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Talkininkai tvirtai laikosi
vakaruose

Didysis mušis pradeda aptilti
Anglai atsiėmė Ayette

3,400 saliunų užsidarė Indiana 
valstijoj

ANGLAI ATSIĖMĖ 
AYETTE

nibų ir nušovė 16 vokiečių ae
roplanų ir 2 orlaiviu.

Kitoj vietoj atmušė vokiečių PRANCŪZAI SUSILAUKĖ
ataką PAGELBOS

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 3. — Karės 
ofisas praneša šiandie, kad ang
lų kareiviai po smarkaus mūšio 
pereitą naktį atmušė atkakliu 
vokiečių ataką Fampoux apieli- 
nkėj.

Miestas Ayette, apie S mylios 
į pietvakarius nuo Arras, yra vėl 
angių runose.

Anglų atsiėmimas Ayette į pie 
tus nuo Arras ikišiol yra svar
biausia šios dienos žinia iš šiau
rinio mūšio lauko. Ayette sek
torius buvo viena iš vietų smar
kiausių mūšių. Vokiečiai paau
kavo daugybę savo kareivių, kad 
laimėjus čia tvirtą atramą.

Prailgino mūšio liniją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal. 3. — 
Field-marŠalas Haig praneša an
glų karės misijai, kad į pavo
jingiausias Picardy mūšio lau
ko vietas franeuzai skubiai siu
nčia didelius sustiprinimus.

Franeuzai dar prailgino savo 
liniją į Thannes, arti Lucc upe
lio, todėl anglai gali sutrumpinti 
savo liniją ir tankiau sukoncen-l 
truoti savo kareivius.

INDIANA VALSTIJA
SAUSA
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Štai trumpa sutrauka pasek
mių balsavimo.

Bloomlngton—sausas.

Bloomington miestelį atsiėmė 
sausieji (jis buvo sausas, paskui 
laimėjo šlapieji, o dabar vėl sau
sieji).
nūs, bet ją balsus sumušė mo- 
terįs. Užsidaro 53 saliunai.

Danville—sausas.
e

Danville miestelis irgi 
sausu.

Aurora su 47 saliūnais 
lieka kaip ir buvęs šlapiu.

Maple Park su penkiais šaita
nais irgi pasilieka šlapiu.

Du Pape paviete: Bensonville,
2 saliunai; Hasca, 2 ir Addison,
6 pasilieka šlapiais.

McHenry paviete: Huntley 
sausas pasilieka sausu; Burton 
sausas virto šlapiu.

DeKalb paviete: Sycamore bu
vo ir pasilieka sausu.

Laimėjo pavietą
Le« paviete šlapieji pralaimė-

I jo ir visas pavietas bus dabar 
gausas.

Havana miestelyj laimėjo šla
pieji. Tame paviete 10 mieste
lių sausi ir 3 šlapi.

Annawan miestelks buvo* ir 
pasilieka sausas.

Colona miest. virto sausu.
« Visas Henry pavietas pasilie
ka sausas.

Nauvoo pasiliko šlapiu 78 ba
lsų didžiuma.

Ashkum (Iroųuis pav.) virto 
sausu.

Ganier (Kankakee p.) irgi vi-
I rto sausu.

Fulton (Wluteside p.) laimė
jo irgi sausieji.

6 ŽMONĖS ŽUVO VIESU-
LOJ

Rusijoje
UKRAINA SIUNČIA GRŪ

DUS Į VOKIETIJĄ
——-r----

„ . . . x Mūšiai Ukrainoj tebesitęsiaVyrai balsavo už saliu- •
iii linlmiv Qiimii£n iyi/i-I

lieka

pasi-

=
GRAFAS CZERNIN REZI

GNUOS?

Taip sako laikraštis

Paėmė stiprų vokiečių postą
Gėrimai parsidavinėjo už 

pusę kainos Viesula siute Missouri valst.

True tranriation illed with the post- 
master ut Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

i’ETOOGk^DAS, Bal. 2 (su- 
vėlinta). —•
rainos ir Vokietijos pilname žy
dėjime.

Dideli sandėliai duonos per
keliami po vikiečių komisaro 
priežiūra geležinkeliu iš Kijevo

’kiyba tarp Uk-

True translation filed with the post 
mastcr at Chicago, III., April 4, 1918. 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

COPENHAGEN, Bal. 3. —Su
lig uBdapešto laikraščio AzEst 
Austro-Vengrijos užrubt žinių 

reikalų ministeris grafas Czer
nin mhno rezignuoti.

Jo rezignacija įeisianti galėn 
tuoj kaip bus pasirašyta po tai
kos sutar|im su Rumunija.

50 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
DVIEJŲ LAIVŲ

True translation filed with the post- 
inaslcr at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Su anglų armijomis Franci- 
joj, Bal. 3. — Anglai pereitą na
ktį šturmu paėmė stiprią vokie
čių vietą į pietus Hebuterne, ku
ri gręsė gynanioms pozicijoms.

Franeuzai atmušė vokiečių 
atakas

True translation filed with the post- 
niaster at CMcago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 3. — Karės 
ofisas paskflbė, kad pereitą na
ktį vokiečių ataka į pietus Mo- 
reuil liko atmušta farneuzų ug
nim ir pridas negalėjo apsistoti 
nė vienoj (ialyj franeuzų pozi
cijų. apart vienos vietos.

Francuzi I taipgi sulaužė vo- 
kiečįy ataką arti Rollot ir laimė
jo žemės į šiaurę nuo Plemont.

Balandžio 2. — vidurnaktyj 
Indiana valstija virto visai sau
sa. Visi saliunai visoj valstijoj 
užsidarė.

Paskutinę dieną, kad išparda- 
vus užsilikusius gėrimus saliu- 
nininkai juos pardavinėjo už pu
sę kainos, kad tik gavus pirkėjų.

Sumišin’ių uždarant saliunus 
nebuvo. Nekurtose vietose sa
liunai buvo tušti dar ilgai prieš 
uždarymą.

ST. LOUIS, Bal. 3. — 6 žmo
nės žuvo viešnioj, kuri siautė 
pereitą naktį. Montgomery ir 
Stoddard pavietuose, Missouri. 
Daug žmonių sužeista ir daug 
turto sunaikinta audroj.

Kruša, o paskui ir ciklonas 
palietė St. Louis ir kitus arti
mus miestus, pridarydamas dau
gybę nuostolių.

PASKUBINS DRAFTĄ

Viena vokiečių naujoji 
kanuolė sprogo

True translaijon fikd with the pont- 
inaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 2. — Vokie
čiai vėl pradjjo bombarduoti 
Paryžių šįryt 9:50 vai.

belaisvių viena vokiečių toli-šau- 
j a moji kanuolė, bombardavusi 
Paryžių, sprogo, u^mušdama 5 
žmones. Tai paskelbta oficia
liai.

Anglai nušovė 16 vokiečių 
aeroplanų

3,400 SALIUNŲ UŽSIDA
RĖ INDIANA VALSTIJOJ

Kad pasitikus spaudimą 
Franci joj

Užsidarys 30 bravorų

INDIANOPOLIS, Bal. 2.
Išviso 3,400 saliunų užsidarė 
pereitą naktį, kada visa India
na valstija virto sausa. Beto 30 
bravorų ir apie 15 distilerių y- 
ra paliesta. Visos valstijos pro- 
bibicijos įstatymas draudžia iš- 
dirbimą, davimą ar siuntimą į 
In<i«ana 
gėrimų, 
dirbami
nžčių ir medicinos reikalams.

slapieji visaip bandė tą įsta
tymą panaikinti, kaipo nekonsti- 
tucinį. Indiana augščiausias tei 
snias išklausė abiejų pusių ar
gumentų. bet savo nuosprend
žio neišnešė.

valstijų svaiginančių 
Gėrimai gali būti iš- 

ir parduodami tik baž-

SAUSŲJŲ LAIMĖJIMAI 
IR PRALAIMĖJIMAI ILLI

NOIS VALSTIJOJ

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 3. — Ang-'
lų aviatoriai numetė 17 tonų bo- liko “po senovei” — šlapi.

Rusai belaisviai | grista 
iš Vokietijos

Rusijoj kjla kahnis ūpas
Vėl kalbos apie taiką

Ukrainos sovieto spėkos Ko- 
notop apygardoj pasitraukė pri
darę didelių nuostolių pric'ui, 
kuris paniekė Satinu

Linkui Rovensk Sovieto spė
kos, kurios evakuoja Vorošba, 
užpuolė ketvirtąją vokiečių ar
miją.

Charkovo fronte priešas pasi
trauks Ačtirsk ir Lebediani apy
gardoj. Sovietas mobilizuoja 
spėkas apgynimui Charkovo.

Piliečiai evakuoja Ekaterino- 
s’avą iš priežasties priešo besi- 
veržimo nuo Nižni Dnieprovsk.

Smarkus mušis siaučia apie 
Enakievo.

Juos paskandino submarinos

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 3. — Even- 
ing News rašo, kad laivas Con- 
argo liko torpeduotas nedėlios 
ryte Airijos juroje. Laivas yra 
anglų, 1,312 tonų įtalpos.

Tuo pačiu laiku paskandintas 
kanuoles ugnim graikų laivas, 
Salamina, 3,112 tonų įtalpos.

50 žmonių prapuolę nuo abie-

ORINĖ KRASA RUSIJOJ

RUSIJA SUTINKA TAI- 
KINTIES SŪ UKRAINA

Valdžia nutarusi įvesti pri
verstiną kareiviavimą

ed with the port-True translation __  _____
master at Chicago, I1U April 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Londonas, Bal. 2. Reuteris 
praneša iš Petrogrado, kad Leo
nas TrocĮcis kalbėdamas Mas
kvos susirinkime užreiškė, jog 
bolševikų valdžia sutriuškino 
visus savo priešus, bet negali 
skaityti savo galę pastovia delei 
šalies dizorganizacijos. Troc
kis tikrino, kad reorganizavimo 
ir konstruktyvio darbo valanda 
atėjo ir kad reikalinga yra pa
didinti darbininkų produktyvi- 
šktuną ir pašalinti negeistinus 
elementus.

Tarp Petrogrado ir Maskvos

True translation filed with tne post- 
niaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Bal. 3.
Pirmasis bandymas orinės kra- 
sos tarp Petrogrado ir Maskvos 
pasirodė pasisekimu.

Pirmas aeroplanas atvyko į i 
Maskvą, praskridęs 400 mylių į 
5Y2 valandos, tik du sykiu susto
damas. Kiekvienu skridimu jis 
vežasi daugiau kaip 300 svarų 
krasos. Du rubliai imama už 
pristatymą laiško. Dabar 4 ae
roplanai kasdien skraido į abi 
pusi. /

Toks pat aptarnavimas bus 
suorganizuotas tarp Petrogrado 
ir kitų didelių miestų.

Vokietija įgijo Rumunijos aliejaus 
monopolį

RUSAI KARĖS BELAIS
VIAI GRĮŽTA Iš VOKIE

TIJOS

AUSTRIJA BUVUSI ARTI 
PRADĖJIMO TAIKOS 

TARYBŲ

Išbadėję, apiplyšę, išgąsdinti 
| belaisviai pradeda grįžti į 

Rusiją.
T.....

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

I PETROGRADAS, Bal. 3. — 
Pirmieji pulkai rusų karės be
laisvių pradeda atvykti iš Vokic-

I tijos. Jie yra baisiausiame pa
dėjime. Išbadėję ir apsivilkę 
lik suplyšusiais apatiniais dra
bužiais ir medinėse klumpėse 
jie daro klaikų įspūdį. Jie go
džiai valgo ir sako, kad per ke
letą mėnesių jie buvo beveik 
marinami badu.

Karės belaisviai yra dvasioje 
visai nupuolę ir negali priprasti 
prie laisvės. Jie dairosi aplin
kui ir užsilaiko save taip, tarsi 
jie butų areštuoti.

Griebtasi specialių priemonių 
paskuhininiui sugrįžimo belais
vių iš Vokietijos.

