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Anglai stiprina savo linijaRusija atnaujina diploma
tiškus ryšius su Vokietija

Amerika paėmė Norvegijos 
laivus

Žemės drebėjimasCalifornijoj

Vokiečiai netekę penkių milionų 
kareivių vakaruose

RUSIJA PRADĖS TAIKOS
TARYBAS SU UKRAINA

rdija, vadovaujama gen. Man
iu rlieim. sakosi atstovaujanti

Tarybos bus vedamos 
Kurske

True translation filed xvilh Ihe post- 
maslcr ai Chicago, April 23, 19J8, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 22. — Iš

paskelbė savo neprigulmybę ir 
liko pripažinta Šveicarijos, Fra
ncuos, Skandinavijos šalių ir 

Vokietijos, ši šalis nepripažino

Čia nerandama išaiškinimo 
matomam keistumui franeuzų

siule Ukrainos ministeriu tarv- £ ♦ pažinimui baltosios gvardijos 
J valdžios.

su formaliu priėmimu nuo Uk
rainos valdžios A Taikos tarybos 
bus vedamos Kurske.

SOCIALISTAI PROTE
STUOJA

veliančių Šveicarijoj moterų, 
nutarė kreipties j visų pasaulio 
šalių moteris, kviečiant jas ben
drai! veikimai! už taika. Jos sto- £
ja už laisvę ir nepriguhnybę vi
sų tautų, tarptautinį susitarimų 
ir moterų balsavimą.

Ragina draftuoti nevedusias 
moteris

VOKIEČIAI NETEKO 
VIRŠ 5 MILIONŲ KA

REIVIŲ

Vien dabartiniuose mūšiuose 
neteko apie pusės miliono 
kareivių.

True trnnslation filed wlth the post- 
inasler at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Ral. 22. — Vokie-

kietijos išlaidos siekin £6,250,- 
000 ($31,250,000),— beveik tiek 
pat, kiek ir Anglijos, bet į čia 
neįeina nekurios Vokietijos iš
laidos.

Viso Vokietijos paskirti ka
rės kreditai siekia £6,200,000,- 
000 ($31,000,000,000).

Įvestos naujosois Vokietijoj 
mokestįs nėra pakankajnos pa
dengimui karės skolų nuošim
čių. Bonar Law pridūrė, kad

Gualemala paskelbė karę 
Vokietijai

kad valdžia tuoj atnaujins dip
lomatiškus ryšius su Rusija. 
Gen. grafas von Mirbach, buvęs 
ambasadorius Graikijoj, kuris 
nesenai liko paskirtas ambasa
dorių į Rusiją, ketverge išvažia
vo iš Berlino į Maskvą.

Prieš baltosios gvardijos
žiaurumus

True translation filed with the post- 
inasler ai Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUSI JOS AMBASADO
RIUS VYKSTA i BER

Pasitiks Vokietijos amba
sadorių

True translation filed with th post- 
inaster at Chicago, April 23, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 917

MASKVA, Bal. 16. — Adolfas 
Joffe liko paskirtas Rusijos am
basadorium Vokietijoj ir šiąnakt 
išvažiuoja iš Maskvos su savo 
štabu.

Vokietijos ambasadorių Rusijoj 
grafą von Mirbach. <* £

Joffe buvo pirmininku ant-

. VALSTIJOS
FINLANDIJA

IR

Amerika nėra pripažinusi 
nė vienos Finų valdžių

True translation filed with the post- 
niaslei* ai Chicago, April 23, 1918, 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

\V\SHINGTON, Bal .22.

jo pridėti nieko prie žinių apie 
išsodinimą franeuzų ir anglų 
kareivių Kola pusiausalyj.

Viršininkai sako, kad Finlan- 
dijoj situacija yra chaotiška.

vykina

gclba išsodintų pietiniame pa-

Raudonoji gvardija paneša i

socialistai užprotestavo Vasoje 
prieš žudymą belaisvėn paimtų 
raudongvardiecių. Jie reikala
vo, kad “baltoji" valdžia priim-

Fin landi jos buržuazinė val-

True translation filed with Ihe post- 
inasler at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 22 d. —

istybės departamente sako, kad

miestui paskutiniuose mūšiuose 
esą maži. Valdžia buvo pabėgu
si i Vasa. £ £

aktą ant visų nevedusių moterų 
nuo 19 iki 30 m. amžiaus dėl 
svarbių šaliai darbų. Sir Wil- 
liam yra unistas narys iš Ham- 
mersmith.

True Iranslalion filed wilh the post- 
master at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (j, 1917.

William James Bull paskelbė 
kad jis paduos atstovų butui re-

Apgriovė du miesteliu

no, kad tas bilius yra priešingas 
konstitucijai.

BILIUI

dvasiai ir tikslui šnipinėjimo 
statymų.

Overman

VVASHINGTON, Bal.

SUV. VALSTIJOS PAĖMĖ 
NORVEGIJOS LAIVUS

True translation filed wlth Ihe post- 
inaster ai Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired l>y the act of Oct. ♦>, 1917.

WASHINGT()N, Bal. 22. — 
Transporlacijos taryba šiandie 
po pietų paskelbė apie paėmimą 
100,000 tonų Norvegijos žėgli- 
nių laivų.

Tas paėmimas paliuosuos 150- 
090 tonų plieninių laivų, dabar

line Amerika pirklyboje.

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS PRIEŠINGAS CHAM- 
BERLANO IšDAVYSĖS

Nenoriu kad prasikaltėliai
prieš t<) bilių butų teisiami

kariškų teismų ■

True hanslation filed xvith Ihe post- 

 

masler ai Chicago, April 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Prezidentas \Vilsonas šiandie iš-

giantįs išdavystės bilių butų tei
giami kariškųjų teismų ir savo 
laiške senatoriui

Jeigu tas bilius praeitų, sako

Belo tas bilius vra priešingas

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
CALIFORNIJOJ

NORI KAI) KAIZERIS PA
SISAVINTŲ ESTONIJA 

IR LIVONIJA

Liberalai pataria priimti tų 
dviejų provincijų karūnas.

True translation filed with the posl- 
triisler ai Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, Bal. 22. — 
Berlino laikraščiai praneša, kad

dovai vienbalsiui nutarė pasių
sti kaizeriui Wilhelm telegra
mą, priimti karimas buvusių 
Rusijos provincijų Estonijos 
Livonijos.

MOTERS VEIKIA UŽ
TAIKĄ

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BERNE, Šveicarija, Bal. 22.—

ja susidedanti didžiumoje iš gy-

mės sudrebėjimų. Jie buvo

stcliuose San Jacinto ir He- 
met sugriuvo daug namų.

Iš žmonių tik vienas žuvo, kiti

mu.
Kituose apielinkės miesteliuo-

Nuostoliai abejuose miest-e 
liuose, kaip apskaitoma, siekia 
arti $150,000. Jie yra mažyčiai 
miesteliai, turintis po 1,000 gy-

Šįryt abejuose miesteliuose 
vėl pasikartojo drebėjimas ir 
pribaigė griauti apgriuvusius na
mus.

San Jacinto upė, kuri ikišiol 
buvo sausa, po žemės drebėji
mui netikėtai prisipildė vande
niu 1 pėdos gilumo ir 6 platu
mo.

streu apskaito vokiečių nuosto
lius sekamai. Tarp rugpjūčio 
1914 ir rugpjūčio 1917 m. va
kariniame fronte — 2,604,961; 
rytiniame fronte'— 1, 484,550. 
lokiu budu vokiečiai, neskai
tant šio ofensivo neteko 5,000,- 
000 kareiviųų.

(Apskaitoina, kad vokiečių 
nuostoliai šihme ofensive siekia 
nuo 300,000 iki 500,000).

panašųs į Vokietijos, jis pasaky
tų, kad bankrotas yra netoli.

1,500,000 VOKIEČIŲ ESĄ 
KILPOSE

Laukiama greito atsinauji
nimo musių

VOKIETIJA ESANTI 
ARTI BANKRUTO

Anglijos finansinis padėji
mas yra geras, sako 

Bonar Law.

True Iranslalion filed with Ihe posl- 
master ai Chicago, April 23. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (j, 1917.

Prašo 15 miliardų dolerių.
LONDONAS, Bal. 22. — Iždo 

kancleris Bonar Law piešdamas 
atstovų butan biudžeto sąmatą, 
paskelbė, kad pereitais metais 
Anglija paskolino savo talkinin
kėms £505,000,000 ($2,525,000,- 
000) ir kad Suv. Valstijos pasko-

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

0TTAWA, Bal. 22. — šiandie 
gautoji iš Londono Rėuterio ži
nia sako, kad nežiūrint nepato
gumo oro su vėju ir lietum, ne
sitikima, kad pertrauka mušiu 
butų ilga. '

Tarp kitko toj žinioj sakoma:
“Vokiečiai laižo savo žaizdas, 

aplaikytas pastaruose mūšiuose 
ir matomai nemano pradėti ata-

atvirai ir labai sustiprinami, bet 
taipgi ir talkininkai sustiprino 
savo spėkas ir nesitikima, kad 
sekamas užpuolimas butų pase- 
kmingesnis atsiekime nuspren-

Anglijos valdžia prašo $15, 
000,000,000 karei

5 šimtai vokiečių žuvę mūšyje 
su amerikiečiais

ANGLAI STIPRINA SAVO 
LINIJAS

Rengiasi prie naujo vokiečių 
užpuolimo

Vokiečiai galbūt užpuls ant 
Amiens

gabeno į Somme mūšio lauką, 
kur paėmimas Amiens yra jo 
liksiu, nekurtas didžiąsias ka- 
nuoles, bet anglų artilerija pri
lygsta vokiečių artilerijai ir la
bai kliudo vokiečiams jų besi- 
rengime prie ataidįs.

Pereitą naktį franeuzai atmu-

True Iranslalion filed wilh Ihe posl- 
inasler ai Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. (i, 1917.

LONDONAS, Bal. 22. — Be
laukdamas naujo vokiečių už
puolimo, kurio tikimasi bile va
landą, field-maršalas Ilaig nau
dojasi laikinu mūšių apsistoji
mu sustiprinimui įvairiose vie-

500 VOKIEČIŲ ŽUVO MŪ
ŠYJE SU AMERIKIEČIAIS

Amerikiečių nuostoliai 
mažesni

000 ($4,750,000,000).
“Mums reikalinga remtis ant 

Suv. Valstijų", sakė jis, “ant 
liek ant kiek kiti talkininkai re
miasi ant mus.. Kitaip sakant, 
mes pasilaikome patįs.”

Bonar La\v pa lemi j o, kad jis 
yra pasiūlęs nekurtuos sumany
mus apie paskolą talkininkams, 
kurie, jei bus priimti, žymiai pa
lengvins Anglijos naštą tuo pa
čiu laiku niekuo nepadidinant

Anglijos skolos.
Kancleris pranešė, kad 

šalies skolos pereitais metais sie
kė £5,850,000,000 ($29,750,000- 
000). Jis pasiūlė naujas mokes
tis, virš 60 nuoš. augštesnes už 
prieš karę buvusias mokestis.

