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oučme 17,000 vokiečių 
belaikiu

Šnipų bilius senate

rkų. Vadinasi, jisai yra la
bai nemalonus Vokietijos 
valdžiai.

Streikininkai jau spėjo su
rengti keliatą demonstraci
jų. Pranešimai sako, kad 
įjos “buvę tvarkios,” tik vie- 
\nur-kitur tekę pastebėti no
ras iškulti keliatą langų puo
šnesnėse Berlino gatvėse,

Didelis streikas Berlyne
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 

DIDELI.

Prancūzai suėmė septynioli- 
ką tūkstančių belaisvių ir 
daug kitokio karės grobio.

LONDONAS, bal. 19. — 

didžioji žmonių skerdynč 
vakariniame karės fronte 
vis dar nesiliauja. Atpenėk—

ŠNIPŲ BILIUS SENATE.

Pavojus spaudos laisvei; de
batai už ir prieš dar tebe
sitęsia.

WASHINGTONAS, bal. 
19. — Pavojingiausias- šios 
šalies spaudos ir žodžio lai
svei bilius, koks kada nors 
buvo sumanytas, jau atiduo
ta senatam Tai taip vadina- 
masai šnipų bilius. Bilius

REIKĄLAUJA I 
KINT TITULl 

LUOMUS 
. ■ y di.

Į * Lm -g?

Karališkos ir bažnytinės že
mes turi but šugrąžinta 
žmonėms.

PETROGRADAS, bal. 19. 
— Vakar čia užsibaigė dar- 

k. a. Unter Der Linden, Friel bininkų ir kai!eix|į tarybos 
drichstrasse.ir 1.1. atstovų, suvažiavimas. Su-

Berlino socialistų laikraš- važiavime tarp kita pirimta 
rezoliucija, * reikalaujanti, 
kad butų ^panaikinta visi ti-

tis Vorwa'erts tarp kita sa
ko, kad dabartinis Berlino 
darbininkų streikas ir jų de
monstracijos yra iššaukta 
netik naujuoju valdžios pa
tvarkymu kas del maisto, 
bet taipjau ir susidėjusių 
politinių apyštovų. Žmo
nėms jau įgrisę laukt žada
mųjų reformų, kurios atidė
liojamą. Pagalios tuo jie pa
godą ir savo troškimą atsie
kti kuogreičiausios taikos. 
Sykiu betgi jis pažymi, kad 
dabartinis Berlino dąrbinin-

pasekmių.

S IR
REIKALAUJA SUGRĄ

ŽINTI GINKLUS. REZIGNAVO.

Petrogrado gyventojai-dar-^AMSTERDAM, bal. 10. — 
bininkai turį pasiėmę iš 
valdžios sandėlių apie 40,- 
000' šautuvų ir 35,000 re
volverių.

Konvencija
Viennos laikraščiai praneša, 
kad šiomis dienomis rezig
navo dar du Austrijos mini
sterių kabineto nariai—pra
monės minfstęris Dr. Urban

ris be portfelio. Jų rezigna
cija“ jungiama su Austrijos 
parlamento sušaukimu se
kamam mėnesyj, kurio šau
kimas, jų nuomone, esąs be- , 
reikalingas “delei susidėju
sių politinių apystovų.,r

PETROGRADAS, bal. 19. ,'iir Dr. Baernreither, ministe- 
— Petrogrado komandie- 
rius, gen. Kornilov,- išleido 
atsišaukimą į Petrogrado 
gyventojus, reikajaudamas, 
kad jie sugrąžintų paimtus 

įtulai ir luomai Rusijoje. To-į laike revoliucijos iš valdžios 
je pat rezbiiucijbjl, beje, rei
kalaujama konfiskavimo vi
sų karališkų, ’ bažnytinių ir 
klioštorių žemių, t kad su
grąžinus jas žmonėms.

Jeigu tatai Rusijos darbi
ninkams pavyktų atsiekti —■ 
“dievo duotiemsiepis” butų 
nekas 
baus

atstovų suvažiavimas. Su-

sandėlių ginklus. Sulig val
džios apskaitliavimo, laike 
revoliucijos sukilėliai paėmė 
iš sandėlių keturiasdešimt 
tūkstančių šautuvų ir trisde
šimts penkis tukst. revolve
rių. •

PASKANDINO ISPANI
JOS LAIVĄ.

žuvo aštuoniolika žmonių. >

ytin rie ANGLIAKASIAI LAI
MĖJO.

pageidaujamų
'Tatai galį padrąsinti Vokie
tijos priešus prie tolimesnio' 

_ . ... 'liejimo kraujo ir sumažini-ispausdinęs žinių, kuriomis

šios šalies priešas, ga- 
buti'baudžiamas iki de

šimties metų kalėjimo ar 
’ $10,000 piniginės'pabaudos.

ir
mo amunicijos pagaminimo 
v o k i e č i ų armijoms...

KONI

PERGALĖ, AUGALAS'
KAIZERIO VlfešPA -

TAVIMUI.

Jeigu Vokietija pralaimėtų 
karę., kaizerio sostas turė
tų eiti velniop;|

-----
AMSTERDAMŽbal. 19. —

Padidinta algos 20 nuoš.

NEW YORK, bal. 19. — 
\Pagąlis 225,000 angliakasių, 
dirbančių Illinois, Čhio, In
diana ir vakarinės Pęnnsyl- 
vanijos minkštųjų anglių 
kasyklose, lėmėjo algų pa
didinimą. "Samdytojai suti-

lės išsiaiškinti tokias žinias 
tie, kur turės teisės bausti?

Bilius randa stiprią opozi
ciją. Vakarykšti debatai 
tuo klausimu nedavė geisti-

i lig kuriuo kiekvienas asmuo 
vaklesnė- Vakar francuzai iar laikraštis, surinkęs ir iš- 
lar didesniu įnirtimu užpuo-

- ' I 
I

ė vokiečius Rheims-Cham-. 
i

?agne fronte. Ypač smarki 
kova ėjo ties Ville-au-Bois 
šioje vietoje francuzams te
ko apie trylika tūkstančių 
vokiečių belaisviu ir daug ki- ' • - r f
tokio Mfes grobio.. Nežiū

rint pasibaisėtinu vokiečių 
kontratakų, jiems visgi ne
pavyko atsiimti prarastų po
zicijų. w

Paskutinis Paryžiaus pra
nešimas sako; kad nuo pane- 
dėlio, t.y. pradėjus francu
zams dabartinį didįjį užpuo
limą, jų rankosna pateko se
ptyniolika tūkstančių nesu
žeistų priešo kareivių ir sep
tynios dešimtįs penkios ka- 
nuoles, kelios jų paties di
džiausiojo kalibro. Kiek 
tuo pačiu laiku sužeista, ofi
cialis pranešimas nesako. Jei 
tikėt korespondentų prane
šimams, sužeistųjų skaičius

' yra pasibaisėtinas. Jisai e- 
aę dąugiau nei du syk dides
nis už patekusių nelaisvėn

«skaičių.
Anglai irgi neką mažiau 

' suėmė priešo kareivių. Nuo 
balandžio 9 d. iki šiol jų ra
nkosna pateko keturiolika 
tūkstančių vokiečių. Vadi
nasi, vokiečiai neteko vien 
patekusiais belaisvėn 31,000 
kareivių. Jei tikėt augščiau 
privestoms skaitlinėms apię 
sužeistųjų skaičių, tai liudy
tų, kad vokiečiai bėgiu pus
antros savaitės turėjo nete
kti apie šimtą tūkstančių ka
reivių!

Apie.savo nuostolius tal-
'mkai tyli. Tai nieko ste-

a. Prisieina manyti,
. jie nėra mažesni už vo- 

iečių nuostolius. O kovos
galo dar nematyt. Dar taljkusips šią šalį žinios, skelbė, 
kininkai nepaėmė Quentino, kad dabartinis streikas ne- 
Čambrai, Lens ir Laon, ku- ■ paliečiąs amunicijos darbi
nu jie siekiasi. y įkibtai bus' ninku. Vakarykštis Copen-

šiandien tęsiama debatai. Ar 
senatas priims ji ar atmes, 
tuo tarpu negalima pasaky-

bilius grasina nemenku pa
vojumi šios šalies spaudai.

BERLINO STREIKAS
TĘSIASI. •

reiklioj a 250,000 darbinin
kų; valdžia prižada iiebe- 
mažinti duonos porcijas.

B ERLIN AS, bal. 19.—Be
rlino darbininkų streikas’ tę
siasi. Atėjęs iš Berlino pra
nešimas sako, kad streikini
nkų skaičius siekiąs net dvie
jų šimtų ir penkios dešimts 
tūkstančių žmonių. Tas pats 
pranešimas, beje, sako, kad 
valdžia davusi darbininkams 
užtikrinimo nebefhažinti 
duonos porcijas ir todėl ma
noma, kad jie tuoj grįšią 
darban.

žinios iš Copenhagen© bet
gi skelbia priešingą. Ten 
sakoma, kad darbininkai nei 
nemaną grįžti darban , kol 

^valdžia neduosianti'-sekamų 
užtikrinimų: suteikti darbi
ninkams užtektinai duonos 
ir bulvių, rupinties tinka
mu paskirstymu kitų mais
to reikmenų ir duoti užtikri- 
mimą pravesti pažadėtas 
Prūsijai balsavimo refor
mas.

Akyva pažymėti dar ir se- 
karną faktą. Iki šiol pasie-

trukt diplomatiniai ry
šiai su Vokietija.

BUENOS ATRES/bąT. 19.’ 
Pagalios dar viena pietinės 
Amerikos respublika konfis
kavo radusius prieglaudos

se vokiečiu laivus. -Tai Ar- 
C'

gentina. Oficialis Buenos 
Aires valdžios pranešimas 
sako, kad tatai ji padariusi 
tikslu apsaugoti tuos laivus 
nuo galutino jų sunaikinimo 
vokiečių jūreiviais. Nėra tė
čiais abejonės, kad šalia to 
tikslo ji turėjo ir kokį nors 
kitą “tikslą”...

Šitas neišvengiamai turės 
priversti prie trūkimo diplo
matinių ryšių tarpe tų dvie
jų šalių. O paskui — gal ir 
karės.

UŽPULDINĖJA VOKIE 
ČIUS.

Išplėšė apie tris šimtus 
namų,

Be didžiumos karės progra
mų, visuotinam partijos 
narių balsavimui bus pa
duotas dar ir mažumos 
programas-—Konvencijos 
pabaiga.

ST. LOUIS, Bal. 15.
Kada tapo priįmta didžiu

mos rezoliucija su jos karės 
programų, tuojau po to dele
gatai, balsavusieji prieš ją,
sutaisė antrą partijos kares 
programą ir su šešių dešim
čių delegatų parašais jteike 
konvencijai, reikalaudami, 
kad šalia didžiumos rezoliu
cijoj išdėto karės programa 
butų paduotas visuotinam' MADRIDAS, bal. 19. — Iš

Madrido pranešama, kad vo- partijos narių balsavimui ir 
kiečių submarina paskandi- mažumos programas. Vė- 
nusi dar vieną Ispanijos pri-, Hau, prie pirmutiniųjų para-
klybinį laivą — Makedonia. 
Laivas torpeduota be perse
rgėjimo. žuvo aštuoniolika 
žmonių. Sakoma, kad nau
jasis vokiečių submarines 
antpuolis turėsiąs dar labiau 
sukelti x Ispanijos žmonių 
nuomonę prieš Vokietiją.

Jau ir patįs atžagariausįeji ko pakelti darbininkams al- 
; Vokietijos elementai pripa- gas iki.20 nuoš.
žįsta, kad kaizerig sostą lau- Tai pasekmė angliakasių 
kia toks jau likimas, kaip ir ir samdytojų atstovų konfe- 
jo “brolio” Mikėsjp jeigu tik rencijos, kuri šiomis dieno- 
Vokietija Pral^i|tų šią ka- mis buvo sušaukta Nąw Yo- 
rę.^^ienUm^
žagareivių dienraštyj—Tage 
Zeitung — grafas Revent- 
low tarp kita ve kaip atsilie
pia apie kaizerio sosto liki
mą. “Jau senai mes išreiškė
me tą pažiūrą, kad Vokieti
jos pergalė ir još monarchi
ja — abi priklauso viena nou 
antros. Be Vokietijos per
galės jos monarchija veikiai 
paliautų gyvavusi”... Vadi
nasi, jeigu Vokietija pralai
mėtų dabartinę karę — Vi
liaus sostas, šiur, turėtų ei
ti velniop.

O kelintas jo gailėtųsi?

PORTE ALEGRE, bal. 19 
— Telegrafas praneša, jogei 
pietinės Amerikos mieste 
Porte Alegre talkininkų šąli 
ninkai surengę didelę demo
nstraciją. Demonstrantai 
vaikščiodami gatvėmis šuka
vę už karę su Vokietija ir už-, 
puldinėję. Vokietijos paval
dinių namus. Sako, pakvai- 
šusiejLkarės šalininkai tuo 
budu išplėšę arti trijų šim
tų namų/ v

Kas biaurisi kare, o kas 
jos nori.

ATMUŠO VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMĄ.

PETROGRADAS, baf. 19. 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, kad vokiečiu 
pulkai bandę užpulti rusus 
netoli Braila, Rumunijoje, 
palei Danube upę. Užpuoli
mas tečiaus atmušta su dide-

i ; • • : , ’» » '■ ’ * L. Z. * ’■

igyta, mirtis praris dar kitą hageno pranešimsa jau sa-
tukstapčig 'kareivių, ko, kad streikan išėjusi “ir 

____ dalis amunicijos d^rbinin- liais nustoliais vokiečiams.

irko mieste.

GRAIKIJOS MINISTERIŲ 
KABINETO KRIZIS.

įPremieras žada inteikti ka
raliui savo rezignaciją.

.AMUNICIJOS DARBININ
KŲ STREIKAS.

VARŠAVOJ.

Vokiečių valdžia ^grasina 
streikininkams didelėmis 

, bausmėmis.

30,000 MEXIKOS KAREI
VIŲ SUV. V ALST. 

PASIENYJ.

< I Paso gyventojai 
, nerimauja.

At- 
I 

eina žinių, kad Carranza 
traukia vis daugiau kariuo
menės Suv. Valstijų pasie
nin. Iki‘šiol jau esą sutrau
kta apie trisdešimts tūksta
nčių Mexikos kariuomenės 
arti šios šalies rubežiaus. 
Nors kiek laiko atgal Mexi
kos valdžia aiškino tą savo 
žingsnį noru pagauti žino
mąjį banditų vadą Vilią, vis 
dėlto EI Paso gyventojai žiū
rį su nepasitenkinimu ir ba
ime į dalykų Stovį anapus 
Rio Grande upės,

, EL PASO, bal. 19,

REZIGNAVO VENGRIJOS 
PREMIERAS.

LONDONAS, bal. 19. —' 
žinia iš Amsterdamo - sako, 
jogei ten gauta pranešimų 
apie Vengrijos premiere Ti
sza rezignaciją. žinia apie 
premiero Tisza rezignaciją 
buk buvus išspausdinta Bu
dapešto socialistų laikrašty
je No weszavk.

ATHEN, bal. 19. — Puoli- 
mas Graikijos ministerįų 
kabineto tik valandos klau
simas. Dabartinis Graikijos 
ministerių kabineto pirmini
nkas Lambros rengiasi in
teikti karaliui Konstantinui 
savo rezignaciją.