True translation filed with Ihc post- 
niaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal., 3. — Aus- 
ro-Vengrijos užrubežinių reika
lų ministeris grafas Czernin kai 
bedamas vakar Vienuos miesto 
tarybos suvirinkime užreiškė, 
kad Austro-Vengrija nesenai 
buvusi beveik padedanti taikos 
tarybas su talkininkais.

Bet jis pridūrė, vėjas “urnai 
apsigrįžo” ir talkininkai nutarė 
laukti išsivystymų jo šalyje, kas 
sukėlė juose viltį, kad dvilypė 
monarchija “neužilgo bus be- 
jieg?.”

Mato naują vokiečių taikos 
ofensivą.

RUSIJOS KARINIS ŪPAS 
KĮLA

Niekas netiki, kad taika 
bus pastovi

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, D. C., Bal. 3 
—Grafo Czernino užreiškinias, 
kad Francija padavė mintį tai
kos diskusijoms su Austro-Ven
grija čia valdininkų charakteri
zuojamas, kaipo pradžia vokie- 

ofensivo su Austro- 
užrubežinių reikalų 
veikiančiu už Vokic-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, Bal. 3. -- 
Svarstoma apie priemones pa
skubinti drafto programą ir lau
kiama apie tai oficialiu paskel
bimo. Tai daroma, kad pasiti
kus nepermatomus atsitikimus 
Francijoj. IŠ tos priežasties 
800,000 žmonių, kurie bus pa
šaukti šįmet, bus pašaukti grei
čiau, negu buvo pienuojama. 
Karės departamentas sako, kad 
nedaroma nieko pašaukimui 
daugiau negu 800,000 žmonių.

Gandai, kad draftas bus padi
dintas nuo 800,000 žmonių ant 
1,500,000, liko užginčyti.

Darbininkai sugrįžo į darbą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

NORFOLK, Va., Bal. 3. Di
džiuma darbininkų valdžios dir
btuvėse Hampton Road distrik- 
te, kurie sustreikavo panedėlyj, 
reikalaudami didesnės algos, 
šiandie sugrįžo į darbą, kol ne-

Balandžio 2 d. įvairiouse Illi
nois miesteliuose buvo balsuo
jamas saliunų uždarymo klau
simas. Vienur laimėjo “sausie
ji”, kitur “Slapieji”, kitur pasi- bus ištirtas ir išrištas algų klait 

simas.

k

iš Petrogrado, kad bolševikų va
ldžia nutarė įvesti priverstiną 
kareiviavimą ir taipgi sutiko 
svarstyti centralines Ukrainos 
Rados iš Kijevo pasiūlymą da
ryti laiką.

Pranešama, kad vokiečiai ir 
ukrainiečiai išnaujo bandys eiti 
ant Charkovo ir Poltavos.

• . . * '

Rusai išmetė iš alfabeto tris 
raides

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., April. 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Bal. 3. — 
Rusijos mokyklų vaikai džiau
giami. Netik mokyklų mokyto
jai sustreikavo, bet bolševikų 
valdžia priėmė fonetišką raštą, 
kuris panaikina nekuriuos sun
kumus rusų rašyboj.

šalies apšvietos komisaras, 
kad palengvinus apšvietę, išlei
do patvarkymą, kad nuo sausio 
1 d. nauja prastesnė rašyba bus 
mokinama.

Nu joj rašyboj panaikinama iš 
tusų alfabeto trįs raidės — jat, 
litą ir paprastoji i.

Zero šaltis

REIKALAUJA PAIMTI 
GYVULIŲ SKERDYKLAS

Įnešta bilius senatan

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Bal, 3. — Se
natorius Thompson iš Kansas 
šiandie įnešė senatan rezoliuciją, 
kad valdžia paimlų ir operuotų 
gyvulių skerdyklas. Rezoliuci
ja atiduota žemdirbystės komi
tetui.

Paskendo torpedinių laivų 
naikintojas

True translation filed wlth the post- 
inaster at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Bal. 3. — Admi-

be, kad bal. 1 d. susidūrime pa
skendo anglų torpedinių laivų 
naikintojas. Visi atn laivo 
vę žmonės išgelbėti;

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

PETROGRADAS, Bal. 3.x— 
Niekas čia netiki, kad taika bus 
pastovi, ar net kad bus ilga per
trauka karėje. Pripažinta yra, 
kad nauja kova prieš centrali- 
nes valstybes yra neišvengtina 
ir todėl organizavimas tinkan
čios kareiviavimui armijos yra 
svarbiausia valandos problema.

Raudonoji armija.

Beveik nieko tame nepadary
ta. Raudonosios armijos karei- 
vių konferencijoj nutarta, kad

• wju nutarimai butų surišančiais * v 1 * • • • • Sovietų valdžią. Tie kareiviai 
gauna 300 rublių į menesį algos. 
Apsivilkimas ir valgis yra jų pa
čių ir jų šeimynos aprūpinamos 
dykai, taipgi jie gauna maistą 
specialėmis kainomis.

Tik bedarbiai jaunuoliai ir

čių taikos 
Vengrijos 

ministeriu 
tiją.- *

CZERNINAS MELUOJA

Sako Francijos premieras.

True translation filed wilh Ihc post- 
master al Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Bal. 3. “Czerni- 
nas melavo”.

Tai patsakė premieras Cleme- 
nceau į grafo Czernino užreiški- 
mą, kad Francijos premieras 
per tarpininką teiravosi ar Au
stro-Vengrija yra pasirengusi 
tarties ir kokiais pamatais.

VOKIETIJA ĮGYJA RU
MUNIJOS ALIEJAUS 

MONOPOLIŲ

Valdys per 99 metus.

i)ii-

Streikuoja
ST. LOUIS, Mo. Apie 3,500 

Liggett & MyerstTobacco Co. da
rbininkų — vyrų, moterų ir vai
kų, sustreikavo reikalaudami pa 
kėlimo algos. Ši firma priguli 
prie tabako trusto ir deda visas 
pastangas, kad sulaužius strei
ką.BILLINGS, Mont., Bal. 3. — 

Keliose vietose Montana valsti
joj buvo zero (0) šaltis. Bill- 
ings miest, sniegas sniko per 3 
dienas. f acija pakele algą inžinieriams, vystę.

BROCKTON, Mass. — Brock-

raudonosios armijos. Tie liuo- 
snoriai kainuoja valstybei dau
gybę pinigų ir iš jų niekad ne
bus tikrų kareivių. Negalima 
pienuoti apie šalies apgynimą be 
generalcs armijos. Skaitoma 
būtinai reikalinga konskripcija 
prityrusių kareivių dėl mažiau
sia 700,000 žmonių armijos, va
dovaujamos reguliarių kareivių.

tv___________________

PARYŽIUS, Bal. 3. — Kasaci- 
jų teismas atmetė Bolo Pasha 
apeliaciją pakeisti kariško leis-

j tono čeverykų fabrikanų asoci- nio mirties nuosprendį už išda- 
r nriin nnknln nlrtn inžininriumu

True translation filed with Ihc post- 
master at Chicago, III., April 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

WASH1NGTON, Bal. 3. —Iš 
diplomatiškų šaltinių valstybės 
departamentas patyrė, kad kaip 
išspausdinta Beribio laikraščiuo 
se, Rumunija padarė sutartį su 
Vokietija, sulig kurios Vokieti
ja įgyja monopolių 99 metams 
ant Rumunijos aliejaus šaltinių.

Pranešimas sako, kad Vokie
tija tuo atsilygysianti už $200,- 
000,000, kuriuos ji išleido vedi
mui karės Rumunijoj. Kaipo 
gvarantiją, .Vokietija pasilaiiko 
teisę užimti savo kariuomene a- 
liejaus distriktus.
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Vienam mėnesiui .. ..

Chicagoje—per nešiotoju* 
Viena kopija...... •••«
Savaitei .................. ..
Mėnesiui .....................

Savienytoae Valstijos^ ne Chicagoje, 
pačtu:

Metams ...................... ..
Pusei meto .......  UM)
Trims mėnesiams •••••••• 
Dviem mėnesiam .••••••• 1-26 
Vienam mėnesiui .••••••• 65

Kanadoj, metams ...............  74©
Visur kitur užsieniuose........ 6.00

Pinigus reikia siųsti Pečio Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

$6.00
3.50
1.8»
1.40

Yra tečiaus da ir trečia 
priežastis, dėl kurios sociali
stai jaučiasi, kad jų viltįs ne
išsipildė. Aplamas jų balsų 
skaičius nupuolė keletu tūk
stančių, palyginant su tuo• 
skaičium, kurį jie gavo per
eitą rudenį, teisėjų rinki- 
ynuose. Tuomet už socialia- 
įtus Chicagos mieste balsavo 
apie 70,000 piliečių, o dabar 
—apie 64,000. Prie to, dagi 
visų balsuotojų šį kartą bu
vo daugiaus, nes aldermanų 
rinkimuose balsavo ir mo
ters.

Šituo socialistų balsų skai
čiaus sumažėjimu kapitalis-

mia savo tvirtinimą, kad so
cialistai tapę “sumušti”.

Bet dabartinius balsavi- 
mus ne labai yra galima ly- 
gint su rudens balsavimais. 

t Rinkimas aldermanų turi vi
sai kitokią reikšmę pilie
čiams, negu teisėjų. Utar-

SSčhnuH SssISM ‘uESST uiuko balsavimus teisingiau
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu-
»Cs, be to paliekant platesnius tan
ius tarp eilučių. Redakcija pasilai-
to visus teises rankraščius taisyti ir 
rumpinti. Netinkami spaudai raš
ai naikinami, arba grąžinami atgal, 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius 

pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

r

Redakcijos 
Straipsniai

Rinkimai 
Chicagoje.

Utarninko balsavimai vėl 
daVė progos socialistų prie
šams pasidžiaugti. Jie džiau
giasi po kiekvienų balsavi
mų, skelbdami, kad socialis
tai jau esą “galutinai sumu
šti.”

Taip, jie džiaugėsi metai 
laiko atgal, kad socialistams 
pasisekė iš trisdešimt penkių 
vvard’ų mieste laimėt rinki
mus tiktai dviejose ward’ose. 
Jie džiaugėsi pereitą rudenį, 
kuomet į teisėjus buvo iš 
rinkti visi republikonai ir 
demokratai ir nė vieno soci
alisto. Kaipgi tad nesi
džiaugs jie dabar, kuomet 
socialistai ne tiktai neįgijo 
daugiaus vietų miesto tary
boje, o dar ir prakišo vieną 
vietą!

Vienok, • įsižiūrėjus ge
naus į balsavimų rezultatus, 
dažniausiai pasirodo, kad tie 
socialistų “sumušimai”, apie 
kuriuos šūkauja kapitalistų 
spauda, yra laimėjimais. Pa
vyzdžiui, pereito rudens tei
sėjų rinkimai, kuriuose soci
alistų kandidatai Chicagoje 
gavo apie trečdalį visų bal
sų, buvo dideliu staugiu ka
pitalistų partijoms.

Pamatysime, kad panašiai 
yra ir šį kartą.

yra palygint su pereitųjų 
metų balsavimais, kuomet 
taip-pat, kaip ir dabar, buvo 
renkama miesto tarybos na
riai.

Padarius tečiaus palygini
mą tarpe šitų dviejų balsavi
mų, pasirodo, kad dalykai y 
ra visai kitokie, negu juos 
piešia socialistų priešai.

Jeigu palygini skaičius 
balsų, paduotų įvairiose wa- 
rd’ose už socialistų kandida
tus balandžio 2 d. 1918 m. ir 
balandžio 3 d. 1917 m., tai at
randi, kad socialistai šį pa
vasarį gavo mažiaus balsų 
negu pereitą pavasarį, tiktai 
šešiose vvard’ose, o dvidešimt 
keturiose ward’ose socialistų 
balsai padidėjo, ir daugelyje 
jų net labai žymiai.

