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Kaizeris pripažinęs Kur 
liaudijos neprigulmybę

IŠTRĖMĖ AUSTRIJOS
KARALIENĘ

Karaliaus uošvei paliepta 
apleisti šalį

Gandas kad Rusijoj paskelbta 
monarchija

Esą Caro stinus paskelbta 
imperatorium

KAIZERIS PRIPAŽINĘS 
KURLIANDIJOS NEPR1- 

GULMYBĘ

miamą Vokietijos įtekme, pini
gais ir intrigomis.

DAR MEŠKA MIŠKE, O 
JAU PEŠASI Už KAILJTrue translation filed vvith the post- 

mastrr ai Chicago, April 29, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

Londonas, Bal. 27. Sulig, Cenlralinės valstybes nesusi
eja šiąnakt gautos Berlino bevie
liuos žinios, kaizeris AVilhehn 
pripažinę Busijos Baltike guber
niją Kurliandiją, kaipo laisvą ir 
nepriguImingą valstybę.

taiko už grobį.

True translation filed vvith the post- 
masicr at Chicago, April 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Bal. 27.
Kanuolių baubimas vakariniam 
fronte dabar paskandino opius

BIMĄ RUSIJOJ MO
NARCHIJOS

liniu (Imu.
t L.

Carukas esąs paskelbtas Ru- Turkija — su cechais, jugo-sla- 
vais ir badu, dideliais stimulian-

tikruoju valdytoju.
Įkaituose labai nemaloniu

True translation filed with Ihe iw>st- 
inasler at Chicago, April 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Bal. 27. — Ex-
peria Ostinėms ambicijoms.

Copcnhageno, kad ten gauta ži
nia, jog Petrograde kilusi kontr- 
revoliucija. Pranešama, kad
nors is

mis

Vo- 
im- 

Ofi- 
Ita-

liįos ambasadoriui Cellere, taip
gi atėjusios per Anglijos ir Fran- 
cijos šaltinius praneša, kad Bul
garija ir Turkija pešasi už pa
sitikimus grobius, kurie, kaip 
Vokietijos laikraščiai dabar per
spėja, neturi tekti nė vienai jų, 
bet priešingai, turi būti paimti

imperatorium, o didysis kuni
gaikštis Micliail Aleksandrovič

j u Busi jos

'Turkija priešinasi, bijoda- 
padidėjimo Bulgarijos spė- 
Dar didesnė opozicija kįla 

istrijos ir Vokietijos, ku
rioms r< ikaiingi Salonikai jų ple 
imi Burlino-Bagdado kelio į A-

sau.
mos

mdijos, gauta žinios, 
io caro sunūs Aleksei noj ir Mesopotamijoj nesumaži

no šių kaizerio svajonių. Tai 
parodo vokiečių laikraščiai, ku-

štiš Micliail 
geniu.

nuo Rusijos vidurnakti

ke nuo karimos už savo sūnų A- 
leksei, pavesdamas ją did. kitu. 
Michailui. Sukamą popietį ir 
Micliail abdikavo, tuo užbaigda-

paniją kad “cenlralinės valsty
bės negali atiduoti Salonikų Bnl- 

uo- 
del 
lai-

irijni. Jis turi būti liuosu

Vokietijos Viduremio jurų 
vvno."

IR DIDŽPONIAI EIN V 
PRIEŠ KARALIŲ

Kur viršuje minėtas paskelbi- 
is įvyko, žinioje nesakoma.

jos karalių
Mato vokiečių suokalbi
AVASIIINGTON, Bal. 27. — 

Pranešimai iš Copcnhageno apie 
einančius Finlandiįoi gandus

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 29. 1918, 
as rc(|uirrd by the act of Oęt. (», 1917.

HAAGA, Bal. 27. — Vienuos

btas Rusijos imperatorium, skai irimoje susitvėrė partija

sideda iš žymių dvaro ratelių a- 
smciiu.

Partijos nariais yra didžponi-

negavo nuo ambasadoriaus Fra
ncis iš Vokietijos jokių žinių a- 
pie naują sukilimą Petrograde, 
žinia apie sukilimą nebūtų ste-t ralius Karolius yra po įtekme 
būtina. Jau nuo senai manoma, karalienės Zita, kuri negalėjo 
kad \okietijos tikruoju tikslu y- persiimti Austrijos pozicija aug
ia sugrąžinti monarchiją, re-šclsniuose valstybės reikaluose.

gaiš karaliaus Prano .Juozo.

True translation filed vvith the post-, 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS,-Bal. 28. — Iš (ie 
nevos pranešama, kad princesių 
Mdrie Anloinette, motinai kara
lienės Zitos, paliepta apleisti Au-

ir jo partija yra nuoširdus, jie 
turi mažą įtekmę vedime Vokie
tijos reikalų, o tikriausiais val
donais yra karininkų partija, 

; kuri turi akį ant Ilolandijos 
I siaurinės juros portą.

Vaterland ragina, Uad premie-j 
ras sudarytų nacionalį kabinetą.

INTERNUOTI VOKIEČIAI 
BANDĖ PABĖGTI Iš 

ROLANDUOS

(Austrijos pro-germanų par-

bar pagarsėjusį karaliaus Karo
lio laišką savo švogeriui Bour- 
bono princui Sixtus, kuriame 
jis padarė laikos pasiūlymą Fra
ncijoj. Anliteutoniškos pažval- 
gos primetamos karalienei, ka
dangi ji yra Bourbonų kilmės).

True translation filed vvith the post- 
inaster ai Chicago, April 29, 1918, 
ax ?<piired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, Bal. 28. — Iš 
Hattem, Ilolandijos į Hct Volk 
pranešama, kad pereitą savaitę 
ėję gandai, jog Vokietija pasiun
tė Itolandijai ultimatumą suža
dino tarp internuotų Vapenveld

Sakoma, kad 1.000 vokiečių

AUSTRIJOS PREMIERAS
VĖL REZIGNAVO

Tino translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 27. — Ex-

ricbo, kad Austrijos premieras

sakoma, užreiškęs, kad jis no-

nacija pasidarė neišlaikoma. 
Austrijos vidurinės sąlygos,

moju laiku buvo labai nepasto
vios. '

HOANDIJA STIPRINA 
ARMIJĄ IR LAIVYNĄ

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ras ir užrubežinių reikalų mini- 
ste.ris pirm segu atlaikysiant

(iškaiš vadovais.
Vyriausias komanduotojas pa 

liepė nebeišdavinėti laivyne ir 
armijoj laikinų paliuosavimų.

sirupinimo, bet laikraščiai; iš-

ROLANDUOS ŽMONĖS 
SUSIRŪPINĘ

Nepasitiki vokiečių imperia
listais

True translation filed vvith the post- 
niasler ai Chicago, April 29. 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 27. Iš 
Ilolandijos pranešama, kad nors 
Haagos Vaterland rašo, kad 
muito klausimas ir vartojimas 
Limburg geležinkelio, kurio Vo
kietija reikalavo, išrišta jos nau
dai, Vokietija vis dar spiriasi 
smilties ir žvyro klausime.

siganėdinimą Ilolandijos susta
bdymu Bhine judėjimo ir tuo 
faktu, kad Holandija vedė de-

atidavimą Ilolandijos laivų pirm

žinia į Amsterdamo Telegraph, 
žmonės dar niekad nebuvo taip 
susirūpinę. Nokuriosc vielose 
ten yra nuomonė, kad kol von 
Kuelilmann pasiliks Vokietijos

Holandija nebus spaudžiama i- 
ki krašlulinybės.

Bet kiti atmeta tą nuomonę ir 
sako, kad nors von Kuelilmann

AMERIKA PASIŲS EURO 
PON 3,000,000 KAREIVIŲ

1,000,000 bus pasiųsta šiemet

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

VVASIIINGTON, Bal. 27. -- 
Talkininkams desperatiškai mū
šai! tiems už allaikymą linijos 
nuo vokiečių besiveržimo, Ame
rika dabar skubinasi pagelbon 
su padvigubintu greitumu ir e- 
nergija.

Administracija dabar svarsto 
pieną apie pavertimą visos ša
lies į didelę karės mašiną ir pa
darymą | kelis mėnesius lokių 
dalykų, kurie pirmiau reikalau
davo melų ar daugiau.

Kad sumušus Vokietiją Suv.

daugiau kareivių. Administra
cija jau priėmė tą pieną.

Sunkus talkininkų padėjimas
visas puses.

Tuojaus pranešta parubežio 
vietoms ir raitoji policija visurI vakariniame fronte daro buti- 
išjieškojo. nai reikalingu, kad mažiausia 1-

Daugeliui vokiečių pasisekė 1)00,000 kareivių butų pasiųsta į 
dasigauti į Vokietiją per Alnielo mūšio vietą prieš pabaigą šių 
ar Hengelo, bet policija didžiu- melų.
mą jų areštavo grupėse 25 ar 50 Jie bus pasiųsti, jei naujasis 
žmonių. laivų budavojimo direktorius

JURY NESUSITAIKĖ
pinti laivus. Schwab mano, kad

Masses redaktorių byla bus 
išnaujo nagrinėjama.

kad šalis sustabdytų kasdieninį 
biznį ir pavestų kuo ne visą savo 
energiją budavojimui laivų.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, April 29, 1918, 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NT.W YOHK. Bal. 27. — Jury

drų išspausdinime tariamų mai
štingų straipsnių Masses laik
raštyj. pranešė šiandie, kad jie 
negali susitaikinti.

Suv. Vaisi, teisėjas Hand pa
leido jury, kuris tarėsi 4()‘/j va
landų. Kai lindimieji liko apkal
tinti peržengime šnipinėjimo bi
tinus suokalbiu pakenkti vykini- 
mui drafto aklo.

Byla paskiria naujam nagri
nėjimui birželio teismo termine.

AREŠTAVO AMERIKIETĮ
RAŠYTOJĄ

Buvo paskirtas bolševikų Rusi
jos konsulu?

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, April 29. 1918. 
as required by Ihe act of Oct. (5, 1917.

Amerikos Uosius, Bal. 28.

turintis bolševikų mandatą kai-

vijos laivo, jam čia šiądie alpiau 
kus. Bccd buvo vienas iš Mas

tintas federalio “jury” už taria-

Tikimasi kad

nagrinėjimas jo bylos sulik ap
kaltinimu.

bombų

KRITIKUOJA KARINIUS 
VIRŠININKUS

Reichstago nariai neužganė
dinti vokiečių karininkų 

politika Ukrainoj

True translation filed vvith Ihe post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as rccpiii’cd by the act of Oct. 6,1.117.

