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Streik erius Marins Badu.4.

Liepia Berlino streikieriams 
gristi darban

Socialistas Dittmann ir kiti strei 
ko vadovai areštuota

VALDŽIA BANDO BADU 
NUMARINTI STREIKĄ

Darbininkai reikalauja pit- 
liuosavimo socialistų vado.

True translation filed with the post 
niiislcr ai Chicago, February 4. 1918. 
as required bytheactofOct.fi, 1917

AMSTERDAM, Vas. 3 d 
—Vokiečių karinė mašina y- 
ra pilnoj kontrolėj šiandie 
Berline..

Septyniose Berlino dirbtu
vėse paskelbta karės stovis 
ir streikieriams paliepta su
grįžti vėliausia 7 vai. pane- 
(lėlio ryte. Jei nesugrįš jie 
bus nubausti sulig karine di-

Tūkstančiai streikierių ja
učia sunkuma karinės vald
žios bandymo užgniaužti ge- 
neralį streiką j>er badą ar 
šaudymu į tuos, kurie prie
šinsis.

Berline formaliai paskelb
ta karės stovis. Po mušimo 
būgnais proklamacija per
skaityta Schlossplatz’e. Gra 
sinama nepaprastu karišku 
teismu.

Organizuoja protestus.
Pranešama, kad streikas 

Lemberge (Galicijoj) plėto
jasi. ’ '

Laike riaušių ketverge 
Spandau streikieriai perkir
to einantį į dirbtuvę geležin
kelį. Ten taipgi nutrauktas 
nuo arklio policistas ir su
muštas.

Nepriklausomieji visoj ša
lyj organizuoja protestus 
prieš areštavimą nepriklau
somojo socialisto ir reichs
tago nario Dittmann.

Šios žinios šiandie atėjo į 
Amsterdamą iš Berlino.

Kancleris Hertling pripa
žino neturįs galės kliudyti 
geležiniam kumščiui Rerli- 
ne, kada jis pranešė nepri
klausomųjų socialistų reich- 
:5t<*ge vadovui Haase, kad jis 
negali paliuosuoti Dittman- 
n’o, kadangi jį suėmė karinė 
valdžia.

Marins badu streikierius.
Patvarkymas sumažinan

tis streikieriams maisto po
rcijas šiandie įėjo galėn. Tas 
reiškia badą tūkstančiams 
žmonių.

Po grąsinimu šaudymo, pi
liečiams yra uždrausta rink- 
ties į viešus susirinkimus, ir 
prisidėti prie minių gatvėse.

Riaušės Spandau.

Kviečia nuverst valdžią.
Daily Express Amsterda- 

ino korespondentui pasisekė 
gauti lapelį, kuris daug 
prisidėjo prie sužadinimo Vo 
kieti joj streiko. Lapelis va
dina valdžios išreikštąjį 
troškimą taikos kauke (ma- 
ska) ir sako, kad vienatinių! 
hudu panaikinti skurdą ir vi 
suotiną skerdynę yra nuver
čiant dabartinę valdžią.

Lapelis toliau sako:
“Tik visieįns sukilant tik 

per generalį streiką, kuris 
sustabdys visas pramones, 
ypač karinę pramonę, tiktai 
per revoliuciją ir išplėšimu 
iš tironų rankų demokrati- 

Didelės riaušės ištiko ket-'nės Vokietijos respublikos, - . t • 1 1 • » 1111 1 Jverge Spaadau, kur yra di-tgali būti sustabdyta tarpta- bė socialistų vadovų areštuo- 
delės karinės pramonės. Mi-'utinė skerdynė ir įvykinta'ta Berline. Tuo pačiu laiku 
nia buvo užpuolusi karei- visuotina taika. | areštuotas už prakalbą į mi-
vius. Policistas nutrauktas “Darbininkai! Rengkimės nią reichstago narys sociali- 
nuo arklio ir sumuštas. prie umaus, atkaklaus ir tvi- stas Dittmann. ( t. (.......... .........     ncker unija, kuri yra didžia-'ant miesto čečencų triba. troliuoja Dono basėiną.

'4,000 darbininkų, kurie di- rto visuotino veikimo. Tai y-’ Sulig Berlino presos, arusia pesocialistinė unija Vo- Miestas turi apie 80,000 gy- 
rbo uoste, streikuoja. Strei-ra vienatinis būdas užbaigt stovas Dittmann kaltinamas kietijai. Streikui taipgi prie-ventojų.

kieriai atkirto vedantį į vie
ną dirbtuvę geležinkelį.

Minia užpuolė ant duon- 
kepyklos ir privertė savinin
ką išdalinti duoną be duonos 
kortelių.

Vartos ginklus.
Badas šiandie žiuri vokie

čiams į akis — tai kaizerio 
bernai nori priversti strei
kuojančius pavaldinius pil
dyti jo valią.

Tūkstančiai vvru, moterųV L- ”
ir vaikų — nekaltų aukų vo
kiečių militaristų nuspren
dimo pergalėti portestuojan- 
čius darbininkus — sulig 
šiandie įeinančio galėn pa
tvarkymo, gaus sumažintą 
streikierių porciją.

Apie tai pranešama iš Be
rlino į Ziurichą. Užpakalyj 
šio kaizerio patvarkymo ma
rinti badu yra karinės Tary
bos blogai paslėptas grasini
mas išskersti Vokieijos pilie
čius, jei kiti budai nesulau
žys streiko. Uždraudime 
viešųjų susirinkimų ir rinki
mosi minių, yra įdėti šie žo
džiai :

“Jeigu reikalinga bus var
toti ginklus, nebus daroma 
skirtumu tarpe streikierių ir 
kitu.”

Duonos riaušės.
Sulig Amsterdam Tyd, ke

letas žmonių žuvo ketverge 
Charlottenburg, kur 100,000 
streikierių dalyvavo maisto 
riaušėse.

Į užpuolusią ir bandžiusią 
išvaikyti minią raitąją poli
ciją šaudyta. Ji užpuolė ant 
demonstrantų plikais kar
dais. Invyko organizuotas 
mušis gatvėse ir streikieriai 
greitai pasibudavojo barika-

i

kančias ir skurdą, kurį me§ 
kenčiame”.

KRUVINOS RIAUŠĖS
BERLINE

True translation filed vvith the posl- 
master ai ('hieago, February 1. 1918, 
as reųuired lx> tne act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Vas. 2. — 
Cenral News šiandie prane
ša iš Amsterdamo, kad 
Berlino gatvėse streiko riau
šėse liejasi kraujas.

IR HOLANDIJOJ GENE-
RALIS STREIKAS

Streikas prasidėjo šiandien.

True translation filed .vtfn the post- 
niaster ai Chicago, February I. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

AMSTERDAM, Vasario 2 
—Radikalių socialistų orga
nizacijos, susidėjusios su da
rbininkų sekretoriatu nuta
rė panedėlyj apšaukti “nea- 
prubežiuotam laikui genera- 
lį streiką.” Sakoma, kad ne
ramumas daugiausia kilo de
lei blogų gyvenimo sąlygų, 
pagimdytų karės.

LIEPIA STREIKIERIAMS 
GRĮŽTI DARBAN.

Grasina neklausančius su
šaudyti.

True translation filed vvith the post- 
mastei* ai Chicago, February 4, 1918, 
as reųuired by the act qf Oct. G,11917.

LONDONAS, vasario 3— 
Karinis komanduotojas Bra
ndenburgo provincijos, prie 
kurios priguli ir Berlinas, 
gen. von Kessel, grasina aš
triomis bausmėmis tiems 
streikieriams, kurie nepa
klausys jo paliepimo panedė- 
lyj grįžti j darbą. Visi strei
kieriai turi gręžti 7 vai. ry
te.

Paliepime tarp kitko sako
ma :

“Neatėję Į darbą darbi’ii- 
nkai bus teisiami kariškojo 
teismo, kuris gali teisti mir
ties bausme ir egzekusiją į- 
vykinti už 24 valandų nuo 
nuteisimo.”

MAISTO RIAUŠĖS VIEN- 
NOJE.

1'ruc translntion filed vvith the post 
nmslei* ai Chicago, February 4, 1918, 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

GENEVA, Vasario 2—Su
lig čia šiąnakt gautų žinių, 

Viennoje Įvyko maisto riau- 
šių. Sankrovos išplėšta ir į- 
vyko susirėmimų tarp riau
šininkų ir policijos.

AREŠTAVO DAUGYBE 
SOCIALISTŲ

Atsovas Dittmann irgi 
areštuotas.

True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, February 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONWDONAS, Vasario 3 
—Exchange Telegraph pra
neša iš Haagos, kad daugy- 

llllllllffllllllllllllllllffl
ŠAUKIA TARPTAUTINI
SOC1AILSTŲ SUVAŽIA

VIMĄ.

Suvažiavimas įvyks baland
žio 21-28 Stockholme.

True translation filed wiui the post- 
master ai Chicago, February I. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM. Vasario 1 
—Hysmans, prieš išvažiuo
siant iš Stockholmo į Angli
ją, patvirtino, kad neužilgo 
įvyks antra tarptautinė soci
alistų konvencija Stockhol- 
rąo. Vietos zimmerwaldis- 
tai daro viską, kad prikalbi
nus Rusijos ir Vokietijos o- 
ficialius tarybų narius atvy
kti į konferenciją.

Dabar yra siuntinėjami 
pakvietimai į konferenciją, 
kuri tęsis’ nuo balandžio 24 
d. iki 28 d. Sekretorius pri
rengė laiškus anglų kalboje, 
kurie bus plačiai dalinami 
Amerikoje.

Visi žymesnieji taikos ša
lininkai Suv. Valstijose gaus 
tuos pakvietimus. Taipgi 
bus kviečiami sekretoriai 
daugelio taikos, tikybinių ir 
pusiau tikybinių draugijų. 
Laiškai galbūt bus pradėta 
neužilgio siuntinėti.

Po pakvietimais pasirašys 
Lindhagen, Bugge, Matilda 
Widegren, Albin Wickman 
ir August Stromstedt.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
netik peržengime karės sto
vio įstatymų, bet ir už šalies 
išdavystę, nes jis savo kal
boje raginęs palaikyti strei-

PALEIDO DARBININKŲ 
TARYBA

Berlino karinė valdžia.
True translalion filed \vilh the post- 
master at Chicago, February I. 1918, 
ns required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario 1— 
Exchange Telepraph žinia iš 
Copenhageno sako, kad ten 
gauta iš Berlino žinios, jog 
Brandenburgo distrikto, i 
kurį įeina ir Berlinas, vyria
usias komanduotojas paliepė 
paleisti 500 žmonių Tarybą, 
kurią išrinko darbininkai da 
bojimui jų reikalų laike stre-

Komanduotojas taipgi už
draudė paskirti kokią-nors 

organizaciją vedimui štrei-

KATALIKŲ UNIJOS 
PRIEŠ STREIKĄ 

Streikas esąs silpnėja.

True translation filed vvith the post- 
niasler at Chicago, February 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Vasario 2 
—Gautosios iš Berlino žinios 
parodo, kad streikas pasie

kė savo augščiausj laipsnį ir 
d:*j ar pradeda silpnėti.

Didžiumos socialistai kaip 
pasirodo, nuo streiko pra
džios tik dalinai jam prita
ria, kuomet jam įpriešinasi kad Vladikavkaz, aKukaze, 
katalikų unijos ir Hirch Du- dega. Padegė jį užpuolusi 
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šingos nesocialistiškos parti
jos, sudarančios reichstago 
didžurrtos bloką.

areštavo¥treiko
VADOVUS

Neleido demonstracijos 
prieš Bavarijos karaliaus 

rumus .

True translalion filed with the post- 
master ai Chicago, February 4. 1918, 
mastei* ai Chicago, February 2, 1918,

.AMSTERDAM, Vasario 2 
—Iš Municho į Frankfurter 
Zeitung pranešama, kad ten 
areštuoti keli streiko vado
vai, jų tarpę rašytojas Kurt 
Fisner ir p-nia Sarah Lerch.

Kariuomenė neprileido 
prie demonstracijos, kurią 
bandyta padaryti prieš Wit- 
telbach palocių kur gyvena 
karalius.

