atrem
ti visokius priešų kaltinimus 
ir priekaištus.

Bet ateinantį rudenį bus 
daug svarbesni rinkimai, ir 
socialistams stot į juos, ne- 
nustačius aiškiai savo pozi
cijos, butų pragaištis.

Lietuviai socialistai, žino
ma, negali kalbėt už visą 
partiją arba rinkties sau ta
ktiką pagal savo nuožiūrą. 
Būdami partijos dalim, jie 
turi taktikos klausimuose ei
ti vienu keliu su partija — 
kitaip, pagal partijos kons
tituciją, jie butų išbraukti.
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True translalion filed with the post- 
m.tster at Chieago, April 25, 11)18. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Ant kryžkelės.

Bažnyčios 
mirtis.

Nesenai mes šioje vietoje 
rašėme, kad karė dabar yra 
įėjus į naują stadiją, ir kad 
socialistams reikia peržiū
rėt savo poziciją karės klau
sime. Koks turės būt šito 
peržiūrėjimo rezultatas, mes 
nesakėme ir nesakome, nes 
apie tai privalo spręsti par
tija.

Bet partija privalo apsva
rstyt dalyką. Dabar-gi ji 
palieka jį “ant Dievo apveiz- 
dos”, ir todėl atskiros parti
jos dalis ima rišti jį, kaip iš- 
manydamos.

Pažymėsime keletą faktų. 
* Wisconsino socialistai, va
dovaujami Milwaukee’o or
ganizacijos, šio pavasario 
rinkimuose varė agitaciją už 
tai, kad Suv. Valstijas at
šauktų savo kariuomenę iš 
Europos; tokia buvo platfo
rma V. L. Berger’io, kandi
dato į Suv. Valstijų senatą.

Rytinių valstijų socialis
tai nepritarė Bergerio pozi
cijai, teisingai nurodydami, 
kad socialistų partija stoja 
ne už Amerikos pasitrauki
mą iš karės, t. y. ne už sepa- 
ratinę taiką, o už visuotiną 
taiką.

Chicagos socialistų atsto
vai miesto taryboje keletas 
savaičių atgal balsavo, kartu 
su visais aldermanais, už re
zoliuciją, kurioje pasižada
ma remti valdžią visame ka
rės vedime. Tatai tečiaus 
nesutinka su St. Louis’o kon
vencijos rezoliucija, ' išreiš
kusia partijos pasiryžimą 
aktyviai ir viešai priešinties 
karei.

New Yorko socialistai, 
kiek girdėt, dar vis skelbia, 
kad jie stovį ant minėtosios 
rezoliucijos pamato. Vienok 
keletas dienų atgal socialistų 
frakcija New Yorko miesto 
taryboje vienbalsiai pritarė 
tam, kad miestas remtų tre
čiąją Laisvės Paskolą; ir ji 
taip pasielgė, be abejonės, su 
visos New Yorko socialistų 
organizacijos žinia.

j “Aš sugrįžau ant viena laivo 
1 su šešiais Y. M. C. A. vaikinais, 
ir dauginus nusmurgusių jauni
kaičių aš niekad nebuvau ma
čius. Jie sakė, kad bažnyčia yra 
mirus... \

“O betgi rusai yra giliai reli
giški žmonės, taip kaip airiai. 
Jie padarė tik tiek, kad išmetė 
lauk tuščių pravoslaviškų bažny
čią, o vietoj jos į savo širdis pri
ėmė Socializmą ir Internaciona
lizmą.

“Šiais metais jie užmiršo paš
ventinti Nevos upę Petrograde— 
tai pirmu syk per šimtmečius. 
Keletas kunigų buvo beišeiną at
likti ceremonijos, bet kada pa
matė, kad paskui jų seka tik 
pustuzinis senų valstiečių jie už
metė savo sumanymą."

Reikia manyti, kad bažnyčia, 
kokia ji šiandie yra, ateityj nega
lės gyvuoti. Ji negalės gyvuoti, 
kada žmonės pasiliuosuos nuo 
ekonominio jungo, nuo pinigo

suorganizuota kaip kokia kapi
talistiška korporacija ir tai dar 
ne buržuaziškais, bet monarchis- 
kais pamatais. Žmonės toj hie
rarchijoj tiek tėra verti, kiek yra 
vertas jų pinigas. Už pinigą jie 
turi pirkties dangaus humbugą 
ir prie to dar turi duoti savo 
nuolankumą dangaus ministe- 
riams.

Antra priežastis, dėl kurios 
bažnyčia turės išnykti, yra tame, 
kad dabartinėj bažnyčioj beveik 
visai nėra religijos, o kiek jos 
ten yra, tai ji panaudojama tik
tai kaipo žmonių išnaudojimo 
įrankis. Kristaus vardas kuni
gams juk yra ne religijos, ne vie
nybės, ne brolystės simbolu, bet 
tik jų kapitalu.

Taip, tai yra labai pastebėti
nas dalykas, kad tikrai ir giliai 
religiški žmonės tuojaus panai
kina bažnyčią, kada tik pasiliuo- 
suoja nuo išnaudojimo. Ir taip 
darydami, jie nenustoja būti re
ligiški. Anaiptol! Jie taip daro 
svarbiausia dėl to, kad jie yra ir 
pasilieka religiškais.

Imkime Rusijos žmones. Jie 
buvo labai religiškais. Ir tokiais 
jie pasiliko. O betgi Rusijos ba
žnyčią jie numarino.

Sugrįžus iš Rusijos p-lS Loui
se Bryant, J. Reedo žmona, pa-|

pravoslnvų bažnyčia. .Ji numi
rė ir tapo palaidota, kaipo senas 
pavergimo griozdas.

Bet taip pasidarė ir su Romos 
katalikų bažnyčia — kitoj pa
saulio vietoj, kur žmonės pasi- 
liuosavo nuo išnaudotojų. lai

“Aš tikiu, kad atėjo laikas 
šioj šalyj socialistams ir radi
kalams permainyti savo atsi- 
nešmą prie karės, jeigu jie ne
nori išrodyli juokingais.

“Ištikro Amerikos socialis
tai gali pratiesti ranką Brita
nijos Darbo Partijai ir Fran- 
euzijos ir Italijos Socialistų 
Partijoms. Anglija, Franci- 
ja, Italija, Amerika - - tai ši
tos tiktai šaljs yra tikros spė
kos, kurios kariauja prieš Vo
kietiją, ir tik šitų šalių žmo
nės gali laimėti ar pralaimėti 
mūšį už demokratiją”

Iš antros pusės, nurodo Bicke
ris, socialistų pozicija turi būti 
permainyta, nes svarbu yra pa
remti “progreso spėkas" Wa-

tol, tą nepriguimybę ji stačiai 
vadina “svietišku humbogu”. 
Savo navafna kalba ji nukalba 
sekančiai:

“Beakcijos spėkos Washin- 
glone yra stipresnės už pro
greso spėkas. Jeigu tik atim
timi prezidento Wilsono įtek
mę nuo progresyvių spėkų 
Washingtone, mes vešlume 
karę visai kitaip, negu ji da
bar vedama.

“Nes, pirmiausia, turtuoliai 
turėtų visų pelnų, o biednieji 
darytų viską, ir mokėtų ir ka
riautų.

“Amerikoj ir Washingtone 
yra spėkų griežtai neprielan
kių demokratijai, ir mums iš
puola remti tas spėkas, kurios 
mums užjaučia.’’

Pagalios Rickeris nurodo į se-

teigė savo H'spuhlikų.
Apie tą Zapatos respubliką pa

saulis mažai iki šiol žinojo. Te
nai yra nedidelė šalis — trupu
ti didesnė kaip Lietuva — pieti
nėj Mexsikoij- Septyni metai 
atgal Zapata ten sukėlė maišią 
prieš ponus. Maištas pasisekė. 
Vergai-peonai tapo paliuosnoti. 
Dabar tenai žydi pastebėtina 
brolyste. Pinigas ten nebeturi | knlK\įus faktus, kurie reikalauja 
jokios vertės, ir “vienas ten sto
vi už visus, o visi už vienų."

Ir kas ten pasidarė su bažny
čia? ZapatistaF visi iš vardo yra 
Romos katalikai. Bet kada pas
kutinis doleris išriedėjo iš Zapa- 
tos žemės, taipgi ir paskutinis 
kunigas nusivijo paskui tų pas
kutinį dolerį. Zapatos žemėj ne
beliko nei vieno kunigo, nes ten 
nebeliko nei vieno dolerio. Ir 
taip tenai dabar be protestonų 
ar laisvamanių agitacijos visos 
katalikiškos bažnyčios yra pa
verstos į teatrus, mokyklas ir į 
vietas vištų parodoms.