AMSTEBDAM, Bal. 27. —At
sargiai išcenzūruotas praneši
mas apie vakarykščias diskusi
jas reichstago komiteto posėdyj 
Bcrline, neslepia to lakto, kad

mas karine administracija.

inami SKUmiCbl, K<UI 
suteiktosios žinios apie Zeebru- 
ge buvo “mažiausiai perdėtos“.

parlamento už “smaugimą pre
sus”, ir neleidimą kritikuoti

Jis tdipgi prisiminė apie nc- 
nzsiganedinimą Ukrainoj ir ka
rininku atsisakymą leisti paru-

kad vartojamos Ukrainoj

tikslo, o centro vadovas Mal-

lie-

Vokiečiai veržiasi
prie Ypres

Vokiečiai tik už 2 mylių 
nuo miesto

Amerika pasiųsianti 3.000.000 
kareivių į Europą .

VOKIEČIAI VERŽIASI 
PRIE YPRES MIESTO

nuo Bhcims ir apygardose St. 
Mihiel (arti kurio yra amerikie
čiai kareiviai ir ant kurių savai*

Gula ant to miesto iš trijų 
pusių

Vokiečiai tik už 2 mylių nuo 
Ypres

niau buvo amerikiečių) ir Lc 
Pretre miške.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

BERLINAS, Bal. 27. — Karės

anglai pasitraukė atgal Flandri
jos fronte prieš Ypres.

Pranešimas sako, kad vokie
čiu pastūmėjo savo linijas nuo 
Langetnark (4'Į/> myl. į šiaurry
čius nuo Ypres) iki Verlorenho-

niesto), Hoogc (2 mylios j ry

čius nuo Ypres).

jastaromis keliomis dienomis

ANGAI NETEKO VOOR
MEZEELE

Bet paskui vėl atsiėmė

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, April 29, 1918, 
as required by the act ofjBct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. *28. — Ka
rės ofisas praneša, kad vakar

šiaurinėj Flandrijos daly j ir pa
ėmė Voormezeele miestą už 2 
liiyl. į pietus nuo Ypres, bet per
eitą naktį liko išvyti kontr-ala
koj.

kavo šiame fronte.

paluSŽsLSZįS’il; rengia prie didesnio
aikymą pozicijų prieš Ypres, 
cadangi visos augšlumos į pie
tus, taipjau ir į šiaurryčius da- 
jar yra vokiečiu rankose. Buvo 

v C

ikėtasi, kad talkininkai, jei ne
atsimuš Kemmel kalno, evakuos

VOKIEČIAI PAĖMĖ
LOCRE

Taipgi kalvą prie Ypres.
True translation filed vvith Ihe post- 
niaster at Chicago, April 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BEBLINAS, Bal. 28. — Kares

ėmimą . 60-tos kalvos, j šiaurę 
nuo Ypres-Comines kaanlo ir už 
2 myl. į pietryčius nuo Ypres.

Vokiečiai taipgi paėmė Locre,

SMŪGIO

master at Chicago, April 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 28. — Nc- 
kurie laikraščių, kaip išrodo, re
ngia publiką prie pražudymo 
kalano portų.

AREŠTAVO 2,000 ŽMONIŲ

DETROIT, Mieli. Bal. 28. -

valstijos kariuomenė, areštavo
2,000 žmonių kareiviavimo am-

registracijos korteles.
Jie buvo suimti darant me

džiokles mieste ant kavinių ir

Truc translntion filed with Ihe nost- 
nuisler at Chicago, April 29, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 27. — Orinė 
ministerija šiandie paskclbė,J 
kad kovo mėn. anglų aviatoriai 
Francijoj numetė
Hias. o vokiečiu aviatoriai 
465 bombas.

rme 
siog ,

Atsakydamas į šiuos kaltini
mus gcn. von. Wrisberg pasakė:

“Ukrainos valdžios spėka yra 
visai maža, bet mes turime įvy
kinti reikalavimus maisto ir ne
galime laukti. Tas gali būti pa
daryta tik kariuomenė”.

Pakels algą telefonų mer
gaitėms

CHICAGO. — Chicago Tele- 
phonc Co< paskelbė, kad ji geg.

(Viršminėlas pranešimas pa
rodo ,kad vokiečiai pradėjo sa-

užeiti iš užpakalio ginantiems

kėnis 10 nuoš.

KAROLIS MARKSAS

Greitai! •
TEBBE IIAUTE, Ind., Bal. 28 

... yVitliam Slaplelon subatoj ga
vo perskiras nuo savo pačios. Už 

16,179 bom- 'vaiandos jis apsivedė su Milinio

PRANCŪZAI ATMUŠĖ
VOKIEČIŲ ATAKAS

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, April 29, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 28. Karės

S

ORAS
šiandie giedra be didelės per

mainos temperatūroje. Nepūsto 
vus vėjas.

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago, April 29, 1918, 

' as reųuired by Ihe act of Oct. (i,1917.
S,u Anglų armija Frau ei joj.

ktį smarkus artilerijos mušis į- 
vyko į šiaurę nuo Avre (į piet
ryčius nuo Amicns) ir apygar
doj tarp Lassigny ir Noyon (pie-

Šią savaitę išspausdins du 
ilgpku straipsniu apie

K. M a r k s ą:
K. Markso gyvenimas 

ir
Ką davė K. Marksas 

Šituose straipsniuose trum
pai ir aiškiai nupasakota K. 
Markso gyvenimas, darbai 
ir jo mokslo pamatai.

kar atsipilė, mušis siautė be- ko), 
veik visą dieną ir skaičius už-J 
muštų vokiečių yra labai didelis, vokiečių atakas į šiaurvakarius

Francuzų kareiviai atmušė

snius, apvaikščiodami K. 
Markso 100-nes gimimo su
kaktuves. Išsikepkite ši
tuos straipsnius ir susilip-
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! prelekcijų apie bažnyčią ir tautininką partijos organas. Bet P. Krakaitis. 
Iv.itetvhA! anie noniožin nuli- beparlyvės organizacijos orga-/ _ _

j Jau pirmutiniai saulės spindu
lini iHuIriisini lindo i kirvirnn ku
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tiką šiame klausime ir jų in-’ ne tokie dalykai negali būti pa- 
terdiktus, taipgi apie kitų kenčiami 
bažnyčių atsinešimą prie va-į

ypač kada tas orga
nas nei mažiausio palinkimo ne-

Rytmetine aušra

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
■edėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1810 S. Halsted St., Chicago,

Užsisakomoji Kaina:
Chtcagoje—pačtu:

Metams ...............................
Pusei meto .......................
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiam..............
Vienam mėnesiui............ ..

Ckicagoje—per nešiotojui: 
Viena kopija......  •• ••••
Savaitei...................... .
Mėnesiui ................... .........

3.50
1.85

pačtu:
Metams ................... ..
Pusei meto ...
Trims mčnesinmd .•«••••
Dviem mėnesiam ............ .
Vienam mčucsiui •••••*•

Kanadoj, metam .............. .
Visur kitur užsieniuose ....

Pinigus reiki s siųsti PuČto
Orderiu, kartu su užsakymą

viivns yra svarbus šiandien fondams. Toks bepartivio or- 
ir dar svarbesnis gal pasida-1 gano partivumas ir vienpusišku- 
rys ateityj. 1

Pravartu taipgi butų tu- zacijos narių, kurie tautininką 
rėti prelekcijų apie valstybes diplomatijoms nepritaria, 
administraciją; apie mokės- “ t ėvynės" redakcija, beje, ap- 
čitis. aide mokyklas, apie tei- simeta tokiu avinėliu, kurs buk

mas negali neerzinti tą organi-

'snuis ir policiją, apie prasi-1 samprotauja, kad aukauti į tau
ka'li’. us, bausmes ir kalėji
mus. Vienoį ar keliose pre-

kinimų apie municipalę tei
sę, vietinę savyvaldą, auto
nomiją.

Einr svarstyti vienas sau. Be

laip sau išvažiavo su kokiu jau
nikaičiu, ir manė sugrįžti ankš-

tininką fondą tai reiškia Lietu-

nors ir avinėliu apsi

pilanti socialistus ir susipratu-

1.65

45 
740 
460

Money

landos klausimai taipgi ne ir teoriją? Taigi kam čia dar 
durnus i akis pusti!

nė laiško nepaliko.
Prigaus, mat, mane. Pa

lauk, aš jai parodysiu, ką reiškia 
su kitais valkiotis. *.

Kuomet aludės savininkas pra 
dėjo gesinti žiburius, visi trįs pa
sikeikdami ir dainuodami žin
gsniavo viduriu gatvės.

II.
Ona nemažai nusistebėjo, kuo-

mbavį, ir visi daiktai, kurie pir
miau atrodė vienodi, tamsus, 
darėsi aiškesni, kiekvienas turė
jo atskirą koloritą.

'l ies vienu žydinčiomis gėlė
mis apkrauki langu matyli Jo
nas ir Ona. Ji sėdi ir liūdnai 
žiuri. Ant jos nė lai linksmo nč 
lai mdiudusio veido matyt viena 
po kitai skubiai riedančios kar
štos ašarėlės. Bet akįs jos link
smos; ji žiuri su vilčia į ateitį. 
Rytmetinė aušrą taip puikiai ir 
atvirai žaidžia ant jos lupų, jos

Jonas gi, anl kelių klūpoda
mas, kartais giliai atsidusta. 
Karlais džiaugsmingai nusijuo-

valstybių, Tautų Lyga, ka- PAMOKSLĖLIS SU 
rėš istorija — tai gali būti.MALDELE.

1 1 m ___i.__ ’

“Naujienų” skaityto 
jams žinotina.

ną" ofise. Chicagoj “Naujie
nas galima gauti per pačią tą 
pačią dien. Belo galima užsisa-

Daugelis lietuvių, dirbančią 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musą, kur bąlą gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
nuMieri/iis. Todėl norėdamas, 
išpildyt ją reikalavimą, čionai

kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus.

Visur reikalaukite Naujieną. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš-

Raiytojų ir kori -pondenta praAome 
litmčiaiTJiis ^spausdinimui laikraž- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Red keliai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir arj vienos popieros pu- 
♦čs, be to paliekant 
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
|ei bčgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
trukteliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

prelekcijoms. Koki
Jeigu pasisektų Ch. L. D. pucina

našų prelekcijų programą,1
(•n? trinkiai i< 1O <ralctU

paliekant platesnius tar- L< ? '
lučių. Redakcija pašilai- daug pasinaudoti.