Pabaigoj šių metų šalies sko
los sieks £7, 980,000,000 ($39,- 
900,000,000).

Jis neskaito Rusijos skolas 
blogomis, tikėdamas, kad anks-

visos

ta valdžia.
Pabaigoj metų visų talkinin-

000,000 ($8,160,000,000).

Reikia arti 15 miliardų dol.

dos ateinančiais metais sieks £2, 
972,197,000 ($14,860,980,000). Į-

š71,250,000). Pridėjus £67,800- 
000 ($349,000,000), kurie bus 
surinkti iš naujų mokesčių, An
glijai truks £2,130,147,000 ($10- 
650,735,000), kurie turės būti 
surinkti paskubi.

Vokietija arti bankroto

Palygindamas finansinį padė
jimų Anglijos ir Vokietijos kan
cleris pasakė, kad dieninės Va

ORAS

švelnus vakarų ir šiaurvakarių

nuo atgal, kad Vokietijos žmo
nėms buvo pasakyta laukti grei 
to triumfo.

“Šioj pusėj tikimasi, kad mu
šis gali užsitęsti net per visą va
sarų. Bet vienas dalykas yra

naudoli strategišku užklupimu,

puolė 50 mylių fronte.
Vokiečiams gręsia badas.
“Visi priešo užpuolimai iki

šiol neatsiekė savo tikslo deki 
negalėjimo vartoti rezervus ir 
pasekmėje jų 1,500,000 kareivių 
liko uždaryta Hazebrouk,, Am- 
iens ir Noyon trikampyj. Tie 
kareiviai buvo aprūpinti vienos 
savaitės porcija ir dabar sunai
kintoje apygardoje beveik ba
dauja ir sunku juos aprūpinti.

šovinių pridarytų duobių ir nuo
latos yra apšaudoma.”

2,000,000 ŽMONIŲ PIRMOJ 
DRAFTO KLESOJ

WASHINGTON, Bal. 22.
Provost Marsball gen. Crovvder 
pranešė senato karinei komisi
jai, kad sulig klasifikacijos vy
rų parinktiniams tarnavimui 
kariuomenei, vidutiniškai 2,000- 
00 Ožmonių bus paskirta į pirmą 
klesą, iš kurios, tikimasi, atei
tyje bus daromi visi šaukimai. 
Į tą skaičių neįeina apskaitomų 
tarpe 500,000 ir 1.000,000 jau
nuolių, kurių tiek kasmet pateles

kongrese svarstomo biliaus, rei
kalaujančio registracijos visų 
jaunuoliu, pasiekiančiu 21 m.amžiaus.
natoriams, 2,000,000 žmonių e- 
sant 1 klcsoj — arti 20 nuoš. vi-

naujam skaičiui įgytam naujuo
ju patvarkymu, nemanoma, kad 
šaukimai butų daromi iš kitų, 
apart 1, klesų. Iš jaunuolių pa
siekiančių 21 m. amžiaus, ma
noma, kad mažiausia 90 nuoš.

Kaip į šiaurę, taip ir į pietus 
nuo Somme ir Lys mūšio lau
ką anglų apsgyninio pozicijos li
ko pagerintos pereitos nakties 
veikimais.

Panašiai ir vokiečiai bandė 
pastumti priekyn savo linijas 
VIesnie apygardoj, j šiaurę nuo 
Alhert, kur tikimasi, jie rengia-

lai tečiaus padarė, stiprų pasi
priešinimą ir priešo pastangos 
nuėjo niekais.

Artilerija veikia.
Smarki artilerijos ugnis siau

čia tiek daug vietų, 'kad labai 
mažai tuo yra nurodymų apie

atnaujinimui užpuolimo.

kad jie bandys išsimušti iš ke

pranešta, kad priešas apšaudo

kur eina kelias j Hazebrouk, ge-

lams labai svarbu išlaikyti.

res nebuvo naujo veikimo. Čia

supamąjį judėjimą ir neleido 
vokiečiams užeiti iš šono anglų 
pozicijoms ties Ypres.

Tečiaus dėlei parankamo vie-

atnaujinimo veikimo.

Veikimas apie Somme.

Situacija Somme apygardoj 
dabar yra labiau dabojama, ne
gu palei Franci j os-Belgi jos rūbe 
žiu toliau į šiaurę. Field-mar-

se pusėse Somme ir Ancre ir 
korespondenti praneša apie vo- 

prie kokio- 
Arras ir A- 
bombarduo-

nors veikimo tarp 
miens, kurie, yra 
jamoj apygardoj.

Vokiečiai atsigabeno didžiąsias 
kanuoles

Yra žinoma, kad priešas atsi-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, April 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VVASIIINGTON, Bal. 22. —- 
Gen. Persliing šiandie pranešė 
valstybės departamentui, kad 
Amerikos spėkos mūšyje ties

džiausiąs nuostolius šioje kare-

nuostolių. Arti 500 vokiečių 
žuvo tame mūšyje.

Amerikiečių nuostoliai yra 
dar nesuskaityti, bet, kiek žino
ma, jie yra daug mažesni, negu

Dar nieko nepaskelbta viešai 
apie skaičių paimtų belaisvėn a- 
merikiečių. Karės departamen
to viršininkai sako, kad yra ne
įtikėtina, jog abi pusės butų pa
ėmusius daug belaisvių. Jie at
meta Berlino tvirtinimą, kad su- £ 
imta 183 belaisviai.

GUATEMALA SKELBIA 
KARŲ VOKIETIJAI

Laikosi tos pačios pozicijos, 
kaip ir Suv. Valstijos

True translation filed witn tne post* 
mastei’ at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

GUATEMALA CITY, Bal. 22.

rne posėdyje nutarė, kad Guate- 
malos respublika (Centrallnėje 
Amerikoj) laikosi tos pačios po
zicijos linkui Europos kariau-

jos.
(Gualemala pertraukė diplo

matiškus ryšius su Vokietija ba
landžio mėn. 1917 m. šis žings
nis matomai skaitomas paskel
bimu karės Vokietijai ir Austro*

UŽMUŠĖ SAVO PAČIĄ f t 
Paskui ir pats nusižudė
CHICAGO. — James McDo

nald, 2131 Sheffield avė., ant 
kampo 43 ir Vincennes a ve. gat
vių pasitiko savo pačią ir pra
dėjo su ja barties. Besibarant 
jis nušovė ją, o paskui ir pats 
nuišovė. Kada policija atvyko 
jie buvo jau negyvi.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedčldie..... s l-'idzii \ Hijirntj Bell-
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
UI.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams .................................. 16.00
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams ........ 1.85 
Dviem mėnesiam ..............   1.45
Vienam mėnesiui............... .. .70

Chicagoje—per nešiotojus*
Viena kopija ..............  48
Savaitei ......................  .11
Mėnesiui ..................  10

Savienytoae Valstijom^ na Chicagoje, 
gačtu:

Metams ......................  li.CO
Pusei meto ............  100
Trims mėnesiams .»»•••.. 1>G5
Dviem mėnesiam .......... 1.25
Vienam mėnesiui .......... 45

Kanadoj, metams ............  740
Viaiu kitur užaienivoao.........8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Ifoney 
Orderiu, k art u su užsakymu.

Rašytoju ir korespondentu praiomt 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščftis adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius .tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
Jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
tenkleliu pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Redakcijos
; Straipsniai
l I

Moralybes 
klausimu.

Daugiau kaip savaitę laiko 
Chicagos laikraščių reporteriai, 
rods. neturėjo kito užsiėmimo, 
kaip tik bėgioti paskui profeso
rių Thomasą, kurį policija užti
ko vieno butelio kambaryj su 
jaunute ponia (iranger.

Profesorius Thomas yra di
delis žmogus, vienas didžiausių 
sociologijos profesorių Ameri
koj. Ir dabar jis nusikalto. 
Prieš ką? Prieš sudulkėjusią mo 
ralybę, kurios tokiais saugoto
jais statosi Amerikos atžagarei- 
viški hypokrizijos organai.

Ar jis buvo net tikrai nusi
kaltęs? To niekas nežinojo. Tik 
spėjo, stengėsi įsivaizdinti. Ir 
reporterių nešvari vaidentuvė 
tempėsi iki paskutiniųjų. Iš 
profesoriaus jie negirdėjo nei 
žodžio, l odei sekiojo paskui jį, 
tykojo jį pagauti ir saulei te
kant ir saulei Iridžiai) ties, kal
bino jį, stengėsi išgauti iš jo ko
kį žodi, šnipinėjo ir klausėsi per 
klausomąją triubelę jo namuo
se; bet viskas veltui. Tad su 
pasigėrėjimu jie primetė profe
soriui visokią ncmoralybę, ko
kią jų vaidentuvė galėjo jiems 
piešti. Poniai (iranger jie pri
metė visokiu meilužiu vardu, v C v’
vaidino ją “ilty pitty lady” ir p. 

šilam visam triukšme pro
fesorius pasiliko šaltas ir nekal
bus. Jis lik užreiškė, kad gins 
ponią (iranger iki paskutiniųjų. 
Apie save mažai tesirūpino, 
nors laikraščiai pasistengė, kad 
jis butų atstatytas iš profeso
riaus vietos Chicagos universi
tete.

Didžiausiu tečiaus smūgiu 
įvairiems “moralistams” buvo 
profesoriaus žmonos pasielgi
mas. Laikraščiai jau buvo bc- 
pradėję apgailauti jos padėji
mą: žiūrėkite, kokį netikusį vy
rą ji turinti, ji nieko nežinoju
si, kad jos vyras, nors senas 
būdamas, su kitomis moterimis 
susidedąs... Bet ji su didžiausia 
panieka atstūmė hypokritų ple
palus. Ne, ji padarė dar dau
ginus — kas pereina farizejų 
įsivaizdinimą. Ji priėmė j savo 
namus ponią Granger, su kuria 
profesorius buvo užtiktas vie

nam kambaryj. Ji ją priglau
dė, davė jai pastogę ir motiniš
ką globą. Ji saugojo ją nuo tų 
įkirių šunų — reporterių. Ji 
ėjo su ja teii aan ir ten ją gla
monėjo savo priegloba lyj. O 
reporteriams atsisukus ji užrei
škė: “Ar negalėtumėt jus susi
rasti garbingesnio užsiėmimo. 
Laikraščio reporteris yra aršes
nis už prostitutę: prostitutė 
bent duoda vertybę už verty
bę”. Tuo tarpu amerikoniškų 
laikraščių reporteris turi užda
vinį tikras vertybes su purvais 
sumaišyti, o garbinti niekšus, 
kaip Billy Sunday.

