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Vokiečiai grosią anglą 
linijai

Veržiasi linkui Amiens ir Arras
Paėmė Montdidier

Anglai suėmė 3,000 turkų

riems atstovams, jog “kokios 
konvulsijos nė įvyktų bėgyje at-j 
einančių dviejų trijų dienų, vo
kiečių pienas nepavyko.

“Beabejonūs mušis vis dar 
nėra užsibaigęs, liet vokiečiai ne- 
įsigys kelio nė linkui jurų, nė 
linkui Paryžiaus”.

Oficialis presos biuras pary
damas apžvalgą šios dienos' si
tuacijos sako, kad yra tikru, jog 
bus du mūšiai — talkininkams 
užpuolant antrame mūšyje, ku
ris bus vedamas prie talkinin
kams patogių sąlygų.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA DUNKIRK

|Kun. J. J. McCann 
istorija.

CARAS BUS IŠTREMTAS
I į URALĄ

I

PRANCŪZAI PAĖJO 
PRIEKYN

Nustūmė vokiečius 2 kilo
metru atgal

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, March 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 28. — Šią
nakt išleistassis karės ofiso pra
nešimas sako, kąd fronte nitų, 
Lassigny iki Noyon apie 10 ki
lometrų ilgio linijoj franeuzų • 
kareiviai paėjo prieky n iki 2 my
lių. Taipgi pranešama apie at
mušimą vokiečių kaimuose to
liau į vakarus.

True translation filed with th<* post- 
master at Chicago, March 29 1222, 
as reąuired by the act of Oct. q, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 28.
die gauta Paryžiuje žiniųį kad 
kanalo portas Dunkirk, kuris 
tarpais buvo vokiečių bpinbnr- 
duojamas toli šaujama kanuo- 
le, buvo dabar ' bombarduoja
mas per keletą dienų.

Laike bombardavimo žuvę 20 
žmonių ir pridaryta daug mate

1918,

KATALIKŲ KUNIGAS 
ESĄS VED«S

žymus katalikų rašytojas ir 
poetas paniekinęs celibatą ir 
ėmęs civilį šliubą. Kunigas 

užsigina /

Imdamas šliubą 
mėn. vaik

Vakar buvo trum 
nose” minėta, kad

ies 14

Kornilovo spėkos sumuštos.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, March 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 27. Reu
teris praneša, kad sulig paskel
bimo Petrogrado laikraščiuose, 
bolševikų valdžia nutarė perkel
ti buvusį carą Nikolai Romanov 
ir jo šeimyną iš Tobolsko į Ura
lo kalnus. Tas daroma delei ga
limų komplikacijų tolimuose

Vokiečiai žada Lietuvai 
“neprigulmybe”

Jei Lietuva mokės kares skolas
l

ANGLAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIUS

True translation filed with Ihc post- 
nuister at Chicago, March 29, 1918, 
«s re<|uired by the act of Oct. 6KĮV|7v

LONDONAS, Kovo 28 d. - 
Field-maršalas Haig šaąnakt 
praneša, kad po visus dienos mū
šio Į šiaurę ir pietus Scarpe, kur 
Arras buvo vyriausiu centru, 
anglų spėkos atmušė vokiečius 
su dideliais priešui nuostoliais.

VOKIEČIAI GRŲSIA AN
GLŲ KOMUNIKACIJOS 

LINIJAI

Veržiasi linkui Arras ir 
Amiens

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

LONDONAS, Kovo 28. šiau
riuose, centre ir pietuose nuo 
Somme mūšio linijos šiandie į- 
vyko smarkiausi mūšiai, talki
ninkams pasitraukiant nekurto
se vietose, kitur tvirtai laikan- 
ties, o viename atsitikime net 
pradedant užpuolimą.

j pietus nuo Noyon franeuzai 
padarė smarkią ataką apie 5 my
lių fronte ir nustūmė priešo Ii 
n i jas atgal arti dviejų mylių.

Veržiasi link u Arras

svarbiu grandiniu anglų komu
nikacijos linijos su Haig’o kari
ne baza prie kanalo, išrodo šia
ndie didesniu, negu kada nors 
pirmiau. <

Gen Haig praneša, kad kuo-l 
smai&Jausias mušis tęsėsi į šia- 
ufęTr pietus nuo Somme ir po 
to kai priešas perėjo upę ties 
Chipilly, kairysis sparnas armi
jos, buvęs į pietus nuo upelio, 
kiek pasitraukė.

t Tas judėjimas priartino vo- 
| kiečius prie Amiens, kaip dar jie 
niekad taip arti nebuvo. I

. . True translation filed with'thel post- 
VokiečlŲ sonas pavojuje. master at Chicago, March 29, 1918,

as reąuired by the act of Oct. (I, 1917.
Vokiečiai besiverždami kyliu WASH1NGTON. Kovo 28. - 

I pietus, su smailuma arti Mont- Kariskų nlan01naf ka(|
Hidier. jie pastato Amiens į blo- nemažiau kaip 100i000 A|neri- 
g, strategiškų padėjimų, tečiausL karcivhj yra |iril,cnt!li 
jie palieka daugiau ar ">»«»•* ti virtas muii0 linijoj Fm- 
utdar, vokiečių kairįjį sparnų ka<) aU#jkii|g , Vokiečių 
franeuzų įsiveržimtri. 1,^^ „j,- jl|s konir.atak(1f

Vokiečiai paėję 37 mylias • Gen March sako, kad
• „ . . , . .. . . turi apie tai žinių.Beninas dabar tvirtina, kad 
kronprinco armija paėjo vaka
rop apie 37 mylias nuo St. Que- SVARBI ANGLŲ PERGA- 
ntin laike 7 dienų mūšio. ’ LĖ MESOPOTAMIJOJ

Sąryšyj su tuo pranešimu Be-| --------
rlino karės ofisas nurodo, kad 
franeuzai ir anglai yra nuvaryti 
ant žemių, kurios nematė nni-|True translation filed with Ihd post-

.n. , . | master at Chicago, March 29. 1918,-siij inio 1 JI I metŲ. I U8 i-e<|tiire<l bv the act of Oct. G, 1917'.
Jis taipgi tvirtina, kad nuosto- LON1M)NAS, Kovo 28. - Ka

liai nėra didesni negu buvo Ii-K. ofigas skdbia k#a vigL Ul. 
kėtasi ir daugelis tik es, “leng-H sp{kog Hi( apygar(loj. Me- 
vai sužeisti . sopotumijoj, 1(8) mylių j Vilka-

Sušaudė belaisvius Į rus nuo Bagdado liko anglų 
imtos ar išnaikintos.

Suimta 3,000 belaisvių.Daugybė vokiečių kareivių, 
kurie pasirėdė anglų kareivių 
uniforma, kad įnešus sumišimą 
j mūšį Somme fronte liko paim
ti belaisvei! ir sušaudyti.

VOKIEČIAI ARTI ARRAS

fcian-I

100,000 amerikiečių galį 
stoti mušin

Suėmė 3,000 belaisvių

ne

su-

PARDUOS VOKIEČIŲ 
TURTUS

Prezidentas pasirašė po 
bilium

‘Naujie- 
garsėjęs 

savo karingumu buvęs Rymo 
katalikų šv. Marijos parapijos, 
Elgin, Ilk, klebonas, kun. John

vedęs. Beto yra kabinimų, kad 
jis gyvendamas viešbutyj su,sa
vo motore po kita pavarde pasi
samdė apartmentą, iš kur išsi
kraustė neužmokėjusrendos ir 
išsiveždamas nekuriįos tam na
mui priklausančius Rakandus.

Paklaustas apie tai pats ku
nigas McCann užsigobė, kad jis 
yra vedęs. Jis stačiai nenorė
jo atsakyti į patį klausimą, tik 
siuntė eiti pas jo ad' 
vokalas gi pasakė, k
liepė pasakyti reporterių nis, kad 
jis nėra vedęs. Bet kaip kuni
gas, taip ir jo advokatas griežtai 
atsisakė kalbėti apie įkilus kalti
nimus

A iKunigas tik pasinė, kad tie 
visi kaltinimai, kai 
apie jo apsivedimą.& paęjipp iš 
augšto bažnyčios viršininko 
(vyskupo?) ir todėl jis negalįs 
išduoti pamatų savo gynimos ar

atą. Ad- 
kunigas

ir gandai

Kunigas ėmė civilį šliubą*

Vienok nežiūrint kunigo už- 
sigyninių viskas nurodo^ kad jis 
yra vedęs ir ėmė civilį šliubą.

Lake pavieto, Crown Point, 
Ind., augėlesniame (Superior) 
teisme yni rekordui, kad lapkr. 
16 d. 1917 m. yra duotas šliu- 
bas J. Joseph McCann ir p-lei 
Elizabcth Kennedy.

Leidimas išimtas tą pačią 
dieną, ką ir duotas šliubas. šliu
bą davė taikos teisėjas - II. B. 
Nicholson.

Kun. McCann sakosi, kad jis 
nėra tuo J. Joseph McCann, ku
riam duotas šliubas. Bet rekor
dai kitką rodo.

Aplikacijoj prie apsivedimo

rytuose.
v

Kornilov sumuštas

Exchange Tclcgraph praneša 
lis Maskvos, kad komisarų tary- 
l.ba Maskvoje paskelbė apie galu
tiną sumušimą likučių gen. Kor- 
nilovo spėkų, veikiančių Kuba- 
niaus distrikte, Kaukazijoj, Ke- 

I Ii pulkai pasitraukė į kalnus, kur 
Į jie liko atkirsti.

Kaukaziečiai už karę.

Exehange Telegraph praneša 
iš Maskvos, kad Kaukaze eina 

Į stiprus judėjimas už paskelbimą 
karės Turkijai.

Žymesnieji Kaukazo seimo 
nariai sako, kad nacionalistai 
niekad nesutiks atiduoti Kauka
zo distrikto į turkų rankas.

į ' * '

Totorių-Baškirų respublika

j Rcuteris praneša iš Petrogra
do, kad Maskvos Sovietas pie
nuojąs totorių-baškirų respub
liką, į kurią įeitų pietinio Uralo

nančios Orenburgo, Pčrni, Sa
maros, Usa ir Viatka gubernijo
se. Kaip apskaitoma, jų yra 
760,000)3

skaitykite ir Platinkite

Vokiečiai arti Ėkaterinoslavo
VOKIEČIAI PRIŽADA LIETUVAI 

“NEPRIGULMYBĘ”.

. .Jei toji prisidės prie Vokietijos ir pagelbės užmokėt 
karės išlaidas. ?•f

True translation filed with the post-’inaster at Chicago, March 29, 1918, 
as reąuired by the act ofOct. 6, 1917.

WASHINGTON, Kovo 28. — Suv. Valstijų amba
sadoriaus Morris pranešimas iš Stockholmo papildantis 
žinių telegramas, atėjusias keletą dienų atgal apie Vo
kietijos pasiūlymus Lietuvai, sako, kad Vokietija sutiko 
pripažinti tos mažos valstijos (Lietuvos) neprigulmybę, 
jei toji prisidės prie Vokietijos konfederacijos ir užmo
kės dalį Vokietijos karės skolų.

UKRAINA NORI SUSI- (Smarkus mūšiai apie Sevos-
TARTI SU RUSIJA? topolįTARTI SU RUSIJA?

Ukrainiečiai neužganėdinti 
padarytąja taika ir vokiečių 

šeimininkavimu.

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

PETBOGRADAS, Kovo 27.

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

MASKVA, Kovo 26. — Situa-

niausiu klausimų, kilusių nuo 
sustabdymo kares rytuose.

lygomis yra išsiplėtojus tarp val
stiečių ir darbininkų ir yra didi
namas vokiečių rekvizavimu

Kitame gale linijos į rytus nuo 
Arras, kur vokiečiai metė ata
kon keletą pėstininkų divizijų 
po smarkaus artilerijos prisiren
gimo, anglai mušėsi atkakliai ir 
atidavė mažai, jei abelnai atida
vė žemės. Mušis tęsėsi visą po
pietį, matomai, baisiausiu smar
kumu, anglams turint mažesnes 
spėkas.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, March 29, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. tt, 1917. True translation filed with the post-

LONDONAS, Kovo 28. - Vo- Im.’
kiečiai šiandie pa.larč smarkiai WASHINGToN> Kovo 28. - 
atakę prieš Arras. šiauriniame Li(lentas wiIsonus ši!U1(|ic pil 
gale otensico fronto. ? VT u„ , ■. . - . si rašė po bilium, kuris atidaro

■ ';’aZ,a"S,a 7 a,V‘- keli, prie par.lavimo didelį, Vo-
zijas (84.<MI0) kareivi, prieš an- 1)UOga bių Anu,rik()j h.
gi, limjas po smarkaus bomabr- vul<tžiai l)llsisavillti
davimo, pnesas smarkiame mu- ie lftukas įr <l(1.
syje prasiverž? per anglų fronjo kus H<)b((ken N j Nuosavybės

v- - i , i -a • ,i ir investmentai Vokietijoj jun- Musus vis dar tebesitęsm anglui buvusiojo kane-
tvulumų apygardoj apie r.sl „ •
mylias nuo Arras. Gynėjai ka- . . ,. ,1 .. . . . i* n-- „ net paties kaizerio bus parduotinauja atkakliai kad ršgelbejus, ant hcitacijos.šią svarbią bazą. 1

itirpc uuvunvju r 
Bethmann-Hollweg ir

Vokiečiai paėmė Montdidier

Netekus Montdidier, kuris pa
kliuvo į vokiečių rankas šįryt, 
franeuzai užėmė pozicijas į va
karus nuo miesto augštumose ir 
kaip sako vėliausi pranešimai, 
laiko tvirtai savo naująją liniją.

Palei Oise upę Petain karei
viai neatidavė nė vieno colio že
mės.

Pavojus Amiens.

Pavojus Amiens, skaitomu

BUS NAUJAS MUŠIS 
—TALKININKŲ

Nenori pakelti algos

--------  t SAN JUAN, Porto Rico<—Cu- 
Vokiečiai neatsidarys kelio kraU8 iiHlkų darbininkai’ 

į Paryžių treikuoja. Jie reikalauja
' --------  . limo algos. Dabar jie gauna tik

True translation filed with the post- . qr •mastei- at Chicago, March 29. 1918, ,r *h)C l • 1110

j Paryžių
tebes- 
pake-

cukraus kaina pakilo nuo
tarpu 
$3.25as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 28.—L’Hu- ant $6.25 už 100 svarų. Ci kraus 
ere sako, kad premieras Cleme- laukai yra daugiausiai va 
nceau užreiškęs šiandie neku- Amerikos cukraus trusto.

įdomi

McCann gimė spalio 25, 1862, 
Rhode Island valstijoj.* Sulig 
biznio — “pasitraukęs”. Jo tė-/ 
vo vardas — George, o motinos 
T Catherinc.

Kun. MVCann sesuo pripaži
no, kad vidurinis kunigo vardas 
yra Joseph. Taigi jis yra John 
Joseph McCann.

Šv. Marijos Rymo katalikų 
parapijos auksinio jubiliejaus 
istorijoj, išleistoj 1913 m., sa
koma:
“Kun. John J. McCann gimė 
Providence, R. I. (Rhode Is- 
land), spalio. 25, 1862 m. Jis 
yra sunūs George, T. ir Catheri
ne McCann iš Aurora, Ilk, kur 
jie persikėlė gyventi liepos m. 
1866 m.”

'laj reiškia, kad čmusio šliu- 
bą McCann’o gimimo diena ir 
vieta ir tėvų vardai pilnai sutin- 
ka-su kun. McCann gimimo die
na ir vietų ir tėvų vardais.

Kunigo pati—vienuolė.

Kas toji “Misa Elisabeth Ken- 
• liedy”, su kuria J. Joseph Mc
Cann apsivedė? Niekas jos EI-

ginė nepažinojo. Tik paskui 
Rlginiečiai prisiminė, kad ' šv. 
Marijos katalikų parapinėj mo
kykloj tūlą laiką atgal viršinin
kę buvo vienuole “Mother Alo- 
ysius”. Pažiūrėta rekordai ir 

| atrasta, kad jos tikrasis ir pil
nas vardas yra Elisabeth Violet 

Į Kennedy (Vienuolės ir vienuo- 
j liai įstodami į vienuolyną pap- 
Į rastai pakeičia savo “žemišką- 
’jį” vardą). Mokyklą ji apleido 
birželio mėn. 1916 m., ' ,

“Mother Aloysiuš”, sakoma, 
buvo persbyterionč jr paskui 
įpriemusi katalikų tikėjimą. Ji 
paeina iš Kanados.

į Aplikacijoj prie apsivedimo 
leidimo paduodama, kad Elisa
beth Kennedy gimė, Kanadoje, 
lapkr. 6, 1882, gyvenanti Chica- 
goje. Jos tėvu yra John Ken
nedy, gimęs Pennsylvanijoj, o 
motina Nellie, gimusi Airijoj. 
Abu yra -mirę.

Turėjo vaiką.
Taikos teisėjuf Nicholson pa

rodžius kun. John J. McCann 
fotografiją, jis pažino ją, kaipo 
J. Joseph McCann, kuriam jis 
lapkr 16 d. davė šliubą.

Pažino fotografiją ir p-lė Lil- 
lian Smitli, išdavusi apsivedimo 
leidimą. Jie abu sako, kad imda
mi šliubą su savim turėjo 14 mė
nesių vaiką, nors p-lė Kennedy 
savo aplikacijoj sakė, kad 
niekad nebuvo vedusi.

tų-
Centrą Ii ne Rada, augščiausia 

valdančioji įstaiga Ukrainoj iš
reiškė nepasitikėjimą Ukrainos 
valdžia.

Išdidus Vokiečių apsiėjimas si i 
ukrainiečiais pagimdė konfliktą 
su vokiečių komendantu Kijeve, 
deli ko rezignavo valdžios narys 
Petlura ir jie gali privesti prie 
a t vi raus susikirtimo.

Rubežią klausimas.

mai patvirtina žinias, kad bol
ševikų kareiviai atsiėmė Odessa.

Odessą pirmiausia bombar- 
<lųvfi..: abiykę.. iš Sevoslopolio 
kruizertai.

Sevoslopolio apielinkėj įvyko 
trijų dienų atkaklus mušis tarp 
bolševikų ir austrų-yokiečių pu
lkų.

Vėliausi karės biuletenai pra
neša, kad austrų-vokiečių spė
kos yra už 10 mylių nuo Ekate- 
rinoslavo, pirklybinio ir pramo
ninio miesto apie 250 mylių į 
šiaurryčius nuo Odessbs.

KUNIGAS NUTEISTAS 
5 METAMS ĘALĖ.II- 

MAN

Už paleistuvavimų

ji

Slėpėsi viešbučiuose.
z ’’ ’ -f' ’ ■ f ' i > *. ’ ' •' ;

Už savaitės prieš J. Joseph 
McCann apsivedimą^ Edgcvvatcr

kie yra Ukrainos rubežiai. Prieš 
bolševikų revoliuciją Ukrainos 
Rada reikalavo 9 pietinės Rusi
jos gubernijų — Podolijos, Vo- 
lynijos, Kijevo, Poltavos, Ekatc- 
rinoslavo, černigo, Chersoniaus, 
Besarabijos ir dalies Dono apy
gardos. Dabargi ji pridėjo Cha
rkovo gub, ir dalį Kursko ir Vo
ronežo gub.

Ta teritorija sudaro geriausią 
grudus, anglis ir rudą teikiančią 
apygardą Rusijoj. Į ją įeina į- 
vairųs industriniai centrai, kaip 
Charkovas, Kijevas, Ekaterino- 
slav, didysis Juodųjų jurų per
tas Odessa, laivų budavojimo 
centras Nikolajev ir daugelis ki
tų didelių miestų, surištų gera 
geležinkelių sistema.

Informacijos iš autoritetingų 
Ukrainos šaltinių duoda įspūdį, 
kad Rada dando susitarti su bol
ševikų valdžia pamatais federa- 
tyvio sąryšio su Rusijos respub
lika. Bet ikišiol nepradėta apie 
tai tarybų.

Reikalauja didesnės algos
‘ SEATTLE, Wash. — Organi
zuoti elektrotechnikai reikalau
ja pakėlimo algos $1.00 į dieną. 
Jie dabar gauna $5.00 į dieną.

CHICAGO. šiomis dieno
mis prisaikintojų’teismas po *15 
minučių tarimosi nuteisė keliau
jantį pamokslininką kun. Ed- 
ward F. Findlay penkiems me
tams kalėjimai) už tvirkinimą 
jaunos mergaites Clara Snyder 
iš VVaukegan, III.

Mergaitė patapo motina kada 
ji buvo 11 metų anyžiaus.

Ims kariuomene kriminali
stus

AMSTERDAM, Kovo 28.
Sulig čia šiandie gautų žinių, 
field-maršalas von llindenburg 
ir kancleris von Hertling nutarė 
pašaukti kariuomenėn tinkamo 
amžiaus Vokietijos kriminali
stus.
. , ■>.......     i i ■■■---- i....... n— ■ n —.i ■ -..i-

DRG. K. PETRIKIBNĖ 
WAUKEGAN’E

Nedėlioj, kovo 3 1d. drg. 
K. Petrikienė iš Brook- 
lyn, N.Y. kalbės Wauke- 
gane, III. — Liberty sve
tainėj, 803—8t h St. Pra
džia 3 v. po pietų.