“Gaidžiai dabar linksmai gie
da jų bažnyčiose", rašo Edge- 
comb Pinchon, “ir niekur ap
link nepamatysi policmano. Jų 
religija yra — “Vienas už visus, 
visi už vienų.”

Bažnyčių šventabiyvų auksų 
ir brangius akmenis Zapata su
rinko vienon vieton ir iš to pada
rė puikių žiedų visoms savo res
publikos moterims ir merge
lėms.

Taip yra laisvoj šalyj — More- 
los respublikoj. Galima neabė- 
jot, kad taip bus kiekvienoj ša
lyj, kada tik kiekviena šalis pa
taps tikrai laisva.

socialistų apsvarstymo:
“-rūkstančiai Amerikos socia
listų tarnauja armijoj ir dar 
daugiau tūkstančių bus pai
mta.
“Miliūnai socialistų kariauja 
talkininkų armijose.
“Kada šitie musų draugai sto
ja prieš šūvius, jie kariauja 
taip-jau smarkiai kaip ir ne- 
socialistai.
“Mes, kurie nesame armijoj,

“Savo taktika nesikišimo į ka
rę socialistai leido ponui Go- 
m persui ir A. D. Federacijos 
komitetui užimti tokią pozici
ją, kuri visai nesutinka su tal
kininkų šalių darbininkų pozi-

Ir todėl Rickeris sako:

“Atėjo laikas Amerikos socia
listų Partijai vieny ties savo 
taktikoj su Anglijos Darbo 
Partija ir su Belgijos, Franci-

ipgau-

nyksta, kaip nebuvus, o vietoj 
jos pražįsta tikra švari žmonių

tijomis.
“Jeigu Socialistų Partija stos 
remti prezidento Wilsono ka
rės tikslus ir taikos politiką, 
tai ji nuo to nei kiek nepasir 
darys meilesne Amerikos rea
kcionierių spėkoms, lik mes 
busim tada nuoseklus ir nau-

Nes kns onln 011b vm mlLtl I 1 rue Ininslation filed with thc postais i<as galų gale jra religi- lnastel. ut chieago, April 25, 1918. 
ja. jeigu ne žmonių tikras bro- I as reųtiired by the act of Oct. 6, 1917. 
liškumas ir kooperacija, jeigu ne SAUGOKITĖS HUMBOGŲ-

visus — visi už vieną? Kada paskilbo žinia, kad Vo- 
-Ikielijos valdžia pripažinus Lie-

I tuvai “nepriguimybę", ir Lietu
voj jau susitvėrus lietuviška val- 

’ džia, tai klerikalų organas “Dra- 
| ilgas” pasakė:

True trnnslation filed with the post- 
. inasler at Chieago, April 25, 1918,

sakoja, kad Rusijoj hierarchijai ,s reųuired bytheactofOct.6, 1917. 
beveik visiškai išnykus. Į SOCIALISTAI IR KARĖ.

“Aš žinau,” sake p-lė Bryant, | --------
“lai skamba drąsiai. Paaiškin
siu.
kartu su revoliucija.
buvo taip artimai susirišusi su I guma nebesutinka su St. Louis 
caru, o žinoma, šiandie viskas I konvencijos rezoliucija, ir mano, 
kas rišėsi su caru yra paniekinta. I kad socialistų taktika turi persi- 
Rusijos bažnyčia niekad nieko I mainyt, kada persimainė aplin- 
nedavė žmonėm. Aš atmenu, ka- Į kybės. Tai paliudijo Ne.w Yor- 
da bolševikai paėmė valdžią, jie I ko ir Chicagos socialistų alder- 
tarė atiduoti turtingus bažnyčios I manų balsavimai už karės rė- 
•dvarus žmonėms.
kunigams, kad jie gali pasilikti
savo monastiruose, jeigu jie su-|lo A. W. Ricker, Pearson’s Ma- 
tinka dirbti kaipo draugai. Betjgazino leidėjas. Straipsnyje “So
tie apleido monastirius su pasi- cialistai ir Karėje” tilpusiame jo 
piktinimu. laikraštyj jis sako:

I —Apžvalga |

Amerikos Socialistų Partijoj 
Hierarchija negali gyvuoti I eina svarstymai apie permainy- 

Ir dar ji mą pozicijos linkui karės. Dau-

Jie pranešė Į mimą.
Šitame klausime viešai prabi-

tume pasakyti: lai eina iš Tė
vynės lupų | Dievo ausis”.

Reiškia džiaugias. Reiškia
i pažįsta tą prūsišką “nepri-

guhnybę”, tą jungą ant Lietu- 
I vos sprando.
šiai kvepia tie katalikiški pyra
gai, kuriuos jiems žada iškepi 
kaizeris, ir tegul jie, nepaisyda
mi nei sąžinės nei sveiko proto, 
taip įkalbinėja žmonėms vergi
ją po neprigulmybės vardu.

Bet kam kaizerio pyragai ne
kvepia, tas ir sveiko proto ne- 
pameta. Žiūrėkite, * ir gazieta 
“Saulė” dėl tų pyragų nei ne
mano sakyti: “lai eina iš Tėvy-, 
nes lupų į Dievo ausis". Anaip-

Klerikalams bai-

Suv. Valstijei aplaike žinia 
buk pruselei dovanojo Lietu
viams nepriguhninga ir lais
vių Lietuva. Bet už tai turi 
prigelbet jiems “kariszkuosia 
sunkenybesia” ir bus “suvie
nyta su Vokietija”.

Kokia cze matome “laisvia” 
ir “nepriguhninga” Lietuva 
jaigu bus suvienyta su Vokie
tija ir Lietuviai turės panesz- 
ti sunkenybes, apmokėjimo 
kariszku padotku, pralieti 
krauju už vokieczius ir būti 
po protekcije kaizeriszko czc- 
bato.

Tokiu hudu czioaitinei A- 
mcrikoniszki Lietuvei, kurie 
da ne yra “citizens”, pasilik
tu prleszininkai Ameriko, 
nes butu draugais kraujage- 
rio kaizerio, kuriam prigelbe- 
ja ant vedimo kares priesz 
Amerika ir svieliszkos demo- 
kracijos (laisves).

Kaizeris su Lictuveis apsi- 
cjna kaip su kudykeis, priža
dėdamas jiems “cacytia” jai- 
gu bus jam isztikimiais eže- 
batineis padonais.

Lietuvei jau tiek 
vo suvadžiotais, lai 
siduoda prisigaut,
ant kraszto nusidegins tai ant 
szalto pus.

kartu bu- 
dabar ne
neš jaigu

giau nieko!
O dvasiškų humbogų meistrai 

tą “svietišką" humbogų padaro 
dar dvasišku humbugu.

Gęrai “Saulė” sako: Lietu
viai, saugokitės tų humbogie- 
rių!

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Apie gyvenimo religiją

Religiją mes turime visi, vis 
liek, ar mes bažnyčias lankome 
ar ne; h r Dievo buvimą pripažįs
tame ar ne; ar garbiname “šven
tąjį tėvą". Romoje ar reforma
torių Luterį; ar mes Goetlię ir 
Zarathustrą-Nietschę keikiame 
ar gerbiame juos kaipo dvasios 
milžinus; ar mes lenkiame ke
lius prieš “Dievo Moliną” puoš
toje koplytėlėj ar kur tylame mi
ške, gamtos dievų sodne liauk- 
siname mėlyną padangę ir paki
liąją gražiąją žemę.

Religiją turime visi, o labiau
sia gal tie, kur griežtai, labai 
griežtai jos nepripažįsta.

Religija tai nėra aklas tikėji
mas, nėra tai tuščios svajonės 
apie dalykus ar įvykimus, nėra 
tai fantazijos darbas. Religija 
yra siekimas tobulumo, sieki
mas augštesnio, tobulesnio išsi
vystymo laipsnio — lygiai mu
sų invidualio kaip ir visuomeni
nk) gyvenimo.

Religija yra nesužinos atjau
timas, arba ir sužinus išpažini- 
nias tojo sąryšio, kuris apglėbia I 
nuo amžių visus dalykus ir įvy
kimus gamtoje. Religija yra ne- 
susužinus ar sužinus atjautimas, 
kad mes, žmonės, esame tiktai 
dalelė tos visumos ir kad mes 
esame surišti amžinu įvykimo 
ar besivystimo įstatymu. Reli
gija dažnai esti ir nežinios kudi-

vena savo motiną.
Joki religija, kaip tik krikščio

niškoji, nemokina, kad žmogus 
gimęs su nuodėmė. Ir kokių ne
apsakomų pinigų sumų Dievas 
atsiėjo žmonėms! 
suprantama.