Rusijoj
AREŠTAVO FINLANDI- 

JOS StyMA

Taipgi kelis bankierius.

True translation filed with the pos»- 
master at Chicago, l'ehruary 4. 1918, 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

STOCKHOLM, Vasario 1. 
Finlandijos legacija šiandie 
gavo telegramą, kad rusų ka 
reiviai ir Raudonoji Gvardi
ja Helsinforse areštavo dau
gybę seimo narių ir keletą 
banko direktorių.

SUSTABDĖ AMBASADŲ 
PINIGUS

True translation filed vvith the posi 
master ai Chicago, l'ebruary 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, Vasario. 2. 
—London Times išspausdino 
žinią Jog Rusijos valdžia 
kad atgavus Rusijos pinigus 
iš svetimų šalių ambasadų, 
atsisako leisti sevtimu šalių 
diplomatams ir konsulams 
išimti pinigus iš Rusijos ba
nkų.

$15 į savaitę ambasadoriui.
WASHINGTON, Vasario 

2. — Sulig valstybės depar
tamento gautų žinių, amba
sadoriui Francis ir jo štabui 
duodama po 150 rublių ant 
žmogavis j savaitę. Dabar 
rubliS'Vertas vidutiniškai 10 
centų.

NORĖJO UŽMUŠTI KE
RENSKIO MINISTERI. 

True translation filed vvith the posi- 
master ai ('hieago, February 4. 1918, 
as requircd by the act of Oct. (>, 1917

PETROGRADAS, Vasar. 
1. (suvėlinta). — Priešingi 
bolševikams laikraščiai pra
neša apie pasikėsinimą nu
žudyti buvusį Kerenskio ka
binete karės ministerį Savin- 
kov, kuris tečiaus pabėgo.

Kaukazo miestas dega.
'LONDONAS, Vasario 1. 
-Iš Petrogrado pranešama,

Kaip Rusija 
valdysis

RUSIJA BUS VALDOMA 
DARBININKŲ IR KAREI

VIŲ KONGRESO.

Darbininkų ir kareivių at
stovų kongresas išdirbo 
Rusijos respublikos kon
stituciją.

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

PETROGRADAS, Vasa
rio 1. — Pranešime apie atsi
naujinimą taikos taYybų 
Brest - Litovske, pusiau ofi- 
cialė Rusijos žinių agentūra 
sako, kad dalyvavimas kon
ferencijoj grafo Dr. Pod- 
wells-Durnitz įvyko delei Ba
varijos laikraščių „l»ai<Wa Pelrogįdc 
Benino valdžiai. 1

'Užrubežinių reikalų mini- 
steriui Trockini pranešus a- 
pie atvykimą Charkovo (dar 
bininkų) ukrainų delegatų. 
Vokietija nutarė neišreikšti 
savo pozicijos, kol neatvyks 
Kijevo Ukrainos Rados dele- ’ < .. gacija.

Vokietijos užrubežinių re i
1 kalu ministeris Dr. von. Ku- 
ehlmann pasiūlė' atnaujini
mą darbo politiškosios komi
sijos, kuri rūpinasi teritori- 
aliais klausimais. Rusai su
tiko.

Maskvos . Darbininkų ir 
Kareivių atstovų Taryba pa
skelbė Vokietijos taikos pa
siūlymus. nepriimtinais ir 
reikalauja, kad socialištiška 
armija kariautų su vokiečių 
imperializmu.
Priėmė Rusijos konstituciją.

Darbininkų ir kareiviu at
stovų kongresas priėmė “Ru
sijos socialistinės Sovietų re
spublikos” konstituciją.

Sulig tos konstitucijos, re
spublika bus liuosu sąryšiu 
Rusijos tautų. Vyriausia Ru
sijos valdžia bus visos Rusi
jos darbininkų ir kareivių 
kongresas, kuris susirinks 
kas bertainį (čvertį) metų. 
Tarpe suvažiavimų veiks pil
domasis komitetas.

Administratyvė valdžia^— 
šalies komisarų Taryba — 
galės būti išrinkta ar pašali
nta, pilnai ar dalimi, ar kon
greso, ar pildomojo komite

to.
Budas dalyvavimo įvairių 

tautų federalėje valdžioje 
bus išdirbtas po to, kai kiek
viena tauta sutvers “Sovie
to respubliką.”

iv'''
200 žuvo gaisre.

Du šimtai žmonių žuvo 
gaisre alkoholio dirbtuvėje 
Novo Archangelske. Buris 
lėbautojų įsiveržė į dirbtuvę 
ir užžibino žvakę.

Atstovai nuo 46 Dono ka
zokų pulkų kalbėjo Sovietų 
kongrese, prižadėdami duot 
grudus,, mainais ant drabu
žių, vinių, padargų ir kitų 
išdirbių. Jie sakė, kad gen. 
Kaledino priešai dabar kon-

Maišto komisaras paskel
bė, kad visos pirmos ir antro 

klesų restauracijos bus už
darytos ir viešos valgymo 
vietos bus atidarytos. Bur
žuazija turės valgyti kartu 
su masėmis.

Yra siunčiami garvežiai 
rinkti kur tik galima trau
kinius su maistu ir 5,000 a- 
gentų apjieškos visas sank
rovas, kad suradus užslėptą 
maistą.

KALĖJIMAS GERIAUSIU
VIEŠBUČIU

Juo yra Rusijos Bastilija — 
Šv. Petro ir Povilo tvirtovė.

True translation filed vvith tne post • 
master at Chicago, February 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PETROGRADAS, Vasar. 
2. — Baisioji Šv. Petro ir Po
vilu tvirtovė, slogutis praė
jusių carizmo dienų šiandie 
yra vadinama geriausiu vie- 
iOMLAVIU A

Nekurie iš kalinių patįs tai 
pasakė.

Vakar ir šiandie.
Šv. Petro ir Povilo tvirto

vė yra paties caro parinktu 
kalėjimu. Tik svarbiausi 
politiški prasikaltėliai buvo 
ten sodinami. Tik keli su
grįžo. Visas kalėjimas buvo 
apsuptas paslaptim.
' Bet bolševikų valdžios po
litiškieji kaliniai — viso jų ’ 
60 — rado kalėjimą gerai ap 
šviestą elektra, su didelėmis; 
rūpestingai švaria užlaiko- 
memis kameroromis, kur pi
lna langų ir oro.

Netik tai, bet prie naujo
sios valdžios kaliniams duo
dama didelė laisvė. Jie ke
lias ir gula kada jie nori. Jie 
dėvi savo pačių drabužius ir 
leidžiama priimti svečius, 
leidžiama siųsti laiškus ir 
knygas be jokio cenzūros va
ržymo.

CHINIJA SIŪLO DIDELE 
ARMIJA

Galinti duoti 3,500,000 ka
reivių.

Tnie translation filed with the post- 
inaster at ('.hieago, February 4. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, Vasario 
2. — Chinija turi milionus 
kareiviu dėl talkininku — 
500,000 prirengtų karei, 1,- 
000,000 po ginklu, 2,000,000 
rezerve ir 400 milionų gy
ventojų, iš kurių dar galima 
pasirinkti daugiau kareivių 
Taip pasakė gen. Chiang, na
rys Chinijos misijos.

Rašo grasinančius laiškus.

' DETBOIT, Mich. — Fcdera- 
liai agentai areštavo čia John 
Shisarski, 25 metą, už rašymą 
grasinančių laiškų ir reikalavi
mą iš Henry Ford <$10,000 už 
saugumą Fordo sūnaus Edsel. 
Shisarski prisipažino prie kai- 
tes. ....

Nepamirškite, kad Nedėlioję 
Vasario 24, bus “Naujienų” 
4-metų sukaktuvių vakaras 

Pilsen Auditorium

Skaitykite ir Platinkite
“N A H J T P. M A Q ”

i
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IMPERFECT IN ORIGINAL

bytheactofOct.fi
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove. 1840 S. Halsted St., Chicago 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams .........................
Pusei meto ..................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam .........
Vienam menesiui ..

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Menesiui ................. .. . .

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagojv 
pačtu:

Metams ......................
Pusei meto ..............
Trims menesiams . • • 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam menesiui ...

Kanadoj, metams .......
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Monoj 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašojm 
siunčiamus išspausdinimui laikras 
tyj rankraščius adresuoti tiesia 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyt 
aiškiai ir ant vienos popieros pu 
sčs, be to paliekant platesnius tar 
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščius taisyti n 
trumpinti. Netinkami spaudai raš 
tai naikinami, arba gražinami algai 
Jei bčgiu dviejų savaičių autorių 
pareikalauja jų ir atsiunčia krąso 
ženklelių pakankamai persiuntiim 
lėšoms apmokėti.

laukti, kad dabar bent kuri 
jų duotų kitai kalbėti už ją 
ir veikti jos vardu Kad 
darbas arba sumanymas bu
tų visuotinu, jisai turi būt į- 
vykintas visų srovių jiego- 
mis ir pritarimu.

Viena srovė negali šaukt 
visuotiną seimą; dvi srovės 
taip-pat negali. Visuotiną 
seimą turi šaukt visos trįs 
srovės, — jeigu jisai yra pa
geidaujamas ir jeigu jisai y- 
ra galimas. Tiktai tada, ka
da visos srovės pritars sei
mo sumanymui, tas sumany
mas,bus visuotinu; ir tiktai 
tada, kada visos srovės daly
vaus jo įvykinime, seimas 
bus visuotinu. Priešingam 
atsitikime jisai bus “dalinis“ 
seimas, o ne visuotinas.

Mes čia nesvarstome kla
usimo, ar reikia visuotino 
seimo, ar ne; mes tiktai nu
rodome. kad keliai kas dar 
nė seimo sumanymas nėra 
visuotinas. Jį priėmė tiktai 
dviejų srovių atstovai; ke
liai trečioji srovė nepasakė 
savo nuomonės, skelbt visuo
tino seimo šaukimą yra per- 
anksti.

kų Tarybos, bet gavo neaiškų (savo galvas už tėvynę, už tikrą- 
a įsakymą.

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

ku nurodyti tatai todėl, kad 
,a našus klaidingi skelbimai 
yg ir rodo tūlų žmonių norą

Redakcijos
Į Straipsniai
> _________________ _

Kalbėkite 
aiškiau.

Klerikalų ir tautininki 
Tarybos susitaikė delei sei 
mo šaukimo. Jos kreipėsi ii 
į socialistus, kviesdamos pri

“visuotinumo” skraiste. Kad 
kokios, iš jų gali sulaukti to 
kad jie užsispirs seime kal
bėti visų lietuvių vardu, 
nėrs atstovaudami tiktai da- 
•į musų visuomenės. Nesė
tųjų mes matėme, kaip kleriJ 
kalų Taryba siuntė Yčui “į- 
?aliojimą” nuo 500,000 lietu
vių. Tokių dalykų nepriva
lo būt. Svetimu teisiu savini- 
nasi neatneš nieko daugiau, 
kaip tiktai naujų vhidų ir ki
virčų.

ją tėvynės laisvę!
Visųpirniiausia, išvykim iš 

atstovų kreipėsi per V. Pauk- musų tautos didžiausius išnau
dotojus ir pardlavikus Rymui 
tarnaujančius kunigus ir jųjų 
klapčiukus. _

Jus pasakysit: taip, gerai; mes 
ir palįs matome nevydonus, l>ct 
jie yra tarp musų taip Išgyve
nę, kad nėra jiegos juos ištarp 
musų išvaryti, l ai netiesa. Šia
ndie jie atgyveno savo laiką ir 
juos prašalinti galima lengvai. 
'Pik tegul kiekvienas musų drą
siai reikalauja, kąd jie gyventų 
taip, kaip jie mus mokina. Ne 
žodžiais, bet paveikslingu gyve
niniu.

L Visų pirma, paimkim į sa
vo rankas bažnytinį turtą, kuris 
vra atiduotas Rymui. Jeigu 
Rymas nenorės grąžinti mums 
turto, nemokėkim padotkų (lan
giaus, kaip tai už velykines kor
teles, kur mokam nuo $6.00 iki 
$12.00 per melus; neduokim ko- 
lektos, kur kaikuriose bažnyčio
se net tris ar keturis sykius ku
nigas ar jo klapčiukai su krep
šeliu kolektuoja; nemokėkim 
dešimtukų už sėdynes bažnyčio
je.