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

True translation filed wilh Ibe pę^l- 
mastei* ai Chicago, liu.s, 

1917.

ar kokios kilos brost- 
vos broslvininkas, kurs pole-

tą ties ją namais prilėkė auto
mobilius ir iš jo smarkiai iššo
ko tėvą įnamis, Aleksandra. 
Smarkiai alsuodamas, liūdnu 
balsu papasakojo, kad jos sesuo

kelius prie savo veido, bučiuo
ja ir nuolat kartoja:

— Onute, dovanok man... 
l ai pirmutinis ir paskutinis kar
tas. Juk aš tau nemeluosiu, ar 
ne?

nas" pavieniais numeriais. Štai 
jos:

Vidurmiestyj.
State ir Madison, šiaurvakari

nis kampas (prie Boston storo).
State ir Van Buren, ant abiejų 

kampų, prie (levalorioriaus sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis

sted st., Chicago, 111.
J. Aceris, 

N-ną cirkui, užžiurėlojas.

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

bendradarbių ir kores- 
1 labai prašome, ką

dvii “Naujienoms 
išmano apie kapil

ves ją kuogreičiatįsiai parvežti.
Ona tuoj apsirengė šiaip taip 

ir išvažiavo. Nedideliame mie- 
gamąjame kambaryje, kuriame

Šis ir tas.
Bernuku armijos lauką 

darbams.

Redakcijos 
: Straipsniai

BERGŽDŽIAS
. SPĖJIMAS.

Del paskelbto gando buk

sutaupytas tam tikras turtas, 
arba bus dar teisingiau, jei 
pasakysime surinkta pinigų 
krūva, ar tie pinigai butų au
kse, ar sidabre, ar poperose, 
ar kitame kokiame investini- 
me butų nejudinamoje nuoša

liek daug naktelių, ant lovos gu
lėjo jau bemirštanti sesuo. Ji, 
turbūt pažino ją, nes vos spė
jo prisiartinti prie galo lovos,

— Eik šian, arčiau, - silpnai 
kalbėjo bemirštanti. Nebijok 
manęs, aš tuoj, tuoj...

Apšvietos 
Darbas.

džia, “Tėvynė" spėja, kad tokia 
valdžia gal galėjusi atsirasti 
kaipo “pasekmė kokio nors su
kilimo Lietuvoje'’, ir per savo

(įsuose ir tt.

burną kraujas užčiaupė josios 
lupas amžinai.

giasi pradėti platų apšvietos 
darbą. Ch. L. D. T. apšvie-

lokią teoriją:

Taig kasžin ar Lietuvoje 
susidariusi Provinzionalė Val
džia yra Vokietijos padaru ?

tik- 
ku
pri

ne

mą. 1 a 1 yra svarbus pasirj- 
žimas. Chicagos lietuviai 
darbininkai sutiks jį su džia-

tuvoje, pasinaudojus tuomi, 
kad Vokietijos armiją ten ne-

riems bent toji verte yra 
pažįstama, o niekuomet 
“tam tikra turto valdymo fo
rma," kaip sako “Naujienos". 
Tas jau kiekvienam sveiko 
proto žmogui yra aišku.

nesuprantamas faktas — mir
tis. Atsiminė, kad jos namie 
laukia Jonas, laukia ir kaž-ką

Ji tik dabar al- 
beskuhėdama už- 
jam namie kokį

si m i nė, jogei 
miršo palikti

abejoti.
Darbininkams šiandien

suomenės ir valstybės reika
lus, jų plėtojimąsi, jų dabar
tinę ir busimą tvarką. Nes 
netolimoj ateityj Amerikoj, 
Lietuvoj ir visame pasaulyje 
darbininkams reiks rišti 
praktikoje daugybę pamati
nių visuomenės ir valstybės 
klausimų. Jie turi būti prie

Todėl, rodos, savaimi pir- 
mon vieton sto ja visuomenės 
ir valstybės klausimai, ir 
reikia tikėta s, kad Ch. L. D.

kreips durnos.
Eilėje protekcijų, kurias 

rengs Ch. L. D. T., iš visuo
menės mokslų srities reiktų 
paimti išgvildenimui bent se
gančius dalykus:

Politiška ekonomija.
Ekonominė ir visuomenės 

t va rka.
Darbininkų judėjimo isto

riką.v
Socializmas.
Darbininkų apsaugojimo 

įstatymai.
Moterų ir vaiku darbas.
Iš valstybės dalykų reiktų 

vienos ar keleto prelekcijų 
apie valdymos formas: mo
narchiją, oligarchiją, teokra- 
tiją, respubliką. !

luva :
ga nuo vokiečių šalimi. Prie nepalikai ko už dantų, jeigu ką 
tokios išvados lyg ir nurodo| turėjai savo išminties “kapita- 
kelią lenką paskelbta 10 d. ha--le”. Nes jeigu tavo to “kąpita-

išvažiavo, nuliūdimo kankina
ma, namo, j

Jau buvo po dvylikiai. Mies-
landžiu žinia, kad Lieeluviu

si išardyta ir tą darbą attiku
sios l()-tis demokratmią-radi- 
kalią partiją. Jei taip butu, 
t. y. jei Lietuvos Provinziona- 
lė Valdžia butą pasekmė ko- 
kio-nors sukilimo Lietuvoje

lai į tokią Provinzionalę Val
džią reiktu žiūrėti kaipo į

lo" dalis užstringa už dantuojai

Išvadinti kapitalu? Kas iš tavo 
Įiakastų “talentų" ar sidabrinių?

Taigi dėmėkis, broli jezavite: 
turtas yra turtu, gėrybės vra 

gėrybėmis, o ne', kapitalu, kol 
turtai arba gėrybės neneša tau

turtais ar gėrybėmis pakinkysi 
darbinikus, kad jie tau ant tu

'jiems po grašį kitą nusuksi nuo 
ją algos), tai tavo turtai ar gecius. laciaus, ga 

ti, kad taip butą,
v. . i ryiJva viuiin^ia ivciĮ/iuiru* ii tuprovinzionalė valdžia ir alro-l. . , .. . _ .. ... ... .1 t busi kapitalistas, nors n* brosl-

1 1 ’’ "Smetona su* ... .v, . . . ...................vmmkas. Reiškia tavo tam lik- 
*’ ' 1 ra lurto valdymo forma (kartu 

su turtu, jeigu nori) vadinsis ka
pitalu, o no pats turtas.

Aha, broli jezavite, čia, ma 
reikia truputį ir smegenimis pa
vartyti, o ne taip, kaip prie tavo 
“Dominus vobiscum”, arba prie

do koalicijnė: Smetona su* 
Dovydaičiu — klerikalai.

uiliu ir, tur būti, 
socialistai, Smilge

vičius ir Malinauskas —- tau- 
Jininkai.

Jei Lietuvos Provinzialė 
Valdžia nėra pasekmė kokio- 
nors sukilimo, tai, be abejo-

Vileišis -

O ką tu toliau giedi apie tai,
Bet lai matyli ir nejieškant: kad kapitalas nesąs *išnaudoji- 

ta “provinzionalė valdžia” juk mo įrankis, lai, broli jezavite, 
susideda iš landesralo narių. Ollai Dievulis nepasiskubina už tai 
spėti apie pasekmingą sukilimą ■ nugramzdinti tavęs į tirščiausią 
Lietuvoj dabartiniu laiku tai 
lik bergždžias užsiėmimas. z

TAI PARTYVUMAS.

peklos smalą. Lai jis duoda tau 
laiko meditacijoms ir pakiltai. 
Lai jis atsimena, kad dar didesni 
už tave žiopliai ir bezbažninkai

lio.
Škvriumai* tu°ja l,ž IK,rtyvį laidininkų “Lie-j Juk ką gali žinot, gal tave ir 

tavos Nepriguhnybės Fondą”, šitas mažas pajnmkslčlis su mal- 
‘1 gali pastūmėti ant tokio ku

ku užkampinės diplomatijos ve-; lio, kuriuo eidamas tu išsisau- 
imui. Paskutiniame

konstitucija ar konstituciji-l kurio pinigai skiriami tautiniu^ <k le 
nė teisė. Specialę prelekci-j1 
ją, ar kelias jų, reiktų pašvę-j nu-, gotum peklos, o užtiktum loskos
sti Suvienytų Valstijų kon-j ,nery.ie S.L.A. organo redakcija ' šaltinį. % 
stitucijai, ir nušviesti S. V. llėlojai Ir gėdina lietuvius už Prie I 
konstitucijos išsiplėtojimą ir neaukojimą į tą lautininką fon-

Prie lo atsimink, broli, jeza- 
vile, jog socializmo gadynė jau

dis laukti karo.

ant krašto lovos ir kaž-ką po įlo
sią šnabždėjo. Ant žemes sto
vėjo butelis degtinės. Ona pa
mačiusi lai, nežinojo, ar praneš
ti pirmiau apie mirtį sesers, ar 
pasiteirauti ko delei jisai taip ne-

Jonas šiaip taip atsistojo, ban
dė i ką lai atsiremti, bet ir V 4. '

— Na, ką, gerus laikus ture-

Ona tylėjo ir nežinojo ką sa

mą sudarkei, bet da manai besi
valkiodama naktimis man akis

ui u, o kad ne — cik sau, kad ma
no akis daugiau tavęs nebematy-

ko neatsakydama. Jonas da il
gai vaikščiojo iš vieno kambari(| 
į kitą, keikė visus be skirtumo, ir 
save patį; paskui staiga nutilo ir 
atsigulė.

Ryte, apie septintą valandą 
kaž-kas pasibarškino į duris. Ji-, 
sai atidarė. Įėjo Ona. |

.Jonas išsyk nesuprato, kame

nuolikiai loki buvo neaiškus su
painioti, jog jisai gana rmlai už
klausė:

Kam •tau reikia persirėdyti?
šitie šviesus rūbai šerme

nims netinka. Aš turiu vieną 
tamsią...

— Kokioms šermenims?
pritaikymą praktikoje.

Reikėtų vienos l_ar keliu b’kas, jeigu taip darytų koks

Darbo departamentas paskel
bia, kad šešiose valstijose užsire
gistravo viso daugiau kaip 102 
tuksiančiai berniuku, amžiaus c 7

jų farmų darbams. Būtent, iki 
šiol užsiregistravo: Californijoj 
22,000; Indianoj 18,815; Illinois 
25,000; Ohio 18,000; Tennessee 
1,200 ir Wisconsine 1 1,000. Lou- 
isianoj manoma kad užsiregis
truos nemažiau kaip 6,000, o 
Norlh Carolinoj 5,000 berniu
ku. Rhode Island vidutiniu mo- 4 *-

ant greitąją mokinami

ir automobiliais gabenami į for
mas dirbti.