Juodoj šio svieto veidmainys
tėj ponios Thomasienės pasiel
gimas blizga kaip auksas. Jis 
primena kitą prakilnų pasielgi
mą, kurs buvo pastatytas žmo
nių menkybei pavyzdžiu devy
niolika šimtų melų atgal. 'Taip, 
jis yra lygus Kristaus pasielgi
mui, kada jis priglaudė prie sa
vęs Marę iš Mhgdalos, pagarsė
jusią gražią pasileidėlę, ir leido 
jai lytėti jo kimo, o įlūžusiai 
miniai, kuri norėjo užsvaidyti 
Marę akmenimis, atsisukęs pa
sakė: “Kas yra be nuodėmės, te- 
gtd pirmas meta į ją akmeniu”. 
Ir tada visi kaip vienas nuleido 
rankas.

Dabartinis “krikščioniškas“ 
svietas betgi yra daug, daug sy
kių veidmainingesnis už aną se
nąjį svietą, kuriame gyveno 
Krislus ir Marė Magdalietė, ir 
kurį Kristus buvo atėjęs gelbė
ti nuo farizejų paskleistos veid
mainystės.

šiandien “krikščionįs” nebe- 
paklausytų Kristaus perspėjimo, 
ir nepaleistų akmenų iš savo 
ranku.

t/
Todėl ir ponios Tliomasienės 

pasielgimas neišmušė akmenų 
iš “krikščioniškų” laikraščių 
“krikščioniškų” reporterių ran
kų.

Bet užtai šiandien ponią Tho- 
masienę garbina daugelis žmo
nių, kurie savęs krikščionimis 
nesivadina.

Profesorius Thomas po teis
mo, kuriame jis nei teisiamas 
nebuvo, išleido viešą pasiaiški
nimą dėl jam padarytų kaltini
mų. Pasirodė, kad visi kaltini
mai buvo tik reporterių vaiden
tuvės vaisius. Prof. Thomas 
neturėjęs jokių nemoralių tiks
lų, kada jis buvęs vienam kam
baryj su ponia Granger.

“Taigi aš nesu kaltas tame, 
kas man primetama”, sako pro
fesorius, “bet aš esu kaltas, kad 
laikausi tokių nuomonių ir pra
ktikos, kokių neužgiria musų 
draugijinės tradicijos”.

Kaipo sociologas, jis tarp kit
ko tyrinėjęs ir tebetyrinėjąs ly
čių klausimą. O tai esąs pavo
jingiausias klausimas, kokio 
šiandien tyrinėtojas galįs im
ties. 'Lokiu pavojingu klausi
mu seiliaus buvęs religijos klau
sti įas. Religijos tyrinėtojas 
galėjo būti ne tik pasmerktu, 
bet ir gyvasties netekti už savo 
mkslinį darbą. Dabar taip yra 
su lyties klausimu — ypač A- 
merikoj. Mokslinii/kas tyrinė
jimo laisvės šitoj šalyj neturi. 
Jo darbą kliudyti įsiveržia viso
kie moralybės kodeksai, prieta
rai, draugijos konservatizmas 
ir veidmainystė. “O tiktai”, sa
ko prof. Thomas, “nepriklauso
mai ir augštai išsiplėtojęs as
muo su plačia interesų sritim h* 
p:lna veikimo laisve gali tverti 
veikalus, kurie pastūmėja pir
myn civilizaciją, o ne vien tik 
praeities atkartojimu”.

Bet asmeniškos laisvės mora
lybės srityj reikia ne tik profe
soriui, kurs tyrinėja moralybę. 
Nors atsargiai, bailiai, ir dažnai 
veidmainiškai, bet visgi nuolat 
už ją kovojo žmonės, ypačiai 
tie, kurie buvo daugiau prasila
vinę ir galėjo pažvelgti ateitin, 
ypačiai tie, kurie troško dides
nės laisvės asmeniui.

Kitą syk kiekvienas “gric- 
kas”, bažnytinis “griekas” buvo 
taip pat ir kriminalia prasikal
timas. Kiekviena nemoralybė 
buvo kriminalybė. Bet laikui 
bėgant vis daugiau ir daugiau 
bažnytinių “griekų” buvo išme
tama iš kriminalio kodekso, ir 
apskritas skaičius kriminalių 
prasikaltimų mažiuos. J lyties 
dalykus bažnyčia buvo įsikišus 
taip giliai, kad sutvėrė didžiau
sią skaičių įvairiausių lytiškų 
griekų. Beveik visi jie kitą syk 
buvo ir kriminaliais prasikalti
mais. šiandien lytiškų krimi
nalių prasikaltimų net Ameri
kos kodeksuose yra pasilikę tik 
keletas, bet ir už tuos labai re
tai betraukiama atsakomybėn. 
S v: Ii moterys te, pavyzdžiui,
yra paliudijama beveik kiekvie
noj “divorso” byloj, o vienok 
prokurorai niekad nepasinaudo
ja “divorso“ bylos paliudijimais, 
kad ptitraukus svetimmoteriau- 
lojus kriminalėn atsakomybėn. 
Kriminaliam-gi kodekse svetim- 
molcrystė čia tebeniokso, kaipo 
baisus prasikaltimas, baustinas 
ilgais melais kalėjimo. Kitur 
svelimiiioicryste jau senai nebe- 
siskailo kriminalybė, o tik civi- 
le asmeniška skriauda, jeigu to
kia skriauda gali būt pri pa ro
dy ta.

- Taip moralybės prasikalti
mai dįla iš kriminalio kodekso. 
Tokioj linkmėj eina progresas.

Privališki asmens dalykai, ar 
tai skonies, ar palinkimų, ar 
moralybės srities, turi palikti jo 
priva t iškaiš dalykais. Draugija 
neturi teisės į juos kišties, jeigu 
jie nepaliečia draugijos, kaipo 
tokios.

Apžvalga
Vrite iranslation filęd vvith tlie post- 
hiaster at Chicago, April 23, 15)18, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

“MOTERŲ BALSAS”
ATGIJO.

Vėl pasirodė “Moterų Balsas”, 
kurį valdžia buvo laikinai susta
bdžius. Redakcija rašo, kad ko
vo 1() d. gauta iš pačio viršinin
ko laiškas tokio turinio:

raine pranešime sakoma, 
kad 11-as numeris “Moterų 
Balso” liko sulaikytas dėlto, 
kad ne viskas, kas reikia vers
ti, buvo išversta, o 12-tas mini, 
sulaikyta dėl tūlų jame tilpu
sių straipsnių.

Iš laiško pasirodo, kad ant
ros klesos teisės “Moterų Bal- v 
sui” neatimtos ir laikraštį ga
lėsime siuntinėti taip, kaip 
siuntinėjome pirmiau, t. y. an
tra klesa.

Kitoji' “Mot. B.” vietoje išs- 
pauzdinta šitokia žinia:

LSS. Administratorius d. J.
Šukys kartu su LSS. Sekreto- 
rium-Verlėju d. J. V. Stilsonu, 
kuriuodu buvo kaltinami už 
tulus “Kovoj” tilpusius strai
psnius, liko išteisinti. Dabar 
tik d. J. V. Stilsonas laukia tei
smo viename kaltinime, — už 
kokius ten lapelius.

Iš to matyt, kad “Kovos” re
daktoriai bėgu visai be reikalo. 
Jeigu juodu nebūtų pabėgę, tai i 
valdžia butų veikiausiai dar ma
žiaus kabiuusis prie LSS laikraš
čio.

“Moterų Balsą” redaguoja da
bar J. Benesevičiute. Kad pa
rodžius josios pažvalgas, paduo
sime čionai keletą ištraukų.

Rašydama apie metines Rusi
jos revoliucijos sukaktuves, ji 
pasakoja, kad carizmą nuvertė 
darbininkai ir dalis buržuazijos 
(o apie ūkininkus, kurie sudarė 
langiaus, kaip tris ketvirtdalius 
Rusijos kariuomenės, ir dau

ginus, kaip du trečdaliu šalies 
gyventojų, •— nė žodžio). Kita 
dalis buržuazijos buvusi priešin

ga revoliucijai ir tykojusi, kad 
pagriebus kaip-nors valdžios va
deles į savo rankas. Sako:

Tas jai iškarto ir pasisekė.
Bevartodami lapės politiką, 
įkalbėjo nepatyrusiems dar
bininkams, buk jie (buržua- 
zai) ir esą revoliucionieriai ir 
vien tik liaudies gerovės te
trokštą. Šitokiu budu užėmę 
valdžios vietas, buržuazijos 

atstovai, kaip ve, Lvovas, Mi- 
liukovas ir Kerenskis, taip-pat 
čebeidze ir Ceretelli, social- 
demokralai-menševikai, eida
mi ranka j ranką (! “N.” Rd.) 
su buržuazine Laikinąją Val
džia, kaip kad jų programas 
ir taktika reikalavo (! “N.” 
Red.), kad smulkiomis refor
momis, mažais žingsniais, pri
ėjus prie galutino tikslo, bū
tent, socialistinės tvarkos, ne
galėjo pagerint tuo laikinį Ru
sijos proletariato skurdų pa
dėjimą.
Čia išeina, kad social-demok- 

ratai menševikai, Čeheidze ir Ce- 
relelli, esą taip-pat buržuazijos 
atstovai, tos buržuazijos, kuri 
buvo priešinga revoliucijai ir ap- 
gavingu budu pagriebė j savo ra
nkas valdžios vadeles. Na, na!

Bet “Mot. B.“ redaktorė mo
ka da ir didesnių stebuklų papa
sakot apie Rusijos social-demok- 
raltis menševikus. Girdi:

Mažmniečiai arba menševi
kai... taip-pat prisidėjo prie 
atžagareivių kazokų ir buržu
azinių kontr-revoliucionierių, 
eidami kartu su jais prieš bol
ševikus, tikrus darbininkų už
tarėjus.

'Poliaus, “paaiškinus”, kad 
menševikai norį “smulkių refor
mų keliu” prieiti prie socialisti
nės tvarkos, ji užreiškia:

šitokiais keliais beeidami ir 
susivieniję su buržuazija, me
nševikai priėjo prie to, kad ta
po kontr-revoliucionieriai (! 
“N.” Rd.) ir priešai darbinin
kų reikalų (! N. R.), nes kar
tu su kapitalistais ir atžagarei
viais kovoja prieš darbininkų 
valdžią. (! “N.” Red.)
Nuo kokio štukoriaus Benese- 

vičiutė girdėjo šitas juokingas 
pasakas apie menševikus, ji ne
pasako; bet aišku, kad ji nelabai 
seka žinias apie Rusiją. Ji neži
no to, kad menševikas čičerinas 
yra dabąrtinis Rusijos užsienio 
reikalų komisaras (ministeris); 
ir nežino, kad menševikai visą 
laiką buvo ir yra Rusijos Darbi
ninkų ir kareivių Sovietuose ir 
net jų centro komitete. O betgi 
rašo!

