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darbinio
I t

vėse turi būti 40 vai., toks pat kuri vokiečių skatinama ir gel- NAUJOS KUN. McCANN 
’ ‘ dirbtuvėse, iši- biama, praplečia savo veikimą) BĖDOSkaip ir kitose dirbtuvėse, iši
mant tik tas savaites, kurios tu
ri vieną iš paminėtų švenčių, 
gvarantuotas laikas tokių darbi
ninkų, kurie nedirba tomis šve- 
nčų dienomis, turi būti dėl to
kių savaičių 33 valandos.

Mournmansk dislrikte.
■ ..............................—

TURKIJA NORI UŽIMTI 
KRYMĄ

Reikalauja, kad kunigas lei
stų peržiūrėti parapijos 

knygas.

Norinti įvesti ten “tvarką” Tikrai kun. John J. McCann,

Talkininkai jau sulaiką 
vokiečius

Gavo 8 vai. darbo dieną ir 
pakėlimą algos

Kazokų vadai pasidavė

Finlandijoj esąs suimta 10,000rau 
don-gvardiečių belaisvės

GYVYLIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAMS PA

KELIAMA ALGA

Įvedama 8 vai. darbo diena

Pakeliama alga nuo pereito 
sausio 14.

True Ų'unslution filed with the post- 
iiiaster at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

(JHICAGO, — Federalis teisė
jas Alschuler išnešė nuosprendį 
gyvulių skerdyklų arbitracijos 
dalyke, išpildydamas didesnę da
lį darbininkų reikalavimų.

{vedama 8 valandų darbo die
na, extra mokestis už viršlaikį 
ir pakeliama alga nuo 30 iki 40 
nuoš. į dieną dėl apie 50,000 dar
bininkų.

Algos nustatytos lygios kaip 
dėl vyrų, taip ir dėl moterų. Dar 
bininkams suteikiama 20 minu
čių pietums su mokesčiu ir dir
bantis nuo valandų turi mažiau
sia išdirbti 33 vai. savaitėj.

Nuosprendis liko paskelbtas 
prieš minią žmonių, kurie susi
rinko į teisėjo Kohlsaat teismą 
fcderaliaiiH' budinke. *
Arbitratoriaus nuosprendis.

Teisėjas Alsehtiler paskirtas 
arhitratorium sutinkant kaip da
rbininkams, taip ir skerdyklų 
savininkams. Jį kaipo arbilra- 
torių pasiūlė prezidentas VVilso- 
nas. t

Teisėjas perskaitė ilgą peržva-, 
Igų paliestųjų dalykų ir išnešė 
sekamą nuosprendį:

8 vai. darbo diena.

Tie veiki-

“1. Pradedant gegužės 5 d. 
1918 ir paskui 8 valandos turi 
būti pamatu darbo dienos ir tas 
darbas turi būti užbaigtas ant 
kiek galima, bėgyje 
kaip 9 vai. paeiliui 
mai, kurie tęsiasi per 21 vai. tu
ri nuo tos dienos būti vedami 
trijų permainų (šiftų), po 8 va
landas kiekviena.

Viršlaiiks
“2. Viršlaikio darbas turi būti 

sekamai apmokamas: Dviguba 
mokestis už visą laiką išdirbtą 
nedėliomis ir šventėmis, jų tar
pe Naujų Metų, Papuošimo die
na, Neprigulmybčs diena, Dar
bo dena, Padėkos diena ir. Kalė
dos ar dienas, legaliai švenčia
mas. Kur reikalingas operavi- 
mas ir abelnai buvo dirbama 7 

ngvininias paliuosuojant kokią- 

nors savaitės dieną kokį nors 
skyrių; paliuosuojant kokią- 
hors dieną jiems neturi būti mo
dama dviguba mokestis už tos 
Savaites nedėldienius.

“Paprastos savaitės viršlaikio 
mokestis (neskaitant jokių die
nų, už kurias mokama dviguba 
mokestis) turi būti mokama lai
kas ir bertainis už pirmąsias dvi 
valandas virš reguliarių 8 vai. 
dienos, ir pusantros mokesties 
Už visą laiką po to kiekvienoj 
tokioj dienoj.

“Už laiką prasidedantį sausio 
11 d. 1918 ir besitęsiantį iki į- 
siteigimui pamatinės 8 vai. die
nos, viršlaikis turi būti apmo
kamas pusantro laiko virš 10 va
landų darbo bile dieną, o nedėl- 
dieniais — dviguba mokestis.

Pietus.

“3. Kur dirbtuvė ar jų dalįs y- 
ra operuojamos 8 vai. permai
nomis, darbininkams turi būti 
duota 20 mihutų pietums su mo
kesčiu.

Algos pakėlimas

“ l. Algos, trumpoj sutraukoj, 
turi būti sekamos: Pasiremiant 
valandų algomis veikiančiomis 
gr. 31, 1917 moke stis pakeliama 
•l’/oc į valandą tiem sdarbinin- 
kams, kurie gauna 30c ir ma
žiau į valandą; 4c į valandą 
tiems darbininkams, kuriems 
mokama po 30c iki 10 c. vai. ir 
3!.-»c tiems darbininkams, kurie

“Del visų tų darbinįnkų turi 
būti nuošimtis pakeliamas ly
gus pakėlimui algų valandų dar
bininkams toj pačioj klasifika
cijoj. Tie pakėlimai įeina ga
leli sausio 14, 1918. Po įvedi
mui pamatinės 8 vai. dienos va
landų algos turi būti pertaisy
tos, taip kad mokestis už 8 vai. 
darbo dieną turi būti lygi mo
kesčiui už pilną 10 vai. darbo 
dieną su pakelia augščiau nusta
tyta skale; darbo nuo štukių ska
lė turi būti proporcionaliai per-

po.
Lygi mokestis moterims.

»“5. Algų skalė turi būti ta pa
ti dėl vyrų ir moterų darbinin
kų, dirbančių tą patį darbą.

“6. Neturi būti padaryta per
mainų gvarantuotinne laike, įė
jusiame galėn lapkričio 30,1917, 
apart, kad savaitinis gvaraunto-'
tas laikas Swift & Co. dirbtu- Iii priešinties baltajai gvardijai,

FINLANDIJOS RAUDON
GVARDIEČIAI SUMUŠTI

Netekę 10,000 belaisviais.

Gen. Aleksiejev areštuotus

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., April 1, 1918, 
•n requircd by the act of Oct. 6. 1917.

LONDONAS, Kąvo 30. -Rcu- 
terio Petrogrado koresponden
tas praneša, kad bolševikų pre- 
mieras Leninas serga plaučių 
uždegimu.

Korespondentas taipgi sako, 
kad yra žinių, jog buvusis Rusi
jos armijos vyriausias koman- 
duotojas gen. Aleksiejev, kuris 
nesenai buvo vienu iš vadovų 
kazokų judėjimo prieš bolševi
kus, tapo areštuotas Dono apy
gardoj.

Reuterio telegrama iš Petro
grado sako, kad Finlandijos 
Raudonoji Gvardija liko vald
žios špoko sumušta ties Tam- 
merfors, į šiaurę nuo Hclsing- 
fors. Sakoma, Ku<l raudongva- 
rdiečiai neteko 10,000 belaisvių 
ir 21 kanuolės.

KONTR-REVOLIUCIJOS 
VADAS PASIDAVĖ BOL- 

BOLšEVIKAMS

Kazokų vadas pats pasidavė

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 29. — Dono 
kazokų vado pagalbininkas, o 
paskui, po gen. Kalėdino nusi- 
žudymb, ir pats vyriausias va
das —- gen. Bogajevski, pasida
vė bolševikams.

TALKININKAI GELBSTI 
BOI^EVIKAMS

Talkininkų kareiviai kariau
ja prieš Finlandijos Baltąją 

Gvardiją

True translation filed wilh the post- 
nuisler at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

MASKVA, Kovo 30. — Talki
ninkų bendradarbiavimas Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybai apgynime Kola ir Mour- 
mansk pajūrio ir geležinkelio 
yra tikru faktu, anot žinių, ku
rios praneša, kad anglų ir fran
euzų oficieriai dirba su bolševi
kų kareiviais, kaipo instrukto
riai, taipgi parūpindami anglų 
jurininkus ir franeuzų kareivius 
grįžtančius iš Rusijos fronto. *

Matomai Mpurmansk Sovie
tas išpradžių nepasitikėjo talki
ninkų pasiūlymui pagalbos prie
šinimuisi Finlandijos baltajai 
gvanlijai, užpuolančiai ant Mo- 
uĄnansk distrikto, bet prezide
ntas revoliucinio karinio komi
teto Leonas Trockį leido Sovie
tui priimti talkininkų spėkų pa
galbą.

Talkininkai, sakoma, yra pa
sirengę parūpinti maistą ir me- 
degą, reikalingą raudonąja! gva
rdijai, jau besitveriančiai tiks-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, Kovo 30. — Iš 
Copcnhageno , pranešama, kac 
Turkijos oficialis pranešimas 
sako, jog Turkija rengiasi sių
sti ekspediciją įvykinimui tvar
kos Kryme.

HOLANDIJA SMERKIA 
UŽGRIEBIMĄ JOS LAIVŲ

Sako, kad tai yra nepateisi
namas prievartos aktas

True translation filed with the post- 
master at Chicažo, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

IIAAGA, Kovo 30. — Holan- 
dijos valdžia pranešime oficia
liame laikraštyje charakterizuo
ja užgriebimą Holandijos laivų 
Amerikos puriuose kaipo prie
vartos aklą, kuriam ji priešin
sis visa energija savo įsitikri- 
nimų ir savo pažeistų tautinių 
jausmų.

Valdžia svarsto prezidento 
AVilsono proklamaciją apie StlV. 
Valstijų nuosprendį ir sako, kad 
ten yra priešingi faktams tikri
nimai.

Pranešimas sako, kad Holan
dijos taitta su “skausmingu nu
sistebėjimu’’ patemijo prezjden- 
o Wllsono proklamaciją ir kad 

užgriebimas neutraliu pirklybi- 
nio laivyno yra nepateisinamas.

PRIEš-KONSKRIPCINĖS 
RIAUŠES QUEBEC’E.

QUEBEC, Kanada, Kovo 31. 
rieš konskripcines riaušės tę-

True translation filed with the post- 
m’aster at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Minia iš 10,000 žmonių grąsi- 
10 užpult ant miesto salės ir 
laliuosuoti žmones, suimtus už 
šsisukinėjimą nuo kareiviavi

mo, bet liko išvaikyta, kada ant 
‘minios užpuolė stovėjusi ant

Daug žmonių lengvai sužeista, 
t

Priimtų Amerikos pinigus.

PETROGRADAS, Kovo 30.- 
Apšvictos mįnisteris Lunačarski 
išreiškė nuomonę, kad nors są
ryšis su Amerika yra negali
mas, Rusija priimtų Amerikos 
pagalbą forinoje paskolų ir gin
klų iš priežasties to fakto, kad 
Vokietija yra bendru priešu.

Drg. K. PETRIKIENĖS 
PRAKALBOS .

Ryto, bal. 2 d., 7:30 v. v. 
drg. K. Petrikienė kal
bės Brighton Parke, Li
berty svetainėj, 3925 S. 
Kedzie Avė.

n į
Visi vietos darbinin

kai atsilankykite į šias

bėdos iš visų pusių. Nesenai jį 
vyskupas pašalino iš parapijos ir 
kunigas atsidūrė teisme už šau
dymą į policiją, paskui išėjo ai
kštėn, kad jis esąs vedęs, dabar 
gi vėl nauja bėda. ,

Advokatas Frank A. McCar- 
Iby, veikdamas už Rockfordo 
vyskupą Muldoon ir Šv. Marijos 
katalikų parapijos komitetą, 
kreipėsi j teisiną, kad tas priver
stų kun. McCann atiduoti para
pijai knygas, kad ji jas galėtų 
peržiūrėti.