Kokių priežasčių delei tu- 
iri pulti dabartinis Graikijos 
ministerių kabinetas, prane
šimas nesako. Reikią betgi 
įmanyti, kad tai ne’ be “lais
vosios Anglijos” spaudimo, 
kuri beliubsuodama iš vokie
čių Belgiją baigia smaugti 
nelaimingą j ą draiki j ą.

' COPENHAGEN, bal. 19. 
— Danijos sostinėje gauta 
patikėtinų žinių, kad Varšu
voje kilęs amunicijos darbi- 

r\ninkų, leųkų, streikas. Vo
kietijos kariškoji valdžia iš
leidusi rustų pagraudenimą 
.streikininkams. Tatai iš
spausdinta* ir lenkų laikraš
čiuose. Atsisakantiems dir
bti valdžia grasina kalėjimu 
<arba pasiutimu į belaisvių 
i lagerius.

APLEIS KAIZERĮ.

Austrija, Turkija ir Bulgarija 
rengiasi 'padaryt atskirą taiką 
su talkininkais.

VEJA FRANCUZUS.

BERLINAS, bal. 19. — O- 
ficialis Berlino pranešimas 
sako, jogei vokiečių armijos, 
veikiančios Makedonijos fro 
nte, gana skaudžiai supliekė 
francuzus ties Crena Ste
na. Šioje vietoje vokiečiai 
privertė francuzus apleisti 
tvirtai įrengtas pozicijas, 
kurias šie buvo atėmę nuo 
vokiečių pereitą kovo mene-

LONDONAS, ; bal. 19. — 
Londone gauta pranešimų, 
būtent, kad dabartinės Vo
kietijos talkininkės — Aus
trija, Turkija ir Bulgarija— 
darančios suokalbį — apleis
ti savo talkininkę Vokietiją. 
Vadinasi, jos norinčios pa
daryti atskirą taiką su tal
kininkais. Tuo tikslu jos 
buk yra pasiuntusios Šveica
rijon būrį savo užkulisinių 
diplomatų...

Londonas šitą žinią atsisa-, 
ko patvirtintu. Nėra betgi 
abejohės, kad tai yra niekuo 
neparemtas prasimanymas.

dangi šešiasdešimts sudaro 
daugiau kaip kėtvirtdalį vi
sų konvencijos delegatų, tai, 
sulig partijos konstitucija, 
jie turi teisės tokį reikalavi
mą statyti, ir jų programas 
bus leidžiamas balsavimui 
kartu su didžiumos progra- 
mu.

Šitą mažumos programą 
paduodame čia taipjau išti
sai: . ,

Del karės politikos.
“Kongresas paskelbė/ kadT 

tarp-šios šalies ir Vokietijas 
yra dabar karės padėjimas. 
Taigi karė tarp tųdviejų val
stybių yra faktas. -

“Mes priešinomės, kad ši. 
šalis nestotų z karėn, bet 
mums nepavyko. Politinės 
ir ekonominės darbininkų 
klesos organizacijos nebuvo 
pakankamai stiprios, kad 
butų galėjusios padaryti ką- 
nors daugiau, kaip protes
tuoti. " V'

“Nepavykus musų agita
cijai, kad sulaikius nuo ka
rės, mes galime pripažinti ją 
tik.kaipo faktą, ir stengties, 
visuomenės nuomonės spau
dimu, priversti valdžią veik
ti sulig konstruktyviu pro
gramų

“Musu tikslas dabar turi 
būti: veikti taip, kad kiek 
galint sumažinus kentėji- >

rė pastatys musų žmones; 
ginti savo teises ir laisves 
nuo reakcijos pasikėsinimų, 
ir stengties, kąd kuoveikiau- 
šia įvyktų taika demokFail
iniais pamatais, kuri išeitų 
tarptautinės darbininkų kle- 
sos naudai.
Slatymas priekin demokra

tinio programų

“Toliaus, mes turime pa
sinaudoti pragumais, kurių

VOKIETIJA UŽTRAUKĖ 
ŠEŠTĄ KARĖS PASKOLĄ

Dar $3,282,000,000 kares 
reikalų vedimui.

BERLINAS, bal. 19. — O- 
ficialiai paskelbta, kad Vo
kietija užtraukė naują karės Ipon gerb. Bulotų. Dalyvavo 
paskolą — tris miliardus du įžymiausioji Chieagos lietu- 
šimtus. ašttionias dešimts du yių inteligentija. Daugelis 
milionu dolerių. , Tuo budu i sakė prakalbas. Platesnis 
Vokietijai šioji karė prarijo {aprašymas tilps “Naujieno- 
penkioliką miliardų dolerių, se” rytoj. " '

IŠLEISTUVES EUROPON 
GERB. BULOJ'Ų.

Vakar Mildos svetainėje 
atsibuvo vakarienė pagerbi; 
mui išvažiuojančių Euro-

mo k r at i n i k o 1 e k ty v izm% 
Kiekviena kitų kariaujan
čiųjų šalių per karę pamatėm 
kad kapitalizmas savo prigL 
mimu nesugeba pasekmingai 
veikti:' Kad galėjus įmano
mai pasekmingiau veikti 
tiek karės tiek pilieti jos rei
kalais, pasirodė reikalinga 
esant išsižadėti būtinųjų ka-

(Seka ant 6 pusk),



Iš. Kariško Dieninio

Chicago, HL

Moralybes Išsivystimas

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
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yra ma
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Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą paraše garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ugaudas.

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe-

Gen. Hissing serga; jo vieton 
paskirtas gen. Zwehl.

PALIUOSAVO BELGIJOS 
GUBERNATORIŲ.

C. Oxmano 
ojo šerifui, buk Qxma

Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto
jo Emile Zola.. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

sikase į dideles ir mažas duobe
les, ir tik naktimis vieni iš drą
sesniųjų nueina atnešti maisto 
ką buvo palsėpę žemėje.

Z t ERB. Naujienų skai- 
V? tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Išliuosavimo judėjimas,
Vergystė, Girtuokliavim
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai
kas darbas, Žmogaus prigimt

Tie visi išaiškinimai randasi knygoj*

yveninio 
Li e t u vos gyven to- 

kuo buvo 
kasdieniniai 

vaiz-

miesto laukai, 
ir vo- 

viduriu 
arenos: 

arija,

PASKANDINO 28 PIRKLYBI 
N1US LAIVUS.

Pergyveniai Lietuvoj antru 
kares pusmečiu.

ROMA, bal. 19. 
mirąltija praneša 
pereitos savaites vokiečių' sub
marines paskandino septynis 
Italijos pirklybinius laivus — vi
so 3,650 tonų in talpos.

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

Kapitalas i Sausio, 19x7, $145.006 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ... M........' $52.813

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.” -

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba” 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalįs Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas. >
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

naudotojus.
Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 

bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: _

AREŠTAVO MOONEYS _ 
LIUDININKĄ.

SAN FRANCISCO, bal. 19. — 
Telegrafas praneša, kad Sai 
Francisco policijos šerifas, pri
siklausęs kokio iki RigaU’o pa 
pasakojimo, pareikalavęs 
ranto areštavimui nuteistojo pa
korimui Mooncy’o liudininko:— 
tūlo F. C. Oxmano. Rigall’as 
papas 
nas bandęs papirkti jį, Rigali’ą, 
kad jis suteiktų kreivą prisicką 
tikslu paliuosuoli Mooney.

Kaip tai lengva ponui šerifui, 
prisi k 1 a usiu s pa pasakoj imu 
šluoti ii 
čiamuosius šio svieto 
siems žmones!

Angly kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystCs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teishj 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystfis
Politines ekonomijos 
Dailarašystčs

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai 

Vakare nuo 7:8p i
I860 Emerald Ave.

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra.seniau- 
šia, didžiąusi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, ?raŠyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

619 Fourth .St., (viršuj Saper 
vaistinyčios). \

SIOUX CITY, IA.
’ Pasekmingai vedu visokius 

reikalus, kaip kriminališkuosę 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą. ; '

, kuriuos 
tranšėją, 

duzgeneių
Rot jie, per
ved stengia-

gy venom e po ruso 
1, bet apart kariuomenes, 
načalninkų (langiaus nc- 

,Tokių formališkų įsaky-

rj^MONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. > '

BRUXELLES, bal 
Belgijos 
kad dabar t imS* vokiečių valdžia 
paskirtas Belgijos valdytojas, 
getų Bissing’as, sunkiai apsirgęs. 
Jo vieton kaizeris paskyręs nau
ją Belgijos gubernatorių — gcn. 
Zwebll’į.

Prirenk* visiems IIhIuumwi Mklnhi*, trsmfc1 
nuo j m lt patarimnu duoda lykidL 
788-88 Milwaukee Av«^ arti Cki«at# Av*. 
lubo*. VALANDOS* Nuo * išryto Md valu 
ruL Nediliomb nuo « llryto Iki 1 pikti* 

Haymarkrt M4I4.

Phone: Y«unIm dllt .

Dr. A.R. Blumenthal

Tuomet 
valdži 
jokių 
buvo.
mų pildyti valdžiso, darbus Lie
tuvos ūkininkams nebuvo duo
dama — kariuomene ėmė pagal 
savo reikalavimą, jeigu du ką 
galėjo nustverti: žmones ir tur-

dienas. Paskui artilerijos mū
šiai 'apsistojo ir sužeistieji nc- 
vaitojo: jie buvo jau išmirę.

Prisiminus tuos reginius, bai
sus, šaltas drugis pakrečia visą 
kūną, kvaišta galva.

Užėjus dideliems žiemos šal
čiams susikašė Lietuvos žemėn 
rusų ir vokiečių kariuomenės, 
ir tik vieniems pasijudinus, kiti 

ne vieni nė antri negalė- 
rinkti su

žeistuosius bei užkasinėti lavo
nus. Taip susikasę armijos 
sėdėjo apie 7 savaites, ir tik re
tai kurią dieną pasirodydavo 

du Vokietijos arbaTRu- 
raiteliai, jodinėjanti- žval- 
po išdegintus kaimus ir, 

kaip migla, nuklotus lavonais 
laukus.

Po šešių mėnesių 
kares lauke 
jai pastojo ne tais 
prieš karę baisus, 
širdį perveria n tieji kai

Dr. Ramsęr
AKIO »PMCJAU»TAK

LONDONAS, bal. 19. — Ofici- 
alis Londono pranešimas sako, 
kad bėgiu pereitos savaitės vo
kiečių submarines paskandinę 
28 Anglijos pirklybinius laivus 
— iki 1,600 tonų intalpos kiek
vieną. <

Tuo pačiu Jaiku Anglijos prie- 
plaukosna, sako pranešim sa, 
įplaukė 2,379 įvairių šalių lai- 

plaukė — 2,331.

momentą 
galvą, bet... 
Ne _ dėlto, 

vien pleškanti 
nuo

.vaikščiojančių nervų šmotus. 
Kiek jaukesniais ir ramesniais 
atrodė tie, kurių šeimyna da 
buvo neišsklaidinta, niekas iš 
jų tarpo neužmušta, ir gyveno 
savo trinkose,. Bet tie, kurių 
triobos tapo sudegintos, visas 
turtas sunaikintas, dalis šeimy
nos narių sui 
sudraskyti g 
ar lauke — 
vien šešėliais 
bašninkais. 
aiksėjo prie 
žmogaus pasijud 
darni alkani, nė 
apie valgį. Ištisas 
migo, o jeigu 
nors tranšėjoje, 
kę akis šokdav 
rėkdavo nesavu 
balsu:

vius, ir dello jie tapo pakloti po 
rusų kulkasvaidižiais.

Kiek tūkstančių žmonių ten 
buvo tą kartą išžudyta, to nega
li pasakyti ne tik valui žmonės, 
bet nė kariškos valdžios, nes ki
tą dieną vokiečiai bombardavo 
Kalvariją sunkiąją savo artileri
ja ir rusus

u z 
kareiviai 
naujai iškilusios 
susi uostysime.”

Kareiviai persimainė^ >-
Ant rytojaus,sužinojoipc, kad 

tam tikslui buvo uždegtas Igna
tavičiaus kluonas, o nuo to su
degė visos triobos Ignatavičiaus, 
Navicko ir Senkaus.

Tos triobos yra pirmutinės 
nuo Kalvarijos miesto į rytų pu
sę. Jose buvo susispietę keli 
šimtai nelaimingųjų pabėgėlių 
šeimynų, o kilus gaisrui visi 
žmonės turėjo bėgti ant sniego 
ir glausties prie... užmuštų ka
reivių lavonų!

Vokiečių apkasai tuomet bu
vo pradžioje Kalvarijos miesto, 
prie krikščioniškų kapinių. 
Rusai, norėdami atsiimti, Kalva-j 
riją, atakavo vokiečius begali
nę daugybę kartų, pakrėsdami 
tūkstančius savo kareivių po vo
kiečių kulkasvaidžiais bei šar
vuotais automobiliais. I

Tvirti rusų .apkasai buvo mie
sto laukuose. _ į

Karlą, rytmetyj, ištiko praga
ri kas mušis, kuriame vokiečiai! 
tapo pergalėti ir rusai įsiveržė 
atgal į Kalvariją. Buvo kalba
ma, kad tą kartą vokiečiai siun
tė atakon nugirdytus savo karėi-

mažųjų vaikelių nevic- 
ena kares baiseny- 
iip ir suaugę žmo- 

ramiai

Siaučiant žiemos vėtroms ir 
pusniems sųsispietėme nesude- 
gintosna ūkininkų tribbosna, ir 
laukėme Kalėdų, nes manėme, 
kad užstojus naujiems metams 
gal ir karė pasibaigs... o nekurie 
žmonės tvirtino, kad taip ilgai 
būti negali: nuo Kalėdų iki Nau
jų Melų rusų ir vokiečių “cie- 
coriai” padarys “proliungatą”, ir 
kad jų ištikro svarbus spėlioji
mai nebūtų tuščiais -— priveda 
faktus iš Rus.-Jap. karės 1904 
— 5 m.

nuvijo atgal, net 
I prie Kirsnos upės ties Zubriais.

Tie kaimai 
kur pirmiaus buvo rusų 
kiečių apkasai, likosi 
pragariškos, kariškos 
vokiečiai susikasė ties Kalv

Į o rusai ties Kirsnos upe; tokių 
budu protarpis, apie 5 viorstais 
ilgio, išrodė baisitftisia pasaulio 
regykla: nesuspčj us palaidoti 
žuvusių atakose kareivių lavonų, 
nesuspčj us surinkti sužeistuo
sius prasidėjo nesiliaujantis ru
sų ir vokiečių artilerijos šaudy- 
masis. Išsergėj 
iškili iš duobės 
žiūrėti degalini;

z' ' ? •

kad ore matosi 
liepsna, ir vyniojasi "tiršti 
parako ir paskutinių Lietuvos 
gyventojų triobų ir medžių du
rnai, bet del to, kad nukloti la
vonais laukai da vartomi, kilno
jami plyštančiomis kariautojų 
granatomis ir bombomis. Už
muštieji draskoma į šmotus ir 
apverčiami žemėmis, sužeistieji 
taip-pat... Bet skaudžiausis re
ginys, kuomet jie replioja po 
savo nelaimės draugų lavonus, 
stoja, ką tai šaukia ir vėl krinta 
kraujuosna. Verkia-vaitoja kol 
iš vienos ar kitos pusės šaudan
tieji jų broliai neatsiunčia jiems 
mirtięs.

Amerikos LlBtuvIy Mokykla
Mokins

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka!