Kitas pavyzdys.
‘M. B.” redaktorė stengiasi 

prirodyt, kad darbininkai prie 
jokių aplinkybių negali ginti sa
vo tėvynės, net jeigu ta tėvynė 
yra socialistiška. Kadangi:

“Darbininkų tėvynė — tai 
visas pasaulis”.
Įdomu dabar žinot, katu so

cialistai reikalauja taikos be ane
ksijų ir tąja sąlyga, kad kiekvie
na tauta turėtų teisės nuspręst 
savo likimą!

Pasakyt, kad “darbininkų tė
vynė yra visas pasaulis” reiškia 
tą pat, ką pasakyt: darbininkai 
neturi tėvynės. .() jeigu darbi-' 
ninkai neturi tėvynės, tai jiems 
turi būt visviena, ar Petrograde 
sėdės rusiška valdžia ar vokiška. 
Kam tuomet socialistai smerkia 
kaizerišką taiką, įbruktą Rusijai 
ginklų spėka?

Na, ir dar vienas pavyzdėlis.
“M. B.” redaktorė sako, kad ji 

nežinanti, kam A. L. D. T. įstei
gė Lietuvos Laisvės Fondą (lai
kraščių ji, matomai, visai nese
ka). Ir spėja, kad tas Fondas 
siųs savo atstovą į Lietuvą “iš
gavimui laisvės” — P. Grigaitį.

Šitie Benesevičiutės spėlioji
mai tai yra niekas kita, kaip pa

kartojimas žinomų Vidiko ins
inuacijų, buk Grigaitis rengiasi 
“darbininkų pinigais važiuot į 
tėviškėlę.” Mums pusėtinai nuo
stabu, kad tokia “satyra iš sur- 
paipės“ randa vielos Progresy
viu Moterų Susivienijimo laikra
štyje.

Mes manėme, kad bolševikuo- 
janti mergina galėtų būti, jei ne 
protingesnė už bolševikuojantį 
vyrą, tai bent švaresnė.. Pasiro
do, klydome.

Skaitytoju Balsai
| Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

True translntion filcd with the post- 
maslcr ai Chicago, April 23, 15)18, 
ns reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvos nepriklausomybė

Didelė didžiuma lietuvių trok
šta ir reikalauja savo nepriklau
somos valstybės. Tą aiškiai pa- 
briežė netik Visolinas Seimas 

New Yorke, bet ir opozicija prieš 
seimą. Nes nors mes daug iš 
šios girdėjome apie bekraujus 
mūšius už maldą seime, apie 
Ne\v Yorko sorkes, apie tauti
ninkų pasivergimą klerikalams, 
ir taip toliau ad infinitum, mes 
nieko negirdėjom apie, tos opo
zicijos kritikavimą ar prolesta- 
vimą seimo rezoliucijos, reika
laujančios Lietuvai nepriklauso
mybės. Tas galėjo įvykti dėl 
dviejų priežasčių: opozicija tiek 
žiopla, kad neįstengia minėtą re
zoliuciją kritikuoti, ar ji pama
te sutinka su jąja. r

Bet yra žmonių, kuriems dar 
neaišku, delko ir kam lietuviai, 
būdami tokie pat žmonės kaip 
ir rusai ar vokiečiai, ir nešioda
mi nemenkesnes galvas kaip jie, 
reikalauja savo nepriklausomos 
valstybes. Tam yra dvi pama
tinės priežastįs.

Viena jų tai bijojimas nuobo
dumo. Kad tą padarius aiškiu, 
imsime pavyždžius. Duokim, 
visi kunigai pasaulyje butų Ma- 
liausko rūšies, o visi kunigų kri
tikai- Visuomeniečio. Koks ta
da pasaulyje nuobodumas vieš
patautų! Važiuotum Piet. Amcri 
kon, atvyktum Australijon, per
važiuotum Lietuvą—ir kur tik 
susitiktum suloną, po tuo šuto
mi slėptųsi kunigas Maliauskas! 
Juk galima butų iš proto išeiti, 
arba sudžiūti iš nuobodumo! O 
dabar — atvyksti Cbicagon, tuoj 
pasisveikini su Kemešiu, kuris 
be kunigavimo dar ir papoliti
kuoja. Tuoj žmogui linksmiau 
ant širdies po Maliausko konfe
rencijom ! Arba nuvažiuoji Bos
tonan ant atastogų, ir susitinki 
su kun. Žilinsku, kurs be tavo 
nuodėmių atleidimo dar papasa
kos ir kaip Bažnyčia ne|)ricšinga 
demokratijai, lik demokratija 
priešinga Bažnyčiai.

'Pas pats ir su Visuomeniečiu. 
Kaip liūdna būt visuose pasaulio 
kampuose surasti tikriausia ko
piją Visuomeniečio, su visomis 
jo loginėmis klaidomis, bekriti
kuojantį kunigus! O dabar 
čia d-ras šliupas pataria juos pa- 
korinti, Kipšas — taip sau panai
kinti, “Ateitis” — su kauleliais 
suryti; “Naujienos” —šnipais ir 
kramolos naikintojais pakryk- 
štyti. Kiek čia gyvumo, dvasios, 
vis įvairesnės energijos! Tokia
me įvairiame pasaulyj ir žmogui 
linksmiau gyventi.

Lietuviai ■— sena tauta, daug 
visko mačiusi, ir tą atjaučia. To
dėl reikalauja savo nepriklauso
mybės. Nes, kaip butų nuobo
du,tiesiog klaiku gyventi vieno
je, vienodoje, su vienoda vald
žios forma valstybėje pasaulyj! 
Nei revoliucijų kelti, nei valdžios 
firmos pakritikuoti, nei pusi peš
ti su carais ar kaizeirai—nieko. 
Neturėti rubežių, kur tave žan
darai iškrato, ir per kuriuos ga
li kontrabanduoti, butų mirčia 
visiems, kurie nors kiek turi 
energijos ir jaučiasi žmonėmis.

Lietuviai yra žmonės, turi žino- 
gintus jausmus, nenori nuobo-, 
dauti ant šio skritulio ir lodei 
reikalauja Laisvos Lietuvos.

Antra priežastis to reikalavi- Į 
mo yra paprastas, kiekvienam 
sveikam žmogui prigimtas, troš
kimas dirbti, neprašant, kad ki
tas kas valandėlę kištų nosį prie 
to darbo.

Duokim, lietuviai nutaria, po 
ilgų ginčų ir postringavimų, į- 
kurli demokratinę Lietuvos res
publiką ir išrinkti d. Basanavičių 
prezidentu. Bet koks vyskupas, 
žinodamas, kad demokratija yra 
priešinga dabartinei bažnyčiai, 
ima pasikuždena su bukagalviu 
Ludendorfu ir da bukesnių kai
zeriu, o šis jau ilsus raitydamas, 
maloniai pranešti lietuviams:

“Malykil, gerbiamieji, aš turiu 
apkaustytą kumštį ir šešius sū
nūs, kurių neturiu kur dėti. Pa
sirinkit, ar apkaustytą kumštį, 
ar vieną sūnelį už karalių!”

Arba vėl, duokim, lietuviai, po 
karštų ir prakaituotų ginčų, nu
taria įvykinti socializmą savo ta
rpe. Štai alpukšnoja raudonoji 
gvardija iš Busijos ir susodina 
visus sumanytojus kalėjimai! už 
lai, kad jie per ilgai abejojo ir 
nepasiskubino su sociale revo
liucija.

Lietuviai yra žmonės, nori ne
trukdomi kalti savo likimą bei 
kultūrą, lodei dar kartą jie rei
kalauja savo valstybes. Jie ne
seka bimbalų filosofijos, pagal 
kurios esą reikia prisiplakti prie 
kokio riebaus arkliuko ir jo krau 
ju misti. Jie turi savo protėvių 
filosofiją, kuri sako: “tiek te
gausi, kiek iškovosi”, arba “liek 
gausi, kiek dirbsi”, arba “nepa
dėjus, nėr ko kasti“.

Todėl butų gera, idant tie, ku
rie mano, jog lietuviams nerei
kia laisvės, prasišveistį savo sme 
genyną, ir rudą išmeslį lauk. 
Lietuva turi būti laisva ir nepri
klausoma, ir atliktas kriukis, nes 
to reikalauja didžiuma lietuvių. 
O su kuo ji rišis kooperatyvinis 
ar pagelbos reikalais, tai pats 
gyvenimas nurodys. Gali būt su 
Rusija, gali būti su Kynais.

— Šarūnas.

Atsakymai į klausimus

r—----------------------------------- >

Musą Moterims
Į^.--------------------------- -----------------

Suknelė mažoms mergytėms.
Pavyzdys No. 8807.

Mažoms mergaitėms labai tinkama 
vasarinė suknelė parodyta šiame pa- 
vcikslėlyj. .Ii ypatinga tuo, kad ga
lima varlol dvejopos rųšies, dvejopo 
dažo materiją. Pav. liemenėlis gali 
būt iš baltos tinkamos materijos, si
jonėlis gi gali būt iš mėlynos ar rau
svos materijos — chambray arba 
ginKhain. SPjonf-lis dviejų palų, pa
laukiamas lygiai apie tiesų .juosmens 
diržą ir prisegamus prie suknelės. 
Bliuskutė labai paprasto darbo; kal
niečius nedidelis apvalus. Rankovės 
gali būt ilgos arba trumpos — kaip 
kas nori'.

Suknelei pavyzdys No 881)7 sukirp
tas ketveriopo didumo, mieros 2, I, 
6, ir 8 melų mergytėms. 8 melu mer
gelės bliuskutei reikia 1% jardo ma
terijos, 36 colių pločio , ir 2% jar
do pinikų kraštams. Sijonėliui rei
kia 1’/j jardo materijos 36 colių plo
čio. Kaina pavyzdžiui 10 centų.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom iš
kirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus 
kartu su 10 centų (markėmis arba 
tiesiai dešimtuką), pasiusli šiaip už 
adresavus: NAUJIENOS PATTERN 
DEPT.. 1810 S. J laistei! Street, Chi
cago, IR.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1810 S. llalsled St., Chicago, III. 

čia įdedu 10 centų, už kuriuos 
prašau atsiųsti man Pavyzdį No. 
8807.—Amžius ............... melų.
Vardas ir
pavarde ..............................................

Adresas................................................