2. Paminkim, kad Sakramen
tai Šventi nėra pardavinėjami, o 
betgi šiandič už kiekvieną Sak
ramentą plėšia kunigas iš musų 
kiek išplėšt gali. Pavyzdžiui, 
nori pakrikštyti savo kūdikį, 
kuinas ar tėvai kūdikio turi už
mokėti už krikštą šv. nuo $2.00

eiaių ir gavo ol’icialj atsaky
mų, kad socialistai tiktai tuo
met gali vienaip ar kitaip at
sakyti, kuomet jie žinos susi
važiavimo tikslus (ir jei gali
ma dienolvarkį), taip ir sąly
gas, kuriomis galima butų 
bendrai veikti. ..

Dabar jau pasiųsta sociali-

mai su kokiais tikslais šaukia- r. *mas seimas, ir maždaug tru
mpuose .ruožuose kokiomis 
sąlygomis galima butų sro
vėms bendradarbiauti bend
ruose klausimuose. Atsaky
mo laukiama ,kas valanda.

Darbininkų Taryba jokių 
atsakymų nedavinėjo, nes ir 
užklausimų neturėjo; buvo 
tik neoficialia vieno Tarybos 
nario pasikalbėjimas su kle
rikalų atstovu, bet Taryba, 
kaipo tokia, dalyko visai dai
nes varstė.

Vienok, pagal tautininkų 
r klerikalų sumanymų, sei- 
nas turis būt šaukiamas vi- 
ų srovių; taigi tuo reikalu 

klerikalai ir tautininkai pri
edo tarties su socialistų Su
auga, o ne su kuo kitu.

Bet, “Vien. L.“, kuri stoja 
:ž visų srovių seimų, keistu 

Judu sako, kad seimas bu
jos visuotinas, nežinodama 
'ar, ar dalyvaus socialistai, 
eigų socialistai nedalyvaus, 
ii juk aišku, kad seimas ne
lis visuotinas, o bus tiktai 
b; i e jų srovių sei mas.

Jaunikaitis ima šliubą mo-

Skaitytoju Balsai
I l.'i išreikštas šiame skyriuje 
•momoves Redukcija neatsako.]

budu seime dalyvautų visu 
trjs Amerikos lietuvių sro 
vės.

Skaitytojo balsas. Tautiškieji išdavikai 
pardavikai.

vijimą”.

Nelaimė atsiliko tavo šluboje: 
mirė tėvas, molina, brolis, se
suo ar kūdikis, nori prideramai 
ir krikščioniškai palaidoti miru
sį, mokėk! l’ž ką? Nugi už at- 
laikymą pamaldų už mirusio 
sielą! Jie priėjo prie begėdystės, 
ir kas (langiaus apmoka, tąjį 
greičiaus prižada įtristi dangaus 
karalystėn! Ar lai ne pajuoka? 
Ir tu nepasipiklini, o didžiuojie-

IMIIIIIimiMIUIIIIIIIM
VIRŠKINIMO BETVARKES I

niekados neprivalo būti aph islas. Jeigu luojaus prižiūrimos, jas ga
lima lengvai prašalinti, kitaip jos pasidaro chroniški, o tuomet reika
lauja kantraus ir pailginto gyvenimo. Todėl, nelaukite! Kuomet ape
titas yra pagadintas, kuomet turite blogą atsidavimą burnoj, apžėlusį 
liežuvį, arba nustojote energijos, kuomet jus esate užkietėjimo, arba 
nerviškumo auka, imkite

QEVERA'S STOMACH BITTERS
v įSeveros Skilvio j BitterįJ*

l ai yra puiki gyduole viduriams ir virškinimui 
tonikhs. Jisai rekomenduojamas naudojimui tiems, kurių virškini
mo organai randasi betvarkėj, ypač tiems, kurie yra silpni arba seni. 
Ši gyduolė yra pritaikinta gydymui paprasto užkietėjimo, nevirškini
mo, skilvio nemalumo, abelpo silpnumo, periodiškų karščių, ir Upsi- 

Doza yra nuo pusės iki pilno didelio 
į dienų. Tai nėra gėrimas, bet ištiki-

reiškimų palytinčių šias ligas, 
šaukšto prieš valgį, tris kartus 
mas šve'nus Uuosuojąs vaistąs.

PAMĖGINKITE JĮ. KAINOS: 75e ir $1.50.
ApUckose visur yru užtektinai Severas Skilvinio Bitterio ir aptiekoi iai ' »

su mielu novu visuomet jums jj suteiks. Reikalaukite Severus Skil
vinio Hitlerio apliekosc ir žiuvCkitę, kad jį gautąU>. Jeigu aplicko- 
lius negali Jums suteikti, rašykite i « i

§ * W. F. SEVERĄ C O., Cedar Rapids, Iowa. B

Jeigu socialistai pritar 
šitam kvietimui, tai kovi 
mėnesio viduryje New Yor 
ke įvyks visuotinas seimas 
atstovaująs jei ir ne visus A 
menkos lietuvius, tai beir 
politiškai aktyviąją jų dalį

Bet priseina pabrėžti, kai 
seimas bus visuotinas tikta

cialistai nepritars, tai seimą 
bus ne visuotinas, o tikta 
dviejų srovių. Tai yra tai] 
aiškus dalykas, kad apie j. 
ir kalbėti nereikėtų, jeigi 
kaikurie žmones, tyčiomis a? 
per klaidą nepainiotų jo.

Painioja tą dalyką visų 
pirma patįs seimo iniciato
riai, sakydami savo praneši
me, kad jie nutarė (!) šauk 
ti “Visuotina Amerikos Lie-

painioja klerikalų ir tautini
nkų laikraščiai, skelbdami 
kad seimas busiąs “visuoti
nas”, nors jie dar nežino, ai 
visos srovės dalyvaus jame.

škiai apsireiškusių ir susior
ganizavusių sroviu, tai pana 
šus seimo šaukėjų ir jų šali
ninkų elgimąsi butų patei 
sinamas.' Tokiame atsitiki
me, mat, teisę šaut “visuoti
ną seimą” galėtų pasiimti

šiame “Naujienų” nume
ryje, spindiname vieno muši 
■kaitytojo straipsnį apie ku 
ugus. Kaip tema, taip ir tu 
rinys'to straipsnio yra n( 
nauji. Ne visai paprastai 
tečiaus yra jo tonas. Tokii 
Purkščių pasmerkimų kuni
gijos pasitaiko musų dien- 
•aštyje retai. “Naujienos” 
kaip ib didelė jo skąitytojų 
lidžiuma, atsiliepia apie ku- 
ilgus greičiaus su ironija ir 
oąšaipa, negu su neapykanta 
ir užsidegimu.

Bet minėtojo straipsnio 
autorius ir nėra paprastas 
naujienietis”. Jo mintis 

•odo, kad jisai nėra socialia- 
as. Jisai- protauja, kaip 
opogus, žiūrintis į dalykus 
•er tautybės ir religijos aki

nius. Jisai yra tautininkas- 
katalikas. Ir delto( kad jam 
rupi tautybė ir religija, tai 
iisai tokiais karštais žo- 
Ižiais ir smerkia tuos, kurie, 
io supratimu, stovi joms ant 
kelio.

Mes nenorėjome keisti jo 
straipsnio formą, kad nesu
varžius jam progos ne tiktai 
nasakyt savo nuomonę, o ir 
išreikšti savo jausmus. Ti
kinčius žmones juk ir su
prasti yra lengviaus iš jų j 
jausmų, negu iš jų minčių. I

Di(*>žiausi Lietuvos ir lietuvių 
naudotojai ir pardavikai, ko- 
iiis tik žmogus gali įsivaizdin- 
i, kaip senojoje tėvynėj Lietu- 
ojv, taip čia Amerikoje, yra 
misų Rymo-katalikų kunigai. 
\ r šimtmečius jie buvo ir yra 
py plėšos ir alintojai musų te- 
ų. motinų, brolių ir seserų. Mi- 
i(:nus rublių išplėšė iš musų, a- 
davė Rymui. Tą pūtį padarė 

;• nesiliauja darę čia Ameriko-
■ . * X

U. '

Protus gi musų tėvų, motinų, 
uolių ir seserų laiko surakinę 
feležiniais retežiais ir stovi tieji 
beširdžiai piratai su savo klap
čiukais, dieną-naktį ant sargy
bos. kad iH^rainatylurne tikrų- 
ų išnaudotojų ir pardavikų

3. Jie sutvėrė taip vadinamas 
Parapines mokyklas, kuriose 
nieko kita nemokiau, kaip kuni
gus garbint. Ir tavo vaikas, iš
ėjęs iš tokios mokyklos, tinka 
lik “trokų pušinti”.

Jie sutvėrė Vyčius, ir Ražan- 
ėavas, ir Juozapinius darbinin
kus, kurie landžioja po tavo sta
bų ir nesutikimus sėja tavo šei
mynoje, skirstydami mus į be
dievius, laisvamanius, socialis
tus ir kitokius.

lėvus prieš vaikus, vieniems siu- 
lydami dangaus karalystę, ki-

/

apie šimtus lie
su

tiesų butų “visuotinas“, tai 
priklausytų nuo to, kiek ji
sai reprezentuotų, arba ne, 
musų kolonijas.

Bet šiandie jau mes esame 
senai išėję iš tos kūdikystės 
stadijos. Turime pusėtinai 
nusistovėjusias sroves, su ga 
na aiškiomis tendencijomis 
ir principiys. Tarpe tų sro
vių eina smarki idėjų kova, 
ir svarbiuose visuomenės < 
klausimuose jos paprastai 
kiekviena užima savarankią 
poziciją. Taigi negalima nė

Apžvalga
AR BUS SEIMAS 
VISUOTINAS?

“Vienybė Liet.“ klausia, 
ar socialistaį^dalyvaus visuo
tiname seime, ir rašo:

Abidvi Tarybi. tautininku 
ii” kataliku labai geidžia ir

seime, 
mčšis

T’uo liksiu kun. Kr- 
kreipėsi prie Darbinjn-

•a. Jei retkarčiais atsiranda 
ip jų asmuo, kuris pasigaili 

avo tėvo, motinos, brolio ir se- 
toki asmenį, nors jis būti 

r kunigas, apskelbia pasauliui 
; lipo.niekšą. Bet ar reikia di
lesnio išdaviko ir pardaviko, ko
kį vardą jau užsipelnė prieš ma
dingus lietuvių-ka kilikus, gaiva 

| hasiškijos Rymo papa, kurį 
visi lietuviai vadina “šventu tė
vu” !

Apie tuksiantis lietuvių para
mų Lietuvoje
tuvių parapijų Amerikoje, 
v Jais jų milioniniais turtais yra 
užrašyta Rymo papai! Ret jam 
to buvo permažai: jis mus vi-

I sus bando parduoti galinges
nėms tautoms. Jis nori, kad 
mes būtumėm vergais.

Jeigu mes, lietuviai, Imtume 
buvę laisvi piliečiai laisvos ša
lies, o ne vergai Rymo pupos, 
tai niekad nebūtų išdrįsęs siū
lyti mus parduoti kaip kokį ta
vo) ą galingesnėms tautoms!

Tad prie darbo! Gerinus inir- 
kini su nesutepta sąžine, o nė- 
\ t į gaukim ir netraukim paver
gimo jungo. Stokim kovon už 
tikrą demokratiją ir guldykim

nes mes esame maldingi žmo
nės; bet mums reikalingi tikri 
kunigai, mylintieji artimą savo, 
užtariantieji nuskriaustuosius, 
mažutėlius; priglaudžiau lieji 
našlaičius ir nušluosfanlieji aša
ras našlėms.

2. Mums reikalingi kunigai, 
kad jie butų musų keliavedžiai 
prie doros, prie gerbūvio, bet ne 
piratai lupikai ir pardavikai, 
kurie mus prie mažiausios pro
gos parduoda galingesnėms tau
toms, idaiU amžinais vergais bū
tumėm.

3. Mums reikalingos bažny
čios tikros krikščioniškos, 
kur ifš ambonos skambėtų bal
sas meilės artimo, apšvietus, ge
rinantis ir tobulinantis
sielą, ir vestų mus prie geresnio, 
tikslingesnio gyvenimo, prie ge
rbūvio visos tautos, o podraug 
ir visos žmonijos.