Visus waukeganiečius 
kviečia atsilankyti

LSS. kuopa.
(Tąsa ant 2-ro pusi.)

■Į*—- ...........■■..■—i,, į, į, į   ,,,, . ..1 n į m .   

s IMPERFECT IN ORIGINAL
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viešini

MED 1IŪJ
Kovo-March 31

Didelė Lietuviška

Pabaigoj Šokiai
Chicago

Areštavo mišias laikant

Muzika K. Pociaus.

$4.00 iki $10.00 Farma! Farma!Nenori nusileisti

kiaurai su pamušalu,
•miso ser

HA5TER 5Y5TEI1
Čeverykų Krautuvė

popio

J. A. URMONAS
1005 MARION ST WAUKEGAN, 1LIStetson Skrybėlės

KM

Pradžia 6:30 vai. vakare 
Inžanga 25, 35 ir 50c

VELYKINIAI SIUTAI
Tamsiai pilki ir rusvai

liėtuvaite 
ir linksma 
šventės

Naujos Pavasarinės ir 
. -l t.

Velykinės Skrybėlės

$2.50 iki $5.00

savaičių, 
apsistojo 
Liir išbu-

Qur
Šole

Lietuvių Scenos Mylėtojų Kate 
lis atvaizdins vięno veiksmo ko 
medijų—

puikiai pa
mpamais, 
kvictkais, 
kaspinais

KUN. JOHtl JOSEPH McCANN 
Rymo katalikų kunigas, kuris, 
kaip rodo, rekordai, peržengė ce
libatų ir apsivedė su vienuole, 
p-lė Elisabeth Kennedy.

Lietuviu Darbininku Literatūros 
Draugijos 79tos Kuopos

Taipjau pinu u sykiu Koselandt 
dalyvaus didelė

“CONSILIUM 
FACULTATIS'

tmentui
etų reikalaujanti 
lammond

g? naklj.
£rie stotį.

Papuoštos Skryh 
lės gražiais 
nais, si 
crepe 
krepšio 
grybais 
kraštu, 
kaspinais 
ir vainiku

kaspi- 
georgette 

irba saliu, 
pavidalo, 

suvyniotu 
papuošta
6.50

ir dirbanti kasdien. Geros mokyklos, bažnyčios irjtt.
uždirba nuo $100.00 Ji kl 

i genj 
ageidau- 
ite arba

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

Belo šiame vakare pirmu sykiu 
Boselande dalyvaus

KART SCHAFFNER & MARX’O DRABUŽIŲ NAMAS 
Florsheim Čeverykai
Ši krautuvė užsidaro Panedėlio, Utarniko ir Ketvergo Vakarais

Vilnonės Serge Siutai
Parodoma paveiksle du mode

liu; pasiūti pagal vėliausią madą 
puikiai išrodanti modeliai; ži po
nai pamušti per visų; sejonai sli 
rumbuoti ir su diržais užpakalyj 
puikus siutas už galimai (M 07.* 
pigiausių kainų .... | O

Znanije” Kliubo Balalaikų 
Orkestrą.

HALSTED & I4T?

ten jie tankiai
Elginų, jų tarpe vienai moterei, 
kuri, sakoma, užmokėjusi už li- 
gonbutį, kada Oak Park ligony 
butyj p-iai Niles gimęs kūdikis.

Apie mėnuo atgal Niles’ni iš
sikraustė iš to apartmento ne
užmokėjų už tūlų laikų rendos, 
sakoma $65. Kartu dingę $300 
kauras, kiek sidabrinių indų ir

Kunigo* J. J. McCann 
Istorija.

(Tųsa nuo 1-mo pusi.)

Jie sakę, kad tų dku- 
ituld “Mrs. 

Jie, sakoma, pabe- 
Daiktai tiko išvežti į

Rusų “Znanijs” Kliubo Choras 
kuris padainuos keletu gražių 
dainelių, taipgi Laisvosios Rusi
jos Himnų.

Nauji •Pavasariniai ir 
Velykiniai šilkiniai

* Marškiniai
$3.50 iki $6.00

Vaikams pavasariniai Virš’ 
kočiai, Šviesioje arba tam
sioje spalvose, lygus arba 
•trench styliaus. 1 (M QE 
iki 2Vj metų už..

Speciališkn grupė 
Skrybėlių visų po- 
pulerių stailių ir 
spalvų, paprastos 
"I a keruotomis plun
ksnomis, kaspinais, 
vaisiais arba Hfi 
gėlėm, 8.50 ir I U

LENGVA YRA PASIRINKTI SAU VELYKOMS 
SKRYBĖLE Iš MUSŲ SANDĖLIŲ

■IIIIIIIIIIIIIIUI LDLD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

Vyrišky Drapan y Baigei^5 
•Nauji neatimti, daryti ant užs> 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 110 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 iMl 
18 doleri

Pįinas pasirinkimas kailiu pateik 
tų overkjtų. ’ ,,

Visai Uažai vartoti siutai it over 
kotai, vę/iss nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 liti 
$4.50. Vaikinams siutai nuoz $3.06 
fti $7.50.

Vilnonio Poplino Siutai
Purddotba paveiksle du mode

liu {parodyta pdikios vilnonės 
materijos; puikiai pritaikyti ži- 
ponai, papuošti juostomis ir gū
žimais; šilko ka]nieriiis skirtingos 
spalvos, tamsiai mėlynos, rusvos, 
pilkos ir juodos; apkai- COE 
minta jm> ................

Francuziškos Serge Siutai
Parodyti paveiksle du modeliu, 

pageidaujami geresniam dėvėji
mui, padalyti iš puikios kokybės 
tyrų vijau Francuziškos serge, 
tvirtų ir stangiai austų; gera stai- 
lė irtaipgi gerui nudirbta; abu 
siutu papuošti, pynėmis

THE NEW.RIVĘR COMPANY
The Ne\v River 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 išmokesčĮių 
Dirbama pilnai. Geri mainieriai i-------- — ,
$125.00 į dvi savaiti. šiuo laiku yra reikalingi keletas 
inainierių, vien tik geri tegul atsišaukia, kablaus 
jami su šeimynoms. Jeigu Jus žingeidaujate, ate 
parašykite mums savo prigimtoje kalboje.

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

Poplinas arba Serjre
SIUTAI—Daug puošnių stailių 

kurių dvi parodoma paveiksle; ne 
vien yra naujausios stailės, bet 
audimas yra tokios rųšies, kurių 
jus rasite augšeiausios rųšies dra
bužių; spalvos susideda iš tam
siai mėlynų, rusvų, gelsvų, pilkų, 
ir juodų, apkainuota ^^3 75

Vaikams puikus m 
ge Siutai, gryno vilnono, pui 
kaus audeklo ir gvarlantuo- 
jamos aiškios QfT

Nežiūrint viso to, kun. Mc 
Cann, neketina nusileisti. Jis y- 
pač kaltina vyskupų Muldoon, 
kuris esu jį, kun. McCann, 4 ar 
5 sykius norėjo pasodinti į be
protnamį. Net ir dabar, kada 
eina eikštėn, kad kun. McCann 
yra vedęs, jis sako, kad tos ži
nios paeina nuo “augšto bažny
čios viršininko”. Jis net grasi
no nuvilkti to vyskupo raudona 
rūbų ir atsikreipė prie 
žiaus (apaštališkojo) atstovo A- 
merikoj, kad lasis įsimaišytų į 
jo kivirčais su, vyskupu Mul
doon.

Dabar kun. McCann laukia 
bylos už šaudymų į policijų Ta 
byla turėjo būti nagrinėjama pe
reitų seredų, bet .liko atidėta.

Tada vyskupas ir komitetas 
kreipėsi j teismų, kuris uždrau* 
<le kun. McCann kliudyti vysku
pui Muldoon ir jo agentams pa
imti bažnytinį turtų.

Bet. kun. McCann nepaklausė 
nė teismo paliepimo. Kovo 17 
d. jis užsidarė bažnyčioje ir ka
da atvyko policija jį išvaryti iš 
bažnyčios, tai jis jų pasitiko 9 
šūviais, paleistais iš vidaus baž
nyčios. ’ Policija betgi pagalios 
išlaužė bažnyčios duris ir areš
tavo kun. J. J. McCann laikant 
jum mišias.

Papuoštos Skry
bėlės, krepšio, gry
bais, nulenktais ar
ba užriestais viršun 
kraštais, papuoštos 
kvietkais, vaisiais, 
plunksnomis, spar
nais arba $O QE 
kas] > i nais * v v

K. of P. SVET.
11037 Michigan avė., 

Roseland

Nauji Pavasariniai Siutai
Puikiausi drabužiai, geriausio darbo, vėliausio 

styliaus ir žemiausios kainos.

$18, $20, $25, $30, $35 ir $40

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIOKU ir MOTERIŠKU AVR8DALŲ

Mueų siatema ir ypatiikas mokinimai pa
daryk jus ii novu | trumpa laika. •

Mee turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mea su
teiksime praktiška patyrimą kuomet jų mo- 
kyaitSe.

Elektra varomos mašinos muaų siuvimo aky- 
riuoee. ' . S

Jus esate užkvieiiaml aplankyti ir pama
tyti muaų mokykla bile laiku 
karais ir gauti speciališkai pigia kaina.

Patrenos daromos
stalių

Papuoštos .vairiai 
atlenktais ir užrie
stais kraštais, pa
puošta su georgettc 
arba šalin, vaisiais, 
sparnais, kaspinais, 
vainikais, ar spar- 
ninėm plunksnom, 
pasirinki- $ J AE 
mc po..

Kunigas) J. J. McCann, kituose 
viešbučiuose yra žinomas kaipo 
Leo Gregory, po kuriuo vardu 
jis tankiai tuose viešbučiuose 
gyvenęs. ,

Leo Gregory yra kun. J. J. 
McCann slapyvardis. Po tuo 
vardu jis yra parašęs nemažai 
raštų ir išleidęs poezijos knygų.

J. J. Niles būdamas Edgewa-

ter Bėach viešbutyj taipgi laši
nėjęs eiles). Jis ten biulamas pa
rašęs vienas eiles, užvardytas 
“The Angel of the Lake”.

Gyvendamas Shiridan Road 
apartmente J. J. Niles tankiai 
sakydavęs, kad jis yra rašyto
jum ir skaitydavęs poezijas.

Vienoj kun. J. J. McCann (Le- 
o Gregory) eilių knygoje yra 
paveikslas moters /‘Dona Beal- 
riz Enriguez.” Ta moteris, e- 
sahti labai panaši į p-ių Niles.

Eilėse apie* tų moterį taip kil-
'. < t

ko sakoma:
“My treasure is a vvoman, flesh and 

soul, |
Witb intel]cct to guiile her choice.- | 

and will 
Unlrammeled to selecl what pleases 

her. i
Thou, lovc<( one, sferinę me, made1 

choice of me; | 
And

Skrybėlės, gražiai 
rankų darbu papuo
štos, įvairiais pa
puošalais su geor- 
gelle crepe, puikiais 
vainikais, vaisiais, 
sparnais, sparninč- 
mis ar strauso plu- 
nksnomnm $ 
$12 ir......... I

Velykinių Siutų Pardavimas
Pasiūloma ypatingos vertės vidutiniškai apkairiiiolų aiutų. Geri 
sirilikimai yra pridėtame įstatyme.

.Dabar laukiama Mrs. Niles 
šiomis dienomis atvykstant į 
Mihvaukcc - Wisconsin viešbu
tį, kur ji esanti užsisakius ka
mbarį kaipo “Mrs. Hammond.” 
Ten esą yra atėjęs ir laiškas ad- 
resubtas .J. Niles.

Kaip Blackstonc viešbučio vi
ršininkai, taip ir firma persam- 
džiusi aprtHmentų, *1 taipjau ir 
namo užžiur.ėlojas iš fotogrhfi- 
jos pažino, kad .L J. Niles yra 
kun. J. J. McCann.'

Krautuvė
Užlaikėm laikrod 

zalietus ir J 
ųiufr daiktus 
viškų kny^ų.

karais.
■' 8. (J O R D O N

141$ M Halated SU ChJca**®. 3SL-

sopinu me 
choice of

I, pf vvomankind, have chošen 
thee.

bodies, minds and wills are 
bound by love.

minister ėan we lwo human 
heitrts.”

Pirmesnė kun. McCann istorija

Kun. John J^McCaun pirmų 
syk atkreipė visų atidų ne dabar 
paaiškėjusiu apsivedimu, o pa
sipriešinimui Hockfordo dioce- 
Jcijos vyskupui Peter J. Muldoon.

Kun. J. J. McCann buvo klc- ‘ 4 k ’
bomi Šv. Marijos parapijos, El- 
gine. Tai gana turtinga parapi
ja, turinti4 apie 2,500 narių ir 
kaip pats kun. McCann prisipa
žino, jam esanti verta $100,000 
ir duodanti kasmet apie $5,000 
pelno.

Jis išbuvo toj parapijoj apie 
20 ihetų. Jis draugavęs su vys
kupu ir viskas buvo gerai. Bet 
kiek laiko atgal parapijonįs pra
dėjo šiaušties prieš jį, rodos, už 
pinigines atskaitas, ir pamažu, 
o paskui ir visai nustojo kinkę 
jo bažnyčių. Vieton to parapi- 
jonįš pradėjo lankyti vokiečių 
katalikų bažnyčių.

Prie to dar prisidėjo nesusi
pratimai su vyskupu,'kilę, kaip 
sako kun. McCann, delei paskry- 
rimo Chicagos arčivyskupu Mu- 
hdoleino.
f ^audė į,parapijos kojtiiteta

Vyskupas Muldoon ima ir pa
skiria kita klebonų — kunigų 
Flynn, o kun. McCann pašalina 
iŠ parapijos. Kun. McCann nu
tarė nepasiduoti vyskupo palie- 
piintii ir atsisakė apleisti para
pija. Kada kovo 14 d. pas jį at
silankė vyskupo naujai paskir
tas parapijos komitetas priėmi
mui bažnytinio turto ir knygų, 
tai kun. McCann iš.antro augš- 
to klebonijos lango paleido Į tų 
komitetų penais revolverio" šū
vius;Visus lietuvius ir 

kviečia atsilankyti 
praleisti pavasario 
Velykų dienų.

L.D.L.D. 79 k p

gose.
Begyvenant jiems viešbutyje 

pas juos tankiai atsilankydavę 
kunigai.

Ten Niles išgyveno iki gr 
džio 12 d., kada 
vo į Bostonų.

Po beveik trijų 
gruodžio 24, Niles’ai 
Blackstonc viešbutyj 
vo iki gr. 27.

(iyvenant Blackstonc 
tyj Niles pagarsįno laikraščiuo
se jieškųs kambarių. Firima Wil- 
lis and Frankens-tein persamdė 
jiems apartmentų prie 6830 
Sheridan Road. Begyvendami

Beach viešbutyj apsigyveno po 
relė, pasivadinusi 
Mrs 
dyba pagal fotografijų 
tikrai pripažino, kad tai yra kun 
J. J. McCann.

P-nia Niles gyvendama vieš 
butyj turėjusi su savim apie 1 
mėn. kūdikį.

Boto J. J. McCann parašas p< 
apsivedimo leidimu sutinka si 
J. J. Niles parašu viešbučio kny

Nauji Velykiniai 
ir Oxf ordai

SPECIALIAI: VAIKŲ
Mieros 8 iki 16 metų.
maišyti. Materija yra stipri, pilnai užganėdins 
jus. Jie yra stipriai ir gražiai pasiūti. Kelines 

$6.75

Copyright Ilurt Schaffocr & Mgn

Roseland’o Geriausia ir Didžiausia Drabužių

žiedus, bran- M| j|||||įfl|J I
kitus aufcsi'n'ius ir sidabri- įMI

TaipgB Įvairiausių lietu- nW (mBkN
ii ii r -th / ’ *-w «- _ •» Ir’ "j II.

Nenusiminkite, idant negalite išgirsti I 
balsų geriausių pasaulio artistų, nes pqs U 

mus krautuvėj randasi geriausių gramafonų ir ’rvkordų.
• Grapiofonų 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 paininėsim keletą naujų lietuviškų rekordų: 
E2356—Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
E2358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą. 
E2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
E3313—Sukruskime Broliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus.
E3349—Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės man jaunam 
E3350—Naujoji Gadynė ir Dainius. [mergelę.
E3323—Ilgu, ilgu ma nant svieto ir Mano Skarbas.
E3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva.

Kiekvienam pareikalavus siunčiam gramafonų ir rekordų ka
talogus veltui,

and
J. J. Niles. Viešbučio vai- 

beveik

PAIN-EXPELLER. & 
lai kiekvienos šeimynos periausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.-r-j Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
■ branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

d:del|. . ... .H Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumų dr pagelbingumo. Nes.’" 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, ffhrduodattiais

MJ už pigesnę čienią. t , I
u Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
N pakclije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„l.OXOL,” o taipgi musų pavardė. -U Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose LH aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką tu 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

Puikios šiaudinės 
Skrybėlės, mažos, 
vidutinės ir didelės 
mieros, 
puoštos 
naujais 
vaisiąist 
ir plunksnomis, ap
kali) nota C A
no......... I .OU

dieną

jėgai Jutų mierą — bile 
arba dydlio, 1* bile madų fcnyffM, 

MASTER PESIGltlING 8CHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinia,

118. N. La Baile catvi. Kambarys 411-417. 
prie* City Hali.



KORESPONDENCIJOS
ĖELOIT, WIS

Petrus

Ragovietis

apie dievus, velnius

Kovo

tikėjimo griovikui

SWANSĖA, ARIZ

Kletf’n
Nerth

Side 
Store

aktoriai duoda žinią komi 
kad jie nebemaną va

‘ ' 75

IJth 8L Tel. Kedzie 8901 
Paulina. Tai. Weatern 1S 
851445 W. 12th SL, arti 
8t. Loula ir 111547 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago, III.

TRAVEL
20

, po tris šimtus 
daugiau. Aukų

o ,da negi r 
de, kad ko 
kęs j Bock 

kad pakvietus | Be

Geriausius $25 Vertės Siutus

naujas šiems me-
Bolesląvas

Pąpras- 
mokama nuo 

Šiaip 
valgomieji ir 

egirdetai pabra-

Klee’s
Milwaukee

Avenua 
Store

Vielos kasyklų darbininkai 
buvo pakėlę streiką dėl valgio, 
ir streiką tą pačią dieną laimėjo.

(Seka ant 6-to pusi,.)

Matyt, kunigo žodžiai pataikė 
tūliems parapijonų į širdį. Va
karė, kovo 21. Mockui tebekal
bant viena jauna mergaitė, vy- 
tė, pakilus nuo kėdės išėjo lau
kan, o kur ji sėdėjo, rasta pali
ktas kiaušinis. Matyt, buvo tai
komas
Kiaušinis atiduota Mockui, o su
sirinkimas turėjo daug juoko, 
kad vytės pradėjusios kiaušinius 
dėti.

išrinktas
tams pirmininkasJ 
Liubkevičia, užpraeitame miti 
nge padavė sumanymą pareng
ti teatrą ir prakalbas. To da
lyko delei tapo išrinktas komi
tetas: Jurgis Nakraši
Kurackis ir Jurgis Švagždis. Bet 
ligŠiol apie tai nie 
dėt. Paskui pasir<

I mitetas buvo nuv 
Ifofrd, rn
loit lietuvius teatro lošėjus. Lo
šėjai prižadėję atvykt. Buvo 
jau nusamdyta svetainė, bet kaip 

I reik, 
i tetui
žiuoti į Beloit. O apie kalbė
toją nėr ko ir šnekėt. Tokiu 
budu nėr vilties, kad įvyks te
atras ir prakalbos. Nežinia, ko
dėl rockfordiečiai nebepanorėjo 
mums gera padaryt.

Balandžio 2, taigi antrą Velykų 
dieną, vietos Dain. Dailės Mylė
tojų Draugijėlė rengia koncer
tą ir balių A. Kromelio svetainėj. 
Koncertas žada l/ul labai įvairus 
ir gražus. Heikėtų ^Vestvillės ir 
apielinkės lietuviams paremti tą 
jaunimo veikimą skaitlingu at
silankymu kocertan.

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

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stuby išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3001-3039 8. Halated 8t., Chlca.0, ) 11.
_____  _______ ...... _ .. . ... . . ... . 4. .. , ............................ . ...... _ . S , .... ........ .

ILL.
— Vyčių 

Areštai.
22, išskiriant

WESTVILLE, 
I Mockaus prakalbos. 

■ kiaušiniai. —
Nuo kovo 15 iki

I tik 18 dieną, kas vakaras buvo 
čia M. X. Mockąus prakalbos.
15 ir 16 d. buvo rodomi Inkvizi
cijos paveikslai, taip jau paveik- 

I šiai iš mėlinkelnių darbininkų 
gyveninio. Paveikslai buvo gra
žus ir žmonėms labai tiko. Ki
tais vakarais kalbėjo įvairiomis 
temomis
kunigus, jų gaspadines etc. Žmo
nių per visus vakarus lankėsi la
bai skaitlingai 
klausytojų ir 
padengimui lėšų surinkta $101. 
28, o Mockaus bylai Wąterburyj 
vesti $57.87, iš viso $159 15.