Didžiausis balsų sumažėji
mas apsireiškė 27-oje war- 
d’oje. Pernai tenai socialis
tas gavo 10,978 balsus, o šį
met — 8,760. Bet reikia at
simint, kad pernai socialistų 
kandidatu toje vvard’oje bu
vo drg. J. Kennedy, kurį iš
reklamavo savo džingoistiš- 
komis atakomis “Tribūne”. 
Nepaprastas balsų skaičius 
paduotas už Kennedy, buve 
tiesioginė piliečių demonstn 
cija ųrieš džingų užsipuldi
nėjimus ant drg. Kennedy.

Carl Thompson, kuris šį
met buvo socialistų kandida
tu 27-oje ward’oje, nėra taip 
populeris tarpe balsuotojų, 
kaip Kennedy; todėl netoli 
devypi tūkstančiai jo balsų 
gali skaityties visai neblogu 
rezultatu.

Kiti stambesni balsų pra
laimėjimai yra silpnose war- 
d’ose: 16-oje (pralaimėta 321 
balsas), 18-oje (300 b.) ir 1- 
oje (157 b.). O stiprioje 9- 
oje vvard’oje dalykai prakti
škai nepersimainė (prakišta 
tiktai 9 balsai).

met — 2,120 balsų; reiškia 
balsų priaugo daugiaus kaip 
dvigubai: 102 nuošimčiais. 
28-oje vvard’oje pernai buvo 
1,318 balsų, o šįmet —■ 2718 
b.; priaugo 106 f <. 25-oje wa- 
rd‘oje pernai buvo 532 bal
sai, o šįmet — 1297; priaugo 
143r;. 26-oje vvard’oje per
nai buvo 1437 b., o šįmet -— 
3,509; priaugo 144%. 33-ioje 
vvard’oje pernai buvo 1461 b., 
o šįmet — 3632; priaugo 148 
';. 32-oje vvard’oje pernai 
buvo 1070 b., o šjmet-—2842; 
priaugo 160%. 23-ioje vvar- 
doje pernai buvo apie 800 ba
lsų (vienas kandidatas gavo 
dtaigiaus, kaip 800, o kitas 
mažiaus), o šįmet — 2491; 
priaugo 2017c. 24-oje war- 
d’oje pernai buvo 1,152 b., o 
šimet — 3,550; priaugo 208 

29-oje vvard’oje pernai 
buvo 849 b., o šįmet — 3098; 
priaugo 264%. ..

Vadinasi, ištisoje eilėje 
vvard’ų socialistų balsų pasi
darė dvigubai-trigubai dau
ginus.

Tai taip išrodo tasai soci
alistų “pralaimėjimas”!

NAUJIENAS, Chicago, UI. Ketvergas, Balandžio 4,1918

New Yorko Seimo 
atbalsiai.

(Tąsa)

Reikia pripažint, kad soči 
alistams nepavyko šie rinki
mai taip, kaip daugelis jų tį- 
kėjosi. Jų kandidatai ne
praėjo tose wardose, kuriose 
buvo vilties laimėt.

Socialistai tikėjosi perga- 
lėt demokratus ir republiko- 
nus apie pustuzinyje vvard’ų, 
bet ypatingai tose vvard’ose, 
kurios jau turėjo socialistų 
atstovus miesto taryboje — 
9-oje, 15-oje ir 27-oje.

Pralaimėdami šitose vvar- 
d’ose, socialistai apturėjo net 
vieną skaudų nuostolį, kada
ngi jie neteko aldermano iš 
15-os vvard’os, drg. Rodri- 
guez’o, kurio terminas buvo 
pasibaigęs šį pavasarį ir ku
ris todėl turėjo išnaujo stot 
prieš balsuotojus, Ą

Bet tarpe vvatd’ų, kur so
cialistų balsai sumažėjo, nė
ra 15-os wardos. Nors drg. 
Rodriguez nepateko į alder- 
man’us, bet jisai surinko 5,- 
465 balsų, kuomet drg. Eng- 
dahl pernai gavo tenai tiktai 
4,646. Reiškia ,balsų skai
čius dabar padidėjo 819.

Priaugi balsų ir 2-oje wa- 
rd’oje, 4-oje, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 21, 22, 23, 24, 25,

Sudėjus į daiktą balsų pri
augimą visose 24-iose war 
d’ose, pasidaro didoka skait
linė — 22,576. O sumažėjo 
balsų šešiose ward’ose išvi
so 3,123. Taigi ‘‘gryno pel
no” lieka 19.453.

Ir reikia dar pastebėt, kad 
utarninko balsų skaitlinės 
dar yra ne visai pilnos. War- 
d’ų politikieriai visuomet pa
duoda mažesnius socialistų 
balsų skaičius, negu jų yra 
ištikro. Mes, pavyzdžiui, ti
krai žinome, kad 4-os vvar- 
d’os rezultatai yra paskelbti 
neteisingai. Laikraščiai pra
neša, kad drg. A. Petratis 4- 
oje ward’oje gavęs 634 b. 
(metai atgal tenai buvo tik
tai 315 balsų), tuo-gi tarpu 
socialistų “watcherių” rapo
rtai rodo, kad tiktai 33-juose 
tos ward’os precinktuose už 

1 A. Petratį buvo paduota 651 
balsas; o iš 8 precinkt’ų ra
portai nebuvo pristatyti. Ga
lima tad spėti, kad 4-oje wa- 
rd’oje socialistiškų balsų bu
vo apie 800 (o ne 634).

Jeigu laikraščių paskelb
tosios skaitlinės visur pana
šiai nukrypo nuo tiesos, kaip 
1-oje vvard’oje, tai reiškia, 
kad socialistai šiuose rinki
muose laimėjo mažiausia 22- 
000 balsų, palyginant su per
eitais metais.

0 balsavimas šįmet buvo 
daug mažesnis, negu pereitą 
pavasarį, Bal. 3 d. 1917 m. 
balsavo išviso 425,705 vyrai 
ir moters, kuomet šį kartą 
balsavo tiktai apie 39Q,000 
žmonių.

Gaut suviršum dvejetą de
šimčių tūkstančių balsų (ar
ba 30%) dąugiaus, kuomet 
visų balsuotojų skaičius bu
vo 350,000 (arba 8%) maže
snis, tai reiškia daug laimėt.

Seimas buvo buržuaziškas

Šalies demokratų ir republiko- 
nų partijos yra buržuazinės par
tijos, bet tos partijos yra daug 
demokratiškesnės savo veikime, 
nekad lietuviškoji buržuazija. 
Juk, teisybę pasakius, tas skai
čius buvusių seime delegatų bu
vo be balso, nežinojo, ką jie vei
kia, kokiam tikslui suvažiavo, ko 
jie nori. O kad taip buvo paro
do pačių delegatų L^sirciškimąi 
pasikalbėjimuose: “Mes čia at
važiavome tik Now Yorka pama
tyti, o iit į seimą”; arba: “Mes 
čia atvažiavome į seimą, o ne rie
bių kunigų ar tautiškų vadų pa
matyti”. Da kiti prieštaravo: 
“Mes čia suvažiavom Lietuvos 
reikalų svarstyti, o ne salimu 
kų pamokslų klausyti.” Pri 
sų dalykų pridėkit maldos klau
simą ir tuos ergelius, kurių su
važiavę delegatai turėjo išklau
syti. Vienok seimas vadina sa
ve “demokratiškų,” ir tie šimtai 
delegatų, buvę visą laiką be bal
so, nori gero Lietuvai ar kam ki
tam. Kaip tie delegatai gali pa
sakyt, ko jie nori, kuomet jie ne
turėjo balso? Nėra seimo, kon
ferencijos ar susirinkimo, kur 
žmogus neturėtų balso savo nuo
monei išreikšti; bet pas lietuvi
škus “demokratus” taip yra. Kas 
gi butų, jei panaši tvarka butų

Pavasaris Jau čia l^k".
jūsų kraujas reikalauja visiško išvalymo ir systema — gero 
toniko. Jums reikia gero kraujui vaisto šiam reikalui ir to
dėl niekuomet jus nesigailėsite pamėginę

Kraujo Valytojas
(Severos Kraujo Valytojas). Gaukite jį ąąvo aptiekoie. Tai 
yra puiki pavasario gyduolė jūsų kraujui. Nuo jo esti grei
tos ir naudingos pasekmės. Mėgink jį gydyme nuo nevalu
mo kraujo, vočių .nubčrimų, išsiveržimų ir skausmų dėl ne
valaus kraujo. Kiekvienas tūrėtų vartot jį pavasaryje. Kai
na $1.25.

Niežėjimo nubčrimai y™ iwr«stu dienos atsitikimu ir 
yra žinomi savo neatiaidžiai deginančiu veiki
mu*. 'lokio kentėtojai ras didelę pagelbą gydy
mui nubėrimų vartojant

Severos Odinę mostį
(Severos Odinė Mostis) paliestoms dalims. Pa
gelta greit ateis ,nes mostis yra žinoma įsige
rianti ir sulaiko niežėjimą ir gelbsti gamtai gy
dymo veikmėje. Bėda užsibaigia labai trumpu 
laiku. Kainu 50 centų.

Nugaros skaudėjimas 
paprastai yra priežastimi inkstų 
netvarkumo ir reikalauja gyduo
lių, kurios atitaisytų blogą savo 
veikmę ant užgautų organų ir pra
šalintų skausmą.

Inkstų ir Kepenų 
Severos Gyduolė nuo

(Severus gyduole* nuo Inkstų ir 
Kepenų) prirodė savo vertę pana
šiuose atsitikimuose taip dažnai, 
kad mes nesvyruojame patart ją 
Jums inkstų ir pustės betvarkės 
gydymui ir panašių symptomų, 
kurie paprastai pasirodo. Kaina 
75 centai ir $1.2.1.

Muilas nubėrimams es,i antiseptikai grynas ir talpina 
savyje lokius medikalus, kurie veikia sustabdy
me niežėjimo, skausmo ir gydo žaizdas. Todėl 
mes rekomenduojame

Severos Gydantį odinį muilą 
(Severos Gydantis Odinis Muilas), nes mes ži
nome, kad jo gydymas atsako šiuos reikalavi
mus. Tai yra muilas, kuris privalo turėt savo 
vietą kiekvienoje šeimynoje. Tai yra grynas 
toiletui ir veidui reikmuo. Kaina 25 centui.

, . Severos gyduolės parsiduoda pas aptiekorius visur. Jeigu jūsų aptiekorius ncaprupins, neim
kite nieko i tą vietą. Prisiųskite Reikalingus pinigus ir mes jus greitai aprūpinsime.

W. Fį Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

Tai tokių rezultatų davė 
šie balsavimai. Nežiūrint 
kaikurių nuostolių, apturėtų 
utarninke, socialistai Chica-. 
goję šiandie visgi yra visu 
trečdaliu stipresni, negu me
tai laiko atgal.

Tiesa, jie nepakilo taip 
^markiai, kaip butų buvę 
galima spėt pagal rudens ri
nkimus. Tada, mat, ne tik
tai darbininkai buvo specia
liai užinteresuoti, kad nebū
tų išrinkti republikonai su 
demokratais (daugiausia dėl 
“injunction’ų”), o ir ūpas 
miniose buvo labiaus palin
kęs į sociaistų pusę. Bet tie 
balsai, kurie tapo dabar pa
duoti už socialistus, liudija, 
kad ir nepatogiose sąlygose 
socialistai šiandie pajiegįa 
daug geriaus atlaikyt savo, 

gavo pernai 1051 balsą, o šį- pozicijas, negu pirma.

Penkiose vvard’ose negali
ma padaryt jokių palygini
mų kadangi jose socialistai 
nestatė kandidatų šįmet ar
ba pernai.

Dar įspūdingesnis tečiaus 
darosi tasai socialistų balsų 
augimas, kada peržvelgi bal
sų skaičius atskirose vvard’o
se.