Dievai niekados 
rams nesipriešija.
Ii daryti su dievu hr dievais ką 
tik nori. Dievas ant visa ko su
tinka. Dievų garbę gina tiktai 
žmonės, taip vadinamieji, ar pa
tįs save besivadinantieji “Dievo

Ištiesų,

žmogaus

ne

no-
ga-
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tarnai". Ir jie tų dievų garbę 
gina labai barbariškai!

Bažnyčia arba, teisingiau, ku
nigija įrakina religinę dvasių į 
negyvus žodžius, gyvą tikėjimą 

į dogmas; sunaikina laisvą įsi
tikinimą prievartos pagalba; do
rinį jausmą arba ideališkumą 
suriša su visokiomis apeigomis 
ir ceremonijoms...
• Religija visai ne tas pats, kas 
tikėjimas. Tikėjimas nėra reli
gija. Tikėjimas tai nežinia. Kur 
prasideda tikėjimas, ten baigiasi 
mokslas. Abu žmogaus dvasios 
apsireiškimu reikia griežtai skir
ti. Tikėjimo pamatu yra žmo
gaus jsisvajojimo jiega. Mokslo 
pamatu gi yra išpažįstamoji 
žmogaus išmintis. Mokslas pri
valo skinti laimę duodančius vai
sius nuo pažinimo medžio, nepai 
sydamas, ar toks jo pasielgimas 
kenkia tikinčiųjų įsisvajoji- 
mams ar ne.

Taip, mes nežinome dar nieko 
tikra apie būtybę ir ypatybę spė
kos ir medžiagos. Vienok, kad 
jau ir dėl to turėtume tikėti į 
dievus, kurie esą asmeniškai atė
ję iš dangaus, arija į žmonės, ku
rie asmeniškai nukeliavę dan
gini, to, turbūt, nepatvirtins nė 
vienas išmintingas žmogus.

------J-------U!------------------- 1 .j.. ..j-------

Musų Moterims

“Yoke” Sijonas.—Pav. 8778.

877b

dangaus. Religija taipgi nėra 
apsireiškimas kokios ten virš- 
gamtinės galios. Visos religijos, 
kurios kada buvo, kurios šian
die yra ir kurios dar ateityje 
gims, yra vystymas produktai 
grynai gamtinio paėjimo. Ir vi
sos praeties religijos turi savo 
grynai gamtinio besivystimo is
toriją — pradedant nuo seniau
siųjų, primityvių religijų, kuo
met žmonės gerbė saulę kaipo 
sutvertųjų, ir baigiant naujau
siu ir išmintingiausiu visatos iš
pažinimu - monizmu.

— Ad. Norbootas.

Madų žinios iš Paryžiaus skelbia, 
kad siilyg naująja mada moterų si
jonai yra siauresni ir truputi ilges
ni. Modelio No 8778 sijonui varto
jama Silkinų arba plona vilnonė ma
terija. Pasiūt labai lengva, kadan
gi visas sijonas iš vieno gabalo, lie
sus iki apačiai, ir stulpais arba rau
kšlėmis priadomas prie truputį pa
kelto plataus juosmens (“voke”). A- 
biein pusėm įsiuvamos išilginės ki
šenės su antklapeliais, papuoštais 
guzikais.

Šiam sijonui pavyzdys No. 877X su
kirptas penkeriopos mieros: 21, 2<», 
28, 30 ir 32 colių |fer juosmenį. Si
jono apačios plotis yra 2 jardai. Si
jonui mieros 26 colių reikia 316 jar
do materijos 27 colių pločio, arba 
2*/y jardo 36 colių pločio, arba 2% 
jardo 44 colių pločio, arba 2’4 jardo 
54 colių pločio pločio.

Kaina pavyzdžiui 10 centų.
Norint gauti tokiam sijonui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankuty, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus 
kartu su 10 centų (markėmis arija 
tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip už- 
adresavus: NAUJIENOS PATTEHN 
DEPT.. 1810 S. Halsted Street, Chi
eago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1840 S Halsted St., Chieago, III.

Čia Įdedu 10 centų, ir prašau at
siųsti jnan Pavyzdi No 8778. — 
iMcro<......... colių per juosiu.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Socialistu Partijoje
Socialistų partijos augimas.

Socialistų Partija oficialiai pa
skelbia sekamų žinių apie parti
jos stovį, apie jos augimą.

Kovo mėnesiu 1917 metais, tai 
gi prieš partijos konvenciją St. 
Louise, partija turėjo 74,327 na
rius. Bėgiu vienų metų narių 
skaičius paaugo iki 101,570, tai
gi beveik arti 50 nuošimčių.

Sustačius šali-greta pirmuo
sius tris mėnesius pereitų 1917 
ir šių 1918 metų, matome šito
kių įdomių skaitlinių apie puo
limą ir kilimą partijos 
skaičius:

narių

Sausis.
1917: 86,834
1918: 86,650 97,510 101,571

Skaitlinės už praeitus šešis 
mėnesius parodo šitokį partijos

vasar.
79,653

Kovas.
74,327

nariu.
Spalius 1917: 87,597
Lapkritys 1917: 86,750
Gruodis 1917: 73,341
Sausis 1918: 86,650
Vasario 1918: 97,510
Kovas 1918: 101,571
Kaip iš privestų skaitlinių ma

tyt, partijos narių skaitlius labai 
nepastovus. Šlubuoja. Pakjla 
ir vėl kiek nupuola. Priklauso 
tai nuo įvairių aplinkybių, ir ta
me nieko ypatingo nėra, nebent 
tik lai tat reikia pabrėžti, — 
kąd po kiekvieno didesnio ar 
mažesnio nupuolimo eina vėl 

spartus ir daug didesnis pakįli- 
mas.

Tuo hudu auga ir bręsta or
ganizuota ir disciplinuota politi
nė darbininkų jiega socialiam 
pervesiu ui įvykti.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

(Adresas)

Redakcijos Atsakymai \
B. Dykčiui. — “Isil 

tinka, nesuvartosime.

P. Šliakiui. — Tiek to su ta 
istorija. Visa nei nesugaudysi 
ką žmonės pasakoja, bet tai 
juk ne medžiaga laikraščiui.

ne-

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Vyriausiame pačio, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų

pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertiscd Window, Adams St. 
lobe j.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:

7
26
27
29

66

Alsis Dominic 
Charochas Jan 
Krancunas M 
Krikczik Tonas 
Lashansky S 
Nowicki John 
Wasylcwsky P

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir eivitiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

1)28 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas?

127 N. Cesrbo'n M.
III -1J Unlly Bldg.

Tol. Central 4411

BUKITE FOTOGRAFU
Ką lik išėjo iš spau
dos pirma knyga 
lietuvių kalboje, iš 
kurios galima iš
mokti fotografuoti 

ir būti fotografistu. Prisiųskite si,
o tuojaus aplaikysite ją. Adresuoki!:

NORTH END PHOTO CO.
Dep. R.

376 Selkirk Avė., 
Winnipeg, Man., Canada.

T
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Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS 

Pataisome visas užduotis.

Į KORESPONDENCIJOS!
TOLEDO, OHIO.

KENOSHA, WIS.

Aido Choro vakaras.

rienė, o po vakarienės prasidė-

Pradžia 9 valandą ryie.

Choro nariai. Choro pirminin-

ROCKFORD, ILL.

žaidimai sumanomi.

bino ant piano “Star oi the sea”,

mandolinistas ir publika priver

Inžanga 25c porai

Kviečia visus atvykti KOMITETAS.

WILSON, PA.

Kova su “bedieviais'’.

Pas mus šeimininkės taip el-

<hj čių

vinimos vakaras. (leistina, kad

kuopa buvo surengus prakalbas. 
Kalbėtojas buvo K. Butkus (iš 
Detroito), kurio kalba žmonėms

(i metu mergyte, padeklamavusi 
“Lietuva mieloji". Publika ypa- 

L.A. 193|čai nesigailės aplodismentų ma
žytei dek lama torei.

— W. špuliukė.

li; paskui jis ir F. Račius dar 
gražiai paskambino dviese ant 
mandolinų. Be to buvo ir dau- c

giau įvairių pa marginimų.
Aplamai programų išpyldy- 

mas buvo labai vykęs ir publika

kai-kurie jaunimo, mėgstantie
ji pasišokti. Bet nelaimei, šoklį 
nelabai buvo galima.