Mockus yra gana iškalbus ir 
I jam labui gerai sekasi kritikuot 
i bibliją. Tam turi surinkęs daug 
faktų. Tik vienas dalykas ga
dina jo prakalbas, būtent, jo per
daug status ir vulgariški žodžiai, 
kurių jis griebiasi. Vadinimas 
katalikų mokslo, arba tikėjimo, 
“žalčių mokslu’*,, “gyvačių tikė
jimu”, yra visai nepritinkamas 
viešam kalbėtojui. Vadinti Kri
stų “nuparkusiu žydeliu” etc., 
nesileidžia ne vienas šiek tiek sa
ve, gerbiąs žmogus, juo labiau 
kalbėtojas, kalbąs visai skaitlin
gai audiencijai. Tokiais šlykš
čiais išsitarimais kalbėtojas ne 
tik save žemina, bet ir publiką pi 
ktina, ir vietoj naudos padaryti, 
sukelia apmaudą ir kerštą. Į 
prakalbas juk atsilanko daug ti
kinčių žmonių. Jie, pirmą syk 
išgirdę tokių niekinimų ir išjuo
kimų to, ką jie skaito šventa, 
pasipiktina/ užsidega apmaudu 
prieš kalbėtoją, ir bėga laukan j 
ausis užsiėmę. Vietoj kad ką 
daugiau atsižinojus ir kritiškiau 
pažvelgus į kunigų skelbiamą 
“tikėjimą”, į bibliją (pasak Mo
ckaus, “durnas žydų pasakas”), 
jie patampa- dar aklesni kunigų 
įrankiai.

Kurstymas prieš Mockų.
Mockaus prakalbos čia neti

ko labai vietos kunigams. Ne
dalioj, kovo .17, šv, Petro ir' Po
vilo parapijos kunigas Deksnis 
iškeikė Mockų, išvadino jį bepro
čiu, tamsunu ir tt., ir užreiškė,

J V\ I

kad kituose'miestuose tokį tikėji 
mo grioviką geri parapijonįs pa
šventiną, sako, supuvusiais kia
ušiniais, tik čia, girdi, žmones 
nenorį savo švento tikėjimo ap-

VAIKAMS Siutai, puikaus 
.sukirpimo, naujausi ruili- 

tariai modeliai. Kotai turi ke
turiais guzikais prisiūtus kiše- 
nius ir siutai su DVEJOM*gerai 
pasiūtom kelinėmis, pasiūti iš 
vien tik gryno vilnono materi- 

h jos, puikiose pavasario spalvo- 
se. Mes turimo šiuos augštos 

V’ pušies siutus visų inierų -4-nuo 
(i iki 18 Extra ge- $4 O E A 
ros vertes ...... IC«UU

pmiRKIShT • 

vvfrtt sau

ir visokiais budais kliudęs susi
rinkusiems žmonėms melstis 
(gathered for religious worship) 
kovo 17 dieną. Iš Mockaus pa
reikalauta tMM) dolerių'kaucijos, 
kurią už jį tuojau uždėjo svetai
nės savininkas A. Kromis 
22 dieną Mockus buvo pašauktas 
prisistatyti prieš teisėją H. A. 
Brown, kur jis užreiškė, jog esąs 
nekaltas, ir jo byla tapo atidėta 
ant kovo 29 dienos. Teisman bu
vo prisirinkę apie 200 žmonių, 
pasiryžusių kuo galint padėti 
Mockui ir neleisti, kad juodoji 
ariųiją gautų viršų.

Ape Mockaus teismą, kada jis 
įvyks, pasistengsiu plačiau pra
nešti, nes juk tai įdomu žinoti, 
kaip tamsybes apaštalai stengia
si visokiais budais laisvą žodį 
pcrąekioti. ■

Žmonės, ypač laisvesnių paž- 
valgų, begalo pasipiktinę tokiu 
neprigulmingosios bažnyčios va- 
rgoninko.pasišokimu, ir, be abe
jo, tuo jis nedaug ką laimės, bet 
prarąsti praras daug.

už rymiečius (kaikurie sako, kad 
šiuo atveju kaip vieių taip ir an
trieji susivieniję). Taip, nepri
gulmingosios parapijos vargo
ninkas Stanley Bcilly (nežinau 
kaip jo tikra pavardė) išėmė va- 
rentą prieš Mockų, skųsdamas jį, 
buk jis ardęs katalikų pamaldas

Geriausi Vieta Pirkimui Velykoms, 
Siutus Yra Už “Vidurmiesčio”

mai, ar daryt Wesvillę sausą, ar 
pidikt šlapią. Slapieji veda ge
rą agitaciją, ir greičiausia “išsau
sinti” nepavyjg^ neš mainierių 
priežodis sako: reikia dulkes 
alum nuplaut. Nuplaut tai nie
ko, tik beda, kad kaijcurie per
daug plauna ir iš kišenių visa ką 
išplauna. — Merginą Mylįs.

Siutai hu DVEJOM kelinėmis, 
militariško modelio de] jaunų 
žmonių, konservatyvi styliai 
vyrams, vilnonių siūlų audi
niai ir kašmeriniai naujose, pa- 
vasarinėse> spalvose, sezono 
stebėtiniausi vertė — DVEJOS 
kelinės, kotas ir vestė CIC 
pas Klee už ............ I O

DYKAI
Vaikams

Suveniras, kuris ge
riausiai už viską vai
kams tinka—gera bą-i 
Heball arba bat duoda
ma DYKAI su vaikų 
siutais, arba virško- 
Čiais už $5 ir daugiaus.

je paskutinių kelių mėnesių 
nebeatkreipia domos į orgnni- 

skleidimo
,darbą. Kliubas neturi dabar ki
tokio tikslo, kaip tik rūpinimą
si sušelpti narius. Surengia 
metuose porą prakalbų porą sy
kių pikniką, keletą sykių šokius, 
to ir gana. Jaunimas ir šiaip 
žmonės pageidauja teatrų, kon-j 
cerių, prakalbų 
dzin, datų 
ru. Jauni

VAIKAMS Siutai—Vienas iš 
daugelio pavasario dide
lių speciališkumų. Vaikų siu

tai su DVEJOM puikini padu- , 
rytomis kelnaitėmis. Vienas 
iš vėliausių modelių su suse
gamais dirželiais, padaryta at
sakančiai pagal K]ee reikalavi- 
iną iš1 gerai dėvinčios puikios 
kašniięrinės materijos, visų 
mierų-rd iki 18. Siūlai, kūne ' 
kaštuojh $10 daugelyje $■> 50 
krautuvių parsiduoda * ■

SUTAUPYKITE trečdalį ant jūsų Čeverykų šventėms. 
Musų pilnutėlis stockas yra išrodymui jums, naujau- 
sis ištobulinimas avėjimui už kainas daugiaus negu 

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

• Keletą iš daugelio gerų daiktų mes pasiūlysime jums.
Moteriški balti Kid Čeverykai naujausių patternų, 9 colių 
augščio, su augštais ir žemais užkulniais, J O C 
verti $7.09, specialiai apkainųoti..........

■MHSĮ Moteriški auksiniai rusvi čeverykai naujame šešėlyje, pava-
sūriniai, 10 colių augščio, labai styliŠki ir 
puikus, verti $8, specialiai apkainųoti už
Vyriški tamsus Uordo rusvi čeverykai, naujausios spalvos, 
kokia yra pasirodžiusi vyriškuose čeverykuose, rankomis 
padirbti ir gvarantuoti, bile styliaus. Verti 

, $8.00, specialiai apkainųoti už ..............
Vaikams augštais auteliais, rusvi čeverykai, arba rusvi ir 
balti Kid auleliais, arba rusvi ir Champaine Kid auleliai. 
Labai gražus, mieros 3 iki 8, kaina $2.50.
Specialiai apkainųoti už ........ • M M

i ■ ' - * /Mes turime šimtus kitų numerių visai šeimynai, mes, užtikrinau) jus, jpg jie yra geriausios kokybės ir sty
liaus ir1 sutaupymns, koks užgahėdins ir opiausi pirkėją. Musų velykinis stokas yra visiškai pilnas. Vis
kas, ką mes nuo jūsų prašome, tai tiek—ateikite i musų krautuvę ir patįs pamatykite, kokį jus gdite pada
ryt didelį sutaupymą. p < »

Atminkite, mes užlaikome čcverykus vertės iki* $18.00 už porą ir jie visi yra apkainųoti su dideliu 
kainos numažinimu. . “ - į

Pas mus darbai gerai efinh ir zatyvį bei apšvietus 
darbą gaut nesunku 
tam darbininkui 
271/^ iki 30c. į valandą 
visokie daiktai 
nevalgomieji, r 
ngo; dažnai negalima gauti nu
sipirkti cukraus, miltų, duonos. 
Žmonelių i-vargšąi aimanuoja, 
daugumui jų vos-vos galas su 
galu sueina.

Pastaruoju laiku čia prasipla
tino rauplės, ypač tarp skur
džių darbininkų šeimynų, (iy- 
dytojams dabar-čia tikras rug
pjūtis. Apart bondų. visiems 
darbininkams paliepta mokėt 
“padotkus” nuo uždarbio ir nuo 
turto. Praeitą savaitę čia visose 
dirbtuvėse buvo prakalbos. Kal
bėtojas anglas; jis skelbė prohi- 
biciją. Nurodė. kenksmingumą 
alkoholio. Bagino balsuot, kadi 
panaikinus karčiamas.

Lietuvių čia yra diktokas bu-| 
rys: vedusių apie 50, o pavienių 
kur-kas daugiau. Mažai kas jų 
skaito laikraščius bei naudin
gas knygutes. Užtat girtybe, 
barniai, peštynės ir belangė pa
prastas dalykas. Moterėlės tai-1 
pgi neatsilieka nuo vyrų. Yra I 
dvi lietuviškos draugystės: ^šv. 
Antano ir Lietuvių Ąpšvictosl 
Kliubas. Šv. Antano dr-stė, a-Į 
part poterių ir atlikimo ausinės, 
daugiau nieko neveikia. ' Ogi! 
kliubas? Apsnūdęs ir tas. Bėgy-Į

t Jus esate laimingi 
kuomet Jus turite 
^rūkymui Helmar.

Jeigu jus neturite—jūsų laimė 
dar ateityje,?

Pasaulio puikiausi Turkiški 
Cigaretai.

Lyg ir poetos poema .sudėta 
daiktan teisingai.----- ‘—

Compren.ez vcyus?

Spebjaluii—mėlyno serge Siu
tai, viena ar dviem guzikų ei
lėmis, militariško modelio ir 
konservatyvio sly]iaus. šie 
siutai yra gerai pasiūti, iš au- 
gštos rųšies, aiškios spalvos mė 
lyno serge, sunkumas tinkantis 
visam apskritam meto laikui 
dėvėti ir jiems lygių C O 
nėra surasta už .... 4* ■ ®

*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

TW0 STORES
Tifaogle oi Milwaukec Ashlaifd Avė. and Division SL 
latersedioii oi Belmont Av^Uacoln Avė. and Ashland Avė.

Mockaus areštas.
Matyt, Mjockus pasidarė kau

las gerklėj ne tik rymiečiams, 
bet ir taip vadinamiems nepri- 
gulmingiemsiems. Pastarieji Ši
uo sykiu pasirodė dagį aršesni ir Balandžio 2 dieną bus balsavi

Tas yra žinoma, kad vyrai, J^urie moka augštų randų uždarbius šį sezoną 
mųkės augščiausias kainas ant rekordo, nes dabartinės kainos už drabužių 
audeklą ir išdirbfmą yra augščiausios per paskutinius 50 metų. Vienati
nis atdaras tarpgatvis prie ekonomijos yra, tai pirkt pas Klee — už “vi
durmiesčio” — kur iškaščiai yra mažesni, uždarbiai mažesni ir.žemesnės 
kainos, šis pažangumas Klee koštu meriams sutaupins tūkstančius dole- 
rių šį sezoną. >t * >
Klee Turi
Grynų Vilnų, Rankom Siūti, Naujausią Stailių 

šiame, daug specializuotame, didžiausiame rinkinyje, 
yra militariški modeliai, puikaus sukirpimo ir konser- 

A vatyviai styliai visose mierose, įvairių materijų ir spal-
vų, pralenkiančių musų pirmesnius išrodymus, šitie 
siutai yra iš geriausių krašte dirbtuvių, rankomis siu- 

v*en tiktai gryno vilnono materijos, A ■■■ 
Pažymintjs faktą, kad pas Klee dar ir

r n O dabar jus galite pažymėtinus, augštos M
HMĮ11 rųšies siutus gauti už........... ..............

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsled Street, CHICAGO.

SAVE 20%
4 A- ' ■

vienu žo 
i lietuviškų vaka- 
pšviestesui ir dar- 

I bštesni žmonės dėl tūlų prieža
sčių pasišalino iš kliubo. Pasi- 

I liko seniai. Daugumas jų atsi- 
I tikėliai, ne ką temokantį* apie 
Į reikalingumų, apšvietos ir vie- 
I nybes. Daugelis kliubiečių tie 
patįs ir antaniečiai. Kliubie- 

I čiai, didžiumoje, praleidžia lai
ką karčemose, o nedeldieniais 

I susirenka į kliubo svetainę, nes 
karčiamos uždarytos. Ne vie
nas jų ateina ir mitingan užsi- 
dulinę ir kelia barnius, neatkrei
pdami jokios domos į pirminin
ko persergėjimus. Prie kliubo 
gali prigulėti abiejų lyčių žmo- 

I nės, taigi priklauso ir apie do- 
setkas moterų. Daugelis jų ne
atsilieka nuo vyrų. Nesenai, 
dienoje mitingo,^keletas tų mo
terėlių pakėlė Svetainėje tokį 
triukšmą ir tokius nešvarius žo
džius vartojo, kad klausant iš 
salės sarmata darėsi. Mat, ėjo Į 
tarp jų varžytinės už “burdin-| 
gierius”, kad viena nuo kitos Į 
juos vilioja pas save.

i

*4\\\\



Musu Moterim
MOTERIŠKA SUKNIA

siauras

8732

ictikot
colių

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS

VELYKINIAI- ..L ------- 11 ----

Apžvalga |
KLERIKALAI GIRIASI

PASAKORIAI

srove

CH1CAG0 CLOTHING CO
atviras

rūpinasi ne

kuris, 
' «kad

galint 
eilučių

'DIENINE
L IR Vakarini

>6.00
3.50
1.8*

Krautuvė atdara vakarais Panedėlyje, 
Ketverge, ir Subatoj. Nedėlioj iki pietų.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Miesto Ofisas l
117 N. Dearborn St.

Unity BMg.
Tel. Central 4411

priešai, laisvės ir 
trukdytojai. Jų 
vadas yra “sorki-

SLIUPAS APIE KLERIKALŲ
“VEIKĖJUS.” I

Nepamirškite, kad jus pirkdami drabužius mu 
sų krautuvėj gaunatę pilną gvaranciją ir pilną už 
ganėdinimą.

Mes Šitą sezoną turime didelį rinkinį vėliausių 
madų Siutų ir Kautų. Mes užtikriname, ktfd jus atė
ję į musų krautuvę pilnai galėsite užsiganėdinti, pri
sirinkdami drabužį pagal savo norą.

TELEPHONE YARDS 2721

OR. J. JONIKAITIS 
Medikas ir Chirurgas

*3315 5. Halsted St., Chicago

Siutų galima gauti visur, bet nevisur galima 
gaut gerai padarytų. Musų siutai yra daryti geriau
sių išdirbėjų, kaip tai: Hart; Schaffner and Marx, 
kurie daugeliui musų kostumerių yra gerai žinomi.

edakcijos 
raipsniai

pasigailėjimu 
kad

Vienas politikierių 
f’as” Chicagoje jau, 
galutinai sprogo 
klausimas nebus pastatytas 
ant balsavimo balandžio 2 d.

Tas klausimas butų labai 
supainiojęs žmonių mintis. 
Tuo tikslu jisai ir iškeltas 
buvo, kad nukreipus žmonių 
protą nuo svarbesnių daly
kų ir sukėlus tarpe jų gin
čus delei menamos “blaivy 
bes”.

Prohibicija anaiptol nerei
kia blaivybę. Labai dažnai 

esti taip, kad tenai, kur sa- 
imnai uždaryti, girtuoklia
vimas dar labiaus išsiplati

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

čia pledu 10 centų, už kuriuos prašau atsiųsti man Pavyzdį

No. 8732.—Mieros per krutinę

Labai tad gerai, kad atža
gareiviams nepavyko šį ka
rtą įvelt į balsavimus prohi- 
bicijos klausimą. Kada jisai 
nepainios piliečių, tai jie ga
lės geriaus įsigilint į tuos 
svarbius reikalus, delei ku
rių eina tikra kova tarpe ka
pitalistų ir darbininkų par-

iskai Redaktorių matyti gali 
nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Už ką kovoja 
socialistai.

Darbininkų partija, soci
alistui, stoja už tai, kad Chi- 
cagos miestas butų švarus ir 
tvarkus, kad jo viešojo nau
dojimosi įstaigos butų kęn- 
troliuojamos miesto, o Tie 
privatinių kompanijų; kad 
jo policija gintų žmones nuo 
piktadarių, o. ne pildytų 
streiklaužių rolę. O kapita
listų partijos, republikonai 
ir demokratai, nori, kad Chi- 
caga butų pasipelnymo įran
kis dideliems lobininkams ir 
jų tarnams, politikieriams, 
nežiūrint kaip tatai atsilie
pia ant žmonių gerovės.

Tai toks yra skirtumas 
tarpe vienos ir antros pusės. 
Kad šitą skirtumą geriaus 
supratus, reikia atidžiai per
skaityt socialistų partijos 
municipalę platformą. Mes 
ją išspausdinsime rytojaus 
“Naujienų” numeryje.

Susipažinkite su socialistų 
programų ir kitiems pilie
čiams išaiškinkite jį, idant 
ateinantį utarninką visi lie
tuviai piliečiai balsuotų už 
darbo žmonių, o ne išnaudo
tojų atstovus. j

Didžiausia Lietuviška Drabužių 
Krautuvė Chicagoje.

So. Bostono klerikalų laikraš
tis džiaugiasi, kad 
‘‘daug laimėjo” New Yorko sei 
mc, ir sako:

Svarbiausios blaivybės są 
lygos yra žmoniškas gyveni 
mas ir kultūra. Jeigu žmo 
nes nebūtų perdaug vargi 
narni sunkiu darbu, jeigu jie 
sveikai maitintųsi, švariuos 
butuos gyventų ir turėtų pro 
gos šviest ir lavint savo pro
tą, tai palinkimas prie svai
ginančių gėrimų pas juos iš 
nyktų. Sveiko kūno ir svei
ko proto žmogus negi norės 
pats save nuodinti !

Visi žino, kad geriaus pa 
siturintįš ir apsišvietę žmo
nės retai tegirtuokliauja j 
Degtinėje miršta tiktai did 
žiausi skurdžiai, tamsiausi 
elementai, kurie nesupranta 
padoresnio pasilinksminimt 
ir nemoka padoriaus links- 
minties.

Bet ar prohibicijos apaš 
talai rūpinasi minių buvic 
pagerinimu? Ar jie stengia
si suteikti žmonėms daugiau 
progų žmoniškai pasilinks
mint? Visai ne.

Uoliausi “prohibišiai” tai| 
paprastai 
nių sektų kunigai, turtingi 
dykaduoniai, senos davatkos 
ir panašus gaivalai. Jie be
veik visi yra atkaklus dar
bo žmonių 
progreso \ 
didžiausia 
ninkas” Billy Sunday.

Kur tie gaivalai įgija įtek 
mės

bluf- 
rodos, 

Saliunų

Bet yra ir tokių lietuvių vi- 
i suomenėje žmonių, kurie sei-

| inc daug pralaimėjo. Tai lie-
| tuviai socialistai ir jiems pa

taikaujanti kraštutiniai tau- 
! liniukai. Atsisakydami daly

vauti seime jie save nustelbė 
j amžinai. Prakišo net tų ką

buvo kadaisia laimėję. Svei
koji Amerikos lietuvių visuo
mene, kurios atstovai Visuo- 

‘ tiname Seime Lietuvos nau
dai dirbo.

i turi tų faktų pažymėti
I socialistų ir jų pataikūnų ta

rpe nebėra lietuvystės, tik 
demagogiškas žaidimas jaus
mais tarp tamsios minios ir 

| iš to Lietuvai pragaištis. Jie
I nuėjo Šuntakiais, pramintais
| Tėvynės pardavėjų ir vargiai
Į mes jų ten ieškosime. Jei

patįs susipras ir grįžš prie 
Lietuvos židinio 
jiems kelias pasilieka. Temp
ti juos po nevalia prie bend
ro darbo neapsimoka. Da
bar reikia dirbti rimtų darbų, 
prie jo tad visi ir eisime.