\ . Gyvenimas yra tuMŽIat
^uome^ P^nyksta r® 

J gėjimas.
F Ja vartojame paM®

• vintą Ophthalmomete)
jlO Ypatinga doma atkrei 

piama jį vaikus.
Valandom: Nuo W ryto iki S vakarei 
win DUO 10 iki ia diena.

4®4> S. ASHLAND AVAL. 4T m.

rikiai sužeisti, arba 
ranatomis, trioboj 
tie žmonės atrodė 

, atrodė gyvais na- 
Jie krūpčiojo ir 

kiekvieno kito 
inimo. Jie, bu- 
neužsi mindavo 

naktis ne
idavo kur 

tai vos sumer- 
iš snudulio ir 

kokiu tai dyku

tai nuvargę, bet pilni galimo, 
— atbėga duobėn ir rankytėmis 
mosuodami pasakoja: kiek ir 
kur matė raitų, pėkščių ar va
žiuotų kareivių; kur eina ar jo
ja pulkeliai rusų j r kur vokie
čiai, kiek malė krintant šau
dau ties ir lt.

irc
įaskui baust nėpaken

lidiem

Tcl. 211* 0
S Dr. A. L. Yuška §

Gydytojas Ir Chij*nrg&K Jįįj 
1749 So. Halsted Si, kampas 
18-tos gatvės* Chicago, Ill.

Vieną tamsią, tamsią naktį 
kalbėjomės su kareiviais dežiu- 
ruojančiais prie kariško telefo
no aparato. Iš pirmos linijos 
apkasų patelefonavo, kad šią
nakt reikia permanyti jau 28 
dienas ten sėdinčius kareivius.

Naktis tamsi. Keliai nežino
mi. Kareiviai projektorių netu
ri. Kaip rasti apkasus? Nepo- 

iš apkasų atsako: “mes 
me artimiausią triobą ir 

eina tiesog ant 
šviesos, o ten

VASAROS LAIKE KŪDI
KIŲ MAITINIMQ.-KLAU- 

SIMAS PASIDIDINA..
Nesveikuojant jusą kūdikiai 
iŠ priežasties maisto, duok jam

ĄcufL
E/ GLEBRAND CONDENSED
MIL.K 
nrM«£ o » o « zku.

Tasai švarus, maistingas pie
nas pasekmingai vartojamas 
jau suviršum šešiosješimts 
metų. Ar tai namie, ar sve
tur, tasai lengvai gaunamas, 
lengvai sutaisomas ir visuo
met vienodas pienas yra sau
gus kūdikiams maistas.
Šį> apskelbimą pasiųsk į__
Gorden’s Condensed Milk Co. 

New York City.
o kaip vartoti—paaiškinsim.

Ateikit y VQ M | Aš jus 
pas If Y K 111 išgy- 

niane W M 1101 dysiu

Neriai CooE Cooniy 1 TnijLv*
A. PETRATIS & CO.

Rea) Estate Ofisą*
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namui, lotus ir farmaa.
Apsottgoj'a turtą nuo uįnits.

Periiuri apetraktua, padaro popieraa
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvė
kampas Halsted •« Drwer

Degam! šauna! papjovė, slėp- 
kimes ir tam panašiai.

Suvalkijoje iš tokių priepuo- 
Jių numirė nemažai žmonių, 
netik silpnųjų moterų, bet ir vy
rų, pa v. Santakoj tokiu budu nu
mirė visoj parapijoj žinomas 
dmtvyris Jonas šiurkus, Dam- 
ba ūko j e Ant. Kasparavičius, 
prieš pat karę parkelevęs iš A- 
nierikos ir karės delei 
sugrįžti atgal.

Skaudi ir juokinga 
atsibuvo Kalvarijoje: 
įlinkas Kliučius miegodamas stR 
sapnavo, kad vokiečių kareiviai 
grobia jo prekes ir jį patį smau
gia už gerklės. Jis pradėjo ne
va ginties: mušė rankomis į 
abi puses. Įskaudinus pačiai, 
toji pašoko iš miegų ir ėmė jį 
uz rankų laikyti. Jis tuomet 
ištiesų pamanė, kad tai jį dusina 
prusai ir da labiau persigando. 
Po to į). Kliučius smertclnai 
sirgo iš išgasties, o jo p’ati nuo 
sumušimo.

Sielos 
nodal pergyv 
bes: vieni, ki 
nes, stengėsi užsilaikyt 
ir, išgirdę šautuvų . tai 
skubina lyst tani tikrosna duo 
besna. Kiti gi beveik visa laikf 
verkė. Buna tokių 
reikia našle įnešti į 
kad išsisaugoti nuo 
kulkų ir šrapnelių, 
imti kariška dvasia, 
si išlįst iš duobės, J 
nepastebi — tuoj nubėga ku 
nors į greblįtę ar už akmens ir 
pa tuno j a kol šaudy masis praei 
na, kūdikiai, nors neišpasaky

ikejmias. rateniahzmas 
iška Lygybė, Privatiški 
ve jo gaudytojui, l ’raktiš 

\) Jdaushnų.

w ____ Ja> |
J PROF. DOCTOR COATES j

Beturčiai taipgi ateina paa mane iŠ S 
Y visų kraštų, dėlto kad jie patyrČ, jog J 
A aš esmi expertas specialistas Jie fl 
w realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 4 
T aš galiu t-Q atlikti. Negaišuok ir žiu- fl 

rok, kuomet jųsų sveikata ir stipru- 3 
4* mas nyksta, kuomet jus turite jų savo fl 
® rankose. Jeigu jus atsilankysite pas ' J 
J mano į laikų. Aš gydysiu jus teisingai, A 

sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, Ir W 
! sugrąžinsiu jus į sveikatą į trumpiau- X 

sį laiką, ir už mažiausią mokestį del V 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. T 

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir ■ 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 4" 

i vėliausiomis metodomis ir už pigiausią fl 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir. $ 

pasekmingo gydymo. V
PASIKALBĖJIMAS IR, PATARIMAS Ž

DYKAI J

PROF. DR. COATES • 
430 So. State St„ 2-ras augštas, Ž 

Prieš Siegel Cooper and Co. ;

1886 METALS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE



liias;
Namo Draugove Lietuvos klausimas;

6, kiti susilaikė.
MUSKEGON, MICH.

o’

h) a Dabartinis* momentas

agentas to reikalavo.

Drg. J. J. Webber, Socialist

I

Musų sandariečiai jau 3 su

sis dienotvarkių punktas nebus
visi

kauju ne tokiems socialistams,

Sakalėlis.

RACINE, WIS.

Aukos L. S. S. Namui.

damas, kad niekas neturi teises r: ” ‘**0

Protokolas.talistišką Hagą.

ninkavimą visamV. Barkatiekas.

SMUGGLER, COLO. Re-

Visur žūsta darbininkai. m, Antrą St. Michelsonas. Kilus ii-

Ar esateKapsuko' rezoliuciją.su-

ir uždaviniusJam daro porą siją del pa ra šy in o naujos rezo- JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.
blika labai atidžiai klausėsi ly-

4
Pakol mandatus konfisi-Manau,

raciniečiams.

ne-

VYRUStani t išrinkta:

Pri

INDIANA HARBOR, INI). kuopos
P •>

kaičius rezoliuciją kilo smarkiosjaus
Kp. Korespondentas.

užganėdinti. BROCKTON, MASS. balsavimo.

dįologų, monologų, deklamaci- Chronįka.

»■>

pelno.

WEST PULLMAN, ILI

pasirodė, kad nuo siuvėjų uni-

\Sesija

turi organizuotis j

kaip 10 ininutų. Balsuojant už 
pataisymą 3 balsai už, 10 —

ir 
ir

Silpnas - 
Nemotas 
Užkriestas

Balandžio 14 d. LDLD. 83 kp. 
surengė pasilinksminimo vaka-

Konferęnciją atidarė 11

ro pr 
kino t

jo mainierių pr 
merkdamas karę

m u balsu ir eit prie šio klausi
mo nubalsavimo.

tais pienais, dabartiniame mo
mente.

liūte ir Marė Narkiutė, pasakė 
po porą deklamacijų. Emilija

kas ir P.* Pakinkis.
f) A. C. W. of A. (Boston) —-

socialistuC

tai kovo-

dmi-

gali paaukaut tam tikslui. laikraštininkų Sandaros.
011 diskusijų nutarė išl

;vs dolerių
Ten Buvęs.

nantįs mainierių prezidentą, o 
minėtas agentėlis sakėsi, kad jį

iną, nes tik tuo gales atsiekt sa
vo tikslo pagerinime savo gyve
nimo. Drg. Stilsono kalba da-

Dienotvarkis vienbalsiai pri
imtas.

tąjį dieno!varkį. >
19. Įnešta, kad dalyvaujan

čios šioje’ konferencijoje orga*

7. V. Kapsukui palčiai paaiš
kinus apie Rusijos revoliucijos 
uždavinius,

luviauti, girtuokliauti, 
Visai ne! Galėjote ir

tuvių kolonijoje komitetus, ku
rie rūpintųsi revoliucijos aukų 
rinkimu. Kilus diskusijoms į- 
nešta pataisymas kad ši konfe
rencija išrinktų komitetą, kuris

jis areštuotų mainierių preziden- 
tą.
: Darbininkams buvo sakyta 
neiti darban, kol nebus suareš
tuotas prezidentas, bet darbinin-

Laimnigo pasisekimo jauna- 
džiams. Proletaras.

kad komisija, kuri buvo išrink
ta del sutvarkymo rezoliucijos,

ją del sutvarkymo rezoliucijos 
redakcijines technikos; už 8,

lį padarė ir kitas biznierius — 
Harry Staupas.

Brocktono Reporteris.

Darbininkų reikalavimas išpil
dytas, •r

Paskui mainieriai sušaukė sa-

V. Stilsonas. Nors buvo darbo 
dienos vakaras, b'et publikos su

it). Nutarta

klamavo; p. M. Vikšnaitienė ir p. 
Maxaifis (Stavilas) sulošė mo-
___ i,...,. o

SLA. 185 kp. bal. 15 d. pa
rengė balių su įvairiais painar- 
ginihiais. Publikos atsilankė

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylanpges, .Serums, Bacterins ir 
do pozityviškas pasekmes be atitraukimo* nuo jųsų užsiėmimo.
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite su J)r. Whitney 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio j Sveikatą, Stiprumų 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatve, Kamp. Congress, Chicago, HL 

„VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NED£LIOMIS nuo 10 iki 2.

f) Kova su klerikalais ir tau
tininkais;

tt., kurie paro-

sanaloriiime, sirgdamas džiova, 
jau pargrįžo. Sako jaučiasi vi-

Kompanija nenorėjo pildyti 
darbininkų reikalavimu. Tuo
met visi darbininkai apleido 
darbą ir pareikalapo, kad jų

lo(. Kaipo draugais darbininkais
— programas išpildytas ’ gana

c) LDLD. — St. Michelso
nas, T. J. Bagočius ir J. Beiie- 
sevičiutė.

čių kuopos, ši i ubą ėmė pąs 
kunigą klebonijoje.

11. Įnešta, kad) remti dabar
tinį Rusijos revoliucijinį social
demokratu judėjimą, kiek iš-

mas vietos socialistams, buk 
ten socialistai mušėsi, tai yra

b) L. M. P. S. — K. Petrikie
nė, M(. Račiutė-Herman ir E. Be-

Kairiųjų organizacijų konferen
cijos įvykusios 1 d. balandžio, 

1917, New Plaza Hali, 
Brooklyn, N. Y.

cijos šelpimo darbu. Balsuojant 
už pataisymą, už 10, prieš — 4.

20. Įnešta cit vakarienės.' 
Balsuojant, už 7, prieš 3. Po 
vakarienei nutarta susirinkt 9

606-914

18. — Paimta apkalbėjimui

ir Laimę. Pasi- *

na s P. Vireika, su panele Nellie
Armalavičiutė. Drg. Virėika,

nė atliko pasikalbėjimą “Kei- 
dės su Dzen u Bamba.”

Buvo pranešama, kad'kalbės 
d. J. B. Smelstonus, bet jis ne-

i nejaučia K jokio 
kiti gydytojai. Iš- 
akių, pritaikau a-

skui išrinko tam tikras komisi
jas iš savo tarpo; nusiuntė jas į 
4ain tikras vietas, kur turėjo 
but atšaukti šmeižtai prieš mai
nierių prezidentą ir prašalintas

numirė kitas lietuvis.
P. A. Shilaikis.

Balandžio 8 d.

re 
Namo.

Pirmininku paskirtai M.- Duse- 
vičia.

21.

Kalbės 
drg. Z. M,. Puišiu te iš Wort's ter, 
Mass.

KetveTgas, Baland. 19,1917. NAUJIENOS

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

Chicago, Hl

Ant sckrfttoriaus K,. Petrik'ie- pagalbininkui, reikėjo apleist 
konferenciją tai nutarta^ kad 
pirmininkas į savo vietą pasi-

SAGINAV, MICH.

Intrygos nt socialisto — 
Michigan valstijos mai- 

nieriu prezidento.

nb mainierių prezidentas, yra 
uolus socialistas ir energingas 
darbininkų reikalu užtarėjas. 
Tūli užsigeidė jį prašalinti, ir 
vienas kompanijos agentas, iš 
darbininkų tarpo, in tarė prezi
dentą neva negerame išsitarime 
linkui amerikoniško flago. 
Mat socialistas -— prezidentas, 
eidamas pro mainas ant kurių

pą ir darbavosi būdamas los

ir visur pasižymėjo savo veiklu
mų. Apart to, jis yra West 
Pullmano distrikto Naujienų a- 
gentas, kurs gimus ' Naujienų 
dienraščiui uoliai darbavosi jo

karau atsilankė didelis būrelis 
jaunuomenės ir visi- linksmi
nosi. Nuo vakaro draugijai li
ko pelno keletas dolerių.

Draugo korespondentas rašo 
Draugo nr. 88 iš Muskegano, a-

re jo laikyti

>\ St. MichetŠona$, kuris kai

voliųciją. Kalbėtojas savo už
duotį atliko puikiai Publikos 
atsilankė pusėtinaf ir visi liko 
na lenku Ii.. Rengė Lie t. Taut.

Dr. šliupas ir Marius, bet iki 
šiai dienai dar tebelaukiame 
kalbėtojų.

7

pjovė ranką. Nelaimingasai 
nedalaikč ir bal. 8 d. numirė. 
Velionis buvo 1 I m. amžiaus. 
Paėjo iš kaimo gub., Salako 
rapijos.
tįtrėjo.

z Nauja pora.
.Balandžio 12 d. apsivedė gerai 
/lomas vietos gyventojams 

Vilimas Pilypas su p-le Marija 
* Ellis.. P-lė Ellis yra čia gimu

si, apie* 19 metą amžiaus, visą 
laiką gyvepu>i ant ūkės — Scott
ville, Michigan, šliubą jaunave
džiai ėmė civilišką. Jaunave- 

■dis yra darbštus visuomenės 
veikėjas, jisai pirmutinis šiame 
miestelyj sutvėrė LSS. 235 kuo- Į

, vietos Sandaros

Po trumpo pakalbėjimo nu
tarta, kad siuvėjų uniją atsto
vautų tik |rįs atstovai. Ketvir- 

f (•

tąjį atstovą prašalys nuo spren
džia mb jo bhlso patįs tos unijos 
atstovai. t

4. Įnešta rinkt pirmininką ir 
sekretorių

sutverkymui dieftotyarkės. Ko
misija išrinkta iš trijų ypatų: V. 
Kapsukas, F. J. Bagočius ir J.

