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Armėnai atėmė iš turky 
Erzerumą

Mėlynoji Gvardija VOKIEČIAI ATNAUJINO DIDELIS GAISRAS KAN 
OFENSIVĄ VAKARUOSE SAS CITY

Vokiečiai atnaujino ofensivą 
vakaruose 

■

mą Maskvoje organizacijos, vei
kiančios už sušaukimą Steigia
mojo Susirinkimo. Organizaci
jos nariai vadina save mėlynąja 
gvardija ir jų skaičius, sakoma, 
siekia 12,000.

Nenori caro giminių

sti ištremtiemsiems didiemsiems 
kunigaikščiams apsigyventi Vo-

Veja turkus iš Kaukazo
AMERIKA REKVIZAVO 

RUSIJOS LAIVUS?

True translation filed with the post- Nuostoliai siekia desėtkus mil. 
master af Chicago, III., Apt il 5, 1918, , . .
as requ|red by the act of Oct. 6, 1917. j dolerių.

WASHINGTON, Bal. 4. — 7777”
Atnaujimas vokiečių atakų prieš! KANSAS CI1Y, Bal. 4. sį 
anglus ir franeuzus, parodo, a-1 va^ur va’’ Abcniathy I’iuni- 
not vietos karininkų dabotojų,P111 e sandėlyj kilo gaišias ii 
kad vokiečiai, surinkę spėkas Į Pra(lčjo greitai plėtotis, pirgel- 
laike kelių pastarųjų dienų ty-|^8^an^ dideliam vėjui. Greitai 
los, galbūt dabar yra pasirengę Į ll8nis npenie apie 15 didžiulių 

namų ir pasidarė nebesuvaldo- 
tirštame 

distrikte. 
plėtoties, 
aplinkui

padėti savo didžiausias pastan-
();1S Ima’’ Gaisras siaučia

Nekurie oficierių mano, kadi san<l(‘lių ir fabrikų 
talkininkų komanduotojai su-l^a(^ neleidus ugniai 
pranta, kad tik pirma faza mil-Į Pra<lėta dinamituoti 
iniško mūšio praėjo ir kad gal-Į hudinkus, bet 10 xal. yakaie

būt tas nurodo į faktą, kad iki-l 8{,*sras dar nebūvi) nei kiek ne
šini nedaryta jokio plataus! suvahlylas. Iki tai valandai jis 
kontr-veikimo. spėjo pridaryti, nuostolių už a-

__________________ | pie $10,000,(XX).
Spėjama, kad tai buvo pade-

40 tūkstančių vokiečių išsodinta 
Finlandijoje

ARMENAI ATSIĖMĖ 
ERZERUMĄ

atgal.

40,000 vokiečių išsodinta 
Finlandijoj

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, lik, April 5, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 4. — Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Maskvos, kad armėnų korpusai, 
su pagelba armėnų liuosnorių 
pulkų atėmė iš turkų Erzerumą, 
Turkijos Armėnijoj.

Armėnai taipgi laiko kitas te
ritorijos Erzerumo distrikte.

Po įvykinimui taikos su Tur
kija, Rusija evakavo Turkijos 
Armėniją, kurią užėmė turkai. 
Turkai tuoj pradėjo ten skerdy
nes ir armėnai pradėjo organi
zuoti armiją savęs apgynimui.

Vakarykštis Berlino oficialis 
pranešimas sako, vokiečių išso
dintosios Hango, Finlandijoje 
spėkos susideda iš 1(),(XX) karei
vių, vadovaujamų gen. Sasnitz.

L Turkų-vokiečių spėkos liko 
nustumtos 60 viorstų atgal nuo 
Batumo. Taipgi jie liko nustu
mti atgal nuo Erzerumo—Kars’ 
linijos.

(Dalumas yra Transkaukazi- 
joj, ant Juodųjų jurų, 70 my
lių j rytus nuo Turkijos rube- 
žiaus. Erzerum yra 110 mylių i 
į pietus nuo Batumo ir nesenai 
liko turkų atsiimtas. Kars yra 
100 mylių į rytus nuo Erzeru
mo ir beveik tokiam pat atstu
me nuo Batumo).

True translation filed witn the post- 
mastei’ at Chicago, III., April 5, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

NEW YORK, Bal. 4. — Sulig 
šiandie gautos laivų rateliuose 
autoritetingos žinios, Suv. Val
stijos rekvizavo talkininkų var
tojimui Rusijos laivus, pirmiau 
vežiojusius reik meni.7 tarp A- 
merikos ir Rusijos.

Tai yra laivai sulaikyti Ame
rikos portuose, kada dabartinė 
Rusijos valdžia paėmė galę. Jie 
plauks po Rusijos vėliava.

Valdininkai tyli

Išsodintąjų vokiečių artileri
ja susideda iš 300 kanuolių ir 
2000 kulkasvaidžių.

RAUDONOJI ARMIJA 
PAVOJUJE

Vokiečiai paėmė Poltavą

Reu-

True translation filed with the P°st- 
master at Chicago, III., April 5, 1918, 
as required by ihe act of Oct. b, 1J17.

LONDONAS, bal. 4. -
lerio Maskvos korespondentas
jraneša, kad vokiečiams paė
mus Pottavą, 70 mylių į pietva
karius nuo Charkovo, besiprie
šinančių vokiečiams bolševikų 
pulkų pozicija pasidarė labai 
opi.

Vokiečiai veda ofensivą prieš 
Charkovą nuo Poltavos ir Voro- 
žba.

Korespondentas sako, kad 
vokiečiai Poltavoj paėmė ;>4,(XX) 
tonų grudų, kuriuos jie ekspor
tuoja į Vokietiją.

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIUS NUO ODESSOS

Turkų laivynas irgi atmuš
tas. Turkai sumušti Kaukaze

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, bal. 4. — 
čia šiandie paskelbta, kad ban
džiusios atsiimti Odessą ir Ni
kolajevą ukrainiečių ir vokie
čių spėkos, liko atmuštos.

30 TRANSPORTŲ VOKIE
ČIŲ KAREIVIŲ IŠSODIN

TA FINLANDIJOJ

Eina pagelboon Finlandijos 
buržuazijai

True translation filed with the post- 
master at Chicngo, Ilk, April 5, 1918, 
us i

PETROGRADAS, bal. 4.
30 vokiečių transportų su ka
reiviais atvyko į flango, pieti
niame Finlandijos pajūryj, į 
pietvakarius nuo Heisingforso. 
Sužeidė Belgijos ambasadorių.

Finlandijos reikalų bolševikų 
komisaras praneša, kad valdžios 
kareiviai — baltoji gvardija su
žeidė Belgijos ambasadorių 
Rusijoj D’Esreee, kuomet jis

ster at Chicago, III., Anril 5, 191 
required by the act of Oct. 6, 1917

(Oficialis Berlino praneši
mas, gautas Amsterdame, sako, 
kad vokiečiai išsodinti Hango, 
idant pagelbėjus Finlandijai. 
Vokiečiai gelbės Finlandijos ka
reiviams užsmaugti sukilimą).

RUSIJA NEPRIPAŽINO 
LENKIJOS AMBASADO

RIAUS

Caro šeimyna gaus 300 rub. 
j mėnesį

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
VAKARUOSE

Turi laimėjimų į pietus nuo 9 MILIARDAI DOLERIŲ 
Somme. 

Tiek kainavo Amerikai pir 
mieji karės metai.

Kongresas priėmė sa 
botažo bilių

Žydų pogromai Turkestane

Didelis gaisras Kansas City
DIDELĖS BAUSMĖS Už 

NAIKINIMĄ KARĖS 
REIKMENŲ

Trukdantis išdirbimui karės 
reikmenų bus baudžiami 
iki 30 metų kalėjimo.

Utro rašo, kad Turkestane įvy
ko žydų pogromai.* Kokandc 
300 žmonių užmušta ir daug tu
rto sunaikinta. Kijeve anli-se- 
mistiška agitacija priėmė aštrią 
formą. Kada ukrainiečiai paė
mė Kijevą, tai didžiuma jų nu-

True translation filed with the post 
mastei’ at Chicago, Iii., April 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

WASI1INGTON, Bal. 4. - 
Valdininkai čia atsisakė svarsty
ti apie žinią, kad Rusijos laivu* 
Amerikos vandenyse liko paim
ti šios valdžios valdymui.

WISCONSINO SENATO
RIUM IŠRINKTAS RE- 

PUBLIKONAS LENROOT

Socialistas Bergeris laimėjo 
7 pavietuose.

MILWAUKEE, Wis, Bal. 4.
Pilnos skaidinys rinkimo sena
toriaus nuo Wisconsino valsti
jos pereitą utarninką, parodo, 
ktid laimėjo republikonas Irvine 
L. Lenroot. .lis gavo 11,669 bal-

kandidatas Davies.
Lenroot viso gavo 148,244 ba

lsus, Davis — 136,575, o socia
listas Victor Berger gavo 103421. 
Bergeris gavo didžiumą balsų 7 
pavietuose.

Mihvaukee mayoras socialis
tas Daniel W. Hoan gavo 2,110 
ijalsų daugiau už savo oponen
tą — “bepartyviškųjų” kandi
datu, v

Naujoji miesto taryba susidės 
iš 24 “bepartyviškųjų” ir 13 so
cialistų, taip kad “bepartyviš- 
ji”, susidedantįs iš senųjų par
tijų nebeturės dviejų trečdalių 
balsų reikalingų pervarymui nu
tarimo virš mayoro veto.

Nauja bevielinė stotis
COPENHAGEN, bal. 4.

Jaederen, Norvegijoj, užbaigta 
budavoti didele bevielinio tele
grafo stotis, kuri duos gerą su- 
sinešimą bevieliniu telegrafu 
Amerika.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., April 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Bal. 4. — 
Keli nariai buvusio caro šeimy
nos, dabar esančios Tobolske, 
serga ir Raudonasis Kryžius 
kreipėsi prie bolševikų valdžius 
prašydamas Nikolai Romanov 
šeimynai duoti paprastąją mai
sto porciją, vieton skiriamosios1 
kareiviams. Nutarta duoti Ro-. pUO|g an( duonkepyklų įvairiose 

Buvo pašaukta 
raitoji policija išvaikymui mi-

su

Užpuolė duonkepyklas
AMSTERDAMAS, Bal. 4.

Delei sumažinimo duonos porci-
|jų daugybė moterų šiandie už-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 4. —- Vaka-|Truo translation filed with the post- 
rinis anglų karės ofiso praneši
mas sako, kad anksti šįryt į pie
tus nuo Sotume upes vokiečiai 
padare smarkias atakas ant an
glų ir franeuzų spėkų.

Anglų fronte priešas padare 
progresą linkui Hamel ir liuku 
Bois de Vaire.

Franeuzų fnrote, tuoj po de
šinės nuo anglų, vokiečiai lai
mėjo žemės trikampi] tarp Luce 
ir Avre upių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicatfo, III., April 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 4. — Se
nato ir atstovų buto konferenci
ja šiandie susitaikė apie bilių, 
skiriantį dideles bausmes už nai
kinimą karės medegų ir sabota-

MŪŠIAI VAKARUOSE
APSISTOJO

Viena tik artilerija veikia

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III., April 5, 1918, 
qs required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Bal. 4. Karės o- 
f sas šiandie paskelbė, kad labai 
mažai buvo veikiama karės lau
ke pereitą naktį, išimant priešo 
ugnį įvairiose vietose. Anglai 
ėmė kelis belaisvius.

I mastei’ ai Chicago, III., April 5, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

\VASHINGTON, Bal. 4. — 
i Devyni miliardai dolerių yra vi
dutiniškas apskaitliavimas kai
nos Suv. Valstijoms pirmųjų ka
rės metų. Daugiau kaip pusė 
tos sumos nuėjo į paskolas tal
kininkams ir jos bus kada-nors 
atmokėtos; virš trečdalio išlei
sta armijai ir karinėms įstai
goms, vienas dčšimtdalis — lai
vynui ir viena penkiolikta da
lis laivų budavojimui.

Tik viena šešta dalis šių dide
lių karės kaštų surinkta iš mo
kesčių ir kitų paprastų įplaukų, 
likusioji dalis surinkta 
davimo laisvės bondsų 
los certifikatų.
• Kaip nė didelės karės

su-

išlaidos 
išrodo šaliai, kurios valdžia tai
kos laiku atseidavo tarp $700,- 
000,000 ir $800,000,000, jos yra 
mažesnės negu Anglijos ir tik 
du trečdaliai valdininkų apskai- 
tliavimo, padaryto mažiau ne
gu metai atgal.

Bilius labai platus.
Biliuje, kuris tapo labai pra

platintas, kaip atstovų buto, taip 
ir konferencijos, skiriama baus
mė 30 melų kalėjimo ir $10,(XX) 
piniginė pabauda už darbus, ku
rių tikslu, ar ‘‘yra priežastis 
manyti” esant liksiu, yra paga
dinti ar sunaikinti karės medegą 
ar reikmenis. Prie pastarųjų 
priskaitoma ginklai ,amunicija, 
galvijai, drapanos, maisto reik
menis, geležinkeliai, elektrinės 
linijos, kapalai, garvežiai, maši
nos, vežimai, laivai, dambos, re
zervuarai, vandens įvados, van
dens ir gazo dūdos, budinkai, e- 
leklros, bevielio, telegrafo ir te
lefono stotįs ir “visi kili daly
kai, skiriami vartojimui Suv. 
Valstijų ar kitų bendrininkių ša
lių sąryšyj su vedimu karės”.

Įstatymai taipgi nustato baus- 
mtjs ųž saunoringą išdirbimą ne
tinkamų karės medegų ir jų su
dėtinių dalių.

Specialis skirsnys sako, kad 
darbininkams nėra uždrausta

Nori sudaryti didelę armiją.
Karės minislerio pagelbinin- 

kas Podovoiski šiandie įvairių 
karės departamentų viršininkų 
konferencijoj, Maskvoje, užreiš
kė, kad Rusija sudarys armiją 
iš 1,500,(XX) kareivių, kurie nė 
spėkoje, ne įrengime nebus at
silikę nuo vokiečių ir japonų. 
Tai bus pirmas žingsnis apgin
klavime visos Rusijos šalies. Jis 
sakė, kad armijos organizacija 
yra negalima be senųjų oficie- 
rių ir išdėstė priemones pakvie
timui į tarnybą visų generolų ir 
paskelbimo jų vardų, duodant 
piliečiams teisę išreikšit bile vie
nam jų pasipriešinimą.

Raudonosios armijos 
organizavimas.

Podovoiski raportavo apie 
progresą organizavime raudo
nosios armijos, kuris nekuriose 
vietose buvo užganėdinantis. 
Nuo pradžios armijos organiza
vimo dar savaitė atgal, 11,000 
žmonių įstojo Maskvoje ir liko 
tinkamai aprūpinti. Iš Nižni

Tik artilerijos mūšiai 
siaučia

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., April 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917.

PARYŽIUS, b. 4. — Kares 
ofisas praneša, kad smarkus ar
tilerijos mušis įvyko pereitą na
ktį fronte į šiaurę nuo Montdi- 
dier.

Užpublime Champagne ir Ve- 
rduno fronte franeuzai suėmė 
jelaisvių, taipgi atėmė du kul- 
casvaidžiu.

Draudžia pro-germanų 
propagandą.

MANAGUA, Nicaragua, Bal. 
4. — Pro-germaniškoji propa
ganda prieš Suv. Valstijas ir ki
tas talkininkų šalis pasidarė 
taip žymi Nikaragoj, kad prez. 
Chamorro išleido dekretą už
draudžiantį tą darbą. Visi pra-

Solentinamc, Nicaragua ežere. 
Prezidentas taipgi paliepė, kad 
visoms esančioms ant Amerikos 
juodojo lapo firmoms butil už
drausta naudoties šalies teleto-

LAUKIAMA NAUJO VO
KIEČIŲ OFENSIVO

Talkininkai tikisi atsilaikyti

geresnių algų ar darbo sąlygų, 
bet kitaip tas bilius skiria baus
mę už kliudymą karės reikmenų 
išdirbinio.

Ginčai senate.

Kalugos, Kostromos, Černigovo, 
Charkovo ir daugelio kitų mie
stų pranešama apie didelį skai
čių rekrutų, daugelis kurių yra 
išlavinti. Podvoiski sakė, kad 
didžiausiu sunkumu yra stoka 
mokytojų.

Pildo taikos sutartį.