— J. Martin.

priklausyt j sušelpiamas draugi-

minos vakarus, bet dalykai ue

Sergėkite savo akis)

kus 
si vii

ip sekasi. Balandžio 11 dieną
lavinimos vakarą atsilankė ne

lilinė organizacija, bet pašelpinė.
Pertraukose buvo deklamaci-

Iš sykio jaunimas gražiai links
minosi ir šoko, bet paskui atsi

i, mat tą pųtį vakarą
buvo naujai tveriamos parapijos

(Iziuliutė. deklamavusi “Baudą 
kalinio", ir Alena Endziuliutė,

nenori, kad nedėldieniais jauni
mas šoktu (argi? N.R.), tai pns-

pasižiūrėt, kaip parapijos reika-

Pašalimai vyrai ir merginos

LIETUVIU UKP.SU KOMERCIJOS 
Pašclpinis Kliubas, Gary, Ind., šir
dingai dėkavoja p-nui Pranciškui Jo
naičiui už jo paaukavimų svetainės 
draugystei, kurioj Kliubas laiko su
sirinkimus, ir trumpu laiku žada 
užsidėti knygynų tautiškų, moksliš
kų knygų ir laikraščių — savaitinių 
ir dienrašlj “Naujienas”. Kurioj vie
toj bus gera proga kiekvienam kliu- 
birčiui praleisti valandų laiko.

Rašh VI. Jokubauskas.

prakalbėlę, F. Račius sudaina
vo gana puikiai dvi daineli solo, 
p-Iė Jasiuliutė padeklamavo ei
lės, pp. Katkienė ir Matušaitienė 
gražiai padainavo lietuviškai ir

METINIS PIKNIKAS
Rengia Draugystė “šviesos” 

NEDĖLIOJĘ, Balandžio 28 d. 1918.
G. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL

Licitacija! Licitacija!
Pagal Suvienytųjų Valstijų Distrikto Teismo {sakymų Siauriniame 

Ilinojaus llistriktc mes parduosime

Subatoje, Balandžio 27-tą, 1918, 2 valandą po pietų
Vietoje 4601 S. Ashland Avenue.

Parsiduos ant licitacijos sekanti real estate, prigulinti:
Stanley Marcinkiewicz ir Antanui J. Bierzynski

Pavieniai ir drauge prekiavusio kaipo 
NEW CITY SAVINGS BANK, subankrutijusi % 

Susideda iš
4G01-03 S. Ashland Avė., pietrytinis kampas — dviejų augštų 

mūrinis namas. Jo dydis 50x125.
Susideda iš teatro, 3 krautuvių, vieno 2-jų kambarių flato, 2-jų kam

barių daktarams ofisai, 3-jų kambarių daktaro ofisas, 2-jų kambarių mu
zikos mokykla.

įlenda $279.00 į mėnesį dabar; kampinė krautuvė tuščia; taipgi kita 
maža krautuvė ir vienas daktaro ofisas.

Mortgage $25,000.00 turi Strauss Bros.
{mokėt $3,000.00 ir nuošimti 6—4—18 $22,000.00 ir nuošimtį 6—4—20.

2133 W. 45th l’lace—dviejų aug.štų medinis namas. Jo didumas 25x126.
Susideda iš 2-jų po 4 kambarius fialų.
Įlenda $24.00 į mėnesį.
Mortgage $895.00 turi 1). L. K. Vytauto B. ir P. Dr-ja.
(mokėt $5.00 į savaitę ant sumos ir $10.00 į mėnesį nuošimčio.

iG12 S. Paulina st.—dviejų augštų medinis namas—fronte krautuvė.
Jo didumas 25x125.
Namo didumas 21x74. barnės didumas, užpakalyj loto, 12x24.
Susideda iš penkių po 4 kambarius flatų.
Įlenda $60.00 į mėnesį.
Morlgages $2,663.07 turi Lakeside Bldg. and Loan Ass’n.
Įmokėt $8.75 į savaitę ant sumos ir $17.50 į mėnesį nuošimčių.

Du lotu ant vakarinio 45-to Ptace ir Rockwe|l st 
taipgi žinomas, kaipo 4529—31 So. Boeksvell st.
W<stcrn \ve„ tarp 45-to PI. ir 46-tos gatvės.—Vienas lotas, žinomas kai-
I t» tūlu S. VVestern avė. Jo didumas 25x125.

Pietrytinis kampas 33-čios ir Emerald avė.—Du lotu, žinomi kaipo 
3301-3 So. Emerald Avė/

Jo didumas 50x125.
'rytinis kampas 47-tos gatvės ir Throop st.—2 tušti lotai, žinomi 
255-57 W. 47-ta gatvė.
didumas 50x125.

Vakarinis 45-tas PI., tarp Western ir Rockwell gatvių. — Trįs lotai.
Lotas 17, žinomas kaip o2442 45-tas P|ace.
Lotai 30 -31 žinomi kaipo 2508-10 W. 45-tas Place.
Didumas 25x125 (kiekvienas lotas).

Penki lotai š. v. kampas 45-to PI. ir Western Avė.
Didumas, kampinis lotas, 32x139; 4 kiti, 25x139 (kiekvienas).
Mortgage $2,000.000 Union Bank of Chicago.
Mokėjimo laikas rugsėjo 26-tą, 1919.
Taipgi l.easehold ir Namas, sheds (šantės) angliams jarde prie 639 

\V. 39 tos gt., su trimis arkliais, 5 vežimais; svarstyklės, pakinkiai, ma
šinerijos ir jardo įrankiai.

Mes taipgi pasiūlysime pardavimui Banko fikčierius, bankoje esan
čius. ,.

Visas viršuje paminėtas turtas parsiduos dalimis, arba krūvoje dau
giausiai pasiūliusiam už cash pinigus. Nuo kiekvieno pirkėjo bus rei
kalauta įmokėt 25% ant pirkinių.

čekiai turi Ind užtikrinti (certified).
VVILLIS J. RAYBURN, Trustec.

MICHAEL TAUBER & C0., Licituotojai
317-319 South Markei Street * Chicago, Illinois

MEMBERS ASSOCIATION OF CHICAGO AUCTIONEERS.

—šiaurrytinis kampas, 
Jo didumas 50x130.

kaipo

(labai įdomauja tais lavinimos 
susirinkimais ir atsilanko, bet 
musų kai-kurie draugai socialis
tai jeigu kartais ir atsilanko, lai 
lik barnių kelia ir prirodinėja, 
kad čia. girdi, jie nieko jiepasi- 
mokiną, nereikią ir tt.

laip dalykams stovint, balan-

gramas bus labai įvairus.
Draugams reikėtų nors tiek

kad supratus bent,
kas lai yra kuopos susirinkimai, 
štai balandžio 21 buvo susirin
kimas, kurs ni'išrodė, kad tai

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

Nėra geresnio budo už šį kursų išmokti angliškai kalbėli, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau
sias ir tikriausias būdas išmokti visų anglų kalbų namie, kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys nelik gali, bet Imi viską atminti. Jos perstatų da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad iiiteresinHuinas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
Jidnlį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kuliai visko neišmoksta, ištarimas angliškų žodžių ir 
vertimas lietuviškon kidbon taipgi yra praktiškas.

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių — visos kilos iš 4 didelių puslapių. Ant ųalo kiekvienos lekcijos yra Užduotis, kurių mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia į mokyklą dėl pataisymo klaidų. UŽ pataisymų kkii- 

* nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiunlinėjimą užduo- 
del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.
Štili kų musų mokinys sako apie musų kursų, išmokęs angliškai:
/'Gerbiamieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir 
populcriškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų mokinimu esu užganėiiinlas visais atžvilgiais. 'Kaipgi ačiū ir už 
konsultacija (patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPH KI- 
JAUSKAS, Norrislovvn, I’a., Jnl.v 11. 1917”.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užga

nėdinti — busi užganėdintas ir lamisla, mokėdamas dabar lik $2.00, už tą patį kursą. Bet užsirašyk luojaus— 
dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Almink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus 
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme*šiuos 500 kursų po $2.00 vien lik dėl išplatinimo savo puikios 
metodus mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl išknščių prisiuntimo kur
so. Tainista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina lik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti jį už $2.15, su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigelliėk mums išplatinti musų praktiškų 
metodą. Prisirašyk šiandien. Kurie gyvenate neto]i, ateikite ypatiškai. (“N.”j

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

Neužsitikėkit savo regčjinjo 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 
h[aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 

imis akinius tikrai. Darną atlie- 
;u belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek 's 
Tėmykite į mano parašą 

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

Dr. A. R. Blumenthal !
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolcktuojame nuo nestropių skolininkų 

senas ir ncatgaunamas skolas, notas ir visokius 
berašli.škus skolų išjie.škojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už kų, bilc tik 
teisinga, mes galime dėl jųsų iškolektuoti, ne
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiū

rinčius musų reikalus po visas dalis Suvienytų Valstijų ir Kana
doje. RODĄ SUTEIKIAME VISIEMS DOVANAI.

