
•--JT ......

Pi ritas Lit i.a ui Dienraštis Amerikoj
| Ad (.

J NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

Talaphona Ganai 1506

IN AUtEMO
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Eątered os Second Class Matler March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

WWL!. JIM

Pn mus .li'oimyiif Dienrasns Aattu ikoj
Addrrss:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Tslephone Ganai 1506

tr0L V Kaina 2c
-- 1 ■■■■■■■ ■■■■— A.-a.lLJIAUL ‘4 .L.11.!! ! 4 ------- -----J”?

* .. •. < \

Chicago, UI., Ketvergas, Kovo-March 28, 1918.
j'!!»■-- ■ -......— I .. .................................................. ..1-11

Price 2c No. 74

Vokiečiai išvyti iš Ode
Ukrainičiai kila prieš vo 

kiečius
Išvijo vokiečius iš Nikolajevo
Reikalauja kad vokiečiai išsineš 

dintų iš Ukrainos
RUSAI ATSIĖMĖ ODESSA atiduotų 85 nuoš. savo grudų ir 

visų cukrų iš savo 114 cukraus

iš šiaur-vakarių ir pietvakari 
linkui Charkovo, kurio paėm 

| mas izoliuotų pietinę Rusiją nu 
šiaurinės. Austrai pereitų si 
vaitę paėmė Znamenka ir Kone 
top, 150 m. į pietvakarius nu 
Charkovo.

i Paėmė daug laivų.
Presos pranešimai sako, ka 

kada vokiečiu rj paėmė Odessa 
jie užgriebė du karišku laivu i 
daugybę artilerijos, amunicijo 
ir ginklų.

Laivų dirbtuvėse Nikolajev< 
vokiečiai paėmė 250 laivų, ji 
tarpe kelis neužbaigtus dread 
nautus, torpedinių laivų naikiu 
tojus ir submarinas, taipgi di 
kruizeriu kartu su daugybe pir 
klybinių laivų.

vedos?
a •

Odessa paimta po kruvino 
mūšio Daugybe duonos išvežama iš 

Kijevo ir delei to ten yra didelis 
trukumas maisto. Miesto val
džia susikivirčijo su Rados val
džia delei maisto situacijos iri 
miesto galva (majoras) rezigna
vo.

Užmušė 80 vokiečių. ’
Nevelio valstiečiui, 54 mylios 

į šiaurę nuo Vitebsko, susiorga
nizavo pasipriešinimui vokiečių 
maisto rekvizicijai. Jie, sakomi

RUSIJA ĮSTEIGĖ 
TARYBĄ

True translation filed w1th the post- 
niaster at Chicago, March 28,* 1918, 
as reųulfed by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 27. — Pu
siau oficialė rusų žinių agentū
ra praneša iš Maskvos, kad So
vieto ir Ukrainos kareiviai po 
kruvino mūšio, kuriame dalyva
vo ir laivyno spėkos, atsiėmė 0- 
dessą.

(Vokiečių karės ofisas Kovo
13 d. buvo paskelbęs, kad vokie- lnu< užmušė 80 vokiečių karei 

Sy-lviu.
iųiarties

Valstiečiai žudo rekvizuo
jančius maistą vokiečius

čių kareiviai į>ėjo į Odes.' 
lig pirmlaikinės taikos su 
tarp Rumunijos ir centralinių 
valstijų Rumunija turėjo gelbė
ti gabenimui centralinių valsty
bių kareivių per Maldavijų ir Re-

ros ir lydima dvylikos pagelbi- 
ninkų Kollantai bandė nuvykti 
į Švediją per Finlandiją, bet Fin- 
landijos baltoji gvardija juos su
grąžino. Vykdami į Helsingfors 
visi susėdo į mažų laivų, lydimų 
rusų kariško laivo. Kariško lai
vo komanduotojas nepritarė jos 
idėjai ir nuvežęs laivų į minų 
laukus apleido jį.

Kollantai ir jos draugai išsi
gelbėjo ant plaukiančios ledo ly
ties, kuris nuplaukė arti Aland 
salų. Ten jie buvo areštuoti šve
dų kareivių, kurie pagalinus pa
leido juos kada prigrasinta, kad 
dęlei to bus areštuoti visi švedai 
Rusijoj.

Nors Kollantai rezignavo iš 
kabineto kadangi ji buvo prie
šinga organizavimui apsigynimo 
armijos, ji remia bolševikų par
tija ir dabar organizuoja vedė
jus partizantiškos karės ir sklei
džia socializmo idėjas. Delei 
apsiėjimo su ja ant Aland salų 
bolševikų valdžia nutarė atimti 
Švedijai teisę siųsti diplomatiš
kus karjerus per Rusiją.

Vokiečiu besiveržimas va
karuose apsistoja

Anglai atsiėmė du miestu
Laukiama naujų smarkių musių
VOKIEČIAI VAKARUOSE 

SULAIKOMI

Anglai pradėjo daryti ata
kas ir atsiėmė žemių.

statydami*užkariauja žemių, 
pavojun. stiprių francuzų linijų 
palei Oise upę.

Laukiama naujų vokiečių 
atakų

Anglų kareiviai laikosi vaka
riniame pakraštyje Albert mie
ste.

Visi atliekami francuzų rezer
vai yra skubiai siunčiami į Roye

True Iranslation filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, March 28, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917.

LONDONAS, Kovo 27. —An
glų spėkos netik daro stiprų pa
sipriešinimų smarkioms priešo 
atakoms į šiaurę ir pietus nuo 
Somme upės, bet padarė daugy
bę smarkių konlr-atakų, kurio
se atsiimta kiek žemės ir įvai
riose vietose nuvyta vokiečius

KUN. JOHN J. McCANN 
r w k. , *

• **< - <*'■ ’

invęs šv. Marijos parapijos kle
bonas Elgin, III., kurį vyskupas 
u policijos pagelba turėjo iš- 
raustyti įš bažnyčios ir, kaip 
abar pradeda aiškėti, esąs ve- 
ęs su p-lc Kennedy—vienuole, 
apsivedęs jis Crowp Point, Ind. 
ipkr. 16, 1917.'

True translation file<i with the post- 
master at Chicago, March 28, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 25. — Prūsi
jos princas Henrikas, kaizerio 
brolis ir vienas jo sūnų buvo at
vykę į Revelį, Estonijoj. Juos 
Madingai priėmė vokiečiai gyve
ntojai, bet estonai atsisakė da
lyvauti priėmime. Atsilanky
mas skaitomas noru sužadini pa 
linkimą prie vokiečių Baltiko 
provincijose.

Vokiečiai skubiai renka ir eks
portuoja duoną Pskovo distrik- 
te, į šiaurryčius nuo Dvinsko. 
Ties Piečiorskaja, arti Pskovo, 

ir Ukrainos, kol centralinės val-| 40 vokiečių rekvizavusių duoną 
stybės neištrauks visų kareiviųp*ko valstiečių užmušti. Valstie- 
iš Ukrainos. Ji taipgi nutarė *”" piP#* sunaįkino tiltus; jie 
priešinties centralinėms valsty- k"PfP trukdo vokiečius išyežda- 
bėms ginkluota spėka, streikaisl"" duoną ii sunaikindami yeži- 
ir boikotu.

Pulk. Muravjev rezignavo kai
po komanduotojas bolševikų ka
reivių Ukrainoje ir dabar yra 

! Maskvoje. Jo vietą užėmė ofi- 
cierius Egorov.

Sulig nepatvirtintos žinios, 
Ukrainos buržuazinė Rada (ku
ri padarė taiką su Vokietija ir 
kuri pasišaukė pagelbon vokie
čius nuveikimui bolševikų) taip
gi oficialiai prašė Vokietjos su
stabdyt vokiečių kareivių besi- 
veržimą Ukrainoje, kadangi tas 
gali sumažinti gyventojų pasi
tikėjimą valdžia.
Vokiečiai atsisako Išsinešdinti.

Vokietija, sakoma atsakiusi, 
kad ji buvo pakviesta įvykinti 
tvarką ir negali apleisti kol to 
neatsieks.

Iš Dvinsko pranešama, kad 
vokiečių ofieierių konferencija, 
kuriai pirmininkavo field-mar- 
šalas von Hindenburg, nutarė 
tęsti veikimą Ukrainoj, kol ne
bus sunaikinta bolševikų spėka.

Ateinančios iš įvairių Ukrai
nos vietos žinios parodo, kad 
austrų-vokiečių kareivių besi
veržimas ir visuotinas Konfiska
vimas maisto sukelia didelį an
tagonizmą net tarpe tų, kurie 
geidė vokiečių užėmimo.

Vokiečių komanduotojas Ki
jeve paprašė bankierių paskolin
ti 10,000,000 rub. ant Vokietijos

V1U.
Reikalauja Vokiečių išsineš- 

dinimo.
Ukrainos bolševikų Badu, ku

ri delei vokiečių besiveržimo pa
liego iš Kijevo į Charkovą, da-

O ELGINO KUNIGO

KAMENEV AREŠTUOTAS

Vokiečiai areštavo taikos 
tarybų delegatą.

sarnbiję į Odcssą. lada buvo ])nr yra Ekatinoslave ir priėmė

Pradeda aiškėti, kad kun. 
J. J. McCann yra vedęs.

pusiau oficialiai pranešta, kad 
Vokietija įgijo tiesioginį kelia 
per Rusiją į Persiją ir Afganis
taną.

Odessa yra svarbiausias por- 
tas pietinėj Rusijoj ir ketvirtu 
sulig dydžio Rusijos miestu. Gy* 
ventojų ji turi apie 450.000)

Priverstinas kareiviavimas

rezoliucijas, atsisakančias užgir- 
ti taikos sutartį tarp Vokietijos

Turįs ir vaiką

iš Maskvos, kad bolševikų val-j 
džia už kelių dienų išleis naujus 
įstatymus apie visuotiną priver
stiną karinį lavinimąsi. Moki
nama bus mokyklose, dirbtuvė
se ir valsčiuose.

Kornilov apsuptas
Monteris praneša iš Petrogra* 

do, kad bolševikų kareiviai ap
spito gen. Kornilovo spėkas.

UKRAINIEČIAI KJLA 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Be Odessos, atsiėmė dar Ni* 
kolajev, Cherson, Znamenka.

Reikalauja, kad vokiečiai išsi
nešdintų iš Ukrainos.

True Iranslation filed with the post- 
masler at Chicago, March 28. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 25. — Ofici- 
alės žinios sako, kad Raudonoji 
Gvardija ir ginkluoti civiliai gy
ventojai atsiėmė iš austrų Niko
lajevu. , Cherson ir Znamenka,

Karingajam pašalintajam El- 
ino Rymo katalikų šv. Marijos 
larapijos klebonui kun. John J. 
IcCann pradeda visai nesisekti, 
is netik atsisėdo ant kaltina- 
nųjų suolo už šaudymų į para
itos komitetų ir policiją, kada 
a ji atėjo jį išvaryti iš parūpi
ns, bet dabar pradeda aiškėti, 
ad kun. J. J. McCann yra vė
lus. Sakoma, jis yra apsivedęs 

tūla vienuole Elizabeth Ken- 
dy, kuri buvo perdetinė pa- 
pijinės mokyklos. Jis su ja 
sivedęs lapkr. 16 d.. 1917, 
own Poin, Ind. mieste. Ima 
Skėti, kad jis su ja gyvenęs po 
liriais vardais viešbučiuose ir 
ivo nusisamdęs kambarius už 
iriuos neužmokėjęs pasišalino, 

są išsiveždamas kartu ir didį 
įamui priklausančių rakandų.