Įnešta i Šri nkUko misiją del

itidėtas ant

mas;
Rusijos revoliucijos rėmi

ną atstovą mio dalyvaujančių 
šioje konferencijoje organizaci
jų ir, kad vienas atstovas daly
vautų tame komitete non L. S.

22. Po apkalbėjimui pasiro
dė, kad rinkimas komiteto nuo 
organizacijų nėra praktiškas.

kad p tą komitetą įeitų vienas 
atstovas nuo L. S. D. P. Didžiu- 

priėmė.

Petrikienė.
24. — Įnęšta paimt ant apkal

bėjimo paskutinį dienotvarkes 
punktą, t. y. Dabartinis momen
tas ir musų uždaviniai Ameriko
je. Įnešta, kad panašios konfe
rencijos butų šaukiaa bent kas 
šeši mėnesiai, o reikalui priėjus 
ir dažniau.

25. Po apkalbėjimui įnešta 
pataisymas, kad darbininkiškos

Balsuojant didžiuma bal-
pirmojo dieno-

pirmininkas

J. Bagočius, SI. Michelsonas ir 
Duscvičia.

10. Nutarta eit prie užbaigi
mo pirmojo klausimo.

Kilus ilgoms diskusijoms, į- 
nešta uždarVt diskusijas. Už

KIVIUI1U, ,i

Ant pirmininko Žolynas gąyo! Sesiją atidarė pirmininkas

* h • 4 ' . v t ' •. . •
7 balsus J. V. Straus

baigimo kitų klausimų. Pasi-

konferenci-
n-
• 27. Konferencija 
11:30 P. M.

A. žolynas, Pirmininkas.
K. Petrikienė, Sek r.

** f
į.. > » į ................. ................... .. ................. .... ....

Bankinis Paprotys 
YRA GERAS PAPROTYS IR, 
jeigu jus dar neprądejote dėti'pb 
nigų į banką, jus prarandate bra
ngią pagelbą ir laiką. DARYKIT 
TAI DABAR!
NORTHWESTERN NATIONAL BANK 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. 

SIOUX CITY, IA.
Po valdžios pri ozu ra.

Generalis Bankininkąvimas. 
Pelnąs mokama ant laiko ir 

taupomąją sanskaitų.
Taupom.asai skyrius atdaras 

Subatos vakarais.

Gydau

• >

Nuo 
Kraujo 
Ligų

.v Vartoja teisingą l-mos, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.
PRIVATIŠKOS LIGOS Šlapinimosi kanalo ir 

1 Įvairių keblumų tekė
jimo Slapumd, tai lygiai uždegimo pūslės, aS 
visai iSgydysiu.
NUSILPNfiJE VYRAI: Ar Jums stokuoja H- 

nksmumo, energijos 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
l’USLĖ^'ir inkstų ligos, retas šlapinimasi— 

ar jus tas trukdo laike miego, ar 
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
Šlapinimosi negales gydau savo systematift- 
ku budu.
'RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 
T"“• žarnų išėjimui lauk negales gy
doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaiSinimo laiko.
I^TeRIMAI iŠ priežasties išbėrimo arba aiž- 
' 1 " " "f degimo arba sutrukusių gyslų
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS visose jo formose kaip sutini- 

"""",l^- mo arba sustingimo ' sąnarių, 
išgydoma visai mano gydymu.

\ '< . 
EGZAMINACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie- 
hiais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Dr. Burgess
422 So. State St. \ 

Priešais Siegel Cooper and Co.
i «■ ■" <■»< I ..............    •

Skaitykite ir'PlatinkitęA 
■ ;<c“N a u J i e .n a s” - •_ |

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

" kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

"NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St.. Chicago, Hl.

Specialistas ir jo vėliausios Eur. mitodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pm 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologiik* la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija atf 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
siirųsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata Ir 
spėka fous Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji}* 
Tikr-as specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet Jis 
jums pasakys pats, po apžiurčjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterb Kambarys ItS. 
Prieš North American Caffe.

39 So. State St., Kampan Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėjiomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po |)ietų.

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 
' Dvidešimts Metų.

Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir-pasr- 

matykit su juo tuojaus.
Jis gydo tiktai vyrus," ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS i&gydė kuomet kito$ negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatii- 
kas ligas, kaip tai Užnuodijimą Kraujo, Btricturą, Puii*- 
viniy, ?.udyjn:j, Svaro,, Nutekėjimą, NuMojimą spėkos, H** 
mprrhoidus. Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir lt. Mes vartojam

Tikra Importuota nį 4
Prof f Ehrlich’o O V 1

Aš Išgydau Visokias 
Akių Ligas

CARTERIO METODĄ delališkai išgydau kie
kvieną priepuolį. Kili gydytojai palieka “su “da- 
gydvinu”, aš gi išgydau galutinai. 50 procentų Ji-
gonių netenka matyiųo. Mano 
mes visuomet buvo puikios.
nevartoju peilio, del to ligoniai

9 skausmo" Aš darau akių operaciją geriau negu 
f gydau nesveikiftusias akis. Užtikrinu išgydymą f kinius. Gydau ligas visuose negalėjimuose.

Garsui? akių gydy
tojas Amerikoje.

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės
Turiu daug pagyrimo iš viso pasaulio už mano pasekmingą gy

dymą. ? ' z
Išgydžiau tuksiančius nesveikų akių. Tvirtinu ir turiu 985 da- 

rodymus, kaip pasekmingai aš gydau. Rašykite smulkmenas.
Pienius nuo akių nugydau be chloroformos. Užimąs ausyse, 

tekėjimas ir kurtumfts išgydomas pasekmingai.
Visos nosies ligas prašalinu be skausmo. Taipgi ph^ekmingai 

gydau ausis, nosį, akis ir gerklę.
Atsišaukimas manim gydytų chicagieČiy:
Dr. John Habenicht, 3814 W. 26 gatvė, Chicago, čekiškas dak

taras atsilidfria: “Turiu sūnų, kiirjo akis gydžiau Amerikoje ir Jšu- 
ropbje ir tik daktaras Carter išgydė. Visiems patariu gydyties 
pas Dr. Carter’į.”

Ponas Hamiš nuo 530 So. Harding avė. SI. šalova nuo 2605 So. 
Trumbull avė. SI. M. Lechiferova, 2348 So. Millard avė. P. ginde- 
Jarovi, 1715 String gatvė. Ponas A. Morava (gyd.) 2900 W. 25 gatvė.

F. 0. Carter M. D
Akių Specialistas

19 metų ant State gatvės. — Žinomas visiems.
120 SO. STATE GATVE, CHICAGO, ILLINOIS.

Kalbu lietuviškai. Ateikite anksti, kol dar nepervė

VALANDOS: nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedėliom nuo 10 iki 12 dieną.
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“Neutrale” “Laisvė”, paga
lios, nurodo abiem laikraš
čiam, “vaistų” nuo pasikars-, 
čiąvimo. . r.

“Baikos”, ar ne? Ir visai 
“neutralės” “baikos”, kadan
gi abiem besiginei j an tiem 
laikraščiam atseikėta lygūs 
saikas. Bėda tečiaus, kad 
tose “baikose” yra storoka 
melo.

Mes geistame išgirst iš 
“Laisvės” redaktoriaus, ka
da “Naujienos” kraipė “Ko
vos” mintį. Ir ta^p-pat gal 
jisai painformuos mus ir sa
vo skaitytojus, kada mes 
grasinome “kitaip pakalbė
ti” su “Kova”.

A*ntra ir da didesnė bėda 
su tomis. “Laisvės” “baiko- 
mis” yra ta, kad ji, neva neu- 
tralio teisėjo rolę lošdama, 
užtaria tą blogą, kurisuššau- 
kė aštrius susikirtimus mu
sų spaudoje.

Juk “Naujienos” yra kele
tą kartų prirodžiusios, kad 
“Ęova” nuo to laiko, kaip ją 
paėmė į savo rankas V. Kap
sukas, dažnai iškreipia ar
ba neteisingai išaiškina cita
tas iš laikraščių, žurnalų ir 
knygų, idant suradus argu
mentų polemikoje ; “Naujie
nos” parodė, kad “Kova“ 
nuolatos kraipo dienraščio 
mintis ir neretai net prikiša 
jam dąlykų, griežtai priešin
gų tam, kas jame buvo rašy
ta; nesenai-gi “Naujienos” 
buvo priverstos protestuot 
prieš šlykščiausią “Kovos” 
šmeižimą. Akyvaizdoje tų 
visų faktų—“Laisvė” pasve
ria ant savo “neutralių” sva
rstyklių “Kovos” ir “Naujie
nų” perlus ir prirąšo receptą 
nuo karščiavimosO

Gerai. Vadinasi, jeigu aš 
užsiiminėsiu svetimų nuo
monių. falsifikacijomis, tai 
aš busiu “Laisvei” taip-pat 
geras, kaip ir tas, kuris tas 
falsifikacijas, iškels aikštėn: 
jeigu _ąš šmeižimais juodin
siu kito vardą, tai mano pu
sėje bus tiek-pat teisybės, 
kiek ir to, kuris protestuos 
prieš šmeižimą. Bet jeigu 
taip, tai kodėl tuomet nefal- 
sifikuot ir nešmeižt? Tie 
“poletffikos” įrankiai yra 
daug lengviau vartot, negu 
teisingi argumentai,, o pri
pažinimas iš “draugų” pusės 
bus lygus.

Ačiū šitokiam “Laisvės” 
redaktoriaus ir daugelio ki- 
ių sąjungiečių “neutralite
tui”, mes ir susilaukėme to, 
ką dabar turime socialistų 
spaudoje ir kuopose. Jeigu 
.tūli musų lyderiai butų ne 
“neutralitetą” rodę linkui 
Kapsuko šposų, bet butų i'iį 
pat pradžių pasmerkę juos, 
tai kitaip butų ėjęs lietuvių

nes pamatai paliko tie patįs. 
O Vokietijoje politiška per
varta butų tiktai įžanga į so- 

e visa 
svarba. Bet kad galėjus ją 
padaryt, tai darbininkų kle- 
sa privalo turėt daugiau pa- 
ijiegų, negu kaizeris ir visa 
įburžuazija. Rusijoje šian
die apie tai dar nėra nei kal
bos. Bet Vokietijoj^ jau gal 
nepertoliausia iki to.

tamn tt^ojti o th\ ofl TATf varta Durų tiKtai įžanga|T[h© lUtfeimiim Osmll^ lNI®W^S[cullę revoliuciją, Šioje

| firmas Lietuyię Dienraštis Amerikoje 
gMžia NA UJIENŲ BENDRO VE Ine.
L **Kasdien, išskiriant nedSldienius

First Lithuanian Daily irt America
Published Daily Except Sunday

■ V TH<

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina: 
Chicagoje — per išnešiotojus 12 
uty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hicagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų* .................... . . $3.00
Trims mėnesiams..................$1.75
Dviem mėnesiam ..................$1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Europoje, metams .............. $7.001

Terms of Subscription:
I* Chicago, by carriers, per week, 

12 cents. By mail one year, $6.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year............................ $i.00

Six months.......... .  ..$>.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00
Savotiškas 
“neutralitetas,,.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Įtaiytoją ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
įrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
|MHi rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
įnl, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
H lr išsiunčia k rasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5»:30 vai. vak

Prasideda? karę visi matė Rusijos valdi
škos mašinerijos blogumą, 

sustreikavo 250- ,tai keblioJe kargs situacijojeBerline
(XX) darbininkų, protestuo
dami prieš duonos porcijų 
sumažinimą ir reikalaudami 
taikos. Kaizerio valdžia

lapsireiškė galutinas josios 
Ibankrutas. Tuo-gi tarpu Vo
kietijos valdžia ne tiktai mo
kėjo augštai pastatyt savo 
autoritetą taikostiaiku, bet 
ir gana pasekmingai išrišt 
.daugelį karęs problemų; 
kaip vokiečių strategiją, taip 
ir jų budus tvarkyt pramo- 
niją ir maisto reikalus, pa
mėgdžioja visos kariaujan
čiosios šalįs.

* SenojkRusijos valdžia tar
anavo tik mažiukei augštųjų 
bajorų, stambiųjų biurokra- 
.tų ir dvasiškių klikai, kenk
dama visiems kitiems visuo
menės sluogsnįams. O Vo- : 

-: kie tij os—valdžia- -yra-^eiXik- 
junkerių (dvarininkų), bet 
ir buržuazijos tarnas. Ką 
pradėtų šiandie kapitalistai 
Vokietijoje, kur darbininkų 
klesa yra taip, susiorganiza
vus ir susipratus, jeigu už jų 
pečių nestovėtų kaizeris su 
kariuomene, policija ir išla
vintų valdininkų gauja? 
Jiems baugu ir pamąstyti a- 
pie tai.

u Bet ne tiktai stambieji ka- 
pitalo valdytojai žiuri į kai
zerį, kaipo savo išgelbėtoją 
nuo “raudonojo pavojaus”; 
taip žiuri į jį.ir visa savinin
kų kleso. Klaida yra manyt, 
buk kaizerio Valdžia ginan
ti tik viduramžio nuosavy
bės reikalus; pagal formą 
taip, bet ne pagal turinį. Sa
vo turiniu Vokietijos monar
chija yra augštai išsiplėtoju
sios kapitalistinės valstybės 
tvarka. Ir juo labiau auga 
spėkos, prešingos kapitaliz
mui, tuo labiau kaizeris visų 
žmonių akyse, kurių reika
lai riša juos su buržuazine 
tvarka, darosi jų idealų ap
gynėju.

Jeigu monarchija Vokieti
joje puls, tai puls ir kapita
lizmas, pasibaigs, buržuazi
jos viešpatavimo gadynė. Tą 
daugiaus ar mažiaus numa
no kaizerio valstybėje, visi. 
Taigi tenai eina klausimas 
ne vien apie kaizerio praša- 
llinimą arba palikimą. Ne 
jsudemokratinįmas buržua
zinės valstybės tenai yra re
voliucijos uždaviniu, o pa- 
maikinimas buržuazijos vieš
patavimo ir įvedimas socia
lizmo. a

Dabar aįšku, kodėl Vokie- 
,tijos darbininkai nepadaro 
to tokiu-pat spartumu, ke
lkiu Rusijos darbininkai nu- 
įvertė carizmą?

__ ___ __ _ Rusijoje įvyko politiška 
pasaulyje. Jeigu jau prieš pervarta; socialiai visuome-

pripažįsta.
Panašus streikai kilo ir

valdžiai nepavojingais esą, 
bet umu laiku jie taip išsi- 

- plėtojo, kad ėmė paralyžiuot 
visas pramonijos šakas.

Be streikų, Petrapilis re
voliucijos išvakarose matė ir 

/dideles žmonių demonstraci
jas, protestuojančias prieš 
maisto brangumą ir karę. 
Valdžia mėgino išvaikyt ir 
numalšint demonstrantus, 
bet kareiviai perėjo į žmonių 
pusę. Ir carizmas puolė.

Dabar milžiniškas demon
stracijas daro ir Berlino gy
ventojai.- Kareiviai saugoja 
tvarką ir karaliaus rumus. 
Minios dar užsilaiko ramiai, 
tik žodžiais rodydamos savo 
nepasitenkinimą ir piktumą.