OFISAS YRA ATDARAS dėl ypali.škai atsilankančių: PanedC- 
liais, Seredomis ir Pūlnyčiomis nuo 1 po pietų iki G vakaro. 
Utarninkais, Ketvergius ir Subalomis nuo I po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdeda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

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

GALVOS IR GELKLĖS 
SLOGOS

Ar

pažvalgy žmogus ir neina išpa-

HA5TB! TTSTEH

bile

joms pašvęstas susirinkimas, bet 
lavinimos sueiga, o kuopos Tei

Balandžio 28, 2 vai. po pietų 
Vega svetainėj bus prakalbos, 
kurias rengia Socialistų Jaunimo 
Ratelis. Kalbės d. A. Bimba. Jis 
čia buvo vieną kartą žiemos lai-

vykli, kadangi tuomet buvo di
deli pusniai ir traukinių bėgio
jimas buvo sutrukdytas.

— J. W. R.

mano namų, ba jeigu, neduok- 
die, numirtum, kur aš tave dė
siu? Tokio bedievio nė į katali-

I a na lizinu užkrečia jų protus, 
kad jos pradeda ne savo liga sir
gti. Jos labai rūpinas svetimos 
dūšios ganymu, vietoj besirūpi
nus savąją.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Mum; sistema ir ypatiškaa mokinimas pa
darys jus žinovu i trumpą laiką.

Mes turimo didžiausiu. ir geriaualus kirpi- 
mo-designin^ ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos malino* musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečinnii aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir Kauti spocialižkai pigią kainą.

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

MASTEI! DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdžtinis, 

118 N. La Baile gatvė. Kambarys 414-417. 
prie* City Hali.

Vyriškij Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
s3b iki $50, dabar parsiduoda po <$15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavį nuo .$15 iki 
.$35 siutai ir overkotai, nuo <$7.50 iki

Pilnas pasirinkimas kailiu panniš-

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertes nuo <$25 iki $85, dabar 
$5 ir aukščiau. Kelnes nuo .$1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo <$3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais. ,

S. G O I) R O N
1415 S. Halsted St., Chicago, III.

GARSINKITfiS NAUJIENOSE!

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suite 600-612 ‘

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Hnymurket 2503 rnoi

Nedėldieniais tik pagal sutartį

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: G iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626

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

SPECIALIAI: Mąleva malevojhnui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

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

_________A----- ==~“ 1 -  ---------------- --—;------------------------

Pranešimas NaujieniečiamsZ

Atminkit ant visados!
šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir į laikų.

Reikale kreipkitės:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Stanley Adomaitis
• A • '

užkviečia visus pažįstamus.
3159 S.'Halsted St., Chicago,
III.

E“ MOKYKLA’
Jei nori greitai ir pasekminiai ŠmoktiAngį - 

škal kalbėti, skaityti ir taiyti, tai taųkyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama.- 
H®1” KSSffi 

Lotynu ” S. V.Pilictybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
!r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiSkus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Tel. Pullmrfi ^42.

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

• CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

Dr. A. L. YUŠKA
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| Chicago, 111.

731 W. 18th S., ui ti Halsted »t.
Telephone ('anai 2118

Vai #—11 rytos 1—2 popiet: 7—• v*k.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
Viriui Hbchoff’o Aptiek*.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

liaklriant Nedėldienlue ir Beredas

Daugiausia išsiplatinę slo
gos, kurios esti pasekme ne
paisytų šalčių. Dr. Carter’io 
metodą atneš greitą ir gerą 
išgydymą.

Ar smirdi kvapas? 
balsus užkimęs? 
spjauni gleive? 
skauda visur? 
spjauni seabs? 
jųsų nosis užakus? 
šnirpšti miegant? 
jūsų nosis bėga? 
eina iš nosies kraujas lengvai? 
jums gerklėje knita? 
lukštai darosi jūsų nosyse? 
yra jūsų nosis skaudi ir jauti? 
daug čiaudot? 
tas pasididina i pavakarį? 
nosis niešti ir degina? 
skauda galvos prišakis? 
skauda akįs?

Ar skausta pakaušis?
Ar nyksta jūsų uoslė?
Ar kriauši, kad išvalius gerklę?
Ar jūsų gerklėje varva?
Ar jūsų gerklė ryte išdžiūvus?
Ar jus žudote skonio jautrumų?
Ar jus miegate su atdara burna?
Ar užsidaro jųsų nosis prieš naktį?

SYMPTOMAI PAEINAN
TIS NUO AKIŲ LIGŲ 

turite galvos skaudėjimų? 
ašaroja jūsų akįs? 
jos karščiuoja? . 
jos kaista, ar niežti? 
jūsų regėjimas tavaruoja? 
jus greit nuvargsta! skaitant? 
gaunate ūžimų? 
slankioja 'jums akyse šešėliai? 
nyksta jūsų atmintis? 
užsigauna jūsų akįs šviesoje? 

Ar graužia jums akis? 
Ar puliuoja jūsų akįs? 
Ar turit apvilktas akis? 
Ar turit žvairas akis?

Aš Esu 20 Metu ant State gt.

F.O.Carter,M.D.
Phisician and Surgeon

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. ChicagC 
Telephone Maymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover #693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—9 popieti}
Nediliomie 10—12 dieną.

Tol. Arinitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

MONARCII BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popieru, lai galite gauti kožną kai’; 
tų. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Buewcry,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agcnt.

SPECIALISTAS
Akta Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojamo 

pagerintą Oph- 
thaJmometer. Y-

reipiama į vai
kus. Vr.L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317
f1 .......... ■■■■——.^11

^TeCYarda 3654? AKUŠERKA

Mrs.A. VIDIKAS 
^Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
pitalėse ir Philadel- 

phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
'3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

si

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

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

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, branzalielų ir 

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

Naudokitės proga kol yra pigu 
I PETER MILLER 
2128 W. 22nd Street, Chicagt 

tarpe Leavitt ir IToyne avė.
Tel. Canal 5838.

TELEPHONE YARDS 1334.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11

3325 So. Halsted SU Chieare

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. dienų.

I
 TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

i
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NAUJIENOS, Chicago, 11). Ketvergas, Baland. 25,1918.

Chicago ir Apielinke
l i ne translation filed with the post-nu*. Vadinas, viename kaulini

master at Chicago, April 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Ims kariuomenėn.

Provost maršalo raštinė va
kar paskelbė naujų patvarky
mų. sulig kuriuo visi nesenai 
lipsi vedusioj i t. v. kareivinio am
žiaus vyrai bus priskaityti į kir
šų I. Šis patvarkymas tapo pa
skelbtas sustabdymui visų ap- 
sivedimų, turinčių tikslų išveng
ti karinės tarnystės.

Tūluose atsitikimuose, beje, 
bus suteikta paliuosavimai, bet 
tik tuomet, kada bus tikrai pri- 
parodyta, joge i vestuvių diena 
jau senai buvo nuskirta.

Pirmiau tokiuose atsitikimuo
se t. v. apeliacijos boardai ati- 
dėdavo i tolimesnes klesas re- 
gistrantą, kuris galėdavo pripa- 
rodyt. jog gerais tikslais jis pada 
ręs apsivedimo kontraktų. Su
lig naujuoju patvarkymu dau
gelis tolygių užreiškimų bus 
neganėtinais,

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, April 25, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
Iš pramoniečių bylos.

Vakar laikinai tapo sutrukdy
ta 113 I. W. W. unijos narių, 
kaltinamų sąmoksle prieš val
džių, byla. Vienas kaltinamų
jų. Ben Scbraeger. paliuosuotas 
užsistačius reikiamos parankos, 
visiškai susirgo ir negalėjo at
vykti teismo kambarin.

Manoma tečiaus, kad šia sa
vaitę galutinai bus išrinkta pri- 
saikintieji teisėjai.

žudeika.
Vakar naktį ant kertės 95 ir 

llouston gatvių tūla moteris 
(manoma, italė) mirtinai pašo
vė James McNeilI’ą, 8928 Canal- 
port gt. Policija j ieško žudei- 
kos.