Aiškėja taipgi, kad jis turįs 
r vaiką.

Kun. McCann užsigina, kad jis 
yra vedęs, bet apie kitus kalti
nimus atsisako kalbėti.

(Ryto Naujienose tilps apie 
aprašymas.)

mus. Vokiečiai apgavingai su
kvietė daugelį valstiečiųį Revel 
paskelbdami apie daugybę duo
nos ir cukraus, kurie bus pigiai 
pardavinėjami. Vokiečiai už
griebė valstiečių vežimus ir ar
klius, bet maisto nepardavė.

Rusijos karės taryba
Susitvėrė bolševikų vyriausia 

karės taryba rupiu ties organi
zavimu armijos. Tarybos pir
mininku paskirtas Leonas Tro
ckį.

Iš Maskvos į visas provincijas 
yra siunčiami agentai organiza
vimui valstiečių gelbėti miestų 
darbininkams priešinties vokie
čiams. Bus šaukiami liuosno- 
riai, po ko vietų komitetas suda
rys sąrašą žmonių atsisakančių 
stoti liuosnoriais ir tuos sąrašus 
viešai iškabins. Visiems išsisu
kinėtojams bus atimta teisė da
lyvauti viešuose reikaluose.

Kalbėdamas viename viešų su
sirinkimų, surengtų “gynimui 
tėvynės” Leonas Trockį pasakė:

“Mes apleidome Petrogradą 
parodymui, kad net to miesto 
paėmimas nereiškia Sovietų res
publikos mirties. Mes paėmėm 
valdžią ir mes jos nepalcisime, 
liet mes dabar esame silpni ir 
neturtingi. Mes neturime duo
nos, armijos, trnnsportacijos, 
bvl mes prisiekiame, kad RusijiU natinė moteris buvusi bolševikų 
niekad nebus pavergta šalim, kabineto nare, sugrįžo j Maskvą 
Mes sutversiu! armiją iš 300,000 po nepasukmingo bandymo nu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 28, 1918, 
as reųuired bytbeact.of Oqt. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 27. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad bol
ševikų organas Pravda skelbia, 
jog vadovas Kamenev, vicc pre
zidentas Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos, li
ko vokiečių areštuotas ant A- 
land salų, jam grįžtant iš misi
jos Paryžiuje.

Kamenev buvo vienu iš bol
ševikų vadovų pirmesnėse tary
to te Eres t Litovske.

Adm. Razvozov areštuotas

Field-maršalo Ilaig naktinis 
pranešimus sako, kad tie veiki- 

* ' **

nnū pridarė vokiečiams didelių 
nuostolių.

Laikosi visoj linijoj.

Reuterio korespondentas an
glų stovykloj, Francijoj prane
ša, kad anglų frontas laikosi 

tvirtai visoj linijoj ir yra stip
riausiu, kokis buvo užimtas nuo 
pradžios nntšioi.

Priešas darė atakas įvairiose 
vietose, bet jo pastangos nepa
darė progreso.

Anglų aviatoriai praneša, kad 
visas priešo fronto laukas yra 
juodas nuo kareiviu.
v 4 V

li

True translation filed with the post- 
master at Chicago, March 28, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 27Š—Reu- 
teris praneša iš Petrogrado, kad 
admirolas Razvozovas po paša
linimui kaipo komanduotojo Ru 
sijos Baltiko laivyno, liko, areš
tuotas delei nužiūrėjimo prita
rime kontr-revoliucijai. Laivy
no komisaras Raskolnikov kal
tino ,kad admirolas vedė tary
bas apie pardavimą Baltiko lai
vyno Finlandijos baltosios gvar
dijos konianduotojui.

i ............ —

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
ALBERT

Vokiečiai pradeda pailsti

Dar smarkesnių atakų laukia
ma ties Roye ir Noyon.

Susirėmimai apie Roye ir No
yon yra labai svarbus, kadangi 
manoma, kad-vokiečiai čia ban
do suskaldyti talkininkų frontų 
ir pradėti bite pusėj stūmimų 
atgal.

Sis, 12 mylių frontas šioj va
landoj yra opiausia linija visa
me karės lauke, nes čia susijun
gia anglai su franeuzais, čia 
taipgi atsidaro kelias į Comp- 
piegne ir Paryžių, iš čia galima 
užeiti šonan visai francuzų ar
mijai iki Rheims ir už jo.

Padėjimas nebe ta i p kritiškas.
Kiekviena žinia iš fronto pa

brėžia, kad vokiečiai neatsiekė 
savo tikslo ir niekur nepadarė 
to kad nors kiek primintų tikrą
jį sulaužymų fronto, nors, sulig 
Mauricc prisipažinimu, buvo dvi 
labai kritiškos valandos, bet jos 
jau praėjo. 3 vai. po piet karės 
ofisas galėjo atvirai pasakyti:

“Situacija dabar mažiau kri
tiška, negu kada-nors bėgyje pa
starųjų trijų dienų’’.

GENRALIS STREIKAS 
KANSAS CITY

Du streikieriai pašauti.

persergėjimą visoms Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tary
boms prieš emigraciją į Siberi- 
ja. kuri auga. Jis sako, kad Si- 
berijoj yra mažai geros žemės ir 
pataria valstiečiams pirmiausia 
pasiimti dvarų žemes.

Sutrukdė veikimą.
Aleksandru Kollantai, buvusi 

viešųjų reikalų komisarė ir vie- . • * . • • • « v v

Chersoniaus gyventojai susi
organizavo ir išvijo įsiveržėlius. 
Su atsiėmimu Nikolajevo pra
nešama apie smarkų artilerijos 
bombardavimą.

Nauji vokiečių reikalavimai finansinių įstaigų vertybių. Ban-
Reikalavimai, kurie nėra iš- kieriai atsisakė. . __ _____

Vokiečių kareiviai nuolatos kareivių bėgyje 8 ar 10 savaičių vykti į vakarinę Europą skel-dėstyti vokiečių taikos sutartyj
su Ukraina, gimdo Ukrainoj su-'gabenami per Kijevą rylų link, ir apie ją visa likusioji Rusija bimųi tarptautinio socializmo i- 
mišimus. Paskutiniu vokiečių Paskutiniai pranešimai sako, susiorganizuos. dejų.
reikalavimu yra, kad Ukraina kad austrų-vokiečių spėkos eina Agrikultūros komisaras išleido Apsirūpinusi tonais literatu-

KANSAS CITY, Kovo 17. — 
šįryt kilo generalis šio miesto 
organizuotų darbininkų streikas 
iš užuojautos streikuojantiems 
skalbyklų darbininkams.

šiandie mušeikos šaudydami 
į slreikierių minią pašovė ma
žiausia du slreikierių. Daug dar
bininkų sumušta pąlicistų buo
žėmis.

t—... . .tl, . I...................... ■ »

Pagerino darbo sąlygas
WILMINGTON, Del. Apie 

500 Pullman Co. darbininkų lai
mėjo streiką už pagerinimą dar
bo sąlygų. Kompanija sutiko 
vietos dirbtuvėse panaikinti pa- 
skubinimo sistetaą.

True Iranslation filed with the post- 
inastcr at Chicago, March 28. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917.

LONDONAS, Kovo 27. -^Šią
dien vokiečiai įėjo į Albert, 17 
mylių į šiaurvakarius nuo A- 
miens.

Į vakarus nuo Royc, opiau
sioj vietoj 50 mylių vokiečių 
a lakuojamam fronte francuzai 
buvo priversti šiandie po pietų 
atiduoti žemių.

Smarki anglų kareivių kontr
ataka sulaikė vokiečius Bray a- 
pielinkėj į rytus nuo Amiens/

Anglai atsiėmė du miestu l
Atakose padarytoose Ancrc ir 

Somme išsikišime atgauta du 
miestai — Mortlancourt ir Chi-

Į šiaurę nuo Somme priešas 
rodo ženklus pailsimo ir stovi 
sulaikytas.

Patėmytas didelis veiklumas 
j šiaurę nuo Albert nurodo j at
naujinimų atakų.

Į pietus nuo Somme mušis te
besitęsia didžiausiu smarkumu. 
Jis ypač buvo smarkus į vaka
rus nuo Royc, kur vakar buvo

“MES BUSIME PONAIS”.

Sako francuzų premieras

True translation filed with the post- 
master ai Chicugo, March 28. 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, Kovo 27. — '‘Bė
gyje 48 valandų talkininkai bus 
ponais situacijos”, taip nereiškė 
šiandie sugrįžęs iš fronto premie 
ras Clemenccau.

Tai užreiškė jis savo praneši
me ministerių tarybai. Tuo pa
čiu laiku jis nebandė paslėpti o- 
pumo situacijos. Premieras sa
kė. kad Amiens yra gerai ap
gintas ir kad vargiai vokiečiai 
galės prasiveržti.

ADMIROLAS RAZVOZOV 
PAŠALINTAS

True translation filed ^th the post- 
master at Chicago, March 28. 1918, as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

MASKVA, Kovo 27. — Gele
žinkelių komisaras Elizarov re
zignavo.

Komanduotojas Baltiko laivy- 
...... vw.no admirolas Razvozov liko pa- 

pranešta, kad veikime dalyvau- šalintas, kadangi jis atsisakė 
ja ir amerikiečiai kareiviai. klausytti Darbininkų ir Kareivių 

šioj vietoj vokiečiai pamažu Atstovų Tarybos paliepimų.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
.HL.I. 1JIJJĮ111*............... ...........................

Ketvergas, Kovo 28, 1918.

NAUJIENOS >gin° klfbonas’. ir ^n- gesi melais ir kitokiais tri- 
k litmuanian daily newi j<sajs” paslėpt savo nusidėji- 

mą prieš “celibato” (bepaty- 
stėsi) prisakymą, vienok jisai 
apsivedė su savo pačia, o ne 
apleido ją nelaimėje, be įsta
tymų apgynimo, kaip lietu-
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Rašytojų ir korespondentų praiome 
siunčiamus išspausdinimui l«ikraš: 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos 
■ Straipsniai ll .  -

Apsivedęs 
kunigas.

“Naujienose” buvo keletą 
kartų rašyta, kaip Elgin’e,

gelba kovojo prieš katalikų 
kunigą, John J. McCann’ą, 
kol jį “iškrapštė” ir Šv. Ma
rijos bažnyčios. Bet išvijus 
kunigėlį iš parapijos, pasiro
dė, kad jo butą nepaprasto

P. Krakaitis.

Kriukutis

Antanas Antanaitis, neperdi- 
h lis žmogutis, .turįs stebėtina

KleriKališka 
bcgegpstė. .

Kunigy “Draugas

t 
gražią moterį, nuosavą namelį ir 
plačiu-plnčiausiaS kelincsl, sėdi 
rimtai prie stalo ir kaziruoja.

Jo priešininkas lošoj yra jo 
draugas Jonas Jonaitis. • Lošiig 
iš šešesdešimts šešių. Antanas 

varoj jau trečią partiją pralošė. O tai
savo juoda siundymo darbą kainuos trįs dvigubi gėrimai! 

į prieš socialistus. Utarnih-’ Tai bus mažiausiai šešiasdešimts 
'ko numeryje jisai primeną cpntų.
savo skaitytojams, kad šio 
mėnesio pradžioje sukako 
treji metai nuo kun. Žebrio 
nužudymo; ir jisai aiškina,’ 
kad galvažudžiai buvę “soči-

Tečiau so< 
lidžiti pas

nužudytasis klebonas pini
gu netaupė, turtų nekrovė. 
Surinktus pinigus atiduo
davo parapijos naudai ar
ba labdaringiems tikslams.