Sudarytoji specialu komisija 
išpildymui Brest-Litovsko lai
kos sutarties išdirbo programą 
atnaujinimui k rasos ir telegra
fo ryšių su Vokietija. Ji taipgi 
paliepė rusų minų gaudytojams 
išgaudyti minas Finlandijos į-

Vokiečių šnipai, propagandis
tai ir žmonės, darantįs neloja- 
liškus išsireiškimus buvo smer
kiami šiandie senate, kada buvo 
bandyta pervaryti per butą bilių, 
nustatantį 20 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginę bausmę už kliu 
dymą valdžiai pardavinėti bond- 
sus ir aktus ,turinčius tikslą kliu 
dyti armijos draftui ir už nelo
ja! iškus išsireiškimus.

“Mes turime ką-nors daryti, 
kad sugavus tuos niekšus ir sui
ms visoj šalyj”, sakė 

rius Ovennan iš North 
na.

Senatorius Lodge rš
chussctts užreiškė gi, kad bilius 
“nesugaus nė vieno šnipo”, tik
rindamas, kad šnipai neveikia 
viešai ir nedaro atvirai neloja- 
iškų išsireiškimų.

ros.

Ukraina siūlanti taiką.

Čia eina gandai, kad Ukrainos

siūlė taika bolševiku valdžiai. c C.
Nors nepatvirtindamas gando, 
Rusijos valdžios narys nurodo, 
kad progų taikai yra daugiau, 
kadangi Vokietijos atsakymas 
ąpie Ukrainos teritoriją duoda 
pamato taryboms ir susitarimui 
teritorialiame klausime. .

Išrodo, kad Rada nori daryti 
nusileidimus ir permainyti savo 
pirmesniuosius reikalavimus į 
kuriuos įeina reikalaviiųą# da
lių Kursko ir Voronežiaus gu
bernijų.

M

laikos klausimas darosi pai
nesniu delei buvimo Ukrainos 
bolševikų Rados, kuri po pabė
gimui, iš Kijevo dabar yra Taga- 
nroge. šios valdžios užrubežiniu 
reikalų ministeris nesenai atvy
ko į Maskvą sąryšy] su įvyks
tančiomis tarybomis.

Uždaro Šveicarijos rubežių
ZURICH, bal. 4. — Čia šian

die paskelbia, kad pelnyčio] bus 
uždarytas Vokietijos-švcicarijos 
rubežius. Praeityje uždarymas 
Vokietijos rubežiaus bile kurioj 
vieloj reiškė tankiai svarbius 
kariuomenės judėjimus toje a- 
jielinkėjc.

scnato-
Caroli-True trnnslation filed with the post- 

nuister ai Chicago, III., April 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

SU FRANCUZŲ ARMIJOMIS 
KARĖS LAUKE, bal. 4. — Ka
rininkai skaito pirmą laipsnį vo
kiečių ofensivo užsibaigusiu 
oanašai pirmam laipsniui Som
me mūšio.

Vokiečiai galbūt negalės atna
ujinti savo ofensivo pirm užsi
baigsiant trijų dienų pertrau
kai, kuomet jie galbūt vėl pra
dės ataką, kad paėmus Amicns.

Talkininkai yra pilnai prisi
rengę, nors priešas ikišiol var
tojo 100 divizijų, 1,200,000 ka-

Massa-

PARYŽIUS, bal. 4. — Petit 
Journal šiandie išspausdino ži
nią iš Zuricho, kad field-marša- 
las von Mackensen išvažiavo į 
vakarinį frontą.

Kancleris Hertling sunkiai 
serga

AMSTERDAM, bal. 4. — šia
ndie čia patirta, kad Vokietijos

manovo šeimynai 300 rublių į dalyse.
mėnesi.

Nepriėmė Lenkų amgasadoriaus n,lL

Bolševikų užrubežiniu reika
lų ministeris čicerin atsisakė pri

Turkų-vokiečių laivynas, pla-1 pažinti Lednicki, kuris atvyko į
ūkęs linkui Odessos, liko rusų Maskvą kaipo Lenkijos amba- niniai perstatymai liko sustab- reivių, kurių kelvirtdalis liko’kancleris Hertling sunkiai ser- 
Juodųjų jurų laivyno atmuštas sadorius. > dyti iki sekamam pranešimui, sutriuškintas ir ištrauktais. gu.

ŽYDŲ POGROMAI TUR
KESTANE

Paryžiuje nebus dieninių 
perstatymų

PARYŽIUS, bal. 4. — Visi die-,

; V
HM i4i a'.:

Rusijos raudonoji armija 
organizuojama.

True translatlop filcd vvith the post- 
mastcr at Chicago, III., April 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

MASkVA, bal. 4. — Baimėje
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Naujienos eina kasdien, ESuMdienius. Leldiia Naujienų Ben- 
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Telefonas: Canai 1506.III.
UiRiaakomoji Kaina:

< ’hirajfoj®—pačiu:
Metams ...............
Pusei meto .......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Cbiea«©j«—per nešiotojui*.
Viena kopija ......... .
savam i .................. —
Mėnesiui ....................

Huwienytose Valstijos®, M Chlcagoje.
pačiu:

Metams ....................
Pusei meto
Trims mėnesiam®
Dviem mėnesiam ..»»••••
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams ...................
Viaur kitur užaienluuet.........

1J»

7.0C
3.00

pinigus reiki® siųsti P®čto Mooey 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentu pratanit 
siunčiamus išspausdinimui laikral- 
lyj i-ankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
te^, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atąal, 
j- bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
trukteliu pakankamai persiuntiiuo 
IHoms apmokėti.

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

bininkų Tarybą. Jos pa
klausė tų “informatorių” iš 
Philadelphijos, kurie rašė, 
kad Darbininkų Taryba e- 
santi pavojinga socialistams.

Bet dabar ateina žinių, 
kad tos pačios kuopos, tai 
vienoje, tai kitoje vietoje, ė- 
mė tvert darbininkų tarybas 
kartu su rusų, latvių ir kitų 
Rusijos išeivių organizacijo
mis. Rusų dienraštyje “No- 
vy M ir”, skaitome, kad tokia 
taryba esanti įsteigta ir Cle- 
vel'ahd’e, Ohio. Jos įsteigi
me dalyvavo, tarp kitų, L. S. 
S. kuopa.

Ar tai reiškia, kad Cleve- 
land’o kuopa ir kitos kuopos, 
kurios taip elgidsi, jau ėmė 
suprast Darbininkų Tary
bos idėją?

O gal tai reiškia ką kita? 
Lietuvių Darbininkų Tarybą 
sumanė chicagiečiai, kurie 
nepritaria bolševikams. 0 
Cleveland’o tarybos iniciato
riai veikė pagal bolševikiško 
rusų suvažiavimo nutarimą. 
Taigi išeina taip, kad dauge
lis musų sąjungiečių žiuri ne 
to, ką kas daro, o to, kas ką 
daro.

Jeigu bolševikai paduoda 
sumanymą, tai gerai; o jeigu 
bolševikų oponentai paduoda 
tokį-pat sumanymą, tai ne
gerai.

Šitoks protavimas yra ne 
labai logiškas, bet užtai labai 
patogus — žodžiu, “bolševi
kiškas”.

Kas jiems 
svarbu.

ku tuli apskričiai 5r pavienes 
kuopos iškrypo iš tvarkos, 
per pašalinius organus paskelbė 
visą eilę nominuotų kandidatų 
(vardus ir pravardės), kiek ku
ris kandidatas į kokį urėdą bal- 
šų gavo.” Ir toliau: “Tas nėra 
pagirtina; tai yra išbiaurojimas 
mušu įstaigos visuotinojo bal
savimo.” “Jeigu leista vienai, ki
tai kuopai tokie skelbimai, ir 
jeigu apskričiai skelbia vardus 
kandidatų bei skaitlių balsų, tai 
koks čia yra slapias balsavi
mas?” • pats klausia ir pats at
sako: “Tai ne slaptas balsavi
mas, bet “auction sale!” p. Stri
maitis įsivaizdina štai ką: jam 
yra suprantama, kad jeigu var
dus kandidatų ir balsus paskel
biama ne SLA. organe, tai yra 
‘auction sale’. Aš kitaip supran
tu. Mano supratimu, tai nieko 
neprasižengia tos kuopos skelb
damos ne organe štai delko: jei
gu kuopos paskelbtų, kad už 
Strimaitį balsavo Jurgis, už Dun
dulį Jonas, ir taip toliau, tuokart 
butų gulima sakyti kad lai ‘auc
tion sale'. Bet dabar jos to ne
daro, tai ko pykti p. Strimaičiui 
ir da tokius žodžius vartoti? 
Tai negražu. Juk ir Suv. Val
stijų prezidentą kaip renkama 
arba nuomonuojama (ir gi slap
ta) taip—pat paskelbiama bal
sai, ir tam panašiai. Neik į susi
rinkimą — negerai; o jeigu ei
ni, tai turi tylėti, nesakyti, ku
ris tinkamesnis butų užimti vie
tą Pildomoj Taryboj, Sulig p. 
A.B. Strimaičio tai, butų geriau
sia taip daryti, užsičiaupti, kad 
nekalbėjus, užsimerkti, kad ne
mačius; ausis užsikimšti, kad ne
girdėjus. — S. L. A. Narys.

delegatai žinojo, kas Balučio iri 
Kemėšio mintyse randasi? Irt 
vienok seimas balsavo už tai, ką 
tie žmonės padarys Lietuvos 
klausinio rezoliucijose. Tos re
zoliucijos, žinoma, skambės buk 
lai seimas jas priėmė. Bet jei
gu taip, tai kiek gi kuri rezoliu
cija balsų gavo? Klerikalų pa
suka, buk pasaulio parlamentai 
visad atidaromi ir uždaromi su 
malda, ir kad todėl ir jie turį tai 
daryt, pasekti juos. Bet, rodos, 
nėra kongresų nė sena tų, kad da
lykas nebūtų balsuojamas. Ku
nigai pripratę kad, jiems spyčių 
laikant, bažnyčiose žmonės tylė
tų; taip lyginai ir šitame seime 
pasielgta. Malda pirmiausia, o 
po maldos “jus šarap, o aš turiu 
balso, ir taip turi būt, kaip aš 
pasakau.”

Kodėl seimas jokios vienybės 
neįkūrė? Delio, kad vadai gali 
vienvties, bet minia įle visados v
aklai paskui juos seka. Ir jei
gu ne ta minia užpakalyj, tauti
ninkai butų pasibučiavę su kle
rikalais, kaip anuoiuel bedievis 
tautininkų tėvas pasibučiavo su 
Lietuvos jėzuitais.

Seimo suskylimas.

Seimas suskilo — jei ne for
maliai tai savo ošimu. Čia tur
būt yra kur-nors šunelis pakas
tas, kuris neduoda ramumo nė 
vienai, nė antrai partijai. Seimo 
pradžia buvo abiejose konfe
rencijose, o seimo pabaiga buvo 
net, galima sakyt trijose. Jis 
pabaigta šiaip: didžiuma kleri
kalų pasiliko ant vietos, seimo

dė saviems dantis, ir klerikalų rė 
mėjai turėjo šiek tiek aptilti. Po 
karštų sesijų tautininkai išreiš
kė norą veikti išvien, t. y. spir
tis prieš klerikalus kiek galint 
kad tie nesuėstų jų partijos. 
Nors ir įvyko taika, bet, rodos, 
ji bus silpna.
Ar dalyvavo seime socialistai?

Vienas kitas rašo, peikia socia
listus už dalyvavimą seime. Pri
skaito, kad jų ten buvę net apie 
šimtą. Tai liesa. Kada pakilo 
klausimas, kaip vadint geibią, 
klerikalų Bačkos tuojau užrei- 
škė, kad čia esą visos trjs par
tijos, socialistų esą apie šimtas, 
tai ir seimas reikią s vadinti vi
suotinu. Tai buvo pradžia to 
šimto socialistų teorijos. I.štik- 
ro gi seime gal ir buvo apie de- 
sėtkas socialistų, o gal ir tiek ne
buvo. Keletas jų buvo atėję pa
žiūrėt seimo — gal ir tuos pris- 
kaitoma. Jeigu kai kurios ko
lonijos draugijai ir pasitaikė pri
siusi socialistus į seimą, tai ar
gi socialistas prasikalsta tuo? 
Bodos, kad visai ne. Ir pirmiau 
negu kaltinus Navidta už da
lyvavimą seime, regėtu velyk 
kaltinti tas draugijas, kurios iš
rinko jį ir nusiuntė* Be to, tie 
keli buvę socialistai nereikala
vo balso ir nestojo, vienos ar 
kitos pusės remti; bet užtat jie 
gavo medegos tų pačių klerikalų 
ir tautininkų kritikai, o lai, ma
no nuomone, neprošalį.

— Korespondentas.

ATSKAITA
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įHALŠTEDal4T?ST$]
Nepaprastas !

Visi=Vilnoni Siutai

$14.56
Nepraleiskite šio išpardavimo

Žodis “nepaprastas” sunkiai išaiški
na liktą vertę, kurią jus galite įgyti už 
mažą kainą.

Didelis pasirinkimas yra “nepapras
tas” taipgi. Jus rasite puikių siutų mė
lynos serge, taip kaip ir drapanos pa
siūtos gražių tamsių ir šviesių spalvų 
maišytų materijų. Pasirinkimas visų 
naujų modelių.

Šiame išpardavime randasi mažas 
skyrius iš

Geriausių Chicagoje padarytų 
Siutų

mierų extra aukštiems ir 
storiems vyrams

—principialiai jauniems vyrams stai- 
lės. Visame pasirinkime taipgi randasi 
modeliai ir mjeros tinkanti visiems vy
rams.? Taipgi didelis pasirinkimas

Naujausi ir labiausiai pageidaujami 
sezone audimai pasiūloma šiame “ne
paprastame išpardavime”.

Neatidčliokite—Ateikit Dabar

Rinkimai i
Kongresą.

Vakar mes parodėme, kaip 
padidėjo socialistų balsai 
Chicagos aldermanų rinki
muose. Bet pereitą utamin- 
ką buvo dviejose vietose rin
kimai ir į Suv. Valstijų kon
gresą: Illinois valstijos 4- 
ame distrikte buvo renkama 
vienas kongresmanas, o Wi- 
sconsino valstijoje — sena
torius. Kokie buvo šitų rin
kimų rezultatai?

Kadangi abiejuose atsiti
kimuose tapo išrinkti kapi
talistų partijų kandidatai, 
tai geltonoji spauda šaukia, 
jogei socialistai esą ir čionai 
“sumušti”. Chicagos kuni
gų organas net sako, kad so
cialistai “ į skutus sumalti”.

Bet balsu skaičius rodo vi
sai ką kita. Ketvirtame kon
gresiniam distrikte drg. K. 
Gugis gavo, pagal nepilnas 
žinias, 2,361 balsą; o 1916 m. 
už socialistų kandidatą tame 
distrikte buvo paduota tik
tai 1.515 balsų. Taigi socia
listų balsų priaugo 55%.

Bet dar geresnis yra bal 
savimų rezultatas Wisconsi 
ne. Socialistų kandidatas į 
senatorius toje valstijoje 
1916 m. gavo 28,908 balsus 
o pereitą utarninką už V 
Bergeri paduota, kaip pra
neša laikraščiai, 103,431 bal 
sas. Vadinasi, socialistų 
balsai padidėjo beveik ketu 
ris kartus!

Klerikalai vietomis šaukia 
savo “viernuosius” išklausyt 
seimo delegatų raportus.

Mums teko girdėt apie 
tuos raportus. Koks seimas, 
tokie ir raportai. Delegatai 
neaiškina, kokie klausimai 
buvo svarstoma seime ir ko
kios nuomonės buvo išreikš
ta “diskusijose”, o tiktai pa
sakoja, kaip “krikščionįs-de- 
mokratai” (t. y. klerikalai) 
nugalėjo tautininkus.

Keletas dienų atgal toks 
susirinkimas buvo ir Chica- 
goje, ir visas vakaras buvo 
pašvęstas pasakojimui apie 
“katalikų pergalę ant laisva
manių.” Tas, mat, klerika
lams užvis svarbiausia. Tik 
tam jie ir seimą šaukė, kad 
parodžius savo galybę.

Į tokius seimus, kur kle
rikalai nesitiki pažebot savo 
priešus, jie nevažiuoja ir ne
važiuos. Todėl 1914 m. jie 
darė savo atskirą seimą. To
dėl šįmet jie taip “sufiksino” 
dalykus, kad užtikrinus sau 
seime didžiumą.

O biedni tautininkų vadai 
nesuima į galvą tokio papra 
$to dalyko.

Reikia budėt.
Protestonas Martynas Yčas, 

nuvykęs Ryman pabučiavo Šve
ntam Tėvui į kurpę.

Jo ekscelencija vyskupas Ka
revičius, nuvykęs Berlinan, pa
bučiavo kaizerio giverį.

Taip. Mainosi laikai, mainosi 
ir musų “ramybės kunigaikš
čiai” su savo tarnais.