Advokaats McCarlhy, vienas 
tų, į kuriuos kun. McCann šau
dė iš parapijos klebonijos lango, 
sako, kad kunigas atsisakė lei
sti parapijos globėjams peržiū
rėti knygas, nežiūrint kilusių iš 
ncžinohinį šaltinių gandų, kad 
ižde trūksta pinigų. Eina gan
dai, kad trūksta nuo $4,000 iki 
$20,000 pinigų bažnyčios ižde. 
Ar tie gandai teisingi, negalima 
pasąkyti neperžiurėjų^ knygų.

Kunigas vis dar užsigina
Kun. John J. McCann vi dar 

užsiginti, kad jis yra Vedęs. Jis 
vis dar užginčija žiniai, kad jis 
vedęs p-lę Kennedy, Crown 
Point, Ind., lapkr. 17.

Jis net išsitarė, kad jis turįs 

paskelbti, sukels didelę sensaci
ją

Jo byla už špudymą į policiją 
atidėta vienai savaitei.

Tebebombarduoja Paryžių
PARYŽIUS, Kovo 31. — šian

die 2:15 v. po pietų atsinaujino 
boimbardavimįs Paryžiaus toli 
šaujama kanuole.

LONDONAS, Kovo 30. — Q- 
icialiai jam sugrįžus į Londųną 

paskelbta, kad karalius George 
cetvergc aplanke lauką Franci* 
joj.

Nelaimė su automobiliu
INDIANA HARBOR, Ind. - 

Kovo 28 ties 3462 Guthrie gatv. 
gatvekaris sudaužė automobilių 
r sunkiai sužeidė du aulomobi- 
iu važiavusiu žmonis. Tai at

sitiko 12 vai. dienos. — A. Stibis.

Naujoji vokiečių kanuolė
GENEVA, Kovo 30. — Lieul.- 

gen. von Rohnc, vokiečių artile
rijos žinovas ir inspektorius, sa
vo redaguojamam žurnale pa
duoda smulkmenas apie toli šau- 
jamas vokiečių kanuoles, kurio
mis bombarduojama Paryžių.

Jis sako, kad jos yra 20 met
rų (65^ colių) ilgio. Tuščias 
šovinis sveria 150 kilogramų 
(350 svarų); eksplioduojančio- 
ji medega sveria tiek pat. Šo
vinis iškįla į orą 30 kilometrų 
(18.6 mylių) ir nusileidžia iš 
oro kaip meteoras.

Gen. von Rohne sako, kad už
ima tris minules laiko kol šovi
nis pasiekia savo tikslo.

Didžiausias sunkumas padi
dinime tolumo šūvio liko perga
lėtas paleidžiant šovinį ttek au- 
gŠtai, kad jis pasiekia retesnį 
orą.

Atmuša vokiečių atakas
Prancūzai paėjo priekyn

Kruvini mūšiai dar tebesitęsia va 
kariniame fronte

ANGLAI SULAIKĖ VO
KIEČIUS

Vokiečių atakos visur * 
atmuštos.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by thc^gBt of Oct. G, 1917.

LONDONAS, Kųyo 31 . — šį
vakar išleistas oficialis praneši
mas sako, kad anglai po smar
kios konlr-alakos atgavo savo li
niją į pietus nuo Somrne, Luce 
klonyj.
Dvi stiprios vokiečių atakos fro
nte nuo Marcelcąve iki Somrne 
liko\almuštos ^u dideliais prie- 
šuiTifobstoliais.

Į šiaurę nuo Somrne atakuo
jantis keturiomis eilėmis infan- 
terijos vokiečiai liko atmušti at
gal ^visose vietose. Priešo nuo
stoliai vien šioje mūšio lauko 
dalyje apskaitomi tūkstančiais.

Serre apielinkėje (į šiaurę nuo 
Somrne, 7 mylios už Albert) an
glai pastūmė savo liniją, sulin
dom 230 belaisvių ir 40 kulva- 
svaidžių. <

FRANCUZAI ATSIĖMĖ
MOREUIL

Miestas keturis sykius per
ėjo iš vienų rankų į kitas

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

♦PARYŽIUS, Kovo 31. — Ka
rės ofisas šiandie popiet paskel
bė, kad mušis pereitą naktį tę
sėsi su neapsislojančiu smarku
mu. Vokiečių batalionai, darę 
ataką be pertraukos, liko išskin
ti franeuzų ugnies tarp Montdi- 
dier ir Moreuil.

Moreuil smarkiausioj kovoj 
keturis sykius perėjo iš vienų 
rankų į kitas, galutinai pasilik
damas anglų ir ftancuzų^karci- 
vių rankose.

šiaurę nuo Moreuil francu- 
zai paėmė miškus, suimdami

Tarp Moreuil ir Lasigny vo
kiečiai liko pilnai sulaikyti, o 
Caiiny-sur-Marl apielinkėj fran- 
Ctizai paėjo priekyn.

Bulgarai vakariniame 
fronte

True translatiop filed with the post- 
niaster at Chjcago, III., April 1, 1918, 
as reąuirecĮ by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, Kovo 31. šian
die. oficialiai paskelbia, kad iš
tirta apie buvimą bulgarų ir au
strų kareivių vakariniame fro
nte.

TALKININKAI EINA 
PRIEKYN

Atsiėmė iš vokiečių 3 
miestus

True translation filed with the posl- 
mastei* ai Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 31. —Gen. 
Foch, komanduotojas visų tal
kininkų spėkų, uždavė vokei- 
čiams didelį smūgį.

Anglų ir franeuzų kareiviai, 
gelbslant Amerikos sapiirams, 
cinu priekyn prie didelės perga
lės Velykose, vienuoliktoj die
noj milžiniško mūšio vakarinia
me fronte.

Virš tūkstančio belaisvių paim
ta.

Visos žemės vokiečių laimė
tos subatos atakose atsiimta tal
kininkų pirmose valandose sma 
rkaus užpuolimu.

Didelės anglų spėkos pradėjo 
ofensivą į šiaurę ir pietus nuo 
Somrne.

NAUJAS TALKININKŲ
ARMIJŲ KOMANDUO

TO.! AS

Vicnas komanduos visomis 
armijomis

True translation filed with the post- 
inastci* at Chicago, III., April 1, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, Kovo 30. - Pre
mjeras Lloyd George šiandie pa
skelbė apie paskyrimą gen. 
Foch kaipo komanduotojo tal
kininkų armijomis vakariniame 
fronte.

PILNI TRAUKINIAI 
SUŽEISTŲ VOKIEČIŲ

Sužeistuosius gabena tavori- 
niais vagonais

True translation filod with the po.it- 
mastcr at Chicago, 1II., April 1, 1918, 
aš reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAMAS, Kovo 20.

ma, kad traukiniai, vežantįs su
žeistuosius vokiečius iš karės 
lauko Franci jo j nuolatos eina 

tarp Vokietijos ir Holandijos.
Reikėjo ligonbučio vagonus 

užvaduoti tavoriniais vagonais, 
kur sužeistieji guli ant šiaudų ir 
skiedrų. t 
t........ . . .....i- i 1-4 »

Skaitykite ir Platinkite 
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ovj ! ' i’\ ' Suml iy bv
V. - I ih'iani 'H Ne\vs l’nb Co., Ine

18?-' ';). HA! STED ST.
C»L(’ H 1.INDIS.

• cbphone Canul 1506

Šiems šios šalies jaunikai
čiams nuo 19 iki 21 metų am
žiaus. Toks sumanymas ta
po įneštas ir senate.

Militarizmo apaštalai tikė
josi, kad žmonės ir jų atsto
vai pasidarys, po milžiniškų 
mūšių įspūdžiu, prielankesni

N r' i; >s einu kasdien, išskiriant 
nius. Leidžia Naujienų Ben- 
810 S. Halsted St., Chicago. 
ffonas: (kinai 1506.

įsakomoji Kaina:
e pačiu:

S6.09
3.50

R. Ingersoll.

Minties laisve.
tuojau# ir užreiškė: “Aš atsiža
du visko, ką esu pasakęs”. Ma
nau, kad ir aš bučiau taip pa
sielgęs. Aš gal bučiau sušukęs: 
“Sustokit! Nešrubuokit! Aš pri
pažįstu viską, ką tik jus liepsit. 
Aš pripažįsiu vierą, Dievą, arba 
milioną jų; vieną peklą arba bi- 
lioną jų, kaip tik jum patinka, 
by tik nustosil kankinę”.

Atsirasdavo retkarčiais žmo
gus vienas, kitas, kuris nenorė
jo tapti Judošium Iskarijotu sa
vo loenai sielai; atsirasdavo ret
karčiais žmogus ' vienas, kitas, 
kuris su noru mirdavo už savo 
persitikrinimus, ir, kad nebūtų 
buvę tokių žmonių, tai da ir 
šiandie būtume laukiniai. Kad 
ne už kelių drąsių ir geroiškų 
sielų kiekviename šimtmetį, 
da ir šią minutę būtume nuo
gais, laukiniais žmonėmis su į- 
brėžtais žvėrių paveikslais ant 
nuogų krūtinių, šokančiais ap
linkui išdžiovintos gyvatės sta
bą. Ir dabar aš atiduodu gar
bę kekvienam geram ir prakil
niam žmogui, kuris drįso 
pasipriešinti visokioms priesgi- 
nybems nepaisant ant neapyka
ntos ir mirties gręsimo ir laikė
si to, ką jis įsivaizdino teisingu. 
Tokiam žmogui ant nykščių 
uždėdavo geležėles, užšriubuo- 
davo iki galui ir įmesdavo po
žeminiu kalėjimai!, kur nelai
mingasis su drebančia sielvar
tą tamsume nakties galėjo tik 
sapnuoti apie prakeiktuosius; 
bet tai buvo daroma vardan vi
suotinos meilės.

Tuom pat kartu mačiau aš 
taip vadinamą “kančios kalnie
čių”. Įsivaizdinkite sau gele
žies rinkę, kurioj iš vidurio pri- 
nitavota šimtas aštrių kaip ada
ta spyglių; ją dėdavo kankiniui 
ant kaklo; biednasis negalėdavo 
nė atsisėsti, nė vaikščioti; jis ne
galėdavo nė pasijudinti, kad tie

kimis žiurėjau ant namų ir gi 
lytinio krašto; lyg kad nagai 
buvo išlupti nuo mano pirštų ir 
mano kaklą badė aštrus spyg
liai; lyg kad mano kojos buvo 
sutriuškintos geležiniuose batuo
se; lyg kad buvau retežiais pri
rakintas ir inkvizicijos celėse ir 
laukiau begalinėj tamsoj ar ne 
išgirsiu atleidimo žodį; lyg kad 
nane išvedė iš mano namų, nuo 
mano moteries, nuo mario vai
kelių ir nuvedė ant viešo pie
čiau*, kur prirakino ir sukrovė 
aplink mtyie malkų; lyg kad 
liepsna siautė apie mano kūną 
ir išdegino mano akis; lyg kad 
mano pelenai buvo išdraikyti į 
visas puses neapykantos ranko
mis; lyg kad aš stovėjau ant pa
stok) ir blizgantis kirvis krito 
ant manęs. Ir aš, matydamas ir 
jausdamas tą viską, prisiekiu, 
kad kol gyvas busiu ir ant kiek 
mano sveikata daleis, ugdinsiu 
Ii uosy bę vyro, moteries ir kūdi
kio. Vertė P. M. K.

Ką-gi jis gali pasakyti šitoj 
'temoj? Na-gi tik liek, kad ka
talikų bažnyčioj niekad nebuvo, 
nėra, ir niekad nebus demokra
tizmo.

specialia aldermanų posėdis 
ir po keleto valandų debatų 
visų republikoniškų ir demo
kratiškų tarybos narių bal
sais prieš dviejų socialistų 
balsus tapo nutarta Mandel- 
korn’ą ir Willert’ą prašalin
ti. ' !

Laikraštis, kuriame tas 
visas dalykas- aprašyta, pa
duoda tarp kitko vieną įdo
mi; faktą. Socialistų alder
manų apgynėjas pašaukė už

Puikioj praeityj musų tėvai 
turėjo idėją, kad galima priver
sti žmones tikėti pagal norą. 
Amžiuose, kurib liko tiktai at
minty!, musų pirmtakunai tvir
tai tikėjo, kad galima pertikrin
ti žmogų prievarta. Jus nega
lite spėka priversti žmogų, kad 
pakeistų savo proto išvedžioji
mus, bet aš jums pasakysiu, kas 
yra galima padaryti per prievar
tą ir kas yra jau padaryta per 
prievartą.