Galvažudžiu tečiau tru
mpai naudojosi laisve. 
Mieste Wilmingtope, Del., 
abudu suimtu, ten teismo 
pasmerktu ir pakartu kai
po didžiausiu nenaudėliu.

Pasklydus žiniai apie tą 
baisią galvažudystę, soci- 
jalistų laikraščiai pradėjo 
tyčioties iš to nepaprasto 
atsitikimo. Pasakė, jogei 
kunigas ir tarnaitė susipe
šusiu ir nusižudžiusiu. At
rodė lyg tie laikraščiai iš- 
kalno Ijuvo žinoję, kas tu
rėjo įvykti.

Bet nereikėjo jiems ilgai 
tyčioties, kuomet paaiš
kėjo, kad galvažudžiu yra 
1 i etų v i šk uo j u soči j ali stu, 
kad jiedu buvo prigulėju
siu prie socijalistų sąjun
gos, socijalistų laikraščių

“Naujienų” skaitytojai 
tur-but gerai žino, kad šita 
“Draugo” pasaka tąi yra 
melas, pereinantis visus be
gėdystės rubežius. Krakas

_ _ __ __ CJ </

Cann esą apsivedęs. Girdi, ir Bernardas Montvidas, ku‘ 
Cook County klerko rekor-Į ™>odu nužudė New^Britai- 
dai rodo, kad lapkričio 16 d. 
1917 m. tūlas McCann apsi
vedęs su tūla Elizabeth Ke- 
nnedy. To žmogaus amžius, 
gimimo vieta ir tėvo ir moti
nos vardai pilnai sutinka su 
tuo, kas yra aprašyme apie 
minėtąjį kunigą Šv. Marijos 
parapijos jubilejinėje istori
joje, išleistoje 1903 m. Tik
ta1’ pirmas vardas esąs užra-

Chicagos “Tribūne” vaka
rykščiame numeryje prane
ša, kad “Rev.” John J. Mc

n’o lietuvių kleboną, buvo vi
sai ne socialistai, o paprasti 
ištvirkėliai. Kaip buvo ne- 
užilgio po tos žmogžudystės 
prirodyta, vienas tų sutvėri
mų, Bernardas Montvidas, 
laikė prakalbas klerikalų pa
rengtuose susirinkimuose ir

ščius. To delei tečiaus joks 
išmintingas žmogus nepri
kaišios tų piktadarių kleri-

vardas yra “John J.”, o var
das žmogaus, įtraukto į ap- 
sivedusiųjų rekordus, paduo-

Bet iš visa ko rruityt, kad 
tuodu abu vardu reiškia tą- 
pat (John Joseph), tiktai už-

Bet “Draugas”, sužiniai 
meluodamas, primeta juos 
socialistams. Jisai pasitiki

l ’ž mano praloštus pinigus bu
bi galima du kartu pietus paval
gyli, rimtai sanprotauja žmo
guli i plačiomis kelinėmis.

Tai, ką tu čia išsisukinėji? Jei
gu nenori atsiteisti, reikėjo nė 
m pradėti Ka tu Čia durniau sta-

pečius tyniais susirgusiam.” čia 
jisai nuolat trindamas smakrą 
skverno kerčia, pasakojo jai, 
kaip jį molina dar Lietu
voje, mažiuką, įkišo pečiui), kuo
met jisai sirgo ir lt. Jonas Jo
naitis negali išturėti nuo juo
ko ir visa gerkle nusikvatoja. 
Juodu išgirsta, nusigąsta. Neu
žilgo apsivedė.

— Na ir dabar tas šelmis, -- 
mąsto sau Jonas, — lasai pats, 
kuris da tik metai atgal šliaužo; 
jo ant kelių prieš .merginą, šian
die žiūrėk ką gieda?

Iš žmogučio, su plačiomis ke
linėmis, burnos žodžiai, tartum 
per arpą žirniai, tik ritasi, tik ri
tasi.

— Jeigu mane išrinktų majo
ru aš, brolau, prisakyčiau mer
ginoms vaikščioti viena puse gat
vės, o vyrams kita. Juk tai taip 
aišku, kad aiškesniu prirodymų 
neneik: nešnekėk, niekados neiš
girsi savo balso.

kad musų butų tokia prigimtis, 
bet lodei, kad mes esame šykš
tus, užvyclųs ir menkiname sa
ve ir savo pajiegas. Nuomonė, 
buk turtus ir išteklius yra lem
ta tik tiems, kurie turi ppecia- 
les privilegijas, išskirtinas pro
gas, kurie yra apdovanoti nepa
prastais gabumais, kuriems li
kimas esąs prielankus arba ku
rie turi gerą laimikį, yra per-

sukoncentravę ant skurdo, ne- atvers musų protą ir pakreips

to, na. jau ne

jau tu ir pyksti.
Bet Antanas Antanaitis jaučia

si jau nesmagiai. Vieton kad dė
jus i mostį čirvu, jisai nukerta 
trupu, ir iššauki i čirvų dešimta- 
kia. Jonas Jonaitis stenėdamas 
keliasi ir graibšto kepurės.

Nu, ot, ir lauk žmonijai tai
kos! Jeigu mudu kur ne kartą 
sali linuose langus kaktomis'd.ui- 
žėm, n galim susikalbėti, lai ko 
galima laukti nuo Prūsų ir Troc
kio? — pasigirs!! gailestingas 
balsas iš plačiu kelinių.

Jonas Jonaitis stovi ir žiuri. Ji
sai pyksta, kad kepurė kažin kur 
dingus. Antanas ir-gi atsistoja, 
nuoširdžiai suduot!-; keletą kar
tų draugui per nusvirusį petį, 
pasižiūri į kampą, kur stovi vi
sa batarėja įvairaus kalibro bon-

Et, sėskis, brolau! Dar pa
sėdėsim, išsigersim...

Už kelių minučių vėl ramumo 
aniuolas ištiesė savo nematomus 
sparnus.

Bet žmogutis plačiu-pJačiail
siomis kelinėmis jaučia būtiną 
reikalą kalbėti, pasidalinti min
timis, kurios šiandie ties tuo sta-

Aš, žioplys? Tu, matyt, 
broli, manęs nesupranti. Na, 
jeigu tas dalykas tau netinka, pa
imkime štai ką. .. Bet tu, vistiek, 
nepyk. Aš tik tai]) šneku. Ne
nori —’ galime tulėt. Aš tai]) ir 
galiu. Pasėdėk da, išgersim...

Už kokios valandos Antanas 
Antanaitis sėdi ties stalu ir mą
sto, svajoja. Mąsto apie savo 
skurdų padėjimą, apie nuolalir 
nį nedateklių: nesupranta, kai]) 
tai negalima gauti pirkti anglių 
kuomet brolis iš “mainų” atra
šė laišką ir skundžiasi, kad su- 
mažinę darbo valandas, nes vi
si keliai esą “užblokuoti” kupi
nais vagonais anglių...

Paskui vienas sau daro išvedi
mą: lai]) buvo nuo senovės: vie
ni kentė, stenėjo, kiti dainavo. 
Pasižiurėjo j savo gruoblėtus 
delnus atsiduso ir nuėjo gulti.

Ant rytojaus Jonas Jonaitis

kebnėmis stengėsi užkelti plie
no gabalą ant mašinos ir negąjž. 
Priėjo artyn, klausia:

Na, kokią filosofiją dabar

Kvailas esi, ir viskas, švie
stis reikia, ot kur krukutis!

nodai, kad ne taip lengva bu
tų susekt, jogei tasai “celiba
to” pildytojas turi pačią.

“Tribūne” rašo, kad kun. 
MtCann’o fotografiją paži
no tarnautojas to hotelio, 
kuriame jisai apsistojo tuoj 
po šliubo. Hotelyje jisai už
rašė save ir savo pačią, kai
po M r. and Mrs J. J. Niles”. 
Tolinus, kun. McCann’o fo
tografiją pažino ir agentas, 
per kurį jisai nusisamdę bu-

Laikraštis praneša, kad 
kun. McCann ėmė šliubą ci
vilišką, pas taikos teisėją tū
lą M. B. Nicholson.

Tai tokios istorijos dedasi 
tarpe anglų katalikų dvasiš-

tojų nežino tikrų faktų arba 
suspėjo užmiršt juos per tre
jetą metų, ir todėl patikės jo 
begėdiškam išmislui. Taip 
skelbia “Kristaus mokslą” ir 
“dorą” tasai klerikalų šlam
štas!!

Ir įsidėmėkite, ka4 tą šla
mštą redaguoja tas pats kun. 
Kemėšis, kuris, politikie- 
riatidamas New Yorko sei
me, statėsi dideliu “libera
lu”. Seime jisai neva kovo
jo prieš fanatiškas davatkas, 
o dabar laikraštyje varo že
miausio fanatiko agitaciją, 
lygindamas socialistus,-prie 
žmogžudžių.

Išrodo, kad tasai klerika
lų lyderis “tyliai šliaužia”, 
liktai kad galėtų geriau pa
naudot savo nuodingą jėzui
tišką gylį.

kalavimus. Jisai, nežiūrint, kad 
jo draugas jau vėl taikstosi jieš- 
koti kepures, bet kažin kodėl ne
gali atsikelti, rimtai, stebėtinai 
rimtai kalba:

Kaip sau nenori, brolyti,bet 
moterų pasaulyje jau perdaug 
priviso. Kur tik eisi, kur tik 
atsistosi, pasidairysi, žiūrėk, jau 
ir švaistosi. Kaip čia, po vel
ninis, žmonės nepuls dora, kad 
ant kiekvieno žingsnio pagunda? 
Aš žinau, tu neini į teatrus, tas 
nieko; bet ar matei kuomet nors 
tuose negyvuose, kur kruta, pa
veiksluose, kad butų be mergų? 
Anaiptol! Greičiau tu pamaty
si tą patį žmogų, kurį neseniai 
į kapus lydėjo, jau vėl kur nors 
bebėgantį “stepsais”. Taip, bro
lyti. šventai yra pasakyta: ne 
butų smertelnų griekų, nebūtų 
ne peklos. Ar ne taip?

Jonas Jonaitis ima raukylies.
Ale tu, vyruti, greitai ir nu-

Ar aš girtas? — atsikerta 
Antanas. — Kibą tu niekados 
dar nematei manęs girto?

Ir ima jam pasakoti savo nuo- 
tikius: kur, kada ir su kuo kiek 
išgėrė. Antanui norisi pasista

Bet mums išrodo, kad Mc 
Cann’o pasielgimas yra ge
resnis, negu Ežerskio. El-

Skaitykite ir Platinkite 
“N

šakoju. .Jonas Jonaitis tuom lai
ku prisimena štai ką: puikus va
saros vakaras. Jis pildo gydyto
jo patarimą, ir valkiojasi pau
piu. Bet štai, už krūmų, kaž kas 
šnabžda. Prieina arčiau. Ugi 
Antanas Antanaitis — da tuomet 
siauromis kelinėmis — klupo 
ant kelių ir kalba prieš jį besto
vinčiai ir daugumui jaunimo pa
žįsta ma i Onai. “Dūšele mano, 
kaip tu mane gyva matai, aš dau
giau laukti negaliu. Jeigu nebu
si mano, aš tuoj cinu ir pasiskan
dinu. Man gyvenimas be tavęs, 
mieloji, tai nelyginant karštas

Mintis — žmonių 
valdytoja. *

Žmonės, kurie gyvena pagal 
gausos taisykles, kurie gyvena 
santaikoje su ja, skina vaisių iš
tekliaus ir laimės, kuomet žmo
nės gyvenanti priešingai gausos 
taisyklėn/s, neranda pakaktinai 
palaikymui savo gyvasties.