P. Dykšius iš Chicagos rašo: 
“Meldžiu paaiškint man, nuo ko 
pasiimta šuo. Ir kaip gali jia- 
siųsti žmogus, kuriam įkando 
pasiutęs šuo? Nuo ko pasiuto 
pirmutinis šuo? Ar tai paeina 
nuo kokio oro ar nuo gaivalų? 
Ar šunes pasiunta tik Lietuvoj 
ar ir Amerikoj ”

Atsakymas. — Apie hydropho- 
biją arba pasiutimą rašiau kada 
taj “Laisvėj” ar “Kelevyj”. Ten 
buvo liga plačiai aprašyta. Pa
siutimo tikroji priežastis nėra 
da žinoma. Pasiutusio šuns sme
genyse randasi juodi kūneliai, 
kurie ir ištikrųjų, da nėra ištir
ta. Bet jais galima perduot pa
siutimą kitam gyvumui. Pasiu
tusių gyvulių (šunų, vilkų, ka
čių) seilėse yra tų medžiagų, ku
rios užkrečia pasiutimu. Tur
būt yra tai savotiškos rūšies bak
terijos arba gyvūnai. Kada vie- 

e

nas pasiutęs šuo arba kitas gyvu
lis įkanda kitam, tuomet tas ki
tas pasiunta. Mažu ir seilėmis 
be įkandimo vienas gyvulis per-| 
duoda kitam ligą, bet apie tai 
abejojama. Jeigu pasiutęs šuo ’ 
įkanda žmogui, tuomet įkandi
mo vietoj pasilieka pasiutimo 
medžiagos arba gaivalai ir jie 
pasiekia nervų systemą. .Tuo
met pasiutimo liga gali prasidė
ti už kelių dienų arba tik už ke
lių savaičių bei mėnesių. Kar
tais ima metus. Niekas negali 
pasakyti, nuo ko pasiuto pirmu
tinis šuo, taip pat kaip negalima 
pasakyti, iš kur gavo džiovą pir
mutinis žmogus. Mes žinome,

bakterijų, bet iš kur atsirado 
tos pirmosios bakterijos ir kaip 
jomis užsikrėtė pirmas žmogus, 
niekas negali pasakyti, nes ne
matė ir negali būt aiškiai (lam
dyta. Taip pat yra ir su užsi
krėtimu bydropbobija. šita li
ga nuo oro nepaeina, o nuo sa
votiškų gaivalų arba medžiagų. 
Suneš pasiunta Amerikoj norė
čiau kaip ir Lietuvoj.

Dr. A. Montvidas.

Redakcijos Atsakymai
Vienam iš Kliubiečiu, (Ji-go 

lleighls. — Apie tą pat išspauz- 
dinome kito korespondento an
kščiau atsiųstą žinutę.

ClevelandieČiui. —- Viena, ta
mstos garbinamjeji “tikrieji”, 
nuo popiežiaus priklausomieji 
kunigai nė per nago juodymą 
negeresni už nepriklausomus; 

antra, rašant ką-nors laikraščiui 
reikia visados savo tikras vardas 
ir pilnas adresas paduoti redak
cijos žiniai,

MONARCH BRFAVERY duoda vi
siems žinoti, kas neturite pilietišką 
popierą, tai galite gauti kožną kar
ią. O kas turi pirmas ar pilnas, tai 
gali daryt biznį. Kas norite saliuną 
pirkti ar randavoti, ar atidaryti, 
atsišaukite i

Monarch Brewcry,
21 ir S. Western avė.

Geo L. Ukso, Agent.

kad džiova paeina nuo džiovos GARSINKITE NAUJIENOSE!
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I KORESPONDENCIJOS
True translalion filed \vith the post- 
master at Chicago, April 23. 1918, i 
as re(|uired by the act of Oct. 6, 1917.

ROCKFORD, ILL.
A

leista lošti. Rengėjai, žinoma, 
apsiėmė atsakyti už viską, bet

Lietuvių kunigai visur pasi
žymėjo IruKtlymais prakilnesnių 
darbų, staibely m u apšvietus ir 

kultūros, bet niekur jie, turbūt, 
taip toli dar nėra nuvažiavę, kaip 
čia. šį miestą valdo vieni ai-

Įvarius organizacijos — drau
gijos, kuopos, elc., — kurios po 
lapkričio 1 dienos, 1917, rengė 
kokių nors pramogų vakarų su 
mokama įžangą, dabar turės už-

Mokinkies Angliškai Namie!
PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS 

Pataisome visas užduotis.

į Sergėkite savo akis

kius prakalbas arba šiaip kokį 
parengimą.

tolų pasidarbavimu tapo uždrau

draugijai; vėliaus Neprigulmin
gai parapijai, taip pat Lietuvių 
Knygyno Draugijai (šiose pra
kalbose buvo manoma kalbėti

liaus, pasidarbavus tiems tamsy
bės apaštalams, leidimas likos 
atimtas ir prakalbos sulaikytos).

mą, “Pirmi Žingsniai“. Buvo 
paimta Y. M. C. A. Auditorium

žą veikalų, bet paskutinę dieną.

viršininkas pranešė, kad uždrau
sta lošti. Rengėjai pradėjo tei
rautis dėl priežasties uždraudi- 
m(A Pasirodė, kad pripasakota, 
buk lošėjai esą anarchistai ir lo
sią I. W. W. naudai. Nors ren
gėjai paaiškino, kad įskundimas 
melagingas, tečiaus policija ne
norėjo nei klausyti, ir dar gru-

eini. Mat, jie abudu daugiausia 
darbavosi, kad butų leista lošti.

tarė lošti nieko nepaisant, nes, 
sako, nėra įstatymų, kurie drau
stų lošti gerus veikalus. Bet ka
da tas paaiškinta YMCA, tai tie 
atsisakė duoti svetainę. Jiems 
mat irgi primeluota, kad rengė-

anarchistai, ir tam panašus.

nių šio miesto piliečių, krasos 
viršininko ir jo brolio, kurie no
rėjo užtarti, bet nebuvo jau ga-

pasakota visokių melų ir kadan
gi dabar karės laikas, lai svetini- 
kalbiams ir sunku. “Visi eina 
prieš juos“, pasakė vienas geras

Beje, svetainės savininkas dar 
pasakė, kad kas lai rengiasi atei
ti ir sulaužyti visas kėdės, išdau-

30 Lekcijy Buvo $10.00 Dabar $2.00
Neužsitikfkit savo regėjimo pir- 

mujam by kokium neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyi t jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė. Chicar 
Kampas 18-ton gatvės

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek s ;
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki ;
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 5

I vai. ryto iki 12 valandai dieną. |

Pittstono, bet ir iš visos apielin- 
kės: iš \Vilkes-Barre, Plymoulho 
Kingstono, Parsono, Miners Mill- 
so, Inkermano ir Scranlono. Prie

nuošimtį karės taksų. Turi būt 
pagaminti tam tikri raportai, pa

duota ir kiek už juos surinkta,

žmonių, bet visi turėjo grįžti at-

Jonės lėšoms. Gal kai kurie iš
metinėjo ir rengėjams, bet ren
gėjai čia nekalti. Jie patįs pa-

turės daug nuostuolių, urs spau-

gramų atsiėjo kelioliką dolerių, 
kūrinos patįs rengėjai turės ap
mokėti.

j įtins patinka toki “doros moky
tojų“ darbai? Tie žmonės, ku
rie sakosi tarnaują Kristui ir 
tautai, kurie “rūpinasi savo bro
lių gerovė,“ atlieka tokius judu-

taus mokslas, “mylėk savo arti
ma“ ir “nekalbėk • netiesos ant 
artimo savo?” Jie dabar džiatt-

vyko sustabdyti nus-

ir kelias dešimts žmonių kiekc
mažiau. Sakau, jie džiaugiasi, 
nes žinau iš patyrimo. Po kiek
vienų sustabdytų prakalbų Ro
mos agentas per “pamokslą“ pa
stirdavo ir pasididžiuodavo.

tokiems žino
nčius, kurie civilizacijos gady
nėj nesidrovi judošystės darbu 
užsiimti. Juk nedoriaus jau nei

Broliai lietuviai, tie, kurie mu
ms simpatizuojate; tie, kurie 

biauritės tokia judošyste, ateiki-

suomenės. — Pittstonietis

zakevieius, tautininkai laisvumą

nariai, atsisakė eiti ir pateisinti 
prieš miesto valdžią, kad Kny
gyno Draugija nėra tokia bloga, 
kaip ten jiems primeluota. Mat,

josi vienam automobilyj su lie-

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes iškolektuojnme nuo nestropių skolininkų 

senas ir neatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieškojimus ant nuošimčių. 
Nepaisome kokia skola yra ir už ką, bite tik 
teisinga, mes0 galime dėl jųsų iškolektuoti, ne
žiūrint kur ir kokiam mieste jus gyvenate, ne 
kur jūsų skolininkai randasi, musų būdas pasie
kia skolininkus visur, nes tam tikslui turime ko
respondentus, kolektorius ir advokatus prižiū

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

OFISAS YRA A'l'DARAS dėl ypatiškai atsilankančių: Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 po pietų iki 6 vakaro. 
I larninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo I po pietų iki 9 vakaro. 
Gyvenantis kituose miestuose kreipkitės pas mus laiškais įdėda
mi 3c markę atsakymui ant sekančio antrašo.

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

•

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone liaymarket 2563 Phone Canal 4026

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

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

SPECIALIAI: Maleva maievojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 8. Halsted St., Chicago, III.

Už nepildymą šio įstatymo kal
tininkai bus baudžiami iki 1000 
dolerių pabaudos arba nuo metų

bar randasi pačio ofiso rūmuose, 
Septintoj gatvėj. Lietuvių drau-

lai (lomos, kad be reikalo nenu
kentėjus. — Reporteris.

MOLINE, ILI

Antros d. T. Dundulio prakalbos 
Vietos politika.

kuopai ir jo prakalba šios kolo-

trumpu laiku nutarta vėl pasi-

gystė nusprendė suruošt, ir štai

surengdama prakalbas, nes su-

gu kad buvo tikėtasi; ir padengi
mui lėšų surinkta aukų $15. 

Taigi nors ši draugija savo am-

suruošė, bet šios taip pasekmin-

prie tankesnių panašių surengi
mų. '

mi uoliu veiklumu ir pastebėti
nai puikiai gyvuoja. Ypatingai 
kuopa pasižymėjo aukomis vien

t i septinių desetkų dolerių. Bi
blioteką (knygyną) turi nemažą, 
apie penkias dešimt dol: vertės, 
ir ižde turi arti šimto dolerių.

gai nėra apsnūdę.

Rock— Island pavieto apielin- 
kėj randas devyni socialistų bre- 
nčiai skirtingų tautų. Didesnius 
parengimus visi bendrai rengia. 
Šiame paviete socialistų balsai 
stebėtinai padidėjo. Balandžio 
2 buvo rinkimai miesto Molinės

mokralai tapo suplakti į dulkes 
o respublikonai irgi vos maža 
balsų didžiuma perėjo. Nors 
šiame laike socialistų veikimas 
ir agitacija labai apsunkinta, gi

riaušių bildu stengėsi dikredituot 
socialistu kandidatus, bet visa tai v

atėjus balsavimų respublikonų 
kandidates į majorus vos tik 25 
balsais viešino socialistų kandi
datą: socialistų kandidatas gavo 
3,325 balsus, o respublikonų ka- 
ndid. 3,350 balsų.