I. Mums reikalinga mokyklos 
savos lietuviškos ,suteikian

čios tikrą gryną 'mokslą, bet ne 
tamsinimo urvai, palaikantis 
irielaruš, kaip kad jos dabar 

yra.
5. Mums reikia apšviestų did

vyrių, o ne lenkiančių spraudą 
vergų, kurie nužemintai, vergiš-

■■■ .......... ii" i» ii ij>' ■

kai apleidę mokyklų sienas pa- 
jiegią ir sugebi tik 01 roką pušin- 
li” ir rankas vergiškai kunigė
liui bučiuoti. 1

Kurlink mes einame? Apie 
pusantro šimto turime taip va
dinamų Hymo-katulikų lietuvių 
kunigų Amerikoje' kuriuos mes 
kai- kokius kunigaikščius užlaL 
kome. Negana, kad mes mo
kume jiems metines algas, sie
kiančias dauginus kaip tūkstan
tį dolerių per metus, ir apmoka
me extra jų užlaikymą pilnai, 
dar už kiekvieną mažinusį pa
tarnavimą extra turim užmokė
ti. Kone visi jie yra pa leis t u- 
viai-liuosameiliai; didžioji puse 
jų amžini girtuokliai, pragėrę 
protus ir pilnoje prasmėje žo
džio degeneratai! Dar (langiaus, 
musų jaunimą verste verčia bū
ti veidmainingu ir tąjį musų 
tautos puikiuusį žiedą iš mažens 
s k i e p i n a vyliugystės nuo
dais. Pasekmė to jau šiandie 
matoma. Jaunimas sutingęs le
nda, be pašaukimo, dvasiškoji 
seminarijon, kad tik turėti leng
vą gyvenimą. Pabuvęs keletą 
metų išeina išlavintas lupikas 
su titulu: kunigas-tėvelis-dušių 
ganytojas!

lai p, gano jis musų sielą- 
Prisimynęs koja tuština žmone
lių kišenius ir alina musų pro
tus ambona niekinimui ir spjau
dymui ant musų tėvų, motinų, 
brolių ir seserų! Broli katali
ke, užklausk savęs:

Kaip ilgai mes tuos vylingus, 
veidmainius tarp musų laikysi
me?

Kaip ilgai mes pasivėlinsime 
save niekinti ir prisiimti ant sa
vęs jų piktžodžiavimą?

Kaip ilgai mes pakantriai ant 
savo kūno laikysime tuos para
zitus, tuos šašus?

Visuomenietis.

Yorko, PJuladelphijos ir kitų di
delių miestų. Ji skaitėse svei
kiausiu miestu pastaraisiais 
dviem melais. Tiesą, Chicagoj 
skaitosi apie rečio milijono 
gyventojų, tečiauš išmirė kaipo 
visas skaitlius nemažo miestu
ko gyventojų. Jei^u priskait- 
liuot visus mirusius laiku pasta
rųjų dviejų metų, Skaitlius mil
žiniškai pašoka, bet mano tiks-

ną tankiui yra plaučių uždegi
mo nešėjos. Todėl reikia eiti 
pas daktarą, kad prašalintų tas 
stogas ir padarytų kas reikia su 
nosim Imu gerkle, kad įsteigus 
teisingą kvėpavimą.

Niekad nereikia spjaudyt na
mie aut grindų bei publiškose 
vietose, nes apart kilų ligų, spia-

■hunų

PADEKITE KOVOT PRIEŠ 
LIGAS!

10(1(1

Laike 1916 metų Chigagoj mi
rė :

nuo plaučių uždegimo 3,863; 
nuo džiovos   ..............1,169;
nuo dipliterijos............  787.
Laike 1917 metų iki lapkričio 

mėnesio Chicagoj mirė:
nuo plaučių uždegimo 

su virš; '
nuo džiovos .............  3,221;
nuo dipliterijos.......... 1900.
Kaip matote, laike nepilnų 

dviejų metų vien tik nuo trijų 
ligų vienoj Chicagoj mirė 17,- 
043 žmonės. Ir lai tame laike, 
kada miesto sveikatos skyrius 
labiau rūpinasi publikos sveika
ta, negu kituose didmiesčiuose. 
Chicugos mirčių skaičius yra pa
lyginamai mažesnis, negu Ne\v /t

šta vien tik nuo tų ligų, kurios 
paeina nuo bakterijų. Kare, at
nešusi rūpesčius, įlenipimą ir ki
lus veikimus į žmogų, beabejo- 
nės, nusilpnina labiau kūną ir 
(tiro pj'ieiiuiinu ligom. Maisto 
ir kuro pabrangimas labiausiai 
prisideda prie ligų plėtojimo ir 
mirčių skaitliaus augimo. Prieš 
visas tas negeroves reikia ko
vot ir kovojama pagal išgalę. Ži
noma, darbininkai turėtų spar
čiau organizuolies ir vesti tą ko
vą pasekmingiau, nes jie yra vie
nintelė kiršu . kuriai priklauso 
šią kovą laimėt. Tečiąus yra ir 
kitas faktas, kodėl nuo bakteri
jų paeinančios ligos plėtojasi 
lai pačios jiublikos nežinojimas 
ir ncatbojimas. Nežinojimas y- 
ra vargo pasekmė, kuris sun
kiai pasiduoda naikint prie ka
pitalistinės systeipos. Neatbo- 
jimas irgi tankiausiai paeina iš 
nuovargio ir nežinojimo. Te- 
čiaus negalima lik bėdnot ir 
laukt. Apart platinimo apšvie- 
tos kitose šakose, ją reikia sklei
sti ir sveikatos srytyj. lai iš- 
dalies daroma per laikraščius ir 
paskaitom, tečiaus, mano supra
timu, permažai. Nuo bakterijų 
paeinančios ligos žymiai gali 
būti sumažintos, jei tik kiekvie
nas biskį daugiau žingeidautų 
susipažint su ligom ir užkrėti
mo budais ir jei kiekvienas sau
gotus kad kitos neužkrėtus.

Lankymąsi į tokius namus, 
kur yra ligonis su diphterija, 
škarlatina, limais, karštinėm ir 
tt. neturėtų bul praktikuojamas.

Gyventojai tų namų, kur mi
nėtos ligos randasi, neturėtų vai
kščiot į svečius, ypač kur vaikų 
yra. *

Kiekvienas ligoms, apsirgęs 
nito bakterijų paeinančia liga, 
turi būt išskirtas į atskirą kam-

neluri bu t niekieno vartojami. 
Tie daiktai turi būt virinami ar
ba sunaikinti.

Pagavus slogas bei pradėjus 
kiek-nors negerai jausti niekad 
nereikia gydylies naminiais bu
dais, nei patentuotais vaistais, 
negi riti klausties j as aptieko-

šitie gydymai ligos pepnišalins, 
o gali leisti ligai įsivyrauti. Jei 
liga menka, ji pranyks ii* be mi
nėtų gydymų. Pigiausiai atsi
eis, jei pašaukti daktarą.

Taip vadinamos slogos, nosių . 
užsikimšimas dėl kokių norsl 
priežasčių, kvėpavimas per bur-

dalai turi būt sudeginti, kur tik 
galima. Nereikia įgyt papročių, 
kurie verčia tankiai spjaudyt.

Nereikia kosėt, nei čiaudėt ki
tiems į veidų. Skepelainė turi 
būti vartojama ant burnos ir no-

mo. Jei jos nėra, reikia kosėt 
ir čiaudėt į saują, bet paskui 
rankos turi būti n ui 
muilu ir vandeniu, nes 
sijiildo bakterijų.

patjs, bet nešiot ligas,

jos pri-

kuriom

Jei užtektinai anksti liktų pa
šauktas daktaras, vaikai nuo di- 
phterijos nemirtu, n<;s anlitosi- 
nas apsaugoja ir išgydo. Todėl 
nereikia laukt ,kol vaikas pilnai 
apsirgs, nes diphterija vystosi 
tetai. —Dr. A. Montvidas.

*WM^VWV%A-*v v

Redakcijos Atsakymai Į
Ragoviečiui, Beloit. — Tam

sta gražiai rašai ir sugebi rašyt. 
Bet gaila, kad tamsta rašai apie 
atsitikimus, kurie buvo pernai. 
Dienraščiui rupi atsitikimai, ku
rie dedasi einamuoju laiku, o ne 
kas buvo keli mėnesiai, arba 
nors kelios savaitės atgal. Del 
to, kad ir gabiai tamstos sura
šyta atsitikimai, bet suvartoti 
negalime. Prašytume dažniau 

."asi ne t i, kad ir trumpai, bet lik 
apie tai, kas dedasi, ar kas vei
kiama, dabar.
Žvirblialogijos Studentui. De
dame ankščiau atsiųstą kito ko
respondento žinutę.

Kaziui .Stankui, Ihtroil,- 
“Moksleivių Kelius” veda ne 
Naujienų Redakcija, bet Lietu
vių Moksleivių Susivienijimo iš
rinktas Redaktorius, kurs atsa
ko ir už visus raštus telpančius 
lame moksleivių organe.

A. Majauckui, Tohica. — De
dame sutrumpinę.

Siratos Vaikui, Benki. ži
nutė nsevarbi, nedėsime.

A. Z„ Waterloo. žinutė apie 
streiką butų svarbi, bet kad ta
msta nepu^uvei Redakcijos ži
niai savo tikro vardo pavardės ir 
adreso, negalime, suvartoti.

--------------- —_______ _____ _____

Kazimieras Gugis

Miesto Ofinui :

127 M. Dcsrborn St. 
711143 VoHy BWc.

Te). Centro) <111

Veda visokius reikalus, kaip krimlnališkuusc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofi3Ms :

1323 |. Halsted St.
Ant trejvi lubų

Te), hrvver 131(1
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Mes turime daugiau lietuvių 
pardavėjų, hegji Jolita kita sa- 
nkrov a ( hic’.igoje.

ĮMJW—

Ardus, drųsus issitar nt’s įteigi patvirtintas faktais

*6'mieru •

$12.50 PLIENINE LOVA, 2- 
colių nuolatiniai pastovai, 
nudirbta Vcrnis Martin ar-

Mažiems vaikam

Narse dryžės A- 
moskeag ging- 
hani, puikios y-

Perkalta dėl siu
vimo plonų mar
škinių. gražios

specialiai 4j?c
\ardas po • w

yuotos specialiai 
šiame pardavi
me, kie-4^‘Ąc 
kviena I

riai
specialiai 4 E
jardas I

U|os k a- IE'jc 
va, sv. ■ W"

me yar-
dui.. I<5 "
(Aprib. 10 var.)

Galvanic skalby
klos muilas, 5-ki

T,ui 22 c

Dviem iš musu įž\ mių pard.i 
vėju luahmti Ims jums patai 
uauli: Juozapas Shemiotas 
N. I I ir Julia Stankus N. 15,

Stebėtinas Išpardavimas Rakandu
Jus sutaupysite nuo trečdalio iki pusei ant paprastų kainų — Ra
kandų vertės, kūnų jokia kita sankrova nedrįs padvigubinti. —

ŠIS $69 DUOFOLl) SETAS 
3-jų šmotų .ketvirtainio ąžuo
lo, gražiai nudirbtus, arba ber
žo—mahogany, Ispaniška rau
sva imituota skūra $j|C50 
tiktai **O

$5 cash, $1 savaitėje.

KAUTAI
nupiginta greitam priitu- 
Alinimui.

Nėr moters ( hieagoj, ku
ri reikalauja kauto, kuri 
nepasirūpintų apžiūrėti 
šį Išpardavimą.

dviejų arba trijų siutų ir ati
dėjimo jų Į šalį sekančiam ru
deniui—jeigu jus esate protin
gas. jus tą padarysite.

Vargu rastųs \pata, kuri ne
būtų apsipažinųs su vilnų są- 
lygimis; kainos nebuvo augs- 
tesnės nuo U.ivilės Karės.