Jausti gausą — reiškia viską.
O. S. Marden rašo:
“Aš pažįstu moteriškę, kuri 

moka tai]) stebėtinai vertinti 
visnką, kuri tai]) išdidžiai idea
lizuoja gyvenimą ir jo tikslus, 
kad žmogus* jauties turtingu 
kalbėdamas su ja. Joje nesi
mato jokio paprastumo. Papra- 
sčiausia,s pareigas ji atlieka tai]), 
jog jos atrodo šauniomis ir iš
didžiomis. Viskas klojasi jai be 
rūpesčio bei jiegų įtempimo. Ji 
myli visus ir visi myli ją. Jai 
visi yra lygus ir nėra nei vieno, 
kurį j nepažįsta, todėl kad jos 
pobūdžiu yra meilė. Ji nieko 
nestokuoja, kadangi ji drūtai ti
ki ir neikiek neabejodama atsi
duoda ant neišsemiančio turtų 
šaltinio. 'Tokie žmonės priver
čia kitus jauslios turtingąis”.

Imant dalyką iš antros pusės, 
kiekvienas iš musų pažįsta žmo
nes, kurie anaiptol nesužadina 
kituosna jausmus gausos, turto, 
ištekliaus ir nieko prakilnaus, 
nepaisant kaip turtingi jie yra 
arba kiek pinigų jie turi, todėl 
kad jų pobūdžiai yra iškraipyti, 
suardyti ir jų prakilnus jausmai 
yra nuslopinti. Saumylyštė ir go
dumas išdžiovina jų jausmus, 
sunaikina prakilnius mierius jų 
pašaukimo ir jų siela yra panaši 
iščiulptam bei suvytusiam apel
sinui: joje nėra nei lašo saldu
mo sulties.

Mes privalome palaikyti ga
usos mintis omenyje, mes pri- 
valomo tikėti ištekliui, kad at
siekus gausą tikrenybėje, kad 
įkūnijus ją gyvenimam Jeigu

laimių, nepasisekimų, jeigu mes 
užkirtome kelią pasisekimui 
musų gyvenime, jeigu mis mą
stėme apie savo apribolumą, sil
pnumą ir nepajieglumą, jeigu 
mes tikinome save, kad laimė, 
išteklius ir kili geri daiktai pa
saulyje yra ne dėl mus, kad 
mums yra lemta skursti ir ken
tėti, kuomet kili džiaugiasi ir 
linksminas, be abejonės, mes at
sieksime tai, ant ko koncentra
vome savo mintis ir pajiegas. 
Bet jeigu musų mintis buvo su
koncentruotos ir atkreiptos pa
keliui pasisekimai) ir Igauson; 
jeigu mes tikėjome, kad ge
riausieji daiktai pašalyje yra su
tverti mums, lodei kad mes esa
me vaikai karaliausiant karalių, 

gamtos tikri sunai ir dukte- 
rįs; jeigu mes tikėjome, kad 
sveikata, laimė ir išteklius yra 
musų prigimtomis tiesomis; ir 
jeigu mes sudėjome savo geriau
sias pastangas atsiekimui savo 
idealų, tai musų padėjime, mu
sų aplinkybėse aiškiai atspindės 
musų mintįs, musų pajiegų su
koncentravimas ir mrisų jirotiš-

musų minčių srovę linkui aps
tesnių šaltinių.

Kuomet žmogus įsitikins, kad 
gamta yra neišsemiamu šaltiniu 
viso gero ir pageidaujamo pa
saulyje, kad jis (žmogus) būda
mas tvariniu yra nesunaikina
ma dalimi lojo šaltinio, tuomet 
skurdas ir neišteklius bus jam 
nepasžįslamas.

Sunai ir dukters gamtos yra 
sutverti garbingam, laimingam 
ir puikiam gyvenimui ir ateis 
laikas, kuomet, kiekvienas vy
ras bus bus karaliumi ir kiek
viena moteris — karaliene. Kuo
met žmogaus augščiausia min
tis pergalės jo žemą protą ir 
kuomet nuožmumas bus iš jo 
prašalintas mokslo ir išauklėji
mų kelių, blogdaryste, skurdas 
ir vergija išnyks iš žmonių ta
rpo. Ateis laikas, kuomet skur- 
dingiausias sutvėrimas ant že
mės paviršiu dabar, bus dides
niu, negu didžiausieji dabar. 

'Sutvertojo tikslas bus klaidin
gas, jeigu žmogus nesugrįš savo 
vieton ir ne stos prieš savo su
tvertųjų kaipo karalius.

(Tąsa).

Ir’kokiais nuskurdėliais pada
ro mus musų baimė ir abejo
nės!.. .

Nei vienas žmogus, nei vienas 
protas ir nei viena išmintis nėra 
pakankamai galinga ir didi, kad 
pritraukus gausą, kuomet pro
tiška pastovu yra nukreipta nuo 
jos —- atkreipta priešingon pu
sėn. Musų vargingas ir skar
dingas gyvenimas yra pasekme 
musų nesugebėjimo susivienyti 
su neišsemiamu gausos šaltiniu. 
Musų apribuotumas yrąutik mu
sų mintyse — neišsemiamas šal
tinis gausos laukia kiekvieną iš 
musų. Mes gauname lik tru
putį iš to neišsemiamo gausos 
šaltinio tik todėl, kad mes te
reikalaujame truputį, mes bijo
me imti daug iš savo paveldėto 
turto — gausa yra mums pri
gimta. Mes alksta m e, kuomet 
aplink mumis yra išteklius mai
sto, mes kenčiame šaltį arba 
vaikščiojame apiplyšę, kuomet 
aplink mus randasi puikiausi 
rūbai ištekliuje, tik pasidėko- 
jant musų slopinančioms min
tims. Mes dejuojame gyvenda
mi gausoje, kadangi musų min
tįs nedaleidžia mums susivieny
ti su gausa. Gausus gyvenimas 
laukia mus, lik musų nežinystė 
skiria mus nuo jo. Taigi gau
sus gyvenimas, upė ištekliaus ir 
laimės teka pro pat musų du
ris, o mes alkstame ir kankina
mės stovėdami ant upės kranto, 
kuri neša pro musų šalį begali
nius turtus. ' ų

Mes esame biednais ne lodei,

laimes, nepasisekimus ir kitas 
baisenybes, mes negalėsime pri
tirti gausą. Mes turime palai
kyti omenyje mintis gausos, jei
gu norime atsiekti gaitsą.

Kuomet mes išvysime tą fa
ktą, kad mums nereikia jieškoti 
išlauk savęs, kad užganėdinus 
savo reikalavimus arba užpil
džius trukumus, kad sankrova 
visokios mantos, neišsemiamas 
gausos šaltinis, kuris užganėdi
na musų troškulį, randasi mu
myse. nes nieko daugiau negei- 
sime, nes mes žinosime jog už- 
ganedinimui savo trukumų bei 
norų mums tik reikia pasinerti 
gihimon savo sielos, kad pasie
kus neišsemiamą šaltinį gausos. 
Visa bėda yra tame, kad mes 
neužsilaikome gausoje ir negy
vename 
čiaj a ir 
versme.

1 aigi o

santaroje su tverian- 
visalą aprūpinančiąja

nėra nuostabu, kuomet 
’pasekmingiausieji žmones musų 
laikų kalba, jog jie nematą sku
rdo nei kur. Tai galima aiškin
ti vienaip bei kitaip, bet teisin
giausiu atsakymu bus tas, kad 
jų mintįs yra taip sutvarkytos, 
jog jie mato išteklių visur ir 
taip drūtai tiki i neišsemiaman 
gausos šaltiniu, kad jiems yra 
visai lengva atsiekti gausą. Jų 
omenėje nėra vietos abejonėms, 
kurios galėtų trukdyti jų sie
kius.

Savo gyvenime kiekvienas įį 
musų atsiekia tai, ant ko jis su
koncentruoja savo mintis. Musų 
darbas, musų aplinkybės, stovis 
ir pozicija yra rezultatai musų 
pajiegų ir minčių koncentravi
mo fokusas musų gyvenimo. 
Jeigu mes laikėme savo mintis

Daugybės žmonių visą savo
gyvenimą geidė būti laimingais, 
bet tuo pačiu laiku jie koncen
truoja savo mintį ant priešingų 
ypatybių ir nukreipia jas prie
šingon pusėn: jie nuolalai de
juoja, kad jie esą draugų apleis
ti, visų užmiršti, kad gyvenimas 
vienatoje esąs nemielas, kad jų 
laimikis esąs blogas, kad viso
kis geras pasaulyje yra lemiąs 
kiliems, o ne jiems, kad jų gy
venimas esąs nelaimingas, ir kad 
tokis esąs jų likimas. Jų pro
tiškas minčių sukoncentravi
mas pagimdo tas nelemtas ap
linkybes, kurias jie nuolatai pa
laiko savo omenėje. Jie ilginsi/ 
vieno daikto, o pasitiki ir siekia 
linkui kito.

Prakilniausiu darbu kiekvie
no iš mus yra išmokimas gy
venti lai]), kaip mums yra lem
ta ir laikyties arti neišsemiamos 
gausos šaltinio. Daugelis iš mu
sų apribuoja save skurdo minti
mis ir kaip narvai) pagauti ere
liai, mėgindami pasiliuosuoli, 
veltui eikvojame savo energiją 
ir blaškomės narvė, kuriame
mes patįs save aptveriame.

Nekurie žmonės iš irt’igimties 
yra pripildyti ir žėri jausmais 
gausos, išdidumo ir prakilnu
mo. Nekurie protai yra taip 
sutverti, jog jie tiesiog pasine
ria j u resna produktyvės energi
jos. 'Tvėrimas yra jiems tai]) 
prigimtas kaip ir alsavimas. A- 
bejonė, baimė, bailumas, stoka 
vilties ir sau pasitikėjimo ne
trukdo juos. Jie yra užsitikinti, 
drąsus ir darbštus. Jie neabe
joja, kad gausos šaltinis esąs 
tik lygus jų reikalavimams. 
Tokia gausi ir pozityve protiš
ka pastovą yra produktyvė ener
gija-

Kuomet musų užsitikėjimas 
neišsemiamų gausos šaltinių 
bus tai|> drūtas, jog mes išleis
dami paskutinį savo dolerį jaus
ime tokį užsitikėjimą ir drąsą, 
kaip mes jaustume išleisdami tą 
dolerį turėdami dar (langiaus 
jųjų, — tuomet mes pasieksime 
taisykles neišsemiamos gausos 
šaltinio, lipė gausos neteka li
nkui šykščių ir. abejingų sielų; 
tam yra reikalinga, kad tokia 
pat sriovė tekėtų iš musų sielos. 
Viena sriovė pagimdo kitą, šyk
ščių, silpnų ir skurdo minčių 
sriovė, tekanti iš musų sielų nei 
jokiu budu negali pagimdyti 
priešingos sriovės — gausos, 
duosnmno ir ištekliaus. Kitai]) 
sakant, musų protiška pastovą 
nusprendžia kokybę priešingos, 
linkui musų plaukiančios, srio
vės.