Pagonybės laikais musų ra
mybės kunigaikščiai, krivių-kri- 
vaičiai, sykiu su baudžia kovo
davo ir žūdavo už laisvę, bet ne
pasiduodavo vergijon. O šian
die jų ainiai vergiškai sprandus 
lenkia, liuosu noru užsikinko ir 
traukia patįs vergystės ir panie
kos jungą, ir stengiasi liaudį tuo 
pačiu jungu apdovanoti.

Valio, vyrai! Valio, didvyriai 
iš klerikalinių Draugų ir Vyčių 
ir Garsų!

Ir dar jie drįsta ant musų gal
vų anatemas mėtyti.

Ir dar tie “vadovai” šaukia 
Visuotinas Amerikos lietuvių su
važiavimus savo dirty tricksams 
dangstyti.

Amerkos lietuviai, prablaivė- 
kite ir apsidaryk te, kur Ink mes 
einam! —Visuomenietis

svetainėj, o dalis nuėjo Brook- 
lynan, bažnytinei) svetainėn; 
tautininkai nusikraustė į Worl- 
do bildingą.

Kam buvo reikalingos dvi 
konferencijos prieš seimų vaka
re? Seime kalbėdamas kun. ži

lius apie, dabartinę Bosiją pasa
kė, kad ten partijos besihiaujan- 
čios dėl kontrolės. Bet ar čia, 
Brooklyne prieš seimą, ne parti
jų reikalai buvo? Kunigai ir tau
tininkai ant kilų rėkia už pa r-- 
tijas, o patįs už jas niaujasi. Tik
rasis seimas atlaikyta išvakari- 
nėse konferencijos,e. Tose kon
ferencijose viskas 'buvo atlikta,
kas tik reikėjo. Seimas, susi
rinkęs turėjo tik paklausyt mal
dos, pasižiūrėt teatro, paklausyt
Phila. saliuninko džianbambiš- 
ko spyčiaus.ir, pasisėdėjus eiti
namo. Išvakarinėj konferenci
joj klerikalai nustatė sau pozi
ciją, ir nė žingsnio toliau. Jie
aprokavo tautininkų spėkas, ku
rias jie sutikt gali, bet pasiro
dė, kad buvo aprokavę ant 
15 nuošimčių stipresnėmis, ne
kalt jos pasirodė ant ryto
jaus. Tautininkai savo konfe
rencijoj buvo savo pienus nus
tatę bet viskas turėjo irti prieš 
galingesnę klerikalų spėką.

Lieluvos šelpimo Fondo Finansų Se
kretoriaus nuo Liepos 1, 1917 iki 

Kovo 1, 1918.

Liepos 1, 1917 balansas.. $2920.56
Per V. Paukštį nuo Draugy

sčių Sąryšio prakalbų, iš Cllff- 
fside ,X.J................................................ 13.04

Per .1. Stankevičių, Lietuvos
Saną Draugyste, iš Lecchburg, 
Pa....... . ...............    25.00

Per J. Mikolaitį, pelnas nuo 
pikniko per SLA.. 225 kuopos 
Burlington, N J............................ 20.00

Per J. M. Januškevičių, D.L.
Kung Vytauto Dr-stė, Manebe- 
ster, Conn. auka ......... 35.00

Per J. N. Simanauską, L.š.F.
Skyrius iš E. St. Louis, UI. ..114.79

Per C. Kochones nuo Drau
gystės Simų ir Dukterų Lie
tuvos, Mclrose Park, I]1............13.90

Per J. Neviaeką, nuo draugi
ško pasilinksminimo, Worces- 
ter, Mass....................................... 18.30

Per A. Dubauską, E. Cleve- 
land. Ohio .................................10.85
Per 1'. Lavieekį, Rumford, Me. 
už štampas ........................... *.. 5.15

Per vietos LŠF. skyrių, iš 
Cambridge, Mass......................... 16.53

Nuo SLA. 276 kuopos Oak- 
field, N. Y.................................... 30.75

Nuo Simano Daukanto Dr- 
jos, (irand Rapids, Mich, auka 5.0!)

Per vietos LŠF. skyrių, iš 
\Vorecster, Mass. .......  300.00

Viso .. .. $608.59
Viso su balansu ............$3529.15

Išlaidos.
Rugsėjo 12, 1917, T. L. Dundu
liui už du mėnesiu už technišką 
darbą, už Gegužį ir Birželį, 
1917. $10.00 ir krasos ženkle
liai 50c. ................................... $10.50

Spalių 27, 1917, už kasieriaus
K. Šidlauską bondsą ............. 25.00
Vasario 5, 1918, Julia žemaitė 100,00

Vasario 28, 1918, J. Neviae- 
kui už septynis mėnesius .... 13.50

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

New Yorko Seimo 
atbalsiai.

(Tąsa).

1916 m. socialistų kandida 
to balsaį sudarė daugiau 4 
kaip 6% visų Wisconsino 
balsų, paduotų senatoriaus 
rinkimuose; o dabar jie su 
daro jau daugiaus kaip 26c/< 
visų balsų.

t
Taip šitaip tapo socialistai 

“sumalti”! Jeigu taip juos 
mals” ir toliaus, tai neužil- 
gio “malikai”ir jų gizeliai— 
turės lįst į palėpes.

Ima suprast.
Pereitais metais LSS. kuo

pos viena po kitos darė nuta. 
rimus nestot į Lietuvių Dar-

Keisti prikaišiojimai.

“Tėvynės” 13 inini. p. A.B. 
Srimaitis, SLA. sekretorius, ra
šo: “Prisilaikykim savo tvar
kos”.

Aš čia paduosiu tiktai keletą 
ištraukų: “Interesuojasi dau
giausiai tie, kurie kokių nors 
priežasčių delei nori pervaryti 
{avus kandidatus į tam tikrus 
urėdus.” Tokie žmonės suranda 
įvairiausius budus savo tikslų at
sekimui, atranda sau prielaikius 
laikraščius, ir per jų tarpininky- 
stę varo savo agitaciją”.

Toliaus: “SLA. turi visuotiną
jį balsavimą (referendumą) ir 
iki praėjusių nominacijų musų 
nariai tą visuotiną balsavimą lai
kė už didelį ir garbingą daiktą.” 
“Tik praėjusių nominacijų

Seimas ateičiai nepasibriežė, 
jokio programų veikimui, išski
riant organizavimo laisvės pas
kolos ir karės taupomųjų ženk
lelių skyrių visose kolonijose, 
kur tik gyvena lietuviai. Vini- 
kaitis atakavo, sakydamas, kad 
dėl to jie neteksią visuomenes, 
bet vistiek nutarimas perėjo. Ko
kios užduotįs reikės atlikti, tai 
abi partijos, jeigu pavyks susi
taikyt, veiks sykiu, jei ne,—pas- 
kyrium. Jeigu seimui butų bu- 

f

vę priduotas kokis-nors rezoliu
cijos vykinimas, be abejonės bu
tų reikėję palikt koks nors ko
mitetas. Dabargi, rezoliucijos 
palikta užbaigt rašyt po seimo, 
kuomet komisijos susitaikys. 
Seimo delegatai žinojo tik pir
mas rezoliucijas, kurios buvo iš-

Bet ką

Poseiminės konferencijos, tai 
buvo aplašymas tūlų vadų už 
gerumą širdies. Klerikalai, pa
silikę ant vietos, pirmiausia ėmė 
lup kailį kun. Kemešiui už 
ėjimą j kompromisą su tautinin
kais. Kemėšis, mat, nori gra
žiuoju nusivest tautininkus, o ki
ti mano, kad nesą reikalo “šliup- 
tarnių” gailėtis; smaugt, kiek ga
lint, ir busią užbaigtas dalykas. 
Toj klerikalų konferencijoj vie
nas svarbiausių buvo tai Biels
kio raportas. Delko jis sėdi Wa- 
shinglone, aiškiai pasakyt nega
lėjo; kokį darbą dirba, pusiau 
Lupų tik sake; kiek algos gauna, 
neperduugiausia, vos apie tūks
tantį su viršum dolerių — iš ka
talikų Fondo, žinoma. Dirbą 
net trįs žmonės tame biure, uži
mti daugiausia vertimais raštų 
iš lietuvių kalbos į anglų, i

Kagi tautininkai veikė savoj 
konferencijoj? Vieni jų džiau
gėsi, kad seimas pavykęs, kiti 
spiaudesi ir apmaudavo. Nuo 
tos konf. tautininkai pasidalino 
veik į dvi partijas,, bet kol-kas 
da laikosi senu zakonų. Ateiti-

lai- bubnylos tiek ir tiek.

Viso išmokėta nuo Liepos 1
1917 iki kovo 1, 1918.............$154.00

Lieka pas L.Š.F. ižd. K. Šid
lauską kovo 1, 1918 m....... $3375.15

Iš viso įplaukė į L. Š. 1*'. iki 
kovo 1, 1918 m...................$37,325.75

L. S. F. Fin. Sekr., T. L. Dundulis 
Chicago, 111.

Tie musų tautavikai — tuo 
vardu p. Balutis išdidžiai vadi
na tJutinlnkus. Bemiuos p. Ba
lučio autoritetu — musų tauta
vikai su klerikalais tik ir suma
ningi žmonės. Tautavikas šliu
pas, kaip girdėt, steigia Busijoj 
automobilių bendrovę, kad jos 
automobiliais lietuviai galėtų 
važiuoti per vandenyną į Ame
riką. O Amerikos tautavikai 
su klerikalais pradėsią statyt 
lietuvišką laivą, kuriuo galės 
važiuoti sausa žeme.

Ar ne genialiai išradimai, a? 
Kad kokia, jie sugalvos dar ir 
orlaivį, kuriuo bus galima la-

ninkai su Karuža, ir kiti, paro- kiot po žeme. —Slapukas.

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

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią. '
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
y>akclije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
'butų ant pakelio ženklas ,,INKARAS” ir žodis 
,,ROXOL, o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EaPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York (L*

Mainierių daina.
Leidžiamės į žemę / 

Kelis šimtus mąstų, 
Kur nė pats perkūnas 
Žmogaus nesurastų.

Tenai neregėti
Spindulių saulelės. 
Ant galvos tik žybso 
Mažylės lempeles.

Solperys tik “kvepia” 
Ir gazai troškina: 
Kaip pabaigsi dieną, 
To niekas nežino.

Nuėjus į “pleisą”
Nėr kada silsėti:
Spėk prakaitą braukti, 

% Alsuoti, stenėti.
Mainicrys suplukęs 
'l ik skyles driliuoja, 
Leberys įkibęs 
Karus tik lioduoja.

Durnai tik ir dulkes 
Susimaišę rūksta. 
Ar ne tikras pragar’s— 
Ko daugiau čia trūksta?

Jaunas Mainierys.

Telephone Cicero 252

DR S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero^ III. 
VALANDOS: Nilo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

DATRIJOTIZMAS 
1 Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINOS BANK 
Kapitalas ir Perviršis. — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SI(HJX CITY, IA.

| Nariai C00k County Keal Estata Tarybas
A. PETRATIS & CO.

Kaa) Katate Ofisai
Paakclina pinimia. Perka, parduoda ir 

maine namus, lotus ir farasaa.
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

P«rtiiiri apstraktus, padaro popieras
NOTART PURLIO 

7*1 W. 85ta sate* 
kampas Hakted Drever 14U

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi
nių daiktų, kaip lai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir

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

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicage 
tarpe Leavitl ir Hovne avė. 

Tel. Canai 5838.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagd
Teiephon. ll.ym.rk.t 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiatas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
T.lephon. Druv.r H693

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—* popiety:
7—» vakare. Nedėliomiv 10—12 dien<.

TELEPHONE YARDS 2721

J. JONIKAI f N S 
Medikas ir Chirurgas

©3315 *7. Halsted St, Chicago

Garsinkis Naujienose

Snn.l.lV


Pelnyčiu, I »<i tu ti< I' i< > •>, IHIS.
— ------- — ■ " ......................................................................................... ..

NAUJIENOS, CMcajro, IR

VAKARO PROGRAMAS: 
“BRANGUS PABUČIAVIMAS” vienveiksmė komedija 
Kalba ........  M. X. MOCKUS
Pasikalbėjimas klebono su Brigyta (vienuole)

W. P—AS ir K. T—NĖ 
DŽian Bambos spyčius ................................. J. JANKUS
Daina............ L. M. D. Aido Moteriškų Balsų Choras
Pamokslas Praloto Bimbos ....................I. MITCHELL

.. L. M. D. AIDO Maišytas Choras
PASARGA: Iš Chicagos važiuodami, imkit “Cottage G rovė 
No 4” karus. Davės iki durų. Taipgi nepamirškite, kad 
pradėsime 7 vai., špagai pavarytą laikrodį, tat nesivėlinkite.

Teatras. Koncertas ir BALIUS
Rengia LAISVAMANIU KUOPA

Ned, Balandzio-Apr. 7,1918
K. of P. SVET.

11037 Michigan avė., Roseland, III.

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c, 35c ir 50c I
 širdingai kviečiame publiką atsilankyti, nes vakaras bus 

vienas iš įdomiausių ir juokingiausių. Pralotas Bimba, jo 
klebonas su Brigyta ir Dzian Bamba dar pirmą kartą at
silankys šioje apidinkčje. Todėl nepraleiskite progos, 
atsilankykite visi.

(i
7. Daina ..

pirmas ^oks Vakaras

Rengiamas L. M. P. S. Am. 43-čios kuopos, Ciceroj, įvyks

Nedėlioję

BalandžioApril 7 d., 1918

LoŠiąma vieno akto 'juokai. Paraše E. Mark, vertė K. Puida

“BE ŠULO”
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE

4837 W. llth St., Cicero.

Inžanga vyrams 25c. moterims ir mergino<ms 15c 
šokiai prasidės 4 vai. po pietų. Programas 7:30 vai. vakare.

Šiame vakare Ciceros publika turės progą pamatyti vieną 
iš juokingiausių veikalų lietuvių kalboje. Apart lošimo 
bus monologų, dialogų, duetų ir kalbės “Moterų Balso” re
daktorė K. PETRIKIENfi.

PROGRAMAS
1. Veikalas “BE ŠULO”. Veikiamieji asmens:

Jurgis Dulicba, inžinierius ........................ P. VAZtylS
Sofija, jo sesuo ............................... A. KAMINSKIENE
Marė, jo žmona .......................  P. GARADAUCKIENE
Antanas Burbulas ............................... J. UKTVERIS
Julė, tarnaitė ........................................ A. DOCKIENE

2. Deklemacija ............................................  M. PUKIUTĖ
3. Duetas .................... A. DOČKIENfi ir M. BABIČIUTfi
4. Dialogas “Koncertas ir Opera”, išpildys:

Muzikantas .....................................j. KARSOKAS
Dainininkas..................................J. SHALTEMAN

5. Deklemacija ,....................................... O. ADOMIENE
(>. Monologas “Sutragizmo laikuose” .. A. KAMINSKIENE
7. Dialogas “Patiko”.......................... J. ir T. UKTVERIAI
8. Ekstra.

Po Programo—Balius iki vėlyvos nakties

Laike baliaus bus Amūro Krasa su 2-m puikiom dovanom 
Kviečia visus LMPSA. 43 Kuopa.

B
 DIDELIS IR PUIKUS

ALIUS
SI PROGRAMŲ

Rengiama.1 L Janitorią Vyrą ir Motery I*. Kliubo, įvyks 
SUBATOJE, BALANDŽIO (APRIL) 6,1918

A. .1. LAUTERBACH Svet., 1819 VV. 12th St., kamp. 48 et.
CICERO, ILL.

Pradžia 7 valandų vakare. Inžanga 25c porai
Programe dalyvaus LSS. 138 kuopos ( horas. Bus Monology, dekleniacijy 
ir kitokiu įvairumą. Kviečiame jaunus, didelius, senus ir mažus atsilan
kyti į musą balių, kur grieš gera p. Dailubaucko muzikė visokius šokius.

Kviečia KOMITETAS.

KORESPONDENCIJOS ias kovoj už išsiliuosavimų iš ka
pitalinės vergijos!

ABERDEEN, WASH. Ip. Kuliackas.

^-Teatras ir Koncertas
Vakarinės žvaigždės Lavinimosi Kliubo 
SUBATOJE, Balandžio (April) 6 d., 1918

J. BUTKEVIČIAUS ir A. KATINO SVETAINĖJ, 8132 Vincennes Avė. 
Scenoje statoma dviejų veiksmą komedija:

“PIRŠLYBOS”
Vakarinės Žvaigždes Lav. Kliubo Mišrus Choras sudainuos keletą 
dainelių, šis choras dar pirmą sykį pasirodys publikai. Mielai 
užprašome visus atsilankyti. Po programo -—linksmi šokiai iki vė
lyvos nakties. Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatal.