$2 cash, 50 savaitėje

ŠIS STALAS 
taikų, k 
coliai vi 
mas iki 6

Mary

. 17 ”

Reikia pažangiųjų vi 
suotino suvažiavimo

giosios visuomenės suvažiavimų, 
ir Laisvės num. 7 d. K. Armono 
straipsnį tame pačiame klausi
me. pilnai sutinku, kad būtinai 
tčiliia mums pažangiesiems šau
klį visuotinų suvažiavimų.

Bptinas ir neatidėliotinus rei
kalas tokį suvažiavimų šaukti y- 
ęu lodei, kad. kaip matyt iš kas
dieninių bėgančių žinių ir atsiti
kimų karė diena po dienos užsi
baigs, ir Lietuva, jai lik jos gy
ventojai reikalaus, turės gauti 
;.avyvaldų, autonomijų' ar gal ir 
nepriklausomybę. Užtat, kird 
proga nepasinaudotų atžagarei
viai su klerikalai^ priešakyj, rei
kia mums visiems |xižangicm- 
1 irius socialistams, laisvama
niams ir progresistams būtinai 
auvažiuoli ir pasitarti apie Lič
iu vos reikalus.

ny lojus visos žmonijos.

važinvimo.s ' . .() vielų ir taikų suvažiavimui 
paliksiu kiliems apkalbėti, l ik 
nprėčia porų žodžių tarti kas dcl 
konferencijų pirm suvažiavimo. 
Aš manau, kad konferencijos 
kiekvienoj apielinkėj butų labai

galimu prisirengti prie palies su
važiavimo. Be to, dar geriau 
dalykas išsigarsina, labiau žmo
nės užinterasuoja ir patraukia 
minias.

Todėl šaukime konferencijas,

—J. P. Raulinuitis.

KORESPONOįNCIJOS j
ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

Moterų ir 
Merginų

šis Valgomojo '■ 
Kambario Krė 
slas $1.75 ver-J 
lės, padirbtas L 
iš k iet medžio, W 
aukštu QO<

<
Beiktų nutarti, ar mes reika- 

krnsim Lietuvai tik autononiijos, 
n r visiškos nepriklausomybės; ar 
nes norėsim federacijos ryšiais 

pasilikti susirišę su Busija, ar 
kitomis valstybėmis, ir tam pa
našiai.

valdyba išdavė raportą iš melų

Be panašaus suvažiavimo mes 
nieko jokia rimtai apkalbėti nei

ačiū dabartiniam momenlui, 
kuopos narių skaitlius kiek pa
didėjęs. Taipgi buvo skaitytas 
laiškas nuo Laisvės Bendrovės,

Nuiated Iron Padaro Stiprius,
Miklius, Salotinius Ąrus ir Gražias

Sveikas Raudonais Veidais Moteris
Buvęs Ligoninės Gydytoju ir 

Meclikaliu Egzaminuotoju sako, 
kad į tris savaites ji Būtinai Su
teikė gyvumų Jo Visai Sistemai.

»♦•**< • . * i
' Dabartiniame apkalbėjime to daly
ko kas link stokos geležies kiaujujv 
Amerikos vyrų ir moterų l)r, 11. B. 
Vpil, Imvusis gydytoju Baltimore’s 
Ligmdnėje, sako: “Laike mano pa
tyrimo Ligoninės stalių ir kaipo Mv- 
dikalio Egzaminuotojo, aš nusistebė
jau, kad daug ligoniu, kurie veltui 
gydėsi nuo įvairių ligų, kilpinei iš- 
tikrųjų jų opus, suiręs padėjimas bu
vo tik pasekme stoka geležies kr.m- 
juj. Sykį ir vėl aš užrašinėjau or 
ganiškų geležę — Nuxaled Iron ii 
nustebinau ligonius greitumu su ku
riuo silpnumas ir abelnns nusilpnė
jimas buvo atitaisyta atnaujintu jau 
limu stiprumo ir gyvumo. Aš pats 
ėmiau Nuxated Iron dcl atsitaisy- 
mo po sunkaus didelio Dervų nuilsi
mo. In keletą dienų pasekmes buvo 
skirtingos ir j tris savaites aš visai* 
atgaivinau savo visų sistemą ir ati
taisiau gerą fiziškų padėjimą. Nėra 
nuostabu, kad milijonai žmonių kas 
melas ir dabar ima Nuxate<l Iron ir 
gydytojai visur jų užrašinėja.1 Dr. 
Jame Fraiteis Sullivan, buvęs gydy
toju Bellcvųe Ligoninėje (Outdoor 
Dept.), New York, ir V .tcheslei 
pavieto Ligoninėje, sako: Del rei
kalavimo geležies jus galit būt se
nas žmogus Imdamas trisdešimts me
tų, be supratimo, prastos atminties, 
nervuoti, greit suerzinau1' ir visi su
irę. kada'ngi Imdami • 5(; rbu 60 su 
daug geležies savo kraiijuje jus vis 
galite Indi jaunas jausmuose, pilnas 
jp vuino, jųsų visas padėjimas per
pildytas virš su energija ir gyvybės 
spėka.”

Buvęs Sveikatos Kamisijonierium

Ifctikro! Kad ta Gyduolė (Nuk 
xakd Irou) veikia stebuklin
gai. Ji ičtikrųjų įdeda imbierį 
į žmogų.

vVm. ii. Korr, Cbicugos miesto, s;il o: 
“Aš esu sveikus per praeitus sjvo 
(i() metu ir noriu pasakyti, kad aš Ii 
kiu pats savo fiziškam veiklun ii, 
kuris paeina daugiausia šiand en 
malto ypatiškam vai tojimui \’uxa ed 
Iron, ir jeigu mano parėmimas duos ■ 
priežasties anaemiškiem. nei vuolirii: 
suirusiems vyram ir moterim p ii 
minėti Nuxalcd Iron, ir gaus sic »ė- 
lina gyduolės pagelbą kokią aš.{.a 
vau. aš j/insiiios dideliai dčkinr.11, 
Kad aš padariau skirtumą savo ilgo 
gyveninio taisykle j > rekomenduo-į 
damas. Iš mano paties patyrimo su 
.\11xaled Iron aš jaučiu, kad ji y>';< 
tokia turinti vertę gyduolė, kuri Iii 
rėtų Imt vartojama kiekvienoje li
goninėje ir užrašoma kiekvieno py- 
<lyt«>iaus šioje šalyje.

Nuxa(ed Iron, viršui rekomenduo- 
lų D-rų Yail ir Sullivan ir buvusio 
Sveikatos Komisijonieriaus Kerr, y- 
ra dėl pardavimo visose gerose Vai - 
alinėse, ; ’ 
pasekmes ir užganėdinimą arba . „ 
gražinami jums pinigai.

absoliutiškai gvarantuota už į 
>s Ir užganėdinima arba .i

ŪH. A.J. KAKALIUS
G)t)lojis ir Cklrurgis 

X-SPINDUUAI 
2121 N. Western ava.

Tek Yardts 3654. AKUŠERE A- Uis.A,VISIKAS
Baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 

;;ju^vus Pennsylvanijoa ho- 
A Hpitalėse ir Phiiadel- 
ViMiijoj. Pasekmingai 
^patarnauju prie gim- 
Sūdymo. 1 ždyką duodu 
■;drodą visokiose ligose 

l^rtioterim ir merginom 
j?JI 13 So. Halsted Su. 

■Yz.. (Ant antrų lubų)
Chicago.

G Tf-i lietuviam;* iinomor. per 16 me-* 
tų luino patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akuScr.u.

Gydo aitrias ir cbroniikas ligas, vy
rų, moterų k vaikų, pagfcl naujausiu 
m-.tod-. ■ ir kitokius elektro-c prie-

l TARN1NKE 
TIKTAI

Bear Brau d vil
noniai mezgimui 
siūlai, paprasta 
karinė spalva,— 
100 proc. tyrų vi 
Inu, pilnas*4 sva 
ro matke- OC1' 
lis .... oO

Lalai ir, išdalies, tautininkai pa- 
ufnamfos proga, padarys sįiaudi- 
mą j Lietuvos žmones su savo 
politika ir ims dalykus doroti 
taip, kad paskui uždraus laisvę 
žodžio, laisvę susirinkimų ir lai-

dėli prie jos kaipo dalininko. 
Tečinus didžiuma balsų laiškų 
atidėta dėlto, kad, sako, Laisvė

Naujienas.

nėšiai algai savo Darbininke ra-

SKYRIUS 1. Stailiški ir 
ilgai dėvimi žieminiai ko
lai. juodo thibel. coridu- 
roy, niatelamb, ir vilno
nio velbur — su diržais 
modeliai dideliais kalnie
čiais, micros mote-rim ir 
merginom, kiekvienas ko
tas šiame skyriuje pir
miau;} buvo par- sg*97 
duodamas $12.75, w
SKYRIUS H. —žavėjai)Ii 
žieminiai kautai moterim 
ir merginom, įvairių pui
kių st.ūlių, geros pušies 
šilkinio pliuso, dideliais 
kalniečiais, su diržais 
st.iilės,—kiti vilnonio vė
lom* su kid conev kailio

t f V n M lApsvarstykit sulig 
V I n fi Ipirkimo siutu ver- 
I II inBfy 12.50 ir daug.

—---------- a.-------
Linais ataustas 

audeklas — 31- 
colių pločio, pui 
kios kokybės, e- 
ktra darbas, spe 
daliai lih* 
vardas I "t w

i-v v Inu;?-
inas, storos yp

atybės, 36 coliu 
pločio, specialci

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Ilalsted st., ate tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Eleklrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
iKidarau atsakančiai.

P. STEPHAN
Electric VVorks &

Repą i r Co.
2117 W. 45th St, Chicugo

Tel. McKinly 5233.

PIRMA NEGU PIRKS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hatsted St.. Chicago,

GAUK MUSŲ KAINAS

Garsi n kis ‘Naujienose’

a kaipgi mes, pažangieji

Kaip mes galėtume sklei-

ninku ir kaimiečių? Ypatingai 
lada, kada musu kaimynai linai, *• t v
pusbroliai latviai, lenkai, rusai

s\ę, lai mes būtume suvaržyti; 
mums burnos butų užčiauptos, 
ir butų taip, kad vietoj senos ea-

me klerikalizmo ir alžagareivy- 
bės pančius nešti.

(lai kai-kiirie musų socialis-

liutų nt'socialisliškas, o patrio
tiškas. tik tautininkams prilin-

tas tautininkams pritinka, tai 
nuims, draugai, dar iabiaus pri
tinka, nes tautininkai stengias 
tik savo laulyltę iškelti, išpusti, 
o mes, tarptautiniai socialistai, 
kovojame lygiai už visų darbo 
žmonių reikalas, už visus nus
kriaustuosius ir paniekintuosius.

Todėl mums visiems sociaiis-

pereigas atlikti nelik kaipo so
cialistams, bet ir l>ai|)o žmo
nėms, nes pas mus, socialistus, 
visada Imi būti ir yra daugiau

ypatingai ši^io didžiausios pasau
lio nelaimes momentu, kada į 
socialistus pradeda žiūrėti ir sa

APT1EKA

Užlaikau visokias žoles 
šaknis; daiilus drabužiams 
plaukams, lazurka skalbiniam, 
ihlorkę dėl baltiuimo drima: 
lių, šukų, visokių guminių dai
ktų (id’)erinių).

Receptus sutaisau su didzinu- 
tia. «iydu. j kitus miestus iš
siunčiu lxr expie;>:|.

ir 
ir

PETRAS S1NUŠAS
^U’gislr uolus Aptiekorius.

10616 S. Michigan Avė., 
ROSELAND-CHICĄGO, l.LL

noj statyta vieno veiksmo kome
dija “Nuo ausies lig ausies’’ ir

mė”. Veikalo turinis menkas, 
nors šiaip humoriugas. Dialo
gas buvo kiek įdomesnis. Ap
lamai imant, sulošta vidutiniš
kai. Publikos, dėl blogo oro. 
mažai atsilankė. Draugija tu
rės deficito.

dieniu, bet kalbėtojui ncpribli- 
vus, pakeista lavinimus susirin
kimu. Programas susidėjo iš 
deklamacijų, dainų Rožytės su 
Motina pasikalbėjimo, ir lt. Ro
žytės su motina pasikalbėjimas 
šėjo neblogiausiai, tik Rožytė 

lįuvo be grimo, todėl atrodė be
veik senesnė už motinų,

—Reporteris.