35-oje vvard’oje, pavyz
džiui, socialistų kandidatas

mus be atstovų balso, be teisės 
kalbos, be teisės žodžio, be pa
tarimo iš susirinkusių delegatų 

seimas antidemokratiškus. Jei
gu delegatui reikės raportuoti 
kokiai draugijėlei, ką jis gera 
seime padarė, ką patarė, kokį 
įiešimą davė,— kągi jis. pasakys? 
Balso nedavė!1 Ot, tau, ir de
mokratiškas sęimas su uždary- 
ryta burna. Seimo?delegatai ne
turėjo teisės net viršininkų rin
kime. Liepta balsuot už tą ir 
tą, ir viskas. Delegatai protesta
vo, ir jie turėjo teisės protestuo
ti, kad viešai seimį butų renka
ma valdyba, bet ką tokie protes
tai reiškia, kuomet atbulo kai
li ieriaus žodis visa ką sprendžia. 
Pirmininkai ir visi kiti vadai bu
vo paskirt iš vakaro prieš seimą. 
Jų niekas nerinko seime forma- 
liškai. Seimas buvo ne seimas. 
Tai buvo tik klerikalinių ir at
žagareivių tautininkų vadų pa
sikalbėjimas žmonių vardu, o 
žmonės sukviesti tik pasiklausy
ti jų gražių, ar kitaip, kalbų.

Kas kam tarnauja.

Seime tai vienas tai kitas šau
kė net palinkdami, kad “mes 
esam darbininkai ir mes visi, 
čion susirinkę, esam darbinin
kai!” Kad seime buvo suvilio
tų darbininkų, tai tiesa, bet kad 
seime ne visi darbininkai buvo, 
lai taip jau tiesa. Darbininkai 
ošime sėdėjo be balso net dvi die
nas ir kartas nuo karto teko 
krapštyt kvoterius iš kišenių sa
vo lyderiams už tai, kad tie mo
ka šaukt “mes darbininkai”...

Per visa seimą P. Mikolainis 
šaukė, garsiino, pardavinėjo ma
gazine “Current History”, kurį 
leidžia kapitalistų laikr. “Times” 
New Yorke. Tas magazinas ei
na kas mėnesis, ir kovo mėn. 
numery j išspauzdino žinutę apie 
Lietuvą ir karės aprašymą Lie
tuvoj. Viso apie keturi pus
lapiai to aprašymo. Tas straip
snis išspauzdint kapitalistų ma
gazine prieš pat seimą, žinoma 
tautininkams atsiėjo ne pigiai. 
Mikolainio prižadas, tarp lietu
vių išplatinti dau< jo egzemplio
rių, neturi palikti be vertės —

ir sojine vyras darbavosi, klek 
tik drūtas.

Kas gi buvo parašyta tame 
magazine? Pirma trumpa Lie
tuvos istorija, kaip Lietuva buvo 
galinga įr didelė seniau. Tau
tininkai padarė didoką žemlapį, 
kurį ten patalpino. Pats straip
snelis apie Lietuvą užima apie 
pusantro puslapio, ir tai redak
cijos, o ne lietuviškų autorių. 
Kitas straipsnelis apie karę ir 
Lietuvos vargus kares metu pa
rašytas bene kun. Strimavičiaus 
ir išverstas į anglų kallbą — 
nors aotoriaus vardas nepaduo
damas. Sakoma, *kad autorius 
tik ką pabėgęs iš vokiečių nagų 
ir aprašas, kas ten dedasi. Au
torius betgi išdrožė į gilumą Ru
sijos pirmiau, nekad vokiečiai 
užėmė Lietuvą, ir čia pasakoja,

čiai ten gaspadoriauja. Šitokia 
istorija lietuviams žinoma nuo 
karės pradžios ir apie ją dau
giau žinot galima iš geri). Že
maitės raštų, kuriuos išleido L. 
š. Fondas.

Tame straipsnyje da buvo ir 
reklamuojami lietuvių biurai 
Stockholme, Berne, Washingto- 
ne.

. Kaip kunigai šoko kazoką.

New Yorke yra įvairių teatrų, 
bet panašaus teatro, kaip buvo 
sulošta šitame seime, nebuvau 
matęs. Šokimo kazoko buvo net 
du aktai, vienas, atidarius seimą, 
antras — ant rytojaus ryte. Ka
zokas buvo dėl maldos. Kuo- 

t 

met da iš tautininkų pusės vie
nas kitas priešinosi, kad mal-

—

Socialistų spėkos auga. 
Tad reikia nenuleist rankų ir 
dirbt. Dirbt dar smarkiaus, 
kaip iki šiol!

Kunigai jau griežtai užprotes
tavo, kad taip turi būt,,kaip jie 
nori, o Garso Kaupas aiškina, 

1 i t 

kad “parlamentai visame pasau
lyje atidaroma su malda.” Kad 
malda jau prie pa irimo, kuni
gai pradėjo rodyt, kokį kazoką 
jie moka. Kėdės pradėjo braš
kėti, riksmas; tvarkdarys bara
si, kad kunigai kėdės sulaužy
sią, bet tie pasistoję ant kėdžių 
patįs sau graina, ir valia kazo
ką. Kažinkas butų buvę, jei Mi
liauskas nebūtų pradėjęs žegno
kis ir šauktis prie Augščiausio. 
Kemėšis rankas gniaužo, trina, 
dairosi aplink, bet altoriaus nė
ra, ir kalba sau žmogus, kad čia 
dievui garbės vistiek negalį būt. 
Už tą išsitarimą gavo pipirų nuo 
savo sėbro, kun. Petraičio, kuris 
bakso sėdinėj, pasistojęs ant kė
dės, rėkė: “kunigas Kemėšis par- 
davikaš, Kemėšis mus išduoda,1 
šalin Kemešį!” \

Antrame lošimo akte — sa
kau, gerai, kad kėdės buvo pri
kaltos—tai jau kam ne kam, bet 
Birštonui butų tekus viena. Rač- 
kus apgailestauja, kad neparsi- 
vežęs geltonų kiaušinių, tai bu
tų malevojęs Birštoną. Ritame 
tarpe muzikos nereikėjo, tai bu-j 
vo puiku ir be muzikos.

’ Sakau, jeigu kada kunigai val
dytų Lietuvą, tai lietuviai turė
tų teatrų, kur patįs kunigai grieš 
ir patįs šoks, o žmones tik žiū
rėkit.

Istorija su kupka.

, Iš Ntowark, N. J. Sirupas pri
siuntė seįmui dovanų — blizgan
čių kupką. Mat ir Strupas nori 
būt geras ir socialistams ir tau
tininkams ir klerikalams. Ir do
vanojo seimui kupką vertes... na, 
dovanotam arkliui į dantis ne
žiūri. Išpradžių kupka buvo ant 
staliuko, bet paskui dingo ir ne
žinia kur. Padaro atsišaukimą į 
visą seimą, kad prapuolus kup
ka. Prašo sugrąžinti, kas ją tu
ri pasisavinęs. Kupką vėliau at
rado padėtą atgal. Kur ta kup
ka nuėjo, kas ją paėmė po sei
mo nežinau. Ji dovanota Lie
tuvai ir turės būt parvešta į Lie
tuvos muziejų.

$243.40, ir iš tų vieno kunigo 
šimtinė skiriama “lik katalikiš
kai įstaigai”, kita šimtinė Phila- 
delpijos saiiuninko; trečia dides
nė auka buvo $13.40 nuo “šven- 
takuprių draugijos” ir dvi de
šimkės ir penkinės. Abi par
tijos gali girties su pasekmėms 
seimo, bet tai tik girties, kad tu
rėjo seimą, ir viskas. Pagal vie
no delegato išsitarimą, “bus ko 
laikraščiuos rašyti, bet naudos 
ne už grašį.”’

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimtnaliikuose 
taip ir civiliOkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Kalstei St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas?
127 H Dccrbo'n St.

11 >1-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Aukos kąrės nukentėjusiems.

Seime buvo sumanymai duo
ti, kad parinkus aukų karės nu- 
kentėjuciems. Tie sumanymai 
atkartota kelis syk, bet jų nie
kas negirdėjo arba liepta įne
šimą paduot rezoliucijų komi
sijai. Žmonės su geromis šir- I »
dimis buvo suvažiavę, kurie no
ri pagelbėt vargstantiems žmo
nėms, bet čia visa “vadovų” kli
ka prie to neleidžia. Kodėl sei
mas neleido norintiems paauko
ti dėl karės nukentėjusiems? Ar 
dėl to, kad tie pinigai ne kleri
kalą politikai eitų, ne žurnalams 
apmokėti, ne biurams užjaikyti? 
Kuomet jie gražiai kalba apie 
karės nukentėjusius, ta kalba tik 
gražia kalba ir pasilieka. Naru
ševičius, jų partijos žmogus, sa
vo prakalboj pasakė, kad jie ne
gavę nė cento nuo Amerikos lie
tuvių aukų karės nukentėju
sioms. Betgi čia, Amerikoj, kle
rikalai ir tautininkai renka au
kas karės nukentėjusiems. Tik 
tų dėl karės nukentėjusių vie
tą užima pas juos visoki Biel
skiui, Gabriai, šliupai ir kiti jų 
“diplomatai.”

Wasliingtono biuras katali
kams kaštuoja tūkstančius dole
rių. Jei seime butų kilęs aukų 
rinkimo klausimas, butų kilę** 
taipgi ir klausimas, kaip suvar
tojami tie pinigai, ir gid būt 
butų kilus da didesnė suirutė, 
ne kad su malda.

Seimas bėdinas.

Sulyginus šį seimą su Antruo
ju Visuotinu Amerikos Lietuvių 
Seimu, buvusiu Brooklyne, 1914 
m., šis seimas pasirodė silpnes
nis, nors jame ir daugiau delega
tų dalyvavo. Jis silpnesnis viso
se rezoliucijose, kokios tik buvo 
priimtos arba jų projektas gir
dėtas. Silpnesnis skaičium pri
siųstų pasveikinimų nuo Ameri
kos lietuvių organizacijų. Jis 
daug mažiau* atikų gavo už sei
mą 1914. Aukų prisiųsta vos

Nariai Cook County Reni E. A te Tarybai
A. PETRATIS & CO. 

Real Eitate Ofisai
Paskolina pinigui. Perka, parduoda ir 

maino namui, lotai ir formai. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Porliuri apstraktui, pabaro popiorai 
NOTARY PUBLIC

711 W. 35ta gatvi
kampai Halitod Draear 14(1

EXTRA
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

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

Taipgi didelis išpar
davimas visokių auksi- 

\ nių daiktų, kaip tai: 
deimantu, žiedų, laik
rodžių, branzalietų ir 

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

Naudokitės proga kol yra pigu
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpe Leavitt ir Hovne avė.

Tel. Canal 5838.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
. Prie šių kainų priskai(<>ina ir 

1c ir 2c kariškos mokėsi j s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir tt-ra GATVĖS

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
, Rezidencipi:

731 W. 18th S., arti Hąlstęd it.
▼ai

Telephone Canal 2118 
•—11 ryte; 1—2 popiet; 7—I ra

1900 S. Halaied St.
Viriui BUchoff'^ Apliejo*. 

Telephone Cnnal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

. Uakiriant Nedėldieųiua ir Beredaa
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PASAKA
(Pagal lenkišką)

upių, už tankiųjų girių, už gi
liųjų ežerų, gyveno labai turtin
gas ir galingas karalius. Neži
nojo savo turtų galo, nežinojo 
skaitliaus savo pinigų. Auksą, 
sidabrą, deimantus bačkomis sei 
kėjo. Jo karalystės žmonės tur-1 
tuose paskendę gyveno. Visa 
šalis pienu medumi plaukė.

Susirgo jo vienturtis sūnūs. 
Susirūpinęs tėvas karalius veža 
didžiausius ir geriausius gydyto
jus, šaukia iš tolimų šalių viso
kius žynius, vardytojus; ima vi
sokias žoles bobų, raganų; siun
čia aukas, užperka pamaldas ste
buklingose vietose, šaukiasi ma-l 
Idos skaitlingų klioštorių. Dan
gų, žemę ir peklą kelia, kad tik 
kaip norint išgydžius sūnų. Vi
sokių priemonių, kokias tik kas 
pataria, karalius griebiasi, bęt 
karalaičio niekaip nepagydo, 
niekas negel bė j a, serga ir serga. I

Atėjo pas karalių kažin kok
sai svetimos šalies senis ir apsi-| 
ima pa gydyt karalaitį, t Reikia tik 
pirma karalaitis apvilkti marški
niais tokio žmogaus, kur butų 
visai laimingas, tuomet jis išgy-

Karalius tuojau sušaukė savo 
dvariškius ir tarnus, paskyrė se
ptynias dešimts žmonių ir pa
siuntė juos į visus kraštus savo

žmogų ir parnešti jo marškinius. 
O kad jo karalystėje buvo tiek 
daug turtų, žmonės aukse pas
kendę gyveno, karalius tikėjosi, 
kati jo pasiutiniai suras daugybę 
laimingų žmonių ir glėbiais par
neš marškinių. Siuntė daug pa
siuntinių tik dėl paskubos, ir 
tani kurs greičiau parneš mar
škinius, dideles dovanas pasky
rė.