Puiki Komedija ir Balius
L.S.J. LYGA r-jl KP.

Scenoje stato trijų 
veiksmų komediją

“NETIKĖTAI”

Subatoje

M. MELDAŽI0 SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare • Inžanga 35c ir augščiau

PASARGA: Likęs vakaro pelnas yra skiriamas ap- 
švietos darbui. Taigi kviečiame plačiąją visuomenę 
paremti tą musų darbą, ir sykiu gardžiai pasijuokti.

Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

moEiDEKiEiasianDB
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARY KITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
baugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitu 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLl'E ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. ------------------- v F MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL

sekr. Turk Mnfg. Co 
GITO KUBIN 

prez. Atlat
[Brewing Cu

vv. KASPAR 
prezidentas 

GITO KASPAR 
vice-prezidenlas

WILLIAM OETTING 
prez. Oeling Bros. Icc

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
II. E. OTTE 

vice-prez. Nut. City Bank 
GEO. C. VVILCE

Co. vice-prez. T. VVilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasier ius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsniu,
Sventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų žiedus,

MA® Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnią Paveikslus tiesiog iš Pradaro, 
Jagamasčiti ir ją storukią gaspadinią pikčerius, 
Tikietą į Dangą, etc.. etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Apie darbus Vakarų val
stijose.

Kadangi šiuo laiku gaunu lai
škų iš Rytų valstijų su klausi
mais apie darbus Vakarų valsti
jose, ir negalėdamas kiekvienam 
atsakyti laišku, tai pranešu per 
Naujienas.

Dabartiniu laiku Washingto- 
no valstijoj darbai eina labai get
rai, ypač Aberdeene. Čia yfra di
deles laivų statymo dirbtuvės, 
kur vienuos jarduos dirba tūk
stančiai darbininkų ir visiems 
darbo yra. Taipjau ir miškuos 
dabar gera dirbti, nes trumpos 
valandos (dirbama 8 v. dienoj), 
o mokestis nuo 45 iki 55 centų 
už valandų. Darbininkų visur 
reikalaujama. Aberdeeno mies
telis randasi (prie pat Pacifiko 
jūrių. Aplinkui žalios giros, oras 
sveikas; vasaros metu ne karšta, 
o žiema vėl ne šalta. Praeitą žie
mų sniego mažai buvo, o šalčio 
visai nebuvo, nes dar pernykšte

Kas norėtų važiuot į Aberdee- 
nų, gali (Irusiai važiuoti — dar
bo gaus kiek tik reikia. Mokes
tis gera, o pragyvenimas nebran
gesnis kaip kitur. Daugelis klau- 

.sia, kaip su kambariais, ar ga
lima jų gauti. Lig šiol nesunku 
buvo gaut kambarių ir manau, 
kad ir toliau nebus dėl to vargo, 
nes statoma daugybe naujų na
mų.

Tik lietuvaičių merginų tai nė
ra . — Peter J. Staliunas.

TARRINGTON, CONN.

Atsiliepimas į draugus darbinin
kus ir darbininkes.

Skaitydami lietuvių darbinin
kų laikraščius, maloni juose pil
na žinių apie Uitų miestų lietu
vių judėjimų ir veikimų, bet iš

nors gali pastebėti. Sakytum, 
kad čia darbininkų nėra, arba 
kad jie visa kuo butų patenkin
ti ir todėl nemato reikalo prisi
dėti prie visuotino darbo, prie 
visuotino darbininkų judėjimo. 
Ištikrųjų gi taip nėra. Darbinin
kų čia yra ir jie lygiai čia iš
naudojami ir vergiami, kaip ir 
kitur. Jeiggu jie maža kų te
veikia, tai tik dėl to, matyt, kad 
nesirūpina savo reikalais.

Broliai darbininkai ir darbi
ninkes, pradekime ir mes veik
ti. neatsilikime nuo darbininkų 
judėjimo, veikiančio po tarptau
tine darbininkų solidarumo vė
liava! Sukruskime, draugai ir 
drauges, dėkimės prie tos par
tijos, kuri už musų, darbininkų, 
reikalus kovoja, tai yra prie so-

MONTELLO, MASS.

bris, J. Balis, V. Budzinskis, J. 
Motejaitis, P. Gura, S. Jankaus
kas, K. Mankienė S. Bučus, L. 
Dikšaitė; V. Maukus 30 centų; 
smulkių aukų $3.05 viso 22.45.

........... ..'■«*--- ————

Šis ir tas.
Kovo 27 F. J. Bagočius skai-

“Naujieną” skaityto 
jams žinotina.

Atlantic City distrikte.
Ant Wentwortb avė. ir 47 st., 

ant piet-vakarinio kampo.
Halsted ir 47 st., ant šiaur-ry- 

tinio ir picU-vakarinio kampų.
Town of Lake distrikte.

torija”.

rejo vakarienę Liet. Tau t. Namo 
salėj. Svečių buvo pilna svetai
nė; buvo dagi, iš kitur atvykusių 
draugu.

Be vakarienes, buvo dar sutai
sytas prograinėlis, susidedųs iš 
daiųų, muzikos, deklamacijų etc. 
Programe dalyvavo d. A. Bačiu
lis, dainavęs solo ir skambinęs 
ant piano; ple M. Monikaitė dai
navo solo; plės Petkunaitės, dvi 
sesutės, dainavo, plei E. Stonkiu-i I 
tei palydint pianu; plės Minęikiu 
tės — viena skambino ant pia
no, antra smuiku. P-lė M. Dar- 
žinskiute padainavo porų daine
lių solo; pagalios maža mergy
tė (vardo nežinau) deklamavo 
eiles.

Po vakarienės buvo nutraukti 
paveikslai, paskui buvo rodomi 
paveikslai, gabaus prasidėjo į- 
vairios lietuvių žaismes.

Vakarienėj šeimininkavo p-lės 
J. Jcnaškevičiutė ir A. Lepskai- 
tė. Jonas Ustupos ir S. Smitas.

Kaip vakaro šeimininkams, 
taip ir svečiams už parėmimu 
17 kuopos reikia tarti nuširdų 
ačiū.

Kovo 29 dienų musų šnipukas 
ir donoščikas Ramanauskutis 
apleido šias sodybas. Tapo pa
imtas j rakrutus.

žvirblialogijos Studentas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1918 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

SHEBOYGAN, WIS.

Mirė Mikas Tokunas.
Juozas Bielis, gyvenęs prie 12- 

tos lir Michigan avė., gavo tele
gramų utarninko rytų, bal., ku
ria pranešama, kad kareivis Mi
kas Tokunas mirė stovyklos 
Custer, Mieli., ligoninėj. Mirė 
neišlaikęs operacijos. Jo kū
nas bus pargabentas į Sheboy- 
gan.

Mikas Tokunas gyveno 1427 
North llth st. Kariuomenėn 
buvo pašauktas pereitų rudenį.

AUKOS L.S.S. APS.FONDUI.

Surinktos dgės K. Petrikienės 
prakalbose Waukegon, lip

Daugelis lietuvių, dirbančių 
įvairiose miesto dalyse, dažnai 
klausinėja musų, kur butų gali
ma gauti dienraštį pavieniais 
numeriais. Todėl norėdamas, 
išpildyt jų reikalavimą, čionai 
paduodu visas tas gatves, kur 
galima gaut nusipirkt “Nzaii j ie
nas” pavieniais numeriais. Štai 
jos:

Vidurmiestyj.
State ir Madison, šiaurvakari

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

kampų, prie elevatorioriaus sto
ties.

State ir 18 st., šiaurvakarinis 
kampas.

Harrison ir Wabash avė., šia
urvakarinis kampas.

Harrison ir State Sts., pietva
karinis kampas.

Clark ir Van Buren st., šiaur
vakarinis kampas.

Fifth Avcnue ir Van Buren 
st. -— ant šiaurvakarinio ir piet
rytinio kampų.

Franklin ir Vau Buren st., ant 
šiaur-vakarinio ir šiaur-rytinio v 
kampų.

.Adams ir La Salio st., šiaurva
karinis kampas.

Franklin ir Madison sts., ant 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir Madison, ant šiaur
vakarinio ir pietvakarinio kam
pų.

Jackson blvd. ir Halsted 
ant šiaur-vakarinio kampo.

Halsted ir Van Buren st., 
pietvakarinio kampo.

Halsted ir W. 12 st., ant šiau
rvakarinio kampo ( prie 12 st. 
štoro).

Prie W. 47 st., kampai Ash
land ir Gross avė., šiaur-rytinio 
kampo ir Naujienų stotyj pas 
agentų A. Bartošių, 4601 So. 
Hermitage avė. (John Karnels- 
kio kriaučšapej).

West Side distrikte.

Ant kampų W. 22 st. ir Lca- 
vitt st. Pas agentų A. Ambro- 
zavičių, 2337 So. Leavitt Street 
(Slioe Repairing Sbop). Ir kam
pas Bhie Island ir Westcrn avė, 
prie Mueormieko dirbtuvės.

North Side distrikte.

Milwaukte ir Robcy, ant .šia
ur-rytinio ir piet-vakarinio kam
pų (prie North avė.).

Lincoln st. ir Milvvaukcc avė., 
ant piet-rytinio kampo.

Mihvaukce ir Paulina st., 
šiaur-vakarinio kampo.

Tie, kur norėtų gauti Naujie- 
į namus kasdieną, malone- 
užsiprenumeruoti 
ofise. Cbicagoj

ant

“Na u jie

nas 
kito 
nų” 
nas
pačių dien. Belo galima užsisa- 
kyt dienraštį ir per išnešiotojus, 
kurie pristatys jį jums tiesiog 
į namus.

Visur reikalaukite Naujienų. 
Beje, tie, kur norėtumėte platin
ti Naujienas, malonėkite praneš
ti į Naujienų ofisų 1840 So. Hal
sted st., Cliicago, III.

J. Aceris, 
N-nų cirkui, užžiuretojas.

ant Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinamamokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mol

!
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Prlekybos Teisių
Lotynų ** S. V.Pilietybes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
13103 S. Halsted St. Chicago III. 
O KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Draugystė L. K. Stanislovo rengia 
PUIKŲ ROŽINI BALIŲ

su dovanomis — kiketas vertės $4.00 
ir merginai špilka, vertės $1.50.

Balius atsiims Subatos vakare,— 
Balandžio 6, 1918, 7:39 vai. vakare, 
J. J. Elias svet., 4000 Wood St.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, malo
nėkite nepraleisti šitos progos, nes 
bus gražiausis balius po Velykų; 
taipgi bus puikiausi muzika ir kve
piančios rožes. Užkvicčiame kaip 
jaunus taip ir senus: visi Imsite už
ganėdinti. Su pagarba, Komitetas

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokcstjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir^’-ra GATVĖS

Vyriškų DrapantiBargeno' 
'Nauji neatimti, daryti ant ožy. 

kymo siutai ir overkotai, vertės < i 
530 iki $50, dabar parsiduoda p< > 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $): r.* 
535 siutai ir overkotai, nuo $7 5« 
18 doleri j.

Pilnas pasirinkimas kailiu dox- >• 
tų overkotų.

Visai ..lažai vartoti siūlai n ■<# 
kotai, nuo $25 iki $85. dat 
$5 ir augsJNniL Kelnės nuo $1 5‘- t 
,84.50. Va.k'.nams siutai ou« tč 
Iki $7.50

Atdara kasdieną oedėhomi‘ 
karais

' S G O R D O N
1435 S. Halsted St dUcA-1*- J.*.,

Tclephcftie Vards 5032

3109 S. Morgan st. Chicago

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

{Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
$aliu ištyrt jąs akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie- 

:u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

Naujienų distrikte.
Halsted ir Maxwell Sts., piet

rytinis kampas.
Halsted ir W. 14111 st., ant 

šiaur-rytinio kampo (prie Klein 
Bros, štoro).

Halsted st. ir 18 st., ant šiaur
vakarinio ir šiaur-rytinio kam- 
PM-

Naujienų ofise, 1840 So. Hal
sted st.

Halsied ir W. 22nd st., ant 
šiaur-rytinio ir šiaur-vakarinio 
kampų.

Bridgeporto distrikte.
Halsted ir Archer avė., šiaur

vakarinis ir piet-vakarinis kaln
ias.

Halsted ir 31 st., ant šiaurva
karinio ir rytinio kampų.

Halsted ir 35 st., reikalaukite 
ant visų kampų.
Pas J. B. Aglinskų, 3346 So. 
lalsted st. (Naujienų stotis).

Dfl5TER 5Y5TED
MOKYKIS KIRPIMO IR DF.RIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDAI,Ų
Mum) sistema ir ypatiRkas mokinimas pa

darys Jus žinovu j trumpą laiką.
Mes turimo didžiausius ir geriausius kirpi- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
telksime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.
lElektra varomos mašinos musų siuvimo sky

riuose.
Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama

tyti musų mokyklą Bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigių kainą.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinia,

I1H N. La Baile gatvė. Kambary* 416-417. 
prieš City Hali.

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. Chicač -

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiek 's 

Tėmykite į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 
vai. ryto iki 12 valandai dieną

Dr. A, R. Blumenthal

Deikus $2; ipo $1.00: J. Radavi
čia, A. Gedaminaitė; po 50 cen
tų: A. F. Sabeckis, J. Bastis, K. 
Dimša, S. K. Ribelis, A. Kiburis, 
P. Kiburis, K. Naginskas, K. Vai
tekūnas, K. Radavičienė, J. Va- 
is, J. Sinkus,F. Belskis, A. Dik- 

šienč; po 25 centus: K. švamba- ______ ________________
l is, P. Sprindis, J. Kriokus, V. | Skaitykite ir Platinkite 

* ’ “ ’ ~ ~ A TT T T TT NT A C »

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmoineter. Y- 
patin^a doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Kviečiu jus, draugai ir drau
gės, ateiti ir prisirašyti prie vie
tinės L.S.S. 240 kuopos. Orga
nizacija — tai musų apsigyni
mo nuo priešų ginklas ir gink- Alšauskienė, J. Radavičia, V. Ga-

TELEPHONE YARDS (834. I

D r. P.G. Wiegner Į
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 1> U '

M25 So. Halsted SU Chicage nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telcphone Yards 4317

!



tis — žmonių 
valdytoja.

pinančins paveikius savo ome
nyje, o iškabinėk puikius, link-

vieton..

Fiziologai pasako mums, kad

mums užmigus ilgesnę bei tru
mpesnę nakties dalį. Tie min-

migsiant, nesiliauja darę savo 
įtekmę mumysna ilgam laikui 
po to, kaip mes netenkame są
monės. _

Mums yra sakoma, kad rau
kšles ant veido taip kaip ir ki
tos laiko žymės susidaro laike 
pailsio taip-pat kaip ir laike da
rbo ir liudija, kad protiška pas
tovo prieš užmiegant turi galin
gų įtekmę kūnam

Daugybės žmonių pražudo 
geriausius metus savo gyveninio 
tęsdami laike pailsio tų patį stro
pų, veiklų ir energijų eikvojan- 
tį dienos darbų.

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
yra taip veiklus dienos laiku, jų 
darbas yra taip stropus ir įtem
ptas ir jų gyvenimas taip nena- 
t ura lis, kad jie negali liauties 
mųslę atguldami: miegas esti 
pašalinamas arba tik seka po 
galutinam nuvargimui ir spėkų 
išeikvojimui.

Tie žmonės esti taip pasinėrę 
problemose savo amato bei pro
fesijos, kad jie negali atsilsėti; 
ir taip jie atgula su visa našta 
rūpesčių, kaip kad kupranuga-| 
ris atgula tyruose su visa naštai 
ant savo kupros.

sielų slo me, jūsų idealai pradės įsikuny 
ti gyveniniam —

Po kiek laiko tokios prakti
kos, jus nustatysite kaip grei
tai ir nuodugniai galėsite per
keisti savo protiškų pastovų: pi
rmiau negu spėsite užmigti, 
jums gyvenimas atrodys daug 
geresnėje spalvoje.

Didžiausia bėda yra ta, kad 
daugybės žmonių grįždami na
mo ar tai iš ofiso ar dirbtuvės, 
parsineša su savimi visas savo 
bėdas ir rūpesčius ir kankinasi 
jomis visą laikų, kuomet jie tu
rėtų žaisti, linksminties ar ilsė- 
ties.

Nei jokiose aplinkybėse neda- 
leisk sau atgulti pykčio, nusimi
nimo bei keršto upe; guldamas 
lovon prašalink nuo veido šešė
lius neužsiganėdinimo, neapy
kantos, liūdnumo,' pašalink iš 
savo omenės kiekvienų kritiškų 
ir neprielankių mintį link žmo
nių ir atgulk meilėje ir sųtaiko- 
je su visu pasauliu.