Atnaujina p-lės Plotkos 
bylą.

P-lė Pauline Plotka, kuri va
sario 15 d. pereitų metų nušovė 
savo numylėtinį Dr. J indrų ir 
kuria vėliau išteisino koroneriu C 4
teismas, dabar ir vėl traukiama 
atsakomybėn. Nušautojo dak
taro giminės mat kreipėsi į val
stijos prokurorų Hoyne’ę prašy
mu atnaujint Plotkos bylą. IIo- 
yne išklausė jų prašymo. Ar 
Ji miros giminėms pavyks “at
simoki*!” p-lei Pinikai, reikia pa 
abejot, bent po to, kaip paaiškė
jo jaunojo daktaro pasielgimai 
su jį nušovusia mergaite.

Sumanus vyrai.
Nuo pirmos dienos sekamo 

mėnesio visuose tuose kabare
tuose, kur bus pardavinėjama 
svaiginamieji gėrimai, bus už
drausta šokiai ir šiaip tūli kiti 
“pasilinksminimai”. Toks yra 
miesto tarybos patvarkymas.

Bet kabaretų savininkai yra 
sumanus vyrai. Jie padarė pui
kų “skymų”, kad apėjus naują
jį tarybos patvarkymų. Jie pa
darysiu taip: įrengsią “pasilin
ksminimo vietų” šaliniame na- 

ryj sveteliai galės girkšnoti, ki
tam “linksminties“. Ir įsta
tymų dabotojai, sako, negalėsiu 
kibti.

Sužeidė tris policistus.
Ant kertės Union ir 22 gatvių, 

vakar naktį tapo sunkiai sužeis
ti trįs policistai, važiavusieji po
licijos vežime. Ant policijos ve
žimo užbėgo ir apvertė jį moto
rinis trekas, kurio važnyčia, 
Jobu Greene, vėliau suareštuo
tas. Visi trįs policistai nugaben
ta į People's ligoninę.

Nemažai reikalauja.

Adv. Milford J. Thompson 
patraukė tieson Ne\v Yorko Ce
ntral I rusi kompanijų. Reika
lauja $750,000 atlyginimo už 
garbės įžeidimų. Savu laiku 
minėtoji kompanija, sako, ban
džiusi atimti jam advokato tei
ses dėlei “neetiškų pasielgimų”.

Jeigu ponas Thompson gaus 
reikalaujama sumų, jis ir pats 
veikiausia atsisakys savo ama
lo.. .

Surado dar 10 tūkstančių dol.
Policijai pavyko surasti dar 

10 tuksiančių dolerių, išvogtų 
iš La (i range banko. Pinigai 
rasta užkasti viename “jarde” 
pietinėj daly j miesto. Viso tuo 
budu iki šiol surasta 24 tūkstan
čiai dol. Apie 22 tuksiančių dar 
stoka.

Fnie translation filed with the post- 
master at Chicago, April 25, 1918 
<s reyuired by the act of Oct. 6, 1917
Areštavo « *

Vakar buvo areštuotas VVil- 
liam Ha f nėr, I. W. W. unijos 
narys. Kaltinamas už nepildy
mų registrąvimos įstatymo.

Lygios “teisės”.
Ar žinote, kad iki šiol Cihea- 

goje su nes neturėjo lygių “tei
sių” su kalėmis? Miesto gaspa- 
doriai, nežinia kodėl, kreipė da
ugiau a lydos j kales: dėl jų “lai- 
snis” kaštuodavo 3 dol.; o už 
i)iednus šunelius imdavo tik 2. 
Nuo gegužės 1 dienos šunų ir 
kalių teisės bus išlyginta — rei
kalaus po 3 dol. už laisnį.

Rusų koncertas.
Subatoje, gegužės 4 dienų, 

Husų Sočiai. Demokratų Kliu- 
bas rengia koncertų—paminėji
mui 100 metinių K. Markso gi
mimo dienos sukaktuvių Dee- 
ring Club House svetainėje, 1734 
Fullerton gt. Tarp kita koncer
te kalbės dd. K. Jurgelionis ir 
M. Polaek’as.

— i •
i

Vargšo paminklo reikalu.

Dramatiškas Batelis rūpinasi 
pastatymu paminklo mirusiam 
rašytojui ir savo nariui a.a. Br. 
Vargšui-Laucevičiui. Iki šiol, 
lai delei pinigų stokos, tai delei 
kitų neišvengiamų klinčių, Ba
lčio užmanymas tebėra neįvy
kintu. Pastarasis Batelio su
rengimas nedavė to, ko tikėtasi: 

pelno liko nedaug. Vis dėlto, 
sumanytojai nemano užmesi 
pradėtą darbų. Bus daroma vi
sa, kad šių vasarą surinkus rei
kiamų pinigų sumą ir pastačius 
min. paminklų. Tame žygyje, 
girdėjau, Bateliui žada pagelbė
ti viena liet, draugija Brighton 
Parke. Nėra abejonės, kad jų 
paseks ir kitos musų draugijos, 
Chieagos draugijos, kurios juk 
daugiausia naudojosi velionies 
veikalais. Tik reikalinga su
krusti. ypač sumanytojams.

—Lošėjas.

Siūlo 100 dolerių.
Turtingas pirklys iš Effing- 

bam, III., B. Druer, duosiąs 100 
dol. atlyginimo tam, kur pirma
sis praneš, būtent, kur dabar 
randasi jo 15 metų duktė, kuri 
pereitų savaitę pabėgo su savo 
numylėtiniu. Policija diena ir 
naktį tėmija į praeinančias mė
lynakes, bet tikrosios vis dar ne- 
užtėmija.

Banditų žygiai.

Nežinomi blogdariai vakar 
naktį sudaužė Hardwell Coal 
kompanijos, 434 W. 47 gt., sau
giųjų šėpų ir išisėmę $200 pa
sišalino niekieno nepatcmyli.

Manoma, kad tie patįs vagi
liai turėjo sudaužyti ir Consu- 
mers Coal kompanijos, 457 W. 
I7tli gt., šėpų. Pastaroje vie
loje plėšikai laimėjo 300 dol.

Policija įieško blogdarių.

Frue translation filed witn tne post- 
master at Chicago, April 25, 1918. 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Pirko “laisvės bondsų”.

liuli House setllemente, kurio 
užveizda yra p-lė Jane Addams, 
vakar nupirkta laisves bondsų 
viso už 15 tūkstančių dol. ver
tės. Bondsų pirkėjos — visos 
moters.

Areštavo septynis dentistus.
Leidimų (“laisnių”) komisi

jos nurodymu užvakar areštuota 
septyni dentistai: “Darę biznį” 
be valstijos leidimo.

NORTHSIDE
Socialistai bruzda.

Vietinės kuopos draugai šie
met, daugiau nei kada nors pir- 
mtf# subruždo veikti. Ypač rū
pinamasi Pirmosios Gegužes ir 
K. Markso šimtmetinių gimimo 
dienos sukaktuvių apvaikščioji- 
inu. Apvaikščiojimas turės vie
tos M. Meldažio svetainėje ge
gužės 4 dienų. Kadangi prie ap- 
vaikščiojimo jau tenai rengia
masi, tai, reikia tikėties, kad jis 
bus pilnai pasekmingas.

* * *

Neveizint “sunkaus momen
to”, kuopa kįla narių skaičiumi. 
Kas susirinkimas jon įstoja jau
nų energingų draugų. Musų 
armija, vadinasi, auga.

—Kuopietis.

___ BRIDGEPORT
Mildos teatro draugija.

Praeitų nedėldienį, bal. 21 d., 
Mildos svetainėje įvyko A. 01- 
ševskio kreditorių susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 500 
asmenų, kurių įnešti pinigai su
daro netoli 100 tuksiančiu dol.C

Susirinkusieji kaip vienu bal
su nutarė atimt iš “resyverio” 
Mildos teatrų, taigi pasiimt jį į 
savo rankas ir patiems rupin- 
ties atgavimu savo įdėtų pini
gų. Vadinas, Mildos teatras da
bar bus ne p. A. Olševskio, bet 
Mildos Teatro Draugijos nuosa
vybe.

Laikiniu draugijos komitetai) 
išrinkta 30 žmonių, kurie turės 
galutinai užbaigt-sutvarkyt dra
ugijos reikalus. Po naujosios 
draugijos čarteriu pasirašė pp. 
S. S. Shlipavičius, T. Ažukas, J. 
Pruss, J. Gaubus, J. N. Tedma- 
vis (Terhnauvees?) ir J. Kulis.