Jeigu valdžia neteks lygsva
ros ir mėgins atkreipi gink

lus prieš minias, tai Cerline 
labai greit gali atsikartot vi
sa Petrapilio istorija.

Rusijos ir Vokie
tijos valdžios.

Rusijos darbininkai' urnai 
apsidirbo su carizmu. Visi 
laisvę mylintįs žmonės gei
džia, kad tokį-pat pasiseki
mą turėtų ir Vokietijos dar
bininkai. '

Bet daugelis stebisi, kodėl 
vokiečiai taip ilgai nepadaro 
revoliucijos. Jie turi daug 
daugiau socialistų, kaip ru
sai, tai jiems, girdi butų rei
kėję dar pirmiau nuverst sa
vo kaizerį.

Mes neketiname teisint 
Vokietijos darbininkų, —bet 
juk teisinimams, lygiai kaip 
ir kaltinimams, šitokiuose 

. klausimuose ne vieta. Juos 
, rėikia suprast.

Rusijos carizmas yra vie- 
•nas dalykas, _o Vokietijos 
kaizerizmas — kitas. Rusi
ja turėjo labai silpną valdžią 

4 negabią, blogai suorgani- 
^jZUdtą, nerandančią atspir

ties. jokioje įžymesniojo vi
suomenės klesoje; o Vokieti
jos valdžia yra stipriausia

Brooklyno “Laisvė” įgijo 
paprotį išdėstinėt savo pa- 
sauliožvalgą z “margų min
čių” skyriuje. Tai yra pato
gus jai paprotys. Kadangi 
tas skyrius pripildomas ne 
tiktai rimtomis mintimis, 
bet ir satyros gabalėliais, 
tai laikraščio redaktorius 
gali išsireikšti ten daug drą
siau ir laisviau. Jeigu jisai 
kada 'nepataiko nusakyt, 
Jkaip reikia, tai jam palieka 
progos pasiteisint, jogei tai 
esą tik “baikos”, o už “bai- 
kas” niekas neprivaląs pyk
ti ir rašyti rimtas kritikas.

Bet visam kam turėtų but 
rubežius. Ir “baikomis” per
ilgai dengties negalima. .

- “Laisvė”, šposus bevarinė- 
dama, daug kartų yra pada
rius neteisingų priekaištų 
“Naujienoms”. Sykį, kada 
mums pagriso jos “margos” 
atakos delei menamojo 
“Naujienų” nusidėjimo prieš 
“neutralitetą” link įvairių 
srovių socialistų judėjime, 
mes parašėme delei to klau
simo ilgoką straipsnį. Ma
nėme, kad dalykas bds išaiš
kintas ir užbaigtas.
' Bet apsirikome. “Laisvė” 
vmi TwsiteiKe ’ ^paimti savo 
dombn tos paprastos tiesos, 
kad socialistiškas laikraštis, 
kuris turi savo nuomonę, ne
gali būti bešališkas socializ
mo klausimuose, koumet de
lei jų kįla ginčas. Tos tie
sos ji nemėgina kritikuot, 
bet ji jai nepritaria ir laikosi 
savo “principo”.

Bet kur tasai jos “princi
pas” ją nuveda! *

Paskutiniame 
numeryje randame gana min
domų jos “neutraliteto” pa
vyzdį. Ji rašo — “margose 
mintyse” — apie santykius 
tarpe “Naujienų” ir “Kovos” 
ir pastebi, kad tame dienraš
tyje ir tame savaitraštyje e- 
są pilna “kružkovikų gražia- 
ikalbystės perlų ir deiman
tų”. Juodu vienas “iškrai
po” savo oponentę mintis, ir 
antras -“iškraipo”; vienas 
grasinąs kitaip pakalbėti, o 
antras išdidžiai “priimąs” 
pirmo pasiaiškinimą ir tt.

. ... įį...*,,, įį,<, .....ą. »,(-,<!■ „lįi;į,....

“Laisvės”

socialistų judėjimas Ameri- 
ikoje paskutiniais metais.

Tas neva neutralitetas yra 
niekas daugiau, kaip stoka 
charakterio. Ji, deja, yra C 
neretas apsireiškimas musų 
sųjungiečiuose, ypač “lyde
riuose.” Juk pas juos pasi
taiko ir taip, kad jie rašo 
žmogui “prielankius” priva
tinius laiškus ir čia pat apsi
sukę atakuoja jį, spaudoje; 
arba atbulai, peikia žmogų 
privatiniuose laiškuose, o 
laikraštyje gina. Jeigu “Lai
svės’* ir “Kovos” “pirmasis” 
redaktorius “netiki”, kad 
taip yra, tai mes galėsime su 
teikt dokumentalių prirody
mų.

Ir tie patįs asmens, kurie 
drįsta tik slaptai pakukž- 
dent į ausį savo nuomonę, ar
ba kurie patįs nežino, kokia 
jų nuomonė, — pozuoja, kai
po “neutraliai” teisėjai, ir— 
sako pamokslus socialistų 
Internacionalui! Argumen
tavome mes su jais gana il
gai ir kantriai, bet tur-but 
jau pakaks. Margi ar kito
kį bus jų tauzijimai, mes jų 
daugiaus nepaisysime. Te
gul jie sau žaidžia, lošdami 
suaugusių vyrų rolę!

"I. J ...... . ........... . ........ ..

Skaitytojų 
Balsai.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Į BEDVASIUS IR BEJė 
GIUS NEKALBAME.”

Parėjęs iš darbo radau “Dar
bininką”. Pradėjau skaityti; 
įkaityti ir stebčties. Tarp kita 
ko radau štai kokių dalykų: 
“Bet smarkiausia agitacija už 
taiką eina Rusijoj. Ant nelai
mes ten prie taikos einama ne 
tikru keliu (? L. M.). Užlai
ką veda baisią agitaciją radika- 
lai-socialistai, tikri kaizerio ber
nai.” A

Na, vyručiai, kokie jus tik

Musų mieste vartojama prie
žodis ~ “Kaip Mųrlenco veršis: 
valandėlę baltas, valandėlę juo
das.” Tatai labai tinka apibu
dinimui “Darbininko”. Juk vi
sai dar nesenai jis buvo germa- 
nofilas, o dabar, žiūrėkite, jis 
jau tapo rusofilu.

Žiūriu toliau. Metasi akysna 
trijų špaltų straipsnis “Atsišau
kimas į jaunimą.” Ten ragina
ma jaunimas mokyties kareivi
ško muštrą “Atsišaukimo” au- 
toriai — E. Karosas, J. J. Ra
manauskas ir V. Vaškevičia.

Aš patarčiau tiems agitato
riams patiems eiti į apkasus. 
.Tuk reikia žodžius remti dar
bais. Tie “didvyriai” sako: “Į
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bedvasius ir bejėgius nekalba
me.” -

Smagu girdėti. Taigi pasiro
dykite esą “didvyriai.” Iki šiol 
jus mokėjote būti tilt išdavikais 
ir “kramolos” malšintojais.

Laisvės Mylėtojas.

SALVADOR ALVARADO*)

*) Salvador Alvarado yra so

valstijoj, Mexikos žemėj.
Socializmo tvarkai įvykstant 

draugijoj viskas mainosi, kei
čiasi pagal naują formą teisin
gesnio programų ir niekas nega
li pasilikti pagal buržuazijos ir 
jos pritarėjų norą. Kad nėra*

ti socializmo plėtojimosi, pama
tysime vėliau. Pradedant nau
ją programą vykinti gyveni
mam daugumas žmonių tankiai 
ir net socializmo programui 
pritariančių įsitikina, buk socia
lizmo tavrkai įvykus — drau
gijoj bus tikra vergija del žmo-

giąz praeitos gadynes laikai ar
ba ir da blogesnė gadyne. Taip 
aiškina socializmo priešai. 
Tankiausia tai daro inusų ku
nigėliai. Jų įrankis įvairus iš-

sulaikius nuo socializmo vieloje

cializmas ir jo busianti tvarka.
Kad supratus socializmu —

kad nereikėtų klaidžioti, kaip 
tiems “palaimintiems ubagams 
dvasioje.”

Kadangi ant socialistų (fan-

tuose klausi-
muose, todėl pasistengsime šick- 
tick susipažinti, imdami faktus 
iš ton, kur socialistai tvarko

ir matysime, kaip ten palaikomi 
žmones vergijoj.

šalelė Mcxiko, kuri randasi tarp 
Suv. Vals. ir Pacific - okeano. 
Mexiko susideda iš. ' keliolikos 
valstijų, Yucatan jau pateko so- 
cialistiškai valdžiai nuo keleto 
metų. Valstija nedidelė; turi 
vos 50,000 pilicČių-balsuotojų. 
Iš to skaičiaus trįs penktadaliai 
balsuotojų laikosi socialistų pro- 
gramd ir atiduoda balsą už so
cialistus, taip kad visados socia
listai turi pergalę balsavimuose 
visame kame. Tos Yucatan vai, 
guebrnatoriuni yra socialistas 
Salvador Alvarado, kurį buržu
azija, kapitalistų, pataikūnai ir 
dvasiškija vadina “socialistas 
dfespotaš,” nes esant didžiumai 
socialistų balsų, visa valstija 
likosi reformuota pagal socialis
tų nustatytą - programą. Kuo
met įvyko nauja tvarka ir visuo
menėj pritariant, ten dvasiški
ja liko bespėkė ir daugybe ku
nigų turėjo nešdinties iš tos val
stijos, — -j uk tai ne sociali tų 
kaltė, jei žmonės nubalsavo, kad 
jie kunigų nereikalauja ir tiek. 
Priežodis ^ako: “juk prieš ve
ją nepapūsi.” Tai taip atsitiko 
ir su Mexikos kunigais.

Darbininkų teisės.

<i) Vyrai jaunesni. kaip J.) 
melų nedirba jokioj dirbtuvėj 

nevaliu pagal valstijos jsta

e) Mcrgniles jaunesnes 15 
metų taip-pat negali dirbti dirb
tuvėj ;

f) Vyrai jaunesni 15 metų ir 
mergaitės — 18 metų negali dir-

, bti naktimis; .

g) Visos dirbtuvgs sani 
kai užlaikomos;

b) Visose dirbtuvėse 
kan t i. priežiūra;
‘ i) Dirbtuvių mašinos
augotos, kad nesužeistų žmo
gaus, kad darbininko nepatiktų 
nelaimė;

j) Darbininkės-moters, dir
bančios dirbtuvėse, prieš 
kio gimdymą jialiuosuojam^ 
nuo darbo 30 dienų ir po gimdy
mo taip-pat •— 30 dienų su pik 
na užmokestim, kurią toji mo
teris uždirbo, apart to da sutei
kiamas lengvesnis darbas;

ris prižiūrima valdžios, sutei
kiama daktariška pagelba arba 
leidžiama net kūdikį auklėti.

Kaip matome, keletą pavyz
džių parodo, kad ten, kul* socia
listai turi valdžią savo rankose, 
viskas yra geriau įvesta del dar
bininkų. Industrija daug ge
riau sutvarkyta, nekad pas mus 
Su v. Vals. Ar Amerikos darbi
ninkai turi 8 jai. darbo diną? 
Ne! Geležinkelių darbininkami 
buvo žadėta, bet-gi nusuko ir 
tiems. Ar mums užtikrinta* 
pragyvenimas sulaukus senų 
dienų arba patikus susižeidimą 
prie neapsaugotų industrijos į- 
rankių? Ne. Kuomet mus
sužeidžia, — atima ranką, koją 
ir panašiai, negana, kad neten
kame darbo, bet tankiai lieka
me, išvaryti iš dirbtuvės. Ir 
kuomet buna užvedama prova 
su kompanija už rankos ar ko
jos nutraukimą, ar darbininkas 
laimi ką nors? Ar pas mus yra 
vaikų darbo aprubežiavimas ir 
laikas? Ar yra priežiūra del 
sveikatos palaikymo, nuo ug
nies apsisaugojimo? Nel-JTaip

talizmas žydi ir bujoja iš dar
bininkų prakaito. Privatiškos 
nuosavybės vaisius — kapitaliz
mas. Darbininke, apveik jį!

Yucatan vals. moterįs susi*- 
važiuoja į konferenciją aptarti 
savus reikalus ir kas gali tikėlį 
kad ten moterų konferencijoa 
suvažiuoja virš 3,000 delegačių, 
Ar-gi Amerikoj kas nors kur 
gi įdėjo te, kad toks skaičius mo
terų suvažiuotų į konferencijas? 
Ar-gi Amerikos moterįs turi to
kias tiesas, kaip kad turi mexi- 
kietės? Kada pas mus tūlos 

už 
ka-kontroliavimą gimdymų - 

lėjiman ir atliktas kriukis.
vyzdžiui, p. Sagnerienė ir jos 
pasekėjos. Kitaip sakant — įno

myna pragyventi negalima, pra
dėjo agituoti už gimdymo kont
rolę. Valdžia persekioja. Ei
na pas valdžia duonos prašyti 
— demonstruoja. Valdžia mu
ša, areštuoja. Kur-gi Čia teisy
bė? Ar rėk, gausi mušt, ar ne
rėk, — vistiek gausi mušt.

Kuomet da vasario mėnesį

ir tūkstančiai moterų nuėjo pas

šei m yno m.

rų pus

( r. Y. moterįs lyginai ejy sy ■i malonės, pas miesto
kaip sausio 9, 1905 m.

pilio darbininkai ėjo pas
Kuomet majoras snžinoj
at( “ina minia alkanu mote c
jo r.'išlinę. nit'ko nelaul
leido miesto rolužę (City
ii* išvažiavo i \ ieną puiku
A . viešbutį, p.Uicpdnmas
lai daryli tinkama tvark

ę mok ris muš?

Mexika. Amerikiečių obalsis 
išnaikinti M< xika nuo žemės c.

kamuolio dėlto, kad te n žmonc^/ 
pradeda susiprasti daugiau^- 
tas Amerikos kaptalistams

Bažnyčios. Yucatan vals 
taip pat buvo Romos agentų 
vergė. bet sykį nuo jų atsikratė,

Be abejonės, mes esame gu> 
dčję, kad iš Mexikos religija it 
kunigai vejami lauk, kuomet

prad&ta buyo refwuuoti ‘ant
* A:'" ‘ .. <
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kiek žmones

Lithuanian Colony Director “Gausa

Musų kolionija yra tarpe puikių ežerų ir upės tekančios stačiai miestan. 
Gali atvežti miestan ką tik nori vandeniu. Pasistengkite įsigyti farmą, dar 
yra užtektinai laiko del pradėjimo farmos šį pavasarį. Parduodam po 40 ak
rų ir daugiam Jeigu nusipirksi 40 akrų, įmokėsi tik $250; daugiau nereiks 
mokėti per tri$ metus.

A. C. W. of America naujai 
išrinkta administracija.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

Teisybę sakant 
bar su tais bizniais 
reikalus. Bankas

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius, jis atsakyk į jūsų 
visus klausimus kas link mūšų žemės ir pardavimo.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali

Nepirkit-farmų kur klimatas yra—kad kaip žmogus nuvažiuoja, turi sirgti ii 
mirti. Nupirkit formų kur žemė yra vien tik smėlis. Nepirkit farmų tenai

SERGANTI ŽMONES
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kią daktarą ir vaisią ir jie manęs

KARĖS IMTINIAI .ĮIEŠKO 
GIMINIŲ.