INDIANA HARBOR, 1ND...

Pakeitimas susirinkimų 
dienos.

Buvau pranešęs korespoden-

laiko uiėn. susirinkimus kožnų 
pancdčlį po pirmos, o pusmenv- 
sinius susirinkimus panedelį po 
15-los A. Mikalavičiaus svel.

Bėt, kad dabar per 10 savaičių

(ledeliais delei trukumo a.u,piu 
lai susirinkimai bus laikomi -sc

tą pačių valandų, po pirmos ir 
po penkioliktos dienos mėnesio. 
Sekamas menes, susirinkimas

si malonėsilė atsilankyti kaip 
nariai tai ir tie, kurie norėtų į- 
sloii j vietinę kuopų.

Fin. rasi. P. Matonis.

Nepąsižadėkit eiti kur kitur
5 ' _____  t - > k •' :i v>> ,' ' » i . » ■" J ' i ’ . ’ 1 lv *

Nedėlioję, Vasario 24, nes tą
—j—

dieną, Pilsen Auditorium,

bus “Naujienų”. 4-iuelinis

Balius!

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
jffl branginti iki 35 centų mažij buteliuką ir iki 65 cciRų 
įH didelį.

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
H gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Ncsi- 
w duokite apgaut snklastuotais vaistais, .parduodamais 
;QI už pigesnę dienią.
B] Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet_ tokiame 

ImU pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
Y butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 

Į s „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
j.K Tikrasis PAINT-EXPĖL1.ERIS parduodamas vi > ■
[ antiekose. Galite -z; r.i ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką v.ž G5 centus, nes jamg yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RSCHTER 8z CO.’
74-30 VVashington Street, New York

Of; r - Ir T.abaratorija: 1025 V7. 18’th 
81, ne'oi F dc 81.

VALANDOS 
&--S ve kvuu. 
g y VEumAS

3 0 -13 pietų, L 
Tclcrhonc Canal 3110. 
5412 S. Ht’JsUd Street 

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

90< 
j Se<>

T.M CentrU CS'HM’Sft 
Utjtfumkn, kj."er:u» iv » u au>» 
mm oho ft r-* £ takiu-*’ po n*j

JCSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOK ATAS

Rpln-j >• 90 !-q9< Natlon» «Jf» RM<, 
C h 1U 

A tdara:

H#1*-*.**

r**, po n'ina«-in <
UII.V’ A? AVf5.. ChlraBt, m

42^
r.

b

vrga>
Chicaj.'»

iVAni'.šA
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P< 
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Jšsi Fž^ey
Pasekmingai gydo seniausias ir sunkiausias li
gas vyrų ir moterų. Per laiškus negydo; ateiki
te ypatiškai, jeigu galima; mes kalbame jūsų 
kalba.

OFIĘO VALANDOS:
9‘ryto iki (i vakaro. Nodėldieniais ir šventadie

niais nuo 9 ryto ilp 1 vai. po piet.

308 GrantSt., Pittsburgh, Pa.

Užtikrinu, kad 
smuiką grajjsi i 
4-įas lekcijas per 

pus-balsio Sys
tems ,kad ir ne
žinai nč vienos 
uolos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systema. 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesiiuiiidojo jųja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA 

KONSERVATORIJA 
FRANK BAGDŽIUNAS 

Direktorius
3313 So. Union Avę. Chicago.

NaihlCook Countjr Kol TarybM 
A. PETRATIS & CO. 

Boal Estate Ofiaaa 
paskolina pinigua. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir farmaa. 
Apsaugoja turtį nuo ugnies. 

Feriiuri abstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

'751 W. 85ta gatvi 
kampas Huhted 

--- -------
Drover 24«3

;u

PEARL QUEENKONCERTINOS
<9>

Dabar yra patvirtintos i' vii 
jautos daugumos Ii?'-avių, , 
jija koncertinę ir aug dv 
duojama kaipo geriautįiu ^oi;. erh:u 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
inerikoje. Mes galime jas parupk 
U augšto arba žųmo tone.

Reikalaukite kirtiifoflo, kurį Bkljt 
6iame dykai.

Georgi Oitak iteicL-. 
IMU W. 479) St.. Chlcafo, EI

feMOKYKLAf

;';;o r Sr.bnioj
« i 6c. 
ir 

03 .nokfiMf l 
KASDIEN 

-ra GATViiS >

I
Ų 
-M

Čia YraJūsų Proga 
Gauti geresnį darbą ir da«- 

<iaup nugų.
Visur reikalinga daug 

b„ trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbčiij. Taipgi 
m ešerių ir siuvėjų elektros mi- 
šiiiomls. Darbai laukia At
eik Me dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Spei ialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų miera- bile staiUs arba 4y- 
džio, iš Dile madų knygos.

Mftster Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinit

118 N. I-a Šalie gatve. Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

< Sergėkite savo akis

Jfl nori greitai ir pasekmingai iSnwf 11 Anglį 
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mir ų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia inpksnauu .- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorljos Laiškų Rsįyr i?

■
Ajitmetikos oograiijost Ratoičkos, ir u įq < 
Ir GRAMMAĘ ir I1IGH SCBOOt Kursų. Gy c ;i 
nančius toliau mokinamo per lahkiv.
aiškinama liotuviSkal. D

U American College PrcpaVaury Smiocl J, j
S31O3 3. Halsu n St. CoigAg-j L.l į*. ■ <

1 jįj KAMPAS 31-M0SIRHALSTPDQĄTVII,’ ji J

S.V.Istorljos Laisvų Ra iyi o 
S.V.Valdybos Prlckybubleit.ių 
S.V.l’iUetybčsGram. <kos Į;

^AfiimeiiKos iiwniun,os it U
IrGRAMMAĘir HIGH SCBOOt Kur.,.! Gy c-'i 
napčius toliau inokinamo per lankus, nuasT va^’Tnoeu«mak1ng

6205 So. Halstod nL, 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Siuvimas, Pęlrenų Kirpimas, po- 
signing, dcl biznio ir namų, v te
tos duodamos' dykai. Diplomai 
Lengvi išmokė,lingu. Gvarantuo

Į ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
į $10. Phone Sceley 1043 •

•! SARA PATEK, Pirmininko J “N AL J 1 E JN A b
Skaitykite ir Platinkite n

S

-
Ni užsilikėkil savo regėjimo pir

majam by kokiam nepritarusiam 
api’tkoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie .su
teik* jus akims lik daugiau blogo.

Aš turiu 15 melų patyrimą ir ; 
galiu išlyrt iųs akis ir pririnkti 
jums akinius (ikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKĮ V SPECIALISTAS 

So. Ashland Avė. ( hieago. 
Kampas (8-jot> gatves

3-čios lubos, virš Platl’o aptiekus 
Tėinykite t mano parašą 

Valandos nuo O-tos vai. ryto iki 
<8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 

' i vai. ryto iki 12 valandai dieną.

1801

F
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Pašovė tris policistus

Pašovė tris policistus.
Banditai kėsinosi apiplėšt 
dirbtuvę, vienas nušauta,, 
kitas areštuota.

Pereiti) subatą ant Cravvford 
ir Harrison gatvių ištiko mirti
nas mušis tarpe policijoj ir tri
jų banditų, bandžiusių apiplėšt 
tūlų dirbtuvę ant Arthinton gi. 
Plėšikus pirmiausia užtėmijo

Užpuolė 
krautuvę.

TTjs apsiginklavę banditai su
katos vakare užpuolė J. F. Cro- 
\ve likietių krautuvę, užrakinę 
skiepam) krautuves savininkų ir 
dvi mergaiti plėšikai iškraustė 
rt'gislcrį ir išsinešdino pasiėmę 
kelias bonkas likierių. Itegiste- 
ryj buvę arti du šimtai dolerių.

Baluliu........... . .
1 Kasimus!

K. (ingis.............
Paukštis .........
Bradehulis..........
Dundulis.............

Į Iždo (ilobė,jus: 
K. Varosi us........
T. Aslramskas ... 
M. Damijonaitis .

Atsiimkite laiškus

dvmasi. Fridui pagdbon atbė
go dar du policistai; tada prasi
dėjo mirtina kova. Jos pasek
mės yra ve kokios: vienas ban
ditas nušauta ant vietos, o ant
ras lengvai sužeistas, 't retysis 
pabėgo. Iš policijos pusės kri
to trįs. būtent policistai Keefc. 
Norton ir O'Hara. Du pirmieji

banditas yra tūlas George Bay- 
mond a la James (airtis, kurk 
kiek laiko atgal buvo areštuotas 
saryšyj su Stoekmen's banko n- 
piplėšimu ir vėliau paliuosuotas 
užstačius 35 tuksiančius dol. ka
ucijos. Jis dar laukė teisino. 
Beje, jis, norėdamas ištrukti iš 
policijos rankų, mirtinai pašo
vę Dr. James Hancock ir bandė 
pabėgti pašautojo automobiliu. 
Nepavyko: policija užklupo jįj 
betriusiant apie automobilių, i 
nušovė.

Policija mano, kad la pati ga 
uja surengė užpuolimų ir Illi 
nois Central geležinkelio stoty

Drąsus banditų 
žygis.

Pėtnyčios naktį Chicagos ban
ditai atliko tur būt drąsinusį žy
gį. Keturi apsiginklavę vyrai 
užpuolė Illinois Central geležin
kelio kompanijos kolektorių De
nis Turney ir, nušovę jį pabėgo 
su arti dviem tuksiančiais do
leriu. Užpuolimas turėjo vietos 
los pačios kompanijos stotyj ant 
Bandolph gatvės.

Besišaudant tapo sužeistas vie 
nas blogadarys. Jam betgi pa-

K. Balutis ..........................
Fr. Bradehulis.............
M. Buchinskas..................
J. Šliupas .....................

1 Daktarus kvotėjus: 
Dr. A. L. Graičiunas .. 
Fr. Matulaitis .............
J. Jonikaitis.................
Dr. Klimas...................
J. šliupas, Drė Baltrušaitienė ir 
Puskunigis po L

Kuopos įgaliotiniais Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybon 
vieton rezignavusių V. Mišeikos 
ir Kaspučio išrinkta Kl. Jurge
lionis ir Dr. A. L. Graičiunas.

Immigmnfs’ Protcctivc Lygos 
ofise, 1140fe S. Michigan avc., 
3čios lubos, yra daugelis lietu
vių laiškų atėjusių iš Europos 
Chicagoj gyvenantiems gimi
nėms. Paduodame žemiau jų 
surašą. Kam tie*laiškai priklau
so, nueikite atsiimti. Lygos o- 
fisas atdaras kasdien nuo 9 v. 
ryto iki 5 v. po pietų. Laiškai 
adresuoti šiems:

bėgę i.s stoties blogadariai pasi
gavo pirmų užmatytų automobi
lių ir grasindami šoferiui nušo
vimu paliepė vežti juos.

Sųryšyj su tuo lapo areštuota 
keli nužiūrimi astnen, jų tarpe 
Irįs moters. 'Pečiaus abejojama 
begu tai Ims “tikrieji paukšte
liai"

Illinois Central geležinkelio 
kompanija tuoj pasiūlė $1090 at
lyginimo tam, kuris pagaus ar 
bent nurodys viena minėtu bau-1 
dilu, c

T. M Dr-jai prašant 36-toji 
kuopa nutarė prisidėt prie šer
no raštų išleidome. Tam rei
kalui nutarta išmokėt iš kuopos 
iždo 25 dol. Taip ir reikia. Šer
no raštai lai nauja musų litera
tūros pažiba.

NORTH SIDE
Pakabs policisto 
užmušėją.

Prisiūki n tieji teisėjai dar kar
tą nuteisė pakorimui žudeikų 
Lluyd Roppų, kur 1916 melais 
nušovė policistų Hernum Ma
limų. Tai jau antras toks pri- 
saikinlųjų nusprendi*. Mat nu
teistojo advokatas nepasitenki
no pirmuoju nuosprendžiu ir pa
reikalavo atnaujinti savo klijen- 
to bylų. Jo reikalavimas buvo 
išpildytas. Bet gi. ir šį syk pa
sekmės buvo tos pačios —- pa
kart.