Teatro paėmimui į kreditorių 
rankas niekas nei nesipriešino. 
Tatai rodo, kad žmonės rūpinas 
savais reikalais.

—J. Prušinskas.

LMPS. 9 kuopos 
mitingas.

LMPS. 9 kuopos mėnesinis 
susirinkimas buvo balandžio 21 
d., 1918, Felloiyvship svetainėje, 
831 -- 33 PI. Atsilankė narių 
17. Kelios naujos įstojo. Su
sirinkimų atidarė. 3 vai. po pie
tų, organizatorė P. Balickienė. 
Tvarkos vedėja išrinkta M. Jo- 
kubaitienė. Iždo sekretore B. 
Briedienė. Bezignavus kuopos 
nuturimų raštininkei, M. Bago- 
čionci. išrinkta nauja raštinin
kė J. Žymont-Žemaitė.

Protokolas praėjusio susirin
kimo, raportai ir laiškai priim
ta.

Paduotas naujas P. Kukučio 
laiškas, kuriuo prašoma iš LM. 
PS. aukų kaliniams ginti. Pa
svarsčius nutarta aukauti 20 
dol. Pinigai ant vietos atiduota 
P. Kukučiui į rankas.

Svarstyta laiškas TMD. sekre
toriaus P. Norkaus. Kviečia L. 
MPS. prišidėli pinigiškai prie 
išleidimo Šerno raštų. Nutarta 
sužinoti, kokios ir kokio turinio 
ibtis leidžia mos knygos. Susi
rašyti tame reikale pavesta kuo
pos raštininkei. Pinigiški kuo
pos reikalai, peržiūrėjimas iž
do knygų — viskas tvarkoje 
priimta.

Nors neapsiėjo be pasibady- 
mo tarp savęs smailiais žode
liais, vienok susirinkimas ra
miai ir tvarkoje pasibaigė 5 vai.

—Raštininkė.

________ CICERO
Tarptautinis susirinkimas.

Panedelyj, balandžio 22 die
nų, Liuosybės svetainėj buvo 
bendras visų Cicero socialistų 
skyrių susirinkimas. Buvo ir 
programėlis. Dainavo LSS. 138 
kuopos choras. Daugelis drau
gų bei draugių išreiškė noro lai
kyti tokius tarptautinius susirin
kimus bent kartų į mėnesį.

Nutarta artimiausioj ateityje 
surengti tarptautinį pramogų 
vakarų liksiu arčiau supažindin
ti vietos draugus. Vakaras į- 
vyks, rodos, gegužės mėnesyj. 
Laidotuvės.

Utarninke, bal. 23 d., tapo pa
laidoti du jauni lietuviai, prik
lausę L. M. Draugijai. Abudu 
likosi palaidoti su bažnytinėm 
apeigom kazimierinėse kapinė
se. žmonės, dalyvavusieji lai* 
dotuvėse, skundžiasi, kad kuni
gėlis, sakydamas pamokslų, nie
ko nepasakė apie mirusius, bet 
tik “davė vėjo” bedieviams ir 
socialistams. J. Aceris./

Klaidos pataisymas.
“Naujienų” n r. 94 išspausdin

tame LMPS. Chieagos ir apie- 
linkės kuopų susirinkimo proto
kole įsiskverbė pora atitaisyti- 
nų klaidų. Pasakyta: “Konfe
rencijose dalyvauja Pildančiojo 
Komiteto nares: organizatorė ir 
iždininkė”. Turi but organizato
rė, sekretorė ir iždininkė. Susi
rinkimo pirmsėdė turėjo but P. 
Raudienė. , —Sekretorė.

Pranešimai

Chieagos Lietuvių Laisvamanių 
Konferencija atsibus nedėlioj, bal. 
28 d. Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia avė. Pradžia 10 v. išryto. Drau
gai laisvamaniai, iš Chieagos ir apie- 
linkės, būtinai turite atvykt, nes tu
rime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Pradžioje konferencijos kal
bės M. X. Mockus Dubickas ir kiti. 
Bus taipgi skaitoma Laisvamanių 
irogramas ir konstitucija. Draugai 
aisvamaniai nepraleiskite šios kon- 

’erencijos. Sekr. J. Mickevičius

Roseiand. III. — LDLD. 79 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 
28 d„ kaip 10:30 vai. ryto, Aušros 
mokykloj, 10900 Michigan avė. Dra
ugai, visi būtinai ateikite; bus pri
rengta buliaus atskaita.

A. Grebelis, Įlaši.

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, bal. 28 d., 
kaip 1 vai. po pietų, ant antrų lubų, 
Mildos svet. Draugai, malonėkite vi
si atvykti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti, belo bus renkanti 
delegatai į VIII Rajono Konferenci
jų. —Sekret. K. Trainis.

LMPS. 58 kp. repeticija veikalo 
“Katriutės Gintarai” įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 26 d., 8 vai. vakare, Mark 
\Vhite S. svet., ant antrų lubų. Visos 
lošėjos ir lošėjai, malonėkite pribū
ti laiku. —Komitetas.

Svarbi prelekcija moterims ir mer
ginoms įvyks nedalioj, bal. 28 d. 2- 
ri) valandų po pietų, Aušros Mokyk
los svetainėj, 29-ta ir So. Halsted si. 
Skaitys Dr. A. Yuška, tema “Ypatiš- 
ka bygi’jena”. Galima bus uždavinė
li klausimai. . Kviečia moteris ir 
merginas skaillingjii atsilankyti.

—Komitetas.

Svarbios prakalbos.—LMPS 9 kp. 
rengia prakalbas pėtnyčioj, baland. 
26 d. 7:30 vai. vak., Mildos svetainėj, 

■3112 S. Halsted SI. Kalbės buvusi 
“Moterų Balso” redaktorė, drg. K. 
P.etrikienū. Moters ir vyrai kviečia
mi atsilankyti. Dainuos gerai pra- 
lavintas “Ateities žiedo” vaikų cho
ras ir bus duetas, kurį atliks Staniu- 
liutė ir Bricdukai. Inžanga dykai.

—Komitetas.

Northsidčs Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
šia avė. Visų draugijų delegatai 
balandžio 26 d. kaip 7:30 vai. vak., 
Knygyno kambariuose, 1822 VVaban- 
butinai atvykite į susirinkimą.

—Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI,
Pajieškau Petro Marozo, kuris a- 

pie pusę metų tam atgal gyveno She- 
boygan, Wis., o dabar gyvena Conn. 
valstijoj. Apie 30 m. amžiaus, Kau
no gub., Šiaulių pav. Apie 10 metų 
kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žino malo
nės atsišaukti. Kaz šiaulys, 
4110 S. Richmond St., Chicago, III.

Pajieškau draugo, Antano šliažo, 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
Miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Lubomirs Šnaras
4642 S. Marshfield avc., Chicago, 111.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių— 
Julio ir Titusino Kirdulių. Paeina iš 
Kauho gub., Panevėžio pav. ir para
pijos, Molainių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių ar kas juos žino 
pranešti. Girdėjau, kad jie gyvena 
Chicagoj. Aš turiu svarbų reikalą. 
Kas praneš man, tai busiu dėkingas

Mr. E. P. Kutawiczius, 
11858 Indiana avė, Kensington, 111.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO į namus, na

mų užlaikytoja. Esmi patyrus per 
keletą metų tame darbe. Kam rei
kalinga atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami No 12.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie gerų 

žmonių Bridgeporto apielinkėj ,tarp 
Wallace ir Morgan, ir 34-tos ir 29- 
los gatvių. Atsišaukite ne vėliau 
kaip iki pėtnyčios — vėliaus nerei
kės. K. P. Mishkinis, 
3321 So. Lowc Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU burdo prie laisvų žmo 
nių tarp šių gatvių — 50 ir 60, ir 
tarp 26 ir 16, Cicero, 111. Laišką 
siųsdami adresuokite taip:

A. Karas, 
552 W. 18th str. Chicago, 111.

RANDAI
PASIRANDAVOJA kampinis sto

ras — krautuvė, tinkantis saliunui 
arba bile bizniui. Gera vieta bile 
bizniui; lietuvių kolonija. Nėra arti 
niei saliuno, nei bučernės. Atsišaukit 
į Marijoną Aniulis,
914 W. 35th PI., Chicago

REIKIA DARB1NINKV

REIKALINGA vyrai dirbti l 1c- 
daunę. 10 valandų į dieną. Gera 
mokestis.

Calumet Refrigerating Co., 
Archer and Steward Avc.,

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
west side | Bed Spring šapą. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Ganai gatvės karais.