Per prievartą galima pridirbti

nč'ja sąvo negudrioj jėzuitiškoj 
knygoj. Prirodymui, delko Ro
mos katalikų bažnyčioj negali 
būti demokratizmo, jis vartoja 
tuos pačius argumentus, kuriuos 
vartojo visi carai autokratijos 
parėmimui: sako, jiems valdžia 
esanti nuo Dievo duota.
f štai kaip tą seną pasaką atkar
toja kun. T. Žilinskas:

“Dabar Katalikų Bažnyčios 
Hierarchija susideda iš Rymo 
popiežiaus, kardinolų, patriar
chų, arcivyskupų ir vyskupų. 
‘Dvasia šventa pastate vysku
pus valdyti Dievo Bažnyčią,’ 
kalba Raštas.”
Tokiais pat Dievo skirtais Die

vo “paleptiniais” skaitėsi ir ca
rai, kol jų nenuvertė žmonės. 
Kur dabar jų “patepimai”? Kur 
jų “Dievo duota” valdžia? Kas 
šiandien betiki į jų humbugą 
apie patepimus? Nebent tik vy
skupas Pranas Karevičius, kurs 
nori “pa teptinio” karaliaus Lie
tuvai.

Pagal tų humbųgiškų teorijų 
apie tčpliojimus kiekviena vald
žia turi eiti “iš viršaus”. Taigi 
ir katalikų bažnyčioj valdžia ir 
jos kontrolė einanti “iš viršaus”. 
O kada valdžia eina iš viršaus, 
tai visokių ir “viršų” pasidaro. 
Tuos “viršus” katalikiškoj hiera
rchijoj kun. Žil. nupiešia sekan
čiai:

senai ir už kurį jie uoliai a- 
gituoja jau trejetas metų. 
Bet, ant nelaimės, jiems ne
pavyko. Senatas atmetė vi
suotino kareiviavimo suma
nymą 36 balsais prieš 26.

Nereikia tečiaus manyt, 
kad tas dalykas yra palaido
tas amžinai. Kaip tiktai at- 
siraą nauja proga, tai mili- 
taristai vėl išlįs su savo pie
nu. Darbininkai turėtų 
nuolatos būti sargyboje de
mokratinių šalies įstaigų ir 
savo teisių.

Ilatbon’ą, municipalės val
džios ir konstitucinių teisių 
profesorių Western Reserve 
universitete ir vieną iš svar
biausiųjų miesto čarteno au
torių. Tasai ekspertas, uz- 
reiškęs, kad jisai nėra soci
alistas ir nepritaria socialis
tų pozicijai, nurodė, jogei 
miesto taryba neturi jokios 
teisės prašalint adermanų; 
nlęlermanų balsavimas nega

us būt nusidėjimu, nes jeigu
hnhntt balsuot butų nusidėjimu, tai. 

k^OClutlobU UCll&Uo balsavimas butu negalimas. 
Vokietijoje. a-

-------  . tais tečiaus nepaklausė jokit, 
Vokietijoje vis>delto dar argumentų. Ir jie ne tiktai 

yra žmonių, kurie turi drą- nutarė išmest žmonių išrin- 
sos pasakyti tiesą į akis visa ktus atstovus iš miesto tary- 
galingiems valdonams. Tie bos, o ir paskyrė į jų yleti, 
žmonės yra socialistai. kitu du aldermanų — vien?

Laike debatų delei taikos republikoną ir vieną demo- 
sutarties su Ukraina, atsto- kratą!
vas Cohn, nepriklausomųjų r .Kapitalistiški Clevelando 
socialistų frakcijos naiys, p0]jtikieriai pamynė po ko- 
susuko konservatorių kai ie- jomjs įstatymus. Jie pasiel- 
•ojui, grafui Westarp. gė aršiaus, negu kuomet- 

)LlV0 su#aįv°R} S1^a nors išdrįsdavo pasielgt ar- 
kare. Ir kuomet tasai kon- §jausį atžagareiviai kaizeriš- 
seryatonų yadas su pasipi - Loje Prūsijoje arba cariško- 
tinimu išreiškė nusistebeji- je Rusijoje. Ir tą savo dar
nią, kad atstovas Cohn, n>a; jje atliko vardan “patrio- 
toma, drįsta manyt, J0^1 si tizmo” ir “loyališkumo”! 
karė tapo sugalvota Vokieti
joje, tai socialistas vėl sušu- Kokių pasekmių nori susi
mo: ‘ laukt šitokiais begėdiškais

• X • m r» 4. J . įstatymų laužymais kapita- 
^ail\’ b F° mistiški politikieriai? Ar jie 

(ohn laike kalbą ir pasakė. mano, Clevelando arba 
Mes atmetame šitą šutai-L miestų darbininkai 

tį. Ji nuskriaudžia lenkus. jį*€ms dovanos?!....
Menamiej! pagelbos sauks- Tuodu socialistu alderma- 
mai is Pabaltijos krašto yra žinoma, kreipsis į teismą, 
tiktai priekabė aneksijoms, * 
kurios buvo nutarta senai”.

Nepriklausomoji socialis- Antikristas — DemO* 
tų frakcija balsavo prieš kai- - f 
zeriškos taikos sutartį su y-1 KiaUJUb priuaab.
kraina. Ji balsavo ir prieš 
plėšikišką taiką su Rusija. 
Ji atmetė ir karės kreditus.

Nepriklausomieji socialis- 
Užpjiofimą ant Rusi- tai Vokietijoje — Kautsky’o, 

gelbėji- Haase’s ir Ledebour’o įarti- 
” jos amunici jos nuo vo- j»—išreiškia balsą Vokieti- 

kiečių, kurie yra už 6000 my- jos darbininkų, kuriems ne- 
lių, buvo sugalvojusi Japoni- įstengė apsukti galvas jokie 
ja kartu su talkininkų vai- Hindenburg’o laimėjimai 
džiomis. Tai buvo vienas iš mūšių laukuose, 
nedailiausių apsireiškimų vi- -------
s.oje netikusioje talkininkų translation filed with the post- 
politikoje linkui Rusijos. as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

• • , m j •, \Jaodasimtiškas. no prezidentas Wilsonas. , 
Gal būt dabar antį galo talki-\dGrbQS. 
ninktj valdžios ims suprasti, ------------
kad jų politika linkui Rusi-| Subatoje “Naujienose” bu
jos turi būt kitokia, negu vo trumpai pranešta, kad 
Prūsijos junkerių, jeigu jos Clevelando “patriotinė” mie- 
tiori turėt savo pusėje revo- sto taryba ketverge prašali- 
liucinės demokratijos užsiti- no iš savo tarpo du socialis- 
kėjimą. |tų aldermanų už ‘'neloyališ-

’kumą’b Dabar vienas musų 
skaitytojas prisiuntė mums 
ilgą ištrauką iš vieno Cleve
lando dienraščio, kur tas at
sitikimas plačiai aprašyta. 

Dalykas, už kurį Clevelan
do “patriotai” prisikabino 
prie socialistų aldermanų,

trims mCnesiams ........
i Um mčnesiam ......
VicAam mėnesiui ..

Cfeuugoje—pęr nešiotoju?
Vinna kopija ..••••**•*
Savaitei ...................... — __
Mėnesiui ............... ..

^nvienytoit \ aisti joto* D* Olicagoj®, 
į'iiČiU!

Metams ........... .
Pusei meto ......... * »•*.*•••
Trims ničęesianab •••«•*••
Dviem m^iesiao) •«*,**••
VienaiiT mėnesiui .........

lador metams ..«••••*.*• 
Viatir kitur užsieniuose........ 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Ordt riu, kartu su užsaKyuto.

True trunsiation filed wilh the post- 
luaster at (]hic:»Ho, III., April 1, 1918,

kytoją ir korespondentų protone, 
mčiainus išspausdinimui lalkraV 
j rankraščius adresuoti tiesiai 
rijimu Redakcijai, o ne Redakto- 
tus vardu. įteikia būtinai rašyti 
Ikiai ir ant vienos popieros pu- 

paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Nctinlmmi spaudai raš- 
t 'i naikinami, arba grąžinami atgal, 
į-t bčgiu dviejų savaičių autorius 
MFelkalauja jų ir atsiunčia krasos 
cenklebų pakankamai persiuntimo 
tčžoins apmokėti.

be

V.ttienP.kai Redaktorių matyti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

Tme translation filed with tne post- 
n;aster at Ctiicago, III., April 1, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. tt, 1917.

Japonija nelįs 
į Sibirą. .

Subatoje atėjo žinia iš 
Londono, kad Japonijos mi- 
nisterių pirmininkas Terau- 
chi ir užsienių ministeris 
Motono užreiškė, jogei Japo
nijos valdžia esanti draugiš
ku Rusi jos valdžiai ir nesiki- 
siunti į Sibiro reikalus.

Šita žinia tur-but padarys 
galą^paskalams apie Japoni-

“Ne parapijonys sau klebo
ną renkasi tik jį atsiunčia vy
skupas. Aišku tad, kad kle
bonas priklauso ne nuo žmo
nių, tik nuo vyskupo. Vadi
nasi vyskupas kontroliuoja 
kunigus, o ne parapijonys. To
lygiai vyskupą nerenka sau 
kunigai, tik jį pastato popie
žius. Aišku taip pat, vysku
pas priklauso ne nuo kunigų, 
tik nuo popiežiaus. Vadinasi 
popiežius kontroliuoja vysku- 
........... i,»>

nuomone į Sibirą, “kad 
išgelbėjus Rusijos amunici
ja Vladivostoke nuo vokie-' 
cių .
jos, po pretekstau “ 
mo

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., April 1, 1918, 
us reųuivcd by tne act of Oct. 6, 1917.

Visuotinas karei
viavimas atmestas

Galima priversti žmogų sakyti, 
kad jis perkeitė savo nuomonę, 
bet tas nereiškia da, kad perkei
tė. Supančiok jį, sukrušk jo 
kojas geležiniuose batuose, pri
rišk jį prie tampyklų ir sude
gink h,’ jei patinkaTbct jo pele
nai liks vis tos pačios nuomo
nes. Aš sakau, musų prateviai 
puikioj praeityj (geriausia ką 
aš galiu apie juos pasakyti — 
tai amžiną atilsį) turėjo idėją, 
kad jie gali ju iversti žmogų mą
styti pagal jų norą ir jums rei
kia žinoti, kad ta idėja gyvuoja 
da ir šiandie. Jie mano, kad 
gali priversti kitus mąstyti pa-, 
gal jų norą, sakydami: “Jeigu 
neateina musų bažnyčion, mes 
su juo jokio reikalo neturėsim: 
pas jį nepirksim; jo nesamdy- 
sim, jeigu jis advokatas; kad ir 
mirsiu, bet jo gyduolių neimsiu, 
jeigu jis daktaras; ignoruosiu jį, 
ir jis turės ateiti į musų bažny
čią, ir jis turės mąstyti pagal 
musų norą”.

Puikioj praeityj, apie kurią aš 
jau užminiau, buvo sakoma: 
“Mes galime priversti vienodai 
mąstyti visus”. Visi ant šio pa
saulio mechaniški išmislai nega
li padaryti, kad du laikrodžiai 
eitų vienodai, ir kaip-gi galima 
priversti milionus žmonių įvai- 
rių-įvairiausių pažvalgų, įvairu
mo kiekybės ir kokybes jų sme- 
genų ir pilnų užsikarščiavimų i • 
pageidavimų — mąstyti vieno
dai? Jeigu visagalis Dievas (je 
toks yra), kuris mus sutvėrė, 
geidė, kad visi vienodai mąsty
tume, lai kodėl jis įdėjo galvon 
lik mažą šaukštuką proto vie
niems, o net visą bušelį ki
tiems? Jeigu buvo manoma, 
kad visi vienodai mąstytų, lai 
kodėl yra visokio laipsnio žmo
nių, nuo pamišėlio iki genijui?