Pasiuntiniai puolė pirmiausia 
pas turtuolius, j ieškodami visai 
laimingo, bet nė vieno nerado: 
kiekvienas turėjo savų nelaimių:

Vienam mylimas šuva padvė
sęs. Kitam virėjas kepsnį ap
deginęs. Kitam tarnas brangų 
veidrodį sukalęs. Kitur tarnai
tė šukuodama ponią skaudžiai 
įpešusi. Kitur gražus paukštis 
iš kletkos išlėkęs. Vienos tik ne
laimės, nė vieno žmogaus visai 
laimingo nesurado.

šoko prie kunigų. Kame, ka
me, o čia tai tikrai atras daug 
visai laimingų, ir marškinius 
gaus. Bet kur tau. Vienas pik
tas — su gaspadine susibaręs. 
Kitas rūpestingas: tie beragiai 
avinai ėmė į ožius virsti, ragai 
jiems augti. Kitas dūsauja: kad 
avelės rečiau bespiroja ir vilnos 
retėja. Kitam automoiriliaus ra
tas sprogo. Visur vieni tik rūpe
sčiai. susikrimtimai —- visai lai
mingo nėra, nė marškinių

J ieško tarp miesčionių, 
tių, palirikantų. Čia dar 
g i a u n e 1 a i m i ų. 
prekės atpigusios,
žinias bevežant sulūžęs. Tai tar
nautojai rodos vagia. Tai dar
bininkai sustreikavo, didesnio 
Užmokesnio reikalauja. Tai krau 
liivč* langą kas naktį išdaužęs.

Visur vienos tik nelaimės, vi
sai laimingo nė vieno žmogaus.

Eina į sodžių, į dvarus. Savi
ninkai žemės, ko jiems gali tru-

nėra

dau- 
T a i 

Tai ve-

kti? Bet dvaruose: šeimyna uc-^kis, 
klauso, bernai, mergos tingi.

ja, smaugia. Ilgas lietus javus 

. pūdo. Karšta pagoda, sudžiūvę 
grudai ant lauko bįra. Viskas at
pigo. Mužikai mišką vagią, o pi r 
kliai už mišką pigiai tesiūlo.

I Vienos nelaimės įtvaruose, o 
jau sodžiuje — ko beklausi!

j Vienam karvė kritusi, kitam 
arklys apraišęs, čia lapė žąse
lius išpjovusi. Kitur kiaulė sa
vo paršelius suūdusi. Kitanrber- 
nas plūgą sulaužęs. Kitur bandą I 
į dvarą pagriebė. Tai kažinkas 
avižas nuganė. Piemenis obuo
lius nuskynė. ., / >

! Ūkininkai tik dejuoja rūpina
si. Visai laimingo nė vieno. O 
pas darbininkus sunku atrasti:! 
visur tik vargas, skurdas, keik
smas. Ponas kaip pasiutęs aut 
sprando užsisėdęs varo prie dar- 
b o, pokaičio n e d u o- Į 
lą. Tai bulbes supuvo. Tai duona 
pasibaigė. Paršelis padvėsė, bo
ba, rupūžė, strėnas numušė. Sto-1 
gas prakiuro, ant lovos lįja. Ki-Į 
tas dalgiu koją persipjovė.* Na
ginių neturįs. Pas tokius pasiun
tiniai negali tikėties reikalingų

| kurs butų visai laimingas. Nu- 
sivillc m»» «-Al< i ii iiisi. duokš!

— Duočiau, kati turėčiau, bet 

aš marškinių ant nugaros netu
riu.

Pasirodė, jog turtingojo kara
liaus turtingiausiojoj karalystė
je laimingiausis buvo žmogus, 
kurs nė marškinių ant nugaros 
neturėjo. — žemaitė.

denyno. Miestus pilnus visokių 
suktų paplėŠailį, visokių trivir-

KORESPONDENCIJOS
Californijos padangėj

kie paplėšailos, susiorganizavę į 
kompanijas, užpirko ar šiaip 
taip pasiglemžė didelius, žemės 
plotus Pacifiko antkrantėmis. 
Kompanijos permatė, kad vėliau 
ta žemė bus labai brangi ir jos 
galės plėšti po tūkstantį ir po du I 
tūkstančiu dolerių už akrą. Jos 
matė, kad San Francisko mies
tas sparčiai auga didelių lobinin- 
kų skaičius didėja. Tiems lobi-] 
ninkama juk nebus reikalo gy
venti tvankiame mieste tarp aug- 
štų mūrų, kad jie gali įsitaisyti Į 
sau puikiausias rezidencijas už
miesty) — arčiau ar toliau nuo 
jo ribų, kur tyras oras, kur lau-Į 
kai žaliuoja ir puikus lapuoti 
medžiai malonaus pavėsio tei-| 
kia.

REIKALINGI darbininkai—vyrai ir merginos O 
Fa 

—pastovus darbas visiems darbštiems krašte ir I 
v™ 

turėt daržus ir tt. Vyrai uždirba $3.40 į dieną |

ir daugiaus. Vaikai ir merginos—$2.40 į dieną. K 

Atsišaukite į Employment Dept., Corn Products ■

Refining Co.’, 63rd St. and Archer Avė., Argo, III.

T«L Armnage !ra4

DR, A.d. KARALIUS
S)djlo|is Ir Gfilrurgas 

X*8PIN DŪLIAI 
1121 N. We«tera

Sugrįžo jau šešiasdešimts de
vyni pasiuntiniai tuščiomis. Su
grįžo, niekur nieradę visai lai
mingo žmogaus, nė marškinių 
karaliaičiui neparnešė. ‘

Nulindo karalius.
Vienas pasiūti turis, karaliaus 

dvariškis, dar vis vaikščioja, vis 
dar galvoja: kur čia galėtų atras
ti visai laimingą žmogų, iškurj 
marškinius gauti karalių nura- 
mnti?

Bevaikščiodamas paupiu, pa
matė krūmuose kažin kokį žmo-

vejos kojas ištiesęs, raugintą 
agurką su juoda duona bekram- 
to.

Dvariškis iš nuobodumo
dėjo jį šnekinti.

— Kodėl 'prieteliau taip

pra-

vic-

— O kas man užgins? Mano 
valia. Kaip man patinka, taip 
darau. >

— Kame svnkas gyveni?
—»Visur.
— Kaip tai visur? kame jūsų 

butas?
— Visur.
— Bet kame pastogė, lova, ži- 

buys?
Pastogė — dangus; lova — 

žemė; žiburys: naktį mėnuo 
,žvaigždės, dieną — saulelė.

— O iš kur maistas?
— Ne bėda. Geri žmonės vi

sur priglaudžia ir duonos plute-

iriausio vandens upėje kiek rei
kia turiu.

— Na, nesakau vasarą, bet žie
mą gali sušalti!

— Jei žiemą prišąlu, tai vasarą 
saulėkaitoje prisišldau.

- Tai sakai nieko neveiki, vis
kuo sveikas patenkintas?

— Taip man gerai. Laukai, 
pievos, miškas aplinkui. Žydras 
dangus ant galvos, žemė po ko
jomis.

— Tai sveikas esi visai laimin
gas? — šokosi karaliaus dvariš
kis, atsiminęs marškinius.

-- Taip, aŠ visai laimingas!— 
džiaugiasi žmogelis.

— Susimildamas, duokš man 
savo marškinius karalaičiui ap
vilkti! — ėmė maldaut dvariš-

n.OlI W»'l IV

San Francisco, Cal.- Atsitoli- 
l n,us keletą mylių nuo San Fran- 
I cisco miesto susitinkame su pui
kiausiais žydinčiais kloniais ir 

Į augštomis kalvomis, apaugusio 
I mis puikiai žaliuojančiais me- 
I džiais. Regyklos neapsakomai 
gražios, čia puikios vilos skęs- 

I tančios žalumose, čia sodnai su 
Į nukarusiomis šakomis, aplipu-1 
sdomis nokstančiais

(vaisiais, čia gėlės, gėlės... Visa I neapsakomai pabrango, taip pa- 
| gaili ta tartum juokiasi ir džiau-1 brango, kad mokama po du ir 
gidsi maudydamosi skaisčiuose I daugiau tūkstančius dolerių už 
saulės spinduliuose. ketvirdalį akro. Bet ką tai reiš-

I Taip, Californijos gamta ne- kia tūkstantis ar keli tukstan- 
apsaltpmai graži. ėiai lobininkui, kurs savo turtą

Bet tokioj puikioj, tokioj tur-|s^n^° tūkstančių arba
tingoj ir visa pilnoj šalyj 'štai Į ,n*tijonais dole rių! .
susitinkame darbininką, laipj Taigi kuopelė pelno godžių pa- 
jis čia užuitas, taip suvargęs ir I įplčšailų, suglemžus į savo ran- 
nudriskęs, kad ne viename kra- kas milžiniškus žemės plotus, lu
ste jis taip nenuskriaustas, kaip j bai užkenkė darbo žmonėms.

čia. j Mažiau tejiasiturįs žmogus jokiu
Kristus kryžių nešė bus jau bildu negali nusipirkti sau žemės I 

arti du tūkstančiai metų atgaj I sklypelio, arba bent nusinuomo- 
O darbo žmogus dar ir šiandie I *1’ t°(k'l daug tos taip
kryžių tebenešioja ant savo pe-1 Sra^ios ir derlingos žemės pasi
nių. O ypatingai šioj auksinėj licka Hyklaukiais. Norint nusi- 
Cal i forui joj. Tuo kryžium a§|»Homoti sklypelį, reikia mokėt 
vadinu čia darbininko patalinę, I nuo dolerių uz ak-
kurią jis turi visur su savimi1^’ °‘juk tokius pinigus išrink
tiems ant kupros. I H lai nelengva ir ne už bent ko-

Skaitytojai gal paklausti, ko-1kius vais*l,s galima, lodei daug 
dėl tie žmonės tur vaikščiot pa- |S()(iinama visokių daržovių, ku- 
talines ant pečių užkrovę. Jie I™08 PasPčja užaugti du ir dagi 
gal sau įsivaizdinti, kad tai, tur-1 (<ai^us Per metus. Žemuo- 
but, esą kokio—nors zokono na- «čs ir avietės taip jau du kartus 
riai, kurie kankinasi, kad numi-1 l)er metus užauga. Chiniečiai, 
rus gavus sau dangaus sklypelį. pl,r*U čia nemaža, daugiausia už- 

Visai ne. Dalykas štai koks. sihna gelių auginiinir. Gėlių au- 
Visose beveik atokiųjų Vakarų Į gmilHas ifli ne lengvas darbas, 
valstijose, išskiriant miestus, reikia dau« triuso Padčti ir «w'ai 
ūkio, laukų, miškų, kasyklų ir nusimanyti, kad gražias užaugi- 
tt. darbininkams visai nėra ma-| hl,St jl,k nuo to daug priklau- 
dos statyti butų gyvenimui, ar-180, (’člės skinamos dienos lai
ba leisti juos butan gyventi. Pa-Įku’ ° nakčia gabenamos į San 
kanka, jei kokią nors užvėją, iš | P rancisco. Kas gi gėlių nemėg 

sta? Ir štai San Francisko mie
ste veik ties kiekvienu gatvių 
kampu ir šiaip didesnėse gatvė
se matyt įvairiausių gelių, kurias 
kavalieriai perka savo mergi
noms, vyrai moterims; valgyklo
se ant stalų visados pristatyta 
gėlių; višbučiuose taip jau visur 
ant stalo gėlių pastatyta; kaip 
tik vienos nuvysta, tuojau pris
tato naujį.