Pakankamai blAga yra jaus
tis neprielankiai linkui kitų lai
ke nepasisekimo ar nr luini ės, 
per kitus užtrauktos, bet jus 
neprivalote liuosnoriai pataisyti 
tų ūpų ilgų laikų po tam prieti
kiu! ir daleisti, kad jis sunaikin
tų jūsų nakties pailsį. Jus nei
šgalite palaikyti tų ardymo pro-1 ksminimų, ir nedaleisti, kad bi- 
cesų, kadangi jis perdaug reika
lauja iš jūsų, perdaug jus nus
tojote. Gyvenimas yra pertru-

' mpas ir laikas yra perbrangus, 
kad nors dalelę jo galėjus eik
voti atsiduodant sveikatų ardan
čioms ir sielų darkančioms ber
gždžioms mintims. Buk santai
koje su visu pasauliu nors vie
nų kartų į 24 valandas. Jus ne
galite da leisti priešams jūsų lai
mės tuneli jūsų vaidentuvėje iri 
vis gilyn įsigyventi jūsų karak- 
terin jums miegant.

Prašalink juos visus ir pradėk 
kiekvienų naktį su grynu ir ai-Į

per duris namo, už dirbtuves ar 
tai ofiso durų turi palikti visų 
savo dienos darbų ir visus su 
juo surištus rūpesčius ir bedas. 
Nuo to laiko jis privalo skaityti 
save prie žaismės arba pasilin-

ta. kad jie rytmetyje atsikelia 
dar labiau nuvargę, nuilsę, ne
gu atguldami, kuomet jie turė
tų jausti gaivumų, vikrumų ir 
energijos išteklių. Tas alsinan
tis, varginantis ir ardantis pro
cesus veikdamas laike jų miego, 
trukdo tų visų darbų kūno atbu- 
davojimo, atnaujinimo, kuris 
pasektų esant prielankioms ap
linkybėms. Tas viskas nuro
do, kaip reikalingas yra min
ties prirengimas miegui ir kad 
pirtis protui yni daug reikalin
gesnė negu kunui prieš einant 
gult.

Pirmiausiu daiktu yra praša
lini mas dienos rūpesčių, mąsty
mų ir plenavimų, prašalinimas 
visų ardančių, ir kunui pailsio 
neduodančių įtekmių; tam yra 
reikalingas savo namų išvaly
mas — pašalink visus juodus,

Jeigu jus buvote piktas, netei
singas ir suktas dienos laike sa
vo atsinešimuose linkui kitų; 
jeigu jūsų sieloje tuno keršto, 
neapykantos ir kitokių žemų no
rų mintįs linkui kitų — praša
linkite juos, užmirškite viskų ir 
pradėkite viskų išnaujo.

Jeigu jums sunku yra kovoti 
su nemaloniomis ir kankinan
čiomis mintimis, priverskite sa
ve skaityti kokia nors puikia, 
įkvepiančia knyga; darykite kų 
nors, kas prašalintų raukšles 
nuo jūsų veido, sugrąžintų j 

jums linksmų ūpų, atidengtų 
tikra gyvenimo vertę ir gražy
bę, ir priverstų jumis gėdyties 
savo pirmesnių nepadorių min
čių. Panerkitc savo protų link-| 
smuosna, 
muosna 
ateities.

Reikalaukit.
pa ir aprašymais apie geriausias 

farmas Amerikoje.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halsted st., Chicago, 111.

meiliuosna atmini- 
ir viltysna gyvenimo 
Įsivaizdinkite sau vy

rų bei moterį, kuriuomi jus
geidžiate tapti; įsivaizdinkite sau 
laiminga, pasekminga ir gausų 
gyvenimų. Neatlydžiai palaiky
kite idealų savo išsvajok) karak- 
terio, kurį jus norite atsiek IT, 
ypatybes, kurių jus ilgiatės — iš
didžių, galingų, prakilnios dva
sios, duosnių, mielaširdinga, iš
mintingų, sumanių ir visų my
limų ypatų, kuria jus geistumė- 
te būti. Paprotis taip skaisčiai 
įsivaizdinti gyvenimų ir galingų 
įtekmę tokio perkratinciimo 
prieš užmiegant, trumpu laiku 
pradės atspindėti jūsų gyveni-

Darbo Žmonių
KNYGYNAS

BRANGUS DRAUGAI IR DRAUGfiS:-
Jau atėjo momentas taip įdomus, taip interesingas, kad nelir tie, 

kurie nei svajot nesvajojo apie mokinimus! skaityti knygas l>ei laikra
ščius, šiandie skaito ir svarsto, kas tolinus dėsis, kas buvo ir kas bus. 
Dėlto pranešu jums, kad aš įsteigiau grynai darbininkiški) knygynų, 
kad aprūpinus naudingomis knygomis kiekvienų darbo žmogų. Jau 
dabar gana daug šiame knygyne randasi knygų, keletos kurių žemiau 
paduodu surašą..

Trimitas, Laisvos dvasios gies
mės ir dainos. Apdaruose — $1.00 
be apdarų................  75c

Meilės laipsniai, jų išsivysty
mas. (Aprauose $1.25) kaina $Lp()

Badas (apdaruose $1) be ap. ^5c
Vokiečių Kareivio Karės Atsi

minimai. Apdaryta ............. $1.00
Velnias .. ............................. 20c
Sauja Pipirų Senberniams ir 

Senmergėms. Kaina ............. 35c
Kareivis .. ................. ?...........10c
Par|amentariškų Tiesų Knyge

lė. Kaina ............................... 10c
Darbas. Kaina...................... 75c
Rasputinas, ;

lis Rasputinas pavergė 
rienę. Kaina ...........

Franci jos Revoliucija.........40c
Krikščionybė ir Socializmas 15c
Nuo ko priklauso žmonijos nuo- 

tikiai. Kaina............................. 10c
Boto turiu dainų, eilių monolo

gų ir deklemacijų, kurias delei 
vietos stokos čia neminėsiu.

Taipgi turiu gražių, puikiai nu
pieštų Rusijos Revoliucijos pavei
kslų: Kaip Rusijos Caras Mikė 
nusirito nuo sosto. Kaina 25c.

NAUJIENŲ STOTIS
Užrašau ir kitus laikraščius me

tams, pusei metų, etc. Pavienių 
numerių galima gauti pirkti: Ke
leivį, Laisvę, Kardų ir Dilgėles.

Laiškus ir pinigus siųskite Šiuo 
adresu.:

3346 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 7328.

arba kaip beinoks- 
carų ir ca- 
......... 40c

J. B. AGLINSKAS,
Chicago, Illinois. 

Atdara kiekvienų dieną.
■ .1.11.1 ...I! ■ .... ......................■■III- III .1 . ........... |

le kokia mintis temdintų jo lin
ksmybę. Tam reikia skaityti 
puikius raštus, žaisti su savo šei
myna, juokauti, leisti laikų lin
ksmiems pasikalbėjimams, at
lankyti teatrų, gėrėtis daila, mu
zika, dainomis ir visa tuomi, kas 
yra gera, prakilnu, linksma ir 
malonu. Iš pradžių tai bus su
nku, bet po kiek laiko praktikos 
bus vis lengviau ir lengviau. Rei
kia atminti, kad tai yra dailė: 
kuo toliau, tuo geriau sugebėsi 
suvaldyti savo mintis ir geriau 
pailsėti. |

• I
Kiekvienas yra girdėjęs apie 

garsųjį velnių vaikytųjų ir pa
mokslininkų Billy Sunday; bet 
ne apie jo skelbiamąjį mokslų 
aš noriu užsiminti. Stebėtinia- 
usi yra jo gabumai, jo pajiega 
vesti tokį stropų gyvenimų ir 
taip ilgam laikui. Kitas “bul- 
throyver’is”, kuone kiekvienam 
žinomas Teddy Roosevelt’as, ge
ras oratorius, vienų kartų tarė: 
“Nors aš silkeliu nemažų štur
mų baigianties rinkimų kampa
nijai, bet Billy Sundfly palieka 
mane toli užpakalyje. Jeigu 
man priseitų atsistoti jo vieton, 
tai aš bučiau “doįvii-and-out” į 
mėnesio, kito laikų. Aš tiesiog 
nesuprantu, kaip jis tai gali pa-

Tiesa, Billy Sunday yra geras 
atletas, mėgsta gyveninių atvi
ram ore, bet khdangi jis dirba 
ištisų dienų išsijuosęs ir tik 5 
valandas kasdien temiega, tai 
atrodo stebėtina, kad jis pajie- 
gia užsilaikyti tokioje sveikato
je, kaip jo stropi profesija rei
kalauja. Užklaustas apie tai jis 
atsake: “Kodėl aš turėčiau mie
got ilgiau? Man nereikia.* Tai 
yra tik laiko gaišinimas, kuomet 
svfikas žmogus turėdamas kų 
nors veikti, guli lovoje 8 arba 9 
valandas ir gauna mažiau pail
sio negu aš gaunu į pusę to lai
ko“.

Jo paslaptimi yra tas, jog at
guldamas jis užmiršta apie vi
sumų, paliuosuoja perdėm įtem
ptų protų ir tai atlieka su tokiu 
išsilavinimu, kad penkiose mi
nutėse laiko i)o atgulimui, jis 
esti jau kietai užmigęs.

Mokėjimas atgulant uždaryti 
proto duris į žmogaus gyvenimų 
valdančių* spėkų sukrovus; mo
kėjimas valdyti save, pastatyti 
save sataikon su visata, sųjaus- 
man su visais aplink mus esan
čiais žmonėmis; mokėjimas 
prašalinti iš omens viskų, kas 
tik temdo bei erzina musų pro
tų, visus musų laimės ir sanda
ros priešus, kaip tai pyktį, už- 
vydų, neapykantą — yra didi 
gudrybė, bet tų gudrybę kiek
vienas iš musų gali atsiekti.

Kiekvienas iš musų gali per
galėti blogų ūpų, prašalinti ne
prielankius jausmus, nuo veido 
raukšles, protų temdinančias mi
ntis ir gali atgulti linksmia šyp
sodamas su pagelba skaitymo 
gerų knygų, ar tai teisingo mų- 
stymo arba linksmų draugijinių 
prietikių. ,

fts*

: m.

Viskam Ant Stalo
JUS galite vartot Užtikrintą Oleomargarine su tokiu pat liuosumu ir užsi- 

ganėdinimu, kaip kad Jus vartotumet šviežią sviestą. Virimui, valgymui 
ir kuomet Jus norėtumėt vartot šviežią sviestą, vartokite Užtikrintą Oleo
margarine. Jo ekonomija bus gera. Tiktai medžiaga žinomo grynumo ir 
dideliai maistingos vertės - toki, kokią Jus kas dieną vartojate ant savo 
stalo==jeina šios augštos brand išdirbysten.
Mes taip pilnai esame persitikrinę užganėdinančiais gerumais Užtikrinto 
Oleomargarine’o, kad pažimime tai ant savo grąžinti-pinigus gvarantijos. 
(Patėmykit ant galo dėžutės). Užsisakykite išmėginimo dėžutę nuo savo 
krautuv. šiądie=tuomet Jus pamatysite, kad musų pasitikėjimas nėra nevietoje

Wl yaua yio/ionlee

CHICAGO
“Certified "means “Satisfied”

“The Wilson Label Protects Your Table”

Maršrutas. Į
Dgės K. Petrikiene maršrutas 

L. S. S. VIII Rajone jau praside 
jo. Tuo tarpu svetainės yra pa 
imta šiose vietose: _

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

Balandžio 6 d., LSS. 234 kp., 
P. Blinstrupo svet., 4501 So. 
Hermitage ave„ Town o f Lake.

Teatro (?) svet., 623 W. 119 
st. (p vai. i>o pietų),/West Pūli
niam

Balandžio 8 d., LSS. 43 kp., 
Frank ir Jafoes svet., kerte 23 
ir Lake gatvių, Mclrose Purk.

Balandžio 9 d., LSS. 228 kp., 
Bofia Hali svet., 15509 So. Hal
sted st., Harvey, 111.

Balandžio 10 d., LSS. 170 kp., 
J. Butkevičiaus svet., 8132 So. 
Vincennes’ave., Englewood.

Balandžio 12 d., LSS. 137 kp., 
J. Stančiko svet., 205 E. 115 st., 
Kensington.

Balandžio 11 d., LSS. VIII va
kare, M. Meldažio svet, 2242 W. 
23rd Place, West Sidej. /

Balandžio 15 d., L$S. 126 kp., 
A. Veselio svet., 333 E. 14th st., 
Chicago Heights, UI.

Balandžio 16 d., LSS. 177 kp., 
Perison svet., 63 E. Main st., St. 
Charles, 111.

Balandžio 18 d., LSS. 4 kp., 
Mildos svet., 3242 So. Halstcd 
st., Bridgeporte.

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

—Rengimo Komitetas

Skaitykite ir Platinkite 
“NT A JT T T V M A C »

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, kų> 
nors rašant, kiek galint prisilak 
kyli šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popic- 

ros pusės.

Rašant, palikti kiek 
platesnius tarpus tarp
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrųjį savo vardų-pa- 
vardę ir pilnų adresų.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per- 
nUiinymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai del» 
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad« 
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai —7 kores
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai^ o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

12th 8t. Tel. Kedzie 8502 
Paulina. Tel. Western 15 
5514-16 W. 12th.SL, arti 
St Louis Ava. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

galint 
eilučių

Laikydamies šitų nurodymų 
palengvinsite mums dafbų; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie, dažnai pasidaro 
dėl skaitytųjų neatskyriino biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Ji /k k . •_ t. M. '>!?’• J J. rv <

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygele sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street • Chicago, III

Moralybės Išsivystimas

1840 So. Halsted St,

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patj mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Chicago, III.



P. Krakaitis

NAUJIENOS,

$685 $685 Gyvenimo rylas
Romanas dviejose dalyse

šis puikus automobilius yra aprūpintas visokiais moderniš
kais parankamais, kaip lai: elektros šviesa, “self starter” (nereikia 
rankeną sukti), “Ammeler” (mieruoja elektrą), ‘‘Dernounlable 
(mieruoja bėgimą), ‘‘Dernounlable \Vhecls” (ratai su nuimamomis 
štangomis), ‘‘Tire carrier” (prietaisas švnoms pririšti), “One man 
lop” (vienas žmogus gali išskėsti ir suglausti stogelj), “Oil sight 
feed” (instrumentas, parodantis alyvos veikimą), “Foot rail” (ko
joms pasidėti), ‘‘Kobe rail” (Manketui pakabinti), “Tilting \vind- 
shield” (priekiniai stiklai galima visaip lankstyti), “Dim liglits” 
(priekinius šviesas galima prigesinti) ir tt.

“Kol jaunus, o broli, 
Sėk pasėlio grūdus”.

V. K u d i r k a.

Bet lai jau begėdiškas pasi
elgimas! Kartu atėjome gerti, 
na, ir.sykiu būtume išėję namo... 
Niekam nieko nesakius išeiti, tai 
įmi... murmėjo vienas sau iš
blyškęs kokių dvidišimt keturių 
metų vaikinas.

Stebėtinai storas vyras, taip 
storas, kad kaip tik reikia pasi
lenkti, tai baisiai stena ir alsuo
ja, truputį prisilenkęs jau ko
kį dešimtą kartą pradėda ir ne
pabaigia: “Aš tau sakiau, kad 
jie visi,” bet jį ant tų žodžių per
kerta savo apgailestavimais vai
kinas. Paskui, turbūt netekęs 
kantrybes tame duete, storas vy
ras smarkiai triuktelė kumščiu:

r k n

dejavo. Su girgždėjo durįs ir pa
sirodė matytas vaikinas...

- Ar gerai jaučiatės po vaka
rykščiai? Nu, ir girias buvai va
kar! Seniai mačiau tokį artis
tą!

Anupras bandė nusijuokti, bet 
niekas neišėjo.

— Einam šičia nusiprausk; 
jau pusryčiai’ant* stalo.

Už kokių dešimties minučių 
Anupras jau sėdėjo už stalo ir 

tasai pats
vakar matytas vaikinas; po dc- 

- da visai jaunutė iš vei- 
liguis-

Po kairei

Vaikinas pasistiepė ant galų 
pirštų ir mergišku balsu užklau-

Aie visi parankuinai yra pritaisomi šių automobilių dirbtuvėj. 
Taipgi gvaruutuota, kad su galonu gąsdino salima nuvaiiuoU 22 

mylias ir kad kiekvienos kvortos alyvos užtenka ant 100 mylių.