Musų prateviai buvo pasiryžę 
įvykdinli mąstymo vienodumą 
priverstinai. Aš skaitydavau 
knygose kaip jie persekiojo 
žmoniją, bet aš nepriduodavau 
daug svarbos tam ir tie kanki
nimai, papildyti vardan tikėji
mo, taip neįsišmeigė man į šir
dį, iki aš nepamačiau tuos gele
žinius argumentus, kokius mu
sų prateviai vartojo. Dabar 
mos tokių argumentų nevartd- 
jume, dėlto kad turime geres- 

nes smegenis. Po tų laikų mes 
perėjom į daug nugštesnį įntele- 
ktualį išsivystymo laipsnį, ir 
šiandien yra daug daugiau tei
singo protavimo, negu kad bu
vo pasaulio istorijoj. Ir tik pa- 
sidėkavojant tam, mes turime 
daugiau liuosybės ir malonu
mo.

Atsakymai į klausimus

Naujienų skaitytojas iš Chieagos 
klausia:

1. Kas dary t, kuomet atsiran
da skaudėjimas dirbant, bet iš
nyksta pailsėjus kelias dienas? 
Jis esti krūtinėj.

2. Nuo ko atsiranda žiluma ir
2. Nuo ko atsiranda žilumas ir 

ar negalima sustabdyti žilumą
1 

Atsakymai. —
1. Eikite pas daktarą. Skau

dėjimas gali praeiti nuo džiovos, 
nuo širdies ligos, nuo nervų tam 
Tikrų stovių arba nuo paties da
rbo. Reikia išegzaminuoti, kad 
pasakius nuo ko jis paeina.

2. Tikra žilumo priežastis nė
ra da žinoma. Manoma, yra, 
kad permainos gilių veikime, ku
rios leidžia syvus tiesini į krau
ją, yra priežastimi. Kad ner
vai turi artimą sąryšį su praži
lintu yra žinomas faktas, bet ne
rvų veikimas į giles, išrodo, ir 
daro tas permainas gilių veiki
me. Arterijų sukietėjimas nere
tai seka greta su žilumu. Sukie
tėjimas arterijose, kaip žinoma, 
jaunuose žmonyse įvyksta dėl 
įtempto gyvenimo — baimės, rū
pesčio, didelės pastangos ir 1.1. 
Ta pati priežastis, kuri verčia 
arterijas sukietėti, gali versti pa
daryt permainas ir tuose elemen
tuose, kurie duoda plaukam spa
lvą. Reikia stengtis prašalinti 
visokį įsitempimą. Tečiaus ir be 
įsitempimo tūli žmonės pražįla 
jaunuose metuose. Odai ir gal 
plaukam pigmentą (spalvą), du
oda veikimas vįršinkstinių gilių. 
Tų gilių liga arba permaina vei
kime gali būti ir žilimo priežas
tim. Kada žilumas įvyksta, su
mažinti jo nebegalima. Nėra 
tokių vaistų nei kilų būdų, kurie 
nors kų padarytų žilumo

naikinime. Ir lodei nereikia ti
kę t apgavikam, garsinantiem 
visokių šlamštų neva išnaikini
mui žilumo. Dr. A. Montvidas

ką' kaklas pradėdavo tinti ir an 
galo nuo uždusimo visos kan
čios pasibaigdavo. Tas žmogus 
gal buvo kaltinamas tiktai už 
tai, kad atsidrąsino su ašaromis 
ant savo skaistaus veido pasaky
ti, kad “Aš netikiu, kad Dievas, 
musų visų tėvas, uždės amžinų 
bausmę ant vaikų žmogaus”. 
Tik pa m išlykit!

Ten pat mačiau da vieną in
strumentą, vadintiną “Galvii, 
valy tojaus duktė”, panašų žirk
lėms, turintį penkias geležines 
rinkes. Į vidurinę rinkę įspra
usdavo kankinio galvą, o į kitas, 
—rankas ir kojas, ir taip sura
kintas būdavo kniūpsčiu palie
kamas gulėti ant žemės, iki 
muskulų įtempimas nepagim- 
dydavo tokias agonijas, kad tik 
iš proto išėjimas ir mirtis jas 
užbaigdavo. Ir tai buvo daro
ma vardan “Kas tau užduos vie
nai! žandan, atkreipk jam ir an
trą”. Tik pamislykit!

Aš taipgi mačiau da kitą su 
vindu ir retežiais kankinimo į- 
rimlci. tint Ulinio Icnnlcinini 
buvo guldomi. Nelaimingųjų 

kojų ir rankų riešai buvo pri
veržiami retežiais, o paskui ku
nigai sukdavo vindą, ir jie suko 
toliai, koliai kojos neišsinarino 
riešuose, keliuose ir klubuose, ir 
rankos — riešuose, alkūnėse ir 
pečiuose; kankinys apsipildavo 
agonijos prakaitu,
davo daktaras, kuris sergėdavo 
pulsą. Delko? Idant apsaugoti 
nuo mirties? Taip. Delko? Iš 
pasigailėjimo? Ne. Vien tik, 
kad gyvybę užlaikyti, kad da 
kartą butų galima kankinti. Ir 
tas viskas buvo daroma, nepa
mirškit, vardan civilizacijos, 
buvo daroma vardan įstatymų ir 
tvarkos, buvo daroma vardan 
doros, buvo daroma vardan ti
kėjimo, buvo daroma vardan

Katalikų bažnyčia ir demokra
tizmas. Parašė kun. Tanias Ži
linskas. So. Boston Mass 1918.

Kada visas pasaulis kovoja už 
demokratiją, kada demokratija 
šiandien darosi apgalėtoja, de
mokratijos priešai, kurie gyvena 
ir veikia demokratijoj, nebega
li perdaug smarkauti.! Viešai 
garbinti absoliutizmą jie visai 
nebedrįsta. Pavojinga jiems da
bar butų girties, kad jie esą carų 
burdingieriai ir kramolos mal
šintojai. Bet, kadir tuo jie ir 
nebesigiria, vis tiek nesiliauja 
buvę demokratijos priešais. Tik 
jie veikia prisidangstydami, iš 
pusnių, jėzuitiškai.

Katalikų bažnyčia per amžius 
buvo ir tebėra demokratijos prie 
su. Per savo popiežius ji yra 
prakeikus ir demokratiją ir vi
sas demokratijos pastangas, ji 
yra prakeikus viską, kas tik nau
jaisiais laikais buvo išrasta žmo
nių gyvenimo patobulinimui. 
Popiežiaus tarnai yra prisiekę 
pritaikyti gyvenime popiežiaus 
prakeikimus. Jie visokiais bu
dais turi veikti preš viską, ką 
tik popiežius yra prakeikęs. Jie 
turi kariauti prieš žmonių pro
gresą. Kada negali veikti atvi
rai, jie turi veikti slaptai; kada

M

Atžagareiviai nesnaudžia,! į,uvo jag įa(j jU0(Įu ba]savo 
kuomet jiems pasitaiko pro- ješ rezoliuciją
g.i atsiekti .savo tikslo. To- - -
!,ia progą pamate dabartinio |*a(ja rernĮį “Karės Tarnavi- ncgali keikimais ir plūdimais, 
vokiečių ofensyvo laiku vi- mo Lygą susiorganizavusią 
suotmo kareiviavimo galini- tikslu rinkt= pinigus «patrio.

kurioje
miesto tarybos nariai prisi-

mo Lygą, susiorganizavusią jie turi imties saldžių lapes žo-
i pinigus

iik h Amerikoje. Įtiškiems” reikalams. Kaip
Kaip tiktai prasidėjo da- tiktai socialistai, Noah C. 

barti::: u i i ninsiaiplaiKk'lkorn ir John G. Wil-
Erancijoje, tuoj iš visur pa-|lert, padavė savo balsus 
sipyte t< legramos ir straips- prieš tą rezoliuciją, tai repu- 
inai laikraščiuose, prirodinė-lblikonų ir demokratų vadai 
jautįkad Su v. Valstijos tu- miesto taryboje ėmė kaltinti 
ri k negreičiausia įvest pri-J, 
verstiną kareiviavimą '

Lietuvių Romos kunigai yra 
ištikimi popiežiaus kareiviai — 
lygiai tokie, kokiais buvo kryžio
kai. Vienu iš tokių kareivių yra 
ir kunigas Tanias Žilinskas. Ne
besisekė jam su keikimais. Ir 
štai jis išeina ir mandagesniu bu- 

J juodu ir reikalaut juodviejųldlĮ pradeda kalbėti apie “katuli-, 
vi- prašalinimo. Tapo paskirta M bažnyčią ir demokratizmą.”

Žinoma,' tas viskas ir “vadina
si” ir “aišku”. Bet kur čia šven
ta Dvasia kokį reikalą turi? Juk 
visi šiandie žino, kad visi tie ku
nigų ir vyskupų “atsiuntimai,” 
“paskyrimai” ir “pa:
neapsieina be intrigų. Kad ir 
paėmus pačius lietuvių kunigus: 
kada kitą-syk ponas Gabrys 
vienam kitam kunigui pašnibž
dėjo į ausį, kad jis jį padary
siąs lietuvišku vyskupu, kaip tik 
pasimatysiąs su popiežių, tai 
tuoj tie kunigai atidarė savo ma- 
šnas ponui Gabriui. Jeigu šven
ta Dvasia duotų vyskupišką val
džią, tai kam čia dar reiktų šim
tus ir tūkstančius slaptai kišti to
kiam ponui Gabriui? •

Kun. T. Žilinskas labai puikiai 
žino, kad nei ponas Gabrys nei 
popiežius nfra sivontu dvasia, iv 

kad jie abudu nėra net šventos A 
dvasios agentais; o iš antros pu
sės jis irgi turėtų žinoti, kąd lie
tuviški kunigai stengėsi ir sten
giasi gauti sau vyskupystę per 
poną Gabrį ir per kitus pana
šius šalBierius. Ir pats kunigas 
T. Žilinskas svajodamas apie vy
skupystę juk nemuštų telegramų 
pas šventą Dvasią, bet imtųsi 
ko nors labiau apčiuopiamo, ir 
ne pasninkais ir maldinus jieš- 
kotų vyskupystės, bet savo tur
tu, pinigais, pųlitika, intrigomis,

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis
šalę sjtovė-

Redakcijos Atsakymai
Fr. Slėniui, Harvey. —Apie tai 

įdėjome jau kito korespondento 
ankščiau atsiųstą žinutę.

Boblaukio Juozui. — “Grau
džius juokus’’ turėtume versti 
anglų kalbon, jei norėtume iš
spausdinti, o tai mums per
daug. Todėl nedėsimo.

Aš jum sakiau, kad aš mačiau 
geležinius argumentus, kuriuos 
musų prateviai vartojo. Aš ma
čiau rykštinį instrumentą — tai 
du nekaltos išvaizdos geležies 
šmotukai, su karbučiais iš vi
durinės pusės, kad nusprūstų; 
ir jeigu kada koks žmogelis at
sisakydavo įtikėti į galybę kri
kšto, arba gal išsitarė: “Aš neti
kiu, kad didžuvč prarijo žmo
gų, idant išgelbėjus jį nuo pas
kendimo”, jam ant nykščio už
dėdavo juos du geležies šmote
lius, sujungtais šriubu, ir var
dan meiles ir atleidimo, pradė
davo juos šriubuoti į krūvą.
Daugelis iš nelaimingųjų gal bežiaus ir su pilnomis ašarų a-

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

visokius dokumentus irpopteras.

Namų "Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M imto Ofisą* r
127 N. Detrborn St. 

1111-13 Un’ty BM*.
Tel. Central 4<11

N ariat Caak Coanty Raal Katate Taryba* 
A. PETRATIS A CO.