Taigi musų priederme yra iš
lavinai savo protą, išmokti kai]) 
pasiliuosuoli nuo protą apribuo- 
jančių minčių, nuo stokos ir pa
geidavimo minčių. Gausos min
tįs ir priešinimos apribotumui

(Bus daugiau)

Nariai Otok County Kcal Katata Taryba*
A. PETRATIS & CO.

K»nl Eatata Ofi*a*
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir !

mainu namus, lotus ir faras«(a.
Apsaugoja tarti} nu» ugnie*.

Periiuri apRtraktus. ptu'aro popieraa
NOTARY RUBLIO

741 W. «5ta gatvO
kampas Halrted Drav*r 34<>

I Tol. Ptillman 381.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI „ 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sabalo j 

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

1f ir 2c kariškos inokeatfo 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir * 2-rn G ATVftS

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 voikldsiai, 1 seifas, 1 
Končius dėl laikrodžių laisvino, taip
gi ir kitokiu visokių daiktų galite 
gauti.

'Taipgi didelis išpar- 
davimas visokių auksi- 
niu daiktų, kaip lai: 

Ty deimantu, žiedu, laik- 
rodžių, branzalietų ir 

kitokių auksinių ir sidabriniu daik
tų. Tas viskas yra parduodama Šiuo 
laiku už puse kainos, nes mes turim 
pardaug daiktų, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpe Leavill ir Hoyne avė, 

Tel. Canal 5838.



jrgas, Kovo 28, 1918. N ATJ J IE N CT R, Chicago, lt!.

SPECIAllS PATEMI J:
Balandžio 20 <1. y- 
ra paskutinė diena 
kurioje jus galite 
gaut <$ i a 
premijas 
sų paprastas p-c 
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specialus 
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pre-

.tusu Metinis
DpeciansJL ' 4,

Premijų Pasiūlymas

'» < GIAI l.S rĄII MIJ;

20 d. y. 
nė dienu 

galite 
speciales 
nors mu*

pre- 
08- 

metus?

ra paskuti 
kurioje |y 
Raut šias s 
IKflnijas, n

^•ijy daiiiiimuį, 
ti apskritus niei

Ant 20 Dienų
Tiktai Nuo

Balandžio 1 iki 20
, v /ui ”1 Patemykit Dienas
u i iinl DYKAI

Už 200 Popieriukų Nuo

American Family Muilas
Augščiausios Rųšies Wm. A. Rogers

SIDABRINIAI
Jūsų Pasirinkimas

SIDABRINIAI PEILIAI 
—arba— 

SIDABRINES SAKUTES 
-arba—

SIDABRINIAI ŠAUKŠTAI 
-arba-y 

SIDABRINIAI ŠAUKŠTUKAI

Premijų

Alt i Hush gut v. tilto, 
llalsted St. 1658 Blue Island A v 
Ičios gatv. arti 18Igs gatv.

6126 So.

Šitie sidabriniai daiktai yra to paties patter- 
n’o ir gerumo, kaip kad jų gaudavote už 
American Family Muilo Popieriukus.

UŽ 250 Popieriuku Nuo 

American Family Muilo 
STALTIESE

Geriausios Kųšies, Balta Bovelnos Damask. Didu
mo apie 61x70 coliu- atliulėta, gatava vartoti. 

Sis SpoG, Pasiuiiiii. Pirmose 20 o, Bąlanti. Tiktai 
Pasilaikoma teise aprubežiuoti skaičių, šitos pre
mijos bus dalinamos tiktai nnolatiniems musų 
muilo vąrtotojams.

SPECIALĖ PASTABA:—Popieriukai pasiųsti 
per knisu reikalauja l()c už kiekvienų setų si
dabrinių daiktų ir 15c už kiekvienų STAL
TIESE, kad apmokėjus k rasų ir suvyniojimų. 
Užrašyk ant siuntinio Depl. S. 108 East Au-

• stin avenue, Chicago.
Atneškit Popieriukus | Arčiausia Premijų krautuve
108 E. Austin Av., buvus Michigan St. 1547 Milvvaukee Av.

Arti Robcy gatv.
8930 Coinmercial Av. 

Soutli Chicago.

JAMES S. KIRK& Co. Chicago, U.S.A.
ITUINIf |TC« š** lr>rliins spceiulis pasiūlymas šį metų yrą bėgyje tik 20 dienų, nuo 1 iki 20 fi I Ivlllllll I La (l- Bnlandžilo, nors musų paprastas premijų didinimas esti apskritus metus.

I Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
RezidencPA:

731 \V. IHth S., ar' /llalsted »t.
Telephone C ril 2118

v.l *—11 ryte; l—3 pdpiet: 7—9 vak.

Ofisam: 
1900 S. Halsted St. 

Viriu] HUehoff’o Aptiekus.
Telephone Canal 114.

^Valandos 3—6 po pietų 
Išskiriant Nedšldieaias ir Bere4as

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1817 l-lth Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po picl, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dienų.

Telephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų, taipgi Chroniškų Ligų

nr> pas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS! 4:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare

KORESPONDENCIJOS
DAYTON, OHIO.

Turime klebonu kunigą Ce- 
buLskį ir skiepą, vadinamą baž
nyčia. Tik dabar nežinia, kam 
las skiepas paliks, nes parapija- 
nai nebeturi vilties jį pasilaikyt, 
nes perdaug brangus. Kaip gir- 

J dėt lai reikalaujama, kad butų 
tuojau užmokėta apie septinio- 
lika tūstančių, o parapijonai ne
turi nė tūkstančio...

Daytono lietuvių švento Kry- 
Įžiaus parapija, mat, jau apie 12 

.įmetu atgal nupirko bažnyčiai 
piečių už 2109 dolerių (tai buvo 
labai pigu, nes dabar tas piečius 
vertas mažiausia5000 dol.) ir pa
darė pienus bažnyčiai pastatyti.

Į Pienai, kaip sako, kaštavę apie 
I 300 dol., bet pasirodę negeri, to
kie! tuos sunaikinta ir daryta ki

ti. Pradėta statyt skiepas — pa
tiesta pamatai. Bet pamatus pa- 
tiesus, jie išstovėjo per trejus 
metus nejudinti. Tik kada 1914 
metais atvyko kunigas Gricius, 
imtasi toliau už darbo. Buvo 
sulygta su kontraktorium pas
tatyt bažnyčią už 24 tūkstančius 
dolerių ir, kaip sako, duota ant 
rankos 7 tūkstančiai. Bet kon- 
I rak torius, pastatęs skiepą, to- 

i liau nestatė. Turbūt reikalavo 
daugiau pinigų, bet kaip pinigų 
nebuvo, tai (ik padarė cementi
nes antras lubas ir namas taip ir 
paliko nepabaigtas. Gabaus ku
nigas baisiausia susipyksta su 
parapijonai, ir po ilgų kivirčių 
kini. Gričius pašalinama iš Day- 
tono. Jo vieton atvyko iš Sioux 
City, Io\va, kunigas Cibulskis. 
Jam atvykus, pasirodė gyVa ga
lybė skolininkų. Skolininkai ne
duoda ramumo kunigui Cibul- 
skiui, todėl dabar, kaip girdėt, 
Cibulskis žadąs visiškai atsisa
kyt nuo to plečiaus, nuo skiepo 
ir dagi nuo parapijps vardo. Apie 
tai parapijonai patyrė (ik apie 
kovo 10 dieną, kada vakare, su
tepi us pradėta kraustyti skiepas. 
Dabar eifia dideli ginčai tarp pa
ra pi jonų, ir kuo tas viskas pasi
baigs, nežtinia. Greičiausia bil- 
dingą su plecium parduos ant 
licitaeijos.

vis Juozas Griguccvičius, paėjęs 
iš Kauno miesto. Čia jis prik
lausė prie lenkų bažnyčios. Da
bar, kad jis pasikorė tai lietuviai 
sako, jog jis buvęs lenkas, nes 
priklausęs prie lenkų bažnyčios; 
o lenkai vėl sako, kad tai buvęs 
lietuvis, nes šnekėjęs lietuviškai.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIOKŲ ir MOTERIŠKŲ Al’RftDALŲ 

Mojų nistema ir ypatiškaa mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mtf.4 turime didžiausius ir L 
mo-d^ijeninu ir siuvinio skyrius, kur mes su- 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų iiuvimo sky- 
I riuo.-.e.

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

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
s ta i lės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MAHTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasr^tka, Perdėtlnis.

118 N. La Baile gatvė, Kambarys 418-417. 
prieš City Ha,!!.

DYKAI SIDABRINIAI DAIKTAI IR 
STALTIESĖ

Metinis Specialia premijų dalinimas 
už American Family Muilo poperėles 

Tiktai 20 dienų— 
Balandžio 1 iki 20-tai

Kovo 11 dieną Juozas Pažc- 
rinkas, 14 metų vaikinėlis, ta
po pervažiuotas vežimu,kur ga- 
soliną išvežioja, ir tuojau mirė. 
Prieš mirsiant tiek pasisakė, kad 
jis patsai buvęs kaltas, nes išė
jęs iš mokyklos norėjęs užsika
binti ant vežimo ir netyčioms pa
kliuvęs po ratu.

t TAI PYKITE trečdalį ant jūsų čeverykų šventėms'. 
Musų pilnutėlis stockas yra išrodymui jums, naujau
sis ištobulinimas avejimui už kainas (langiaus negu 

užganėdinančias opiausius pirkėjus, nes prekės yra būtinai 
geriausios ir kainos daug žemesnės, negu paprastos.

Keletu iš daugelio gerų daiktų mes pasiūlysime jums. 
Moteriški balti Kid čeverykai naujausiu patternų, 9 colių 
augučio, su augštais ir žemais užkulniais, /h i O E? 
verti $7.00, specialiai apkainuoti .........
Moteriški auksiniai rusvi čeverykai naujame šešėlyje, pava
sariniai, 10 colių atigšeio, labai slyliški ir F4 O 
puikus, verti $8, specialiai apkainuoti už
Vyriški tamsus Cordo rusvi čeverykai, naujausios spalvos, 
kokia yra pasirodžiusi vyriškuose čeverykuose, rankomis 
padirbti ir gvaranluoti, bito styliaus. Verti F4 O 
$8.00, specialiai apkainuoti už .............
Vaikams augštais auleliais, rusvi čeverykai, arba rusvi ir 
balti Kid auleliais, arba rusvi ir Champaįnc Kid aulcliai. 
Labai gražus, mieros 3 iki 8, kaina $2.50. • 0 Q H fl 
Specialiai apkainuoti už .........................

Mes tin ime šimtus kitų mmicrių visai šeimynai, mes užtiki’iiiam jus, jog jie yra geriausios kokybės ir sly- 
liiius ir sulaupymas, koks užganėdins ir opiausį pirkėjų. Musų velykinis stokas vra visiškai pilnas. Vis
kas, kų mes nuo jūsų prašome, tai liek—ateikite į musų krautuve »r patįs pamatykite, kokį jus galite pada
ryt didelį sulaupynių. | ,• ' y .