Bulviu tėvynė tai Amerika. Iš 
Amerikos jos pargabenta Euro
pon, būtent, 1553 metais vi( nuo- 
lis Heronimas Carda pargabeno 
j Ispaniją; 1563 melais .John

Pastarasiais laikais Serbijoj 
surasta dideli, dar nejudinti, an-

Gyveninio pabrangimas

Sulig darbo statistikos biuro 
parodymais, per paskutiniuosius 
18 melu, vadinas nuo 1900 iki 
1918, gyvenimas Amerikoj pa-

1900 melais aplamai žmogus 
su nedidele šeimyna galėjo iš
siversti vidutiniškai per melus 
už 769 dolerius. 1917 melais

gyvenant reikėjo 1101 dolerių.
Kur 1900 metais aplama, dar

bininko šiemyna galėjo viduti
niškai gyventi, išleisdama vien 
tik maistui viso 327 dolerius 
per melus, tai 1911 molais iš
laidos maistui pakilo iki 430 do
lerių, o 1917 metais iki 716 do
lerių.

barių pabrango 59 nuošimčiais. 
Drabužiams, kur pirmiau kaš
tavo 108 doleriai, dabar 210 

• dolerių. Kuras ir žibalas nuo 
| 40 dolerių pabrango iki 82 (lo

Kainos gyvenimo reikmenims 
ypatingai smarkiai pradėjo kilti 
pradedant nuo 191 I metą.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kritnlnallUkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Dura 

visokius dokumentus ir popieras.

Nnnių Ofisas:
>323 S. Halsted SI

Ant trečių luini
Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas t
127 N. Doarborn lt. 

1U -13 Unlty Bldt.
Tol. Central 4411

Ilarrison ir Wabasli avė., šia
urvakarinis kampas.

Ilarrison ir Stale Sis., pietva
karinis kampas.

Clark ir Vau Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fiflh Aveniu* ir Van Buren 
st. — ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kam|)ą;

Franklin ir Van Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rylinio 
kampų.

Adams ir La Šalie si., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sis., ant 
pietvakarinio kampo.

Ilalsted ir Madison, ant šiaur-

kyli šią nurodymu:
Bosyti visados tik rašalu, o ne

vienos popic-
ros puses.

Rašant, palikti 
platesnius tarpus
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas

kiek galint 
tarp eilučių

taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa-

prenumeratos, skelbimą,

pą.
Jackson blvd. ir Ilalsted 

ant šiaur-vakarinio kampo.
Ilalsted ir Vau Buren st., m t

Ilalsted ir W. 12 st., ant šiau
rvakarinio kampo ( prie 12 si.

Naujieną distrikte.
Ilalsted ir Maxwcll Sis., 

rytinis kampas.
Ilalsted ir W. llth st.,

šiaur-rylinio kampo (prie Klein

piet

ai) t

Ilalsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio eir šiaur-rytinio kam
pą.

Naujieną ofise, 1840 So. Hal-

Halsted ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rylinio ir šiaur-vakarinio 
kampų.

Bridgeporto distrikte.
Ilalsted ir Archer avė., šiaur

vakarinis ir piet-vakarinis kam-

Ilalsted ir 31 st., aut šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Ilalsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampu.
Pas J. B. Aglinską, 3346 So. 

Ilalsted st. (Naujieną stotis).

Ant \Ve11lworth avė. ir 47 st., 
ant piet-vakarinio kampo.

Ilalsted ir 47 st., ant šiaur-ry
linio ir piet-vakarinio kampą.

Town of Lake distrikte.

Prie W. 47 st., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rylinio 
kampo ir Naujieną stotyj pas
agentą A. Bartošių, 4601 So. 
llennilage avė. (John Karnels- 
kio kriauČšapčj).

Wcst Side distrikte.

vilt si. Pas agentą A. Ambro-

pas Blue Island ir Weslern avė, 
prie Macormicko dirbtuvės.

North Side distrikte.

MiLvmtkėc ir Robey, ant šia
ur-rytinio ir piet-vakarinio kam-

Lincoln si. ir Mihvaukee avė., 
anl piel-rylinio kampo.

Mihvaukee ir Paulina st., anl 
šiaur-vakarinio kampo.

Tie, kih* norėtą gauti Naujie
nas į namus kasdieną, malonė
kite užsiprenumeruoti “Naujie-

mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
le, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
anl atskiros popicros. O tai dcl- £
to, kad lafkraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips* 
nius sjiaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio rt'ikalais, tai vra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip slraipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o

trūkimą, kurie dažnai pasidaro

nio reika

kiui ir nežinai nei vie
nos uolos. Taip aiški

Užtikrinu, kad smui
ką ir mandolina graji- 
sj Į l-rias lekcijas per

kaip muzikos kompo
zitoriai nesinaudojo 
jąja anksčiau.

FRANK 
BAGDŽ1UNAS

3313 So. Union Avė.

t, Redakcijos.

Geriausias būdas dėl itrinimo
Neturi stvkuot nei viename name 

U-ro Richtrr’lo

PAIN TKPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių bu<lų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

TiknaąAiktai su pažymėta marke 
“JKARA”

85c. ir 65c. buteliuk,.* visneo antlekoso arba 
srn.'iai x»u<»

F. AD. RICHTBR & CO.
74-80 VVasliinjton Street. Ncw York, N. Y.

Kad kam ko

greičiausiu ir lengviau- 
8iu hudu įsigysite imu- 
dodaniicn Naujie
ji ų Reikalavimų Skel
bimais. Kaa ko reika
lui jai e, kas kų turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Nau jie- 
n o s e. Tuksiančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kandie skaito Nau 
jienaa, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimiĮ ir tas jusų paai- 
skp|hin>an atneš jums 
gerinusių pasekmių.

įsai S«»u(h llatsled SI 
Telefonai ( anai 15(16

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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DIDELĖ LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
Užlaikau laikrodžius, žiedus, branzalistus ir kitus auksinius ir 

idahrinius daiktus, rąžančius, škaplierius, maldaknyges ir visas ki- j 
:•« lietuviškas knygas, kaip dvasiškas taip ir svietiškas. Taipgi yra 
idelis pasirinkimas gramafonų ir rekordų, čia paminėsiu tik kelis: I

Cohnnbla
. aaJV}) Grafarjola > 

* augščlau I 
parodyta (

Pavc*" 
kslėiio yra I 

pigiausia ij 
prekėje Columbijos išdirbtų 
instrumentų. Turi aiškų ir 
švelnų balsą ir grajina JO ir 12 
colinius rekordus. 84 • AB | 
Kaina................... I Q.UU

-W’****?;

nusiminti, kad nedali 
balso geriausių svieto 
kadangi jie neatsilan- 
g\ veninio vietoje. Nu-

artistų,
ko jnsų
sipirk šitą Grafanolą, iš kurio 
gali išgirsti visų artistų balsus 
kokį lik nori. Grajina 10 ir 12

M5.00
E 235G Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
E 2357 Birulė ir Kur banguoja Nemunėlis.
E 235,8 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą.
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai.
E 2393 Saulelė raudona ir .lojau dieną.
E 2391 Už šilingėli ir Siu nakcialy. (Dlukiška daina).
E 1166 Sukluskime broliai ir Kur bakūžė samanotu.
E. 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus.
E 1168 Saltyšius ir žvirblelis.

I
I E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė.

E 1216 Giesmė i Panelę Švenčiausią ir Avė Maria.
E 1215 Butų darželis ir Batų čystytojas.
E 1217 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.

E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas. s ,

E 2397 Klumpakojis ir Koketka-Polka ir Klumpakojis.

E 2396 Našlys, žaislas ir l.apunėlė, Polka-Mazurka.

E 2393 Bum čik-Čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.

E 2360 Varpelis, Valeas ir Mano mielas. Polka.

E 2359 Nemuno vilnys, Valeas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Drauge, Porka-mazurka, Orkestrą.E 2221 Mano laivas, Daina ir | sveikatą, Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių polka, Armonika
!•: 1162 J ieva. Liaudies daina ir Polka nuo Rudos, Armonika solo.
E 1170 Velnias ne jmba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne lioba, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis 2-ra.
E 1249 Mano palvi ir Velnias ne boba.
E 2312 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas Orkestrą.
E 2313 Ant vienos galvos ir Zuavų maršas, Orkestrą.

I
 įvairiausius lietuviškus šokius įgrajintus geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant “Columbia rekordų.

Visi Cohunbijos rekordai yra padirbti taip, kad grajina abiem 
/ pusėm ir už tą pačią kainą.

Beikala/ikite musų naują Columbijos lietuviškų rekordų Katalogą. 
Kiekvienam pareikalavus katalogą prisiunčiamo veltui.

NoriuUpin>gus galit prisiusi iškalno .arba užmokėt tavorą priimant.
i J. F.VHUDRIK, 3343 So. Halsted st., Chicago, III.I  _—- ---

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Lcavitt St.
Suite 600-G12 Kampas 22nd pi.'

VnlandoR: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Pilone Haymarket 2563 Pbone Canal 4626

Ncdėldieniaia lik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

SPECIALIAI: Malcva malevojimui atubų isvidaua, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit int visados!

ftiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėi 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio jvairiausiua spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laikg.

Reikale kreipkitės:

1840 So. Halsted St., Chicago. III.

Vyriškų Drapanų Dargana
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
.$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
>■.’> ir augšeiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
šl.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O D R O N
1415 S. Halsted S t., Chicago, III.

Nariai Cook County 
Real Estate Tarybos

A. PETRATIS & CO.
Real Estate Ofisas

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

ir farmas

Apsaugoja turtų nuo ugnies

Peržiūri apstraktus,

Padaro poplctas

IŠPJAUK ŠITĄ
KORESPONDENCIJOS |, lš Ko Nfxated Iron yra padirbtas

WORCESTER, MASS. WATERBURY, CONN.

Balandžiu 21 diena buvo LSS. 
40 Kuopos Choro koncertas.