, Ir turėk 'tu.man drąsos šitaip 
dalykus iškreipti! Tėvynės par
davėjais yra vyskupas Karevi
čius ir jo sėbrai. O tais šunta?

Telephęne Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 W. 14th Street, Cicero, III. 
VALANDOS; Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

šv tojy h korespondenl 
ri v-i amus išspausdinim 

r Hikraščįus -
ujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
ius vardu. Reikia būtinai rašyti 
ki d ir ant vienos popieros pu- 

asilai-

Itenos eina juudien, išskiriant 
l-nius. Leidžia Naujienų Ben- 

t 10 S Halsted St., Chicago, 
Telefonas: Canal 1506.

(Izh<t-ikomoj! Kaina:
,<o|e 1'iCtu:

Bet pinigų reikia ne tiek 
man gyventi, kiek politikos 
reikalams. Anądien Tau siu
nčiau telegramą, kad p. Pau
kštys siųstų 500 dol., bet dar 
jų negavau. Būtinai, būtinai 
pinigų reikia! O paskui dar 
daug daugiau jų reikės!

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa* 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver-. 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai deb 
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 —- kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

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

tuo
gyvenimą švaresniu ir fnalo- 
nesniu, o kad atėmus iš žmo
nių ir paskutinę jų pramogą. 
Jie uždaro ne tiktai papras
tas užeigas, o ir teatrus, kru
tumus paveikslus; uždrau
džia balius ir šokius ir iška
bina gatvėse plakatus su žo
džiais: “Go to church” (eik 
į bažnyčią).

gcogrgetle, 1’4 
čio kaspino.

Kaina pavyzdžiui 10 centų. x 4
Norint gauti tokiai sukniai sukirpti ir pasiūti pavyzdį, 

prašom iškirpti žemiau paduotų blankutę, pažymėti mierą, pa
rašyti savo vardų pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus kartu su 10 
centų (markėmis arba tiesiai dešimtuką), pasiųsti šiaip užadre- 
savus: NAUJIENOS PATTERN DEPT., 1840 S. Halsted Street, 
Chicago, III,

sako “Drau- 
v a d a i, 

matydami, kad jie užgavo op
iausiąją tautos stygą, kad tai 
neišeis sveika ton jų srovės — 
pradėjo traukties atgal. Vie
nas po kitam užreiškia Sei
mui, kad jie nebuvę ir nebusią 
priešingi Aukščiausios Esybės 
garbinimui. Seimo pabaigoje 
vienas iš jų net įneša, kad pa
simeldus už karėje žuvusius 
brolius ir seseris. Kun. Petrai
čiui vadovaujant Seimas at
kalba netik ‘‘Tėve musų,” bet 
ir ištisą poterį. Salėje ramu, 
nei‘vienas laisvamanis neiš
drįso pertraukti ramumo. Už
sibaigia Seimas vėlgi su mal 
da. New Yorko Seimas sudarė 
svarbų precedentą. Nuo šiol 
nei vienas politiškas visuoti
nas Seimas, ar Lietuvos ats
tovų parlamentas neišdrįs pa
sipriešinti krikščionių maldai. 
Jai vietą iškovojo susiprati
mas Amerikos lietuvių katali-

Savo bendradarbių ir kores
pondentų labai prašome, ką* 
nors rašant, kiek galint prisilai* 
kyti šių nurodymų: <

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie« 

ros pusės. j
Rašant, palikti kiek 

platesnius tarpus tarp
— bent pusę colio.'

Tol. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro *— 

* visokius dokumentus ir popieros.
Namų Ofisas:

1323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chliorgis 

X-SPINDULIAI 
>121 N. WMt«ra av*.

Valandos: •—12 rytoj 1—•

kad Seimas butų atidarytas su 
malda. Prasideda ekspliozi- 
ja tikybinių ir laisvamaniškų 
jausmų. Salėje darosi vis kar- 
štyn, Seimo vedėjas nebesu
valdo įsikarščiavusios minios, 
veltui stengiasi duoti klausimą 

. nubalsuoti pačiam Seimui; 
prieš balsavymą protestuoja 
patys katalikai seimininkai.

Bet klerikalai, girdi pastatę

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ai kalbėti, skaityti Ir rašyti, tai lankyk mošų 
lokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama

V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
.V.Valdybos Prlekybos Teisių 
V.Pilietybes Gramatikos 
BOgrafijos Retorikos, ir tt.

Ilr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gy ve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
tukinama lietuviškai.

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

| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

Nariai Cook Cauaty Kaal Katate Taa/k— 
A. PETRATIS & CO. 

Raal Katate Ofisas
Paskolina plnirus. Perka, parduoda ir 

maino namu, lotu Ir farmu. 
Apsaugoja turtų nuo ugniea. 

Perti u ri apstraktus. pabaro poplarM 
NOTART PUBLIO

7H W. S5ta gatvš 
kampa# Halated Draver 1441

Musų taryba utarninke, 12 
kovo, išklausiusi savo inga- 
liotinio (seimo rengimo komi
sijos nario) pranešimo, nu
tarė: Seimą atidaryti su malda 
ir davė toje prasmėje savo in- 
g.iliotiniui instrukcijas. Tary- 
ryhn matė didelę principijąlę 
svarbą šito klausimo, tad ir 
nutarė ginti tą pamatinį lais
vės principą, juo labiau kad 
buvo tikra, jog laisvamaniai 
dėl maldos iš seimo neis, nes 
negi uorės be peilio pasipjauti 
visuomenės opinijoje. Bet ka
talikų Karybos ingaliotinio 
matyt galvota kitoniškai. Jo 
ištikrųjų prisibijota, kad Sei
mas dėl maldos neiširtų; tad 
dėl tariamojo Seimo pasiseki
mo jisai surizikavo net sulau
žyti discipliną, savo Tarybos 
nutarimą ir. .. Seimą atidary
ti be maldos. Taip ir atsiti
ko... didžiam nusistebėjimui 
visų katalikų seimininkų.

Bet negi užčiaupsi lupas ir 
užgntauši jausmus susipratu- 
siems katalikams. Antrosios 
Seimo sesijos pradžioje viena

Ir taip, klerikalai užreškia, 
kad “nuo šiol nei vienas POLI
TIŠKAS visuotinas Seimas, ar 
Lietuvos atstovų PARLAMEN
TAS neišdrįs pasipriešinti krik
ščionių maldai.. Na, o kaip bus 
su nekrikščionimis Lietuvoje, sa
kysime, žydaisx jeigu jie parei- 
laus, kad ir jų poterius butų kal
bama Lietuvos parlamente — ar 
jiems katalikai leis, sutiks?

Aišku, prie ko veda šitoks 
religijos maišymas į politiką: 
prie kovos tarpe įvairių tikėjimų 
ir tarpe tikinčių ir netikinčių 
žmonių. Kodėl mūsiškiai kuni
gai, jeigu jiems rūpėjo pasipra- 
šyt “Dievo pagelbos” prieš sei
mą, nenusivedė savo pasekėjų į 
bažnyčią, ažuot darius religines 
ceremonijas tenai, kur žmonės 
susirinko visai kitokiam darbui?

Iš augščiaus paduotojo “Dra
ugo” aprašymo matyt, kad kle
rikalai apgavo tautininkus, ka
dangi jų Taryba nutarė atida
ryt seimą su malda, nepasitarus 
su tautininkais, noro tarp jų 
buvo sutartis, kad visa seimo 
tvarka turi būt abiejų srovių pri
imta. Apgavo maldos klausime

Tai primena tą čigoną, 
eidamas votg, poteriauja 
jam dievas padėtų.

Kunigų “Drangas” su dideliu 
pasididžiavimu Įiasakoja, kad 
klerikalai seime nuveikė tauti
ninkus ir privertė seimą pote
riu u t. Sako:

kinis, kuriuos jie pramynė, eina 
ne socialistai, tik klerikalai.

tams .................. ..
sei meto ........ ..
ims menesiams •••••••
ieni nifinesiair. .•<«•••
jnam menesiui ••••••»

, metams   .......... .. 7M
lur užsieniuose........ 8lM)
reikia siųsti* Psčto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

įasimeldę. rauliniu 
kų pasipriešinimas tai buvęs 
“(paskutinis šiame seime laisva- 
manijos jiasiispardymas.” Td- 
liaus jau jie nesipriešinę.

(ii paskui 
gas” — tautininkų Laiške į ponią Šliūpienę Dr. J 

šliupas 
num.):

Šveicarlj oje “apsidergę” 
Lietuviai gyvena: vieni ki
tiems pavydi, neužkenčia ir 
dergia aiškiausiu, kvailiausiu 
budtb.A Ir lai 
tvartą užlaiko musų Am. kle
rikalai! O dar ten rengia 
liet, konferenciją šio mėn. 
pabaigoje. Bet ten ne nuva
žiuos niekas iš Rusijos, nei-gi 
aš. Čion bus, beje, Stockohl- 
mc, Suomių, Estų, Latvių 
Lietuvių suvažiavimas...
Save p. Šliupas, žinoma, skai

to. .. nė tokiu, kaip tuos Šveica
rijos lietuvius, ir prisispyręs rei
kalauja pinigų savo misijai. Sa-

Telcphone Yards 5032

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

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

Jeigu jus nebūtumėt su ^pirkiniu užganėdinti, 
mes mielai atmainysime, arba grąžinsime pinigus. "J™ J“*8*™® 

v f «- i tx)pyrgut nart Schdfner & Man

| f. i. i ■ > i ll A 'I ; .\ iN i ' A I l. Y N i MV g

|>ll ,h. < I I ’ ilk x> r Šilini i', h',

' i idi'i i........ i . i'nii ' •>. i u1'

h m so. liti s r i : n st.
I II IĮ \<;o. 11.1.1X01:;

Pavyzdys No. 8732.
Kiekvienai moteriai ar mer- 

gėlei, be abejo, patiks šiame pa- 
veikslčlyj parodytas dailios su
knios pavyzdys. Tokia suknia 
daroma iš atlaso arba taffela 
materijos. Atlasinis kalnierius 
japoniško styliaus 
nusidriekęs iki juostai. Bliuskos 
priešakys (krūtinė) turi švelnų, 
minkštą įsodą, dailiai prirauk- 
tą prie Velkeles* Rankovės ga
li Irtit ilgos arba trumpos. Jei
gu ilgos, jos apačioj susegamos 
suktelėmis. Dviejų palų sijo
nas gražiai sustulpuojamas ap
link visą, truputį pakeltą, juos
menį, pa juosiamą plačiu mato 
rijos diržu.

Šiai moteriškai sukniai pavy
zdys No. 8732 sukirptas |tetvc- 
riopo didumo: mieros 36, .'18, 
40 ir 42 colių per krutinę. Si
jono plotis apačioj yra 1% jar
do. Sukniai mieros 36 colių 
per krutinę reikia 3% jardo ma
terijos 36 colių pločio, arba 2% 
jardo, jei materija yra 54 colių 
pločio; taipjau % jardo 12-tcolių 

jardo 14-coliųatlaso, ir 1Z jarado 3-colių plo-

is<*i neto .................. .
ims mėnesiams ........
ietn tnčnesiam ...........

Vienam mėnesiui ..
iicag<>i«- -pvr nešiotoju*/

ua kopija'.............. ..
Savaitei .................... ..

'•nėšiui ...................... .
vienytose Valstijos^ ne Oic«foje,

>5.00 
M0 
1.65 
1J5

ondentų prašome 
mi laikraš- 

adresuoti tiesiai

Reikia būtinai rąžyti 
j > 

. aliekant platesnius tar
pus t n p eilučių. Redakcija 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš- 
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
J. i bigių dviejų savaičių autorius 

reikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ieįikk-ii pakankamai persiuntimo 
Ičšonis apmokėti.



Mo k«'e i v i i į Keliai
LIETUVIV MOKSLEIVIŲ,; AMERIKOJ SUSIVIENIJIMO ORGANAS 

Redaktorius: C. M. Augusi, 605 St. Clair St., Chicago, III.

OHvc Schreiner

. Artisto paslaptis.
Kartą gyveno artistas, kuris 

piešė paveikslą/ Kiti artistai tu
rėjo įvairesnių ir gražesnių dažų 
ir piešė sudėtesnius paveikslus. 
Jis piešė savo ipaveikslą tik su 
vienos rųšies dažais, kuriuose 
atsispindėjo žavėjanti raudona 
spalva. Ir atėję pasižiūrėti pa
veikslą žmonės sakydavo: “Mu
ms patinka paveikslas, mes mė
gstame tą raudoną spalvą.”

A įsi laukusieji artistai stebėjo
si: “Iš kur jis galėjo gauti tų da
žų?” Jie paklausė jo; tečiau pas
tarasis nusišypsojo ir pasakė: 
“Aš negaliu to jums pasakyti”. 
Jis nulenkė galvų ir dar uoliau 
ėmė dirbti. *

žus, bet nieko negalėjo atrasti 
tokio, ko jie neturėtų.

Ir kada jie išrėdė numirėlį, 
kad apvilkus jį kitais rūbais, tai 
krūtinėj, kairiojoj pusėj, rado 
žaizdą, — tai buvo sena, sena 
žaizda, kuri neužgijo visą gyve
nimų. Bet mirtis, kuri uždeda 
ant visko savo antspaudą, su
traukė žaizdą ir jinai pasidarė 
nebežymi.

Artistus liko polaitioias. O 
žmonės vis klausė vieni kitų: “iš 
kur jis gavo tuos stebėtinus da
žus? kaip jam pasisekė sutai
syti tą nepaprastą spalvą?.

Laikui bėgant žmonės visai 
užmiršo apie artistą, bet jo pa
veikslas vis tebegivuoja ir te
bestebina juos.

Vertė A.

Nedaleisk man bailiai aima
nuoti, kad būti išgelbėtu, bet su 
teik viltį pakantos, kad išlaimė 
t i sau laisvę.

Nedateisk man būti niekšu, 
jaučiant tavo miclaširdystę ma
no pasisekime, bet dalei.sk man 
pasilverti tavo rankos mano par
puolime. Lilija.

Į Jaunuolius.
(Iš P. Kropotkino “Paroles d’un 

tėvui tej.

Tuo bū * / ’

^."■r k*?.'

i&tfMjl 'v< - į"

Vienas artistų nukeliavo į to
limus rytus ir nupirkęs brangių 
pigmentų sutaisė dažus. Jis nu
piešė paveikslą, bet prasunkus 
tūlam laikui jo spalva atsimainė 
— išbluko. Kitas artistas, vado
vaudamos senovės raštais, sutai
sė puikius dažus. Bet kada e tais 
dažais liko nupieštas paveikslas, 
tai jis nieko negalėjo patraukti 
savęspi — truko jam gyvumo.

O artistas vis piešė ir piešė. 
Paveikslo spalva (tarėsi raudo
nesnė ir raudonesnė, gi pats ar
tistas nuolatos darėsi bailesniu ir 
baltesnių. Antgalo, vieną gra
žią dieną jis gulėjo negyvas ša
lia savo paveikslo. Žmonės pa
ėmė jį, kad palaidojus. Artis
tai išžiūrėjo jo prietaisus ir da-

Gyvenimo dovanos.
' ■r ■ \ Ii,

(Iš Olive Schreiner’o “Drcams”)
Aš mačjau miegančią materį. 

Jinai sapnavo, kad Gyvenimas 
stovėjo priešais ją ir laikė kiek
vienoj rankoj dovaną — vienoj 
Meilę, kitoj Laimę. Ir jis tarė 
moteriai: “Pasirink!”

Ilgai svyravo moteris, paga
lios, ištarė: “Laimę”!

Ir Gyvenimas tarė: “Tu gerai 
išsirinkai. Jei tu butum pasa
kius, “Meilė”, aš bučiau tau da
vęs lai, ko neprašei; prieg- 
tam bučiau apleidęs tave ant vi
sados. Dabar gi, ateis ta diena, 
kada aš vėl sugrįšiu. Toj die
noj aš laikysiu abi dovanas vie
noj rankoj.”

Ir man pasigirdo miegančios 
moters juokas. A.

O jus, jaunas inžinieriau, sva** 
jojantis pagerinti darbininkų bū
vį ištobulinimu išdirby s les įran
kių, — ar žinote, kas jus laukia? 
Entuazistiškai jus pradedate tęs
ti geležinkelį, kad suvienijus dvi 
šąli, kurios yra atskirtos viena 
nuo kitos pačia gamta
du jus manote atnešti žmonijai 
naudą. Bet kada jus | 
dirbti, jus pamatote, k 
(ančiai darbininkų žūsta nuo li
gų ir nedateklfaus. Kiti tuksian
čiai yra priversti mesti darbą, 
nustoję sveikatos. Kiekvienas 
metras tęsiamo kelio kaštuos 
daugelio žmonių gyvasčių. Ka
da darbas užbaigtas, jus suprasi
te, kad jus pravedėto kelią už
kariautojų kanuolėms. .

rą deda te 
iid tuks-

mnurtj

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis \ į 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

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-įeina 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

(Iš Rabindranath Tagorės).

Nedaleisk man melstis, idant 
bučiau apsaugotas nuo pavojų, 
bet suteik drąsos juos sutikti.

Nedaleisk man prašyti, idant 
apmalšinus skausmus, bet leisk 
įgyti širdį juos apgalėti.

Nedaleisk man jieškoti talki
ninkų gyvenimo kovoj, bet pa
sitikėti savo jiegai.,

nė Jhįb TTuvik i^crm ^uaziantee*

Jie Padaro, Kaip Jie 
Prižada

• Jus pašvenčiate, savo jaunystę 
kokiam nors atidengimui. Po il
gų bemiegių naktų, po ilgo kan- 
kinimos jus atsiekėte savo tik
slą. . '

Kas gi pasirodė? Dešimts, 
dvidešimts tūkstančių darbinin
kų liko be darbo. Op era vinį ui 
jūsų mašinos pakaks kelių dar
bininkų, kelių gyvų mašinų! 
Ačiū jūsų atidengimui vienas 
kitas fabrikantas praturtės ir 
“gers šampaną pilnomis taurė
mis“. .. Ar apie tai jus svajojo
te?

Studijuodami darbininkų pa
dėjimą, jus prieisite prie tos iš
vados, kad siuvėjos būvis
kiek nepagerėjo nuo įvedimo 
siuvamųjų mašinų, kad, apskri
tai imant, mašinos mąžiii prisi
deda prie pagerinimo 'darbinin
kų padėjimo. Ne, daugiau jus 
pamatysite, kad prie dabartinės 
kapitalistinės tvarkos, kiekvie
nas naujas atradimas nors šiek- 
tiek ir pagerina darbininkų ger
būvį, bet iš kitos puses padaro 
darbą nuobodesnių, iššaukia dau 
giau bedarbių. Žodžių sakant, 
nauji išradimai padidina įplau
kas tų, kurie visą savo gyvenimų 
praleidžia lėbavime ir tingyiiis-

Kas jums lieka daryti?
Vienas iš dviejų. Nuramin

ti savo sąžinę sofizmais ir vieną

The

'■ f 'd jr-D • >Jmf A bi>i/ o ‘h'CHICAGO
/ “Certified "means “Satisfied”
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Wilson Label Protects Your Table”

Geras išrodymas, kurj Jus 
tuo) aus užtėmysite musų 
siuvimo drabužiuose

Brandese - Kiipitl 
Drabužiai

yra prižadas užganėdina
nčio patarnavimo, kuris 
seks po darbui, kaip nak
tis po dienos.

Nes šie rūbai padirbti ant gero 
pamato — geriausios materijos, 
prie lo dar pridėta progrėsivis ne
praėjęs stylius—Sic du pagalinus 
yra sudėtu j tobulumą pritikime, 
kuri tik virš penkių dešimtų ine- 
tų patyrimas gali gvaranluot. ’

Jus rasite musų languose šių sa
vaitę rinktinius drabužius, kurie 
atdarys jųsų akis į jų vertę, tokių 
jus norėsite kitur šiame sezone.

Rockford Clothing & Shoe Co.
Savininkai V. MIZERIS ir S. BUŽINSKAS

919 S. Main St. Rockford, III.

jaunystės svajonėmis, užgriebti į 
savo rankas turtus ir prisirašyti 
prie eksploatatorių kompanijos, 
arba, jeigu jus dar galutinai ne- 
pražudėte sąžines, pasakyti sau: 
“Ne, dabar ne laikas daryti nau-

;pakeitus dabartinę industrinę 
tvarkų. Kada privatinė nusavy- 
bė bus panaikinta, tuosyk nauji 
išradimai tarnaus pagerinimui 
žmonijos gerbūvio. Ta masė 
darbininkų, kuri dabartinėse ap- 
ystovose yra niekas daugiau, 
kaip tik mašina, tapo mąstančia 
esybe. Jie vadovaudamos moks
lu, įneš savo iniciatyvą į indust
riją. Tolimiausią į kokius nors 
penkias dešimtis metų pasieks 
lokio laipsnio, apie kurį mes da 
bar nedrįstame nė svajoti.