V. Jurkevičiene, Herrin, JJĮL
Siunčiant j centrą mokestis, mo4 

ney order ar Čekį, reikia išpirkt iž
dininkes vardu ir siąst susinešimą 
«« 4*** X 4 4 4 *■% I r 4 J

Darbo gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike, prie musų kompa 
nijos. Musų kompanija užlaiko darbo agentūrą, kur pastoroja darbo jau 
noms mergaitėms ir vaikinams vasarnamiuose ir kitose vietose. Musų kompa 
nija parduoda viską ant lengvų išmokėjimų. Tai yra geriausi ir puikiausi vie 
ta visoje Amerikoje del farmų. Atvažiuokite ir- pažiūrėkite savo akim ir pa 
sikalbėkite su lietuviais farmeriais.

SKAIDYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Eagle River, Wis. Kaip atvažiuoji čion pirkti farmos, gauni ko geriausi pa
tarnavimą. Kaip atvažiuoji čionai gyventi, jeigu nusiperki farmą kur nėra 
namo, kompanija duoda namą nyeste uždyką pagyvent kol pastatys jum ant 
jūsų farmos. . ! ■

Atvažiuokite ir pažiūrėkite kaip musų lietuviai gyvuoja. Čionai yra lie
tuvių kur gyvena jau 16 metų arba kiek mažiau. Du Petrušaičiai gyveria jau 
čia ant farmų 16 metų. Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesni. 
Pažiūrėkit kiek šiemet perkasi farmas: Simanas Zironis, iš Sioux.City, Iowa, 
kovo 20 dieną nusipirko 40 akrų; Petras Federowiczis, iš Cleveland, Ohio, 
kovo 29 d. nusipirko 80 akrų; Tonis Balsis, iš Akron, Ohio, balandžio 4 d. nu
sipirko 40 akrų; Antanas Zapalskis ir Juozapas Galinis, iš Duquesne, Pa, ba
landžio 12 d. nusipirko po 80 akrų.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, Ill.
Domininkas Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116th St.
Juozapas Velavičia, pirm, pagelb.,

173 E. 115 St.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

358 Kensington Ave. 
Frank Jurkus, fin. raštininkas,

355 Kensington "Ave. 
Frank Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnyčią kiekvieno menesio, 
7:30 vai. Vakare, F. Shedvillo sve- 
ainėje po No. 341 Kensington Ave.

ju nne g: 
visokiose 
noms.
eiškai

rborn SI., Kampas
.........Chicago, III-

Iždinikas -t- G. Katilius

norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metą amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — $2,, nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papiginimas tik 1917 me
tais įstojantiems. Valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m.S

K. Katkevičienė, prezidentė, 
2252 W. 22nd St.

M. Dunduliene, susinešimą sekretore
1915 So. Ilalsted St.

P. Balickicnė, iždininkė,
3443 S,. Union ave., Chicago.

tai jau da- 
užbaigiau 

pirmą sykį 
ykį jau ne

galėjo, nes mano f rentai bankie- 
riai ir subankrutija. Paskuti
niam bankrutui, tai negalėjau 
ne priežasties surasti; mat gal 
but dėlto, kad jau grinorių ne
atvažiavo taip daug iš seno 
krajaus.

Su tais, kurie pabūna Ameri
koj, tai negalima visai daryti

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL. 
Administracija 1917 metams: 

Dam. Užgalis, prezidentas, 
312 E Kensington ave. 

Vlad. Markauskis, vicė-prezidcntas, 
355 Kensington ave. 

Frank Yurkus, prot. raštininkas,
- 355 Kensingtąn Ave,

Ant. Bertašius, finansą rašt,
128 Kensington ave. 

Ant. Enzbigelis, kaštonus,
352 Kensington ave.

Dr-stės susirinkimai laikomi pir
mą pėtnyčią kiekvieno mėnesio 7*30 
vai. vakare, Frank Shadvilla ^Vet., 

ave. Naujiat

savo Brolių, 
ir Kazimiero 

ui rages, Kauno gub. 
pin i gi škos -pašcl p os. 
: Joseph Butkus, 
gen e n 1 a ge r, Guben

žmoni religijos neperse 
kas tik nori eiti bažnylion 
eiti ir garbinti 
užmokės ties.
bažnyčių tiek 
reikalauja, nes valdžia - patįs 
žmones. Visos buvusios bažny
čios liko atpirktos per valdžią, 
daugumas buvo, kurios nenorė
jo iš privatiško (kunigų rankų 
ir nuosavybes) valdymo pasi
duoti, liko konfiskuotos.

Nors ten socialistiška tvarka, 
betgi bažnyčios, nė religija da

Chicagos įplaukos.
Iš taksų įplaukė $69,415,094.62 
Neišrinktų bondsų 14,681.000.00 
Patuk, nuo pask< 
Pelnų nuo bankų 

balanso

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickaš, pirmininkas, 
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimą šekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtą ssekr.
1604 North ave. 

.Kazimieras čepukas, iždininkas,
' 1648 Division Str.

Augusi Moldenhauer, daktaras, 
1554' W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno menesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoją jau 88 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvifčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taūpomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu. ' .

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank ot Chicago
Vieninteli si vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

• - nes turi lietuvy klerką. T

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Mano pirmystė pasekmingo gydymo 
yra geresnė negu visą kitą. Per praeitus 
studijavimą; tuo laiku aŠ pasekmingai , 
day šalį del vėliausią h moks) iškin usią 
rinkinį mašiną, kurios parodė ir suteiki 
išgydė ir nustojote vilties 
rodyti, jums, kaip lengvai

ir-gi turėjo įvykti revizija. Ka
da valdžia įsimaišė į religijos 
reikalus ir visas bažnyčias pae- 
mė į valdišką kontrolę, tad-ku- 
nigljai labai nepatiko nauja tvar 
ka r kungai su vyskupais pra- 

gti, ten vietos jiems 
nebuvo. Yucatan vals. 
ra 5 kunigai ir 4 bažny- 

ildžios. Del

Juoz. Jurevičius, vėlauncšis,
' * 152 Main sh

Petras Milauskas, vėlaunešis,
R. 35 Box 90 

Juozas Žilius, durininkas,
614 Market SI

betvarke
ydymo, neturi palikti 
jausia patyrimo. L: 
likos jis sugrąžino lakstantiems ligoniu

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m.
A. Misčikaitienė, organizatore, 

3500 So. Emerald
P. Balickiene, nut. raštininkė, 

3443 So. Union

Nebūk suvadžiotas!
. Atminkite, kuomet jąs pamatysite mane raštinėje 
jąs nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagai 
sejusj vardą, kad kiekviena ypata atsišauktą su užsi 
tikėjimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri 
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami 

X-Ray mašiną; tuo 
jąs galite būti tikrai is

K rii
K. 349. Germany.

Vincentas Zakrzewskis įieško 
savo dviejų brolių, Adomo ir 
Vladislavo Zakrzeuskių, iš 
Strakiškių kaimo, Trakų apskr., 

*ub. Gyveno Lowell, 
lisvis prašo'jų sušclp- 

ba maišiu. Adre- 
<akrzewski, Kr log
ger S la rgard i.

2 Kbmpagnie No, 8059.

Juozas Butkus 
laisvėje, pa j ieško 
Antano, A u 
Butkų, iš 15’ 
Prašo labai 
Jo adresas 

(*fan.

Ave
Paberplytė, finansą raštininkė,

j 1315 Girard St 
Girdvainienė, iždininkė,

' 3255 So. Ilalsted St 
Dunduliene, kasos globėja,

1915 So. Halstcd St 
Kubutienė, kasos globėja.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 1 
mos KUOPOS Valdyba 1917 m.

A. Misčikaitienė, pirmininkė, 
3500 So. Emerald Ave

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė,
8363 Kerfoot Ave

E. Ulkiutė, finansą raštininkė, 
2137 W. 21 Place

E. Šalkauskienė, iždininkė,
3423 So. Ilalsted St.

O. Dobrovolskicne ir
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

Užsisakyk
(tintas. ] 
žiu s dėvi

BRIDOEPORTO KR1AUCIAI
3310 So. Ilalsted St.- Chicago, Ill.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANT1NE 
Savininkai.

O 1 I I IBB I 1 1 O 1 o I O 11

ANTRAŠAI S.L.A. 212 KUOPOS 
VALDYBOS, KENOSHA, WIS.:

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis. 

T. Varanavičius, prot. raštininkas,
202 N.“Hawland Ave.

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas, -
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatoriiis, 
653 Garden St.

S. J. Bakaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice t Ave.

VI. Bielskis, iždo globėjas
' 566 Grand ave

St. Zeleckas, iždo globėjas,
> v - 462 Jcnne Si.

T. Varanavičius, nukentėjusią nuo 
. karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 

50 S. Hawland, Ave.
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Ave.
J. N. Pali, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main SI.

jokio biznip. Jie atsižino viso
kius state bankus tai jau nega
lima nieko padaryti. Pri va tiš
ko bankieriaus tai' tik geras gy
venimas tarp grinorių. Aš be 
pinigų užsidėjau banką, bet 
man gerai ėjosi iki subankruti- 
jau. Bankrutas man nieko ne
padarė blogo, nes kaip nieko 
neturėjau taip ir dabar nieko 
neturiu. Daug žmonių labai už- 
vydi bankierių gyvenimui, daug 
net keikia, bet jie nežino, kaip 
reikia kartais sunkiai galvoti. 
Padekim sau vienas žmogelis 
užreiškia, kad jam reikia gau
ti tūkstantį dolerių atgal, o kaip 
lik tame laike tik randasi apie 
1,000 centų. Ką-gi tui 
negali, pasi rody Ii; turi 
basemen te, o kiti turi pasakoti 
kostumeriams, kad bankeriaus 
nėra namie. Bcikia kokį trik- 
są išmislyti, kad pasislėpus 
savo kostumierių. Dar 
norėčiau tapti bankieriųm

sas tenses daro del darbininkų 
gerovės. Jo kaltė tame, kad jo 
valstijoje bažnyčios, aristokrati
ja ir net Suv. Vals. industrija 
turi prisilaikyti tam tikrų įsta
tymų. Jo “kaltė” tame, kad jis 
yra socialistas... * Ašara.

zz , Patarimai Dykai 
w ^BHyra> ir Moters 

Pasiimk su Dr. ROSS,
\įĮ ištikimu gydytoju.

vi Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
J j r.-nikps liauju ii nipatvrusią

■ daktarą. Mums malonu patarti šio
■ (iicnj'a^čio skaitytojams, Jum*

pasitarti su Dr. 7I senas užtikirrlas irw Bhk jcVrab i*is specialistas C
Jis negydo ligonių per knisą. Jokis < t _

ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą ik) jis neiš 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairiu Suv. Valstiją kra 
štą pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervą keblumais, vidui tą 
peny betvarke, inkstą, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumą, reikalaujant i gere 

nepasitarus su I)r. Ross, turinčiu dau 
ike jo dvidešimlties keturią metu pra

Atsiimlpte laiškus!
Naujieną Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:
St. Adomaitis, 
Auna Kavaliūnaitė 
Stella Muculis 
T. Danta (3) 
St. Barzdaites ’ 
Joseph Inčiura 
Felix Bunevič (4) 
M. Punis
K. Ivonaitis >
Juozapas Maželis 
John Puskunigis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simanas JeŠkevičius 
Albert Warkalis 
Antanas Wilis (2) 
Steve Narkis (3)

L. Burba
Mrs S. Žukauskas 
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus
Stanislovas Wi I i m a viči a
Marta Samson 5
J Servidas (2)
T. Striko! Ona Szmickiene (3) 
Juozas Finslow 
Joe Strol 
K Pelis
Anton Norkus
James L. Kostka
Jos Križanauckas 1
P. Jonaitis (2) 
L Galvanauskaite 
J. Duoba

Aš buvau nusiminęs, nusilpęs, ma
niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabąr man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyti po darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba nedėlios 
rytais.

FRANK MILIUS,
4545 Sb. Honore St., 1-mas'augštas, 

Chicago. (apg.)

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS.: 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St 

Juoz. Macnorius, zvice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, * 
' 818 Jerine St.

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jcnne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičią, iždo globojas, 

• 14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas* Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Apt. Bubelis, teisėjas,

kunigų nuosavybės 
įvykstant sociali 
visur turės bu Ii 
imtos į valdžios 
palaikomos tail) 
nes reikalaus.

Mokyklos. Yiicatan vai. 
žai bažnyčių, bet už tai datų 
kyklų. \ 
2,400 mo 
valdžią. Mokyklos prieinamos 
kiekvienam lengvu budu, 
kyklos atdaros dienomis 
karais i ši
mokslu.

pareigą kuonu l ,ius paimsite mano gydymą ir atminkit 
lengvai priimami. Del palankumo mano ligonių aš turiu 
visus reikalingus vaistus ii išegzaminuoju kraują ir šla- 
r užrašau gydymą, kulis sutriks jums pageidaujamas pa- 

i ir aš užkviečiu atsilankyti į 
Kviečiame atsilankvti.

v Tel. Yards 6789

I s V (i V K I > A (i A R B A !
tly Dėvėk drabužius padarytus sulig, savo micros.

’i savo apredalus pas mus ir busi užganė 
Paklausk tą, kur musą padarytus drabu 
i,—jie jums pasakys.

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III 

— P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 Sol Halsted st. 

Business Ag. — P. Galskis,
1-327 N. Robey St.

W—- — — w— • ~ — — -ww - J a

1685 Milwaukee Ave.

xisy chronišką ligą x-yry ir motery 
Z0 melą nš padariau šj mano hp^clalj 

gydžiau tukslani iuh žmonią; aš sura- 
i mašiną ir turiu savo ofise stebėtiną 
i* pasikmc-H. Jeigu jus gydė kiti ir ne

inu kart ateikite j mano raštinę ir leiskite man pa- 
aš galiu jums suleikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodil impnvedi sveikalos stovį globoti atsa

kančiam gydylo(im? Tukinus kurs gali sutrikti jums 
pastovias pasekmes j 11 umjliausią laiką. Jci^u po tft- 
sargaiis apžiūri jimo aš atrasiu kad aš negabu Jąs 11- 

pasakysiu. bet. jeigu aš atrasto, 
f išg\d\la, jąs galėsit but ramus, 
i;mo g\d\mą jąs Imsite ant kelio

lai ta ii) yra 
nepatinka Amer 
Musų kunigėliai 
ir jieins ateis bli 
valdžia pradės kišlies į bažnyčių 
reikalus ir pradės juos kontro
liuoti. Socialistai, kaip tik tą 
patį remia ir agituoja, kad 
bažnyčios ir kunigai priklausy- 
tų nuo valdžios.

Kame kaltė Yucatan vai. gu
bernatoriaus Savador Alvarado? 
Tame, kad jis eina su darbinin-

lUiiyuM Akušerijom Kolegiuj; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos iIospitalėBe Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau- 

imdymo. UŽdyką duodu rodą 
s ligose moterims ir mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, r»- 
lenkiskai ir slavokiškal.

Ą F L-*—. ; n . ! J ~ I

Ih’JU-J'intas (>(•(>
Jie skausmo, be j>e

DR. H. M. ROSS, .% So. I 
Monroe St., ..............-.
506 ir.507 Crilly Bldg. Imk 
Silpni, nervuoti, sergi) ir sunykę vyrai 
giški ir sveiki.

Jeigu jąs turite kokį silpnumą ar) 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 
PetnyČios ir Subalos vakarais nuo

Prieš pačto ofteę.