Keal Eatata Ofisai 
Paskolina pinigini. Parka, parduoda Ir 

maino namu*, lotu* ir farmaa. 
Apsaugoja turt* nuo ugnie*, 

l'ar^iuri ap>*traktti*, padaro pupiara* 
NOTART PUOLIO

711 W. 16ta gatvd 
kampa* Halsted Drwr HM

Kaip kada, skaitant apie tuos 
atsitikimus ir mąstant apie 
. uos, įsivaizdinu, lyg kad ir aš 
įerkenčiau tas baisenybes, lyg 
<ad stovėjau ant ištrėmimo rū

TELEPHONE YARD3 2721

Medikas ir Chirurgas
• 3315 •. Halsted St.# Chicag.fi

Chicag.fi
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Istoringas mitingas.

tautinės socialistų prakalbos — 
po atviru dangum. Ve kokia

Prakalbos buvo išanksto ren
giamos ir plačiai garsinamos. 
Joms buvo nusamdyta tlitlelė- 
Gemiania Hali salė. Buvo gau
tas ir vietos leidimas.

Bet ve prieš porų dienų lig 
prakalbų vietos anglų laikraščiai 
iradėjo Skelbti, kad miestas ne
kasius socialistams prakalbų lai
kyti. Matyt, kapitalo atstovai 
pabūgo tų raudonų skelbimų, 
kur kaip amaras pasirodė visur 
gatvėse, sankrovose etc., o tuose 
plakatuose buvo skelbiama, 

* kad bus kalbama net penkiomis 
(vairiomis kalbomis — anglų.

Paskirta diena ir laiku žmonės 
miniomis pradėjo rinktis ties sa
le. Dagi iš apielinkės mieste
lių buvo daug atvažiavusių, ypa
tingai rusų. Bet ties sales du
rimis rado guzikuotus ir žvaigž
dėtus aniuohis sargus, kurie ne
leidžia nieko vidun ir varo visus 
šalin.

Vadinas, susirinkimas ištiktų
jų uždrausta laikyt. Kitų salių 
taip jau negalima gaut, nes — 
uždrausta. O čia žmonės nesis
kirsiu, laukia, kas Ims. Ir pa
geltai atėjo. Vienas socialistas, 
ai rys, pasirodė, turįs didelį kie- 

. mų, ir jis pasiūlė, kad ten mitin
ga atlaikius. Tuojau kalbėtojai 
ir minios nutraukė tenai. Pra
sidėjo kalbos, o žmonių vis dau
ginasi ir dauginasi. Ūpas visų 
pakilęs. Miesto viršininkų pa
sielgimas tik daugiau suerzino 
žmonės, ■ ir davė kalbėtojams 
daugiau medžiagos atakuoti ka
pitalistus ir jų čeba t laižius. Visų

PUS-PALSIO SYSTEMAS
Užtikrinu, kad 

smuiką grajisi į 
4-ias lekcijas per 

pus-balsio sys- 
temą ,kad ir ne
žinai nė vienos 
notos. Taip aiš
ki ir lengva pus
balsio systema, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek-

J3U cijos ant smui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har

monijos.
NAUJAGADYNIŠKA 

KONSERVATORIJA 
FBANK BAGD2IUNAS 

Direktorius
3343 So. Union Avė. Chicago.

Ui

EXTRA!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Parsiduoda 3 volkeisiai, 1 seifas, 1 
benčius dėl laikrodžių taisymo, taip
gi ir kitokią visokią daiktą galite/ 
gauti.

Taipgi didelis išpar
davimas visokią auksi
nių daiktą, kaip tai: 
deimantų, žiedą, laik
rodžių, branzalietą ir

kitokią auksintą ir sidabrinių daik
tą. Tas viskas yra parduodama šiuo 
laiku už pusę kainos, nes mes turim 
perdaug daiktą, tai norim kiek nors 
sumažinti, užtai taip pigiai ir par
duodame.

Naudokitės proga kol yra pigu •
PETER MILLER

2128 W. 22nd Street, Chicago 
tarpt Leavitt ir Hovne avc.

Tel. Canal 58Ž8.

BINGHAMTON, N.Y. v. . . r . , A.• hmkų pusę, pasakė jogei sis su-
. Į rėdymas es$s geras, ir jog socia

lizmas jokiu budu negal būt įvy- 
. kdomas. Negalįs įvykt nei inte- 
11 rnaciolizmas, nes žmonės nevie- 
‘ Į nodi, vieni esą baili, kiti juodi ir 

tt. K. Želvis pradėjo kedenti sa
vo oponentą Uitrodydanips, kaip 
jo oponentas klaidingai supran- 
ta socializmą.

'Poliau K. Želvis aiškino, kas 
tai yra kapitalizmas, ant kokių 
pamatų jis yra išaugęs, jo blė-

rs.A. VIDIKAS
aigusi Akušerijos Ko

legijų; ilgai praktika
vus Pennsylvanijos ho- 
npitalėae ir Philadel- 
phijoj. 1’aHck m ingai 
patarnauju prie gim
dymo. Uždykų duodu 
rodą visokiose ligose 
moterim ir merginom. 
3113 80. Halsted Str., 

(Ant antrą labą) 
Chicago.

Buvusis Suvienytų Valstijų Senatorius 
Towne Rekomenduoja Nuxated IronKovo 21 d, tarptautinis socia

listų są ryšys, Liet, svetinėje, su
rengė prakalbas paminėjimui 
sukaktuvių Rusijos revoliucijos 
Atidarius susirinkimų, rusų vy
rų choras sudainavo Marsalie- 
tę, o paskui kalbėjo Ne\v Yorko 
valstijos assemblynas, drg. Kar- 
ling. Jis aiškino, kokia pries
pauda viešpatavo per daugelį 
metų ant Rusijos darbininkų, ir

kalbos buvo labai įspūdingos. 
Lietuviškai kalbėjo d. J. Adomo
nis, Conn. vaisi. L.S.S. argani- 
zatorius. Buvo atėjusių ir mie
sto ponų” pasiklausyli, bet pa- 

iraipę, nusinešdi- 
keliais.
toks atsitikimas

. Ir žmones ilgai to I darbininkų judėjimas ir su- 
I sipratintas vis augo tvirtin, kada 
jau 1905 metais jie sukėlė revo
liuciją, kurią vienok senoji val
džia dar įstengė nuslopinti neku
riam laikui. Bet dąrbininkų ju- 

I dėjimas, nors labai’tykiai, o vie
nok augo, 
įstengė iš-pat pamatų nuversti 
senąją carizmo valdžią.

Į Kalbėtojas savo užduotį atliko 
puikiai ir ragino darbininkus pa

daryti revoliuciją ir. šioje šalyje, 
tik ne tokiu budu, kaip Rusijoj, 
nes čia darbininkai viską gali at
likti balsavimo budu, jeigu tik 
savo balsui atiduotų už savo klc- 
sos atstovus į visas įstatymdary- 
stes, o nerink tų atstovais ir val
dininkais žmonių, kurie tarnau
ja tik turčių kles.ai.

Publikos buvo apie 300. Au
kų padengimui lėšų surinkta šū
vi rš 14 dolerių.

Nevystanti Gėle.

no vėl savais
Tai pirmas 

musų mieste 
neužmirš.

Darbai ir darbininkų pa
dėjimas.

Darbai vietos dirbtuvėse eina 
gi rai, t. y. darbo pilna, bet dar
bininkų darosi stoka. Mat, pa
vasaris, tai daugelis važiuoja į 
farmas — bent per vasarų pa
dirbti laukuose, ant šviežio oro, 
juo kad American Brass and Co- 
pper kompanijos fabrikuose (čia 
jų yra keturios didelės dirbtu
vės) darbai begalo sunkus ir dar-1 
bininkai ilgai nepalaiko. Jose 
dirba daugiausia ateiviai. Kaip 
sakyta, darbas baisiai sunkus, o 
mokestis menka, gi tokį mulo 
darbų reikia dirbt 10 valandų 
dienoj. Darbininkai nesusipra-| 
tę, tamsus; jokios unijos ar šiaip 
organizacijos neturi. Už tat ir 
išnaudojami. Ir dirba tuose fa-1 
brikuosia tik vedusieji, luriųtįs 
didelės šeimynas. Kadangi mat Į 
tokiems nelengva "kilnotis, tai I 
kad ir sunkiausias darbas, bet I 
laikosi įsikabinę ir bosams pa-Į 
taiksųija, gerinąs, kad kartais! 
nepavarytų iš darbo... Na, ži-| 
noma, kas veža, tų ir plaka.

Yra ir daugiau, mažesnių dir
btuvių, kur darbai lengvesni, bet I 
tose dabar daugiausia dirba mo-l 
terš, merginos ir gudresni vyl 
rai.

Ženočių padėjimas tikrai ap
verktinas. Šeimynos didelės, už
darbis menkas, o pragyvenimas 
pašėlusiai pabrangus. Nesten
gdami galo sugahi sudurti, pri
versti laikyt po kelis įnamius, 
kad nors iš to kiek pasidarius, už 
butų užsimokėjus namų savinin
kui. Be to, nusikankinę sunkiu 
ir ilgu darbu, susiraminimo ir 
pramogos j ieško svaigaluose, 
kas dar jų vargų padidina.

Vyliugių suktybės.

Keletas vietos lietuvių nuken
tėjo dabar ne maža nuo kokių 
tai apgavikų agentų, “pardavinė
jusių” lotus ir farmas. Jie “par
davė” svetimų, kažin-kokios mo
teriškės savstį kitiems, o dabar 
ta moteriške, teismo pagalba, 
atima, kas ką buvo pirkęs. Vie
nas lietuvis buvo įmokėjęs 1400 
dolerių už mažų farmiukę, bet 
dabar tapo išvarytas. Bėgioja 
žmogus, pas visokius lojerius, 
bet atgal (pinigų nebegali. I^urie 
buvo pasistatę jau namelius, tų 
dar nevaro, nes mat turi užmo
kėt už jų darbų, bet kurie turė
jo tik lotus pirkę, tų visų pini
gai dingo. Žmonės baisiai susi
rūpinę, pražudę kruvinai uždir
btus ir sunkiai sutaupytus centus 
Vyliugiai apsukę vargšus ant tū
kstančių dolerių dievai žino ka
me dabar švilpauja, o nuskustie
ji, kur nemokėjo apsižiūrėti kų 
perka ir iš ko perka, verkia ir 
pirštus sau kramtosi.

— Vietinis.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausią draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 
—- Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa

branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklasttiotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
Eakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

utų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi mėsų pavardė.
Tikrasis PAIN-EaPE^LERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

7 pirkt buteliuką už 65, tentus, nes jame yra gyduolių 
Ivigubai daugiau, negu už 35 centus.

a seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
ikeliie, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

j „INKARAS” ’ 
ūpgi misų pavardė. 
EaPECLERIS par

74-80 VVaahington Street, New York

augo tol, kol jau

“Klesos” pinigams išfarapi- 
jonų sunkti.

Kovo 17 d. vietos lietuvių ku
nigas Kazėnas sakydamas pamo
kslą pasakė, kad ir jis norįs to
kią ligybę padaryt tarp savo pa- 
rapijanų, kaip kad bolševikai 
skelbią.

Pirmiausid, panaikinsiąs skai
tymą kolektos (kiek kas davė), 
o padarysiąs klesas: pirmą, ant
rą ir trečią. Pagal tas klesas su
skirstąsias savo parapijomis 
šiaip į pirmą klcsą busią sudėti 
visi tie, kurie užsimoką kolektą

si tie parapijonai, kurie skolin
gi esu; o jau trečion kleson tai 
sukilusius visus tuos kurie ne
mokų nieko kolektos. Taip pas- 
kirstęs į klesas, surašą su visų 
vardais prikalsiąs prie sienos ša
lia bažnyčios durių, kad visi ga
lėtų matyti, kas užsimokąs pa
rapijai, o kas Ac. Tai ir busian
ti tokia lygybė, kaip kad bolše
vikai skelbią. Todėl tai, girdi 
“.dabokitės, kad nepapultumėt į 
3-čią k lesų, tai, žinoma, tuos be
badys davatkos pirštais.