Atminkite, mes užlaikome Čeverykus vertės iki $18.00 už porų ir jie visi yra apkainuoti su dideliu 
kainos numažinimu.

vi

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
’ ' 1341 So. Halsted Street, CHICAGO. I

Farma! Farma!
Parsiduoda labai pigiai farma Clark County, 

Wisconsino valstijoj, lietuvių apgyventoje vietoje. 
Farma 85 akrų; apie 30 akrų dirbamos, likusi—miš 
kas ir ganyklos. Gera stuba ir tvartai. Farma ran
dasi netoli dviejų miestelių, netoli mokyklos, ir sūrių 
dirbtuvės. Lietuvis kaimynas. Žemė pirmos klesos 
—juodžemis su moliu. Pro pat farmų teka puiki upė. 
Kaina $4.500. Inmokėt reikia $1,000, o likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

J. A. URMONAS
1005 MARION ST., WAUKEGAN, ILL.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mndison st. 2225 So. Leavitt St.
Suile 600-612 Kampas 22nd pi.

VnlandOH:*'10 iki 1'2 ryto Valandos: 6 iki S vakaro
Phone Hnymarket 2503 Phone Canal 4026

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Bezidencijos Telephone Albany 5546

IŠKOLEKTUOJAME SKOLAS VISUR
SenUs skolas, notas ir visokius iAjieškojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei mes iškolektuosiinc. Nepaisoma, kur jus gyve
nat?, nei kur jūsų skolininkas gyvena, mes iškolektuosime. 
Jums nieko nekaštuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 
arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo
se kreipkitės laiškais, Įdėdami 3c markę atsakymui .
OFISAS ATDARAS Pancdčlyje, Seredoje ir I’ėtnyčioje, nuo 
1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1 I 
iki 9 vai. vakare. k i

INTERSTATE LEKAL SERVICE AGRNCY * I
3114 S. Halsted St., Chicago. Ii). I*hone Boulevard 4899 
“Patarimas, kuris nekaštuoja pinigą, bet suėėdyja juos“, i

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
u ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popicro
H SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.19 už gal.
f CARR BROS. WRECKING CO.
| ‘ 3003-303*) S. Halsted St.,. . 4 Chicago, III.

I
 TELEPHONE YABDS iBM. |

Dr.P.G. Wiegntr į
• Priėmimo valandos nao 8 iki U I 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vaL f 
8325 So. Halsted St0 Chicaga. t

JS—>1 llllllll—P—i

TELEPHONE YARDS 2721 
%R. J. JONIKAI T

Medikas ir Chirurgas
®33H Halsted St, Chicaft

Telephone Yprds 5032

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

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą, 

f Mes vartojame 
jr pagerintų Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
Kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.

Lietuvių sočia liktų judėjimas 
visai užmigęs. Nuo birželio pra
džios, 1917, kaip kuopa paliovė 
gyvavus, nieko nebepajiegiama 
veikti. — Daytonietis.

bus niokinama, dar neišdarytas 
programas. Jų tikslas, kad ka
rei pasibaigus galėtų vykti į lie- 
tuvą ir ten užimti amatninkų 
vietas, kur bus reikalas. Minė
tą draugiją organizuoja tautinin
kai.

LSS. 41 kp. laikytame susiri
nkime. kovo 19 d. nutarta reng
ti lavinimus vakarus —* viešas 
diskusijas, prelekcijas etc. Mo
kyti skaitliaviino pasiskirta iš 
tarpo draugų du mokytojai, ku
rie gerai supranta skailflavimą.

Be kitko nutaria rengti drau
gišką vakarienę su programų. 
Tame pačiame susirinkime ras
ta reikalingu paraginti vietos 
L.š. Fondo skyrių prie rinkinio 
aukų. Išrinkta komisija, kuri 
tą vietą aĮpsiėmč. tvarkyli, kai 
pasekmingiaus galėtų aukas ri
nkli šelpimui nuo karės nuken-*• 
tėjusių lietuvių.

—Korespondent.

--------------- .  ...j 
Tel. Yarda 3654. AKUŠERKA

Mrs.A. VID1KAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika, 
vus Pennsylvanijos ho<- 
spitalėse ir Philadel- 
Įphijoj. Pasekmingai 
patarnautu prie gim
dymo. Uždyką duodu 
Irodą visokiose ligose 
Imoterim ir merginom. 
13113 So, Halsted Str., 
| (Ant antrų lubų) 

Chicago. 
- -------

4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 
Telephone Yards 4317

Jus užčėcHjote daugel pagarsėjusių 
American I'ainily muilo popieriukų 
ir jus turėtumėte pasinaudot proga 
šiame specialiame premijų pasiūly
me liktų VVm. A. Rogers sidabrinių 

..................Taipgi 
staltiesė. Šį metų snecialis premijų 
pasiūlymas trauksis bėgyje pirmų 20 
dienų balandyje tiktai. Atmink die
nas—nuo balandžio (April) 1-mos i- 
ki 20 d. Patėmyk šiame laikraštyj 
apgarsinimu. Jis nurodys kur nu* 
neši surinktus American Kamily 
muilo popieriukus dėl apmainymo 
juos ant puikių dykai premijų.

nu imi y n »«t. a >.

geriausius kirpi-j peilių, sukučių ir šaukštų.

bite

Rezid. 933 S. Ashland Bivd. Chicago 
Tslsphone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. llalsted St., Chicago 
Telephone Oro ve r 94*3

VALANDOS: 10-11 ryto; 2—S popletų:
7—8 vakare. Nedėllomi* 10—13 dieną.

Jei nori peltai ir paMkminMl Aag- 
akai kalbėti. Skaityti ir rąBytT, tai bnkyk omaų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama.- 
Llotuviu kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Raiymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.Pilietybes Gramatikos 1
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.j
IrGRAMMARir HIGH SCHOOL Kursų Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas! 
aiškinama lietuviškai.

American Collega Preparatory School
I31O3 S. Halsted St. Chicago lu_.j 
H KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Į

BRIDGEPORT, CONN.

LSS. |1 kp. užlaiko viešą kny
gyną, 597 So. Malu gatv. Vie
los lietuviai turi progos pasiskai
tyti knygų ir laikraščių veltui. 
Knygynus atidaras kasdien nuo 
6:30 iki vėlam vakarui. Neda
liomis ištisą dieną. Teipgi duo
da kambarius draugijoms laiky
ti susirinkimus visai pigia kaina.

L. S. S. 41 kp. laiko susirinki
mus kas trečią nedeldienį mė
nesyje, antrą valandą po pietų. 
Norintieji prisirašyti kvieęiami 
ateiti pažymėtu laiku.

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištyrt jus akis h’ pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes (ai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicr 
Kampas J8-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 4 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.Skaitykite ir Platinkite 

“NAUJIENAS” Garsinius Naujienose

ninku draugija. Jos tikslas — 
organizuoti amatninkus, arba 
mokyti amato, bet kokiu budu

Vyrišką Drapany Sargeliui 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik’ 
$35 siutai ir overkotai, nuo $750 iV 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkotų.

Vis^i tAažai vdrtoti siutai ir over 
kotai, vOriės nuo $25 iki $85, dabw 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 k 
JI4.50. Vaikinams siutai nuo 
ki $7.50

Atdara kasdieni, nedftjiomk i.' v® 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. llalsted SU
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MASINIS SUSIRINKIMAS.

Šiandie, kovo 28 d., įvyks di
delis masinis susirinkimas Mil
dos svetainėje, 3242 So. Hals
ted gt. Rengia soc. Rinkimų 
Kampanijos Komitetas, tikslu 

supažinti vietos lietuvius su ar- 
tymiausiais socialistų uždavi
niais, kurie būtinai žinotini kie
kvienam lietuviui darbininkui.

P. Grigaitis, “Naujienų” reda
ktorius;

K. (iūgis, soc. kandidatas į ko
ngresą iš 4-to kongr. distrikto;

Julia žemaitė, mylimiausioji 
lietuvių darbo žmonių rašytoja;

A. Petratis, soc. kandidatas į 
aldermanus iš 4-tos wardos;

K. Trainis, LSS. 4-tos kuopos 
sekretorius.

Belo, gros puiki Grušo orkes
trą.

Kiekvieno lietuvio darbinin
ko pareiga atvykti į šį susirin
kimą.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga dykai.

Rado užmuštą lietuvį
Ant kertės 28 ir Halsted gat

vių policija užvakar rado už
muštą lietuvį — Vladą Janeliu- 
ną, 3337 So. Morgan gt. Ten 
pat, šalę jo, gulėjo ir kitas sun
kiai sužeistas lietuvis, Stasys 
Mažeikis, užmuštojo draugas. 
Netoliese jų stovėjo sudaužytas 
Fordo automobilius.

Kas buvo priežasčia tų dviejų 
vyrų nelaimės — niekas nežino. V t
Sužinota tik tiek, kad automo
bilio savininku yra sužeistasai, 
Mažeikis, ir kad jiedu buvo iš
važiavę miestan tūlais reikalais.

Užnuištasai buvo dar jaunas 
vyras, vos 21 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Klovainių parapijos. Į šią 
šalį atvyko 1914 metais.

P-as Mažeikis nuvežta į Peo- 
ple’s ligoninę. Daktarai sako, 
kad pasveiksiąs. Tuo tarpu iš 
jo dar nieko negalima patirti a- 
|>ie įvykusią nelaimę.

war-

Peštynės republikonų 
mitinge

Užvakar vakare 15-tos 
dos republikonai surengė masi
nį susirinkimą. Savo susirin
kime apart niekinimo socialia-* 
tų tie ponai nieko daugiau ir, 
nepasakė. Negana to, vienas jų 
“kalbėtojas” dargi muštynių su-i 
rengė. Mat, kuomet susirinku
siems galutinai įgriso to vaike
zo tauškimai, tūli pastebėjo, kad 
jis bereikalo čia sketeriojasi. To 
pakako, republikonų '‘kalbėto
jas” nusimetė švarką ir puolėsi 
į minią parodyt “ką jis gali.”

Kapitalistų spauda su ypatin
gu pasigėrėjimu jyažymi to peš
tuko žygį.

Prohibicijos šalininkai 
pralošė

Teisėjas Gridley vakar atme
tė prohibicionistų reikalavimą, 
būtent, priverst rinkimų komisi- 
onierius, idant jie padėtų prohi
bicijos klausimą ant balsavimo

balsavimui balandžio 2 dieną.
Prohibicionistų reikalavimas 

atmesta dėl kurių-nekurių for
malumų. Vadinas, išpildę tuos 
formalumus prohibicijonistai ir 
vėl galės atnaujinti savo reika
lavimą. Tik, jis jau nebeturės 
jokios praktiškos vertės. Šian
die mat' bus pradėta spausdinti 
balsavimo blankos. Spausdinti 
kitų blankų rinkimų komisio- 
nieriai nesutiksią, nors ir keli 
teisėjai lieptų tatai daryti. Ęsą 
maža laiko, kad susopėjus ats
pausdinti kitas blankas.

Velykų Vakaras
Rengia

Chicagos Lietuvių Vyry Choras
Balsų dabotojų domai

Ryto, kovo 29 dieną, socialis
tų Headųuarteryj, 3227 So. Hal
sted gi., įvyks soc. balsų daboto
jų ir precinktų užveizdų susiri
nkimas. Bus duodama lekcija 
apie rinkimų teises ir tt. Susi
rinkime turėtų dalyvaut netik 
draugai bridgeportiečiai, kada
ngi tai yra bendras visų chica- 
giečių reikalas. Susirinkimas 
prasidės kaip 8 vai. vakaro. 
Draugai prašomi nesivėluoti.

—Komisija.