Programo išpildyme dalyvavo 
L.S.S. 40 kuopos mišrus choras, 
ta mspcciališkai sutaisyta orche
stra, J. Butėnas, bosas iš Brook-

Į soprano, iš Montello, Mass., plė 
I Iz. Avielenaitė, soprano, vietinė, 
I ir muzikos profesorius lenkas 
Barovvskis.

Šis koncertas savo programo 
įvarumu ir muzikališkumu buvo 
pirm ulinis worccsteriečiains.

Neprašai i bus paduoti platesnę 
recenziją, kaip apie Chorą taip 
ir apie solistus atskirai.

LSS. 40 kuopos Choras nors 
dar jaunas, bet gana skaitlingas. 
Vadovaujant energingam jau
nam mokytojui drg. J. Dirveliui 
trumpam laiku puikiai išsilavino 
dainuoti. Ir kuomet pasirodo 
ant pagrindų gerai išlavintos 
jaunuomenės būrys susidedantis 
iš virš 60 ypatų, labai malonų įs-

Balandžio 24 dieną The Ame
rican Brass kompanija padidino 
savo darbininkams’mokestį 2'/j 
centais daugiau valandai. Dar
bininkai džiaugiasi ir dabar gar
bina kompaniją, kad ji nei ne
prašoma tokią gerą širdį jiems 
parodžius ir algą padidinus. Iki 
šiam laikui paprastam darbiniu- Į 
kui mokėdavo 3 dolerius ir dau
giau už 10 valandų darbo. Da
bar, sulyg valdžios patvarkymu, 
kad kur dirbama valdžios užsa
kymai butų įvesta 8 vai. dorbo, 
tai ir pas mus dabar dirbama 
8 valandos ir mokama valandai 
nuo 32!/2 iki 35 centų; jei dir
bama viršlaikis, tai mokama 
pusantro karto tiek.

— Boblaukio Juozas.

MOEINE, IEL.

Jo Formulos Kompozicijos Prisiektas Statementas
Jis daugelyje atsitikimų padidina stiprumų ir pakantrumų 
menkų, nervuotų, suvargusių žmonių j d-ešlmt dienų laiko.

Plė Iz. Avietenaitė nors dar 
jauna, 16 metų mergaitė, ir dar 
tik pradeda rodytis ant scenos, 
apreiškia 
na vinie, 
kai labai

nemenką talentą dai- 
Jos dainavimas publi- 
patiko, buvo įšaukta 
pakartoti. Tad svei-

| kinam naują dainininkę.
Plė V. Putvinskaitė plačiai 

apielinkėj žinoma dainininkė, 
mokinė M. Petrausko, pirmu syk 
buvo atsilankius Worcestery, ir 
paliko publikoj labai gerą įspū
dį. Savo maloniu augštu sopra
no balseliu žavėjo klausytojus, 
už tai publika atsidėkojo gau
siais aplodismentais ir įšaukda
ma po kelis sykius ane scenos.

Abi solistės gavo gyvų gelių 
bukietus.

J. Butėnas tai gamtos apdova
notas nepaprastai stipriu balsu, 
griausmingas aidas jo dainų tie
siog nustebino publiką. Butė
nas, kaipo dainininkas, užims 
turbūt pirmutinę vietą lietuvių 
dainininkų tarpe.

Ir finansiniu žvilgsniu koncer
tas nusisekė neblogiausiai. Nors 
visą dieną lijo, o ypač vakare, 
kuomet koncertas turėjo prasi
dėti, lietus pylė kaip iš kibiro, 
liet vistiek publikos prisirinko 
virš 700. Nors vietiniai kunigai 
dėjo visas pastangas, idant už
kenkus Socialistų koncertui, 
bažnyčioj per pamokslą visaip 
šmeižė, niekino, ir dar tyčioms 
surengė bažnytinėj cvietainėj 
“koncertą” su dyka įžanga, bet 
visa kas nuėjo niekais. Kaip 
girdėt, tai doresni vyčiai bjau
risi tokiu kunigų pasielgimu.

Publikos užsilaikymas buvo 
pavyzdingas. Tik vienam kam
pe sėdėdamos trįs visiems wor- 
ceslei’icčiains žinomos merginos 
neiižsilaikė ramiai: laike solisčių 
dainavimo tam tikrais išrokavi- 
mais pradėdavo rankoms ploti.

Bravo, LSS. 40 kuopos Cho
ras. Daugiau tokių koncertų.

— Korespondentas.

Įvykusiais nuėsto rinkimais 
majoru buvo išrinktas 24 bal
sais daugiau socialistų kandida
tas, bet tik porai dienų — neda
lioj ik^jancdėlyj iki pietų. Tik 
panedėlyj po pietų politikieriai 
iškabino langai! pranešimą, jog 
ne socialistas laimėjęs, bet citi- 
zenų kankidatas, kurs, girdi, 
pasirodo gavęs 50 balsų daugiau 
už socialistų kandidatą.

Socialistai mano, kad tapo, 
padaryta kokia nors klasta iri 
reikalauja, kad balsai butų iš- 
naiijo perskaityti. I

Pažiūrėsime, kas iš to išeis. I

Sercdoj, gegužio 1 dieną, į čia 
afvyks garsus socialistų kalbėto
jas d. Charles L. Drake, kurs 
Moline Teatre tą dieną, vakare, 
kalbės ir rodys kruta m uosius

Grcat Wan-
derinsi”. Visas pęlnas, koks 
įplauks, eis socialistų partijos 
milijoniniam fondui.

Molines socialistai rengėsi su
taisyti dideles demonstracijas 
gegužinei darbininkų šventei ap
vaikščioti, bet mayoras ir ko- 
misionieriai uždraudė. Kad so
cialistai prašė leidimo darbini
nkiška paroda surengti, tai mie
sto viršininkai trumpai atkirto, 
kad dabar esą ne laikas tokiems 
dalykams.

Tymsterių (vežiotųjų) strei
kas pasibaigė. Streikininkai lai
mėjo padidinimą mokeslics. Su
lig nustatyta dabar mokestičs 
skale tymsteriai gaus, pagal tam 
tikras klesas, nuo 18 iki 21 do
lerių savaitėje. —Molinietis.

PANESDALE, MICH.

VISUOMENĖS DOMAI

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIEN8

Sngablal Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip jvairio- 
ae moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

NOTARY PUBLIC
751 W. 35ta gat., kamp. Halsted

Telephone Boulevard 6349

Skaitykite ir Platinkite

vakare, L.S.S. 81-oji kuopa ren
gia apvaikščiojimą Gegužinės 
šventės ir K. MARKSO 100 metų 
gimimo dienos sukaktuvių.

Programų dalyvaus žymiau
sios socialistų ir progresistų spė
kos. Po programų! šokiai iki 
vėlyvos nakties prie puikios So
cialistų Tambarinų Orchestros.

Tėmykite paskelbimą progra
mų sekamos pėtnyčios ir suba- 
tos “NAUJIENŲ” numeriuose.

Vakarti Komitetas.

į 'Direktorių Itoard įgaliojo plačiau
sių publikačijų Nuxatcd Iron kompo-

J zicijos prisiektą slatemenlą vieno iš 
plaukiusiai vartotų tonikų, sveikatos 
ir kraujo bildavotojų pasaulėje, kad

Į patįs žmones galėtu ekzaminuot ir 
spręst pagal jo užsitarnavima.

Tas konservatyviai yra apsKaitliuo 
ta, kad ši pažymėtina formullt dabar 
yra vartojama per 3,000,000 žmonių 

Į į metus vien Amerikoje.
Tarp tų kurie jį vartojo ir stip- 

I riai pagyrė jį yra daugelis gydytojų 
buvusių susinešime su gerai žinomais 
ligonbučiais, Suv. Valstijų Senato
riai, Kongręso nariai; žymus S.,V. 
Armijos Generolai (Atsitarmivę) ir 
pirimaus buvę sveikatos Oficialai.

Laikraščiai visur yra pakviesti per 
spausdint šį stateinentq savo skaity
tojų labui. Yra patartina, kad dak
tarai laikytų rekordą savo ofisuose, 
kad jie galėtų duot pilnus ątsaky- 
inus ligoniams apie tai žingeidau- 
iantiems. Kiekvienam patariama, 
išsikirpt šį ir laikyt sau. Prisiekto 
slatemento kopija bus kiekvienam 
reikalaujančiam išsiųsta. Ji yra se
kanti:

Iron Peptonate (Special specific
Standard) Saikas paduota Žemiaus. 
Sodium GlycerophoHphates U.S.P. 

(Monsanto.) 
Calcium Glycerophosphates U.S.P. 

(Monsanto.)
P. E. Nux Vomica U.S.P.
Cascarin Bitter
Magnesium Carbonate 
Po. Ginger U.S.P. 
Oil Cassia Cinnamon U. S. P. 
Calcium Carbonate Precip. U-S.P.
Kiekviena dviejų tabletų doza Nu- 

xated Iron talpino savyje pusantro 
grano organie iron formoje specia
liu ypatingumo iron peptonate Stan
dard, kuris, musų nuomone, turi vii> 
šiaušias kokybes, negu bile žinoma 
irono forma. Vartojant kitų išdir- 
byseių Iron Peptonate, mes galėtu
me Įdėt tokį pat saiką vartojamo i- 
ron plotkelėse už piginus, negu vie
nas ketvirtdalis musų kainos, ir var
tojant mctallic iron, mes pasiektu- 
mėm to palies už mažiaus negu vie
na dvylikta musų kainos; bet taip 
darant, mes turėtume geriausiai ži
nomą pavojingą gydymo veikimą. 
Glyserophosphalcs vartotas Nuxa- 
ted Iron’e yra vienas brangiausių ži
nomų tonikų ingredientų. Jis dau
giausiai yra rekomenduojamas su- 
budavoijimui nervų jiegos ir todėl 
padidina proto veiklumą, nes glycc- 
i o-phosphates yra sakoma talpiną 
sierą labai panašiame stovyje i tai, 
kaip jis yra randamas nervų ir sme
genų celėse pas žmogų. (|;1 visose gerose aptiekose. Dai

Kaip is sėmiau sekamo bus maty- Health Laboratories, Detroit, Mieli.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lieluviškas'
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygute ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru. <

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, UI.