Nors man Pacifiko kraštas vi
sados pasiliks atmintyj, bet žmo
gus darbininkas visu tos šalies 
gražumu negali daug pasidžiau
gti. Jis yra prislėgtas, prispaus
tas ir išnaudojamas nemažiau, 
kaip kitur, o daugeliu atveju dar 
labiau. — P. Mozūras.

Ir kompanijos neapsiriko. Lo- 
bininkai ne tik iš San Francisko, 
bet ir iš įvairių Suvienytųjų Val
stijų šalių ėmė važiuoti čia sau 

syvingais I rezidencijų taisyties. Ir žemė

Savo guoliu patsai darbi-

lentų ar pagalių sukaltą, pastato. 
Apie lovos įtaisymą nėra nė kal
bos.
ninkas tur rupinties. Jei kuris
darbininkas neturi su savim pa
talinės, tokio visai nė samdyti 
nieks nenori. O jeigu, didelei 
darbymetei užėjus, ir samdo to
kį, kurs savo kryžiaus ant kup
ros neturi, tai vakaro sulaukus 
toks darbininkas gali gulti, kur 
jam patinka — lauke, kepurę 
pasiklojęs, žvaigždėtu dangum 
užsiklojęs.

Iš to galima suprast, koks dar
bininko gyvenimas, Jis paže
mintas, paniekintas. Del tokio 
trempimo jo žmogiškų jausmų, 
jo vertės, jis nupuola dvasioj, 
pasidaro atžūlūs, puslaukinis 
driskius ir amžinas skurdžius— 
pabusta. Mat, sykį nupuolus dva
sioj, sunku išnaujo pakilti. Ga- 

į Ii tik žemyn pulti — ir puola.

T«L Yards 3654. AKIJšERKA

|Mfs. A. VIDIKAS 
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
spitalčae Ir PhiladcL 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim
dymo. Hždyką duodu 
rodą visokiose ligose 
'moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str .

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2225 So. Lcavitt St.
Saite 600*612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Telephone Albany 5546

: ----------- .i. ---------
ISKOLEKTUOJAME 8KOLA8 VISUR
Senos skolos, notos ir visokius iftjieftkojimus darome Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoje Absoliutiškai dykai; mokėsite 
mums, jei įneš iškolekiuosime. Nepaisoma, kur jus gyve
nate, nei kur jūsų skolininkas gyveno, mes iškolektuosime. 
Jums nieko neka&tuoja duot mums išmėginimui. Rašykite 

. arba ateikite pas mus šiandie. Gyvenantis kituose miestuo-
» Be kreipkitės laiškais, {dėdami 3c marke atsakymui .

OFISAS ATDARAS Panedėlyje, Seredoje ir Pėtnyčioje, nuo 
A 1 iki 6 vai. vakare Utarninke, ketverge ir Subatoje nuo 1
į iki 9 vai. vakare.
I INTERSTATE LE«AL SERVICE AGENCY
r 3114 S. Halsted St., Chicago, III. Phone Boulevard 4899 
“* “Patarimas, kuris nekaštuoja pinigų, bet sučėdyja juos“.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidinis, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

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

“krikštytojai” nors ir buvo pa
siuntę savo pasiuntinius, bet tie 
pabijojo eiti į vidų: mat, susi
rinkime buvo apie penkiasde
šimts vyrų, ir “krikštytojai” pa-

— Internacionalas.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
slgning, dėl biznio ir namų. Vie
tas duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi ninki

NEPRISTATYTI LAIŠKAI)■fe MOKYKLA’

3601
3624
3624
3630
3634
3640
14647

yra

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ui kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 

Ibos, čia moki narna S-

Jei nori greitai ir pasekmingai 
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, t 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. 
Lietuviu kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių • Ta— — - e a v 9 W: S i — A--t. vM Al

Retorikos, ir tt j
Lttynii ” Š.V.Pilietybžs Gramatikos
Aritmetikos Geografijos T ‘
JrGRAMMARir HIGH SŲHOOL Kursų. Gyve- 
kiančius toHau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai,

American College Preparatory School 
I31O3 3. Halsted St. Chicago III. 
| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su- 
teikaime praktišką patyrimą kuomet jų mo
kysitės.

Ęlektra varomos mašinos musų siuvimo sky- 
riuųse.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyt) musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis,

118, N. La Šalie gatvš. Kambarys 416-417. 
prieš City Hali.

Tel. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

Roseland, TU.
Valandos Nuo 9 iki 12 dieną 

, Nuo 2 vai. iki 5 po pietų, ir 
j Nuo 6 iki 9 vakare, kasdie.

T^lephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4847 VV. l lth Street, Cicero, III. 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 prieš piet, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 v. dieną.

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

3149 S. Morgan l t., kertė 32 st.
Chicagc, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:39 vak. Nekėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards G87

Telephone Yards 5032

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

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

[Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu iŠtyrt jus akis ir pririnkti 
Iums akinius tikrai. Darbą atlie- 

.u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. Chicaf
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
TėmyKite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo K 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

jaukioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ckarlng House) Depoillf 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.--------------------------- v F MASHEK

? prez. Pilsen Lumber Co
■ | J. PBSHEL

sek r. Turk Mnftf. Co 
OTTO KUBIN 

prez. Atlaa
[Brewing Co

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezid^ntas 

WILLIAM OETTING 
prez. Oeting Bros. 

CHARLES KRUPKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PER v irai s 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. Ę. OTTE _

' GEO. C. WILCE 
vlce-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.

vice-prez.JNat. City Bank 

rez. Oeting Bros. Ice Co.

Pacifiko pavandenynas, pilnos 
pakelės, pilnos pagrabės ir miš
kai. Gyvena jie primityviu žmo- 
“gaus gyvenimu, o jų malda: 
“Duok dieve tik šiai dienai, ir 

į tai tik truputį, kad kirmęlę nu
marinus, o tyto gal bus jau vai
siai apt medžių nunokę, uogų 
prisirpę”.

| Kodėl čia toje taip gražioje 
šalyj tokie dalykai dedasi? Aš 
buvau truputį nutolęs nuo savo 
temos, todėl dabar grišiu vėl prie 
pajūrio, apie kurį kalbėjau pra-

Idžioj. ...... •
I San Francisko niiestas guli
užuotakoj prie pat Pacifiko van- rinkimą. Atsižinoję apie tai

VALPARAISO, IND,
j > ■» 1 -T

“Krikštytojai.” — Kovo 29 čia 
buvo šitoks biaurus atsitikimas. 
Į arus du jaunu žydu, buk jie ką 
ten nepatriotingo išsitarę, apie 
šimtas Blokinių, susitarę, nuėjo 
pas įtariamuosius j namus, išvil
ko iš kambarių ir nugabeno prie 
'irtimiausio ežero. Rankas su
rišę jiems, pradėjo niurkyti van
denyj, “krikštyti”. Paskui pri
kamuotus, parsivedė atgal į lųie- 
stą ir čia privertė juos himną 
giedoti, kuomėt patįs pasiaubė- 
liai aplinkui džigą šoko.

Tuo pačiu laiku ta govėda 
norėjo ir vieną lietuvį 
“krikštyti,” bet jo nerado namie, 
buvo išėjęs į Lietuvių Mokslei
vių Literatūros Draugijos susi-

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iŠ Euro
pos, adresuotų Cliicagoj gyve
nantiems giminėm^. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti Į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 

Advcrtiscd Window, Adams St. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai 
šiems:

Arttnioviczu Osipu 
Krmicunas M 
Krancunas M 
Nayuns Poal 
Pazburenc Užganė 
Salinėta Annie 
Spak,ouski John

»mi f ii................... ... ■ i» *!... .

Vyrišky DrapanųSarsenat 
•iNauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai Ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleri j, ‘’

Pilnas pąsirinkimas kailiu pamtii 
tų overkatą.

Visai Kiiažai vartoti siutai ir over 
kotai, veisės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $L50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $30® 
Bei $7.50

Atdara kasdierą, nedėlionus Ir w 
karais.

* S. G O R D O N 
U15 S. Haluted Su

’tTELEPHONE YARDS 2721 ■

*DR. J. JONIKAIYIS |
Medikas ir Chirurgas Į 

• 33J.5 Halsted St, Chicago V

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

Rezid. 933 S. Ashland BlvtL Chicaga 
Telephone Haynmrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 8693

VALANDOS.: 10—11 ryto; 2—8 popiety;
7- -8 vakare. Nedėliotai! 10—12 dieną.

■TELEPHONE YARDS 58J4.

D r. P.G.
ĮPrlėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto fr nuo 7 iki 9 vai. rak. 
3325 So. Halated SU Chicaga.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
• iu^*i,s> kada p f a 

nyksta regentus.
I Mes vartojame 

jr pagerintų Oph- 
mp* h i thalmomctcr. Y- 
4**^ 1V patinga doma at- 

kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
neilehlien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4317

at- 
vai- 
vak.

Skaitykite ir Platinkite 
«XT A TT T T LA XT A C »



Ketvergas, Balandžio 4,1918

Chicago ir Apieiinke
Mė L. Narmontaitik— 
Aušros” mokytoja.

ie translatlon filed with the post- 
ster at Chicago, Iii., April 4, 1918, 
required by the act of Oct. 6, 1917.

pramoniečių bylos.

Nenori būt prisaikintais teisėjais

Bandymai išrinkti prisaikin- 
tuosius, kur turės teist 112 I. 
W. W. unijos narių, kaltinamų 
sumoksle prieš valdžią, vakar 
rytą ir vėl nedavė lauktų pasek
mių. Iš 100 pašauktųjų t.v. 
veniremen'ų keturias dešimts 
septyni žmonės įteikė teisėjui 
Landis’ui užreiškimą nenorį 
būt prisaikintaisiais teisėjais.

Visi užreiškusieji savo neno
rą būti prisaikintaisiais buvo ta
rdomi teisėjo Landis, ir dauge
lis jų išskirta tuo pamatu, kad

stėje, taigi turį tokių darbų, 
nuo kurių pasitraukimas yra 
veik negalimu.

Prie dabartinio dalykų stovio 
yra maža vilties išrinkti prisai- 
kin tuosius dar šią savaitę. Ma
noma pašaukti naujų venire- 
men’ų

Sujudimo tarpe kalinių va
karykštėj sesijoj sukėlė du prie
tikiai: atnešimas kaliniams laiš
kų, kuriuos atnešė vienas jų or
ganizacijos narys, tuo tarpu pa- 
liuosuotas užstačius reikiamos

po 50 kasdieną.

ge’o Andrycbine’o su savo jau
na moterim. Kuomet jiedu pa
sirodė teisino kambaryj, kali
niai sukėlė jiems mažą ovaciją. 
Jaunoji moteris, pasirodė, žina
nti daugelio kalinių vardus. 
Kuomet ji atsisėdo tarpe kalinių 
čiajau, jai buvo paliepta pasi
traukti į kambario užpakalį. Lie
piamoji nenoriai pasitraukė.

mą, silpnai nusišypsojo.

Užpuolė konduktorių
Apsiginklavęs banditas vakar 

užpuolė koduktoriu William Bu
šeli Boot gatvės kare. Grasinda
mas revolveriu Iranditas atėmė 
iš konduktoriaus $6.75 ir pabė
go-

Prohibicijos šalininkai 
patenkinti

Prochibicijos Šalininkai, kurie 
pralošė kovą su “broliais Slapiai
siais” Chicagoje, vis dėl to ne
mato reikalo nusiminti. Balsa
vimų rezutlatai rodą, kad Illi
nois valstijoj tapo nutarta užda
ryti apie 150 saliunų. Vadinas, 
tūlose vietose “sausieji” sumušę 
“Slapiuosius”. Bloomingtonas, 
Bock Island ir keli kiti kaime
liai dabar bus “sausi”, taigi to
kie, kur žmonės gers svaigina
muosius gėrimus ne galiūnuose, 
bet pasislėpę — savo namuose.