Chicago, Illinois į

gimtojo kalboje, paskiau a" 
naciją, vartodamas savo galingą : 
kart aš jums pasakysiu 
gydytas.

Jųš nesuagišite nuo darbo 
aš 'niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnys ii 
savo Jabaratoi'iją-ir Vaistą skyrių, čia aš suteikiu 
pimą. Aš ne spėlioji), bet surandu jąsą tikrą ligą 
sekines į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpalarimai dykai.

į Prof. Doctor Boyd 
Specialistas ,

-219 SOUTH DEARBORN STREET,
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penkiuose aktuose. -i'

33

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)
Telephone Drover 211C

Kleofo Jurgelionio

Šis, veikalas turėtų ras-

*

Kaina apdaruose 75e, be |

Didžiausia

avi

D r. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAI 

OFISAS: 3103 So. HalateB Itrm. 
. ‘ Tel. Drover 7179
VALANDOS: A9- 11 išryto}

2—5 po pietų: -9 vakaro.
QYVENIMAS: M41 8e. Uaioa A v* 

Tel. Yards 687.

ties kiekvieno scenos

g 1810 S. Halsted St.,

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kcdzie avė., kampas 39 1*1 

Tek McKinlev 2878

nu” Administracijoje.

liiOMiilW

j,*« 
MKB AVI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
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Suris;— 
Twins 
Daisies

M—31

17,000 
5,000 

30,000 
22,000

Kepimui « 
Kiaušiniai:

No.2
.21 *

geros 
geri

>
i

.12 %

.13

jiems nariams į linijas stoti,

Vasarių kviečių
Special Brand 
Patents ........

Miesto Ofisas:
827 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity fildg.
Tol. Central 4411

500 
2.000

19.00—20.00
17.50— 18.50
15.50— 16.50

2.31—2.45
1.88—1.91

■i ■
*■ t

9,000 
16,000 
9.500 
6,000

12.25—13.50
9.90—11.35

11.00—12.85

♦

.27...
.16
.15
.13

... 10.35 
7.00—7.50

5,000 
5,000 
1,600
2,41)0

21—23
13—16

Paršai,
A :—

Mitules

Avinai 
Erai .

30—34
...25
... 21 %

nekurtuos

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai

■J

S-

16—18

Antįs.............;....
Žąsis .......................

Paukščiai, išdarinėti

20
22

..... 11.20 

.... 11.15 
10.00—10.35 
. 8.00—8.50

*—-4

i

23—25 -
18—23
15—19

2.80—3.15
2.00—2.75

-ttles,

4.00-^7.50 
3.00—4.56 
3.00—-4.50 
4.00—5.00

10.1)0.-^10 50 1
. 7.5i)_„s.5O
. 7.50—8.50

Pittsburgh .....................
Buffalo ............... 1,000

Turgaus Žinios

fe 1840 S. Halsted Street,

4.00—4.50
1.50—2.50
2.75—4.00
3.00—3.50

.7.50—9.00 ’
3.00—5.00

Socialistų Partijos 
/ Konvencija. -

pitalistinės industrijos prin- 
cipų. Kariaujančiosios šalis 
turėjo atsisakyti nuo orga
nizavimo iv operavimo indu
strijos ir vyriausiųjų ekono
minių veikimų pelnui: jos 
turėjo priimti socialistinį 
produkcijos principą — ga
minimą vartojimui. Tokiu 
iiudu karė priparodė virše
nybę kolektyvio industrijos 
organizavimo ir operavimo.

“Tuo patyrimu vaduoda-* 
mies, mes norime savo eko
nominę sistemą taip peror
ganizuoti, kad iš tinkamo 
inusų šalies turtų sudoroji
mo, žmonės turėtų savo na
mų. reikalams, juodidžiausįų 
pasekmių. '

“Kad šito tikslo 'pasiekus, 
meąsiūlome šitokį karės pro 
gramą:

' “1. Mes reikalaujame, kad 
socialistų partija įsteigtų su
sižinojimą su kariaujančių
jų šalių socialistais tuo tiks
lu, kad taika butų įvykinta 
demokratinėmis sąlygomis 
ir jųogreičiausiu laiku.

tarybos tarp valdžios ir dar
bininkų, dirbančių visose 
valdžios į savo rankas paim-

organizavimos tų, kurie dar 
nėra susiorganizavę.

Mes reikalaujamu, kad 
konskripcija, jeigu ji butų 
įvesta, visųpirma prasidėtų 
nuo konskripcijos turtų.. Vi

-sos metinės pajamos, kas vi
ršija daugiau kaip 5000 dole
rių, turi but valdžios atima
ma ir suvartojama bėga
moms karės išlaidoms pa-

prievartei imti karei žmogų, 
taiįtaipjau teisinga prievar
ta imti karei pinigą. Pini-

tikos žmonėms nebus duota >
teisės patiems, anie tai nu-

nėms buvo leista patiems 
balsavimo budu nusispręsti,

Mes reika
laujame tokių pat teisių ir 
Amerikos žmonėms.

“6. Mes reikalaujame, kad 
valdžia pasiimtų į savo ran
kas ir operuotų visų žmonių 
naudai visas didžiules pra
mones, užsiimančias produ
kavimu, gabenimu, sandėlia
vimu ir pardožavimu maisto 
•ir kitų žmonėms reikalingų 
gyvenimui daiktų.

4
f 
w»- i*

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Su v. Valstijų pilietis, bet no

gite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę? "

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

• Toji , knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius .reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
Chicago, HL'

u7. Mes reikalaujame, kad
valdžia paimtų į šavo rankas! jų sekretoriaus*"tapo pakel- 
visą dirbimui tinkamą bet tos nuo 5 centų ant 10 centų, 
dar nevartojaijią, žemę ir!
dirbintų ją, idant rūpinus, 
maisto dalykų visų šios ša.- 
lies žmonių reikalams.

“8. Mes reikalaujame, kad 
valdžia paimtų į savo rankas 
ir operuotų visas satisuma ir 
vandenimis gabenimo prie
mones, visas vandens jiegas

kasyklas, girias, aliejaus lau
kus ir visus industrijos mo
nopolius, ir kad tai butų tuo
jau padaryta, idant šaliai 
nereikėtų kęsti nelaimių ir 
vargo nuo netikusio kapita
listų šeimininkavimo karės 
sunkumams antgulus.”

Po šituo mažumos karės 
.programų pas!rašė:

Emil Seidel, Garrett T. 
Thoun, Job Harriman, J. Ma 
-hlon Barnes, George H. Go
ebel, Anna A. Malley, O. M. 
Washing, Elda B. Conley, A.
F. Stewart, S. Z. V. Young,
G. J. Braun, Mary Raoul Mi
nis, C. F. Bowman, Harold 
Metcalf, W. P. Collins, Fre
derick Krafft, Valentine 
Bausch, Murray F. King, W.

Atwood, J. R. Catton, C. E. 
Russell, Igmar M. Iverson, 
W. P. Butler, L. C. Thomp
son, C. P. Neilson, Milo C.

Barnette, Clay Bulks, Fred 
L. Fairchild, Walter Thomas 

tucijoje.

Panaikinimas Nacionalio 
Komiteto.

Tapo panaikintas naciona- 
lis komitetas ir padarytos 
atmainos nacionaliame pil
domajame-komitete. Būtent, 
tapo priimtas sumanymas, 
kad partijos pildomasar ko
mitetas susidėtų iš 15 narių, 
renkamų po tris narius iš

N a c i o n alia n i p 11 d o m a j a m 
komitetui duota teisių nepa
prastais atsitikimais, dviem 
trečdaliam nariu reikalau-

N a c i o n a 1 i s s e kr e t o r i u s
nuo šio laiko bus nacionalio 
pildomojo komiteto renka
mas.

Kandidatus į šalies prezi
dentus ir viceprezidentus at
eityj turės nominuoti nacio- 
nalė partijos konvencija; 
konvencija taipjau sutaisys 
ir partijos platformą.

sčiu markės valsti- 4* X

Priimta sumanymas, kad 
užsiėmimų organizacijos, 

tt. butų parti j on priimama.
Platformos komisija pri

statė du pranešimu, didžiu
mos ir mažumos. 78 prieš 
40 balsų konvencija nutarė 
paleisti visuotinam partijos 
narių balsavimui'abudu pra
nešimu. Kadangi laiko jau 
maža bebuvo, tai del jų be
veik jokių debatų nebuvo.

Debsas sunkiai susirgo.
Iš Dėbso šeimynos gauta 

telegrama, kad Debsas sun
kiai susirgęs. Jam pasiųsta 
telegrama su linkėjimais 
greitai pasveikti.

Naudai darbininkų vado
vo Tom Moorfęy, kurį kapita
listų teismas pasmerkė nu
žudymui, delegatai padarę 
tarp savęs mezliavą surinko 
per 100 dolerių.

Konvencijų nutarė duoti 
instrukcijų nąpionaliam pil
domajam komitetui, kad jis 
darytų žingsnių, idant kuo- 
veikiausia galėtų įvykti tar- 
.plautinis socialistų kongre
sas.

Partija ir darbo unijos

Priimta rezoliucija, 
partijos nariai stotų į 
užsiėmimui atsakomas 
nomines organizacijas, 
rtijos nariai, kurie yra unijų 
nariai, turi 

kad 
savo 
eko-
Pa-

tos didelės įstojamosis mo
kestis.

Atsišaukimas į socialistus 
kariaujančiose šalyse

Gabaus konvencija*, prieš 
pat jau konvencijos uždary
mą, priėmė dar karės ir uti
litarizmo komisijos sutaisy
tą atsišaukimą i socialistus 
kariaujančiose šalyse. Tą 
atsišaukimą išspausdinsime 
Naujienose ryto.

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdainu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau: .
Sviestas:— ‘ v

Longhorns ..........
Šveicariškas ...'..
Limburger ..........

( Brick .................
Paukščiai, gyvi:—, 

Kalakutai (svarui 
Vištos ..............

žasįs
Veršiena

50—60 svarų, svarui .. 15%—16%
60—80 svarų ”
90—100 svarų ”
150—145 sv.; kaul.

Jautiena No.l
Ribs, (svarui)
Loins

_ Rounds
' Chucks

16%—-17% 
17%—-18% 

121/2—15
No.3

Bulvės, bušelis.............
Saldžiosios, gurbas

Daržoves:—
Barščiai, statinė .'..

1 Kopūstai, did. gurb.
[ Salierai, pintinė ... 

Agurkai, dėžė ......
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svanj 
žal, pipirai, pintįųė

Ridikėliai, statine ^... 
Špinatai, statinė ...... 
Tomėtės, pintinė ’..........
G nėščiai, staline 
Morkos, statinė ..........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ........ ..
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ...... 
Citrinai, dėžė ............
Ananasai, gurbas ......
Žemuogės, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:— 
Piaustyats II. and K. 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ,....

Prastosios rųšies ..
žiemkenčių kviečių—

Patents ...................
Standard .................

io.'oo’
9.20

Second Clears
Ruginiai:—

Baltieji .....
Tamsieji ....

Gyvulių turgus.
CHICAGO, bal. 18. Gyvulių atga- 

benta" šiaip:
Galvijų ........................

/ Veršių .........................
Kiaulių .......................
Avių ...........................
Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji .
Kiek menkesnis ...
Mituliai .....................
Sotckers,and Feeders .. 7.50—9.50
Veršiai, pakinktiniai .. 8.00—10.75 
Karves, vidutiniškos .. 7.00—10.25 
Buliai ........................... 8.00—10.00

Kiaulės:—
Sunkios (250-490 sv.) 15.75—16.00 
Vidut. 200-250 . . 15.70.—16.00
Lengvesnės .............. : 15.25—15.90

geri ............... 11.50—14.25

11.00—12.50
. 14.50—16.00

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 18, į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
l— Galvijų Kiaulių Avių
Kansas Cily .... 6,000
Omaha  ........ 6.800

3,000
2,000
1,500 11,000

4,500
1,500 
3,000

Motiejukų, geriausias 20.00—21.00 
Motiejukų^ No 1 .. 
Motiejukų No 2 ..
Mot. No. 3 maišytas
Dobilų sulig rųšies .. 16.50—18 50 
Prėrėju, sulig rųšies 14.00—17.00 
Packing ........

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai . .. 
Avižiniai....

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popierus.

Namų Ofisas:
3S23 S. Halsted St.

Ant trcdiij lubų
Tel. Drover 131?

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ, 

j Daug kentančių vyrų ir mo- 
į teri) negauna pagelbos. Ko- 
j del? Dėlto, kad tuksiančiai 
j kenčia nuo slučkinės kirmė

les, bet gydomi nuo kilos Ii’ 
L gos be jokių pasekmių/ Į Tikru ženklu’ buvimo tokių 
i parazitų yra: perėjimas mažų 
Į šmotų arba dalelių slučkinės Į kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba- 
j lusi išvaizda, tamsus rinktai 
1 po akių, sunykimas, nuolatinis 
i spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 

nusfbjimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 

’valgio nekuriu-^.valgių, kaip 
i silkės, svogūnų, uksuso, ir 11, 

dargi žavejantis nusilpnėjimas 
I su tuščiais viduriais, apsireiš- 

' kimas neveiklumo, nusiljme 
jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juęduiių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 

I vaikščiojimų žarnose, pjovi- 
į nias arba aštrus skausmai 
5 žarnose, .murmlenimo -ir ban- 
J guojąnčio judėjimo, širdies pla 
3 kimas, nuovargirnas sąnarių ir 
Si jautimas nusidėvėjimo, sioka 
| ambicijos ir lt^

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinčs kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 

I priimdinėjimu vaistų del jūsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 

| apvalys jus nuo stučkinčs Ivir- 
■ mėlės į keletą valandų, be jo 

I kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
| greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. * 
PASITARIMAS VISAI DYKAI I Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 

■ vakare. Nedėliėmis 9 iki 12 d. I' DR. FIELD, - 
740 W. Madison gatve, kampas 

j Halsted Stn, 2-ras augštasI Chicago, 111.

l*Wl

IDidžiausias šios die-?
3.0Q—6.50 
3.00—4.50 
2.50—3.50 
3.25—4.00 
3.00—5.00 
. .20—.30

? WWW

Socializmas di- ■ 
skusuojamas su- Ž 
sirinkimuose; di- ? 
skusuojamas spa- I 

..ūdoje. Apie soči- j 
alizmą kalba soči- ■ 

S alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- X 
v tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. I 
8 Bet kad sveikai apie socializmų, tą didžiausj vi- + 
S suomenes klausima, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 8 
j kta jis suprasti. Koikia spie ji pasiskaityti. ; ,
Ž Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- f 
! alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO ® 
8 MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet į 
t parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip | 
| gyvai; kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku | 
v ii’ atsitraukti, kol visos neperskaitai. §
* Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. | 
A Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis | 
X raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- I 
1® ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- f 

liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių | 
dailininkas p. Jonas Šileika. - - i

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- a 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- f 
duota per 1000 egzempliorių. > Kas dar neturite, sku- J 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; | 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu S1.00. g 

Š Pinigus siųskite adresu: |

MACBETH į
——~ (ŽODYNĖLIS

$ , Tragedija X:g ■ Z...... —z :
Ž . . ?lž • ii

mylėtojo knygynėlyje.*
Galima gauti “Naujie-

| apdarų — 50c. t
$ 1840 S. Halsted St., |

I Chicago, Ill. g

DENT1STAI *
Ateikite pas mus del susitaisymo 

j danty. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

Socializmu šiandie a 
užimti visi, kurie a 
t i k visuomenes Ž 
klausimais inte- j 
resuojasL O kas t 
gi jais nesiintere- J 
suoja, kam jie ne- ! 
rupi? Nebent tik I 
tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- į 
ritai nieko nežino a 
ir nieko nenori ži-* j 

noti. I

g i. . . . ■ i-r r

| Aiigiiškai-Lisloviškas | 
(Talpina savyje reika- I 

lingiausius, kasdie var- | 
tojamus, žodžius. La- | 
bai paranki knygutė ne- | 
šiotis ir kiekviename a 
reikale pasinaudoti. fi 

Kaina 50c paprastu 1 
ir 75c geru ^kuriniu ap~ | 

daru. i
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted SL,

.L KLOVAS, G. ZAKER
Užkviečiame visus, kurie no

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
lonu ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halsted St, Chicago.