Republikonai ir demo
kratai nusiminę

į
Republikonų ir demokratų 

(partijų bosai labai susirūpinę 
delei pasekmių, kokias gali 
duot aldermanų rinkimai. Jie 
atvirai pripažįsta, kad 15 ir 27 
vvardose “dalykų stovis yra blo
gas“. Neveizint! demokratiškai- 
republikoniškų “fuzijų“, didžiu
ma piliečių ten eina su socialis
tais. Susivienijusi demokratai 

*ir republikonai dabar veik kas
dien apeliuoja į balsuotojus: 
“sulaikykime bolševikus!“ Ar 
šitais negudriais šukavimais 
jiems pavyks apdumt balsuoto
jus, dar pamatysime.

Nedėliojo, KovoM are h 31,1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 West 23rd Place.

Pradžia 6:30 valandą vakare. Inžanga 35c, 50c ir 75c.
Scenoje statoma dviejų veiksmų komedija—

"GUDRI NAŠLE”
širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į minėtų vakarą, nes minėtas 

vakaras, apart lošimo “Gudri Našlė” bus dar papuoštas ir dainomis Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro ir Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo Mišraus 
Choro. Todėl atsilankiusioji visuomenė nebus suvilta, bet užganėdinta.

Po perstatymo ir dainų—linksmi Šokiai.
Kviečia Chicagos Liet. Vyry Choro Komitetas.

Svarbus susirinkimas
Kovo 299 dieną Raids svetai

nėje, kertė 36 ir Lincoln gatvių, 
yra rengiamas didelis masinis 
susirinkimas. Vyriausiu kal
bėtoju bus soc. kandidatas į ko
ngresą iš 4-to kongr. distrikto, 
d. Kazimieras Gugis. Pradžia 
8 vai. vakare. Įžanga dykai.

Konfiskavo paranką
Teisėjas Crowe vakar paliepė 

konfiskuoti 37 tūkstančius dol. 
parankos, kur buvo užstatyta 
už paskubusį automobilių vagi
lį — Ira Bond. Vakar turėjo 
prasidėt jo bylos nagrinėjimas. 
Kaltinamasai betgi nepasirodė.

.Įieško 13 mergelių
Policija j ieško 13 mergelių, 

kurios pereitą savaitę nežinia 
kur dingusios iš savo artymųjų 
šeimynų. Bijomasi, kad merge
lės galėjo patekt į ištvirkimo ur
vus.

Nepavykęs žygis
Du nežinomi blogadariai va

kar naktį norėjo iškraustyt va
goną, stovėjusį ant Chicago 
Junction geležinkelio bėgių, 
ties 14 ir Stcwrt gt. Nepavy
ko. Blogdarius užklupo nakti-

Powellj teis prisaikin- 
tieji teisėjai.

Illinois valstijos senatoriaus, Į nis sargas ir pavaišino juos šu- 
John Powell’io, byla, tur būt, viais. Vienas blogdaris, niano- 
bus atiduota pirsaikintieinsiems iua, yrh pašautas. Abudu betgi 
teisėjams. Posvell’is, kaip žino- spėjo pabėgti. Vagone butą į- 
ma, yra kaltinamas nederamuo-Į vairių maisto produktų, 
se žygiuose su nepilnametėm 
mergaitėm. CICERO

Paaiškinimas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

Areštavo pačto 
darbininką.

Pačto vyriausybės įsakymu 
vakar tapo areštuoti du pačto

šis-tas.
Kun. Vaičiūnas, naujasis Šv. 

Antano parapijos klebonas, nu
siskundžia savo parapijonams, 

darbininkai, tūlas John C. Mor-1 kad reiksią daug vargo padėti, 
gan ir George C. DePrad, neg- kad parapijos dalykus sutvar- 
ras. Kaltinami laiškų atplėšinė- kius. Kun. Vaičiūnas sako, kad 
jime ir šiaip įvairiose suktybė-Į vksus parapijos knygas vedęs 
ie. Areštuotųjų laukia sunki Į pats Ežerskis ir kad jam, Vai- 
bausmė — nuo 1 iki 10 metų čiunui’ Jos netinką. Ten esą 
kalėjimo. pridaryta daug betvarkės. Vie-

 I noje vietoje, pav., užrašyta šeši 
Ve kur šuo pakastas šin,tai doleri« il’laukU- 1,l t ne' 

žinia už ką ir kur jie randasi... 
Republikoniški ir demokratė-1 yj8 dėlto ramina parapijomis, 

ški darbininkų draugai , pa-1 graudena: remkite, sako, mane, 
o aš, remsiu jus ir viskas bus ge- 
'rai.

Pereitą savaitę, kovo 21 die
ną, parapijonai buvo susirinkę 

Jie dedą visas pastan-1 pasjineisti. po poterių kunigas 
gas, kad į miesto tarybą patek- Į užkvietė visus eiti į skiepą pa
tų juodaugiau socialistų. O ko-[sjl<|ttUSyti ką pasakys sugrįžę 
dėl jis taip darąs? Dėlto, kad Į delegatai iš “visuotino“ seimo, 
neužilgio manęs runyt j S. ,V. Į buvo sakyta, kad įžanga bus dy-, 
senatorius. - I kai, vis dėlto atėjus prie skiepo

1 ie ponai gali nusiramint: so-[durų pasirodė, kad reikią deši- 
cialistai neatiduos savo balsų užĮmĮuj<as užsimokėti. Dalis žmo- 

‘F’ f nių suėjo į vidų. Kita dalis bet-
Girdi, kas 

čia do “biesas“? Sakė, kad uždy- 
vakar pagavo penkisI ° čui — mokėk! Daugelis 
banditus Overland nuėjo namo. Išgirdęs t»ok|ias ži

nias kunigas liepė tam žmogui, 
kur reikalavo dešimtukų įžan
gos, pasišalinti nuo 
gi išbarė už sauvališką elgimąsi 
tt.

| Kad svetainėj prasidėjo mi
tingas, tuo tarpu palangiais, la- 

I ūke, vaikai karstosi ir triukšmą 
kelia. Nepakęsdamas, kunigas 
liepė, nuvaryti juos nuo lango. 
Bet paskiaus vaikai ir vėl sugrį
žo žmonių erzinti. Tai, žino* 
ina, išdykėliai bažnytines mo
kyklos vaikai, kurie taip dailiai 
auklėjami, jog nei susirinku
siems initingan tėvams ramumo 
neduoda.

Naujienų nr. 63 Draugystės 
Lietuvos Mylėtojų pirmininkas 
F. Strielčhias ir rast. J. Karpus 
kreipėsi į Naujienas reikalavi
mu, idant kalbamos draugystės 
vardas butų iškirstas iš draugi
jų, protestavusių prieš klerika
lų “visuotiną“ seimą. Gi, Drau
gystės Lietuvos Kareivių prezi
dentas J. Ejdynt (Jonas Riden
tas) ir sekretorius John Šoris 
net teismu baugino Naujienas 
už patalpinimą ’ ‘ano delegatų 
protesto, išnešto kovo 7 d. Kar
tu jie uŽreiškė, kad viršminė- 
tos draugystės pritaria seimui. 
(Mano pabraukta. — A. B. L.).

Kad būti prisirengus į seimą, 
beveik visos vietos draugystės 
buvo išrinkusios įgaliotinių, 
kartu pasldrdamos trim tikrą 
sumą pinigų įš savo iždo — de
legatų kelionei. Kovo 7 d. visi 
draugijų įgaliotiniai taigi sUsi- 
irnko į Šv. Antano parap. sve
tainę, kad bendrai aptarus sei
mo reikalus ir išrinkus delega
tus. Kuomet klerikalai pama
tė, k a d jie yra mažumoje, 
jie sukėlė triukšmą ir net pasi
šaukė policiją. Bet veltui. Tau
tiškų draugijų įgaliotiniai ra
miai išėjo, palikdami ten vienus 
klerikalus. Paskiau jie susirin
ko į kitą svetąinę ir išnešė re
zoliuciją prieš klerįk,alų seilių 
ir netikusį jų elgimąsi. Rezoliu
cijos tilpo Naujienų nr. 58. Tai
gi rezoliucijas išnešė draugijų 
įgaliotiniai, šitą, rodos, turėtų 
suprasti tų draugijų viršinin
kai. O ar jie turėjo teisės pro
testuoti -- tai ne viršininkų da
lykas. Bęto, aą tūrių užreikšli, 
kad šitą reikalavimą tų draugi
jų viršininkai pastate be drau
gijų įgaliojimo.

Iš klerikalų mitingo išėjo ir 
Dir-stės Liet. Tvirtybes įgalioti
niai, bet kad susirinkime jie ne
dalyvavo, tai sekretorius jos nei 
neužrašė. Gi kurių draugijų 
delegatai buvo ir protestavo, ir 
nutarė paskelbt tą protestą vie
šai, aš, pildydamas savo parei
gą, įrašiau jas į skaitlių protes
tavusių. Ar dabar bus aišku?

A. B. Liutkus, Rast.

Visose vietose prakalbos pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare.

Visos" tos kuopos, kur dar ne
paėmė svetainių, malonės tatai 
padaryti kuo veikiausia. Kar
tu su pažymėjimu dienos, rei
kalinga prisiųsti ir svetainės ad
resą. —Renginio Komitetas

Didžiausias pelnas
NEW YORK. — American 

Sugar Rėfining Co. savo mėti
nėje atskaitoje sako, kad pereiti 
metai buvo geriausiais metais 
jos istorijoj. Jos apyvarta siekė 
$200,000,000, o pelnas — $10,- 
055,291.

Pranešimai
Socialistų partijos 4-tos wardos 

Headųuarteryj. 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausimais. Balsas bus duodama 
kiekvienam norinčiam dalyvauti 
debatuojainam klausime. Prašom 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

galios surado tikrąją socialistų 
stiprėjimo priežastį. Tame, gi
rdi, kaltas majoras Thompso- 
nas ir artymiausieji jo pagelbi- 
ninkai.

Pagavo penkis banditus
Policija

įtariamus
viešbutyj, 211 W. 35 gt. Kartu
areštuota ir dvi moterįs, mano
ma, jų pagelbininkės.

Vis dar nesuranda
Policija vis dar nesuranda tos 

Agnės Rochford, kur pereitą 
savaitę ėjo bažnytėlėn gydytus 
nuo nervų ligos.

Traukia tieson penelę.
ą

Dr. F. O. (Carter, 120 So. Sta
te gt., kreipėsi į policiją Reika
lavimu areštuot p-lę Florence. 
Back Jaunoji p-lė tarnavusi 
)as jį už knygvedę ir išeikvoju
si net 7 tuksiančius dolerių.

gi — “streikuoja“.

r dar-

ceris.

Maršrutas, v
Dgės K. Petrikienė maršrutas 

prasideda šiandie. Tuo tarpu 
svetainės yra paimta šiose vie
tose:

. Kovo 28 d., LSS. 37 kp., J. 
Rashinskio svet., 731 W. 18th 
st., Naujienų distrikte.

Balandžio 2 d., LSS. 174 kp., 
Liberty svet., 3925 So. Kedzie 
avė., Brighton Parke.
, Balandžio 4 d., LSS. 22 kp’, 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PL, 
West Side.

Balandžio 5 d., LSS. 81 kp., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
avė., North Sidej.

Balandžio (> d., LSS. 234 kp., 
P. Blinslrupo svet., 4501 So. 
Hermitage ave„ Toiwn of Lake.

Balandžio 8 d., LSS. 43 kp., 
Frauk ir James svet., kertė 23 
ir Lake gatvių, Melrosc Park.