Susekė saiką padegėjų

areštuota^ keturi asmeųs, 
įtariami įvairių namų ir krautu
vių padegime tikslu išgauti dide-

les pinigų sumas iš apdraudos 
kompanijų. Mat padegtieji na
mai ir krautuvės, šiaip ar taip, 
neužilgio butų buvę arba nuver
sti ar subankrutiję. Nuo to juos 
išgelbėjo padegėjų šaika, kuri,
manoma, buvo gerai apmokėta 
padegtų namų ir krautuvių sa
vininkais. Apdraudos kompani
jos delei to esą netekę apie 500 
tūkstančių dol.

Tūli areštuotieji, sako, jau 
prisipažinę. Kaltinamųjų tar
pe randasi ir pačių apdraudos 
kompanijų agentų.

Girdėjome, kad p. V. Mišei- 
kos vedamoj Aušros Mokykloj 
(3001 S. Halsted st.) nuo utar- 
ninko, balandžio 2, pradėjo mo
kytojauti p-lė Liudyte Narmon- 
taite, Cbicagos Universiteto me
dicinos skyriaus studentė. Ji 
mokina anglų kalbos, dienomis 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų. P-lė 
Narmontaiė pirmiau, ligi įsto
siant universitetan, mokytojavo 
kitose mokyklose. ,,

North gt. SąryŠyj su tuo areš
tuota važnyčia Joseph Augusti
ne. Gal būt bus apkaltintas 
pirmo laipsnio žmogžudystėje.

Trtie trnnslation filed wlth the post- 
master ut Chicago, 111., April 4, 1918, 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917.

Sustreikavo orlaivių 
darbininkai.

ii i....... ......  j.. ■■■■

Pranešimai

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

Jaunų Vyru Lietuvių Draugiškas 
ir Pašelpos Kliubas turės susirinki
mą balandžio 4 d., ketverge. 8 vai. 

“ vak. Jono Grincevičiaus ir Malinau- 
eko svetainėje, 1843 So. Halsted St. 
Kliubiečiai atsilankykite: turime 

* daug svarbių reikalų.
! —Pirm. C. Tuskėnis.

LSS. 4tos kuopos nariams:—Šiuo 
kviečiam tamstą atsilankyt į Drau
gišką vakarėli, nedėlioj, bal. 7. 6:15 
v. vak. Mildos svet., ant 2-rą lubų.— 
šiame vakarėlyje turėsime progą ar
čiau susipažinti, pasišnekučiuoti ir 
pasilinksminti. Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA patyrusių važnyčių, 

kiemo darbui ir prie žirklių vyrų į 
sengeležų kiemą.

I’EFFERMAN and MORRIS CO.> 
2627 W. 12th Si., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Darbas pa
stovus atsakančiam darbininkui .Ge
ra mokestis.
1018 S. Union avc., Chicago.

šovė į vagį, nušovė — 
detektivą.

nakti-
Keene,

Duos “lekciją” moterims.
Evangelistų sorkininkas, Bil- 

ly Sunday, viešai pasiskelbė, 
kad neužilgio jis sakysiąs “gud
rų pamokslą” vien tik mote
rims ir mergelėms. Vyrai nc-

raus pamokslo”. Apie ką jis 
joms kalbės? Apie flirtavimą ir 
tuhis kilus “grimus”.

Nelaimė.

Motormanas, C. M. Kramei’,

apdaužė Union Limo kompani
jos trokas ant kertės 22 ir Lin
coln gatvių, vakar mirė pavie
to ligoninėj. Vargu bepasveiks 
ir paties t roko važnyčia.

Nori areštuot valstijos 
orokurorą.

Metodistų kunigas, Elmer E. 
VVilIiams, būtinai nori areštuo 
valstijos prokurorą Hoync. Ji
sai žada kreipties į teisėją 01- 
son reikalavimu išduoti jam 
\varrantą, kad galėjus areštuot 
lą “gaišųjį žmogų”. Hoyne 
mat kada tai metęs į jį, Wil- 
liamsą, neloyalumo dėmę.

Kieno balsais tapo sumuštas 
1. Rodriguez?

Musų kandidatas 15-toj war- 
doj, d. VVilliatn E. Bodriguez, 
tapo sumuštas. Bepublikonų 
kandidatas Olson, perėjo vos 
266 balus didžiuma. Už repub- 
likonų kandidatą buvo paduo
ta 5,731 balsai; už d. Bodriguez 
— 5,465. Vyrų balsai pasidali
no sekamai: už d. Bodriguez 
balsavo 9,990; už republikonų 
Olsoną — 9,977. Vadinas, jei
gu butų balsavę vieni vyrai — 
d. Rodriguez skaitytus išrinktu. 
Bet balsavime dalvvavo ir mo- v
terš. Jų balsai pasidalino seka
mai: už Olsoną 1,754; už d. 
Rodriguezą 1.175. Taigi re
publikonų kandidatą išrinko 
moters, kaip tik tas musų visuo
menės elementas, kurį yra la
biausia pavergę svietiški ir dva
siški naudotojai — kapitalis-

Draugai iš 15-tos wardos tu
rės energingai pasidarbuot, kad 
iki sekamų rinkimų, išmušus iš 
tų naudotojų rankų ir paskuti-

■iBiitiraraiiiiim^
LABAI SVARBIOS

Areštavo keturis republiko
nų ir demokratų po
litikierius.

Rinkimų komisionirių įsaky
mu vakar tapo areštuoti keturi

Į I Į O republikonų ir demokratų poli-
| *1 U "1 I || n V tikieriai — rinkimų teisėjai —
I R | Į Į | | Į f iš antros \vardos. Kaltinami

’ daryme įvairių suktybių. Pri
rodyta, kad precinktuose, kur 
tie politikieriai buvo teisėjais, 
balsavimo dėžėsna įmesta dau
giau balsų negu produkte ran
das balsuotojų. Mat toje war- 
doje ėjo atkakli kova tarpe 
“neprigulmingųjų” kandidato,

Rengiainos I.SS. 22 kuopos 
šiandie,

Balandžio 4 d 
1918 m.

M. MELDAŽIO Svet., 2242 W. 23rd pi. Į negro De Priest, iš vienos ir re
publikonų ir demokratų iš ki
tos pusės. Pastarieji, norėda
mi sumušti “neprigulmingąjį”, 
taigi ir darė įvairių suktybių.

Jeigu tie “broliai” taip nepa
doriai pešas tarp savęs, lai ką

Pradžia 7:30 vai. vakare
Pirmą syki Chicagoje kalbės pagar
sėjusi kalbėtoja “Mjoterų Balso” re
daktorė drgč. PETRIKIENĖ.

Kviečiame kuoskaitlingiausiai at
silankyti į šias prakalbas — visi bu
site užganėdinti. Komitetas.
..... ... ,lar5 su sodalist,jba,sais?

vagį. Kad jis butų jį nu- 
— pats nesitikėjo, kadan-

uis sargas 'Tohinas W. 
vakar naktį tarėsi paleidęs šū
vį į “svarbų vagonų krauslyto- 
ją” - 
šovęs
gi buvo tamsi naktis. Ant ryto
jaus betgi jis įsitikino, kad jo 
ranka nedaro klaidos: suvis at
siekęs tikslo. Tik pataikęs ant 
netikrojo. Nušautasai esąs tos 
pačios kompanijos privatinis 
detektivas, kuris saugojęs vago
nus nuo nelauktų svetelių. Ir 
neteko gyvasties. Policija, iš- 
klausinčjusi vikrųjį šaulį Kce- 
ne’ą, vėliau jį paliuosavo. 
vusi klaida.

Bu-

.j

viešbuty j, 
Plymoutli

Gaisras viešbutyj.
Kilęs gaisras Stag 

kertė Va n Buren ir 
gatvių, vakar naktį išvijo gat
vėn visus jame apsinakvojusius 
žmones. Daugelis ištruko vien 
naktiniais marškiniai. Nuosto
lių gaisras pridarys apie už 25 
tuksiančius dolerių.

Taikos teisėjas pateko 
bėdon.

Ponia Catherine Jagcr patra
ukė tieson taikos teisėją W. 
Stcvensą — abudu iš Oak Parko. 
Ponia kaltina teisėją “nedera
mame pasielgime”, kuomet j: 
kreipusi į jį patarimo reikalu 
areštavimo savo piktojo prisie
kęs Echvardo. Stevens ginasi.

Suvažinėjo.
Ant kertes Clark ir Wilson 

gatvių vakar tapo sunkiai su
žeistas CMcagos telefonų kom
panijos agentas, Charles Long- 
dan, 3614 Bobey gt. Sulaužy
ta abi koji. Neatsargumas. 
Longdan išlipęs skubiai bėgo 
pro užpakalį karo ir papuolė po 
kitu karu.

Iššoko pro langą.
Netekusi vilties kada nors be- 

pasvdkti p-ia HecMg Kumpa, 
100 Carrier gt., vakar nusitarė 

.užbaigt savo gyvenimą — iššo
ko pro langą nuo antrojo augš- 
to. Užsimušė ant vietos.

Pradės naują komediją.
Prohibicijos šalininkai ren

giasi pradėt naują komediją. 
Dieną prieš balsavimus “sausų
jų” vadai išleido “paraginimą 
piliečiams”, būtent, kad jie pa
dėtų ant balsavimo blankų 
klausimą: “Ar ‘ Chicaga kada 
nors bus sausa?” Nors veilau 
sausieji ir susigriebė: atšaukė 
tą “paraginimą”, bet daugelis 
piliečių vis tiek tą klausimą į- 
rašė. Ir sugadino balotą. Rin
kimų komisionieriai įsakė iš
mest visus tokius balotus kaipo 
netinkamus. Užtai dabar sau
sieji, sako, rengiasi tempt ko- 
misionierius prieš poną džiod- 
žę. Jie, girdi, taip daryt netu
rėję teisės ir 11.

Tie “fatheriai”, kaip rodos, 
perdaug turi liuoso laiko, kad 
tiek daug pašvenčia jo tokiom 
negudriom komedijom.

Suvažinėjo mergelę
Ant kertės MiBvaukee ir 

Jncoln gatvių vakar suvažinė
ta p-lė Bosie Goldstein, 1755 KW.

Reikalauja 8 vai. darbo dienos 
ir jjadidinimo algų.

Užvakar vakare metė darbą 
American Car and Foundry ko
mpanijos darbininkai, viso 700 
- 800 žmonių. Dirbtuvėje yra 
išdirbama tūlos dalįs S. Valsti
jų orlaivių.

Darbininkai reikalauja ašluo- 
nių vai. darbo dienos su trim 
pamainom (shifts) darbo ir di
desnio užmokesnio. Iki šiol ten 
buvo dirbama dviem pamainom,

unijos nebuvo.
Sustreikavusieji tuoj pradė

jo organizuoti uniją ir kartu iš
sirinko laikinį organizacijos ko
mitetą. .

Kompanijos superintenden
tas, p. William Baymond Man, 
praneša, kad kompanija sutin
kanti sutrumpini darbo valandas 
ir vėliau tarties apie algų padi
dinimą.

Darbininkų atstovas Felik 
Malolopszy, tuo tarpu sako, kad 
darbininkai negrįšią tol, kol 
nebus išpildyta jų reikalavimai. 
Jie būtinai reikalauja 8 vai. da
rbo trim pamainom 
dienos užmokesnio.
darbininko alga tuo tarpu esą 
4 dol. dienoje.

Darbininkai nepasitiki kom
panijos prižadais. Malolopszy 
sako: “Ponas Man keliatą kartų 
tikrino išpildysiąs musų reika
lavimus. Iki šiol tečiaus kom
panija nieko dar nedarė. Mes 
laukėme du mėnesiu.. Didžiu
ma musų turime užlaikyt savo 
šeimynas. Mes negalime jas 
deramai užlaikyti dabartine al
ga.