Ką mes pasakysimi mokyto
jui, ne tokiam mokytojui, kuris 
žiuri į savo profesiją, kaipo į nuo 
bodų amatą, ne — mokytojui su 
pašaukimu, kuris jaučia save pu
ikiai būryj nenuoramų vaikučių, 
šokinėjančių aplinkui jį su ži
bančiomis akutėmis, ir kuris 
svajoja įskiepioti tiems vaiku-1 

; čiams humaniškas idėjas, įgytas 
jaunystėj?

į Dažnai aš matau jus nusimi
nusiu, ir aš suprantu priežastį

jūsų liūdesio, šiandie jūsų nu
mylėtas mokinis, gyvas ir įspu- 
dingas vaikas,'su įkvėpimu paša 
kojo legendų apie Willielm Toli. 
Akutės jo spindėjo; rodės, jis ga
tavas buvo sunaikinti visus tiro
nus, taip karštai jis perskaitė tas 
Schiller'io eilutes:

■ j. • x

Prieš vergų, pasihuosaujan-
: : cio nuo retežių,
Prieš laisvų — nedrebėk!

Bet kada vaikas sugrįžo namo, 
jį pradėjo guiti molina, tėvas, 
dėdė už negerbimų kunigo. Gim
dytojai ištisųdienų kalė jam i ga 
Ivų, kad “nikių būti atsargiam 
nuolankiam ir klausyti valdžios. 
Schilleris liko ^atidėtas į šalį ir 
pavaduotas “Mokėjimu gyventi 
šiame baltame pasaulyj.”

Vakar jums pranešė, kad jū
sų mokiniai eina blogais keliais: 
vienas svajoja tik apie epoletus, 
o kitas drauge su gaspadorium 
išnaudoja darbininkus. O kiek 
daug jus tikėjotės nuo tų jaunų 
žmonių! Kokis baisus kontra
stas tarp gyvenimo ir idealo!

Aš dar spėju, kad už kokių 
nors dviejų metų, jus padėsite į 
šalį nuinylėtilš 'Autorius ir pasa
kysite: ,

“Žinoma, Toli sąžiningas žmo- 
gus. bet Jis nėnorirųdis. Smagu 
pasinerti ^poezijų, atsisėdus prie

kti prie dabartinių sąlygų, jus 
pradėsite griauti buržuazinės 
tvarkos pamatus. Tuosyk, pa
varyti nuo tarnystės jus ateisite 
pas mus, kad parodžius žmo
nėms, turintiems mažiau patyri
mo, kuo privalo būti žmonija, 
kuo jinai gali liuli i,r kas yra pa
traukiančio žinojime. Jus pa
dėsite socialistams perkeisti da
bartinę tvarkų; jus sykiu su jais 
stengsitės pasiekti lygybės, soli
darumo ir laisvės. ,

h
\ ‘________

O jus, jauni artistai, skulpto
riai, dailininkai, muzikantai, ar 
jus nepastebite, kad jumyse nė
ra tos šventos ugnies, kuri su
teikdavo įkvėpimo jūsų pirm la
kūnams, kad menas pasidarė ba- 
nališku, kad visur viešpatauja 
vidutiniškumas?

Ir ar galima, kad butų kitaip? 
Entuziazmo, kuris apėmė Atgi
mimo epochos tvėrėjus, kada jų 
vaidentuvėj atgimė senovės pa
saulis — uebepastebiamas da
bartinėj tvėryboj. Revoliucinės 
idėjos dar neatsispindėjo mene, 
ir dabartiniai dailininkai, neturė 
darni idėjų, užsikrėtė realizmu. 
Jie lavinasi fotografavime rasos 
lašo, kabančio ant medžio, pie- 
šinie karvės raumenų, smulkme
niškame. aprašyme, eilėmis ar 
proza, sąšlavyno smarvės ir pui- 
kuiųo gražios moters buduaro.

Bet kas daryti, paklausite jus. 
štai atsakymas. Jeigu jumyse 
tuno žmoniškumo kibirkštėlė, 
tai matydami žmonės, mirštan
čius nuo bado, tuksiančius, žmo- 

pastangas, kad visiems butų su-1 nių kemšamus j kalėjimus už su
teikta proga įgyti visapusiška ir vo įsitikinimus, milionus sužvė; 
humaniškų išsilavinimų ir jsiti- tėjusių žmonių karės laukuose 
krinimų, kad to negalima alsie- jus nepasiliksite pasiviais. Jus

bjp, bet gyvumas turi mažai be
ndro su poetų eilėmis, ypatingai, 
kada lauki pono inspektoriaus 
atsilankymo,

Arba jūsų jaunystės svajonės 
pasidarys įsi tikinimais subren
dusio žmogaus. Jus dėsite visas

Mes Užkviečiam Pamatyt 
Musų Naujus Pavasari*

nius Siutus
Vyrams ir Vaikinam. 
Tai yra vėliausi išdir
biniai tokių gerų siu
vėjų kaip Hart, Scha- 
ffner & Marx, Grif- 
fon ir populiarės uni
jos pasiūti Atlas Spe- 
cial. Modeliai, mate
rija ir pattemai yra 
naujausi ir, nežiūrint 
į brangumą visų vil
nonų, jus rasite labai 
geras vertes čionai už

$15 iki $30
Krautuvė atdara vakarais apart Seredos ir Pėtnyč. 

Taipgi atidarome ir nedėlioję prieš pietus.

JOS BLOZIS 
L:eta vi s 

Pardavėjas

1800 iki 1806 Blue Island Avė.. Kampas 18-tos gatv

prisidėsite prie skriaudžiamųjų, 
lodei, kad jus žinote, kad gra
žus prakilnus, žodžiu, pats gy
venimas, randasi ten, kur kovo
jama už liesų ir šviesa. A.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permiuin•
Panedėlyj, Ketverge ir S. Satoj

Pirmas Floras 15c. Balkums 10c.
Prie Čių kainų priskaifoina ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IIALSTED ir J Ma GATVES

dalei.sk


AKIU SPECIALISTAS 
kis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerinta Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga donia at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kam p. 47 si 

Telcphone Yards 4317

fluT'inisfir; Hnnemtas n Balius
Ręngia 11-tos vvardos Socialistų Partija—-suvienytomis spėkomis 

lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir italų

SUBATOJE, Kovo (March) 30 d. 1918 m.

M. MELUA210 SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd n

Pradžia 8 valandą vakare. Inžanga 25c ypatai.

Visi kviečiami atsilankvti į ši koncertą, nes šis koncertus bus skir
tingas nuo kitų, šiame koncerte dalyvaus geriausi solistai ir solis
tės. bus ir visų tautų chorai, kurių dar lietuviai niekuomet negir- 
ddjo. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

I . ■ ■ -11.“

Artinasi!
Musu 3 8tas Metinis
Išpardavimas

Mes nupiginsime kainą nusistovėjusių tavorų iki pa
čios žemiausios kainos, koki buvo nuo pradžios karės 

Žiūrėkit ryto diena šiame dienraštyje

etnyčia, Kovo 29, 1918.

KtHNBROCIB HALSTED. 20™ ST’S *-•>•■
* B. CANALPORT AVĖ
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

augioje ir Tikroje Bankoje. 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.
8*0 Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckaring House) Depozitų 

ir Taupynurt Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE 1SLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

............ ............... .. V. F. MASHEK
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co

OHO KUB1N
Co. prez. Atlai

[Brewing Cu ,

W.KASPAU 
prezidentas 

otto KASPAR 
vice-prczidrntas 1 

WII.LIAM OKTTLNG 
prez. Oeling Bros. Ice Co.

CHAKI.ES KRUPKA 
vice-prezidentas

PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prcz. Nat. City Bank 
GEO. C. VVILCE 

vice-prcz. T. \Vilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Farmos Farmos
PIRKITE KARMAS MICJIIGANO VALSTIJOJ, apielinkėje mic- 

šlo (Scottville, ir portavo miesto Ludingtoh, Mason County, Mich, 
l.ur yra jau pirkę 400 lietuvių farmas. Tai yra didžiausia lietuvių 
laimelių kolonija visoje Amerikoje ir randasi gražiausioje vietoj, 
parankiausioj dėl lietuvių apsigyvenimo ant ūkių; per ką šimtai lie
tuvių čia pareina gyventi j musų uždėtą puikią koloniją, kurios lau
kai yra labai derlingi visokiems javams. Oras geriausias. Tai lie
tuviai kitur Amerikoje negali rasti geresnės vietos apsigyvenimui 
ant ūkių, lik čionais. Lietuviai ūkininkai turi tris dnųigystes: dvi 
jų yra socialistų vadovaujamos, o viena švento Antano—katalikiš
ki:; ir čia lietuviai ūkininkai turi jau dvi lietuviškas parapijas, ir 
lietini kunigų ir anglu kunigq mokantį lietuvių kalbų. Turi savo 
lietuviškas kapines. Matai, broli lietuvi, kad čia tikra Lietuva, 
lai kam jums daužyties po kitus kr.istiis Amerikos, kitur jieškoti 
fariąų pirkti ir paskui vienas ,arba keli apsipirkę tarp anglų ar vo- 
kiičiii. vaitoti, kad ilgu gyventi ant tokių ūkių tarpe svetimų žmo
nių; jie yis jusi) neužkys Nepirkite nipkur kitur, tik pirkite musų 
kolonijoje, kur skaitosi lietuvių skaitlius ne dn, trįs, bet jau šim
tai, ir kad prisidėsite prie musų kolonijos, bus musų kolonijoj grei
tai ir tuksiančiai lietuvių ūkininku, čia laukai apgyventi, ne mišku 
apaugę, bei yra puikios derlingos dirvos .puikus žvyruoti keliai. Lyi-' 
vai priplaukia prie Ludington. Scottville—didelis farmerių tiirgų 
centras, kur viską nuo farmerių superka. Yra sviesto 4r sūrių da- 
ry mo fabrikai ir produktų kenayimo fabrikas, ir pieno kenavimo 
taipgi bmlavoja. Pas inus sėja kviečius, nfgius, bulves, žirnius, mie
žius. avižas, kornus ir visokias daržoves. Daugybė ūkininku gyvu
lius augina ir daugybė Tų užsiima pienininkyste. Laukai labai yra 
žoliųgi ir Žemė derlinga, su moliu, su žvyrių maišyta ir tarpais tik
ras juodžemis. Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.

Daugybė ūkininku gyvu- 
Laukai labai yra

Pilnas kraštas puikiausiais sodais apsodintas.

Atvažiuokite tuoj, pavasaris jau ateina, laikas ukes pradėti ap
dirbt". Mes dar turime pardavimui apie 200 fannų, visokio didu
mo mažų, didelių, puikių laukų, suvis iždirbtų, su budinkais, so
dais. gyvuliais, apsėtų su rugiais, kviečiais; laukų turime ir tik po 
biskį nradirbhj ir nedirbtų laukų. Turime visokiomis kainomis, iš 
ko galite pasirinkti nusipirkti ant i|inok?jimo gerą farmą, turėda
mas lik nors kokius $300 mes duodame lengviausiais išmokėjimais, 
negu kiti agentai. Duodaiftc gy vulius, padarus ant išmokėjimo ir 
sėklą, nes žemė gera, taigi nebijom duoti ant išmokėjimo, žinome, ' 
kad kožnas išsimoka ir jus išsimokėsite, ir liksite puikiu ukidinku, 
ir savininku geros farmos.

Atvažiuokit tuoj, nieko nelaukę; jei Šįmet nepirksite trotysit: 
kit»> metų fabrikai sustos .darbų mieste nebus; svietas bėgs j for
mas; tuomet farmos bus brangios. Pirk šį pavasari. Aš jums gero 
veliju. Kuomet važiuosi pas bus. j Scottville, Mich.. pirkis tikietą 
per GRAND RAP1DS, Mich, nes visi pas mus važiuojanti treinu, tu
ri per G rami Ranids perVažiuoti, it? j Scottville atvažiavęs, išlipęs 
iš traukinio, užeikite j pirmą restauracijų, po vardu Scottville Res- 
(oran>,. Tas restorantas yra lietuviškas Ir jums duos nurodymą, 
kur musų ofisas randasi. Musų tikras adresas toks:

A. KIEDIS & CO.
Pcoples State Bank Building, Scottville, Mlchigan.

Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicag* 
telephou* f(*ya*ark»t 2*44

DR. A. A. ROTH
ŪSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
SperinliMn* Moteriškų, Vyriškų, 

kų Ir virtų chroniškų Ilgų 
33."4 S. Ifalsted St., Chicago 

t rl. l>h>>l<r llrnver
UH: !<• II rvto; 3—8 poptotų
kur. lomia 10—lt dlen*.

Telephdne Jlumboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Sena* Ruan* Gydytojas Ir Chiruraa* 

Rpaclnllata* Moterlikq, VyrŪku Ir 
Vaiki}, taipgi Chro.iUkų Ligų 
OFISAS: 157*, MIIw*uk«e Ava., 

Kampa* North Ava. Kambary* 208 
VALANDOS} 8:30 Ik) 18 iiryto

1:3) Ik. 3 !.• 7:33 ik! 9 vakare

Garsinkis Naujienose

M
KORESPONDENCIJOS

Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Kovo 21, 6 vai. ryto, suėjus dar
bininkams valgyklos salėti pu
sryčių, vienas draugas, L.Biikcs, 
sumušė tris kiaušinius ir viąi bu
vo sugedę. Valgio nešiotojas, 
tai pastebėjęs, pranęšė maisto 
užžiurėtojui, o tasai supykęs, 
pašalino d. Burkos iš boording 

Dėlto visihauzio ir iš darbd.
darbininkai sustreikavo. Tuo
met kasyklų superintendentas A. 
Burnett nusilenkė darbinink
ams, žadėdamas pagerinti val
gį ir prašė, kad streikininkui grį
žtų atgal dirbti. Visi sugrįžo tą 
pačią dieną. — A. Dlkon.

Springfifildo ir apielinkės
Draugijų Atstovų 

konferencija.
' SPRINGFIELD, ILL. -J Vie- 

Ltos progresyviųjų viešąjį knygy- 
I ną palaikančiųjų draugijų atšto- 
I vų susirinkime, vasario 17,1918, 
Į atlikus knygyno dalykus ir priė- 
| jus prie svarstymo visuomenės 
I reikalų, rasta reikalingu esant 
I šaukti Springfieldo ir apielinkės 
I progresyviųjų draugijų atstovų 

konferenciją balanbžio 21, 1918.
i Konferencijos tikslas: išgvil- 
Į denti Lietuvos laisvės klausimas, 
I nustatyti savo poziciją Lietuvos 

laisvės klausimu ir pasitarti, ar 
reikalingas butų progresyviųjų

I draugijų seimas.
I Laikraščiuose pastebime, kad 
kitų kolonijų draugijos išreiškia

I sayo nuomonę, jog butų naudin- 
Į ga, padaryti progresyviųjų sei

mas, kadangi, kaip matome, kSt- 
I rikalai ir atžagareivio j i tautinin- 
I kų dalis savo surengtame New 

Yorkc seime kalbėjo visų Artieri-
I kos Lietuvių vardu, kuomet did- 
I žiule visuomenes dalis, visi pa

žangieji elementai, darbininkų
I organizacijos ir socialistai visai 
seime nedalyvavo. O tai jau ai
šku, kad klerikalų seimas tega
lį tik klerikalų vardu kalbėti, 
bet ne vardu visuomenės, iš ku-

| ries negavo jokio pritarimo.
I Springfieldo ir apielinkės kon- 
I ferencija taip jau turės apsvar
styti ir išreikšti savo pritarimą 

j ar nepritarimą rezoliucijoms, 
kurios tapo- priimtos Chicagos 
Bajpno Darbininkų Konferenci
jos kovo 3 d., 1918.

Tatai progresyviosios draugi
jos, šaukiame jus prie darbo. 
Miegoti negailima. Jeigu mes 
snaiuiime, tai nei nepasijusi me, 
kaip klerikalai ir atžagareiviai 
užners mums kilpą ,ir pasikin
kys į savo vežimą. Sukruskime, 
progresyviosios draugijos ir or
ganizacijos, h’ nesileiskime, kad 
klerikalai ir atžagareiviai mus 
už nosies vedžiotų!

Kurios Springfieldo ir artime
snių mietelių draugijos ar kuo
pos dar neišrinkote savo atsto
vų, malonėkite urnai tatai pada
ryti ir atsiųsti konferencijon ba
landžio 21 dieną.

Kiekviena draugija ar kuopa 
gali rinkti ne daugiau kaip ke
turis (4) savojatstovus, kuriems 
reikia duoti Ir liūdi jinai — man
datai.

Konferencija įvyks P. Allens 
svetainėje, 7-th ir Washington 

karo.
Springfieldo Viešojo Knygy- 
Atstovų Valdyba:

K. Airišiunas, pirminikas. 
St Sturon, Sekretorius.

Prasidės lygiai 7 vai. va

lio

BRIGHTON, MASS

Teko būti laidotuvėse įnirusio 
draugo, A. Juzuno. Dalyvavo 
pusėtinas būrelis žmonių. Kaip 
gaila buvo žiūrėt, kad vietoj ati
duoti rimtą ir gedulingą pasku
tinį patarnavimą su šiuo pasau
liu atsiskyrusiam draugui, drau-

gai lydėtojai atėjo užsipylę akis 
alkoholiu ir kėlė nepaprastą triu
kšmą. Kad vienas pašalinių pa
tarė užsilaikyt ramiau, tai gavo 
atsakymą: “Ar tu draugystes la
nkytojas? Mes darome, kas mu
ms patinka.” Nieko nesakyčiau, 
jeigu tai butų buvę kokie neiš
manėliai, bet čia jie skaitosi sa
ve progresis tais...

, — Viską Žinąs

4Įte^..”.e.l.l.L..l381JjaiJ.!.l.,lll !U'.\.l!Jli,MllfllMllllll|*l*!lllJ*>ia!=r | 
T«L Yards 3654. AKUŠERE A

Mrs. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko 
legiją; ilgai praktika 
vuh Pennsylvanllos ho 
įpRalėse Ir PhiladeL 
pnljoj. Partekiųingal 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
8113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų)
- Chicago. -- 

s=aįriTirn-nr.-~T ffiKaKftaing

p ERB, Naujienų akMi- I 
tytojos ir skaityto Į 

jai prašomi pirkinių rei J 
kalais eiti i tas šankia j 
vag, kuri O jĮKelbijud 
Naujienose

w

D < A. M0NTV1D
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

2225 So. Loti vilt St. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phonc Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telcphone Albany 5516

DR. G. M.GLASER
Pra)<tikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chlcugo. m.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždary tas.

Telcphone Yards 687

SKAITYKITE IR UŽSIRA6YKITE.
Draugai lietuviai. Jeigu kam pasi

taikytų atvažiuoti i Chicagą nežinan
tiems lietuvių arba neturintiems 
pažįstamu meldžiu aOsistoti-T— 

LIETUVIŠKAM IIOTELYJE
Aš tamsioms patarnausiu ir parody
siu lietuvius. Taįpgi. kurie norėtu
mėt 'gražių ruimu, galite gauti. Atva
žiavę arba Šiap jau reikale kreipki
tės šiuo adresu!

\V. STUKUS. - AVF.RY HOTEL 
531 So. Stale St., Chicago, Iii. 
Užsirašyki! adresą, kad nepamirštut.

Skaitykite ir Platinkite

TELEPHONE YARDS

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos noo r »*< « 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. »al 
3325 So. Halsted 8L, Chicag*

[Sergėkite savo akis

Neužsitikčkit saio regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusia::: 
jaučiam pardavėjui, nes jie su- 
f “ :, ....... ...

Aš tūriu 15 metų pagyrimą ii 
iliu ištyrt jus akis ir pririnkti

ar
am 

aptiekoriūi .mikseriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tikį (langiau blogo. 

Aš turiu 15 metų pagyrimą ii 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akylius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Piotro apliek > 
Tėmykit.e j mano parašą 

Valnndoš nuo 9-1 os vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

CHAKI.ES


Pėt n.\ čia, Kovo 29, 1918. f®, «gHFSJIM»>■*■»rnntrnnn'n

Masinis susirinkimas
Ryto, kovo 30 dieną, soc 

Rinkimą Komitetas rengia <li

.Vienijas prieš socialistus.
Demokratai ir republikonai 

vis labiau susigiminiuoja kovai 
prieš “bendrus priešus“ ■— so
cialistus. Ypačiai 4, 9, 9, 15, 
22, 23, 21, 26, 27 ir 28 wardose, 
kur socialistai turi daugiausia į- 
tekmūs. l'utose minėtų \vardų 
demokratų kandidatai jau atsi
ėmė savo kandidatūras. Kitur 
tatai busią padaryta taip greit, 
kaip tik pasirodys, kad “runi- 
janl” abiejų partijų (rup. ir de
mokratę) kandidatams, jos ga
li pralošt.

Pažymėtina tai, kad daugiau
sia nusileidimų daro demokra
tai; tie patįs demokratai, kur 
per eiles metų pįršosi darbinin
kams, 
riausi
kurie kur tik galėdami “tarkuo
davo” republikonus.

Bendras pavojus tuos 
šus”- suvienijo.