čia skaitoma apie penkiatą 
dešimčių lietuvių šeimynų ir a- 
pie pusantro šimto pavienių. 
Girtavimas gana išsiplatinęs. 
Jeigu kokiu nors reikalu užeisi 
pas lietuvius į namus ir neuž- 
pundysi, tai busi negeras vyras. 
Balandžio 21 dieną buvo čia vie
nos lietuvių vestuvės. Girtavi
mas prasidėjo jau iš vakaro 
prieš šliubo dieną, o po šliubo 
gerta svetelių dar smarkiau. 
Kaip paprastai, kada žmonės 
nusilaka, sunku be muštynių 
jiems apsieiti. Taip buvo ir čia. 
Vienam vestuvninkų, mušty
nėms kilus, tapo šonas ir ran
ka supiaustyta peiliu ir peštu
kai atsidūrė policijos nuovadoj, 
kur turėjo bausmės užsimokėti.

Trįs mėnesiai atgal toks pat 
atsilikimas buvo, kur vienas lie
tuvis, P. B., peiliu apibadė kitą 
lietuvį J. T. Mušeika ir šiandie 
dar kalėjime tebesėdi.

Už tuos pinigus, kur lietuviai 
prageria, prakoziruoja ir teis
mams sumoka, jie butų galėję j 4 
pasistatyt gražią svetainę pra-j—----------- ------------------------- -
mogoms ir susirinkimams, taip žemės gilumoj, ką uždirba, visa 
kaip finai ir anglai kad turi. O ^blogiausiam dalykui prašvilpia, 
dabar kas? Sunkiai dirbdami —Variakasys.

Norint

eikite | tas sąkro-

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

ta du Nuxaled Iron’o svarbus ingre- 
dienlai, yra labai brangus produk
tai, kuomet suliginaina su dauguma i kilų tonikų.

Esant šiokiose aplinkybėse, pagu
nda atskiesti, ką kitą ton vieton į- 
del daugybę žmonių labai paliečia, 
už lai reikalinga būt' atsargoje, ir 
žiūrei, kad kiekviena bunka butu 
aiškiai pažymėta su vardu “Nuxate(i 
Iron” per Dae Health Laboratorijas 
Paryžiuje, Londone ir Detroite U. S. 
A. nes tik šis yra tikru daiktu. Jei
gu Jus esate kitas irono formas var
toję, be pasekmių, tas dar nepuru- i 
du, kad Nuxaled Iron jums ncpagel- i 
Dės. Mes užtikriname užganėdinimą ! 
kiekvienam pirkėjui, arba sugrąži
name Jums pinigus.

Kalbant apie Nuxatcd iron Dr. A. 
J. Nevvman, pastarojo laiko polici
jos chirurgas Cbicagoje ir buvęs na
minis .leffcrson Purk Ligonbučio 
chirurgas, Cbicagoje sako, kad tas 
buvo prirodyta per jo paties išmėgi
nimus, kad tai viršija bile prirengi- 
mą, kokį jis kuomet matė ir varto
jo dėl pagaminimo raudonojo krau
jo, subudavojlino nervų ir sustipri
nimo muskulų. Dr. .1. .1. W. Arm- 
sted Grove Hill, Ala. pabaigęs Ala- 
bamos Universitete medicinos fakul
tetą, Mobile, 1883, sako: ‘‘Atsitiki
muose, kuomet aš val iojau Nuxatcd 
Iron, aš radau naudingesnes pasėk
iu,es, negu iš bile prirenginu), kuomet 
kokius aš esu vartojęs bėgyje 34 me- I 
tų praktikos.” Dr. R. B. Buugh, | 
Polkville, Miss., pabaigęs Mcmphis ! 
ligonbučio Kolegija, Mcmohis 1898, 
sako: ‘‘Aš visuomet prirašau Nuxa- 
ted Iron, kuomet atbudavojimo to
nikas esti reikalingas”. Nuxatcd I- 
ron dažnai padidina stiprumą ir pa
kantrumą pas menkus, nervuolus, 
suvargusius žmones Į dešimtį dienų.

IŠDIRBĖJĘ PASTABA: Nuxated 
Iron nėra paslaptinis vaistas, bet ap- 
liekoriaius visur gerai žinomas. Ne- I 
panašus senoms inorganic iron for- I 
moins, šis lengvai pritųtaiko, neuž- " 
gauna dantų, neapjuodina jų, nes ne- " 
sugadina vidurių. Nuxated Iron nė- ' 
ra rekomenduojamas sunkiose ligo- i 
se, bet tiktai, kaip tonikas, kraujo ir : 
stiprumo budavotojas. (Ligos atsili
kime, visuomet tarkite^ su savo šei
mynos gydytojumi ir pasitikėkite jo 
patarimams). Jeigu abejojate, ar jum 
reikalinga vaitot tonikas, pasiklau- I 
skite pas savo gydytoją, nes mes ne
norėtume jums parduot Nuxated I- 
ron, kuomet jis Jums nereikalingas. 
Jeigu jus vartojate j), ir jums netia 
gelbėjo, praneškite mums, o mes su
gražinsime jums pinigus. Parsiduo-

Dae

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IIAT.CTEl) ir n-ra GATVĖS

Tel. Pulhnan 312.

DJ.Bagocius,M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

MONĄRCH BREWERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietiškų 
popieru, tai galite gauti kožną kar
ių. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite į

Monarch Brcwcry,
21 ir S. Wcstern avė.

Gco L. Ukso, Agent.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, VyrišĮcy, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagi
Telephone Drover 0693 

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—8 popletrj 
7—8 vakara. Nedįliomia 10—IZ 

* . ’j-i  ' ' * ■'

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Mtojis Ir CIiIrarĮis

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

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

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
Slaliu ištyli jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie- 
u 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 M
Tėmykite į mano parašą 

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai
Y Gyvenimas yra

v tuščias, kada pra
1 <K‘'.iiius.

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 

p thalmomcter. Y- 
patinga doma at- 

< “t. kreipiama i vai
kus. Vul.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4317

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs. A. VIDIKAS
Akušerijon Ko-

ho*

Baigusi Akušerijos Ko 
iegiją; ilgai praktika 
vus Pennsylvanijos ho

Phijoj

dymo, 
rodę

3113

Pasekmingai 
prie gim- 

zdyką duodu 
visokiose ligose 
m ir merginom. 

So. Halsted Str., 
antrų lubų) 

Chicago.

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Ncdėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclcphone Yards G87

Telephone Yards 5032

■ ’ ---- ~ - r -
3109 S. Morgan st. Chicago

.ANUOS: Nuo b >ki 11 
ir nuo 5 iki S vakare

EXTRA!
DIDELIS IšIĮARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkcisiai, 1 seifas, 1 
benčius dcl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti. Taipgi didelis išpar

davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip tai: 
deimantų, žiedu, laikrodžių, branzalictų ir 

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

NaudolKtCs proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicagt 
tarpe Lcavitt ir Iloyne avė.

Tel. Canal 5838.

TELEPHONE YARDS 1814.

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

8325 So. Halsted SL, Chicago ■ 
. ..........................................................

Tclcphone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 141 h Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš pi et, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dienų.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI TIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago
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Chicago ir Apielinke
kibs augštesnioji valdžia, 
kol kas ji nukimba.

bet

Didele ekspliozija

Sužeista 17 darbininkų — 
du lietuviu.

čia tik ne kipšo darbas? Žinia 
mat, kad ponas Billis ir ponas 
Kipšas yra aršus priešai.

.r
Nelaimė

Praeitos subatos vakarą lapo 
mirtinai pritrenktas policijos

Tik du automobiliu
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 

vagiliai esu nukniaukę tik du au
tomobiliu.

East Chicago, Ind.—SS. 201 k p. hu- j 
sirinkimas įvyks gegužės 2 dienų, 
7:30 vai. vakare, K. Grikšo svet., 
il50 st. ir Northcote avė, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir naujų na
rių atsiveskite . —L J. Kazlauskas.

RAKANDAI

111L1 llllitl l'UKUia puuuijus j

automobilio bažnyčia, Charles J. |
Flcischner. Ant automobiliaus

Užsidarys daug kabaretų
Nuo gegužės 1 dienos, dauge

lio kabaretų savininkai tur-but

. .L. S. J. Lygos 1 kp. rengia prelek- 
cijų gegužės 2 d., 8 vai. vakare, Mil
dos svet. ’l'ik vyrai bus įleidžiami 
ir tai ne jaunesni 18 melų. Skaitys 
l)r. A. J. Karalius tema “Lyties klau
simas pas vyrus”. —Komitetas.

Už $50 NUPIRKSI $2j0 dvigubais 
spnngsais phonografa, 2 Jewel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir keletu 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9xi2? $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

Chicago Cold Storagc kompa
nijos dirbtuvėj, 1532 Indiana 
j-įt.. |>i'4»vitQ kilo clitlolf

True translation filed \vith thc post- 
master ai Chicago, April 29, 1918, 
as retĮuired by thc act of Oct. 6, 1917.
Gauja kėsinosi nulyn 
čiuot negrų.

Sacramcnto bulvaru. Du kali
niai, po dienos darbo vežti at- 
g»»l j lculejiiiiQ, irgi
sužeisti.

sulig naujo miesto tarybos pa
tvarkymo nuo 1 dienos sekamo

ta septyniolika darbininkų — 
vyrų ir moterų. Sužeistųjų ta
rpe randas du lietuvių pavar
dėm, būtent — Jonas Samba ir 
Antanas Ūkas. Pastarojo gy
venimo vieta nurodyta 3634 Lo- 
we avė.

Nelaimė ištiko ekspliodavus 
katilui, 600 galionų įtalpos, ku
ris buvo pripildytas ammonija.

ir Halsted gatvių minia, apie 200 
žmonių, kėsinosi užpult negrų

malšini įpykusių minių ir tuo iš

Pateko bėdon

pasilinksminimas — muzika, šo
kiai ctc. — visuose tuose kaba- 

' retuose, kur bus pardavinėjahia

Brighton Park. — LSS. 171 k p. mė
nesinis susirinkimas įvyks gegužes 
i <1. svet , 
drauges, malonėkite

SO vnl. vnk. S. Mažen av<-.
_____ t ■" *'e atvykti laik
nes yru daug svarbių reikalų.

—J. GutdaitiH.