Reikalan, turbūt, įsimaišys 
federale valdžia kad užbaigus 
streiką.

ir $4.50 
Vidutine

Draugystė L. K. Stanislovo rengia 
PUIKŲ ROŽINI BALIŲ

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

Balius atsibus Subatos vakare,— 
Balandžio 6, 1918, 7:30 vai. vakare, 
J. J. Elias svet., 4600 Wood St.

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

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

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Girdiškės parapi
jos Upinos filijos, Pamukaitų 
sodos. 15 metų pragyveno A- 
merikoj. 'I'urėjo 40 metų am
žiaus; Pavienis.

Laidotuvės atsibus Pėtnyčioj, 
balandžio 5, 10 valandą ryto 
po numeriu 4432 So. Fairfield 
avė. T.......................................
bažnyčią 
Brighton 
Prašome 
lyvauti.

Velionis bus lydimas i 
N. P. P. švenčiausios 
Park’e.
visus laidotuvėse da-

Simonas Lileikis.

atmini; savo gimines 
ARBA PAŽYSTAMUS

Jeigu turi ką palaidojęs, pastatyk 
jam gražų paminklą.

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

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

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

---------  Liet. Viešoųo Knygyno ekstra su-
Sheboygan, Wis.—Lietuvos Sūnų sirinkiinas įvyks ketverge, balandžio 

Draugijos pusmetinis susirinkimas 4 d., 8 v, v. 731 W. 18 Street, Knygy- 
ivyks balandžio 5 d. paprastoj vie-|no bute, ant antrų lubų. Visi delč
ioj, Ellis svetainėj. — Visi draugai 
pribukite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. —P. B—pia.

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

no bute, ant antrų lubų, 
galai malonėkite atsilankyti ,nes ran
dasi daug svarbių reikalų

—Rašt. T. Budginas\

Lietuvių Laisvės Kliubo mitingas 
įvyks ketverge, bal. 4, 8 vai. vak. Ma
ziliausko svet., 3259 Union avė. Yra 
svarbių reikalų svarstymui, todėl 
kiekvienas narys malonėkite būtinai 
atvykti. —Valdyba.

REIKALAUJU gero kriaučiaua 
prie kostumieriško moteriško darbo. 
Užmokestis gera. Darbo užtektinai. 
Atsišaukite tuojaus. \VM. POCIUS, 
3549 Ogden Avė., Chicago.

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

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrą ir Moterų Apšvietos Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedč- lioj, 21 <1. balandžio, T. Ivanovo sve
tainėje, 2101—137 ir Deodar gatvių. 
Pradžia 2 v. po. pietų. Prelegentu pa
kviestas Dr. A. Montvidas iš Chica- 
gos. Visus vietos ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti, labiau
sia moteris. Sveikata žmogui bran
gesnė už viską, užtat turime žinoti, 
kaip reikia daryti, kad sveiki būtu
me. —Rengimo Komitetas.

Clearing, III. Draugystė Moterų ir 
Vyrų Apšvietos No. 1 laikys susirin
kimą subatoj, bal. 6 d. 7:30 vai. vak. 
Joe. Obrodovičiaus svet., 5801 \V. 
63rd St, kampas Menard avė. Malo
nėkite susirinkti ant pirmo musų 
mėnesinio susirinkimo ir prašome 
atsivesti naujų draugų norinčių pri
sirašyti. —Komitetas.

Sietyno Choro šeimyniškas vaka
rėlis įvyks pėtnyčioj, bal. 5 diena J. 
Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union 
avė. Pradžia 7 vai. vakare. Jaunuoliai 
kur myli linksmai laiką praleisti ir 
susipažinti su daugiau jaunimo, atei
kit pėtnyčios vakare. Sietyno Choras

East Chicago, Ind., LSS. 201 kp. 
suširinkifnas įvyks balandžio 4 d. 
(kur ? Red.). Nariai malonėkite at
silankyti ir naujų draugų atsivesti.

T. J. Kazlauskas.

Rockford .111.—Rockfordo draugi
jų Tarybos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, balandžio 4 <1., 8 vai. 
vakare, 1012 S. Main St.—Visi draię 
gijų įgaliotiniai malonėsite pribūti 
laiku. Tarybos pirm. B. P. D.

Lietuvių Soc. Jaun. Ratelio rnėn. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj ,bal. 5, 
7:30 vai. vakare, 1012 S. Mam Str.-v 
Draugai ir draugės, rateliečiai, malo
nėkite visi ateiti paskirtu laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

—Ratelio raštininkas.

TM1). 27 kp. rengia prakalbas pėt
nyčioj, bal. 5 d. 8 vai. vak., p. Zolp 
I’ieržinskio svet., 4600 So. Paulina 
gatvėse. Kalbės gabus kalbėtojai, 
todėl visi esate kviečiami atsilankyt 
ir išgirst daug naudingų dalykų.— 
Nariai TMD. 37 kp. būtinai privalo 
ateiti, nes bus dalinamos knygos. In- 
žanga visiems dykai. —Valdyba.

Englevvood, III.—T. M. L. Pašei pi- 
nes Draugystės mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 9, J. Baukus 
svet., 8432 Vincennes ava, 8 vai. v. 
Gerbiami nariai, nepamirškite atsi
lankyti. Nors susirinkimas pripuo
la subaloj, 6 balandžio, bet delei tū
lų priežasčių tapo perkeltas.

Kviečia —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
Ainor. 185 kp. paprastas susirinki
mas įvyks nedėlioj, balandžio 7 d. 1 
vai. po pietų, Ant. Mikoločiaus svet., 
2112 — 1371h Str. Kuopos narius iij 
norinčius prisirašyti prie jos, malo
niai kviečiame atsilankyti.

—J. Stripeikis, rašt.

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

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

-•Sekr. A. K. Labanauckas.

LSS. 22 kuopos susirinkimas bala
ndžio 4 d. neįvyks iš priežasties, 
kad t.i vakarą Mildos svetainėje kal
bės K. Petį Pliene. Susirinkimas i- 
v\ks sekantį kelvergą, balandžio 11.

—Org. P. Balčikonis.

S. L. A. 36-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, balan
džio 7, pirmą valandą po pietų, Mil
dos svetainėj. Kviečiami visi skait
lingai atsilankyti susirinkimai) ir 
kiekvienas atsiveskite po naują drau
gą prirašyti kuopon.

Northsidės Liet. Draugijų Sąryšys 
rengia prakalbas atidarymui Viešo
jo Knygyno svetainės, Nedėlioj, ba
landžio 7, 3 vai. po pietų. North- 
saidės Liet. Dr-ių Sąryšio LIUOSY- 
BES SVETAINĖJ, 1822 Wabansia ay. 
Kalbės drg. K. Gugis. Bus dainų ir 
deklamacijų. Malonėkite Skaitlingai 
susirinkti. —Komitetas.

Liet. Laisvės Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, balandžio 
4 d., 8 vai. vakare. Jono Mazeliaus- 
k<>‘ svetainėj, 3259 S. Union avė. 
.. —Prot. rašt. J. šerkaitis.

S.L.A. 36-tos kp. pirm. J. P. Markus

West Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge 4 d. balandžio, 720 W. 120 Str. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti, 
nes turim daug reikalų aptarimui.

—S. Tilvikas.

ĄSMENV JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dviejų pusbrolių, 

Kazimiero Valinio ir Povilo Valin
io; jie abudu gyvena Chicagoj, III. 
Paeina iš*Kauno g., Panevėžio pav., 
Čipenų valsčiaus, Kupreliškių mies
telio. Antanas Valiutas, 
1012 Brandyway St. Pbiladelphia Pa.

JIEŠKO PARTNERIŲ
NAŠLE moteris pajieškau pusinin

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

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA pagyvenusi moteris 
prie mažo vaiko, tik dviese šeimy
nos. Geras užlaikymas ir gera mo
kestis. Prie pat lietuviškos bažny
čios. Jeigu turės norą, galės kas
dien nueiti ant mišių. Atsišaukite 
po nuin.: 4400 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, II).

RISI KALINGA siuvėjai prie arm- 
hole beister, finišer viršų kalnierių, 
dirbėjų ant kotų ir off presserių. At
sišaukite pasirengę dirbt.

W. D. Schmidt and Co., 
833 Jackson Blvd., 6-tas augštas.

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

Del platesnių žinių atsišaukite te
lefonu: Pullman 508.

REIKALINGAS atsakantis kriau
šius prie vyriško ir moteriško kos- 
tumieriško darbo. Taipgi reikalinga preseris vakarais.
Bridgeport Tailorink and Clothing 
Co., 3249 So. Halsted St., Chicago

REIKALINGA stiprios merginos į 
rakandų dirbtuvę.

Senske Bros.
1666 McIIcnry St., Chicago.

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

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pikčernė iš prie

žasties savininko išvažiavimo i Ca- 
lifornijos valstiją. Gera proga pirkti 
nebrangiai. Intaisyta elektros švie
sos, gali traukti dieną ir naktį, še
šios parapijos—vienas fotografas. 
Biznis išdirbtas gerai per kelis me
lus. . LEMONT STUDIO
Lemont Uis.,—adresas.

PARSIDUODA Sąliunaš, geriausi* 
transportacijos kampas ant pietva
karinės pusės. $1000 cash. čia yra 
jums proga. 3800 S. Kcdzic Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos mo- 
torcyklas Harley—Davidson su side 
car ■— labai pigiai. Atsišaukite '

VAIŠVILA,
4113 S. Talman avc. Chicągo

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

RAKANDAI

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

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

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

REIKALINGAS geras čeverykų 
dirbėjas. Didelė šapa. Pastovus da
rbas. No 4 gatvekaris tiesiai iki 110 
gatvės. Anderson Shoe Repairing 
Co., 11031 Michigan avė., Chicago.

REIKALINGA mergina ,mokanti 
bent kiek siūti moteriškąs suknes. 
Atsišaukite laišku į Naujienų Ofisą, 
pažymėdami No 3.

REIKALINGA pagyvenusi moteris 
pagelbėti prie ūkių. Puikiai apgy
venta vieta, arti .miestelio netoli nuo 
Chicagos. šeimininkai lietuviai. Jei
gu turėtum kūdikį, jam yra arti na
mu mokykla. Tavo proga žmoniš
kai pagyventi,—ncpraleiski jos. At
sišaukite i Naujienų Ofisą, pažymė
dami No 4.

REIKALINGAS extra barberis va
karais ir subatomis ir nedėldieniais 
$18.00. R. G.
704 W. 35th Str., Chicago.

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

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

REIKALINGA merginos arba jau
nos moteris lengvam darbui ant 
West Side Bed Spring šapoje. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Važiuo
kite 21 Canal gatvės karais.

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

Už $50 NUPIRKSI $3J0 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewd 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotg ir keletą 
rakandu už pirmą pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $8, firankas, tapytus pa
veikslus ir lt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

RANDAI
PASIRANDAVOJA 4-rių kambarių 

fialas, garu šildomas, yra šiltas van
duo flate; 18-ta gatvės, arti Halsted. 
Atsišaukite pas: S. NETTER 
10 S. La Šalie St., Room 428 Chicago

NAMALŽEMĖ

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

TON Y ZABELA
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

PARDAVIMUI—nuosavybė sfu ptr 
mos klesos groserne ir “meat mar« 
ket”. Vieno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti is priežasties ligos. Nebus ap
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avc., Chicago.
■ II- I  ----------------------------—————

PARDUODU 2 NAMU: 1 medinis, 
arti mūrinio, ant 30x125 pėdų loto, 
$50 ramios į mėnesį. Pamatyk 

MR. LUEBKE
2016 String St., Chicago, III.

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

2-ras augštas.

ŠTAI JUMS PROGA
kur galite i trumpą laiką uždirbti 
gerus pinigus. Parsiduoda namas, 
kuris neša 21 nuošimtį. Impokėt 
reikia $100.00, o likusius ant mėne
sio $25. Randasi puikiausioje daly
je Gary, Ind. Pardavimo prieŽpstis 
—navininkas gyvena Chicago, 4448 
S. Sawyer avė. Tclephone McKinley 
3354. Atsišaukite laišku arba tele- 

Kaina visai žema.
G. Virbalaitis

fonu.