Absoliutei Naujas “Chevrolet” Tiktai
$685

Paklauskit “Fordo” pardavėjų ar jie gali duoti jums naują 
“Fordą” taip aprūpintą už tuos pinigus? Jeigu ne, lai atsišaukite 
pas mus laišku, telefonu arba ypali.škai dvi demonstracijos.

čia kalbama lietuviškai

Universal Auto Sales Co
5001 S. VVestern Bould., Chicago, III

Telephone: Prosj^ect 654

Didelė Lietuviška
Krautuvė

r.

i
'•i. Arinn.cv«:

Tai. Yards 8654. AKUŠERKA I

Mrs. A. VIUIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika-J 
vus PennayIvanijos ho- 
spitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 So. Ilalsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

DR.A.J. KARALIUS
Gydyfoįas Ii Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
1121 N. Weat«ra av«.

& SmetOMS-Sučedi- 
I jimo Mašinos

TĖIGU dar jus tebepahdko- 
=ĖĖ? J te pieną ir ranka nugrai

bote jį, tai jus nustojate bi- 
le kur nuo vieno ketvirtda- 
lio smelonos. Jeigu jus var- 

S=Ę lojate atskyrėją, ir jis nėra 
5=E vienas iš geriausių, tai ir 
S tuomet . jus nustojote tūlą 

Smetonos dalį, kuri, jeigu 
Š jus žinotumėte, nustebintų
s jus. Kiekvienas ūkyje nuo-

stotis arba pragaištis, ku
riuos galima prašalinti, ši-

ES inet turi būt prašalinti. Pirk Lily arba Primrose sme
lonos atskyrėją ir sulaikyk jos pragaištį.

Nemanyk, kad palikusi nugraibytame piene smeto- 
55 na, nupenės kiaules ir lėliukus greičiau. Daugybes ka- 
asg rlų tas jatl buvo prirodyta, kad gyvuliai penisi taip greit 
Įsu šiltu atskyrėjo nugriebtu pienu, kuomet •mažas pa

kerimas arba sčmenįs užvaduoja riebumų vietą. Sme
tona nugriebtame piene esti bevertės — pražuvus!

Lily ir Primrose atskyrėjas išima tą Smetoną. Mes 
S gijime jums prirodyti, kad jis ją visą išima, išskiriant 3 beveik po vieną lašą ant galiono.

Apart to jie yra gerai žinomi, kaipo nesudėtingi, 
||= lengvai valdomi lengvai apvalomos mašinos, kuris už- 
s-p tenka ir daro gerą darbą metas iš meto. Pirkite Lily 
fl! arba Primrose — jis atsimokės savo kaštus Smetona, ku
ls rią, gal dabar jus nužudote. Pasimatykilc su vieliniais 

pardavėjais, kurie užlaiko šiuos atskyrėjus arba rašy-
3 kitę mums, reikalaudami katalogo^

International Harvester Company of America
(Incorporated)

■ CHICAGO U S
Champion Deering MeCormick Milvvaukee Osborne
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šinei 
do mergina; priešais 
tas senelis. Kampe, ties durimis, 
apsikniaubęs sėdynės rankeną 
snaudė kažin koks vyriškis. Per 
visą laiką pastarasai neištarė nė 
žodžio, lik kuomet pradeda bai
siai Uoseli, nusistveria abiem ran 
kom už krutinės ir da labiau su
silenkia.

—Štai ir visa musų šeimyna, 
— lengvai,' linksniai kalbėjo vai
kinas. Taitf) atvirai, prastai kal
ba žmogus, kurį traukinyj tenka 
netyčioms užkalbinti pirmą, o 
gal ir paskutinį kartą. — Ma
tai, kaip jisai kankinasi? Jam 
<la tik dvitie šimts treji metai. 
Dirbo naktimis sunkų geležies 
liejyklose darbą, dienomis rymo
jo ant rankvedžių. Nuo mažens 
svajojo tapti inžinierium; kan
kinosi, kankinosi, ir ot, tau, ir 
pasekmės! O žinotum, kas ji

— Kaip mano vardas? Ignas?
Storasis skubiai priduria:
— Na, ar ne vistiek?. . Sakyk 

greičiau, Anuprai; ką gersi?
— Ot, šitaip... tai da nieko. 

Kodėl pirmiau taip nesakei?
— Užbaigk tas psalmes. Sa

kyk ko, alaus? degtinės?
— Nežinau, ką čia... kas bu

tų sveikiau... Et, duok šian ir 
viena ir kita.

Tuo pat laiku pasienyje sto
vėjo kitas vaikinas ir ramiai tė- 
mijo. Jo veidas reiškė kažin 
kokią baisią pagiežą. Jį buvo 
galima prilyginti prie tų, kurie, 
pajutę tavo kišeniuje pinigą, 
trumpai ir storai pasakys, susi
tikęs kur tamsioje gatvėje: 
“Duok šian pinigus, o kad ne, 
tai”... Tai paprasti didmiesčių 
paukščiai. Juos galima matyti 
aludėse netoli dokų ar šiaip ma
žai gyvenamuose distriktuose, 
bet kur judėjimas labai surištas 
su pirklyba. Jisai stovi čia jau 
gal kokios tris valandos. Jisai 
malė, kaip čia girtuokliavo bu-

apie kalbančiojo nepasisekimus, 
nuoskaudas ir kentėjimus, ir 
vaikiškas linksmumas pasirody
davo jam ,išgirdus ką lokio sma
gaus, nuraminančio.

Po to Anupras dažnai juos at
lankydavo. Tasai džiovos kan
kinamas vyras jau mirė. Prieš 
pat mirsianti daug šnekėjo, į gy
venimą žiurėjo jau visai abejo- 
tiškai. Paskutiniai jo žodžiai bu
vo ipaties užrašyti ant popieros. 
“Laiminga žmonija, nes pirmuti 
nė meilė niekados nea įsikurtoj a”

Senelis iš lovos jau nekeldavo, 
apkurto, bet protas da buvo 
blaivas. Išsipasakojo visą savo 
praeitį. Trylikos metų vaikiš
čias pasijuto savystovis kareivis 
tarp jnilioninės minios. Neturė
jo gyvenimo praktikos; nepaži
nojo kokybės tų baisių kilpų, ku
rias kiekvienas kovoje už būvį 
stengėsi paslėpti visur: ir ant 
kryžkelių ir siaurų takelių. At
važiavo į Suvienytasiai Valstijas, 
Kankinosi, vargo; daugiau kaip 
ketverius metus trankėsi iš mie
sto į miestą apiplyšęs, be skatiko 
kišeniuje. Apsistojo galų gale ši
čia. Metė žvilgsnį į praeitį: tam
su; prabėgo jaunystė ant niekų, 
išnyko svajos puikios, laimingos 
ateities. Pasitaikė kartą nakvoti 
kur lai tarpe senų sulūžusių ra-

Tel. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Liga 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Anupras nežinojo ką atsakyti.
— Net juokinga atrodo, kad 

tai butų taip ištikro... Manai, 
kad jis nulindęs lodei, kad rei
kia jaunystėje mirti? Oi ne, vi
sai ne!

Tuo tarpu ligonis vėl pradėjo 
baisiai kosėti ir užsikniaubęs 
abiem raukomi burną, išėjo į ki
tą kambarį. Paskui jį išėjo ir 
mėgina. Visi liūdnai palydėjo 
ją akimis. Vaikinas gi tęsė to
lau.

—Ne mirties šmėkla, Anup
rai, jį kankina. Turėjo nelaimės 
susipažinti su viena mefgina. 
Kadaise, su žėrinčiomis akimis 
kiekvienam pažystamam tvirti
no, buk tik dėl jos ir mokina
si. Gal būt tai ir buvo tiesa. Pir
miau jisai nepaisė apie rytojų: 
turi dolerį, eina į Opera House, 
neturi—guli kur parkuose. O 
paskui tokia baisi permaina! Pe
reitą žiemą smarkiai peršalo; da
ktarai pripažino pirmuosius džio 
vos simptomus. Neužilgio ir jo 
mergina ištekėjo už kažin kokio 
agentų. Iškarto, rodomi, tą žinių 
sutiko šaltai. Stvėrėsi už dar
bo su dviguba energija. Bet 
sveikata jau ėjo nuolat ir spar
čiai silpnyn... N‘ė iš šio, nė iš to 
pradėjo smarkiai gerti. Ir da
bar niaįd ką šneka. Jeigu ir 
kalba, tai prakeikia parinktais 
žodžiais tą merginą, ^ave, savo 
likimą, visus. Net šiurpuliai po 
kūną lenktynes daro, besiklau
sant tų jo deklamacijų! Tai, iki 
ko žmonės sugeba nugyventi!

Liguistas senelis, švepluoda
mas, pratarė:

— Nesijuok, sunąu, iš brolio 
likimo. Nežinai cla pats, ko su
lauksi... ' ,

Vaikinas nepaprastai linksniai 
atsakė:

— O, man taip nebus! Jeigu 
ir užeitų kokia nelaimė, aš ne- 
siduočiau taip savęs kankintis; 
bent negadinčiau apetito kitam. 
Kas dabar iš jo?

Visi nutilo. Visiems trims pa
sidarė nesmagu, liūdna. Vaiki
nas lyg kų prisiminęs staiga at
sistojo ii- išėjo.

- Tai kaip tau, sūneli, einasi?
Da pirmą kartą aš tave matau.

JONAS JURGAITIS
Mirė Balandžio 2 d., 10:15 ryte.

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Girdiškės parapi
jos Upinos filijos, Pamukaitų 
sodos. 15 metų pragyveno A- 
merikoj. Turėjo 40 metų am
žinusi Pavienis.

Laidotuvės atsibus Pėtnyčioj, 
balandžio 5, 10 valandą ryto 
po numeriu 4432 So, Fairfield 
avė. ’ Velionis bus lydimas i 
bažnyčią 
Brighton 
Prašome 
lyvauti.

N. 1*. P. švenčiausios 
Park’e.
visus laidotuvėse da-

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PirmiulnkJ

Simonas Lileikis.

ATMINH SAVO GIMINES
ARBA PAŽYSTAMUS

Jeigu turi ką palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

UŽlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 
zalictus ir kitus auksinius ir sidabri
nius daiktus. Taipgi įvairiausių lietu
viškų knygų.

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti 
balsų geriausių pasaulio artistų, nes pas 

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir rekordų, 
(irainofona galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
REKORDU — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
čionai paminėsim keletą naujų lietuviškų rekordų:

—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovų.

I.23,)7—Birute ir Kur Banguoja Nemunėlis.
I;3313—Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.

I—Naujoji Gadynė ir Dainius.
1<3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų 
lalogus veltui.

—Sur.l«s/5u,.linė,is !* Prirodino seni žmonės man jaunam
[mergelę.

3343 So. Halsted St,
B U DRIK

ir rekordų ka-

Chicago, III.

THE NEW RIVER COMPANY
The New Riyer anglies laukuose dirba 15 kasyklų. Daugiau
siai iš jų guli prie dviejų geležinkelių, gaunanti užtektinai va
gonų ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduoda stubas savo darbininkams ant lengvų išmokesčių. 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai uždirba nuo $100.00 ik: 
$12;>.OO i dvi suvaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas gerų 
niainierių, vien lik geri tegul atsišaukia. Labiaus iiagcidau- 
iami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ateikite arba 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

' MR. C. P. ANDERSON, 
McDonald, W. Va.

kiti rėkaudami išėjo, o tasai dvi
dešimt keturių vaikinas likosi 
vienas ir užmigo. Matė ir gniau
žė iš piktumo kumščius delei sa
vininko elgimosi: jisai jį budino, 
klausė, ką gersi, už kelių minu
čių piktai reikalaudavo užmokė
ti tai 30 centų, tai 20 centų. Ga
lų gale skubiai priėjo prie Anup
ro, pakratė už peties ir sako: 
“Einam iš čia lauk, einam!” 
Anupras jau mažai ką matė. 
Vieną akį primerkęs žiurėjo ka- 
žin-kur į lubas ir juokėsi.

. # Pabudo Anupras jau gerai 
prašvitus. Pakelė sunkia galvą 
ir apsidairė. Stengėsi prisimin
ti, kame jisai randasi ir dėl ko? 
Pajuto baisų galvos sopėjimą 
tarsi kokia vilnis perbėgo per 
lakaušį ir atsimušė kaktoje; pas
kui taip baisiai skaudžiai nus
melkė. .. Neiškentė ir teisiai sU-

Gražių geležinių kryžių pamink
lams turiu ant pardavimo PIGIAI— 
nuo $20 ir augščiau. Rašykite arba 
ateikite pažiūrėti.

K. DOVIDAITIS,
3001 S. Ilalsted St., 3-čias augštas. 

Chicago, III.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karai®.; mokestis $15.00; ga
lit* trihidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komisinę.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison StM Chicago

,W.

T

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

SPECIALIAI: Malevn malevojimui stubtj išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

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

DYKAI

DUSULI KENČIANTIEMS
Saujas Naminis Gydymas, Kuri Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir, be Sugaišimo Laiko.
Mei turim Naujų Budų, kuris irydo dusuli ir 

mes norime, kad jų.s tai pamėgintumėte musų 
kaitais. Nežiūrint, ar jūsų dusulis butų jau 
senas, ar tik naujai išsivystęs, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turč
iui pareikalaut musų nietodos dykai išmėgi
nimo. Nežiūrint, kokiame klimate jus gyve- 
n.ąt; nepaisant, koks jųsų amžius, užsiėmimas, 
jei jus esat dusulio varginami, musų budus 
turėtų jus ęreit paiiuosuot.

Mes labiauHiid norėtume piiHiųst aiškiai ma- 
lomiems bov ilti«.^ ligoniams, kurie jau visas 

(kvėpavimo, švirkštimo, opiumo sutai- 
*♦<!» Karus, “patentuotus rūkymus” ir tt. iŠ- 
mėgino ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
patjs savo kaštais norime parodyt, kad šis 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visus 
sunkius duHuvimus, visus šniokavimus ir visus 
tuos baisius parėksimam kartą ir ant visada. 
Ais dykai pasiūlymas yra pergeras, kad j| at
stumus nors ant dienos. Rašykite dabar ir 
tuomet pradėkite būdų tuojaus. Nesiųskite 
pinigų. Tik siųskite žemiaus esanti kuponą. 
Padarykite tų šiandien.

DYKAI DUSULIO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO.. Room 162 T 
Niugara and Hudson St».. Buffalo, N.Y.

Siųskite savo budo dykai išmėginimti i:

Anupras klausėsi ir jautėsi ta
rsi esąs 4arp artymų širdžiai 
žmonių. Senelio atvirumas, jo 
juokingas šveplavimas, jų visų 
originališkumai nejučiomis juos 
suartino ir jis pasidarė atviras.

riškis ir žiurėjo augštyn. Išsi
kalbėjo.

Kaip? tu, buvęs profeso
rius? guli šitame mėšlyne?

O kaimynas tik baisiai užkei
ki ir nuėjo į kitą kampą. Iš ten 
neužilgio pasigirdo trumpas su
vis...

tfuo tada savo gyvenimą per
mainė galutinai. Pradėjo dirb
ti ir pamylėjo darbą, kaipo įran
kį, su pagelba kurio nuolopino 
viską, kas graudino nuvarginta 
sielą ir vertė vesti lengvą, be ry
tojaus, be ateities gyvenimą. Ne
buvo įsimylėjęs į dabar jau ka
puose savo žmoną, kaipo į mer
giną, bet buvo įsitikrinęs, jog ta
šui ryšys yra prakilnus, ir švel
nesnio už jį nepažinojo niekuo
met. Ji buvo paprasta mergina, 
darbininkė. Lėta,mažai ku6 te- 
interesuojanli. Visą savo, ro
dosi, gyveninio tikslą sukoncen
travo kūdikių ir švarumui na- 
nmosc. Rcgulin riškai lit ukytln- 

vo dievnamį ir, nors jos vyras 
# \ * jau netikėjo į tuos dalykus vie
nok, jos naiViškas elgimasis na
mie, klūpojimas ties lovą su už
merktomis akelėmis ir vos-vos 
erutančiomis lupomis, ne kartą 
išlinkdavo ant jo veido už no j a įl
os Šypsą. Kaip nesistengė juo

du išauklėti vaikus laimingais,
Jis atydžiai klausėsi senelio pa- laikui bėgant pamatė, kad daug 
sakojimų, ir liudūsis nusimini- ko stokavo būtino, be kurio au- 
mas jį kankino, išgirdus ką nors klėjinlas palieku šaltu formališ-

kuinu.' Ir dabar lik, gulėdamas 
gal jau ant mirties patalo, supra
to, ką reiškia tasai populiariškas 
rankvedžių žodis: scholastika.