Na, o parapijonai nevisi gal 
ištesėti būti pirmoje klesoje, nes 
negana, kad reguleriškų mokes
čių tur užsimoket parapijai $12. 
per metus, kunigėlis su pagelba 
davatkų da uždėjo ekstra ant 
kiekvieno parapijono po $25.00, 
taigi viso’ labo kožųas parapijo
mis tur užgiHioket net po $37.001 
() dar kur dešimtukai už ižangą, 
kas sudaro vėl po keletą dalerių 
per melus. Tuo budu mus kož- 
nam parnpijonui bažnyčia atsi
eina apie 43 ar daugiau dolerių 
metams. . — Bridgevillietis.

CLEVELAND. OHIO.

Debatai.

•Kovo 24 d. buvo debatai socia
listų su tautininkais. Godrich sa
lėje. Debatus surengė Clevelan- 
do Lietuvių J. L. Ratelis ‘^So
čia lizinas paliuosuos darbinin
kus iš kapitalizmo vergijos.”

Duba tavo Ratelio nariai.
Socializmą gynė K. Želvis, J. 

Jasilionis; prieš socializmą A.Ra
simas, J. Peš tini kas.

Pirmas kalbėjo iš socialistų J. 
Jasilionis. Paaiškino socializmo e
mokslų ir šiandieninį surėdymą, 
nurodydamas jog gyvenimas pri 
verčia būti socialistais, ir kad ka- 
pililizmas jau atgyveno ir turėj 
užleisti vietą naujai tvarkiu — 
socializmui.

A. Rašinius, gedamas tauli-

Visiems, Kurie Jaučia Atnaujintos Energijos Reikalingu
mą. Sako, Kad Nuo šio Laiko Jis Neprivalo Būti Be Jo.

kad nėra kitokio išėjinlo, kaip 
kad kapitalizmas turės griūti ir 
užleisti vietą naująi socializmo 
tvarkai. Paaiškino, jog visų— 
pirmą socialistai reikallauja pa
keitimo privatinės nuosavybės 
visuomeniška nuosavybe; užtik
rino kiekvienam darbo, kad vi
si išdirbiniai butų gaminami ne 
bizniui, ne pelnui kaip dabar kad 
yra, bet visuomenės gerbūviui, 
visuomenės vartojimui.

Tolinus socializmo priešui pri
sieina kalbėt, J. Peslinikui. Jis 
pasisako, kad nesąs prisirengęs, 
bet pagalinus išėjo, ir tik pasakė, 
kad be kapitalistų gyvent negali
ma. Paimkim, sako 
Lietuvoje kapitalistų 
žmonės duonos neturi.

nėra, ir

dar užk-, Užbaigiant debatus, 
Įausta socialistų, kaip jie pakei
sdami privatišką nuosavybę, ar 
atmokės ar ne.

K. Želvis paaiškino, kad esa
ma du būdų: konfiskuoti, nei 
ačiū nepasakius, nes darbininkų 
viskas yra sutverta, ir papasako
jo apie Suv. Valstijų geležinke
liu, jog kai kurie geležinkeliai 
nekainavo, savininkams nė sudi- 
dilusio nikelio, taigi ir atmokėti 
nėra ko. Bet jeigu visuomenė 
nutartų savininkams atmokėti, 
lai ji ir galės padaryt be didelio 
sunkumo — Katalikas.

i Gul dar jokis vai
stas nesutiko tokio 
neapsakomo pasise
kimo, kaip Nuxated 
Iron — Virš trijų 
milioną žmonią kas 
melas jį vartoja tik • 
vien šioje šalyje, 
neminint to didžio 
skaičiaus suvartoja
mo Francijoj, Ang
lijoj, Pietinėj Ame- 

.rikoj ir .kituos kra* 
štuose. Jisai buvo 
labai rekomenduo
tas per pirmiau bu- 
busius Su vieny tują 
Valstiją senatorius 
ir kongreso narius; 
gydytojai, kurie bu
vo sąryšyje su ge
rai žinomais ligon- 
bučiais yra prirašę 
ir rekomendavę jį.
Monseigneur Nau- 

nini, žymus kuni
gas, visiems jį reko
menduoja. Pirmiau 
buvęs sveikatos ko- 
misijonicrius, Wm. 
lt. Kerr iš Chieagos, 
sako, kad šis vais
tas turi būt varto
tas kiekviename li- 
gonbutyje ir prira
šomas per kiekvie
ną gydytoją. l)r. A. 
J. Newman, pasta
rojo laiko policijos 
Chirurgas Chicago* 
je, ir buvusis Jetfe- 
rson Purk ligonini- 
tyje naminiu chiru- ——i—

i’gu, Chicagoje, sako: Nuxated Iron 
yra prirodes, per jo paties išmėgini
mus, kad jis viršija bile prirengimą, 
kokį jis kuomet yra vartojęs paga
minimui raudonojo kraujo, subuda- 
vojimui nervą, sustiprinimui mus- 
<ulą ir atitaisymui virškinimo ne- 
dirbimų.

Dr. E. Sauer, gydytojas Bostone, 
airis studijavo šioje šalyje, taipgi ir 
Europos dide]ėsc medi kalėse Insti- 
ucijose, sako: “Stebėtina, kaip daug 

žmonią kenčia dėl kraujo stokos'ir 
. ie to nežino. Jeigu jąs nesijaučiate 
stiprume ir gerai, jąs esate patįs sau 
skolingi, kad padarius sekantį išmė
ginimą: Patėmykite, kaip ilgai jąs 
^aUte dirbt, arba kaip toli jąs gali- 
e nueit be nuovargio. Tolinus, imk 

dvi po penkis granus plolkeles pa
prasto Nuxated Iron tris kartus į 
dieną po -valgiais bėgyje dvieją są- 
vaičią. Ir vėl išmėgink savo jiegas 
ir patemyk, kiek daug jąs pagerėjot.

Ką Senatorius Towne 
sako:—

“Kaipo Kongreso 
narys iš New Yorko, 
kaii»6 Kongreso na
rys ir senatorius iš 
Minnesotos, kaipo da 
lyvaulojas politiško
se kampanijose ir ka
ndidatas j Vice pre
zidentus, mano ner
vai, energija ir jiegos 
užčėdas linvo didžia
usiai vartojami. Kad 
aš išlaikiau šiuos mė 
ginimus ir įėjau į pa
žangaus! vidurini gy 
veninių vaikino sma
gume ir stiprume, tai 
vien tik pasidėkavo- 
jant atsakančiam da
bojimui savo kūno. 
Pastaruoju laiku aš 
ėmiau Nuxated Iron 
ir suradau jame di
džiausių naudi), kaip 
lonike ir leguletore. 
Ir tolinus aš nebusiu 
be jo. Aš esu pasi
rengęs paliudyt apie 
tai naudai kitą apie 
pažymėtiną ir tuojau- 
tinę šio vaisto pagel- 
bingumą. Ir aš be a- 
bejonės rekomenduo
ju Nuxated Iron vi
siems, kurie jaučia 
reikalingumo atnau
jinime energijos ir 
retfuliariškumo kūno 
veikime”.

Minnesotos žymus vyras 
Iškalbingas Oratorius
Pirmiaus buvęs Suv. 

Vaisi. Scnatą^ius, Char
les A. Towne, baigęs 
Miclųgano Universitetą, 
buvo du kariu išrinktas 
' Suvienytą Valstiją 
Kongreso narius, tarna
vo Suvienytą Valstiją 
senate, nominuotas į Vi- 
ce prezidentus, vartoja 
Nuiated Iron ir sako, 
kad nuo dabar jis ne
bus be jo.

Aš mačiau tuzinus Dervuotų, suvar
gusią žmonią, kurie visą laiką ken
tėjo, jie padidino savo stiprumą ir 
pakantrumą bėgyje dvieją savaičių, 
Vartojant atsakančios firmos Iron’ą.

Pastaba—Nuxated Iron, kuris bu
vo vartotas per pirmiaus buvusį Su
vienytą Valstiją senatorią Chas. A. 
Townc, su tokiomis stebėtinančio- 
mis pasekmėmis ir kuris yra prira
šytas ir rekomenduotas viršuje per 
gydytojus, nėra paslaptine gyduole, 
bet viena, kuri yra gerai žinoma.ap- 
lickoriains visur. Nepanaši j pir
mesni hiorganie. Iron produktus, šis 
yra lengvai pritaikomas, neužgauna 
danlą, neapjuodina ją, nei nepaga
dina vidurią. Išdirbėjai gvaranluo- 
ja pasekmingą ir visiškai užganėdi
nanti rezultatą kiekvieflam pirkėjui, 
arba jie gražins Jums pinigus. Ji yra 
pprduodama pas visus gerus aptic- 
korius.

į-------------- “ a
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DR.A.J. KARALIUS ;
Gydytojas ir Chirurgas

X-8 PI N DŪLIAI
3121 N. Westera ava.

Valandos: 3—11 rytai 3—• 
vakare

. ..

Telephone Cicero 252

DR. S. NAIKELIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 384.

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

CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė. 

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

DR. G M.&LASER 1^

Milda.. .Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus. Permaina.
1‘anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15ę. Balkonas 10c.
Prie šią kalną prfskaiton|a ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S 2-ra GATVfiS . .. .. ■ Į •

«š«M0KYKL1
Jei nori neitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama .- 
Lietuvių kalbos S.Y.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
• ‘ “ S.V.PIlietybės GramatikosLotynų * S.V.PIlietybės Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Rstorikos, ir tt.
F Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 

nančius toliau mokinamo per laifikus. Viskas
aiškinama lietuviškai.

American Gollege Prenaratory School
3103 S. Halsted St. Chicago III.

KAKTAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ

MOKYKITĖS barzdaskuty, 
stės amato dabar; užtekti
nai praktikos; gera instruk
cija: klesos dienomis ir va
karais; mokestis $15.00; ga
lite užsidirbti pinigų mokiu- 
damiesi; patarkite savo dra
ugams taipgi mokytis; mo
kame komišinų.

BURKEBARBĖKSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

FlHh
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Vyrišky Drapan y Sargeli^ 
♦Nauji neatimti, daryti ant užsfr 

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

Nauji, daryti gatavi nuo Jtlt 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7 5(c 
18 dolerių, •

Pilnas pasirinkimas kailiu varotos 
tų overkotų.

Vijųd .Jažai vartoti siutai ir 
kotai, vėi)ės nuo $25 iki $85, daba; 
$5 ir augliau. Kelnės nuo $1.50 ii 
J14.50. Valiūnams siutai nuo 
ki $7.50=

Atdara kasdien ^edėlionds' 
karais,

' a G O R D O N
1415 S, flahted SC, u, L'.i,

Rezid. 033 S. Ashland Blvd. Chicage 
Tol«phon» Haymarket 2M4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago 
Telephone Drorer 0093

VALANDOS t 10—11 ryto; 2—1 popi«tq;
7—8 vakare. Nedaliomis 10—12 dieną.

Farma! Farma!
Parsiduoda labai pigiai farma Clark County, 

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

J. A. URMONAS
1005 MARION ST., WAUKEGAN, ILL.

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

SPECIALIAI: Mdtava malevojimui ptuby išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO<

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

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mudison si. 2225 So. Leavitt St.
Suitc 600-612 Kampas 22nd pi.

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

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telcphonc Albany 5546

Į. y
MOKYKIS KIRPIMO IR DKSIGNING 

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ
Musų sistema ir ypatifikas mokinimus pa

darys jus žinovu j trumpą laiką.
Mos turimo didžiausius ir geriausius klrpl- 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes nu
teiksime praktiškų patyrimų kuoniet Jų mo
kysitės.

Elektra varomos maSinoa musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieiiaml aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti spedaliAkai pigių kainų.

Patrenos daromos pngnl Jūsų inierų — bile 
stailėa arba dydžio, ift bile nindų knygos.

mastei: DE81GNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perditlnls,

.118 N. La Baile gatvė. Kambarys 418-417. 
prie& City Hali.

Te L Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabial ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

” L » t- > *

1436 N. Ashland Avė., Chicago

TELEPHONE YĄRDS |8|4.