J aldermanus išrinkta du so
cialistų kandidatu. Žinoma, ka
pitalistiški politikieriai kaip ki
tur taip ir čia uoliausiai gaudė 
balsuotojus ir, kaip skelbia Rock 
Island Ne\vs ,pirkę balsų mokė
dami iki po $25 už kiekvieną. 
Socialistai tikrina kad daug bal
sų paduotų už socialistus, sutir
pę, ir manoma reikalaut, kad bu
tų padarytas išnaujo balsų skai
tymas. šiais rinkimais už so- 
cialislus paduota 2741 balsas 

daugiau negu 1916 metais kad

Čia atkakliausia kova ėjo tarp 
sausųjų ir Slapiųjų. Sausieji

Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėli, skaityti ir rašyti, .lis yra lengviausias, greičiau
sias ir tikrinusius būdas išmokti visą anglų kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus daly
kus l;iip suprantamai ir pertikrinančiu būdu, kad moklins netik gali, lai turi viską atminti. Jos perstoto da
lykus laip aiškiai ir praktiškai, kad inteiesingunias kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio 
mintį su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kuliai visko neišmoksta. Ištarimas angliškų žodžių ir 
vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

Sis kursas susi(|<>da iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių — visos kitos is 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia j mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klai
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduo- 

dcl pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis.
Štai ką musų mokinys sako apie nmsų kursą, išmokęs angliškai:
“Gerbiamieji:- ••• Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir 
populeriškas lekcijas jūsų metodus. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi ačiū ir už 
konsultaciją (patarimus). Jūsų metodus kursas stebėtinai yra pigus... Su augšta pagarba, JOSEPH KI- 
JAl’SKAS, Norrištovvn, Pa., July 11, 1917”.
Turime šimtus pamiškį laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užga

nėdinti — busi užganėdintus ir lamista, mokėdamas dabar tik $2.00, už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus— 
dabar. Vėliaus gali liuli per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus 
po $10.00 kiekvienas kursas. Mes paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vien tik dėl išplatinimo savo puikios 
metodus mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisiuntimo kur
so. Tamisla nieko nerizikuoji: Jeigu nepaliks, prisiųsk lekcijas mums algąl už trijų (3) dienų po jų apturėji
mo ,mes sugrąžinsime pinigus. Sis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina lik $10.00, bet lamista dabar turi 
progą gauti jį už $2.15, su markėmis. Naudokies šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką 
metodą. Prisirašyk šiandien. Kurie gyvenate lietoji, ateikite ypatiškai. (“N.”s

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

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

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

kus* VrJ.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317

Krautuvė
Užlaikom laikrodžius, žiedus, bran- 

zalietus 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. 
Gramofoną galite gauti nuo $10.00 iki $215.00
BEKOBDŲ — išsirinkimas kuopuikiausis, nes jų randasi musų 

krautuvėj su viršum 10,000 lietuvių, lenkų, gudų ir anglų kalbose.
Čionai paminėsiu) keletą naujų lietuviškų rekordų:

E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
I<2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E3313—Sukluskime Broliai ir Eina Garsas nuo Rubež.iaus.
E3349—Kur tas .šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius.
E3323—Ilgu, ilgu ma mint svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas l'žia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų

Akįs:
Ligos išgydytos, nėra pavojaus, nė

ra skausmo. Daug scrijoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akjs, silpnins a- 
kjs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

[mergelę.

ir rekordų ka-

3313 So. Halsted St.,
SUDRIK

Chicago, III.

VUNAT1NI8 KKOISTRUOTAA KUBA* APTUtrOKIUB ANT BKIDGKPOKTO

SUAUGIEMS
Akintai auk«o rtauoi* nno II.W Ir •>. 
eičiau. Sidabro rėmuosa nuo ll.H tr 
autflčiau. Pritaikoma akiniua uirtrK*. 
Atminant Galvos sopėjimas, narvllka- 
nuaa, akių skaudėjimas, uivilklmaa tr 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gal! 
būti praialintoe gerų akinių pritaiky
mu. lityrimas utdykų, jai parlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jai *al> 
va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil
pstu. natųek ilgiau, o jieikok pageltu* 
nptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink kad mes ker
nam gvarantuojam akinius ir kteakta* 
n a m gerai prirenkam..

B. U. MASIROFF, Kkspertas Optikas,
Jei jus sergate tr reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virt 10 mstų. Amerikoj II metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bliu kokius rusllkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al ssu 
drauges įmonių H M. MKHIKOFF. S14t 80. MOHGAN ST., CHICAGO. ILt.

VYRĄMS IR

beleido sausiems likt šlapiais, 
bet ir slapiuosius taip susausino, 
kad ir braškei nienaiiegė. Dvie-

sa 300 balsų didžiuma, bet šie
met suvirs 3000 balsų buvo pa
duota už sausuosius. Rock Is
lande, kur, kaip sako žinovai,

nišką gešeftą, nuo gegužio 2 
siu melu užsidaro visos karčia- c c
mos. 'Tai,) pal visos Rock Islan- 
lo pavietas lieka sausas. Reik 
pažymėt, kad jeigu būt vien tik

(avimo, lai šlapieji butų visur vi- 
ršinę, nes, kaip parodo oficialūs 
balsu sutraukos, vien lik mote- 
relės apvalę Misisipės krantus

— P. K. Užganėdintas.

XI Rajono reikalai.

Man praneša d. J. Ploplis iš 
Springfieldo, Ilk, kad balandžio 
14 dieną ten pavieni asmens bu
vo surengę prakalbas, kame kal
bėtoju buvęs LSS. XI Rajono or
ganizatorius d. P. Pekorailis.

tame mieste L$S. kuopą iš sep
tynių narių.

diečiai tegul sparčiau ir gyviau 
pasidarbuoja socializmo idėjos 
platinime. Daugiau kuopų, dau
giau žmonių — daugiau pinigų 
darbininkų kovos lauke!

maršrulą po XI Rajoną. Kvie
čiami buvo dd. Kl. Jurgelionis

su maršrutu pabaigoj gegužio 
mėnesio, bet drg. Dundulis pil

baigoj birželio mėnesio.
Todėl, draugai ir draugės, į

XI Rajonas šiais mėnesiai tu
rės daug darbo atlikti. Gegu-

konferencija Detroite, Mieli.

jos, nes jau laikas.
XI Ra j. Sekr. V. V. Vasys.

Truc translalion filed with the posl- 
master at Chicago, April 23. 11)18. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Rusijos nuostoliai.

sutarties Rusija neteko 780,000 
ketvirtainių kilometrų žemės su 
56,000,000 gyventojų, kas sudaro 
32 nuošimčius visų Rusijos gy-

Paskelbimas išskaitliuoja se
kančius nuostuolius Rusijai:

Trečdalis visų Rusijos geležin-

73 nuošimčiai visos geležies 
pramonės.
89 nuošimčiai visos anglies 
pramones.
268 cukraus dirbtuvių.
918 audimų fabrikų.

133 labuko fabrikų, 
1,685 distiliavimo fabrikų. 
214 chemiškų dirbtuvių.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse prašali
nami, rusų tekėjimas. Išgydoma dve
jopai: per speciali gydymą ir opera
cijas.

Nosis:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 

ir dusulis išdydomi per speciali gy

dymą ir operaciją.

Gerklė:
Pakilę tonsilai išgydomi, ištinę gė

lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 

dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai

operaciją.

Aš EsįjJM) Metų ant State gt.

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

120 So. STATE ST., 2-ros LUBOS

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis; 
Nedėldieniais 10—12
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Vyriškų Drapanų Bargentl 
ty^auji neatimti, daryti ant užsa

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

•. Nauji, daryti gatavi nuo $15 iV 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik? 
18 doleriu.

Pilkas pasirinkimas kailiu pamv& 
tų overkatų.

Visai stažai vartoti siutai ir ocer- 
kotai, vvriės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
Iki $7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir **- 
karais.

O S. G O R D O N 
1415 & Halsted SU

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

lc ir 2c kariškos mokestį s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

H

AKUŠERKATeL Yards 3654.

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

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

D!?. 1 M.GLASERI 
1 I Praktikuoja 27 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St.. kertė 32 si 

Chicago, 111.
SPECIALiSTAS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pie 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio 
mis vakarais ofisas uždarsla

E9

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

I Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokių visokių daiktų galite 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi- 
nių daiktų, kaip tai: 

^deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir

‘kitokių auksinių ir sidabrinių daik
tų. 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
PKTER M1LLER

2128 W. 22nd Street, Chieage 
tarpe Lęavilt ir Hoyne avė. 

Te). Canal 5838.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

TELEPHONE YARDS MJ4. į 
D r. P.G- Wiegner j 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 B
8325 So. Halsted SU Chicago ■

615 popieros dirbtuvių 
1,073 mašinų fabrikų.

‘ Teritorijos, kurios dabar pate
ko po vokiečiu, pirmiaus duoda
vo valdžiai mokesčių 845,238,0001 

| rublių ir turėjo 1,800 taupomųjų 
bankų.

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4817 W. 14th Street, Cicero, Ilk 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

&
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| Chicago ir Apielinke
Tas ponas Robertsonas

Tas ponas Robertsonas, svei
katos departamento komisionie- 
rius, nūdien puikus žmogus. Jo 
nepaprastas rūpinimąsi gyvento
jų sveikatos reikalais ištiesų pa
žymėtinas. Antinis jis išleido 
naujų persergėjimą į šeiminin
kes nevalyt kaurų ant “por- 
čių”. Esu, dulkės pasiekia jūsų 
kaimyno stubą iš ten gali pada
ryt daug blogo...

Bet gatvėse ir “ėlėse” purvo ir 
mėšlo neišbredama. Bet kam 
čia tas palyginimas—“Karpetai” 
pavojingesnį, nei gatvės purvai 
ir nešvarumai 1 Taip sako ponas 
Roberlson, ir mes turime tikėt...

šventos vielos. Kunigėlis, nors 
ir silpnesnis, bet užtai pasirodė 
esąs vikresniu nei Kovarik'as. 
Neužilgio jis ir vėl sučiupo va
gilį gatvėje. Šis lėčiau ir antru 
syk perlvojo tėvelį ir leidosi bė
gli. Tėvelis atsikėlęs ir vėl šo
ko vyties vagilį. Pasivijo, bei 
ir šį kažinkaip butų išėję, jei tė
veliui pagelbon nebūtų pasisku
binęs ponas “dėdė", kuris nu
gabeno Kovarikų į belangę.

Susirgimai.
Sveikatos departamentas pra

neša, jogei praetų savaitę viso 
buvę 1,858 susirgimai. Mirė: 
852 žmonės. Iš jų — 185 plau
čių uždegimu.