— Tai da vis-gi pusėtinai ge
rai, — kalbėjo senelis. — Ne 
to galima buvo tikėtis! Vienas, 
ot, mano sūnūs užsispyrė moky
tas būti. Buk. Aš nesakiau: 
ne, negali. Bet tik pirmiau, kiek 
vargo, kiek kankinimosi savęs ir 
savųjų tas jam lūšnos. Butų pi
nigų, tai kita pasaka! Jisai ži
nojo musų padėjimą. Tiesa,gel
bėjau kiek galėjau. Neteko jię- 
gą sveikatos... Neužilgio ir ma
no moteris mirė... Likomės tris, 
aš — jau manim rūpintis daug 
nereikės: pasilsėsiu ir amen po-1 
torius; Leonas, tasai matyt išau
go į manę. Pirmiau, kuomet jį 
(pirmą kartą suėjai, turėjo galvo
je kokį tai nikį. “Spiaut man 
ant visko”—tai jo numylėti žo
džiai. Spiaudė, spjaudė, paskui 
gal ir pats susibritkėjo. Atsipei- kiečių užimtą distriktų šiauri
ojo. Dabar jau vyras. „ėj Francijoj liko vokiečių iš-

Adele? Tn apie jų geriau ži- si«sta ’ ir verčiami dirb-
nai... clai-bus. Ti<- civiliai

Ir senelis didelį klausimą reiš- Kyve,,lo*i^’ kurn* tar,,c ‘vra 100 
kiančiu žvilgsniu pažiurėjo į nJ(derų, yra tarp tų, kuriuos vo- 
Anuprą. Tasai truputį užkaito pdsiulč išmainyti ant pa- 
ir permainė kalba... bėgusių į branciją alsiečių. Jie

Kartą sėdėjo Adelė vienų vie- p’k() i^V^i ! Busiją, atim tus pa
na ties praviru langu ir mąstė. s^ub’,nt?» l<uri vokiečiai bando 
Ant kelių gulėjo atskleista kny- pk‘ik.li Fr«n°ij™ valdžiai per po- 
ga: “God and the State” Baku- Ple*nJ »’ baroną Cochin.
nino. Jį skaitė tą knygą jau ko- ----- ■■ ---- .'-JZZZ2
Tintą karią, ir kas kartas rasda- ‘ .. . .. ~ t
vo tinki, naujų minčių, kuriui SJTu t’f N 
pirmiau nųpatemydavo. N A U J I E N A S

Kaž-kas užėjo ant laipstų. Lai
škanešys. Paėmė laišką ir pa
juto nepaprastą smagumą. Net 
tasai laiškanešys nusijuokė, lyg 
mėgino ką sakyti, bet sumirk
sėjo greitai mažiukėm akim ir 
nuėjo. * Laiškelį laikė drebančio
je rankoje; da nežinojo, ar jos 
vardu adresuotas, vienok žinojo, 
kad niekam o niekam jo neati-

Vokiečiai siunčia moteris 
prie sunkių dęrbų

True translation filed v/ith the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1SH7.

PARYŽIUS, Bal. 1. — Sulig 
buvusio kabineto nario barono 
Cochin gautomis žiniomis, 1000 
francuzų civilių gyventojų iš vo-

R
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j Chicago ir Apieiinke
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., April 5, 1918, 
■s reųuired by the act of Oct. 6,
Iš pramoniečiy bylos.

1917.

Prapuolė vienas teisėjas.

uždraust tolimesnį lapelio pla
tinimų. Kaltinamųjų advoka
tas, George F. Vanderveer, už- 
hdškė, kad ateityj lapelis nebus 
dnlinama teisino kambaryj. t *

Vakarykštėj I. \V. W. unijos 
narių bylos sesijoj kilo didelio 
sujudimo, kuomet buvo prane
šta, kad vienas iš pašauktųjų 
veniremen’ų, A. J. McKee,■•pra
puolęs iš savo namų, Morris,

True translation filed \vith the post- 
mastei- at Chicago, Iii., April 5, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
Sugrįžo darban

Armour Car and Foundry 
kompanijos darbininkai, kurie 
buvo metę darbų, taigi sustrei-

-r ~ . . . , . , i kave, nutarė grįžti darban. Va-Kuomervisi veniremen ai, ad- , ; ..7/ ................... kar buvo atsiekta reikiamo susi- vokatai ir kaltinamieji sustnn-l , , , . . , ,, ... T .. , . . I taikymo kas dėt algų ir darboko teisėjo Landis kambarin, , ,
t i . ii v w i * r valandų, kad'tęsus byla, Suv. Valst. dis-l .. .. ......... . . . - . • Kompanija sutiko duot darbi-tnkto prokuroras patvre, jogei . , . .... , .. I ninkams astuonių vai. darbotarpe atvykusiu nesiranda apiie-1 .. . . . ..,. . , * , .. ... |diena ir mokėt pusantro sykiokminko McKee o. Is pradžių , . ......., (langiau už viršlaiki.buvo pranešta, kad McKee scr- Jie protestuoja...

Keli šimtai miesto darbinin
ku užvakar laike savo susi-€ 
rinkimų, kur buvo priimta re
zoliucija prieš miesto 
patvarkymų, kuriuo 
žvdams darbininkams

fonavo i McKee’o namus. Kaž
kas atsiliepė iš namų, painfor
muodamas teisėjų, būtent, kad 
McKee jaučiasi nesveikas ir kad

liepė visiems
Tei- 
išsi-

tarybos 
stueikta 

dviejų 
kovo 28 ir 29

Imamiems. Mc-Bet kuomet 
nepasirodė, telefo- 

rtuota antru kartu, šį syk atsi
liepė puti McKee’o moteris už- 
reikšdama, jogei ji visai neži
nanti, kur dabar randas josios 
vyras. Ji sakė, labai susirūpinu
si jo prapuolimu.

valdžios agentams vykti j Mor-

vj. Sulig augščiausio teismo 
patvarkymu, tolimesnis venire- 
men’ų kamantinėjimas tapo su
laikytas, kadangi mat būtinai 
reikalinga, idant prie kamanti
nėjimo butų visa 12 žmonių.

Vakar rvta, kuomet kaltina- 
inieji susirinko teismo kamba
rin, vienas jų narys tuoj pradė-

Iš Rusijos Išeivių Konfe
rencijos veikimo.

Jau metai laiko, kaip susitvė
rė Rusijos Išeivių Socialistinių 
Organizacijų Konferencija. Tos 
organizacijos užduotis yra rin
kti aukas Busijos revoliucijos 
reikalams bei politiškiems kali
niams, skleisti apšvietų tarpe 
Busijos išeivių, gyvenančių čia, 
Amerikoje, ir tt.

Per metus laiko Konferenci
ja surinko su viršum tūkstan
tį dolerių. Iš tų pinigų pasiųs- 

Petrogradų Centraliniam 
Dem. Komitetui, per du- 
atstova Čcheidze, 500 rub- 

J Vladivostoku, Darbinin-
mos
lių.c

kų ir Kareivių Tarybai, 600 ru-
rdytų “Daily Bulletin”, kuriame 
aiškinama, kas dėjosi teismo 
kambaryj diena prieš tai. La
peli išleidinėjanti t. v. “Defense

son gt.
Distrikto prokuroras, Clync

si į teisėjų Landis reikalavimu

jimo Fondui Cbicagoje — 75 
Bušu laikraščiui “Novy 

100 dol. Lietuvių SuMir
jungos Apsigynimo Fondui — 
25 dol. Aukom taipjau buvo 
sušelpta kai kurie draugai, grįž
tantis Busijon.

ATVELYKIO
KONCERTAS

KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBO

Nei. Balandžio-Apr. 7,18
M. MELDAŽIO SVET

* 2242 W. 23rd PJace., Chicago.

Svetainė atsidarys 5 valandą vakare. Pradžia lygiai 6 vai. vak. 
įžanga 35c ir 50c ypatai

Daina.... 
Monologas

8

KONCERTO PROGRAMAS:
Keistučio Mišrus Choras po vad. M. Girniaus 

**.Mit vienų pečių”...........  p-lč V. Skačkaitč
Parį. Chicagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras po vadovyste K. Mesosol
Monologas su dainomis (“Našlaitė”), p-lė M. Kadžiuliutė 
Kornetas—Solo ...................................... p-lė Al. Grušaitė
Duetas......... . ............ p lės A. Liulkaitč ir M. Kadžiuliutė
Daina......... Soc. Par. Chicagos Latvių Skyriaus

Mišrus Choras, po vadovyste K. Mesosol 
Dialogas: “šalyj kelyje” (par. M. Dundulienės)

P. Gura ir p-lė A. 
Solo.................. atliks p-lč Z. Laurynaviciutė,

akompanuojant p-lei E.

atliks 
Liutkaitč

G. Maknr
Marša liet ė .. p-lė A. Liutkaitč 

b Programui—Linksmas Balius
Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite šio koncerto, bet atsi

lankykite visi, nes Kliubas rengia šį paskutinį koncertą ir 
jame dalyvauja gabiausi Keistučio Dramos Skyriaus artistai 
ir artistės. Kviečia visus KEISTUČIO .PAŠELP. KLIUBAS.

rencija, tuo palyginamai trum
pu laiku atliko tdaug naudingo 
darbo. Ir, nėra abejones, atei
tyj atliks jo ir daugiau. Dabar, 
beje, ji rengiasi prie K. Markso 
šimtmetinių gimimo dienos 
sukaktuvių paminėjimo. Vėliau 
manoma surengti visų eilę pas
kaitų, diskusijų ir tt.

'l'iek tuo tarpu apie Konferc- 
ncijos veikimų. —A. K.

.įieško pavogtų pinigų
Vietos policija pradėjo naujų 

medžioklę. J ieško... krepšio, 
kuriame randas nei daugiau nei 
mažiau, tik arti devynios de
šimts tukstančų dolerių. Tų 
krepšį esų#pavogęs tūlas Louis 
Beck — Adams Express kom
panijos darbininkas Pittsbur- 
ge. Tas Beck dabar yra suareš
tuotas San Francisce, ir sakosi, 
kad krepšį su pinigais jis pali
kęs Cihcagoje, tariant išvažiuo
jant jam iš Cbicagos kažkas ė- 
męs ir pavogęs. Policija mano,

Piktas senis
Moteris-policistė, Alice dė

menis, vakar bandė areštuot tū
lų George’ų Loekwood, 60 me
lu seni, kuris viename “dešimt- 
štoryj” nusipirko be pinigų šmi- 
rkšlę. Senis labai užsirūstino, 
kad ji drįstanti areštuot — mo
teris. išsitraukė britvų ir užsi
mojo. Alicei betgi atėjo pagel- 
bon du detektivai ir nutempė 
piktąjį seni — į “steišinų”.

nie-

Areštavo ypatingą 
porelę

Policija vakar areštavo 
Joseph Loria su jauna, 13
tų mergaite, Margaret Benanti— 
abudu iš Kansas City. Pasiro
dė, kad tai butą sužiedotinių. 
Mat jaunoji panelė, negaudama 
brolio-advokato pritarimo, nusi
tarė pabėgti su savo numylėti
niu Loria. Ir pateko bėdon. 
Mergelė sugražinta atgal į Kan
sas C.ity’sa, o Loria uždaryta 
kalėjime.

Kokliušai
Sveikatos departamentas pra

neša, kad Evanstonc pradėjo ne
paprastai plalinties biauri vai
kų liga — kokliušai. Vietinis 
sveikatos departamento inspek
torius, p. Lindsay, persergsti gy
ventojus, būtent, kad kiekviena
me atsitikime butų pranešta a- 
pie lokius susirgimus sveikatos 
d e p a r t a m e n t u i, idant ga
lėjus sustabdyt tolimesnį ligos 
besiplatinimą.

NORTH SIDE

Vakaras.

Nedčlioj, kovo 31 d., Schoen-

korelis gerb. Žemaitės naudai.
Bengė Chic. Liet. Draugijos Sav.

šaut siautusios audros ir Vely
kų šventes, publikos buvo pil- 
nute svetainė. Ir neapsiriko. 
Programas buvo puikus.

Pirmiausia kalbėjo Dr. S. A. 
Koppnage, Soc. kand. į alderm. 
iš 16 Avardos. Toliau dainavo 
LMPS. 9-tos kuqpbs choras, va
dovaujant p-niai Gugienei. P- 
lės Japušauskiutės ir p-ios Ku
ku tienės duetas akompanuojant 
gerb. Gugienei publikai, tur būt, 
labiausiai patiko. Aplodismen
tams ir galo nebuvo. Vėliau 
drg. P. Grigaitis paaiškino gerb. 
musų rašytojos Žemaitės raštų 
vertę ir nurodinėjo dabartines 
sąlygas Lietuvoje.

Dalyvavusieji programe savo 
užduotis atliko puikihi. Užsi
baigus programui tęsėsi šokiai 
iki 1 vai. nakties. Aukų Lietu
vos Laisves Fondą n surinkta 
$25.65. žemaitės raštų “Karės 
metu”, parduota už $13.00. Va
karas, rodos, duos pelno apie 
80—90 dol.

Tariam širdinga ačiū dalyva- 129-toH kp. Hiininnkiman į-
. . . vyks balandžio 7 d., Stanford Purkvusiems programe ir gerb. pu

blikai. —Rengėjai.
svetainėje 2 vai. po pietų.Kviečiami 
visi nariai ir narės atsilankyti, nes 
bus svarbių reikalų apsvarstymui.

Nut. rašt. 1\ M. Akstinas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Rubsiuvių domai
šiandie, 7:30 vai. vakaro, uni

jos svetainėje (1579 Milvvaukee 
avė.) įvyks rubsiuvių unijos liet, 
skyriaus 269 susirinkimas. Vi
si nariai yra prašomi atsilankyt 
kuoskaitlingiausiai,J turim e daug

mą atvyktų visi veikiantieji or
ganizacijos nariai. Draugai, ne
pamirškite, kad šiame susirinki
me bus svarstoma svarbių rei
kalų. Jūsų pribuvimas todėl bū
tinai reikalingas. —Valdyba.

West Pullman, III.—LSS. 235 kp 
rengia svarbias prakalbas nedčlioj 
balandžio 7, d 
a t re, 623 W. 
avė.) Pradžia 
Moterų Balso 
kienč. Taigi 
žangu dykai.

LDLD. 29 kuopos susirinkimas į- 
vyks nedčlioj, bal. 7 d. 7 vai. vak. 
1012 So. Main str., Draugės ir drnu- 
f[ai, malončkite atsilankyti paskirtu 
aiku. Atsiveskite savo draugus pri

rašyti draugijom —Org. B. Čepaitė.

West Pullman The- 
119 str. (Netoli Sorol 
2 vai. po pietų. Kalbės 
redaktorė, drgė Petri- 
visi atsilankykite. In- 

—Komitetas.

Sheboygan, Wis.—Lietuvos Sūnų 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. pa 
toj, Ellis svetainėj.- 
{įritinkite laiku, nes yra dau 
>ių reikalų apsvarstyti. —P.

I. paprastoj vie- 
— Visi draugai

Draugijų veikimas.

North Sidės draugijų veiki
mas sparčiai stiprėja. Vietos 
draugijų Sųryšis nuo pat pra
džios savo gyvavimo atsižymė
jo pavyzdingais darbais. Pas
taruoju laiku jo pastangom ta-

Chicagiečių (lomai.—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, meldžiaipos nieko tų vakarų ne
rengti. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedč
lioj, 21 d. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica
gos. Visus vietos ir apielinkčs lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau- 

. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

dabar persisamdė sau nuolatinę 
svetainę (Liuosybės). Dr-jų 
Sųryšis, turėdamas nuosavų sve
tainę, žinoma, pasekmingiau Į sin’niotęris? 
galės veikti. Jau dabar pienuo
jama surengti visų eilę prelek- 
cijų, prakalbų ir tt. . 4. __ tv 1 Clearing, III. Draugyste Moterų ir

i-i:, : . i. .i n a a I Vyru Apšvietos No. 1 laikys susirin-Nedehojc, balandžio 7 d., < Itinią subatoj, bal. 6 d. 7:30 vai. vak.
vai. po piet, rengiamas iškilmių- Į<>e. Obrodovičiaųs svet., 5801 W.