šaukiasi policijos pagelbos.
Barzdaskutyklų savininkai su

sirūpinę: darbininkai rengiasi

Nepavykęs žygis
Praeita subalų ••nežinomas 

banditas’’ užpuolė Variety Ma- 
nufacturing kompanijos žygūnu

Jie reikalauja 9 vai. darbo die
nos ir algų padidinimo. Sam
dytojai atsisako išpildyt darbi
ninkų reikalavimus ir šaukiasi

tį policija jau sergėjo 27 “bar- 
bernes“. Bijomasi mat, kad

nei špi klys

jų 325 dol. Apiplėštieji įėjo |>o- 
licijos stotin, kad pranešus apie 
savo nelaimę ir... po pusvalan
džio Ricchel prisipažino, jog a- 
piplėšimas buvęs surengtas su 
jo žinia ir kad “nežinomasai ba
nditas“ yra jo draugas Robert 
Mudge, gyvenas 3120 Fulton

jiman sumanųjį Riccliel’ų ir nit-

Abudu

Visą amžių kaiėiiman.

teisė visam amžiui kalėjimai) lu-
Antrasai žygūną

Gough, poliuosuotas.
John

užmušime krautuvninko Jacob 
Pill'o.

Nebcklauskite
“correct time”.

Chicagos telefonų kompanija 
praneša, kad nuo gegužės 1 die
nos jos “kostumeriai“ neteks

Gevalt! Ponia Granger 
“prapuolė”.

Tie didlapių reporteriai, ku
rie, kaip žmones sako,, užuodžia 
kas dedasi net per septynias pė
das žemėje, vakar užuodė, kad 
p-ia Pearl Granger apleidusi 
prof. Tolimo namų. Gevalt!

rect time, pleasc”. Vadinas, ne-

landa. Kompanija sako, kad 
cicagiečiai labai plačiai naudo
josi ta privilegija — net 250,000 
kartų į dienų. Darbininkai esą 
brangus, laikas — irgi, taigi nuo 
gegužės 1-mos dienos nebeklau- 
skite: “correct time, pleasc“.

riai. Ir miklina savo nešvarias 
uosles, buria ant pirštų, kur ga
lėjo dingti ponia Granger, ir re
ngiasi išnaujo paleisti darban

Padėjo bombą.

Cuccia's saliuno ir biliardinės 
876 Tovvnscnd gatvėj. Kilus ek- 
spliozijai apgriauta visas namo 
prvšakys. Manomų, kad tai

Kaip tik patirta, kad ponia 
Granger apleido prof. Thomaso 
namų, uosius Tribune’c repor
teris skubiai patelefonavo po
niai Thomasienei:

- Ar ponia Granger jau išva
žiavo?

—Taip, ponia Granger išva
žiavo — atsakė Thomasicnė.

- Ar tamsta ir prof. Thomas

laiko atgal Cuccia gavo grasin
antįjį laiškų reikalavimu įteikt 
“juodųjai rankai“ 1(MX) dolerių. 
Pastarasis reikalavimo neišpil-

lai nei vienam neapeina— 
atkirto Thomasicnė ir uždare te

Beportcriai dabar uodžia ir 
buria. Daugelio iii uoslės nu-

Kipšo darbas?
Praeitų sabalų nuo Billy Sun- 

day automobiliaus tapo pavog
tas vienas “tiras“ apie už 100

tur būt, išvažiavo ponia Pcarl 
Granger.

Prof. Tolimas ir p-ia Pcarl 
Granger, kaip žinia, bal. 11 d., 
buvo areštuoti Brevoort viešbu-

bėdon: ponia Mary llill pairau-Į džių kabaretų savininkai buvo 
kė jį tieson. Reikalauja 50 tuks-! manę apeiti tų įstatymų, įren- 
tančių dol. už sulaužymų duo-‘ giant pasilinksminimo vietas

* šalimuose namuose. Bet miesto 
valdžia nepavelijo.

to žodžio.

Gaisras s tok j arduose
BRIDGEPORT

sras G. H. Hammond Packing

ir Bucine gatvių. Nuostolių pri
daryta už apie 10 tūkstančių do
lerių. Gaisro priežastis dar ne
patirta.

Prakalbos.
Balandžio 26 d. Mildos svetai

nėje buvo prakalbos, kurias su
rengė LMPS. 9 kuopa. Kalbėjo

| Moterų istoriją, būtent, kaip žiu- 
True translation filed with thc post-1 rė(a j moteris senovėje, kaip bu- 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917. Į vo pripažinta moteriai dusia ir 
Areštai i lt‘ Turi) kita’ ’^trodė,
‘ Fcderalės valdžios agentai a-1 ka(l moters buvo pilnoj
reštavo tūlę S. (iecan, 2736 Best*malonėj savo viešpačių vyrų, ir
gt., ir Gustave Hohn’ų, 2914 Ir- 
wing gt. Pirinasai esu užreiš-

(lomos “ruja suktų politikierių“, 
antrasai — iškabinęs savo lan-

palaikas. Tūliems vyrams tatai 
nepatiko ir apie tuzinas jų sta
igu sukilę išgūrino. Toliau kal- 

; bčtoja nurodė moterų organiza- 
įvimosi reikalingumų, kas jas

“Jis taipjau

sis buk sakęs, kad laisvės pas
kola vra “vien humbugas“.

J ieško mergelės

Miller, 1234 Noble gt. Giminės 
tikrina, kad mergelė pabėgusi 
tikslu tapti “garsia aktorka“.

“fžymųs biznieriai”
Užvakar naktį policija užklu

po būrį įžymių biznierių Intcr 
Oeean budinke — “bekaziriuo- 
janl“. Astuoni areštuoti. Po
licija nesako kas per vieni tie

moterų organizacijos mierius ir 
tt. Pertraukoj buvo renkamos 
aukos. Kiek surinkta, nepaty
riau. Tuo pačiu tarpu mažos 
mergaitės padekleniavo eiles.
V. Briedukas puikiai paskambi
no ant piano. Pagalios dainavo 
dar vaikų mišrus choras, vado
vaujamas p-tCjSatniuliute. ..tau
tiškų himnų. P-lė Staniuliutė tu
ri nemaža gabumų vaikų lavini
me. Tik jai reiktų dar trupulu-

niūriai“.

True translation filed with thc post- 
master at Chicago, April 29, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Neleido kalbėt už 
laisvės paskolą

Kiek laiko atgal Laisvės Pas
kolos komitetas buvo persąm- 
dęs East End svetainę, ant ker-

sirinkimui, kuris ten turėjo įvy
kti užvakar naktį. Vėliau kon
traktas buvo panaikintas. Po to 
svetainę persamdė Cook pavie
to soc. P. Komitetas d-gei Kate 
Richards O’l Jare prakalbai (Pa
staroji, beje, yra nuteista pen
kiems metams kalėjimai! už “iš
davikiškus užreiškimus“. Ji yra

teismų ir dabar paliuosuota už
stačius reikiamos kaucijos).

keliatų miliutų — važnyčiai nu
ėjus “savais reikalais“.

Billis tuoj užorderiavo visa es
kadronų policijos, kuri turės su- 
jieškot nukniauktų “lirc’ų

Teismas tečiaus panaikino tų 
bylų, vadinas, išteisino prof. 
Thomų ir Pcarl Granger. Bu- 

Arivo dar kalbama, kad prie jų

M. X. MOCKAUS

atėjo vyras — kalbėtojas ir nio- 
teris-dainininkė agituotų už lai
svės paskolų. Jiedu nieko ne
žinoję apie panaikinimų kontra
kto. Susirinkimo pirmininkas 
jiems už reiškęs, kad čia yra so
cialistų susirinkimas, taigi kal
bėti apie laisves paskolų nega
lima,. Dainininkei betgi priža
dėta leist dainuot, jei tam pri
tars susirinkusieji. Bet kadan-

vyrui, tai ir vėl abudu grįžo iš 
kur atėję.

Prakalba su naujais paveikslais įvyks panedėlj, ba
landžio (April) 29d., Mildos svetainėj, ant Bridge
porto. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga lėšų paden
gimui 10c. ypatai. Rengia LDLD. 19 Kuopa.

Areštavo du mekleriu

Policija areštavo du mekleriu
— J. Cadvvel Benson ir T. F. Sa-

gatvėj. Kaltinami neteisingu iš- 
viliojimu žmonių pinigų.

ASMENŲJIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Antano Lūšio, 

Kauni' gub., Šiaulių pav. miestelio 
Viekšnių; atsišaukite pats arba kas 
žinote praneškite jo adresų.

Jonas Lūšis,
324t Limo St., Chidngo. III.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versiu patinkant savo puikius 5 kam
barių rakandus. Įdegantis tikros ska
ros seklyčios setas, 8 šmotui, dttinin 
ritinio setas, vėliausio styjiaus. Taip
gi iniegnniojo ir virtuvas riiknndni. 4 
„liejiniui (><i vei k »I :■ i 'l'nip^i .<gH5O |>utH- 
.skiiinbintis pianus 15)18 styliaus bus 
pniiiikiiiikis už $220 ir $200 Viclrolu 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:-- 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
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.

BUME BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago.

AUTOMOBILIAI MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGN1NG 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI’RftDALŲ

M ūmu Mist emu ir ypatiKkan mokinimu pa
darys jus žinovu | trumpą taiką.

Mei turime didžiaudus ir ueriauiduR kirpt- 
mo-desiRninu ir Hiuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir pama
tyti mu»ų mokyklą bite laiku — dieną ir va
karais ir gauti tipecialižkai pigią kainą.

Pntrenos daromos pagal Juku mierą —- bite 
•tailės arba dydžio, iž bite madų knygos.

MAHTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Kasnieka, Perdėtinis,

118 N. La Balte gatvž. Kambarys 4K-417. 
priei City Hali.

Pajieškau savo brolio Jono Ker
čia, Kauno gub., Telšių pav., Kretin
gos para]). Noriu pasimatyti, turiu 
svarbų reikalų — einu j kariuomenę-.

Adomas Bcrčis,
3564 So. Halsted SI., Chicago, III.

PARSIDUODA sidekaris, tinka 
Harley Davldson motorcycle, arba 
Excelsior, visai pigiai, kų greičiau
siai. J. Mikšis,
2917 S. Lowc avė., Chicago.

J IEŠKO KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon storas. Ge

ra vieta dėl bučernės ar grosernės, 
didelė vieta, dėl automobilių ir ar
klio, sykiu ir pagyvenimai, prie Į>:d 
geležinkelio stoties. Kreipkitės šiuo 
anlrašti: - P. L. 3 Ui \V. 1 llth SI. 
Roseland, III.

PARSIDUODA motorcycle India
na arba Excelsior pigiai .I)ykai tai
some per šešis mėnesius.

J. Mikšis, 
2917 So. Lowe avė. Chicago

NAMAl-ZEMft

REIKIA IMKHIMNKt
gfe a ABI turime vfHoklų durbų 11 f| II [J H I fabrikuose, krautuvėne, <>- 
II U 11 11 U I fiuiose, buteliuose ir re- U n II U n I Rtorrntuovc.