Prof. Thomas aiškinasi.
Vietos didlapiuose vakar buvo 

išspauzdinla ilgas prof. W. 1 ho- 
ma’s pasiaiškinimas delei inci
dento Brevvoort viešbutyj. Trinu 
pai suglaudus, tas prof. Tho- 
mas’o pasiaiškinimas yra toks: 
Pirmiausia jis sako, kad univer
sitetas, pašalinęs jį nuo tarnys
tės, nors iki šiol skaitėsi vienu 
liberaliausių mokyklų šioje šaly
je, vis dėlto, davėsi patrauki mi
nios lipui, kuris tapo sukeltas di- 
dlapių rašymais apie jo prieti
kius su ponia Pearl Granger.

Kas dėl profesorio santykių su 
minėta moteriškė ir delei vėliau 
įvykusio arešto Brevoort viešbu
tyj Thomas sako, kad daly
kai stovį visai kitaip nei didla- 
pių reporteriai kad rašė. į mi
nėta viešbutį jiedu nuvykę ne 
kokiais nors blogais tikslais, o 
pasitikt tūlų mergaitę idant iš
klausius “įdomios jos gyvenimo 
istorijos” ir pasinaudojus ja sa
vo litera liuese studijose. Pirm 
negu galėjo atvykt ta “tūla mer
gaitė", policija pasiskubina ar°- 
štiiot Thomas’ą ir ponių Gran
ger. Kodėl jisai pasirašė ne sa
vo, o tūlų Rolandų iš Gary, var
du profesorius nesako. Jis sako 
tik tiek, kad tatai jis padaręs be 
p-ios Granger žinios.

Kas dėl jo radikalių pažvalgų, 
apie kų daug rašė didlapių re
porteriai irgi esu kitaip. Profe
sorius T b o m a s dar Jikįs į 
nuosavybės šventumų, į kapita
lo pakeneiamumų ir tt. Jo ra
dikalizmas esu lame, kad, jo ma
nymu, draugija turėtų bent sut
varkyta “geriau nei šiandienų”. 
Tas geresnis sutvarkymas yra 
galimas ne revoliucija, bet tai
kių reformų keliu — teisingu 
supratimu, užsilaikymu ir tech
nikos pažanga.

P-ia Pearl Granger vis dar te
begyvena prof. Tlioino namuose 
profesorio moters prižiūrima.

žmogžudystė.
Policija jieško tūlos moters, 

kuri, manoma, nužudė senų 
drabužių vertelgų Išravi Barry, 
name 821 So. State gatvėj. Bar
ry rasta savo krautuvėj perskel
ta galva ir pakištas po krūva se
nu drabužiu. € *•

Dviguba blogdarystė.
Nepažįstami asmens, važiavu

sieji Jonės Superior Mannfactu- 
ring kompanijos (roku, kurį jie 
buvo pavogę, sunkiai sužeidė 1 
metų vaikų, Belge Benson, ir se
nyvų moterį Mario Tais, važia
vusiu kilu automobiliu. Blog- 
dariai pametę trokų pabėgo.

Nelaimė.
Ant Lawndale ir 26 galvių 

vakar susidaužė du gatvekariu. 
l'rįs moterįs mirtinai sužeista, 
keli lengviau.

Kova su paleistuvyste.

Taip vadinamoji miesto do
ros komisija vakar laikė specia- 
lį posėdį moralybės klausiniu. 
Tarta imties aštrių priemonių 
prieš paleistuvystę, kurios jie 
nieku bildu nesugeba “pakasa- 
vot".

Rado mergelės lavoną.
Ežere, ties Vau Buren gatve, 

policija vakar rado mergelės la
vonų. Mergelė galėjus turėt 
nedaugiau kaip 20 metų am
žiaus. Sulig žinovų noumone, 
lavonas išbuvęs vandenyj apie 
astuonias savaites. Kadangi nė
ra jokių ženklų, kurie liudytų 
apie pasikėsinimų, tai spėjama, 
jogei mergelė yra saužudybės 
auka.

Kunigas areštavo 
bažnyčios vagilį. ?

Šv. Tarno bažnyčios klebonas, 
kini. J. Frawley praeitų šventa
dienį turėjo atkaklių imtynę su 
tiiln Charles Kovarikų, kurį kle
bonas pagavo betuštinant vienų

Nori padidint gazo kainas.
Nesenai buvome rašę, jogei 

gaso kompanija kreipėsi į mie
sto valdžių leidimo padidinti 
gazo kainas 20 nuošimčių. Iki 
šiol betgi gazo kompanijos rei
kalavimas nebuvo išpildytas. 
Dabar kompanija ir vėl atnau
jino savo reikalavimų. Jos ad
vokatas vakar kreipėsi į t. v. 
viešųjų reikalų komisijų užreiš- 
kiniu, būtent, kad kompanija 
yra sumaniusi padidinti gazo

“skarbonkų". Vagilio tečiaus bu
tą tvirtesnio: perbloškęs tėvelį 
ant aslos jis pasileido bėgli iš kainas 30 nuošimčių!

Prakalba su naujais paveikslais įvyks šiandie, Utar- 
ninke, Balandžio (April) 23 d., M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd PI., 7:30 v vakare. Inžanga padengimui 
lėšų 10 c. ypatai. Kviečia LLSA. Kuopa

Jeigu miesto valdžia sutiks 
išpildyt šitų kompanijos reika
lavimų, tatai reikštų, kad gazo 
sunaudotojai vietoj dabar mo
kamų 69 centų už 100 kubiškų 
pėdų, 'turės mokėti lygiai vienų 
dolerį.

Tnie translntlon filed with the post- 
master ai Chicago, April 23, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Bausmė be nuoskaudos.

Ašluoni automobilių savinin
kai, areštuoti už greita važinė
jimų, vakar aplaikė sekamas 
pabaudas. Teisėjas Steik jiems 
užreiškė: arba pirkite “laisvės 
bondsų”, arba pasirinkite pini
ginę pabaudą ir prie progos bū
ti pasiųstais į pataisos namų. 
Visi ašluoni automobilių savi
ninkai pasirinko pirmąjį — pir
ko “laisvės bondsų".

True translation filed with the post- 
mnsler at Chicago, April 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
Vienas “urra” kainavo 10 dol.

Joseph Walsh, gyvenąs 913 
N. Lawndale gatvėj, areštuotas 
Slar and Garter teatre už šau
kimą “urra už kaizerį!" vakar 
buvo nubaustas teisėju H. W. 
VVells 10 dol. piniginės pabau
dos ir teismo lėšų.

Sudegė du žmonės.
Iroųuois Steel kompanijos 

dirbtuvėj, paežeryj, ties 91 gat
ve, vakar benešant ištirpytą ge
ležį, kuri, paslydus vienam ne
šėjų, tapo ant vietos sudegintas 
ėjęs pro šalį Joseph Vocovic. 
Vienas nešėjų, John Miller, mir
tinai apdegintas.

Ir “dėdės” turės “muvintis”.
Policijos viršininko pagelbi- 

ninkas nori, kad kiekvienas 
Chicagos policistas gale savo 
gyvenamųjų namų turėtų dar
žovių sodelį ir kad kiek vienas 
jų šią vasarą užaugintų apie už 
100 dol. vertės įvairių daržovių. 
Tuo budu esą 5000 Chicagos po- 
licislų užaugintų apie už 500,- 
000 dol. daržovių, ir suteiktu f L
didelę paspirtį šaliai dabarli- 
iiiuoju sunkiu momentu.

Bet tatai reikštų, kad visi dė
dės turės “muvinties" i miesto t' 
pakraščius, nes mieste jie ne
gaus nei vienos pėdos daržovių 
sodinimui.

Tie bučkiai.
Ponas Dean kartą užsimanė 

pabučiuoti savo draugo Petro 
Skuranskio prisieką Helgą. Na
bagas, Petras skaudžiai jį su
pliekęs ir vėliau atidavė teismo 
rankosna. Vakar teisėjas 
VVells nubaudė jį 15 dol. pini
ginės pabaudos ir apmokėt tei
smo lėšas.

________ CICERO_______
Prelekcija.

Pėdnyčioj, balandžio 19 dieną. 
Cicero draugijos, priklausan
čios prie Ch. L. D. Tarybos, su
rengė prelekciją M. Jankaičio 
svetainėj. Prelegentu buvo dr- 
gė Mare Jurgelionienė. Skaitė 
tema “Darbininkų atlyginimo 
įstatymas”. Aiškinta, kaip dar
bininkams reikalinga pažint tą 
įstatymą ir kokios naudos iš to 
galima turėti laike sužeidimo 
ir tt. Susirinkusieji labai ati
džiai sekė prelegentes aiškini
mų. Tik gaila, kad neperdau- 
giausia atsilankė. Ypač mažai 
buvo moterų. J. Aceris.

WEST PULLMAN
Nereikalinga polemika.

“Naujienų” nr. 86 rašiau apie 
d. K. Petrikicnės prakalbas. Ži
nutėj berods nieko neperdejau. 
Bet žiūriu, “Naujienų" n r. 93 
išspausdinta L.S.S. 235 kp. pro
tintas, po kuriuo pasirašo J. J. 
Bimba ir S. Tilvikas. Jie sako: 
“Tūlas J. J. Chesunas, aprašyda-

mas K. Petrikicnės prakalbas, 
labai įtaria kalbėtoją “kairu
me" ir lt. Turiu pasakyti, kad 
rašiau lai ne iš piršto išlaužęs, 
bet iš kalbėtojos žodžių, tariant, 
pakartojau juos. Kalbėtoja, 
pav., tarp kita kreipės į klausy
tojus: “Ar skaitėt lietuviškus 
laikraščius? Matot, ir tarp so
cialistų yra didelis skirtumas; 
ir socialistų spauda nevienokia: 
vieni kariauja prieš kapitalizmų, 
o kiti pataikauja. Garsina bran
giai apmokamus apgarsinimus, 
— byle jiems doleris. Jie vis
ką parduotų už dolerį, šiandie 
rašo taip, o rytoj kitaip, o po 
ryt dievai žino kų parašys... 
Bet mes kariausime, nepataikau
sime ir nepriimsime apgarsini
mų ir tt. Čia lai aš ir pastebė
jau kalbėtojai: ar sveikinus bu
tų socialistams be socialistiškos 
spaudos, kuomet socialistų laik
raščiai nuvažiuotu tokiais ke- v
liais, kaip “Kova" nuvažiavo?

Bet LSS. 235 kp. valdyba sa
ko: “Kalbėtoja nieko panašaus 
neprikaišiojo chicagiečiams apie 
jų neveiklumų” etc. Ką tas rei
škia? Juk aš ir neminėjau apie 
chicagiečių neveiklumą ar veik
lumą; to ir drge K. Petrikiene 
neminėjo.