Policistus buvo nušautas be jo-1 
kios matomos priežasties: jis no 
įėjęs pertrauk t barnius, kilusius 
tarpe Boppo ir jo draugų.

Socialistai kruta.
Socialistų partijos 16 wardo 

rinkimų kampanijos komitetas 
nutarė rengties išanksto prie se
kamųjų rinkimų, kurie įvyks 
balandžio mėnesyje. Žadama 
varyti stipri agitacija, kad būti
nai pervarius d. S. A. Kappnag- 
lonų į miesto tarybų. Drg. Kap- 
pnaglen yra Senas ir darbštus so
cialistų partijos narys.

Tame darbe turės nemažai pa-

Sekamų nedėldienį Mark 
White Sš svetainėje, 7:30 Vai. 
vakaro kuopa rengia debatus: 
“Kas naudingesnis, ar Susivie
nijimas ar pašelpinės dr-jos?“

Debatuos Kl. Jurgelionis ir A. 
Petratis. šis klausimas yra be 
galo svarbus nelik mums, cbi- 
cagiečiams, bet ir visiems Ame
rikos lietuviams. Todėl kiekvie
nas turėtų atsilankyti ir išgirst 
min. debatus. —Narys.

VOKIETIJOS PAVALDI
NIŲ ŽINIAI

Chicngos policijos viršininkas

Nori, kad ją 
j ieškotų.

licija vakar naktį rado veik mir
tinai sušalusių 10 metų mergai
tę Rutba Elenburg. Vėliau pa-

gusi nuo savo tėvų, 1908 Howe 
gt. Ir tatai ji padariusi tik tuo 
tikslu, kad būti jieškoma ir nu
vesta į... policijos stoti. Tokių 
tripų ji, pasirodo, iki šiol pada
riusi net keturis. Pastarasis bel-l 
gi buvo nepasekmingiausis: ga! 
prisieis nupjaut rankų pirštus. j

kuopa. Boikotų todėl nieko ne
laukiant stverties darbo, nes ii 
kapitalistinės partijos taipgi ne
snaudžia. Inžanga į tų taip sva
rbų darbą turės būt padaryta 
kuomet įvyks bendras vi- 
>ų tautų socialistų susirinkimas 
seredoj, vasario 6 d. kriaučių li
nijos svetainėje. Todėl 81-os 
kropus nariai būtinai privalo 
dalyvauti tame susirinkime.

Draugai, organizuokbnės iš- 
imksto, kad atrėmus musų prie
šų užsimojimus ir laimėjus per- 
|?n’ę. —P. Miller

BRIDGEPORT
Susirinkimas

Nuteisė 15 metų 
kalėjimam

Prisaikintieji teisėjai nuteisė 
penkiolikai metų kalėjimai! p. 
James Maher, kuris spalių 18 d. 
1917 m. mirtinai sumušė savo 
dėde \Valtcr Malone.

\akur, vasario 3 d., SLA. 36- 
ioji kuopa laikė savo mėnesinį 
uisirinkimų. Tarp kita buvo no 
minuota nauji SLA. viršininkai. 
\oinimiota sekami asmens:

Į prezidentus:
Kl. Jurgelionis gavo-balsų 40 
Si. Gegužis, iš Shenadoah... 29

Sulig prezidento proklamaci
ja išleista lapkr. 16,1917, visi vo
kiečiai ateiviai, nepiliečiai, pra
dedant nuo 14 metų amžiaus, 
gyvenantieji Cbiragoj, turi užsi- 

Į registruoti po mano, kaipo Chi- 
I cagos miesto vyriausiojo regis
tratoriaus priežiūra.

Registravimas prasidės su 6 
vai. ryto, vasario 4, 1918, ir tę
sis kasdien, nuo 6 vai. ryto iki 
8 vai. vak. vasario 9, 1918.

Kas turi registruotis. — Visi 
Vokiečių imperijos, arba vokie
čių valdžios pavaldiniai vyriškos i 
gimties, pradedant nuo 14 me
tų amžiaus, gyvenantieji Suvie
nytose Valstijose bet nepatapę 
pilnais Amerikos piliečiais, turi 
registruotis kaipo ateiviai prie
šai (alien enemies). Turintieji 
tik pirmas popieras deklarantai, 
taipgi gavusieji iš United States 
Marshall leidimų gyventi apry- 
botose juostose, turi taipjau re- 
gistruoties kaipo ateiviai prie-1 v • Įsai.

Badhnovicz Fan 156 A 35 Street 
Bagdžilinas Jonas 3(19 S. Moka, Chi

cago Bank.
Balzeris .hilijanmis, 3304 S. .Morgan s 
Bulatus Juliau 1208 Chirago avė 

Jacksonville, Ela. 
Butkus Joseph 3428 Auburn avė. 
Butvvjto Mr S 2342 S. Leavitt St 
Ceovictus Calis 2425 W. 45 Place 
('arabo VVilliams 1210 Hastings slr 
Dereszkevvicz Alex 724 Ada slr 
Elens August 1154 West Str 
Gelfen William 1067 West 14 Str 
Globis Kazimiras 4330 S VVood str 
Gordon F 1116 S Trumbull avė 
Halczcvvska Paulina 1956 Canalport 
Jankauski M 4556 Paulina Str. 
Jurokas l'ranciszkkus 917 \V 33 SI 
Jeruseviez Kazimieras 714 W 1!) pi 
Jodeikis Vladislavas 89 Silver st — 

Boston. 
Jokszas Frank 2334 South Oakley av 
JuskeviČia Stanislovas 3327 Auburn 
Kasmauskis Toni 21547 Hennilage a 
Kaslaųskis Joseph 3257 Emcrald av 
Kenusaitis K 843 —• 32 place 
Kiusas Antenas 3252 Halsted st 
Koszulanis Stanislaxv 1112 Marsh- 

field avenue 
Kraginski K 450 S Wood slr 
Kriwaiieja Antoni 1644 W 20 Str 
Kupetis Kazimir 4155 Wood str 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce avė 
Kroyer Bobert 1630 N Sawyer 
Kuras Vladislavas 2903 W 25 Place 
Lurinas Martinkus 1421 S 14 Av 
Levickis Juozapas 4504 S Paulina st 
Miknevicz Vincas Jonas 3355 W 38 st 
Mišeikis Jonas 4609 5 Avenue 
Moduva Kalaryna 4623 S Lehnan av 
Malvvitz VVeronika 4440 S Wood st 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt av 
Merkin Joseph 203 S Hermitage 
Malkeviczius Pijuszas 3252 S Halsted 
Namavičia Jau 1502 West Ohio str 
Namovič Zygmunt 3619 Kedzie avė 
Noreikia Adclberg 5220 Bunker str 
Norkus Juozap 2031 Hapal fortenen 
Petrovvicz Bronislavas 1811 Sevord s 
Pelrovski Julius Box 455 Mclro.se Pk 
Petrovski Mathias 1370 S Halsted si 
Monka Pioraitis 3252 S. Halsted st 
Pnoscevič Antonas 24 25 W 17 place 
Ryasewicz Laonardy 2010 W 21 str 
Saleska Leonlina 20 and 40 W 18 pi 
Samottka Josef 3337 Morgan str 
Savvitzki Trenkis 8831 Houston avė 
Sekevičia Juozapas 3312 S Halsted s 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted si 
Siekis Anlon <1614 — Fifth avė 
Šimėnas Jonas 2915 Emerald avė 
Skinder Bogumila Bx 413 Melrpse P 
Stankūnas Silvestras 1489 Cividan st 
Simt K Andnf 3405 Halsted St 
Stulnin France 1417 W Ils Street 
Smith Peter 102 Ohio Str 
'l'amijevski Bonifae 3114 Auburn av 
Urbonas Juozapas 102 Mill Str 
Vaitekailis 5001 Marshfield avė 
Wunzowski Donai 5125 St 31 Cicero 
Zibintis John
Zmi'dski Waclaw 1027. Hermitage 
Zuisis Petras 3319 Auburn
Zvvipas Kasimir 2355 West 23 Str 
Zygmuntovicz Peter 1719 Eilėn str 
Zenberis Jonas 4502 S. Paulina Str 1

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Cbicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačias tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačio ofisų ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams Si. 
lobėj.

Klausiant, reikia paduoti lai-j 
ško numeris. Laiškai 
šiems: z
Nepristatyti laiškai. 
1817 Mikytenas 1‘ctro. 
.3621 Kapsas Alex 
3624 Markus Sųinon 

Olshevski M 
3632 Sagouski Antane

Pateko 
bėdon.

Ponas Charles Warner tarėsi 
neilgai begyvensiu* šioj ašarų 
pakalnėj. Betgi, jis užsimanė 
“nusivesti kartu su savim" ir sa
vo šeimynų, kurių jis paliko 
\Vaukegane porų mėnesių atgal. 
Štai kokio turinio laiškelį jis pa
siuntė savo artymii'msiems: — 
“Vii nas aš nenoriu skirtis su 
šiuo pasauliu. Jeigu aŠ mirsiu,
(ai ir jus nusivešiu kartu su sa-įT. Dundulis 
vinį”. Laiškas pateko į polici 
jos rankas ir ši areštavo ponų O. Alyticnč ... 
Warncfj. | M. Damijonaitis

J. Ncviuckas, VVorccster .... 3 
į Vice-prczidcntus:

Dr. J. Baltrušaitienė, Pittsb. 26
<iugis.................................. 17

Fį Bradehulis

J. Dundulis............................... 4
Mažiau kaip keturis balsus ga

vi:
Jokubynas, 
Strimaitis, \ x
Jurgeli imas iš Boston, 
Jankauskas, 
širvjTlas / I
Dr. Graičunasf. 
T Sekretorius: 1

3629
............ .

Tie Vokietijos ateiviai priešai 3639 Tennanis Carl 
turi kreipties į policijos nuova-| . __________

I dų savo precinkte.
Kiekvienas Vokietijos ateivis 

priešas turi atsinešt su savim į 
registravimos vietų keturias sa
vo fotografijas, ne didesnes kaip 
3x3 colių, ant plonos popieros 
imtus. Registravimos vietoje 
bus suteikiamos visos reikalin
gos informacijos registracijos

I reikalu. i
Vokietijos ateivis priešas, ku

ris neužsiregistruos pilnai begiu 
paskirto tam laiko, be kitų pa
baudų pažymėtų įstatymuose, 
gali būt dar nubaustas kalėjimu 
ir laikomas nelaisvėj visų laikų 
kol tęsis kare.

(Pasirašo:) H. T. Schuettler, 
Policijos Viršininkas.

. B. Strimaitis
29

Nepasižadėki t eiti kur kitui 
Nedėlioję, Vasario 24, nes tą 
dieną, Pilsen Auditorium,
bus “Naujieny” 4-metinis , Plytos® ............

3 - Balius!3

Kiaušiniai 
švieži exlra .........
Rofrigeratorių, exlra 
Refrigeratorių N 1

Pupos (beans;
Navy .........................
Lima ...».................

Slyvos, geros svarui.
Vidutinės.................
Prastesnės ...............

Kumpis, geras, svarui
Prasctsnis ...............

t

Lašiniai geri, svarui
Prastesni ...............

Taukai
Dėžulėj .........
Palaidi, geriausi
Paprastieji ...........

Kalakutai
švieži ...................
Šaldyti ...................

Vištos
Šviežios ...............
Gidžiai, švieži .

a

tuzinas 
... 67 73 
... 50 -50 
... 46-52

svaru) 
... 16—19 
... 17—20
... 13—D 
... 13—16 
... 11—14
... 32—36 
... 31—35
... 44—49
38 ...l3’/i

sviinrt 
.. . 29—35 

. .. 29—31 

. 25%-31
svaru) 

... 36- 12 
... 30-37

svaru) 
,.. 32—36 
... 22—26 
... 32—37

dėžutės 
19—23 
27—33

žuvjs (salmon)
Pink .............
Red Alaska .

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar.
šmote ...................
Supjaustytas ....

Balta duona, svarui
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino-

. 30—35 
32^—39 
... 8—9

Pranešimai
Rengia svečiui prakalbas — LSS. 