Pagirtinas žygis
<l\Ii iiiasinį susirinkimą Ebelš 
IhiH’čj; kerte 13 jr Washtennw 
gaivią. Kalbūs soc. kandidatus

kaipo vieninteliai ir ge- 
“diftrbininkų draugai”, ir

Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav. Pas. rengia pramogų va
karą ncdėlioj, kovo 31 dieną, 
didžiojoj Schoenhofeno svetai
nėj kertė Mihvaukee ir Ash
land gatvių. Visas vakaro pel
nas skiriama senutei lietuvių 
rašytojai, gerb. Žemaitei.

Kadangi gerb. Žemaitė yra 

mylimiausia ' lietuvių darbo 
žmonių rašytoja, tai reikia tikė
lius, kad šis draugijos žygis ras 
didelės lietuvių užuojautos netik 
North Sidūj, o ir kitose daly
se miesto.

Tai antra Chicagos Liet, dra
ugija, kur parodo tokios užuo
jautos senutei musų veikėjai.

į kongresą iš 4-to kongr. distri- 
kto, adv. K. Gugis. Lietuviai, 
gyvenantį* toje apielinkūje, bū
tinai privalo atsilankyti į minė
tą susirinkimą.
8 vai. vakare.

šiandie d. K.
Reids svetainėje,
Lincoln gatvių. t Pradžia 8 v.v.

ANTANAS ALUTIS

Pradžia kaip

(ingis ) kalbūs
kerte 30 ir

prie-

11-tos wardos socia-
listų vakaras.

Vienuoliktos wardos (Wes4 
rengia 

didelį koncertu nedėlioję! kovo 
30 dieną, M. Meldažio svetainėj, 
Visas vakaro pelnas eis soc. rin
kimų kampanijos reikalams.

Liduviai darbininkai priva
lo kuoskaitlingiausia atsilanky
ti j šį vakarą. Apart pasigėrė
jimo tikrai puikiu programų, 
kurį išpildys gabiausios svetim- 

, taučių, angių, vokiečių, italų 
etų. spėkos, jus prisidėsite prie 
socialistų laimėjimo toje xvar- 
doje. Paremsite socialistų par
tiją finansiškai.

Svetimieji ir savieji darbini
nkų klesos priešai vienijasi 

prieš mus. Didžiausiu įnirtimu 
tūli “lietuviški politikieriai”

Tos panelės...
Ponas Louis Ottend be galo 

įsimylėjo į jauną, 19 metų, pa
nelę, Leoną Heines. Jaunoji 
panelė irgi pamylėjusi poną 
Louisą. Tik ve, visa bėda bu
vusi tame, kad Louisas buvo 
vedęs. Taigi SI. Louise buvo 
jiems “užkirsti visi keliai”. Nu
sitarė meilužiai važiuoti Chica- 
gon. Nutarta padaryta. Bet 
čia turėjo įvykti nelaimė. Kaž
koks Louiso Jconkurentas teikė-

taigi sulaukė jaunąją porelę ir 
areštavo.

Louisas dabar kaltinamas 
peržengime įstatymo apie, “bal
tąją vergiją”. . Gręsia keli metai 
ka Įėjimo.

žudeikos 
Hale and 
W. Madi-

rodykime tad jiems, kad mes 
mokame apginti savo reikalą. 
Sulaužykime tą jų užsispyrimą— 
pasiųsdami miesto tarybon 
cialistu partijos kandidatą, 
\Villiam Vau Rodegraveną!

žudeikos pašovė
du žmones

Penki nepažįstami 
vakar naktį įsiveržė 
LeAvis saliunan, 2258
son gt., ir pašovė du “kostume- 
riu” John Norris ir Shermau 
Rapbael. Pirmasis, tur būt, 
mirs. Manoma, kad žudeikos 
norėjo nušauti patarnautoją,

so- Daniui Carbine, kuris betgi spė- 
d.{ jo pasislėpti. Žudeikos nepa-

Užsimušė du lietuviai.
Nušokęs nuo Lake George, 

Ito, netoli Hammond, Ind., i 
tomobilius 
du lietuviu 
ir Jurgį Kilonavičių. Pribuvu
si pagelba dar spėjo ištraukti 
juodu iš u|m"s gyvu. Abudu tė
čiu us mirė St. Margarete ligo-

i ti- 
au- 

užvakar palaidojo

Pavogė 4 automobilius.
Bėgiu pastarųjų 24 valandų 

Chicagoje tapo pavogta dar ke
turi automobiliai. Viso nuo 
naujų melų, taigi bėgiu 120 die
nų. pavogta net 959 automobi
liai.

Areštavo keturis jaunus
n i ne j. Nea tsa rgumas.

Nuteisė “juodrankį” , • • 
Prisaikintieji teisėjai vakar 

nuteisė ilgiems metiyns kalėji
mo italą Joe Fondį, 1031 W. 
Polk gt. Rašęs grasinančių lai
škų tūlam Jame Nacrato, reika
laudamas iš jo 2000 dolerių.

banditus
Policija vakar areštavo ketu

ris jaunus — nuo 18 iki 20 mė
tų •— banditus: Harry Hiendle- 
man, Morris Wasserman, Jo- 
seph Lieger ir James McNully. 
Areštuotieji, sako, prisipažinę 
atlikę visą eilę užpuolimų bei 
apiplėšimų.

I v •

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS SAV. PAŠELPOS
Rengiamas

GERB. ŽEMAITĖS NAUDAI

VAKARAS
Nedėlioję,

Kovo=March 31 d,. 1918
Didžiojoje Schoenhofeno Svetainėje

Kampas Milvyaukee ir Ashland Avė.

Duris atsidarys 4 vai. po pietų. Programas prasidės 5 vai. po pietų. 
Inžanga 35c y palai. Iškalno perkant tlkietą — 25c.

Po programo’ šokiai. — Grušo Orkestrą. •' •
Gerbiama Chicagos ir apielinkės publika niekuomet neužmirš 

šio vakaro, kaip gerb. rašytoja neužmiršta nupiešti musų vargdienių 
gyvenimą. Rengėjai deda visas spėkas, kad padarius šį vakarą pa
vyzdingu vakaru Chicugoje. Kviečia Ch. Liet. Dr-ja Sav. Paį

Drąsus vagilis
John Henry Lee, negras, 923 

So. State gt., vakar atliko .drą
siausią ir kartu nepasekmingia- 
usią žygį. Išvogęs' iš Mishell 
Furnitūrų kompanijos krautu
ves, 1408 So. Wabash gt., apie 
už/ 2 tūkstančiu dol. įvairių ra
kandų, jisai bandė juos nubug- 
dyli “kur reikia”. Kelyj vyrą 
pagavo policija, ir neveizint “ai 
škinimos”, jogui jis esąs biznie
rius ir Icraųstąsis į kitą vietą, a- 
reštavo.

Nu troško
Name 227 St. Johns et., poli

cija vakar rado gazu užtrošku- 
sią moterį, Delia Jacobs. Aš- 
tuoni kiti šeimynos nariai, pri
šaukus gydytoją, atgaivinti.

Kova bu banditu.

Apsiginklavęs banditas Danie 
Jonus, negras, pereitą naktį įsi
laužė John T. Gegana miegrui- 
min, 519 N. ’Leainington gt., 
Jį laiku patėmijo gulėjęs kam
baryj Geganas ir sučiupo už 
rankų. Negro butą tvirto vy
ro, ir jis jau buvo beapgalįs 
kambarių savininką, bet išbu- 
dusi moteris sukėlė triukšmą ir

Negras’ uždaryta Ąustin polici 
jos s toly j

■ ’ i

LSS. 22 kp. narių domai.

Draugai, kurie sutikote plati
nti rinkimų kampanijos litera
tūrą 11-toj wardoj, nepamirški
te atsilankyti S. Spurgio barber- 
nėn, 2209 W. 23rd PI., ncdėlioj, 
balandžio 1 dieną. Nurodymai 
ir literatūra bus suteikta ant 
vietos. 1 —Komitetas.

J ieško 182 motery ir

mergelių.
Bėgiu pastarųjų 3 mėnesių 

fcliicagoje prapuolė 182 mote 
rįs bei mergelės — nuo 14 iki 
26 metų amžiaus. Daugelis jų, 
spėjama, patekę į ištvirkimo ur
vus, kitos šiaip pabėgę su “abe
jotinos garbės vyrukais”. Jų ta
rpe, sulig policijos rekordų, ra
ndasi ir lietuvių mergelių.

Kaip skelbia tie patįs polici
jos rekordai, didžiumoje atsili
kimų, šitie “prapuolimai” esą 
tiesioginė skurdaus gyvenimo 
pasekmė. Tikra teisybė.

CICERO

Prakalbos.

Seredoj, kovo 27 d., LSS. 138 
ir 158 kuopos surengė prakal 
bus M. Jankaičio svetainėje. 
Kalbėjo d. K. Petrikieniį tik-ką 
atvykusi iš rytinių valstijų rin
kti aukų LSS. Apsigynimo Fon
dui. Dg. K. Petrikienė daugia
usia kalbėjo apie darbininkų 
padėjimą šioje ir anoje pusėje 
Atlantiko. Nurodė, delko dar
bininkams prisieina nešti kapi
talistinis vergijos jungas ir kaip 
iš to pasiliuosuoti.

Reikia pašakyt, kad d. Petri- 
kienės kalba darė gilų įspūdį į 
klausytojus. Daugelis, sako, 
negalėję atsistebėti, kad mote
ris taip puikiai kalba.

Pertraukoųe buvo renkama 
aukos LSS. Apsigynimo Fon
dui. Surinkta apie 26 dol. Au
kavusiųjų vardai bus paskelbta

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
pagyvenęs 42 metu ainžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėdyboš, Ra
seinių pav.» Ritavos parapijos. 
Alpu sodžiaus. Velionis prigu
lėm, prie Jaunų Lietuvių Ame
rikoje Tautiško Kliubo.

Liudotuvčs įvyks PanedČlyj, 
Balandžiu 1 d. 9-tą vai. ryto, iš 
namų 3302 So, Mųrgan st į šv, 
Jurgio bažnyčią# ’b iš ten į Ąv. 
Kazimiero kapines.

širdingai praįonic gimines, 
draugus ir- pažįsiainus dts®ąn- 
kyti 1 šertnenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Palieka dideliame nuliūdime 
moteris J ieva, ir sunąs: Anta
nas 16 m., Vladislovas l.‘> m..

Tebūnie jam lengva šios ša
lies žemelė.

ItoKoland. LSS. 137 kp. nepapra 
susirinkimas įvyks nedalioj, ko 
' ,1.. 10 vai. ryto 9 svaidos soc 
, 11100 Michigan avė (ant Irę 

Susirinkimo liksiąs yra 
prie agitacijos ii 
Ūke aldermanų rl-

J, 2) Ims 
balsavimas LSS. konstitucijos pro
jekto ir kili kuopų referendumai. 
Belo bus dalinama nariams “Apžva
lga". Taipgi, draugai, kurie buvote 
paėmę blankas rinkti aukas j rinki
mų kampanijos fondų, malonėsite, su
sirinkime sugrąžinti. —P. F. Grybas.

s tas
v<> 31 <l.v 10 vai 
svet., 1 
c'iij lubų) 
I) prisirengimas 
saugojimo balsų 
likimu balandžio 2 dienų 
' ‘ ‘ j LSS. I

kili kuopų

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININK

meryje.

»"■ ........... .
e dienraščio nu

Pasiklausyt d. Petrikienės 
prakalbos buvo atsilankę dau
gelis klerikalų, jų tarpe paskil- 
busis jų “oratorius” Bąčkus. 
Nabagas tas Kačkus. Nors 
karią jis prisipažinp nič nieko 
neišmanąs apie socializmą, ku
rį jis iki šiol “kritikavo”. Duo
damas kalbėtojai klausimą, tas 
klerikalų birbynė pasisakė, kad 
ir jis norėtų prisidėti prie soc. 
partijos, jeigu tik suprastų... 
socializmą. Dr-ge Petrikienė 
davė (puikią lekciją tam klerika
lų oratoriui. Į tai jis nebeturė
jo ką atsakyti. Reikia todėl ti- 
kūties, kad RaČkus neužilgio at
eis įstoti į vietinę LSS. kuopą 
(jeigu ji panorės jį priimti.) 
AŠ, žinoma, kaipo buvęs vytis, 
pirmutinis pasveikinsiu poną 
Bačkų. Come 6n, broli! '

~ • —J. Aceris.
------------------------- ---------------

Maršrutas.
Dges K. ^etrikienėx maršrutas 

L. S. S. VIIJj Rajone jau praside 
jo. Tuo bippu svetainės yra pa

’ • • Ji
imta šiose-įlietose:

Balandžiu 2 d., LSS. 174 kp., 
Liberty svet., 3925 So. Kedzie 
avė., Brighton Parke.

Balandž$ 4 d., LSS. 22 kp\ 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
West Side.

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

Balandžio 6 d., LSS. 234 kp., 
P. Blinstrupo svet., 4501 So. 
Hermitagc ave„ Toovn of Lake.

Balandžio 8 d., LSS. 43 kp., 
Frank ir James svet., kertė 2J 
ir Lake gatvių, Melrosc Park.

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

Balandžio 14 d., LSS. VIII va
kare, M. Meldažio svet, 2242 \V. 
23rd Plaęer Westv Sidėj.

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

Balandžio 18 d., LSS. 4 kp., 
Mildos svet., 3242 So. Halsted 
st., Bridgeporfc.

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

Visos tos<kuopos, kur dar ne
paėmė svetainių, malones tatai 
padaryti — kuoveikiausia. Kar
lu su pažymėjimu dienos, rei
kalinga prisiųsti ir svetainės ad
resą. —Rengimo Komitetas

4 - -J-

Pranešimai
Socialistų partijos 4-tos vvardos 

Headųiiarteryj, 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausimais., Balsas bus duodama 
kiekvienatn norinčiam dalyvauti 
debatuojamam klausime. Prašom 
skaitlingai atsilankyti. ’■

—Rinkimu Komitetas.

LMPS. 9 kuopos choro repeticija 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 vai. 
vakare. Mark White Sąuare svetai
nėje, prie Halsled ir 29 gatvės. — 
Visos dainininkės malonėkite atvyk- 

i laikų, nes šią seredą bus išdalinti 
žangus HĮdetai Velykų vakarui,, re

ngiamam žemaitės naudai. Komitet.

Puikus šeimyniškas vakaras, pa
rengtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
“Rūtos” No. 1 įvyks panedėlyj, ba
landžio 1 dienų, Geo M. Chernaucko 
svet., 1900 So. Union avė. Pradžia (5 
valandų vakare. —Komitetas

Cicero, III.—LMl’SA 43 kuopos re
peticijos “Be šulo” įvyks pčtn., ko
vo 29 d., .laukaičio svet., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi atsilankyti. Komitet.

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

Kviečia Rengėjai.

Soc. P. tarptautinis susirinkimas 
įvyks pčtnyčioj, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Liberty «veK, kertė 22 pi. ir 
52 avė. J* 
jos reikalai. LSS. 
si malonėkite būti.

Svarbus rinkynų kampani- p narjlflj vį_

-—A. K. Labanauskas

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

—Sekretorius.

East Chicago, Ind.—L. A. U. Kilu- 
bo susirinkimas Įvyks kovo 31 d., 2 
vai. po pietų. K. Grikšos svet., 150 
St., and Northcote avė. Visi kliubie- 
čial malonėkite susirinkti, nes turim 
daug svarbią dalykų.

, — Fin. sekr. Fr. Svereckis.

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

Pajleškau savo draugo Oton šuk- 
štas. Jįsai užsiimdavo pardavinėji
mu Siutams materijos, vaikščiojo po 
slubas; jo ofisas randasi 358 \V. Ma
dison ir Markei Sts. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žinotų 
malonės atsišaukti. Kaštai bus atly
ginti. <

Jonas Gedmėn,
10528 Edbrook avė., 

Iloseland, III.

REIKIA DARBININKU
f* A Fk M ■ ■ Vyrams ir Moterims VIII A U U H I KOKIOS ruties metaloI I U n || U I arba niedftio dirbamos*U fl 11 IJ fl I laposs, fabrikuos*, ko

teliuos*, restoranuos, ta- 
Tunuose, llyonbvtiuose, raltlntee, Sankrovose, 
n n iriuose Ir tt. Pnmatykit musų OiDELI sv- 
raia Otriausios mokestis.

Advanee Employment Eschange 
2-ras augštas—17$ W. Waahington st

PATYRUSIEJI CEVERYKŲ

DIRBĖJAI
ATSIŠAUKITE ANT*13 AUKŠTO 

t

SHOE W0RK BOOM

MARSHALLFIELD & CO.

RETAIL

STATE, WASHINGTON,

RANDOLPH AND WABASII

LN

REIKALINGAS nulotnobilią Ir 
t rokų pardavėjas, gera propijzicija 
veikliam žmogui.

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

Phone Prospect 654.

OEVERYKV VALYTOJ M 
atsTsaiki te

13 AUKŠTAS 

CEVERYKV DIRBTI Vi 

MARSHALLFI13J) & CO.

RETAI L 

STATE, M’ASHINGTON, 

RANDOLPH AND WABASII

REIKALINGA LEIBERIŲ.
Aš galiu suvartol tūlų skaillių leibc 
rių, pradedant su gci*u užmokėsi! i u ir 
greit pasikeliant į geresnius darbus. 
Gyvenimo aplinkybės, gerinu i,, ko 
kios gali būt su/asta. Dal bas pusto 
vys visą meta ir nėra karės dalbas. 
Atsišaukite visą dieni, pėtnvčioje ir 
subatoje prie spaustuvės 39 I III Iii 
Str., arti Michigan avė., Chi< rro

REIKALINGA patyrusių jiega 
romų mašinų operatorių dirbi |> ic 
maišų. Geras, pastovus darbas.

NVeslern Bag and Burlap Co., 
2449 Wallace St., Chicago

REIKALINGA lietuviškai kalban
tis pardavėjas, kuris butų apsipaži 
nęs su abclnai visokiomis pn h nu . 
Gera proga atsakančiam vvrui.

12th STREET STORE, 
12th and Halsted St*, Chicag »

Roseland, Il|. LMPS. 25tofi kuopos 
nepaprnstns susirinkimas įvyks pėt- 
nyČioj.‘kovo 29 d., 7 vai. vakare, Au
šros kambariuose, 10900 Michipan 
avė. Visos narės, malonėkite atsi
lankyti, nes turime svarbių reikalų.

—Organizatorių

LSS. 37 kuopa laikys exlra pusmė
nesiui susirinkimą ncdėlioj. kovo 31 
d., 10:30 vai. ryto, RaŠinskio svet., 
731 \V. 181h «at. Draugai ir draugės, 
visi malonėkite knoskaltlingialisiai 
atsilankyti: turim dąųg ką aptarti.

—RaŠt. K. Kazlauskas.
••'.me i;;

St. Charles, lllr—LSS/177tw kuo- 
pos mėnesinis sgsirinkimas* įVyks 
nedėlioj, kovo 3rd. 2 va], po pietų, 
J. Satula svetainėj. Draugai ir drau
gas, malonėkite visi susirinkti, nes 
turime daug svarbių svarstymų1. At
silankykite ir tie esate išvažinėje į 
apiclinkinius miestelius.

—Sek r. P. M. Valiutas. »

Sus. Liet. Amer. 176 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks kovo 31 d. 
Thomo Mąžcnib svetainėj 2 vai. po 
pietų. Nariai privalo pribūti susi
rinkimai), nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui. Alšiveskite naujų na
rių. —-RaŠK J. A. Povilaitis.

Sheboygan, Wis.—Lietuvos Sūnų 
Draugijos pusmetinis susirinkiirtas 
įvyks balandžio 5 d. paprastoj vie
toj. Ellis svetainėj. — Visi draugai 
pribukite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —P. B-—pia.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
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Pajleškau savo pačios, kuri pabė- 
So nuo manęs Kovo 22 d. Paeina iš 

Uiuno gub. ir pavieto, Vilkijos pa
rapijos, po vyru Ona Jakštienė, po 
tėvais—Kaletkiutė; 6 su viršum pė
du augščio, juodais plaukais, tamsio
mis akinus, šlakuotu veidu. Išsivežė 
3 metų V^ųgaitę Onytę, garbenuo- 
lais plauk\ ; Išsivežė 6 šimtus pi
nigų. Pabėk V. našliu, Kauno gub., 
—■ — •

Panevėžio pav., 5 pėdų augščio, ku
mpa nosis, tamsių plaukų, registra
vosi 24 metų amžiaus, mano pati 26 
metų. Kas pirmas praneš, gaus $15 
atlyginimo. Jurgis Jakšis, 
3403 So>. Union avė., Chicago, l]l.

REIKALINGI žmonas su maža 
šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotai porai, arba kamhMri ir val
gi pavienei moteriai. Atsišaukite 
akušerką A. SHUSHO, 
3255 S. Halsted St.„ 2-ros lubos.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas. Atsišaukite tuojaus.