Tolinus mano oponentai sa
ko: “Petrikicnė geriausia kalbė
toja iš lietuvių moterų Ameri
koj". Bravo! Ir aš tatai pami
nėjau, būtent, kad d. K. P. turi 
gerą iškalbą. Bet čia eina ne 
apie gerumą, bet apie dalyką.

Paantrinu, kad “Naujienų” 
nr. 86 visa aprašiau teisingai, o 
kad LSS. 235 kp. valdyba vie
naip klauso, o kitaip įsivaizdi
na, tai ne mano kaltė.

Dauginus į panašias polemi
kas nealsakinėsiu.

. —J. J. Chesunas.
šiuo tegul ta polemika ir bus 

pabaigta. —N-nų Red.
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Pranešimai
Chicagos Liet. Darbininkų Tarybos 

pranešimas.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos visuotinas susirinkimas jvyks 
gegužio (May) 26 dienų. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

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

—Ch. L. D. T. Komitetas.

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

RaŠt. Balčiūnienė.

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

Prakalba su naujais paveikslais i- 
vyks šiandie, Utarninke, balandžio 
23 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI.. 7:30 v. vakare. Iužauga padengi
mui lėšų 10c ypat. Kviečia LLSA kp.

LSS. 22 kuopos lavinimos susirin
kimas dėl tolų priežasčių neįvyks 
šiandie, balandžio 23 dienų. įvyks 
kilų ularninkų, bal. 30 dienų.

—Valdyba,

Chicagos Lietuvių Laisvamanių 
Konferencija atsibus nedalioj, bal. 
28 <1. Liuosybės svet., 1822 VVaban
sia avė. Pradžia 10 v. išryto. Drau
gai laisvamaniai, iš Chicagos ir apie- 
linkės, butinai turite atvykt, nes tu
rime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Pradžioje konferencijos kal
bės M. X. Mockus Dubiekas ir kiti. 
Bus taipgi skaitoma Laisvamanių 
programas ir konstitucija. Draugai 
laisvamaniai nepraleiskite šios kon
ferencijos. Sekr. J. Mickevičius

ASMENŲ JIEftKOJIMAI ,

Pajieškau Stanislovo Jesučio .Kau
no gub., Šiaulių pav., WiekŠnių val
sčiaus, Padvarų sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Januška, 
3952 So. Rockwell st„ Chicago, III.

Pajieškau Petro Marozo, kuris a- 
i>ie pušy metų tam atgal gyveno She- 
bovgan. Wis., o dabar gyvena Conn. 
valstijoj. Apie 3(1 m. amžiaus, Kau
no gub., Šiaulių pav. Apie 10 metų 
kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų 
reikalų. Jis pats ar kas jį žino malo
nės atsišaukti. Kaz Siaulys, 
4410 S. Richmond SI., Chicago, III.

Pajieškau draugo, Antano Sliažo, 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 
Miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Lubomirs Šnaras 
4642 S. Marshfield avė., Chicago, III.

Pajieškau puseserių Antaninos ir 
Julijonos ir pusbrolių Vincento Sla
vinskų, Kauno gub., Raseinių pav., 
Vaiguvos parap., Jankiškių sodos. 
Atsišaukite greitai, arba kas jų ad
resų žinote, malonėkit greitai pra
nešti. Mykolas Astramskas, 
4404 So. Hermitage avė., Chicago, III

Jieškau Mečislovo Elenevskio, gy
veno 1912 metais po šiuo adresu: 111 
Ella st., McKees Rocks, Pa., Kauno 
gub., Krakių parap., šulcavos viensė
dijos. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jo dabartini 
adresų. Pirmas, kas praneš, gaus 
$10 dovanų. Domininkas Masalskis, 
4343 So. Hermitage av., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
JAUNA vedusi pora, su 3 melų 

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

PAJIEŠKAU DARBO į namus, na
mu užlaikytoja. Estui patyrus per 
keletu melų tame darbe. Kam rei
kalinga atsišaukite laišku i “Naujie
nų” Ofisų, pažymėdami No 12.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI MOKYKLOS
PARSIDUODA saliunas (kompani

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

PARSIDUODA keptuvė geroj lietu
viais apgyventoj apielinkčj. Keptu
vė gerai įtaisyta, kepama balta ir 
juoda duona, biznis labai gerai eina. 
Priežastis pardavimo — kariuomenė. 
906 W. 31 st st. Tel. Drover 5935

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

PARSIDUODA Čeverykų dirbtuvė, 
pardavimo priežastis—-einu kariuo
menėn. 2843 \Vallace St., Ch>',."'io.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa už žemą kainų, lietuvių apgy
vento] vietoj jbiznis išdirbtas per 
daug metų. Priežastis—kariuomenė. 
Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Joe Janušauskis, 
3244 So. Ilalsted Str., Chicago, III.

PARSIDUODA vienas lotas 25x125 
pėdas, su vandeniu, Šiuromis, gazu ir 
ištaisytomis gatvėmis. $150.00, per
kant tuojaus. Savininkas eina ka
riuomenėn. McDONNliLL, 
2630 W.‘ 38th St, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRANDAVOJU kambarį dėl vieno 

ar dviejų ypatų; puikiai įtaisyta, su 
elektros šviesa. Telefonas, maudynė, 
geroj vietoj, prie gatvekariu linijos. 
Lengva davažiuot, kur tik nori. Krei
pkitės po No 656 W 47th St., kampas 
Union avė, ant antrų lubų. Chicago

RAKANDAI

REIKALINGA vyrai dirbti j le- 
daunę. 10 valandų į dienų. Gera 
mokestis.

Calumet Refrigerating Co., 
Archer and Stevvard Avė.,

REIKALINGA stiprių vyrų dirbi
niui j Rag Shop. Atsišaukite:
1117 S. Sangamon Str. Chicago

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

REIKALINGA merginos, arba jau
nos moterįs lengvam darbui ant 
west side į Bed Spring šapų. Gera 
mokestis, pastovus darnas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

Henry Schomer Company 
509 Mather St., vienas blokas j pie
tus nuo Harrison ir Canal gatvių.

GERA PROGA dėl rimto ir pasto
vaus lietuvio vyro, kuris galėtų už
imti vietų kaipo vargonininkas. Rei
kalaudami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

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

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

LIETUVIU KOTELIS 
1606 So. Ilalsted St., Chicago.

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

Tel. Humboldt 6199

BEI KALINGA žmonių dirbti die
nomis ir naktimis. Atsišaukite j 
Sasrican ('.o., 4063 So. La Šalie Str., 
nuo 7:30 ryto ir 12 dienų.

REIKALINGA leiberių — dirbti į 
medžio išdirbystės dirbtuvę. 26c j 
valanda. Atsišaukite tuojaus.
917 W 20th Place., Chicago.

REIKALINGA 25 patyrę lekeruolo- 
jai, rubberiai ir polišeriai. Gera mo
kesti. Pastovus darbas. Nėra darbi
ninkų netvarkės. Atsišaukite:

Herzog Art Furniture Co., 
Saginaw, Mich.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA greitu laiku bučer- 

nč labai geroj vietoj. Biznis eina; 
čystaš oras, sveikas gyvenimas. Ap
gyventa tirštai lietuvių ir lenkų. Pa
rdavimo priežastis — savininkas dir
ba miestavų darbų. P. S., 
•1939 Baring avė., East Chicago, Imi.

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

Neleiskite dykai laiko.
Mokinkitčs.

Kas nori išmokt anglų kalbos ir 
rašto, rokundų, braižymo pienų — 
eikite į Aušros Mokyklų. Pamokos 
dienomis ir vakarais. Mokestis ne
didelė. Už.sirašvt galima kiekvienu 
laiku. AUSROS MOKYKLA 
3001 S. Ilalsted SI., Chicago

V. Mišeika, Vedėjas.

UŽ $50 NUPIRKSI $2)0 dvigubais 
springsais phonografų, 2 Je\vcl 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmų pasiūlymą. Divo- 
nūs 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti* 
nai praktikos; gera instruk
cija: klesoS dienomis ir va- 
kaiTi^; mokestis $15.00; g> 
lito užsidirbti pinigų mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mO' 
kame komišiną.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

PARSIDUODA “Wur Litzer Pai- 
pas Pianas,” Zalapon didelis ir ma
žas barabanas ir 36 notos už ma
žiausių kainų iš priežasties uždary
mo saliuno. 3608 Cedar St., Indiana 
Ilarbor, Ind. Wm. Radzus.

RETA PROGA.—Jauna pora pri
versta paaukaut savo puikius 5 kam
barių rakandus. Elegantis tikros sku- 
ros seklyčios setas, 8 šmotai, dainių 
rumio setas, vėliausio styliaus. Taip
gi miegamojo ir virtuvės rakandai, 4 
aliejiniai paveikslai Taipgi $850 pats- 
skambinas pianas 1918 styliaus bus 
paaukautas už $220 ir $200 Viclrola 
su bronzos rėmais parsiduoda $55. 
Parsiduoda visi sykiu, arba šmotais. 
Atsišaukite tuojaus. Rezidencija:— 
1926 So. Kedzie Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI
NORIU pirkti saidkarį, bile ko

kios kompanijos. Kas turite parduot 
praneškite greitai. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe Avė., Cihcago.

PARDUODU pigiai garinį byciklj 
“Indiana Excelsior”. J. Mikshis, 
2917 So. Lowe avė., Chicago

NAMAI-žEMft

PARSIDUODA stuba, pryšakis mū
rinis, užpakalinė dalis medinė. Iš 
pryšakio trįs pagyvenimai, užpaka
lyje — 2: viso gyvena penkios šei
mynos. Savinikas išėjo kariuome
nėn: priversti parduoti.

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

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

Wm. Karroll, 
Box 66, Peacock, Mich.

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

Eagle River, Wis..

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

MOKYKIS KIRPIMO IR DK8IGN1NG 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APKfcDALŲ

Musų sistema ir ypatiftkas mokinimu pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir Keriaualua klrpl- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

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

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

MASTEK DE8IGNING 8CHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118 N. La Sulte gatvė. Kambarys 411-417. 
prieS City Hali.

VALENTINE DRESSMAKLNG 
COLLEGE8

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

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

SARA PATEK, Pi r mini n ki

feMOKYKLA
Lotynų ’’ S. V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Vis 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 3. Halsted Si. Chicago lu_.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Jei nori greitai ir pasekmingai ijmoktl Angli
škai kalbėti, skaityti ir raAyt[ Ui lankyk mfln 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:

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

DR. A A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt
Telephone Drover 9493 

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—1 popiety
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 disną.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI

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

2—9 vakare.

Tel. Pullman 342.

D.J.BagociuS'M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryla; 1—2 popiat; 7—• vak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St. 
Virtoj BUchoff’o Aptiekas. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—G po pieta 

IDklriant Nedėldieaioa ir 8ar««a»

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”