37 kuopa rengia prakalbas utarnin
ke, vasario 5 d., 7:30 vai. vak. Ra- 
šinskio sve., 731 W. 18 gatve. Kal
bės ką lik atvažiavęs iš rytinių val
stijų svečias — drg. Jukelis, LSS. 
pildomojo komitetų narys. Po pra
kalbos bus leidžiami uždavinėti 
klausimų i kurimįs drg- Jukelis at
sakinės. Inžanga dovanai.

Kviečia LSS- 37 kp. Valdyba.

Rockford, III.—Dramatiškos Gied. 
Draugystės “Kanklių” mėnesinis su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. 7:30 v. 
vakare, salėje (j. Symanauckio, 1611 
S. Main si. Draugai ir draugės malo
nėkite atvykti, nes bus daug svarbių 
reikalų. ■< —Sekr. V. Balasinskas.

LSS. 81 kuopos ir kitų tautų soci
alistai, kurie randasi 16 wardoj, tu
rės bendrų susirinkimų Seredos va
kare Vasario 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Kriaučių Unijos svetainėje, 1579 Mil- 
\vaukee avė. LSS. 81 kuopos nariai 
turėtų visi būti, nes turime apsvar
styti pavasarinius rinkimus.

—P. Miller.

LDLI). 45 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks utarninke, Vasario 5 d., 
M. Meldažio svet., 2242 AV. 23rd pi— 
Visi nariai atsilahkykite, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėti.

.. —Valdyba.

Ciceriečiai!—šiuo prašomos visos 
vietos draugijos ir kuopos nerengti 
jokių pramogų šiame miestelyj ba
landžio 7 dieną taigi pirmam nedčl- 
tlienyj po Pavasario švenčių (Vely
kų), nes tą dieną mes rengiame teat
rališką vakarą M. Jankaičio svetai
nėje. —Moters.

šiuo pranešam visoms LSS. kuo
poms ir draugijoms, kad 81 kuopa 
rengia koncertų ir apvaikščiojimų 
gegužės, Meldažio svet, gegužės 4 d. 
Taigi draugijos malonės toj dienoj 
šioj apielinkėj nerengti jokių koncer 
tų ar balių. —Rengimo Komitetas

LSS 234 Kp. rengiasi statyti sce
noje veikalų “Svetimas Dievas”, ko
vo 17 d., Meldažio svet. Meldžiame 
todėl kilų progrėsyvlškų draugijų 
nieko nerengti tą vakarą. —Komitet.

LSJL. 3 kp. ir LMPS 58 kp. rengia 
Prakalbas utarninke, Vasario 5 d.. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 
Blinstrupo svetainėje, 1501 S. Her- 
mitage avė. Kalbės dgg. Dubickas ir 
Dr. Monlvidas. Visi kviečiami atsi
lankyti. Inžanga dykai. Komitetas.

Centralinio 
panedėlyj, • _ * • _ nmi «

LSS. Aštunto Rajono 
Komiteto posėdis įvyks 
vasario 4 d. Aušros svetainėje. 3001 
So. Halsted st. Be Komiteto narių 
susirinkime turi dalyvauti ir kuopų 
valdybos. Taigi tegul nei vieno ne- 
stokuoja, nes turime daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

East Chicago, Ind. LSS. 201 kp. su
sirinkimas atsibus vasario 7 d. 7:30 
vai. vakare, K. Grikšo svetainėje, 
150 str. ir Northcote avė. Nariai, 
malonėkite atsilankyti. Komitetas.

JIESKO KAMBARIŲ
ŠVARUS ir inteligentiškas biznio 

V> r;ls, pnjie.ško sau kambario pas ge
resnes klesos žmones, švariai gyve 
nhnčlus ir kurie jokiu kilų įnamių 
(bųrdingierių) nelaiko. Telefonuo* 
kiie McKinley 1756.

| Dr. A, R. Blumenthal |

įieško darbo

JIEŠKAU DARBO prie kriaučių 
Galiu kiškį prosvti ir rankom sinti. 
Kum bučiau rciKtilingas atsišaukite 
šiuo adresu: Lco. Asiro, 
1816 S. String Si., Chicago, III.

REIKIA DARBIMLNKV
M M n K ■ ■ Vyrama ir Moterim* VI-
jl R 11 D N I ŠOKIOS metalo
II 11 n II 11 I »>ba m cdt i O dirbamo**
U n 11 U O I iai>oae, fabriktioae, ho-

teliuoae. reatoranuoa, aa- 
Aunuoae. llgonbuiinoae, raitlnCse, aankrovoM, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI >u- 
raia. Gtrlautio* mokesti*.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington at

REIKALAUJAMA apreilerių prie 
moteriškų ploščių. Greitu laiku at
sišaukite, G. TOMAŠEVSKI, 
1445 W. Chicago Avc., Chicago.

GERA PROGA
REIKALINGA MERGINA kalbanti 

lenkiškai ir angliškai dėl išvažiavi
mo j šiltų valstijų prie namų darbo, 
kur nėra žiemos ir oras sveikas. At
sišaukite laišku: 919 W. 34 slr., Chi
cago, III. C. A. Valentynoviczc.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo Greitai atsišaukite. Telefo
nas: Lawndale 2291. Chicago.

REIKALINGA moteris arba mergi
na ;turi turėti bent kiek patyrimo 
sinti suknias arba šiaip siuvimą.

Panedėlyje atdara iki pietų.
2335 W. 35th St., kampas \Vestern av 
Tel. McKinley 3345. Chicago

REIKALINGA moterų ir merginų. 
Pastovus darbas ir gera mokestis. 
Atsišaukite Utarninke po pietų j:

PROGRESS DUSTER CO., 
541 W. 12 St.. Chicago.

REIKALINGA mergina dėl abclno 
darbo ofise. Turi mokėti kalbėt 
angliškai ir lietuviškai. Geistina, 
kad galėtų dirbti ant typevvriter.

A. PETRATIS and CO., 
751 W. 351 h Street, Chicago.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis perai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted sL 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ‘showcase’ai” ir 
3 “vvallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvčse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitčs: P. Miller, 
2128 W. 22 st (Storas) Chicago.

RAKANDAI

Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut ta

vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola sv 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1925 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pul
kų seklyčios setų, tikros skaros, di 
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22: 
komodas, $12.00; valgomojo kamblį 
rio setas, $250.00 vietrola, deimenti 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
playcr piano už $210.00. Vartot* 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd. 
arti Kedzie Avė., Chicago

SPECIALISTAS 
Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
į v tuščias, kodą pra 
irai nyksta regėjims. 
IIJ Mes vartojame 
*jįr pagerintą Oph- 
Cj thalmometer. Y- 
w patinga (loma at- 
e. kreipiama j vai

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

Telephone Yards 4317

Aki«

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 na tai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

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

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

DR. A. MONTVID
Gydytojas ir Chirurgas
OFISAS: 1553 W. Madison st., 

kampas Ashland Boti!., vir
šuj banko, Ruoni 600.

VALANDOS: 10—12 ryte; 5—6 
vak. PITONE Haymarkct 2563.
REZIDENCIJA: 3332 Norlh av.
VALANDOS: 7—9 vakare.
PITONE Albany 5546.

Prirenka visiem* tinkamu* akinius, araaaai- 
nuoja ir patarimu* duoda dykai 

78D-88 Milvauke* are., arti Chicago av. Iiee 
lubot. VALANDOS: Nuo fi Uryto iki vaka
rui Nedėliomis nuo 9 Uryto iki 2 po pi«t>.

Tel. Haymarket 2484.

Rezid. 933 5. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymurket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drover 9693

VALANDOS: 10-.. 11 ryto; 2—3 popiet q ;
7—8 vakare. Nedėliomis 10—12 dieną.

TELEPHONE YARDS 5834. I

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 I 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 raL vak g 
3325 So. Halsted St., Chicago. |

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
I Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras .....
Miltai

’/i bačkos maišas ....
j Vš bačkos maišas ....

5 svarų bačkos maišas
Rugių Miltai ____

Bohemian style % bač. 1.3K—1.46 
Juodi, % bačkos 
5 svarai ................................
Graham miltai 1 sv. maiš. 28—34

I Corn Meal švara*
Balti ar geltoni.............

Maisaa (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy hend................... .
1 Blue ro^se.........................
Bulvės

N 1 Mis., Min., ir Dnk. .
Pienas

Condenscd, gerinusias ..
Vidutiniškas ...................
Evaporated, nesald. ...

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių............... ’...
Prastesnis .....................
Iš šaldytuvių ................

Butterlne

NAMAI-ŽEME

. • 8—8 %
(Maišas) 

2.91—3.10 
1.47—1.56 
. 33—31c

Maišas

1.21—1.29
.. 29—34

švara?
... 11—11 
... 10—13 
(10 svaru)

(Kenas)
. 19-22 

17—20 
13-16
svaras

. 48—55

svaras 
M—35e 

•V -31 
29-33

I ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PajieŠkau pusbrolio Juozo čelkos 

ir pažįstamo Meršiulio; abu paeina 
iš Kauno gub., Abelių parapijos, — 
Slrepeikių sodžiaus. 'Taipgi Mataušo 
Lašo, Kauno gubš Zarasų pavieto, 
Sagelių parapijos Merkimų sodžiaus. 
Lai jie patįs atsišaukia, arba kas ži
noto jų adresą praneškite. 'Puriu dėl 
jų iš Rusijos laiškų.

Barbora Kesilaitč, 1
1715 Hermitage Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAS, 6 šeimynų 
gyvenamas. Raudos $60.00 mėnesyj. 
Kaina $4.500. Priežastis pardavimo— 
savininkas serga ir išvažiuoja j lau
kus. Atsišaukite ant viršaus, užpa
kalyje. 1908 Canalport avė.,' Chicago

Wky Drapanų dargenas 
į *Nauji neatimti, daryli ant užs* 
^ni.° siutai ir overkotai, vertės nua 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 

I ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo $15 ikĮ 

$.35 siutai ir overkotai, nuo $7 50 ik* 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuž 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 

K ouHščiau. Kelnės nuo $1.50 iki
S - Vaikinams siutai nuo $3.06 
fki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va< 
karais.

S. GORDON
1415 S. Rahted SU ChicMtKv

Pąjicškau Julijonos ščeponiukės. 
(po vyru nežinau kaip vadinas) iš 
Raseinių parapijos ir Stasės Biru
li lutės Lobų parapijos. Abidvi paei
na iŠ Kauno gb. ir Raseinių pav. Jos 
pačios r.rba kitas kas žino apie jas 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Valerija Valentinavičiukė, 
Bok 793, Christopher, 111.
-------- -r- — -1------n----------------*------------------------------ ------ *-------------

Pajiešknu Kazimiero ir 
(kponių. l>auno gub., ' 
pav., Kamajų parapijos, Roblių kai
mo. Girdėjau, gyveną Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti ,arba kas žinote pra
neškite ju adresus.

Antanas Gildutis, I
1700 S. Halsted St., Chicago, 111.

r Juozapo 
Vilkmergės

Skaitykite ir Platinkite
A H TT W KF A »

MOKYKITĖS barzdaskuty- 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va- 

M -)«), : < . •. • ikarais; mokestis $15.00; ga-Nuosavybė kainuoja $7,u00, atsitei- h.-i. * • j. 1,. . ? f
>imui už įgudinamąjį turtą parduo-1 UZSlCtirbtl pinigų mokin- 

damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo-

AMATŲ MOKYKIX)S |kame komišiną.

BURKE BARBEI SCHOOL

PARDAVIMUI
3131 ARCHER AVENUE 

Dviejų augŠtų mūrinis namas, san
krova ir 4 kambariai ant pirmo au
kšto, septynių kambarių fialas ant 
antro augšto.

damas už $2,800.

...........

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietnvil 1612 W. Madison St., Chicago 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyi 
tės, stenografijos, typewritinf, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istonjos, a- 
beluos istorijos, geografijos, noliti 
kiuės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo B ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 1:11 
3106 $0. Halsted SL Chlcafo, 111.

A. WAJTKUS 
Plumberis, Kontraktoriuh 

Stato naujus budinkus ir pertaiso s< 
visą fivarantuoi.i

( \D'1'; '-'vo rc/nlcH. hjj ir 
10420 Racine avė, prie
2956 Wallace St., Tel. Yards 5758 
Skyrius ir supa 922 \\ 33 SI.. Cbicagą
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