•' Tel. McKInlev 3791 
2910 1011T 5TF.; Chicago

DAR DAUGIAU yra reikalinga tei
singų, vyrų (jei užėmimo agentyslės 
po visus Amerikos ir Kanados mie
stus, ir miestelius, kurie turi gerą 
vardą tarp savo kaimynų ir pažįsta
mų. Vyrai, katrie jau yra užėm 
agentystes, uždirba nup $200 iki 50( 
dol. į mėnesi. Patyrimas nereikalin
gas, nes mes 'išlaviname visą bizn 
ir duodame gerą kontraktą veltu 
(dykai), tiktai reikia turėti $100 už
dėti už tavorą, laikantį ant rankų.

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

REIKALINGA LEIBERIAI IN FOU

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE 

RA MOKESTIS. ATSIŠAUKITE.

EMPL. DEPT., CHANE CO

40TII ST. AND S. KEDZ1E AYE

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus, kuris moka prosyti ir bi- 
skį siūti. yDarbas ant visados ir dvic 
jų merginų finišerkų, rankom siūti.

L. KASPER
3117 Wentworth avė., Chicago.

REIKALINGI 2 vyrai, kurie galė
tų atidaryti agentystę ir pasekmin
gai vesti Brendi ofisus. Vieną Bos
ton, Mass., kitą-^Montreal, Canada. 
Tam tikę vyrai galės pelnyti $104)00 
pirmus metus ir daugiau ateityje. 
Reikia turėti $500 dėl ofiso atida
rymo. Atsiliepkite asmeniškai ar
ba laišku.

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

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

Del platesnių žinių atsišaukite te
lefonu: Pullman 508.

PARSIDUODA BARRER SIIOP llt 
POOLROOM.

3 KĖDĖS BARBERŠAPĖJ llt 3 
STALAI. GERA VIETA. PARŠU) t’O- 
DA Iš PRIEŽASTIES ŠAUKIMO K V 
RIUOMENRN.
505(i WI*NTWORTH AVĖ.

CHICAGO

RAKANDAI
UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewcl 
points, ir rccordus,* taipgi puikų pi
aną 10 metų gvuranluolą ir keičią 
xakaudu už pirmą pasiūlymą; Divo- 
nus 9x12, $8, fliankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western a v., Chicago

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI—nuosavybė su pir

mos klesos grosernė ir “nieut mar
kei”. Vieno augšto namas, nau.;;i 
lietuvių apgyventa vieta. Turi pai 
duoti iš priežasties ligos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tcl 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Einerakl avė., Chicago.

P A R SI D U O D A—B /\ 11G E N A S 382K 
Lowe avė. 4 fialų, po 4 kambarius 
kiekvienas, toiletas, guzas, kieto me
džio grindįs, namas už $4500; rau
dos neša $504. McDONNELL, 
2030 W. 38th Str., Chicago.

FARMOS
Parduodama Wisconsino vaisi i jo i. 
3 mylios nuo miesto Eagle Rivcr; 
20 akrų žemės, geriausia žemė. K;>i 
na $650. $50 reikia įmokėti iškal- 
no, likusius ant išmokėjimo pci 6 
metus.

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

NORIU išmainyti savo bizniavo 
(su salimui) namą į kitokį namų, be 
biznio, kad butų mūrinis, su augšlu 
beizmentu, štoreliu, prie karų lai 
nės. Tel. Yards 2961.

Peter Gadeiko, 
2858 Emcrald Avė., l'.hicago.

MOKYKITĖS barzdaskAy- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va 
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigą mokin- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišiną.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

1 VALENTINE pRESSMAKI.NG 
COLL8C.ES

6205 So. Halsled st.. 2336 W. M»- 
dison, 1850 AVelta St.

137 Mokyklos Suv Valstijose. 
Siuvimas. Petrėni) Kirpimas, De 
signing, dėl biznio ir namų. Vi* 
tos duodamos dvkai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
|10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK. Pirmininkė

COLL8C.ES


>
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Vienijas prieš socialistus.
Demokratai ir repubHkonai 

vis labiau susigiminiuoja kovai 
prieš “bendrus priešus“ so
cialistus. Ypačiai 1, 9, 9, 15, 

i 22, 23, 2 i, 26, 27 ir 28 xvardose, 
kur socialistai turi daugiausia į- 
tekmės. Tūlose minėtų \vardų 
demokratų kandidatai jau atsi
ėmė savo kandidatūras. Kitur

kaip tik pasirodys, kad “runi- 
janl“ abiejų partijų (rep. ir de
mokratų) kandidatams, jos ga
li pralošt.

Pažymėtina tai, kad daugiau
sia nusileidimų daro demokra
tai; tie ])alįs demokratai, kur 
per eiles metų pįršosi darbinin
kams, kaipo vieninteliai ir ge
riausi ‘‘darbininkų draugai“, ir 
kurie kur tik galėdami “tarkuo
davo” repuhlikonus.

Bendras pavojus tuos 
šus“1 suvienijo.

prie-

11-tos wardos socia-
lįstų vakaras.

Vienuoliktos \vardos 
Sidėj) socialistų skyriai 
didelį koncertą nedėlioję, kovo 
30 dieną, M. Meldažio svetainėj, 
Visas vakaro pelnas eis soc. rin
kimų kampanijos reikalams.

Lietuviai darbininkai priva
lo kuoskaitlingiausia atsilanky
ti į šį vąkarą. Apart pasigėrė
jimo tikrai puikiu programų, 
kurį išpildys gabiausios svetim
taučių, anglų, vokiečių, italų 
etc. spėkos, jus prisidėsite prie 
socialistų laimėjimo toje Gar
doje. Paremsite socialistų par
tiją finansiškai.

Svetimieji ir savieji darbini
nkų klesos priešai vienijasi 
prieš mus. Didžiausiu įnirtimu 
l’uli “lietuviški politikieriai“

(West 
rengia

šmeiziti 'šncialistų partiją. Į Pa
rodykime tad jiems, kad mes 
mokame apginti savo reikalą. 
Sulaužykime tą jų užsispyrimą— 
pasiųsdami miesto tarybon 
cialistų partijos kandidatą, 
\Villiam Van Rodegraveną!

Užsimušė du lietuviai.

■^T*w^wmranwnwniWN a u j i e n o; s, chicago, m ■ i v* v h $ vi l w» ■J^’’s r****'

Pagirtinas žygis
Chieagos Lietuvių Draugija 

Sav. Paš. rengia pramogų va
karą nedėlioj, kovo 31 dieną, 
didžiojoj Schoenhbfeno svetai
nėj kertė Mil,waukee ir Asli- 
hmd gatvių. Visas vakaro pel
nas skiriama senutei lietuvių 
rašytojai, gerb. Žemaitei.

Kadangi gerb. Žemaitė yra

Kalbės soc. kandidatus

Masinis susirinkimas
Ryto, kovo 30 dieną, soc. 

Rinkimų Komitetas rengia di- 
dęlj masinį susirinkimą Ebels 
HalTėj, kerte 43 įr Washtenaw 
gatvių.
į kongresą iš 4-to kongr. distri
kto, adv. K. Gugis. Lietuviai, 
gy’venantjs toje aplelinkėje, bu- 
tiriai privalo atsilankyti į minė
tą susirinkimą.
8 vai. vakare.

Šiandie d. K.
Reids svetainėje
Lincoln gatvių. Pradžia 8 V.v.

Pradžia kaip

Gugis Įkalbės 
kerte 36 ir

mylimiausia * lietuvių darbo 
žmonių rašytoja, tai reikia tikė? 
ties, kad šis draugijos žygis ras 
didelės lietuvių užuojautos netik 
North Sidėj, o ir kitose daly
se miesto.

Tai antra Chieagos Liet, dra
ugija, kur parodo tokios užuo
jautos senutei musų veikėjai.

Tos panelės...
Ponas Louis Ottend be galo 

įsimylėjo į jauną, 19 metų, pa
nelę, Leoną Hcines. Jaunoji 
panelė irgi pamylėjusi poną 
Louisą. Tik ve, visa beda bu
vusi tame, kad Louisas buvo 

Taigi St. Louise buvo 
“užkirsti visi keliai“. Nu- 
meihižiai važiuoti Chica- 
Nutarta padaryta. Bet

jiems
si tarė
gon.
čia turėjo įvykti nelaiųie. Kaž
koks Louiso konkurentas teikė-

taigi sulaukė jaunąją porelę ir
V >areštavo. 

Louisas dabar kaltinamas 
peržengime įstatymo apie, “bal
tąją vergiją“. keli metai

žudeikos 
Hale and 
W. Madi-

žudęikos pašovė 
du žmones

Penki nepažįstami 
vakar naktį įsiveržė 
Lq\vis saliunan, 2258
son gt., ir pašovė du “kostųme- 
riu“ John Norris ir Shcrnuiu 
Raphael. Pirmasis, tur būt, 
mirs. Manoma, kad žudeikos 
norėjo nušauti patarnautoją,

so-* Daniel Garbine, kuris betgi spė- 
d.{ jo pasislėpti. Žudeikos nepa-

Pavogė 4 automobilius.
Nušokęs nuo Lake George ti

lto, m toli Hammond, Ind., au
tomobilius užvakar palaidojo 
du lietuviu — Joną JankaUską 
ir Jurgį Kilonavičių. PrU)iivu- 
si pagelba dar spėjo ištraukti 
juodu iš uįm\s gyvu. Abudu tė
čiu us mirė St. Margarete ligo
ninėj. Neatsargumas.

Chicagoje tapo pavogta dar ke
turi automobiliai. Viso nuo 
naujų metų, taigi bėgiu 120 die
nų. pavogta net 959 automobi
liai.

Areštavo keturis jaunus

Nuteisė “juodrankį”
Prisaikintieji teisėjai vakar 

nuteisė ilgiems mettyns kalėji
mo italą Joe Fondį, 1031 W. 
Polk gt. Rašęs grasinančių lai
škų tūlam .Jame Ndcrato, reika
laudamas iš jo 2000 dolerių.

banditus
Policija vakar areštavo ketu

ris jaunus — nuo 18 iki 20 me
tų banditus: Hąrry Hiendle- 
man, Morris Wasserman, Jo- 
seph Lieger ir James McNully. 
Areštuotieji, sako, prisipažinę 
atlikę visą eilę užpuolimų bei 
apiplėšimų.

t

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS SAV. PAŠELPOS
Rengiamas

GERU. ŽEMAITĖS NAUDAI

VAKARAS
Nedėlioję,

Kovo=March 31 d,. 1918
Didžiojoje Schoenhofeno Svetainėje

Kampas Milvyaukee ir Ashland Avė.

Durjs atsidarys 4 vai. po piety. Programas prasidės 5 vai. po piety. 
Inžanga 35c y patai. Iškalno perkant tikietą — 25c.

Po programo' šokiai. — Grušo Orkestrą. z '

Gerbiama Chieagos ir apiclinkės publika niekuomet neužmirš 
šio vakaro, kaip gerb. rašytoja neužmiršta nupiešti musų vargdienių 
gyvenimą. Rengėjai <h*<la visas spėkas, kad padarius šį vakarą pa
vyzdingu vakaru Chicagoje. Kviečia Ch. Liet. Dr-ju Sav. Paš

>

Drąsus vagilis
John Henry Lee, negras, 923 

So. State gt., vakar atliko drą
siausią ir kartu nepasekmingia- 
usią žygį. Išvogęs' iš Mishell 
Furniture kompanijos krautu
ves, 1408 So. Wabash gt., apie 
už/ 2 tuksiančiu dol. įvairių ra
kandų, jisai bandė juos nubug- 
dyti “kur reikia”. Kelyj vyrų 
pagavo policija, ir neveizint “ai 
škinimos”, jogei jis esąs biznie
rius ir kraustąsis į kitą vietą, a- 
reštavo.

Roseland.- LSS. 137 kp. nepapra
stas susirinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 31 d., 10 vai. ryto 9 \vardos soc. 
8Vet., 11100 Micbigan avė (ant tre
cių labą). Susirinkimo tikslas yra: 
1) prisirengimas prie agitacijos ir 
saugojimo balsų laike aldermanų ri
nkimų balandžio 2 dieni}. 2) bus 
balsavimas LSS. konstitucijos pro
jekto ii' kili kuopų referendumai. 
Belo bus dalinama nariams “Apžva
lga’’. Taipgi, draugai, kurie buvote 
paėmę blankas rinkli aukas j rinki
mų kampanijos fondą, malonėsite su
sirinkime sugrąžinti. —P. F. Grybas.

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

Kovo 81 d. Chieagos Liet. Draugi
ja Sav. Pašclpos rengia vakarą gerb. 
Žemaitės naudai, 'Didžiojoj Schoen- 
hofeno svetainėj, kampas Mihvaukee 
ir Ashland avė. Gerb. Chieagos ir 
apiellnkės publika maloniai kviečia
ma atsilankyti į šį gražų vakaro ir 
paremti prakilnus rengėjų tikslus. 
Rengėjui deda visas pastangas, kad 
vakaras pavyktų kuopuikiausiai.

Kviečia Rengėjai.

ASMENŲ JIE&KOJIMAI REIKIA DARBININKU
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artymiaiisianlie dienraščio nu
meryje.

Nutroško
Name 227 St. Johns et., poli

cija vakar rado gazu užtrošku- 
sią moterį, Delia Jacobs. Aš- 
tuoni kiti šeimynos nariai, pri
šaukus gydytoją, atgaivinti.

Kova su banditu.

Apsiginklavęs banditas Daniel 
Jonės, negras, jjereitą naktį įsi
laužė Joli 
min, 519
Jį laiku patėmijo gulėjęs kam
baryj Geganas ir sučiupo už

T. liegana miegrui
N. ’Leamington gt.

ro, ir jis jau buvo beapgalįs 
kambarių savininką, bet išbu- 
dusi moteris sukėlė triukšmą ir 
atbėgusi pagelba suėmė vagilį. 
Negras’ uždaryta Ąustin polici
jos stotyj. ■

LSS. 22 kp. narių domai.

Draugai, kurie sutikote plati
nti rinkimų kampanijos litera
tūrą 11-toj wardoj; nepamirški
te atsilankyti S. Spurgio barber- 
nčn, 2209 W. 23rd PI., nedėlioj, 
balandžio 1 dieną. Nurodymai 
ir literatūra bus suteikta ant 
vietos. —Komitetas.

Jieško 182 motery ir

mergelių.
Bėgiu pastarųjų 3 mėnesių 

Čhicagoje prapuolė 182 mote 
rjs bei mergeles — nuo 14 ik

spėjama, patekę į ištvirkimo ur
vus, kitos šiaip pabėgę su “abe
jotinos garbės vyrukais“. Jų ta
rpe, sulig policijos rekordų, ra
ndasi ir lietuvių mergelių.

Kaip skelbia tie patįs polici
jos rekordai, didžiumoje atsili
kimų, šitie “prapuolimai“ » esą 
tiesioginė skurdaus gyvenimo 
pasekmė. Tikra teisybė.

Prakalbos.

CICERO

Seredoj, kovo 27 d., LSS. 138 
ir 158 kuopos surengė prakal 
bus M. Jankaičio svetainėje.

atvykusi iš rytinių valstijų rin
kti aukų LSS. Apsigynimo-Fon
dui. Dg. K. Petrikienė daugia
usia kalbėjo apie darbininkų 
padėjimą šioje ir anoje pusėje 
Atlantiko. Nurodė, delko dar
bininkams prisieina nešti kapi
talistinis vergijos jungas ir kaip 
iš to pasiliuosuoti.

Reikia pašakyt, kad d. Petri- 
kienės kalba darė gilų įspūdį į 
klausytojus. Daugelis, sako, 
negalėję atsistebėti, kad mote
ris taip puikiai kalba.

Pertraukoųe buvo renkama 
aukos LSS. Apsigynimo Fon
dui. Surinkta apie 26 dol. Au
kavusiųjų vardai bus paskelbta

Pajieškuu savo draugo Oton šuk- 
štas. Jįsai užsiimdavo pardavinėji
mu Siutams materijos, vaikščiojo po 
slubas; jo ofisas randasi 358 W. Ma
dison ir Markei Sis. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas jį žinotų 
malonės atsišaukti. Kaštai bus atly
ginti.

Jonas Gcdmcn,
10528 Edbrook avė.,

* Roseland, 111.

REIKIA DARBININKŲ
H m n ■ ■ Vyrams ir Moterims VIII 11 U U fl I SUKIOS rųiiei metalo I M fl II U I *r>m nimi^.io dirbamos* U fl 11 U O I laposa, fabrikuose, Ko

teliuos*. restoranuos, sa
vu nuo**, ligonbuiiuose, raktinėse, sankrovose, 
nninuo*e ir tt. Pamatykit musų DIDELI su- 
raka Otriausio* mokestį*.

Advanee Employment Exchange 
2-raa augfitas—119 W. Waihington st

ČEVERYKU VALYTOJAI
ATSISUKITE

13 AUKŠTAS 
CEVERYKV“DIRB'I t Vi

MARSHALLFIEIJ) & CO.

RETAI L

STATE, WASHINGTON,

RANDOLPH AND WABASH

REIKALINGA LEIBERIU.
Aš galiu suvartol tūlą skaitlių leibe 
rių, pradedant su gci*u užmokėsi) i u n 
greit pasikeliant i geresnius darbus. 
Gyvenimo aplinkybės, geriausias, ko
ktus gali būt su/asta. Darbas pašto 
vųs visą metą ir nėra karės darbas. 
Atsišaukite visą dieną pCtnyčioa n 
subatoje prie sptfusluvfs 39 I Iii ’,i 
Slr., arti Michigan avė., Clu<■;

Pasiklausyt d. Pctrikienės 
prakalbos buvo atsilankę, dau
gelis klerikalų, jų tarpe paskil- 
busis jų “oratorius“ Bačkus. 
Nabagas tas Bačkus. Nors 
kartą jis prisipažino nič nieko 
neišmanąs apie socializmą, ku
rį jis iki šiol “kritikavo“. Duo
damas kalbėtojai klausimą, tas 
klerikalų birbynė pasisakė, kad 
ir jis mirėtų prisidėti prie soc. 
partijos, jeigu tik suprastų... 
socializmą. Dr-gė Petrikiene 
davė puikią lekciją tam klerika
lų oratoriui. Į tai jis nebeturė
jo ką atsakyti. Reikia todėl ti- 
kūties, kad Bačkus neužilgio at
eis įstoti į vietinę LSS. kuopą 
(jeigu ji panorės jį priimti.) 
Aš, žinoma, kaipo buvęs vytis, 
pinmitinis pasveikinsiu poną 
Bačkų. Couie 6n, broli! '

• —J. Acerls.
—

Maršrutas.
Dgės K. Jftetrikienėx maršrutas 

L. S. S. Vllį Rajone jau praside 
jo. Tuo Oippu svetaines yra pa ’ ♦ f* ’
imta šiose ".vietose:

Balandžiu 2 d., LSS. 174 kp.,. 
Liberty svet., 3925 So. Kedzie 
avė., Brighton Parke.

Balandžio 4 d., LSS. 22 kp’, 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
West SideJ

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

Balandžio 6 d., LSS. 234 kp., 
P. Blinslrupo ^svet., 4501 Sb. 
Hermilagc ave„ To\vn of Lake.

Balandžio 8 d., LSS. 43 kp., 
Frank ir James svet., kertė 2c 
ir Lake gatvių, Melrose Park.

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

Balandžio 14 d., LSS. VIII va
kare, M. Meldažio svet, 2242 W. 
23rd Plaęe, West Sidėj.

Balandžio 15 d', LSS. 126 kp., 
A. Vesėlio svet., 333 E. 14th st., 
Chicago Heights, III,

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

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

Visos tos‘kuopos, kur dar ne
paėmė svetainių, malonės tatai 
padaryti — kuoveikiausia. Kar
lu su pažymėjimu dienos, rei
kalinga prisiųsti ir svetainės ad
resą. —Rengimo Komitetas
---- - -- --------------- tr*  
■4BE1" 'tįjįl Į' 111 i|--------------------------- I'

Pranešimai
SociiilistŲ partijos 4-tos wardos 

Heudųuarteryj, 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausiniais.. Balsas bus duodama 
kiekvienam norinčiam 
debatuojamahi klausime, 
skaitlingai atsilankyti.

dalyvauti 
Prašom

—Rinkimų Komitetas.

LMPS. 9 kuopos choro repeticija 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 vai. 
vakare, Mark White Sųuare svetai
nėje, prie Halsted ir 29 gatvės. — 
Visos dainininkės malonėkite alvyk- 

i laikų, nes šią seredą bus išdalinti 
žangos tikįetai Velykų vakarui,, re

ngiamam Žemaitės naudai. Komitet.

Puikus šeimyniškas vakaras, pa
rengtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
“Rūtos” No. 1 įvyks raanedėlyj, ba- 
andžio 1 diena, Geo M. Chernaucko 

svet., 1900 So. Union avė. Pradžia 6 
valandą vakare. —Komitetas

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

—A. K. Labanauskas

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

—Sekretorius.

East Chicago, Ind.—L. A. U. Kllu- 
bo susirinkimas Įvyks kovo 31 d., 2 
vai. po pietų. K. Grikšos svet., 150 
St., and Northcote avė. Visi kliubie- 
čiai malonėkite susirinkti, nes turim 
daug svarbiu dalykų.

— Fin. sekr. Fr. Svereckis.