D r. P-fi. Wiegner 
Prfflmimo valandos nuo 8 iki IX 
ii ryto ir nuo 7 Iki • vai. vak. 
8325 So. Halsted 8t., Chicago

Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687 -

Telephone Yards 5032

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

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

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

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištyli jąs akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik 
8 vai. vaknro. Nedėlioję nuo X 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

• V********* X*-*—4

AKI 
Akis

SPECIALISTAS 
zaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
* tuščias, kada pra 
m nyksta rėgčjims. 
[J_ Mrs vartojame 
Y pagerinta Qph 
j thalmometer. Y- 
j patinga doma ai 
L kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4619 S. Ashland Av.’knmp. 47 et 

Telephone Y’ards 4317

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Už ką jus balsuosite?
Piliečiai, ryto balsavhno die

na. Ryto jus rinksit naujus mie
sto gaspadorius — aldermanus. 
Ant balsavimo blankų jus rasite 
įvairių partijų kandidatų — re
publikonų, demokratų ir socia
listų. Kurios partijos kandida
tus jus pasirinksite? Už ką jus 
balsuosite?

Iki šiol jus rinkote tik repu- 
blikonus ir demokratus. Rinko
te juos lodei, kad jie žadėjo 
jums įvairių palengvinimų: ge
resnių darbo sąlygų, pigesnių 
maisto produktų, teisingesnio 
miesto reikalų tvarkymo ir tt. 
Rinkote ir tikėjote jų prižadams. 
O jie — ką davė? Darbo sąly- 
ges nei kiek nepagerėjo; maisto 
reikmens negirdėtai pabrango; 
miesto reikalų tvarkymas kuo- 
blogiausias, Įvairaus plauko, po
litikierių šeimininkavimas da
rosi vis aršesniu. Vadinas, blo
giau nei nereikia.

Taigi, matydami visa tai, — 
už ką jus balsuosite ryto? Už 
kapitalistinių partijų bernus, ar 
darbo žmonių reikalo gynėjus- - 
socialistus?

Jūsų balsavimas bus geriausiu 
atsakymu.

[si tokių šeimynų, kurių laikro- 
i džiai I [ — dėl apsileidimo ar neži
nojimo — neišpildė naujojo 
reikalavimo? Visi tų laikrodžių 
savininkai šiandie, “nutrotijo“ 
visos valandos uždarbį.

Atsiminkite: saulė turės pil
dyt naująjį patvarkymą net iki 
vėlvvo rudens. Todcl užsistaty- 
kite savo atsilikusius laikro
džius.

Gal neteks vietų.
Užvakar tapo suspenduoti du 

policistai ir du ugnagesiai. Eina 
tardypnas. Gali būt, jie neteks 
•vietų. Nepildę savo užduočių; 
lošę kortomis ir girtuokliavę.

Tas šelmis Kupidas.
Visi žmonės sako, kad dabar 

esą blogi laikai^ ypačiai ženo- 
čiams. KupnMs (meilės dievai
tis) tečiauyjuokiasi iš blogų lai
kų: vakar jis įvesdino “motery
stės stonan” net 80 jaunų pore
lių. Miesto knygvedys sako, kad 
nei vienais metais per Velykas 
nebuvę tiek daug apsivedimų 
kaip šiemet.

True translation filed with thę post- 
master at Chicago, 111., April tį 1018, 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917.

Bijojo patekt kariuomenėn 
—užsitroškino.

Pereitą subatą rasta užsitčoš- 
kifnusį guzu Joseph Baburek’ą, 
1627 So. Morgan gt. Jo burnoj 
rasta guminė dūda, kurios vie- 
najj galas buvo privestas prie ga- 
so pervados. Tatai, sakoma, 
jis padaręs iš baimės būti paim
tų kariuomenėn. Baburek’as 
nuvežta į pavieto ligoninę. Vei
kiausia mirs. .*7

29-tos wardos draugams
20-tos wardos balsų dabotojų 

susirinkimas bus šiandien, 1 ba
landžio, Klimo salėje, 51-ma ir 
Hoyne avė., 8 vai. vakare. Visi, 
kurie pasižadėjo eiti rytoj da
boti balsų skaitymo, meldžiami 
būtinai ateiti į šį susirinkimą. 
Bus išduoti paliudijimai kiek
vienam balsų dabotojui.

29 tos W. Rinkinių Komit.

Mirė pasižymėjęs 
'aktorius.

Praeitą subatą American ligo
ninėje mirė vienas gabesniųjų

' J

ChicagOs aktorių-koinikų, Dan
Collier. Mirė staiga — plaučiui Pranešimai

Meilės tragedija.
Užvakar rytą policija rado pa

sikorusią p-lę Gussie Kohn, --- 
1249 Newberry gt. Suardytos 
meilės auka.

Areštavo “teatro di
rektorių”.

Užvakar policija pagavo į sa
vo kilpas tūlą Joscphą Whiters'ą 
pasivadinusį “teatro direkto
rium.“ Viliojęs pinigų*iš jaunų, 
neprityrusių mergelių, kur no
ri būt “garsiom artistėm“.

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 
numery].

—
Socialistų partijos 4-tos wardos 

Headųuarteryj, 3227 S. Halsted st., 
kas vakaras bus debatai įvairiais 
klausiniais. Balsas bus duodama 
kiekvienam norinčiam dalyvauti 
debatuojamam klausime. Prašom 
skaitlingai atsilankyti.

—Rinkimų Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

R A D D AI11 U n n M I *rba dtrbamoM U ■■ 11 U O I kapose, fabrikuose, ho- 
. .. v .. t«Huose, restoranuos. Ba
riūnuose, ligonbučluoee, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt Pamatyk it musu DIDELI eo- 
^ai*. Otriausios mokestis.

Advance Employment Ezchanre 
2-raz augštaz.—179 W. WMhiniton st

REIKALAUJU dviejų gerų siuvė
jų prie siuvimo moteriškų drabužių 
užėmimui vietos Šankiamiems į ka- 
riuomcnęi Atsišaukite tuojaus, 

.L M. Locatis
306 So. Westcrn A ve. Chicago.

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINŲ PRIE LENGVO DIRBTUVES 
DABBO. PRITYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MARSHALL, 
1454 SO. SANGAMON ST. CHICAGO

MUSŲ KANDIDATAI

Pigus argumentai.
Prohibicijos šalininkai, arba 

kaip žmonės juos vadina “sau
sieji“, labai užsirūstino ant rin- 

v .Išimų komisionierių, kurie at- 
nietė jų peticiją, reikalaujančią 
atiduot prohobicijos klausimą 
piliečių nubalsavimui balandžio 
antrą dieną. Ypač labai pyksta
ma ant komisionierių pirminin
ko, August Lueder’io.

“Sausųjų“ vadas, “father’is“ 
Philip Yarrow, praeitą subatą 
paskelbė turįs faktų, kurie ro
dą, jogei August Dueder’is esąs 
“pro german“. Tie “faktai“ bu
sią pritatyti teisėjui Scully kar
tu su reikalavimu — pašalint iš 
užimamos vietos Luederį ir jo 
šalininkus. Po reikalavimu, be-1 
je, pasirašę 26 “geri piliečiai“.

Patįs “sausieji“ nesitiki, kad 
bus išpildyta šis jų reikalavi
mas. Bet ką tai reiškia tiems 
politiškiems sorkiniukams, kuo
met argumentas “pro-german”! 
yra madoje!

Lenktyniuoja su kunigų 
Draugu.

Rcpublikonai 27-toj wardoj 
išlcidinėja tam tikrą rinkimų ka
mpanijos lapelį, pavardytą “The 
Bątriot“. lapelį, sako, reda
guojąs pats republikonų kandi
datas į aldermanus — adv. Wat- 
son’as. Paskutiniame to lapc- 

I tas republikonų 
kandidatas, iškoliojęs socialis
tus, sakot “Jie tai šiandie vadi
na Socializmu. Bet nesenai at
gal šitas mokslas buvo vadina
mas anarchija. Anarchizmas 
nepripažįsta Dievo, valdžios nei 
šeimynos“. Taigi “nebalsuokite 
už socialistus!“ šaukia tas pini
gų patriotas, 
vobaimingąjį

Gaila, kad 
ganas nežino 
“Patrioto“: tikrai turėtų daug 
“vertingos medžiagos“...

Lietuviai darbinihkai - pi-J goję butų geresnės darbo ir 
liečiai, ryto balsuokite už gyvenimo sąlygos ir tetsin- 
šiuos vyrus. Jie yra darbojgas miesto reikalų tvarky- 
žmonių reikalo gynėjai, ku-Įmas, tų pereiga yra — bai- 
rių nepapirks jokie kapita-.suoti už Socialistų Partijos 
listinių korporacijų agentai, kandidatus. ’•<

Visi, kur nori, kad Chica-I------------------
Socialistų kandidatas į alderma

nus iš 11-tos wardos.

Puikus šeimyniškas vakaras, pa
rengtas Liet. Teatrališkos Dr-stės 
“Rūtos” No. 1 ivyks panedėlyj, ba
landžio 1 dieną, Gco M. Chernaucko 
svet, 1900 So. Union avė. Pradžia 6 
valandą vakare. . —Komitetas

REIKALINGA VYRU IR VAIKU 
PRIE LENGVO DIRBTUVES DAR
BO. PRITYRIMAS NEREIKALIN
GAS. MARSHALL
1454 S. SANGAMON ST., CHICAGO

Nelaimė lietuvių 
šeimynoj.

Praeitą subatą tapo mirtinai 
pašautas lietuvių, Kasparų, 1925 
W. Peoria gt., 9 metų sūnūs 
Juozas.^ Pašovė jį Carl Bruno, 
trylikos metų vaikėzas, pašau
tojo draugas. Žaidę tėvų revol
veriu.

Nabagas Tubriwtz’as.
Abraham Tubrivvtz’as, langų 

plovėjas miesto rotužej. niekuo
met nedarydavęs klaidų. Per
eitą subatą nelabasai tečiaus pa
kišo jam koją, ir Tubriwatz’as iš 
kabino žvaigždes ir dryžos (S. 
Valst. vėliavą) — atbulai. Ir 
nežinia kaip ilgai jos butų taiplneĮė rado jį apsivedusiu, 
kaboję, jei janitorių vyresnysis,| Jeigu teisėjas priteis jai tuos 

50 tūkstančių — kada ponas E- 
gan galės išsimokėti?

Sena pasaka. . *1 >
Džiugų spaudu pradėjo nailją 

intilkiniuio kampaniją. KelinS bQ numeryj 
ta jau diena, kaip ji staugia, BuS 
ten t, kad majoras Thompson ir 
jo artymieji šalininkai remią so-. 
cialislų kandidatus. Tatai jie 
darą, žinoma, neatvirai, bet 
stengdajnies įnešt suįrutės senų
jų partijų pasekėjuose. Esą ži
noma. kda keliose wardose ma
joro .Thompsono šalininkai va
rą slaptą kampaniją prieš repu
blikonų kandidatus neva naudai 
demokratų. Tuo tarpu tuos ka
ndidatus indersavusi Municipa- 
Jė Balsuotojų Lyga. Taigi žmo
nės balsuotojai žino juos kaipo 
“geriausius kandidatus“. O 
Thompsono šalininkai, girdi, a- 
gituoja už tokius, kurie neindor- 
suoli ir neturi įtekmės į balsuo
toju minias.

Matote, kaip gudriai sugalvo
ta. Kapitalistiški džingos mato,Į 
kad socialistų įtekmė darosi vis 
tvirtesnė. Taigi reikia surast 
tam priežastį. Kaipgi čia šaky-1 
si, kad žmonės eina su socialis-| 
tais iš įsitikinimo. Reikia sa
kyt, kad jie yra tik lėlės Thom-I 
psono ir kitų politikierių rauko-Į 
sc.-Tikri melaghj dėdės! Dar vienog kartuvės.