Pamatykite musų dideli 
surašą. Geriausios al<os, mažas nuims atlygi
nimai.

Advance Employment Exchange 
2-rau augštas.—179 W. Wa8hington ai

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
wcst side į Red Spring šapų. Gera 
mokestis, pastovus darbas. Važiuo
kite 21 (amai gatvės karais.

Henry Scnomer Company 
509 Malher SI., vierias blokas į pie
tus nuo Ilarrison ir Canal gatvių.

REIKALINGA leibcrių — dirbti j 
medžio išdirbystės dirbtuvę. 26c į 
valandų. Atsišaukite tuojaus.
917 \V. 20th Plaee. Chicago

PARSIDUODA 2-jų augšlų namas 
6, 3 ir 3 kambariai, maudynės, gu
zas ir ištaisytos gatvės, viskas apmo
kėta. Randa $31) į mėnesį. Kaina 
$2,500, apie $300 įmokėt, likusius po 
$30 į mėnesį drauge su nuošimčiais.

McDONNELL, 
2630 Wcsl 381h St., Chicago

ĮemokyklaĮ
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.lstori|os Latikų Raftymo 
Lenku ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių

I Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos |
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt m 
.r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gy ve-i 
nanėius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviikaL

American College Preparatory School 2 
3103 3. Halsted St. Chicago III tt

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ ffl

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

• .
i himno vaikučiai galėtų padai
nuoti ir naujųjų laikų himnų. O 
tai yra svarbu, kadangi mokina
mųjų vaikučių levai daugumoje 
yra progresyvus žmonės.

Antru atveju d. Pelrikienė ka 
bėjo apie darbininkių-motinų

Ir pirma ir antra prakalba 
klausytojai buvo pilnai paten
kinti. —J. B. Aglinskas.

Lietuvių Paroda

tiksiu išreikšti lietuvių lojalumų 
šiai šaliai ir kartu pakurstyti

dų po pietų ir nuo Bridgeporto

Rcginiento svetainę, Wenlworlh 
avė., galėjo dalyvauti apie pora 
tuksiančių žmonių. Griežė ke
lios muzikantų bandos ir ple
vėsavo daugybė vehikų, ameri
koniškų ir, tariamai, lietuviškų 
— raudonos, baltos ir židios

:iW'Į"" "—yr__

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus ctc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

Visi Lietuvos Mylėtojų Draugystės 
nariai, sulig pereito susirinkimo nu
tarimu, turi dalyvauti Pirmos Gegu
žės apvaikščiojime bendrai su vi
som progrcsyvėni draugijom. Lietu
vos Mylėtojų Draugystės nariai to
dėl malonės susirinkti Mildos sve
tainėje (ant trečių lubų) 1 diena ge
gužes kaip 7:30 vai. vakare. Nepa
mirškite! —P. Orlauskas.

LMPS. 9-los kp. ekstrų susirinki
mas įvyks ularninkę, balandžio 30 <1. 
8 vai. vakare Aušros svetainėj, 3001

I narės malonėkite atvykti laiku ?
•‘—Organizatorė

REIKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterįs prie švaraus šapos da
rbo. Gera mokestis. Atsišaukite. 
Empl. Gate, 1700 Peoria St., Chicago.

REIKALINGA bučeris. Geras da
rbas, nuo 4 vai. ryto iki 6 vai. va
karo — ne ilgiau. Malonėkite atsi
šaukti greitai.

Alex Suoilla, 
8714 Ilouston avė., So. Chicago, III.

Tcl. So. Chicago 838.
REĮKALINfil vyrai anl bordo: su 

valgiu ir kambariu .$(» į savaitę. Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIU HOTEIJS 
1606 So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA fai inn Michigan va
lstijoj, didžioje lietuvių kolonijoje. 
Farnia susideda iš 160 akečių, 60 a- 
kerių dirbamos, o likusi miškas ir 
ganyklos, žemė labai gera; galima 
augyti kviečius, dobilus ir šiaip vis
ką, kų tik nori. Kas norėtų, gali pir
kti ir su visais įrankiais ir su gyvu
liais. Karvių yra 12, veršių 25, ark
lių 4, kiaulių, vislų ir taip daug vis
ko. Norintis gali pirkti ir su užsė; 
liti. Ta farma parsiduos visai pigiai 
iš priežasties blogos sveikatos savi
ninko. Reikalaukite platesnių žinių 
šiuomi adresu:

Wm. Karroll, 
Box 66, Peacock, Mieli.

Mokinama: angliškos Ir lietuvli- 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystėš, dalUa- 
rušystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Hhtsted St. Chicago. III

REIKALINGA VYRAKį SCRAP 
IRON YARD. \
CHICAGO METAL REFINTNG CO., 
3000 So. KEDZIE AVĖ., CHICAGO

PARSIDUODA labai pigiai kad 
užbaigus tiicla. Mūrinis Cottage, 6 
dideli kambariai ir skiepas su 3 ka
mbariais ir maudynė. Viso 9 kamba
riai. Atsišaukite: 3350 Emcrald Avė.

REIKALINGA vyras į Douglas 
pirtį.

BATUS CO
351G W. 12th St Chicago.

BEIKALINGA vyras prie žirklių ir 
du leiberiai j geležų kiemų. Atsišau
kite į: Northvvestern Scrap Iron 
Machinery Co„ 1717 N. VVeslern Av.

.MOKYKLOS
Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitės.

Kas nori išniokt anglų kalbos ir 
ėašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklų. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didėtu Užsirašyt galima kiekvienu 
laiku. AUŠROS MOKYKLA 
3001 S. Halsted SI., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

Ka-tik išėjo iš spaudos 

D i 1 g i o

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Rackulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naūjienų” 
Knygyne.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA kampinis saliunas, 

geroj vietoj, lietuvių apgyvenloj vie
toj. Biznis eina puikiai ir kas pir
ktų jj gerai pelnytų. Savininkas tu
ri eiti j kariuomenę ir iš los prie
žasties parduos jį pigiai.
671 \V. 18tli St., Chicago.

kai!inama vra

PARDUODU eeverykų laisvino ša
pų. Viela yra išdirbta per 8 melus. 
Visos mašinos vėliausios mados. Pa
dų siuvama mašina 
ant elektros. Visa n
dų ilgio. Darbo užtektinai dviėip 
vyram žiemų arba vasarų. Kaina y- 
ra $1500, bet per priežastį savininko 
ligos gali pirkti už prieinamų kai
nų, taipgi viena padų valoma maši
na 18 pėdų ilgio parsiduoda. Gali 
pirkti labai pigiai. Atsišaukite ant 
šio adreso:

J. GRIGOLIS, ' • 
2290 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA Cleaning, pressing 
shop Savinikas važiuoja į kilų mie
stą. Gera proga pirki i pigiai — už 
$150. čia yra (i parapijos. Tik vienas 
“klyning” visoj apielinkej. Kas nori
te, pirkite tuojaus. Namas ant dvie
ju pagyvenimų. Gyvent viršuje biz
nio. Randa $8. M. Cohen, 
Matu Street, Liinont, III.

PARDUODU kriaučių šapų, valy
mo ir dažymo, gera viela. Ant Wesl 
Sidės, lietuvių apgyventa. Del pla
tesniu žinių rašykite laiško į “Nau
jienų” ofisų pažymėdami N 14.

__ I GERAS SALIUNAS, gera buveinė
So. Halsted St. Visos 9-tos kuopos dėl lietuvio. Kreipkitės į P. Schocn- 

' ....... hofen Brew Co. —Paslklauskit M.
Preib, 18-la ir Canalport avė. Chgo.

' VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

p ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbias! 
Naujienose.

Ateikit į Eagle Rlver, Wisconsin
Nes čia yra

LIETUVIŲ KOLONIJA Iš ŪKININKŲ 
KURIE PELNO PINIGUS

karės kaštai čia yra. Mieste maistas ir drabužis kasdien brangsta 
Jus turit mokei, kiek ūkininkas reikalauja. Jūsų uždarbis nedidėja taip 
greit kaip brangsta pragyvenimas. Ar jus permatote, kad gali jums 
greit prisieiti suvartot savo sunkiai uždirbtų laupinimų?

Dabar yra laikas ūkininku tapt. Buk pasinaudotojas iš karės aplin
kybių. Tai yra gyvenime proga, kuri gal niekuomet negrįš. Ar žinot, kad

Eagle River’e lietuviškos šeimynos, kurie pasipelnys iš priežasties 
augšlų Kainų ant maisto, kad tie, kurie gyvena miestuose, privalo mokėt? 
Jie čia «.tėjo vos keletas metų atgal. Jie visi puikiai gyvena ir šis jiems 
bus geriai.sis metas.

PAMANYK APIE TAI
EAGLE RIVER YRA GERIAUSIS ŠALYJE DISTRIKTAS 

ir bulvės yra pinigų vertos. Jos gali bul sodinamos iki vėlyvam laikui 
biržeh jc taigi kurie dabar perka ūkės, lutės užteklinai laiko šiam sezone.

JUS GALIT DARYT, KA TEN APSIGYVENĘ LIETUVIAI DARO 
Žmonės iš jūsų pačių gimtinio krašto jūsų čia laukia. Jie išsiilgę sma
gių, gyvų žmonių lietuvių, kaipo savo kaimynų. Sanborn žemės kompa
nija reikalauja ūkininkų, arba lokių, km ic norėtų ant visados pasilikt 
anl ūkių ir visokiariopai jiems gelbės, kad šiems pasisektų.

Lietuviai: Jus galite pirkt ūkę nuo Sanborn žemės kompanijos 
ant lengvų išlygų.

Mes galime parduot jums kiek tik jus norit žemės, pagal jūsų pačių 
terminus. Mes turime keturių dešimtų akrų tikės, kurias jus galite taip 
pigiai pirkt, kaip už $600 ir liek brangiai, kiek $1600.

Ateikite į kaimynystš su savo krašto žmonėmis.
Dabar yra laikas. Palikite piliečius su jų vis kįlančia kaina. Duo

kite savo vaikams progų pabūt tyrame ore. Išdirbkite ūkę, kuri jums 
gerai apmokės ir padarys save neprigulmingu anl viso gyvenimo. Ap
lankykite mums ir palįs pamatykite. Jeigu Jus negalite to padaryti, ra
šykite šiandien, reikalaudami paaiškinimų..

SANBORN LAN!) COMPANY 
Eagle River, Wisconsin.
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