Roseland.—Teisybės Jieškotojy su
sirinkimas Įvyks sabalo], kovo 3(1 d.. 
7 v. v., Aušros kambariuose, 10901 
Mieli i gan avė., (antros lubos) Visi 
nariai malonėsite pribūti, nes turi
me prisirengti prie vakaro, kuris į- 
vyks bal. 7 d. Taipgi kviečiami ir 
norintieji prisirašyti. — St. Vaitkus.

Roseland, II]. LMPS. 25toš kuopos 
nepaprastas susirinkimas įvyks pčt- 
nyčioj. kovo 29 d., 7 vai. vakare, Au
šros kambariuose, 10900 Michipan 
avė. Visos narės, malonėkite atsi
lankyti, nes turime svarbių reikalų.

—Organizatorėj

LSS. 37 kuopa laikys extra pusmė
nesiui susirinkimą nedėlioj. kovo 3 
d., 10:30 vai. ryto, Rašinskio svet., 
731 \V. 181 h gal. Draugai ir draugės, 
visi malonėkite knoskaltlingiaiisiai 
atsilankyti: turim daug ką aptarti.

—Rašt. K. Kazlauskas.
u ■ Jd>i<. i įuvikiui ''.oA ‘

St. Charles. 11 Ir— LSS# ,177tw kuo
pos mėnesinis susirinkimas* įvyks 
nedėlioj, kovo 3rd. 2 va], po pietų, 
J. Satula svetainėj. Draugai ir drau
ges, malonėkite visi susirinkti, nes 
turime daug svarbių svarstymų. At
silankykite ir tie esate išvažinėje 
apielinkinius miestelius.

—Sek r. P. M. Valinius.

Sus. Liet. Amer. 176 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks kovo 31 <1. 
Thomo Maženio svetainėj 2 vai. po 
pietų, 
rinkimai!, 
apsvarstymui, 
rių.

Sheboygan, Wis.
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
Jvyks balandžio 5 d. paprastoj vie
toj. Kilis svetainėj. — Visi draugai 
pribukite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —P. B-—pia.

Nariai privalo pribūti susi
nės yra svarbių reikalų 

Atšiveskite naujų nn- 
-BašK J. A. Povilaitis.

-Lietuvos Sūnų

T

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

V

Pajieškau savo pačios, kuri pabė
go nuo manęs Kovo 22 d. Paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto, Vilkijos pa
rapijos, po vyru Ona Jakštienė, po 
tėvuts-4-Kaletkiutė; 6 su viršum pė
dų augučio, juodais plaukais, tamsio
mis akimis, šlakuotu veidu. Išsivežė 
3 metų mergaitę Onytę, garbenuo- 
lais plaukais. Išsivežė 6 šimtus pi
nigų. Pabėgo su našliu, Kauno gub.,

PATYRUSIEJI ČEVERYKŲ 

DIRBĖJAI
ATS I š A U KIT1C A NT *13 AUKŠTO 

SIIOE WOHK ROOM 

MARSHALLFIELD & CO.

RETAI L

- STATE, AVASHINGTON, 

RANDOLPH AND WABASH

IN * i , —---------
REIKALINGA patyrusių jicg:i x 

romų mašinų operatorių dirbt i i«- 
maišų. Gerus, pastovus darbas.

\Vcstern Bag and Burlap Co., 
2449 Wallace St., Chi< -

REIKALINGA lietuviškai kalbini 
lis pardavėjas, kuris butų apsipuži 
nęs su abclnai visokiomis prekčmi 
Gera proga atsakančiam vyrui.

12th STREET STORI*:, 
12th and llalstetl St*, C.hicag >

PARDAVIMU1

REIKALINGAS nutoinobilių ir 
t rokų pardavėjas, gera propųzicija 
veikliam žmogui.

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

Phone Prospect 654.
PARSIDUODA BARBER SHOP n: 

POOLROOM.
3 KĖDĖS BARBERSAPĖJ IR 3 

STALAI. GERA VIETA. PARSIDUO
DA Iš PRIEŽASTIES ŠAUKIMO h \ 
RIUOMENĖN.
5056 WENTWORTH AVĖ.

CHICAGO
REIKALINGI žmonės su maža 

šeimyna. Duodame kambarį dykai 
ženotai jjorai, arba kambarį ir val
gi pavienei moteriai. Atsišaukite 
akušerką A. S1IUSHO, 
3255 S. Halsted St.,, 2-ros lubos.

REIKALINGAS antrarankis kepė 
jas. Atsišaukite tuojaus.

Tel. McKinlev 3791 
2910 IT7 imiT'SlE, Chicago

DAR DAUGIAU yra reikalinga tei
singų.. vyrų dėl užėmimo agentystės 
po visus Amerikos ir Kanados mie
stus, ir miestelius, kurie turi geri 
vardą tarp savo kaimynų ir pažįsta
mų. Vyrai, katrie jau yra užčm 
agent>stes, uždirba nuo $200 iki 50 i 
dol. į mėnesi. Patyrimas nereikalin
gas, nes mes 'išlaviname visą bizn 
ir duodame gerą kontraktą veltu 
(dykai), tiktai reikia turėti $100 už
dėti už tavorą, laikantį ant rankų.

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

REIKALINGA LE1 BĖRIAI IN FOU

NDRY. PASTOVUS DARBAS, GE 

RA MO K ĖSTIS. ATSIŠAU KITE.

EMPL. DEPT., CHANE CO

40TII ST. AND S. KEDZIE AVĖ

REIKALAUJAMA 4 kriaučių prie 
kostumieriško moterų darbo ir vieno 
kriaučiaus, kuris moka prosyti ir bi- 
skį siūti. ./Darbas ant visados ir dvie 
jų merginų finišerkų, rankom sinti.

L. KASPER
3117 Wentworth avė., Chicago.

REIKALINGI 2 vyrai, kurie galė
tų atidaryti -agentystę ir pasekmin
gai vesti Brelich ofisus, vieną Bos
ton, Mass., kitą—Montreal, Canada. 
Tam tikę vyrai galės pelnyti $l(k000 
pirmus metus ir (Įtaigiau ateityje. 
Reikia turėti $500 dėl ofiso atida
rymo. Atsiliepkite asmeniškai ar
ba laišku.

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

7

NORĖTUME susižinoti su keletu 
vyrų, su Šeimynomis, kuriems nusi- 
)odo miesto gyvenimas ir nenuola- 
inio darbo padėjimas ir kurie norė
tų ramesnio gyvenimo, nuolatinio 
apskritus metus darbo.

Del platesnių žinių atsišaukite 
efonu: Pullman 508.

te-

■s
RAKANDAI

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jevvel 
points, ir rccordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandu už pirmą paahdynup Divo- 
nus 9x12, $8, Cirankas, tapytus pa 
veikslus ir tt. Viskas vartotu 3 mė 
nėšiui. 1520 N. Western av., Chicago

NAMAI-žEMe

PARDAVIMUI—nuosavybė su pii 
mos klesos groserne ir “meat mai 
ket”. Vieno augšto namas, nauj.i 
lietuvių apgyventa vieta. Turi pai 
duoti is priežasties ligos-. Nebus n 
mesta teisingas pasiūlymas. J i l 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

PARSIDUODA—BARGENAS 38 s 
Lowe avė. 4 flatų, po 4 kambarius 
kiekvienus, toiletas, guzas, kieto im 
džio grindjs, namas už $4500; rau
dos neša $504. McDONNELL, 
2030 W. 38th Slr., Chicago.

FARMOS
Parduodama Wisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle Rivcr; 
20 akrų žemės, geriausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia įmokėti iškal
no, likusius ant išmokėjimo pi r (i 
metus.

20 akrų fanna, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klausi. >1 
laišku. JOHN JESEVICH, 
Box 302, Eagle River, \Visconsi i

NOR1U išmainyti savo bizni o i 
(su saliuųu) namą į kitokį namą, i•< 
biznio, kad butų mūrinis, su augalu 
beizmentu, štoreliu, prie kąru lai 
HČs. Tel. Yards 2961.

Peter Gadviko, 
2858 Emerald Avė., Chicago.

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti 
nai praktikos; gera instruk 
cija: klesos dienomis ir va 
karais; mokestis $15.00; ga 
lite užsidirbti pinigų mokiu- 
damiesi; patarkite savo d ra 
ugams taipgi mokytis; mo 
kame komišiną.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Panevėžio pav., 5 pėdų augščio, ku
mpa nosis, tamsių plaukų, registra
vosi 24 metų amžiaus, mano pati 26 
melų. Kas pirmas praneš, gaus $15 \ 
atlyginimo. Jurgis Jakšis.
3403 So». Union avė., Chicago, l]l.

VALENTINE pRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ms 
dibon. W.ll-

137 Mokyklos Suv Vnl lijosr 
Siiivini.T.. C. Ii < nn L n pnmis, l»r 
signing, dėl biznio ir namu Vie
tos duodamo? dvkai. Diplonnii 

1 Lengvi išmokėjimai. Gvaranlun 
ta išmokinti jus pasiūti siikne* ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirminb.M

i IMPERFECT IN ORIGINAL y. >
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Kokis Kada Buvo Žinomas PERSISKYRIMAS PARTNERYSTES Kokis Kada Buvo Žinomas

!_Bffl'GEPORT CLOTHING CO
246 South Halsted St., Chicago 3248

rf) /\/\/\ver^ės tavoro atiduodama žmonėms'šiouse kritiškuose laikuose už labai
Į I II II Ižema kaina. Visos prekes pagal naujausios mados susidedančios iš viika- 

M 1Z. * J mųjų drabužių vyrams ir vaikams, čeverykų, skrybėlių,, marškinių apati
nių ir viršutinių ir darbinių drabužių. Šios visos prekes yra atiduodamos pusdykiai, kad gauti 
pinigus. Jūsų taupumas čia bus stebėtinas, nes mes prižadame tą ką garsiname.

U

Musų Gvarancija
Kiekvienas aiškinimas ir Kaina čia pa
žymėta yra teisingi ir neperkeičiami. 
Jeigu jum pirkinys nepatiktų, mes grą
žiname Jums pinigus atgal.

Jeigu jus perinatysite, ką pasidalinimas reiškia, iš ekonominio atžvilgio, tai jūsų užduotim butų prisidėti prie pirkimo šiame pigume. Mes prižadame jums 
puikius pagal naujausios mados drabužius geriausio materijolo ir mados ir tiktai už tiek, kiek dabartiniais laikais pats materijolas lėšuoja. Musų rupestimi yra 
tik surinkti daugiau pinigų. x .

14 -- Išpardavimu Dienu -14 
Kovo 21d. Iki- Balandžio 4 d.

0.

Persiskyrimo Išpardavimas Prasidėjo Kovo 22 ir Tęsis iki Balandžio 4
Siutai ir Overkotai

$15, $18 ir $20 Vyrų Overkotai visokio materi
jolo, spalvų ir modelių su dviem rėdais guzikų 
ir su viena, ir kitokių. Pardavimo Q£
kaina*........... ...................................

$22.50 ir $25.00 Vyrų Overkotai, su diržais ir ki
tokių formų, gražiais- kalniniais; E4O *7E 
liktai čystos vilnos. Kaina......... 4* ■ w

$30.00 Vyrų Overkotai toki kaip viršui minėta, 
lik geresniame pasirinkime, padirbti iš geres
nio materijolo ir drutesni. Par- EOO A E 
davimo kaina ............................... M/fc-SBaHU

Su kaileliais Overkočiai su tikru persišku kal- 
nierium, visas vilnų audimo viršus, 52 colių 
ilgio, puikiai pasiutas. Pardavi
mo kaina ...................................... $67.50
$22.50 iki 25.00 Vyrų Siutai tamsių ir visokių 
spalvų; visi labai gerai žinomu modeliu. tvii liii 
pašauti. l.ab.ai geri vyrams, kurie BJ’S C> Q 
nori turėti gerą drabužį.........  

$16.50 Vyrų Siutai visokių spalvų, vitno-
1 < t f ■ k •

guzikais, su pavieniais guzikais ir 
kitokie. Pardavimo kaina..............

$15 ir I
niui, geri pamušalai, gražiai pasiūti su penkiais

*....... $9.95kitokie

$18.00 Jaunuolių Siutas su dviem guzikais vie
nam Šone, su prisiūtais Išviršaus kišeninis, ir 
taipgi išvidaus, su diržu užpaka- E4O 
h j. Pardavimo kaina....... ......... 4* ■ w«Ow

$27 iki $35 Vyrų ranka siutų Hart Schaffnet* ir 
Marš ir kilų gerai žinomų kriaučių Siutai, la
bai puikiai pasiūti, čy.stos vilnos, naujausios Ilia
dos, taipgi spalvos. Pardavimo EOA OE 
kaina...................................... ..

$2.50 Vyrų Darbinės Kelnės, dryžos E 4 ftO 
ir lygios spalvos. Kaina................ M* I «vO 

$3.00 ir $3.50 Vyrų Kelnės, labai gc- C O OQ 
ros. pusviluės .Pardavimo kaina ..

Smulkesni Daiktai
20c Vyrų Kalnieriai naujausios mados, 4 Cf* 
Triangle ir Ide formų. Pardavimo kaina B ww

20c
kio

Vyrų bovelninės Pančiakos, viso- 
didumo ir spalvų. Kaina.........  

Vyrų darbinės Paitčiakos, tvirtos20c
Wtdro.se formos, trjs poros už .

75c Vyrų baltos ir juodos Pančiakos.
Pardavimo kaina...............................  

$1.00 Vyrų vilnonės Patrick dirbtuvės 
Pančiakos. Pardavimo kaina ......

10c Vyrų nosinės, baltos. Pardavimo 
kaina ............................................ .  

50c
59c
79c

6c
75c ir $1.00 šilkinės Nosinės. Pardavi- dOp

25c ir 35c Vyry Petnešos (šleikos), Par- 4 Qp 
davimo kaina .................   I VV 

75c Vaikų Marškinėliai su kalniečiais.
Pardavimo kaina............................... "#wv

$1.00 Vyrų mėlyni ir juodi Marškiniai. *7€|e 
l’ardavinio kaina .................... .......... ■

$3.50 Vyrų vilnoniai Marškiniai. Par- ff*) GQ 
davimo kaina................................... 

$1.00 Vyrų gražus Marškiniai, su minkštais kal- 
nierėliais ar kietais. Pardavimo kai- 79c
$1.50 Vyrų gražus Fairmont Brand C4 9Q 
naujų modelių marškiniai. Kaina .. M* ■ efcv 

$2.00 ir $2.50 Manbatten & Fairmont Brand 
Marškiniai, gero materijolo, kietais AJ4 OE 
kainieriukais. Pardavimo kaina M* ■

Vaiky ii* JMunoliy 
Drabužiai* 7 . •

65c.Vaikų trumpos K<dinaitė|, lygios ir AQm 
margos, visokio diduino. Kaina......... 4vV. i , .
$1.25 ir $1.50 Vaikų trumpos Kelnės iki 18 me
lų senumo, pusvilnonės, lygios ar mar- QQa 
gos. Pardavimo kaina.................... vOv
$1.75 ir $2.00 Vaikų trumpos Kelnės, vilnonės, 
iki 11 metų amžiaus vaikams. Par- E 4 AQ 
davimo kaina ............................... .'.

(L$3.00 Vaikų Siutai, gana gražus. Par- E 4 QE 
davinio kaina ...................... ......... 4^ B ■
$5.50 Vaikų Siutas, geras pasirinkimas, visokių 
spalvų, su diržais ar be diržų. Par- E^ 
davimo kaina ......................
$7.50 Vaikų “Bhie sorge’’ Siūlai, padirbti iš gero 
materijolo, visokio gerumo. Parda- E A QO 
vimo kaina . .....................................
$3.50 Vuikų Overkotai. visokio didu- E 4 
mo, pasirinkimas. ....

$0.00 Jaunuolių Overkotai, labai gražios išvaiz
dos, su diržais ir kitokie, visokių EE ftA 
spalvų. Par<lavimo kaina ............. 4****^“
$12.00 Jaunuolių Overkotai, padaryti apkasų ir 
Ulster madose, puikiai pasiūti, Čystos vilnos, 
su viena arba dviem eilėm guzikų. E*7 QO 
Pardavimo kaina ........................... M* ■ bwO

LABAI PUIKUS BKUSLOTAI
Del stokos vietos negalime jų čia išvardyti nei 
jų kainų pažymėti. Bet jie parsiduos Ubai pigiai. 
$5.00 ir $6.00 Vyrų gražios Kelnės vi- E A 
šokių spalvų, pusvilnės. Kaina ....

Ceveryką Skyrius <
$6.00 Vyrų čeverykai, jaiiMp patentuotos ska
ros, gražus, su šniūreliais hrguzikė- d* A TFQ 
liais. Kaina .................... ............... f v
$5.00 Vyrų didoki šniuruoti arba guzikuoti če
verykai, labai geri, visokio didumo. QQ 
Pardavimo kaina .......... .........  

$6.50 Vyrų šventadieni čeverykai, su šniūre
liais ar guzikais, geros skuros, iŠ' Vi- (PA AE 
daus gražiai papuošti. Kaina ....
$5.00 labai geri Union čeverykai, k'e-CO AO 
l iausi pasaulyj už tuos pinigus. Kainai*)""*©
$1.00 Vyrų darbiniai čeverykai, gerai ir tvirtai 
padirbti, siūti su vaškuotu siidu. Par- E O 
davimo kaina ......... . .......................
$5.00 Kareiviški čeverykai, padirbti pagal rei
kalavimą Suv. Valstijų valdžios, geriausios sku
ros. Labai geri a vėjiniu i čeverykai. C O 
Geri'išlftuko avėjimui čeverykai ...
$3.50 Vaikų gražus čeverykai, su šniūreliais ar 
muzikėliais; tvirtai pasiūti. Pardąyk- (PO AE 
mo kaina ............... .......................A.
$4.00 Vaikų rudi čeverykai, tvirti, anglų for
mos, visokio didumo. Pardavimo E0 QQ 
kaina .................................................

Jubilieriy Skyrius
-■ į*

$5.50 Lenciūgėlis paauksuotas, 10 metų gvaran- 
cijft su priedu cigargaliams pjaustyt peilio, ar 
paišelio, kaipo papuošalo prie laik- EO "7E 
indėlio. Pardavimo kaina ............. ■ w
$1.00 Vyrų skurinė kalniečiams dėti 
Skrynutė. Pardavimo kaina............

$15.00 ir $16.00 Siutai, vilnoniai. CO 
Pardavimo kaina .......................
20c Vyrų Kalnieriai Triangle ir Ide iš- 4 Ep 
dirbimOs Pardavimo kaina ............. I
$15 ir $20.00 Vyrų Overkočiai lygus EQ QC 
ar su diržais, vilnoniai. Kaina .... ^w»ww

48c 75c Vaikų apatiniai Marškiniai Union 
Pardavimo kaina . ........................../
65c Vaikų trumpos Kelnės, visokio di
dumo. Pardavimo kaina .................... 49c
25c Vaikų ilgos Pančiakos. Pardavimo 4 
kaina ................................................. I

$1.50 Vyrų apatiniai vilnoniai Marš- C 4 4 Q 
kiniai. Pardavimo kaina................ y I « I v
$10.00 Kareiviški Svederiai. čystų E f*
vilnų. Pardavimo kaina................ 4* f v

45c Vyrų plonos Pančiakos, geros Par- OQa 
davimo kaina......................................... v v
20c Vyrų bovelninės Pančiakos. Par- 4 O1/>p 
davimo kaina ............................... I ■■ '“U
$3.50 Vaikų Overkotas. Pardavimo AP 4 
kaina ................................................. 4^1 bvO

$3.00 ir $3.50 Vyrų Kelnės, geros, vii- ffO QQ 
nonės. Pardavimo kaina ............  
$3.50 Vaikų overkotai. Pardavimo 4 QO
kaina ................................................. ■ «wO
$5.00 Vyrų šilkiniai Marškiniai. Par- CQ
davimo kaina .................................. mIviUv

$5.00 Kareiviški čeverykai, Munson E*> O E 
modelio. Pardavimo kaina .. »........ ^ViOv
$1.50 Vyrų naktiniai Marškiniai. Par- 
davimo kaina ...................................................... ****

$3.50 Vyry naktiniai Marškiniai, ge- EO
ro materijolo. Kaina................ . ..... I w

25c Vyrų darbinės Pirštinės.* Par- 4 OlAp
davimo kaina ............................... ■ A* 
$1.25 Vilnonės Pirštinės. Pardavimo QEm
kaina..................................................... OOG
$3.50 Vyrų Union Marškiniai. Dvi- EO EQ 
linki. Pardavimo kaina.............
$3.50 Vyrų Union Marškiniai, supę- EO CQ 
rior Brand. Kaina ........................
$4.00 ir $3.50 Vaikų 'čeverykai. Par- Ep AE 
davimo kaina ...............................
$6.00 Vyrų Maudyniė Marškiniai. CQ
Pardavimo kaina ........................
$6.00. Ugniagesių Marškiniai. Labai EO EE
geri. Pardavimo kaina ................
Kainkočiai visokio išdirbinio ir for- EE QE
mos, $9.50, $10.00 ir $12.50. Kaina..
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