. _ r . 163rd St, kampas Menard avė. Malo-gas svetiųnčs atidarymas. Kam I nokite susirinkti ant pirmo musų 
Rmnoi nnšviptn   tiirėtii na- mėnesinio susirinkimo ir prašome Diangl apsvicta lll ij | I atsivesti naujų draugų norinčių pri-
remt šį vakarėlį. Kalbės adv. sirašyti. • —Komitetas.
K. Gugis. Be to, bus dainų, de-
, . rn • • t • Sietyno Choro šeimyniškas vaka-klamacijų ir tt. laigl Uiuosy-Į įvyks pėtnyčioj, bal. 5 dieną J. 
bes svetainė nuo šio laiko vadi- Chernaurko svetainėj, 1900 S. Union. | avė. Pradžia / vai. vakare. Jaunuoliai
nsis North Sidės Dr-jų Sųryšio | kur myli linksmai laiką praleisti ir 
«vnfninp __ Inn-is susipažinti su daugiau jaunimo, atei-SMiainc. jonas, i j į pelnyčius vakare. Sietyno Choras

Lietuvių Soc. Jaun. Ratelio mėn. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj ,bal. 5, 

v t * i v* n t, „n, i’7:30 vai. vakare, 1012 S. Main Str.—l žvakar tilpo ziuute is Noi th I |)raugai ir draugės, ratcliečiai, malo- 
Sidės, apie LMPS. 9 kp. veiki-1 nekilo visi ateiti paskirtu laiku, nes 

• . r . |yra daug svarbių reikalų.
rnų ir aukas,į LSS, Apsigynimo —Ratelio raštininkas.

Klaidos pataisymas.

panijai. Turėjo gi būti LMPS. IMI). 27 kp. rengia prakalbas pėt- 
90 b., I nvčioj, bal. 5 d. 8 vai. vak., j). Zolp

* * - Į Pieržinskio svet., 4600 So. Paulina
- gatvėse. Kalbės gabus kalbėtojai, 
L todėl visi esate kviečiami atsilankyt 
‘Į ir išgirst daug naudingų dalykų.—

I Nariai TM1>. 37 kp. būtinai privalo 
„ I ateiti, nes bus dalinamos knygos. In-

I žanga visiems dykai. —Valdyba.
Pranešimai

LSJL. 1 kp. nppaprastas susirinki
mas įvyks šiandie (pėtnyčioj) 8 v. 
vak., Aušros svety 3001 S. Halsted st. 
Draugės ir draugai ihalonėkite atsi
lankyti: turime išrinkti darbinin
kui rengiamam vakarėliui, kuris į- 
vyks ryto vakare, Meldažio svetainė
je. Nepamirškite! —Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks subatoj, balandžio 6, 7 vai. va
kare, M. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd pi. Visi nariai malonėkite 
atvykti paskirtu laiko. —Valdyba.

LSS. 4tos kuopos nariams:—šiuo 
kviečiam tamstų atsilankyt į Drau
gišką vakarėlį, nedčlioj, bal. 7. 6:15 
r. vak. Mildos svet., ant 2-rų lubų.— 
šiame vakarėlyje turėsime progų ar
čiau susipažinti, pasišnekučiuoti ir 
pasilinksminti. Komitetas.

LSJL. 1 kp. stato scenoje trtją vei
ksmų komediją “Netikėtai” baland
žio 6, 1918 M. Meldažio svetainėje, 
2242. W. 23.pl. .Komitetą^.

Literatiškos prakalbos! — Utarnin- 
ke, balandžio (April) 9, 1918, L. D. 
L. D. 19-ta kuopa rengia pirmas Ii; 
leratiškas prakalbas Mildos svetainėj 
3138 S. Halsted St. Kalbgs drg. K. 
Jurgelionis ir T. L. Dundulis. Kas 
tik gyvas, ateikite pasiklausyti. Pra
džia 8 va), vak. KviečiaJLDLD Komis.

LDLD. 1-nio Apskričio narių (lo
mai.—Visi draugai tėmykite suba- 
tos, bal. 6 d., Naujienų numeri, kur 
tilps LDLD. lino Apskrivio Konfe
rencijos protokolas ir konstitucijos 
projektas. —Nutarimų Raštininkas.

April 6 d. S. Zvibo svetainėje, 1347 
S. 50th avė., Cicero, rengiamas dide
lis balius. Visus draugus kviečia at
silankyti, ypatingai (uos, kurie tu
rite tikietus. Rengėjai.

Liet. Darbininkų Bučernių ir Gro- 
sernių Sus. Ainer. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 7 d. T. Mjko- 
lajuno svet., 2334 S. Leavitt str. 1:30 
vai. po pietų.—Draugai, malonėkite 
atsilankyti, nes turime svarbių rei
kalų. —Organizator. P. B—kas.

Melroae Park, III. LSS. 43 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
12 vai. dieną, Frank ir James svet., 
kertė 23 avė ir Lake gatv. Draugai 
visi susirinkite: bus balsavimas vi
sų socialistų partijos viršiiflnkų, tai
pgi h* daugiau svarbių reikalų yra 
apsvarstymui. —A. J, Staškua

Pajieškau P. Alksninio, arba Peter 
Alix., taipgi ir Vinco Povilaičio. A- 
budu gyveno keli metai atga South 
l'ork, Pa. Malonėkite atsišaukti ant 
šio adreso: And. Rasimas,
3001 S. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio Petro Pet
riko ir Vincento Grikšo. Abu Kauno 
gub., Telšių pav., Garždiškių parap. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Andrijauskas, 
3222 So. flulstcd St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA pagyvenusi moteris 

prie mažo vaiko, lik dviese šeimy
nos. Geras užlaikymas ir gera mo
kestis. Prie pat lietuviškos bažny
čios. Jeigu turės norij, galės kas
dien nueiti ant mišių. Atsišaukite 
po num.: 4400 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, III.

ĮIEŠKO DARBO
ZECERIS, suprantantis visą spau

stuvės darbą! pajleško vietos. At
sišaukite: St. Stulgaitis,

(>o Liet. Vieš. Knygynas, 
1824 Wabansia Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis kriau- 
cius prie vyriško ir moteriško kos- 
tmnieriško darbo. Taipgi reikalin
ga preseris vakarais.
Bridgeport Tailorink and Clothing Co., 3249 So. Halsted 4»t., Chicago

JIEŠKO PARTNERIŲ .
NAšLfi moteris pajieškau pusinin

ko su maža suma pinigų į gerą res- 
toranto biznį.
1619 S. Halsted St., Chicago, 111.

pEĮKALINGA stiprios merginos j 
rakandų dirbtuvę.

Senske Bros.
1666 McHenry St., Chicago.

REIK ALINGAS patyręs barberis. 
Gera mokestis pastoviam. Atsišauk 
tuojaus.
4400 S. Hermitage avė., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
R ■ R H ■ ■ Vyrams ir Moterims VI-II A D D II I ŠOKIOS rųiies metalo11 U K n U I nrbn medtlo dlrbatnoM
U F! 11 U O I iapose, fabrikuose, ko

teliuose. restoranuos, sa- 
Aunuosa, ligonbučiuose, raitintse, sankrovose, 
namuose ir *t. Pamatykit musų DIDELI so
rai*. GtrIrusios mokestis.

Advance Employment Eichange 
l-ra« augštaa.—179 W. Waahington at

REIKALINGA 4 arba 5 geri vyrai 
diriit automobilių šapoje. Darbas 
visokis. WARSAWSKY and CO., 
1915 So. State St., Chicago.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA Saliunas, geriausis 
transportacijos kampas ant pietva
karinės pusės. $1000 cash. čia yra 
jums proga. 3800 S. Kedzie Avė.

NORftTL’NfE 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.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — išeinu 
kariuomenėn.
3564 So. Halsted St., Chicago

BIZNIERIAI, 
ŠTAI BARGENAS!

Parduodu bankinį seifą (plieninė šė
pa). Ji turi dvejas duris ir “čest” 
viduje. Jos vardas “Bunglar Proof”, 
tinka kiekvienam biznieriui, labiau
siai laikrodininkui. Greit norima 
parduot, todėl labai pigiai .Atsišau
kite laišku šiuo adresu: Naujienos 2 
1840 So. Halsted St., Chicago, IH.

Englewood, III.—T. M. L. Pašelpi- 
nės Draugystės mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 9, J. Bankus 
svet., 8432 Vincennes avė., 8 vai. v. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi
lankyti. Nors susirinkimas pripuo
la subatoj, 6 balandžio, bet dėlei tū
lų priežasčių taprt perkeltas.

Kviečia —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
Amcr. 185 kp. paprastas susirinki
mas įvyks nedčlioj, balandžio 7 d. 1 
vai. po pietų, Ant. Mikoločiaus svet., 
7112 — 137111 Str. Kuopos narius ir 
norinčius prisirašyti prie jos, malo
niai kviečiame atsilankyti.

—J. Stripeikis, rašt.

Roseland, III.—Repeticijos “Švar
ko ir Milinės” įvyks pėtnyčioj, bal. 
5 d., 7:30 vai. vakare. 10501 (?) Do- 
vjato svetainėj.—Visi kurie turite ro
les malonėkite susirinkti. —S. T-s^is

Cicer. — LSS. 138 kuopos mišraus 
choro repeticijos įvyks pėtnyčioj, 
baladžio 5, 8 valandą vak. M. Jan
kaičio svet., 4837 W. 14th St., —Vi: 
si draugai dainininkai ir daininin
kės susirinkite paskirtu laiku.

— Sekt*. A. K. Labanauckas.

S. L. A. 36-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedčlioj, balan
džio 7, pirma valandą po pietų, Mil
dos svetainėj. Kviečiami visi skait
lingai atsilankyti susirinkiman ir 
kiekvienas atsiveskite po naują drau
gą prirašyti kuopom

Northsidės Liet. Draugijų Saryšys 
rengia prakalbas atidarymui Viešo
jo Knygyno svetainės, Nedčlioj, ba
landžio 7, 3 vai. po pietų. North- 
saidės Liet. Dr-jų Sąryšio LIUOSY- 
BŪS SVETAINĖJ, 1822 Wabansia av. 
Kalbės drg. K. Gugis. Bus dainų ir 
deklamacijų. Malonėkite skaitlingai 
subrinkti. — Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Pulkausko, 

(arba vadinasi angliškai čali Pulk), 
tas kur buvo kada apsivedęs su Zose 
Juodčaite ir su ją persiskyrė. Turi 
5 metų dukterį. Pernai gyveno — 
Grand Rapids, Mich. Malonėkite at
siliepti tuojaus, arba kas jį žinote 
bukite geri pranešti už ką busim dė
kingi. Chalis ir J. Philip, 
1212 Stale, ' Racine, Wis.

Galutinas Komiteto susirinkimas 
kas dėl suvedimo atskaitų įjuo “Lai
svės” ir “Naujosios Gadynės” vaka
ro įvyks subatoj, balt 6., Liuosybės 
svet.. 1822 VVabansia avė. Pradžia 
8 vai. vak. Visų LSS. kuopų komisi
jos, kur buvo prie rengimo minėto b#wivi
vakaro, meldžiamos būtinai pribūti. Firdale, Wash.

Komiteto narys Mickevičius.

PAJIEŠKOME žmogaus vedusio, 
be vaikų, mylinčio ant ūkės dirbt, 
moteris virtų valgyt, o vyras dirbt 
ant ūkės. Mes esame du vyrai. Dar
bas nepersunkus dėl moters, mokes
tis gera. Darbas ant visado. Plates
nių žinių kreipkitės šiuo adresu: 

Balcunas Bros.,

REIKALINGA LEIBERIŲ.
Aš galiu suvartot tūlą skaitlių leibc- 
rių, pradedant su geru užniokesniu ir 
greit pasikeliant į geresnius darbus. 
Gyvenimo aplinkybės, geriausias, ko
kios gali būt surasta. Darbas pasto
vus visą metą Ir nėra karės darbas. 
Atsišaukite visą dieną pėtnyčioje ir 
subatoje prie spaustuvės 39 E. lllth 
Str., arti Michigan avė., Chicago.

PARSIDUODA—BARGENAS 
Geležinių daiktų ir šynų krautuvė, 
uždėta 1885. Pardavimo priežastis, 
turiu kitą biznį, kuris užima mano 
visą laiką. FRED. C. EWART, 
3108 So. Halsted St. Chicago.

RAKANDAI

REIKALINGI siuvėjai prie vyriš
ko ir moteriško kostuinenško darbo. 
Atsišaukite greitai: Tel. Drover — 
6836. ST. ALEKNO, 911 W. 33rd SI.

Už $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografų, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus l’9xl2, $8, firanlas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. VVestern av., Chicago

REIKALINGA 2 patyrusios mote
ris, skudurų rinkėjos. Gera mokes
tis. Vienas patyręs vyras dirbt į 
junk shop. O. Zelden,
6136 S. Racine Avė. Chicago

REIKALINGA mergina ,mokanti 
bent kiek sinti moteriškas suknes. 
Atsišaukite Jaišku į Naujienų Ofisų, 
pažymėdami No 3.

REIKALINGA pagyvenusi moteris 
pagelbėti prie ūkių. Puikiai apgy
venta vteta, arti miestelio netoli nuo 
Chica^os. šeimininkai lietuviai. Jei
gu turėtum kūdikį, jam yra arti na
mų mokykla. Tavo proga žmoniš
kai pagyventi,—nepraleiski jos. At
sišaukite į Naujienų Ofisą, pažymė
dami No 4.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis. Tik dvieje 
šeimynos. Plaut drapanų nereikia.

V. Misevich,
3548 S. Halsted st., antros lubos.

REIKALINGA merginos arba jau
nos nmterįs lengvam darbui ant 
West Side Bed Spring Šapoje. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Važiuo
kite 21 ('anai gatvės karais.

HENRY SCHOMER COMPANY 
509 Market St., vienas blokas į pie
tus npo Harrison ir Canal gatvės.

REIKALINGAS bučeris. Darbas pa
stovus atsakančiam darbininkui .Ge
ra mokestis.
1618 S. Union avė., Chicago.

REIKALINGA mergina prie siuvi
mo matrosams užvalkalų.
3605 S. Halsted Str., Chicago.

REIKALINGAS barberis. Darbas 
nuolatinis. Mokestis gera. Atsišau
kite greitai. Stanley’s Barbei’ Shop, 
2409 S. Hoyne avė. Phonc Canal 6146

REIKALINGA lekeruotojų dirbt 
prie kėdžių.

EAGON CHAIR CO., 
841 W. 22 SI. Chicago.

REIKALINGI aptraukėjai dirbti 
prie kėdžių.

EAGON CHAIR CO., 
841 W. 22nd St., Chicago

REIKALINGA merginos prie skvr- 
stymo naujų vilnonių skuduru. Ge
ra mokestis. COHEN and SON, 
1^44 S. Union Avė., Chicago

REIKĄL1NGA operatoriai prie ma
rškiniu siuvimo.

WM. D. REISS and CO.
125 S. Markei St., 5-tos lubos

REIKALINGA patyręs vyras prie 
rlŠulių preso į Junk šapą, 

GINSBURG and ALTER
2707 W. 12th St., Chicago.

Tek Rockwell 213

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
rakandai, jeigu kas norėtų, galėtų 
drauge ir 4 kambarius parandavot. 
Puikus kambariai, yra elektros švie
sa, gazas maudynė. MRS. KATZ, 
1813 String St., Chicago.

RANDAI
BUČERNIŲ DOMAI!

Nereikalaujama pinigų. Jus galite 
pasirandavoti mano bucerne pigiai. 
Lietuvių apielinkėje, 2 blokai nuo 
lietuvių bažnyčios. Dabartinis aren- 
dorius — buČerninkas serga.
1640 So. Jefferson St-, Chicago.

IŠSIRANDAVOJA štoras-krautuvė, 
tinkama visokiam bizniui; užpaka
lyj yra 5 rūmai pagyvenimui. 
Adresas 2900 W. 40 str. Atsišaukite į 
2902 W. 40 st. ant pirmų lubų.

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

PARDAVIMUI—nuosavybė 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 Emerakl avė., Chicago.

PARSIDUODA, atiduodama ran- 
don, arba išmainoma ant privatiško 
namo, — gražus, naujas biznevas 
namas su rezidencija ir štoru, ir 
barne; visa nuosavybė randasi ge
roj, bizniškoj lietuvių ir lenkų ap- 
gyvenloj vietoj, prie karų linijos. 
Atsišaukite laišku šiaip: No5 Nau
jienos, 1840 S. Halsted St., Chicago.

2-jų aukštų namas ir rėžys( lo
tas), turi 4 fintus, neša $40 į mėne
sį. Kaina $3,500. Išmokėjimas, jei
gu norima. Ateikite ir apžiūrėkite 
šį bargeną tuojaus.
1932 So. Union avė., Chicago 

2-ras augštas.

ŠTAI JUMS PROGA
kur galite į trumpą laika uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Inmokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly- 
je- Gary, Ind. Pardavimo priežastis 
—savininkas gyvena Chicago. 4448 
S. Sawyer avė. Telephone McKinley 
3354. Atsišaukite laišku arba tele
fonu. Kaina visai žema.

G. Virbalaitis