Balandžio 9 d., LSS. 228 kp., 
Bofia Hali svet., 15509 So. Hal
sted st., Harvey, III.

Balandžio 14 d., LSS. VIII va. 
kare, M. Meldą^io svet, 2242 W. 
23rd Place, West Sidėj.

Balandžio 15 d., LSS. 126 kp.,
A. Veselio svet., 333 E. 14th st., 
Chicago Heights, UI. *

Balandžio 18 (k, LSS. 4 kp., 
Mildos svet., 3242 So. Halsted 
st., Bridgeporte,

Pajieškau savo draugo Oton šuk- 
štas. Jisai užsiimdavo pardavinėji
mu siutams materijos, vaikščiojo po 
slubas; jo ofisas randasi 358 W. Mn- 
dison ir Markei Sts. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas iį žinotų 
malonės atsišaukti. Kaštai bus atly
ginti.

Jonas Gedmen,
10528 Edbrook avė., 

Roseland, III.

ČEVERYKŲ VALYTOJAI

ATSIŠAUKITE

13 AUKŠTAS
ČEVERYKŲ DIRBTUVE

MARSHALLFIELD & CO.

RETAIL
STATI-:, WAsiHNGTON,

RANDOLPH AND WABASH'

Pajieškau savo brolių Prano, An
tano, Juozo ir Jurgio Krikščiūnų. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas juo žino
tų, meldžiu duot žinią.

Antanas Krikščiūnas, 
1524—51st Ct. Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ

PATYRUSIEJI ČEVERYKŲ 

DIRBĖJAI

ATSIŠAUKITE ANT 13 AUKŠTO IN 
SHOE WORk ROOM 

MARSHALLFIELD & CO.

RETAIL 

•STATE, WASHINGTON,

RANDOLPH AND WABASH

LMPS. 9 kuopos choro repeticija 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 vai. 
vakare, Mark White Sąuare svetai
nėje, prie Halsted ir 29 gatvės. — 
Visos dainininkės malonėkite atvyk
ti laiku, nes šią seredą bus išdalinti 
įžangos tikietai Velykų vakarui,, re
ngiamam žemaitės naudai. Komitet.

Puikus šeimvniškas vakaras, pa
rengtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
“Rūtos” No. 1 įvyks panedėlyj, ba
landžio 1 dieną, Geo M. Chernaucko 
svet., 1900 So. Union avė. Pradžia 6 
valandą vakare. —Komitetas

Lietuvių Laisvąmanių extra susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 28 d., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia avė., 
kampas Girard st. Šiame susirįnki- 
me turi dalyvauti visi nariai, nes 
turim labai daug svarbių reikalų. — 
Taipgi yra kviečiami ir nenoriai, ku
rie, norėtų prisirašyti.

---- A. Ripkevičia.

Chicagicčių domai.—Gegužio 4 d., 
7 vai. vak. LSS. 81moji kuopa ren
gia didelį apvaikščiojimą Gegužinės 
šventės ir K. Markso gimimo dienos 
sukaktuves. Programas bus įvairus. 
Po programui šokiai. — Kuopos ir 
draugijos prijaučiančios musų dar
bui, meldžiamos nieko tą vakarą ne
rengti. —Komitetas.

Roseland.—LSS. 137 kp. nepapra
stas susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 31 d., 10 vai. ryto 9 wyrdos soc. 
svet., 11100 Miehigan avė (ant tre
čių lubų). Susirinkimo tikslas yra: 
1) prisirengimas prie agitacijos ir 
saugojimo balsą laike aldermanų ri
nkimų balandžio 2 dieną. 2) bus 
balsavimas LSS. konstitucijos pro
jekto ir kit4 kuopų referendumai. 
Beto bus dalinama nariams “Apžva
lga”. Taipgi, draugai, kurie/buvote 
paėmę blankas rinkti aukas i rinki
mų kampanijos fondą, malonėsite su
sirinkime sugrąžinti. —P, F. Grybas.

East Chicago, Ind.—LSS. 201 kp. 
extra susirinkimas atsibus ketver
ge, kovo 2 8d., 7:30 vai. vakare K. 
Grikšo svetainėje, 150 str., ir North- 
cote avė., E. Chicago, Ind.—Nariai, 
malonėkite atsilankyti, nes turim 
svarbių reikalų. Nauji nariai kvie
čiami prisirašyti. —Komitetas.

•Cicero, UI.—LMPSA 43 kuopos re
peticijos “Be šulo” įvyks pėtn., ko
vo 29 d., Jankaičio svet., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi atsilankyti. Komitet.

Kovo 31 d. Chicagos Liet. Draugi
ja Sav. Pašelpos rengia vakarą gerb. 
žemaitės naudai, Didžiojoj Schoen- 
hofeno svetainėj, kampas Milvvaukee 
ir Ashland avė. Gerb. Chicagos ir 
apielinkės publika maloniai kviečia
ma atsilankyti į šį gražų vakarą ir 
paremti prakilnus rengėjų tikslus. 
Rengėjai deda visas pastangas, kad 
vakaras pavyktų kuopuikiausiai.

Kviečia Rengėjai.

Soc. P. tarptautinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Liberty svet, kertė 22 pi. ir 
52 avė. Svarbus rinkimų kampani
jos reikalai. LSS. 138 kp. nariai, Vi
si malonėkite būti.

—A. K. Labanauskas

LSS. 4-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedalioj, kovo 31 d., 
1 vai. po pietų Mildos svetainėj/ — 
Draugai malonėkite visi atvykt pas
kirtu laiku, nes yra svarbių reika
lų svarstymui ir nutarimui.

, —Sekretorius.

East Chicago, Ind.—L. A. U, Kliu* 
>0 susirinkimas įvyks kovo 31 d.. 2 
vai. po pietų. K. Grikšos svet., 150 
St., and Northcote avė. Visi kliubie- 
eini malonėkite susirinkti, nes turim 
daug svarbiu dalykų.

— Fin. sekr. Fr. Svereckis.

Roseland.—Teisybės Jieškotojų su
sirinkimas įvyks subatoj, kovo 30 d., 
7 v. v., Aušros kambariuose, 10900 
Miehigan avė., (antros lubos) Visi 
nariai malonėsite pribūti, nes turi
me prisirengti prie vakaro, kuris į- 
vyks bal. 7 d. Taipgi kviečiami ir 
norintieji prisirašyti. —• St. Vaitkus.

REIKALINGAS automobilių ir 
trokų pardavėjas, gera propozicija 
veikliam žmogui.

Universal Auto Sales Co., 
5001 So. VVestern Blvd., 

Phone Prospect 654.

REIKALINGA LE1BERIŲ.
Aš galiu suvartot tūlą skaitlių leibe- 
rių, pradedant su geru užrhokesniu ir 
greit pasikeliant į geresnius darbus. 
Gyvenimo aplinkybės, geriausias, ko
kios gali būt surasta. Darbas pasto
vus visą metą ir nėra karės darbus. 
Atsišaukite visą dieną pėtnyČioie ir 
subirtoje prie spaustuvės 39 E. IIliti 
Str., arti Miehigan avė., Chicago.

REIKALTNGI žmonės su maža 
šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotai porai, arba kambarį ir val
gį pavienei moteriai. Atsišaukite į 
akušerką A. SHUSHO, 
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos.

REIKALINGA greitai bučeris. tu
ri kalbėti angliškai, lenkiškai ir lie
tuviškai. I. LYON,
1731 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas. Atsišaukite tuojaus.

Tel. McKinley 3791
2910 W. 40th Str., Chicago.

DAR DAUGIAU yra reikalinga tei
singų vyrų dėl užėmimo agentystės 
po visus Amerikos ir Kanados mie
stus, ir miestelius, kurie turi gerą 
vardą tarp savo kaimynų ir pažįsta
mų. Vyrai, katrie jau yra užėmė 
agentystes, uždirba nuo $200 iki 500 
dol. į mėnesį. Patyrimas nereikalin
gas, nes mes išlaviname visą bizni 
ir duodame gerą kontraktą veltui 
(dykai), tiktai reikia turėti $100 už
dėti už tavorą, laikantį ant rankų.

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

REIKALINGA LEIBERIAI IN FOl

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE

RA MOKESTIS. ATSIŠAUKITE.

EMPL. DEPT., CRANE CO.,

40TH ST. AND S. KEDZIE AVĖ.

REIKALINGOS moterįs į finishing 
room. World’s Phonograph Co., 
736 Tilden St., Chicago
Tarpe Desplaines ir Halsted gatvių, 
1 blokas į pietus nuo Van Buren.

REIKALINGI. 2 vyrai, kurie galė
tų atidaryti agentystę ir pasekmin
gai vesti Brcnch ofisus. Vieną Bos
ton, Mass., kitą—Montreal, Canada. 
Tam tikę vyrai galės pelnyti $10.000 
pirmus metus ir daugiau ateityje. 
Reikia turėti $500 dėl ofiso atida
rymo. Atsiliepkite asmeniškai ar
ba laišku.

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

NORĖTUME susižinoti su keletu 
vyrų, su šeimynomis, kuriems nusi
bodo miesto gyvenimas ir nenuola
tinio darbo padėjimas ir kurie norė
tų ramesnio gyvenimo, nuolatinio 
apskritus metus darbo.

Del platesnių žinių atsišaukite te
lefonu: Pullman 508.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA BARBER SHOP IR 
POOLROOM.

3 KĖDĖS BABBERŠAPĖJ IR 3 
STALAI. GERA VIETA. PARSIDUO
DA Iš PRIEŽASTIES ŠAUKIMO KA
RIUOMENĖN.
5056 WENTWORTH AVĖ.

CHICAGO

RAKANDAI
Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuolą ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
FARMOS, FARMOS!

GERIAUSI vieta dėl lietuvių apsi
gyvenimo Amerikoje, tai yra ant ti
kiu Michigano valstijoje, apielinkė- 
je miesto Scottville, Miehigan, kur 
400 lietuvių jau yra pirkę iikcs far- 
mas. Pereikite pas mus į šią didelę 
lietuvių ūkininkų koloniją ir apsi
gyvenkite čia ant ūkės. Mes dar tu
rime kelis šimtus gerų ukių-farmų 
tarp lietuvių pardavimui. Skaitykite 
pėtnyčios ir subatos Naujienas, rasi
te platų aprašymą apie musų kolo
nijos ukes-farmas. Kurie norėsite 
pirkti šioje lietuvių kolonijoje ūkę, 
važiuokite ant šio antrašo.

A. K1EDIS CO., 
Pcoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.

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

PARSIDUODA—BARGENAS 3828 
Lowe avė. 4 flatų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, gazas, kieto me
džio grindis, namas už $4500; ran
dus neša $564. McDONNELL, 
2630 W. 38th Str., Chicago.

FARMOS
Parduodama Wisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle River; 
20 akrų žemės, geriausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia įmokėti iškal- 
no, likusius ant išmokėjimo per 6 
metus.

20 akrų forma, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klauskite 
laišku. JOHN JESEVICH, 
Box 302, Eagle River, Wisconsin

NORIU išmainyti Savo bizniavą 
(su saliunu) namą į kitokį namą, be 
biznio, kad butų mūrinis, su augštu 
beizmentu, štoreliu, prie karų lai- 
nės. Tel. Yards 2964.

Peter Gadeiko, 
2858 Emerald Avė., Chicago.

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.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

^^VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2336 W. Ma
dison, 1850 Wella St.

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

SARA PATEK, Pirmininkė