Henrv Schomer Coinpany 
509 Mather St., vienas blokas į pie
tus nuo Ilarrison ir Canal gatvių.

REIKALINGA antrarankis duon
kepys, taipgi 3-čia ranka prie moki- 
nimosi kepti duoną. Darbas dieno
mis.

M. Algminavičia, 
12001 Indiana Avė., Kensington, Iii.

REIKIA DARBININKŲ i
REIKALINGA automobilių plovėjų 

vyrų j tvartus, $80.00 į mėnesį, kal
vių ir pagelhininkų, karpenterių, 
junch press 45c i valandą, malūnų 
statytojų ir pagelbininkų, 3 vyrų 
prie elevatoriaus, vaikų 14 metų ir 
senesnių, inokvties gero amato arba 
ofiso darbo, $8 iki $15 į savaitę, peč- 
kurių ir pagelbininkų 35—40 į va
landą, darbininkų į restoranus, $12 
—LP/j į savaitę, nedėliomis nedir
bama; darbininkų į hotelius $50 į 
mėnesį ir augščiau, pasisiunlimui 
vaikų, janitorių, $3.20 į dieną, jani- 
torių foremano, $80, pagelbininkų 
prie mašinų, 35c ir augščiau, porte
rių į salimui be patyrimo, rąstų (lu- 
mber) peržiūrėtojų 55c į valandą; 
aliejuotojų, $18 ir daugiau, ribiluo- 
tojų ir pagelbininkų, darbininko prie 
benčiaus, rakandų nudirbėjų, vyrų 
dirbti parkėse, 33c į valandą, prie 
gręžiamųjų mašinų, tapytojų (painl- 
ers), garo pritaikytojų ir pagelbi
ninkų, 45c į valandą, pieno išvežio- 
tojų, 2 sargų, vyrų dirbti prie me
džio dirbamos mašinos, 35c į valan
dą be prityrimo.

MOTERŲ SKYRIUJE: Reikalauja
me merginų ir moterų prie trumpo 
darbo valandų dienomis ir naktimis, 
merginų ir moterų dirbti į dirbtu
ves, $12 į savaitę, j hotelius ir resto
ranus prie įvairių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South, North ir Wesl 

pusėje. (Kalbame lenkiškai).

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kad mokėtų kalbėti lietuviškai, ang
liškai ir lenkiškai. Geram žmogui 
darbas ant visados. Joe Drumskis, 
1835 VVabansia avė., Chicago 

Tel. llmnboldl 6499

REIKALINGA 25 patyrę lekeruoto- 
įai, rubberiai ir polišeriai. Gera mo
kesti. Pastovus darbas. Nėra darbi
ninkų Betvarkės. Atsišaukite:

Herzog Art Furniturc Co., 
Saginaw, Mich.

REIKALINGA kambarinės tarnai
tės, alga $22 į mėnesį ir $10 ekstra, 
jeigu Jus išbusite iki spalio 1-mai 
dienai. Merginos turi gražius, šva
rius kambarius ir gerą valgį. Atsi
šaukite pas House keeper.

Chicago Reach Motei,
51 st and Cornell avė., • Chicago

REIKALINGAS kriaučius taisyti 
ir prosyti drabužius, geras užmo- 
kesnis, pąstovus darbas.

J. Sammi.s,
4240 Archer avė., Chicago

RE1 KALINGA keliolika stiprių vy
rų gelbėt prikraut trokus. Darbas 
pastovus. $15 pradžioje.

Allen B. Wrislcy Co., 
925 S. Wclls st. Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA greitu laiku bučer- 

nė labai geroj vietoj. Biznis eina; 
čystas oras, sveikas gyvenimas. Ap
gyventa tirštai lietuvių ir lenkų. Pa
rdavimo priežastis — savininkas dir
ba iniestavą darbą. P. S., 
1939 Baring avė., East Chicago, Ind.

PARSIDUODA moteriška kostu- 
meriška kriaučių šapa. Kas norėtų 
pirkti — nebrangiai, arba priimčiau 
gerą sąžiningą vyrą į partnerius. Dar 
bo yra paimta apie aštuonis šimtus. 
Iš priežasties ligos turiu apleisti dir
btuvę ant kelių savaičių dėl ligos. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 13.

Iš PRIEŽASTIES užėmimo dides
nio biznio esu priverstas parduoti 
savo mažą, bet gerai apsimokamą 
hotelį, kuris mane padarė jau turtin
gu. Biznis yra nuo senai išdirbtas 
ir vertas 1,500 dol., betgi aš parduo
siu daug pigiau ir ant lengvų išmo
kėjimų arba duosiu geriems žmo
nėms vesti ant procento. Taigi kas 
norėtų įeiti j gerą ir švarų biznį ir 
turi nors $800 pirmam įmokėjimui, 
tai gali kreipties ypatiškai arba laiš
ku,

Mr. La n g, 
718—720 N. Clark si., Chicago

PARDUODU labai pigiai salimui 
su namu arba be namo. Užtektinai 
gėrynių, užteks keliems metams. Kas 
tikrai nemanote pirkti, velyk neatsi- 
šaukites Platesnes žinias patirsite 
ant vietos. Atsišaukite laišku į Nau
jienų Ofisą, pažymėdami No 11.

GERAS SALIUNAS, rffera buveinė 
dėl lietuvio. Kreipkitės į P. Schoen- 
hofen Brew Co. —Pasiklausk i t M. 
Preib, 18-ta ir Canalport avė. Chgo.

PARSIDUODA saliunas ir board- 
ing house su nuosavybe fabriku di- 
strikte. Tel. Canal 3034.
2588 Blue Island Avė, Chicago.

PARSIDUODA barbernė ir pool 
roomis, 2 krėslai ir 3 stalai'. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Priežas
tis — kariuomenė. L. P.
611 E. Lincoln llighway, DeKalb, III

RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $2j0 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
polnts, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12. $8, fiiankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartotu 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestern av., Chicago

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukuiit savo puikius 5 kam
barių rakandus. Eleguntis tikros skil
ios seklyčios setas, K šmotai, dainin 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandui, I 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus Ims 
paaukautas už $220 ir $200 Victrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite luojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

PARDUODU pigiai gerus ketu
riems kambariams rakandus iš prie
žasties išvažiavimo iš Chieagos. 
Kreipkitės į

Wm. Macius, 
2-ras augštas—užpakalyje

1275 N. Wood st. Chicago

PARDAVIMUI rakandai 4 kamba
riam. Atsišaukite greitai tai p 4 vai. 
po pietų ir 9 vai. vakaro.

Vladas Smilgevičia, 
4617 Armitage Avė., Chicago 

2-ras augštas.

NAMAI-ŽEMft

100 AKERIU farma su triobomis 
ir su gyvuliais; žemė yra derlinga ir 
yra 20 akrų miško; dešimts akerių 
yra dirbamos žemės, o kita da neiš
dirbta. Galite pigiai pirkti. Parda
vimo priežastis — man reikia stot 
į kariuomenę. Platesnių žinių klau
skite šiuo adresu: Anton Adomytis, 

Eagle River, Wis..

ŠTAI JUMS PROGA

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

G. Virbalaitis

PARSIDUODA 2-jų augštų namas 
6, 3 ir 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apiniN 
keta. Randa $30 į mėnesį. Kaina 
$2,500, apie $300 įmokėt, likusius po 
$30 j mėnesį drauge su nuošimčiais.

McDONNELL, 
2630 Wesl 38th St., Chicago

PARSIDUODA lotas, pigiai, trum
pu laiku iš priežasties išvažiavimo i 
kitą miestą. Lotas randasi ant 57th 
st. ir S. \Vhipple st. Atsišaukit pas 
savininką:

S. B.. •
2743 N. Central Park avė. Chicago 

Įsi floor, rear.

PARSIDUODA
Įmokėt $300, likusius mokėt kas 

mėnuo. Nupirkite mūrinį dviejų 
augštų namą. Po 5 kambarius abu, 
gatvė ištaisyta. Arti galvekario ir 
elevatoriaus stoties, kaina $2700.

Klauskite
Henry Schrik and Co., 

3722 W. Chicago Avė., Chicago

MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko. 
Mokinkitės.

Kas nori išmoki anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo plėny — 
eikite į Aušros Mokyklą. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Užsirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted St., Chicago 

V. Mišeika, Vedėjas.
! MOKYKITĖŠTarzdasi^ty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

[
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma

dison. 1850 N. Wel!s St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Pclrenų Kįrpima.s, D»- 
signing. dėl biznio ir namu. Vie 
los duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvurnnluo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukurs ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, PirminlnU .. - _ _ /