Laikė saliun, be laispto. T?s8Įas K;rs‘el'’ ‘‘rin“;

teisėjas Caverly priteisė tu-Į pear*o apeliaciją, reikalaujančią 
lam Edward Krall, vengrui, už- atnaujinti jo bylą. Kartu jis pa
simokei 100 dol. pabaudos ir skyrc ir dievą, kurioje Dcar*as 
teismo kaštus. Krall laikęs sa- lurČ8 but pakartas balandžio 
liūnų be miesto leidimd-laisnio.Lg

t v ~ ' Dear’as, kaip žinia, buvo kal-
Kada jis išsimokės? s tinamas nušovime tūlo Rudolph 

Detektivų seržantas, ponas E- pVolfo ir nuteistas pakorimui.
dward S. Egan, pateko bėdbn.į Kaltinamojo advokatas žada 
Panelė, vardu Martha Bchr, jte- :rpeliiioti į augščiausįjį III. vals- 
traukė jį tieson. Reikalauja Į tijos teismą.
50 tūkstančių dol. atlyginimo,- 
Ponas Egan sulaužęs jai___ ,
žodį. Per kelis pastaruosius 
metus p-lė Bchr visą savo turtą 
dėjusi pono E(lwar<io. “bankan,” 
taigi šelpusi jį. Tatai ji dariu
si tuo įsitikinimu, jogei kartą 
galės būt jo moterim. Apsiri
ko. Nesenai atvykusi iš Free- 
porto (kuriame ji gyveno) pa-

Balsuokite už die- 
Watsoną!
musų kunigų or-

pono Watsono

C. S. P. S. svetainė 
apdegė.

Subatoj, pavakaryj, kilo gai
sras lietuviams žinomuos čekų 
namuos, taip vad. C. S. P. S., 
18-toj gatvėj, prie May gt. Sve
tainėje buvo tuo tarpu susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 
300 žmonių, ir nors tarp susirin
kusiųjų* gaisrui kilus, buvo įvy
kus panika, betgi visiems pavy
ko laimingai pasišalinti laukan.

Gaisras, sako, padaręs nuos
tolių apie 50,000 dolerių.

i duota Areštavo penkis , ' 
jbanditus.

’ Policija areštavo penkis įta
riamus asmenis, nuo 19 iki 21 
inetų vaikėzus. Jų tarpe du ką 
tik išleistus iš Pontiac’o refor- 
ma tori jos. Nukentėję asmens, 
sako, jau pripažinę areštuotuo
sius.

James Connors, nebūtų dirste
lėjęs į viršų, šis ištaisė Turbri- 
witz‘o klaidą ir suspendavo jį 
dviem dienom. Vadinas, davė 
vakacijų. Nabagas Tubriwtz’as, 
jis ir dabar sako, bažijasi, jo- 
gei suvis neabejojąs savo patri- 
otingumu. Bet kaip galėjusi į- 
vykt toji klaida — negalįs sau 
prisistatyti.

Apdegė moteris.
Praeitą subatą pavojingai ap- 

I degė p-ia Carmina Govino, 816 
Bishop gt. Norėjo pakurt pe
čių benzinu. Nugabenta į pa? 
vieto ligoninę. Liko be priežiū
ros keturi maži kūdikiai.

Ar daug šiandie 
apsiriko?

Nieko nepadarysi r— saulei 
paliepta užteket visa .valanda 
vėliau. Šiandie ji, pavyzdžiui, 
užtekėjo 6:32 vai. vietoj 5:32. 
Taigi ir darbo valandos turėjo 
apsimainyti. Bet ar maža rado-

m

WM. VAN RODEGRAVEN

Soc. kandidatas į aldermanus 
nuo 20-tos wardos.

Socialistų Partijos kandidatas į 
aldermanus iš 4-tos wardos.

Cicero, Panedėlyj, balandžio 1 d., 
visi Lietuvių Kooperacijos nariai 
malonėkite susirinkti S. Žvibo svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. Turim šį tą 
aptarti. -—Valdyba.—Valdyba.

REIKALINGA prie žirklių vyras į 
Mcngeležių kiemą. Gera mokestis, 
pastovus darbas.
RELIANCE IRON AND STEEL CO., 
2141 So. Sawyer Avė. Pusė bloko į 
Šiaurę nuo 22 gatvės ir Savvyer avė.

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

r -t ■ \-lChicagiečiij domai.—Gegužio 4 d., 
7 vai. vak. LSS. 81 moji kuopa ren
gia didelj apvaikičiojinuj Gegužines 
Šventės ir K. Markso gimimo dienos 
sukaktuves. Programas bus įvairus. 
Po programų! šokiai. — Kuopos ir 
draugijos prijaučiančios musų dar
bui, meldžiagios nieko tą vakarą ne
rengti. ' —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugija 
rengia paskaitas apie sveikatą ir vai
kų auklėjimą. Paskaitos įvyks nedė- 
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 Chira- 
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.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. mėnesinis susirinkimus įvyks 

seredoj, balandžio 3 d. A. Mikalo
vičiaus svet., 2112 — 137 St., 7:30 v. 
vakare. Visi draugai malonėsite at
silankyti, nes yra balsavimo blan
kų. Norintieji prisirašyti kviečia
mi atsilankyti. Fin. rašt. P. Matonis

Indiana Harbor ,Ind.—Liet. Vyrų 
ir Moterų Apšvietus draugijos, mėn. 
susirinkimas įvyks utarninke, ba
landžio 2 d., A. Mikalovičiaus svet., 
2112 — 137 St. 7:30 vai. vak.—-Visi 
nariai bei narės malonėsite atsilan
kyti paskirtu laiku. Norintis prisi
rašyti kviečiami atsilankyti.

—Rašt. P. Matonis.

REIKALINGA važnyčia, ateikite 
pasirengę dirbt Pandėlyje (šiandie) 
ryte. A. BLACKSTONE.
2457 S. Loomis *St., * Chicago.
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PARDAVIMUI

PARSIDUODA Motelis 48 kamba
rių iš priežasties apleidimo miesto.

ANNA LANG
718 N. Clark St., Chicago.

RAKANDAI

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir keletą 
rakandų už pinną pasiūlymą. Divo- 
nus 9x12, $3, firankas, tapytus pa
veikslus ir tt. Viskas vartota 3 mė
nesiai. 1520 N. Western av., Chicago

NAMAI-ŽEME
------------------ r

PARDAVIMUI—nuosavybė su pir
mos klcsos groserne ir “meat mar
kei”. Viėno augšto namas, nauja 
lietuvių apgyventa vieta. Turi par
duoti iš priežasties liąos. Nebus at
mesta teisingas pasiūlymas. Tel 
Drover 1376, Anton Prazsky, 
2856 Emerald avė., Chicago.

FARMOS, FARMOS I
GERIAUSI vieta dėl lietuvių apsi

gyvenimo Amerikoje, tai yra ant u- 
kių Michigano valstijoje, apielinkė- 
je miesto Scottville, Michigan, kur 
400 lietuvių jau yra pirkę ukes far- 
nias. Pereikite pas mus i šią didelę 
lietuvių ūkininkų koloniją ir apsi
gyvenkite čia ant ūkės. Mes dar tu
rime kelis šimtus gerų ukių-farmų 
tarp lietuvių pardavimui. Skaitykite 
pėtnyčios ir subatos Naujienas, rasi
te platų aprašymą apie musų kolo
nijos ukes-farmas. Kurie norėsite 
pirkti šidjc lietuvių kolonijoje ūkę, 
važiuokite ant šio antrašo.

A. KIEDIS CO., 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Kacine, Wis. — LSS. 124 Kuopos 
susirinkimas įvyks bal. 2 <1., Socia
listų svet., 500 Monument st.—Drau
gai ir draugės, malonėkite atsilan
kyti. . B. K„ Org.

A. PETRATIS

EDWIN ii. WIENĮAN
iš 12-tos wardos.

M

latesnių žinių k 
JOHN JESEVICH.

Eagle Rivcr, Wisconstn

LSS. SI kuopos susirinkimas įvyks 
pandėlyj balandžio 1 d. 7:30 v. vak, 
Liuosybčs svet., 1822 Wabansia avė. 
Kuopos nariai ir visi tie, kur esate 
prižadėję balsavimo dienoj būti prie 
skaitymo balsų. Visi turite atsilan
kyti į susirinkimą. Rinkimų Komit.

Soc. kandidatas į aldermanus iš 
29tos wardos.

Socialistų kandidatas į alderma
nus

Pajieškau savo pačios, kuri pabė
go nuo manęs Kovo 22 d. Paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto, Vilkijos pa
rapijos, po vyru Ona Jakštienė, po 
tėvais—Kaletkiutė; 5’ 2” suvirš pė
dų augščio, juodais plaukais, tamsio
mis akimis, Šlakuotu veidu. Išsivežė 
3 metų mergaitę Onytę, garbenuo- 
tais plaukais. Išsivežė 6 šimtus pi
nigų. Pabėgo su našliu Kaz. Čepai-

FARMOS
Parduodama Wisconsino valstijoje, 
3 mylios nuo miesto Eagle Rivcr; 
20 akrų, žemės, geriausia žemė. Kai
na $650. $50 reikia įmokėti iškal- 
no, likusius ant išmokėjimo per 6 
metus.

20 akrų farma, su namais, kaina 
$1,050. Platesnių žinių klauskite 
laišku. 
Box 302,

k 
i
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PARSIDUODA 120 akrų puikios 
vaisingos žemės Asbland’e, Wjs. Iš 
kurios 40 akrų yra išdirbtos. Stuba, 
barnė ir kiti budinkai gerame sto
vyje; 12 galvijų, 3 arkliai, kiaulės ir 
vištos. Visos ūkio reikmenis su pa
sėliu. Gatava apgyvenimui; turi 
parduot. Pardavimo priežastis—li
ga. Bargcnas, įeigu greit pirksite. 
Nėra agentų. Neatidėliok. Ateik, 
arba rašyk tudjąus po 6 vai. vakare.

G. D. ZMYANCE 
2113 So. Ashland Avė., Chicago.

Visi tos wardos MOKYKLOS

čiu, Kauno g., Panevėžio p. 5 p. aug- 
ščio, kumpa nosis, tamsių plaukų, 
registravosi 24 m .amž., mano pali 26 
metų. Has pirmas praneš, gaus $15 
atlyginimo. Jurgis JakŠis 
3403 So*. Union avė., rAARON HENRY 

. . '■ ''a f A
Skaitykite ir Platinkite

Chicago. m. “NAUJIENAS”

Biednas Nance.
Republikonų kandidatas į al

dermanus iš 6-tos wardos, Wil- 
lis O. Nance, neteko vilties būti 

| išrinktu antru kartu į miesto ta
rybą. Ir tai neveizint to fakto, 
kad jis neturi sau demokratiško 
konkurento.
balsuotojai einą su socialistais. 
Tikrai biednas tas ponas Nan
ce!

Nelaimė. *
Bėgęs visu smarkumu Auro

ra, Elgin and Chicago elcvato-
Costello išteisintas.

I Civil Service komisionieriai 
galutinai atmetė visus kaltini-{nūs vakar užvažiavo ant auto
rinis prieš policistą Thomą Cos- niobiliaus ties Neperville vieš- 
tello, buvusį valstijos liudininką keliu. Viena moteris Užmušta, 
Healey byloje. Costello buvo į- dvi sunkiai sužeistos 
tariamas papirkų ėmime. neapsižiūrėjimas.

šoferio

Bi

CHARLES H. BERANEK

Socialistų kandidatas į alder
manus nuo 30-tos wardos..

NORIU išmainyti savo bizniavą 
(su salimui) namą į kitokį namą, be 
biznio, kad butų mūrinis, su augŠtu 
bcizmentu, štoreliu, prie karų lai- 
nės. Tol. Yards 2964.

Peter Gadeiko, 
2858 Emcrald Avė., ‘ Chicago.

JOS. A. AMBROZ 
■... , .a

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES - * 

6205 So. Halsted st., 2386 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De» 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta Išmokinti jus pasiūti suknea ui 
810. Phone Seeley 1649

SARA PATEK, Pirmini nW

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir liatavUk 

kos kalbų, aritmetikos, knyffverfya* 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lyhos teisių, Suv. Valst. istorijos. •- 
belnos istorijos, geografijos, politL 
kinės ekonomijos, pilietystės, daUia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo • rytą 
iki 5 po pie\ ų; vak. nuo 7:90 Ud IdMk 
3106 ko. Halsted ŠL Chicago, I1L

ji