Chicago Clearing Houm 
Narystė.

Rankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra po nrt 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
beid sykį j melus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria 
banką stovi ir būda jų Vedimo* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kitos ftpsaufo* F*>** 
žiurinimos ir patikrinamos;
kituos bankuose patikrinti ir itB/?** , 
ištirtos. Tiktai tikra upsaufoa 
t ė gali buk knygose parodyta.
tina tvarka arba atsargumo, 
nedaleidžiamoš. Jeigu banka BWIMm 
ja savo Clearing House teishk 
yra ženklas, jos abejotino storio

Tiktai tvirciausios ir saufiawt^ltt./ 
bankos gali but Clearing Ho*o 
riais.

4 The Chicago Clearing IIouo 
žiutos užmanymas tapo ĮvbiBK/ 
pirm dešimt metų, ir nuo to
nei vicmi ClrmiiiE H<m*r 

nesubankrutijo., Reikalui Maw 
Clearing House bankos ateina 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prlkM^* 
so prie Chicagos Clearing Hobmu 
ra po jos priežiūra, naudojo! 
teisčmi ir išduoda penkias pilmMi 9^ 
skaitąs J melus.

Ji taipgi yra po valstijos yriufliii 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama- 
kas metą išduoda penkias pilna* ItfL 
skaitąs Bankinei Valdybai 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje banko)* Irt®* 
išmokami ant kiekvieno pareOa^M 
vimo.

čia galima gauti pirmus 
Mojlgngcs. Tmppj Aukso 
ges Bondus po $100.00 ir $50M€.

šis bankas yra atsakančiauali 
tuviams. ‘

Čia kalbama Lietuviškai ir 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

Prezidentas, 
AMERICAN STATE dBANKe 

Kampas Blue Island Ave., Loparite 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketverge# 
Subatomis iki 8:30 vai.' vakare,

Vyrišky Orapany Bargesai
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertas 
; $30 iki $50, dab«r pursiduoda jwb 

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti (gatavi nuo fit

I $35 siutai ir overkotai, nuo S7JMP
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu paa 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir rtfh 
knats ,vertės nuo $25 iki IMS, 
$5 ir sugščieu. Kelnės nuo 
$4.50- VTikinnmi 
iki $7.V8.

Atdsrs kMi^ien^, nedėliomlc Iv W . 
karali.

TURĖKITE L

Jus galite juos turėti. Kiekvlwwrt 
j gali juos turėti. $5 iki 
■; Moters ar merginos, jir 

pavi-enios? senos ar jauMhh
'.į Mes skoliname del Stockyard 
; Šapos ir dirbtuvės darbininkių flĮh* 

t leiinkelio klerkams ir tt.
j IVskiJ.-i ;u)l p;j(lj<ronwl f1 ft 

I minutes.
Paskola ant rakandų — | E i#*- 

t landas.
Mes taipgi suteikiame

pi;ujŲ. s.-mkrovos p enftMfe 
? arklip, vežimų, apdraudoe

šių ir bile kitų užtikrinimu. K* 
; nepaisome kq jus turite arba Įh| 
; jus uždedate, mes norim

jmm kad hhimj moktsUA malHflH 
šia mieste. Tas yra ,delka Mt 
turite veikti su mumis. M ra knflF 
(Manic .ins jrisiicii ,'inii musų

I
 manymu, patirti, kad mes j***vlw» 
linime musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY

MOKYKIS SIUT MOTEKUfia® 
KUBUS.

limokiname piešimo, 
mo formų siūti naminlBk 
Iub »rbu oprčdnhie.
k iekvien am, kuri I i* D 
VahmdoB dieną urbs* 
del jutų purankmim ’T 
išmokiname aim 
drabužiu*.
I&K.SS MAKING ,

233ft W Madison g. WhMf
1850 Wells rate* į

SARA PATEK, MOKY^mMk,.

JOSEPH C. WOLO*
• LIB.TUVIB
Q MuImimi t02-V04 hUHeiuaj

■ So. 1.* O
Q Twl.. O«nl»*l 4
A i
0 f III « 
Q l(l« W

T»l«pbon« Humboldt Irti

M. SAHUR M. D
kiltų, tulpei 

OFISAS: INI MlhmkM A 
Kampu North 
▼▲LANDOSt 8tM ftl lt
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CH1CAG0S ŽINIOS

Cicero, III
A. BULOTOS PRAKALBOS

ROSELAND

Viešnia

Pastabelė
eme

CICERO, ILL

Rusijos carukai
Chicago, UL

kad

GARSINKLTES
“NAUJIENOSE

Apipiešė lietuvį.
Du ginkluoti plėšikai užpuol 

Jos. Wysockj, 2636 Walton Pl. 
atėmė 146 dolerius ir pabėgo.

Pag mus, Ciceroje, dabar
tės tai lyg virtė verda. Ir 
Užvirė visa ta košė nedėlioj, 
balandžio 15 dieną, kuomet 
tapo areštuota du vyrai, da
linusieji' plakatus vieno blo
ko atstume nuo bažnyčios. 
Plakatuose buvo garsinama

Paliepė laikyti 
gyvulius pririštais.

Cliicagos policijos viršininkas 
Schiiettler įsakė visiems miesto 
policijos kapitonams žiūrėti, kad 
Cliicagos priemiesčių gyventoji! 
užlaikomi gyvuliai neklaidžioių 
luošai po laukus ir pievas ir ne
mintų daržų.

Pienai padidinti miesto 
įplaukas.

Padidinimui miesto įplaukų 
kokiu milionu dolerių miesto ta
ryboj finansų sub-komisija pa
davė sumanymą, kad ant kru
tamu jų pavikslų teatrų butų už
dėtos taksos atsižvelgiant į skai
tlių sėdynių; kad taipgi atsižve-

Ir štai Aleksandras II

susirm 
gaila Iii 

itvažiavę 
nuo Bridgeporto

Max Loeb padavė sumanymą, 
kad valdžia duotų f armėnams 
agronomus patarėjus. Tatai ga
lį kaštuoti šios šalies iždui apie 
t ar 2 milionu dol, o pelno ga
li Imti keli šimtai milionu dol.

bos bus sustabdytos. Užklau
siau, kodėl. - -

Atsakė, kad jie nenori lei
sti kalbėti, kad prakalbos 
bus laikomos prieš tikėjimą, 
o ypač kad jas laikys Moc-

Klerikalų dūkimas prieš žo
džio laisvę.—Sustabdymas 
Mockaus prakalbų.

Jis bajorų su
keikia duoti 

i, n e s prie- 
įtvėjuj jąs pasiims iš

yaš‘ laikas, bet žmonės jau 
pradėjo rinkties. O kadan-

zinojo, 
pusę, 

revoliuciją 
irba du, bet 

netekusių 
i atstovai už

ipsivedė an 
iii ponia Bei

Dvasines Sąlygos ir jų Pasekmės 
Padrąsinimas.

Teko kalbėti su keletu žmo 
nių visokių pažvalgų. Lais
vieji sako, kad jau kunigai 
inkviziciją bando išnaujo į- 
vesti.

Katalikai sako, kad jie la
bai didžiavos savo kunigo 
Maliausko mokslu, o dabar, 
girdi,.mato, kad jis negali at
laikyti argumentų net to 
žmogaus, kurį jie vadina be
pročiu. Negali parodyti'tei
sybės, turi policijos pagel
bės šaųkties, kad tie su laz
dom intikrintų žmones tikė
jime. Eesą, Maliauskas yra 
mokytas tik bažnyčioje, kur 
nevalia kalbėti niekam ki
tam, kaip tik kunigams. ’

Davatkos sako: “Matai, 
kad dievas yra. Anava jau 
nubaudė tuos bedievius. Pil
ną vagoną (vežimą) nuvežė 
į steišeną (policijos stotį). 
Negriaus jau jie daugiau 
musų tikėjimo.

Tai tik perci- ♦ 
laipsnis. Tie, kurie

Tadgi, kaip vietos katali
kai patnatė, kad Mockus kal
bės Ciceroj, jie sumanė išar
dyti jo prakalbas, — kas 
jiems ir pavyko. Prakalbų 
nepavyko surengti. Buvo pa
vartoti visi' miesto viršinįn- 
kai ir svetainių savininkai, 
kad neprileidus Mockui lai-

P-ni Bulotiene - pas- 
Toliau p-ni 
keletą dai

lias atsitiko prakalbų 
dienoj.

Panedėlyj, 11 valandą iš
ryto rengėjams buvo prane
šta, kad Mockui nebus leista 
tą dieną kalbėti. O kadangi 
jau buvo trumpas laikas, tai 
nebesuspėta prakalbų atšau
kti. šeštą valandą vakare 
nuėjau pas svetainę. Buvo 
kaip tik 5 minutės po šešių. 
Nors prakalbų pradžia bu

vo garsinta tik 7:30 v; v., va-

Į kitus klausimus, pavyz
džiui, kaip jie (t. y. policija) 
gali sustabdyti sykį davę lei
dimą, ir ar nevalia apie tikė
jimą niekam kalbėti, polici
ja atsakė, kad ji' nenori, jog 
apie tai butų kalbama. Ir 
gana. _ ' '

i Matyt buvo, kad policija 
paspėjo gerokai susižinoti su 
kunigais ir jų pakalikais.

Ką mes panedčlio vakare 
dažinojoin.

Nuvėjus pas svetainės už- 
žiurėtoją (nes savininko ne
buvo namie), užžiurėtojas 
paaiškino, kad jam miesto 
kolektorius telefonu prane
šęs, jog tą vakarą svetainės 
neduotų prakalbom. Užžiu
rėtojas patarė eiti pas patį 
(kolektorių, pasikalbėti su 
juo.

Taip ir padarėm. Kolek- 
įtorius tečiaus užreiškė, kad 
jisai netelefonavo ir nieko 
'nežinąs, bet tokiam, kurs 
kalba ką nors prieš tikėji
mą, 'kaip Mockus, nevalia 
duoti svetainės visame mie-

Balandžio 12 d. apsivedė p. V. 
Kaiitrinas su p-le K. Žilevičai- 
tę. Šliubą ėmė civilišką. Se
kantį nedėldienį, pagal prašymą 
jaunųjų, susirinko' giminės ir 
šiaip svečiai, kad pasilnksmi- 
nus. Laike pietų įvyko kalbos. 
Kiekvienas išreiškė savo mintis 
bei linkėjimus jaunavedžiams. 
Atsirado norinčių, kad pagerbi
mui musų vedusių draugų butų 
padaryta naudibga visuomeniš
ka auka. Nutarta ir suaukau- 
ta LSS. .rengiamo namo fondan

Girdėjom taipgi, kad ir 
policijos kapitonas grasino 
svetainių savininkams, kad 
jie neduotų savo svetainių 
tokiems, ką kalba prieš tikė- 
•* f K *jjmą. r,r ; ■

Ką kalba žmonės, ypač ka
talikai.

prieš laisvamanius arba so
cialistus, tai ir nėra jų. Ir 
pasirodo, kad reikia grieb- 
ties policijos, idant sustab
džius žmonių mintis.”

Šitokiu savo pasielgimu 
kunigai tik parodo savo silp
numą 
baigdamas savo dienas kad 
šėlo,, taip duksta šiandie ir 
mūsiškiai juodvarniai.

Korespondentas.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS J B PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge Ir HebatoJ 

Paprastomis dienomis pirmai florai 
10c, Balkonai 5c.

Shibatoi vakarais ir nedaliomis Fir
ms* floras 15c, Balkonas 10e. it 
J1AL8TED ir IXra GATV1.

Knygelė parašyta James 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida.

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega 
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.

Vakaras užsibaigė geri), že
maitės paskaita apie Rusijos 
besimokinančią jaunuomenę.

Parinkta “Žiburėliui” aukų. 
Surinkta $50. su viršum.

✓

Naųjienietis.

.tai visi stovėjo prie durų ir 
'laukė.
i 7;40 v. v., reiškia, dešimčia 
minučių vėliau ne .kad buvo 
Bkelbta prakalbų pradžia, 
prie durų susirinko didžiulė 
minia: gal apie kokia 400 
žmoinų. _

Susirinkusieji ėmė reika
lauti, kad butų atidaryta sve 
tainė. Bet kuomet prakal
bų rengimo komitetas paaiš- 
Jkino, jog prakalbos ačiū juo
dųjų spėkų pastangom tapo 
užgintos, sulaikytos, tai 
uės labai pasipiktino.

Tuo gi tarpu policija 
yaikyti susirinkusius, 
dangi žmonės nesipriešino, 
jtai policija, matydama, jog 
nieko nepeš, paėmė porą vai
kinų visai nuo kito kampo 
ir stumdydama ir tampyda
ma įsodino vežiman. O ka
dangi “apsidirbę^’ su tais 
dviem nieko prie svetainės 
durų neberado, tai važiuoda
mi stotin dar vieną areštavo 
net-už keturių blokų nuo sve
tainės durų (Pastarasis žmo 
gus buvo atvažiavęs išChica- 
gos, pas draugus).
Kaip jie prakalbas sustabdė.

Nedėlioj, kaip tik sužino
ta, kad jau bus Mockaus pra
kalbos, tuoj prasidėjo bruz
dėjimas. Vyčių merginos ir 
keletas davatkų, susitarusios 
ėmė visur bėgioti, kad kaip 
nors prakalbas sustabdžius. 
Dviese tuojaus nuvažiuota į 
policijos stotį, kad ten gavus 
patarimą, kaip išardyti pra-

Rengėjam tapo pranešta, 
kad Mockui nebus leista kal
bėti. ' „y

Aš atsilankiau į policią. 
jčia man pasakė, kad prakal-

o laiSvama- 
griebiasi 
Pasirodo

TM. Dfotwt 7M1

Dr. C. Z. Vezelis
LUETBVTS BEMISTI

VadjLndoii I ryte Ud B 
Mediniomls ragai iatartw<

lai gėliem 
ii aš žinau 

1i yra bri uncle. Tai 
iš to galima spręsti

taksuojamos šokią sales; kad 
butų padidintos taksos ant ga
ražų, pieninylių, bravarų, real- 
estate biznių ofisų, kepyklų ir 
ginklų išdirbejų.

baudžiava. Caras tai padare ne 
iš liuoso noro, bet todėl, kad bu- 
vo prispirtas, todėl tad daugės 
lyj gubernijų prasidėjo revoliu
cinis judėjimas. < 
sirinkime pasakė: 
reformų išviršaus 
šingame 
apačios.

Prabėgus keliems metams 
Aleksandras II gavo paspprtą iš 
vieno revoliucionieriaus į anv 
žiną atilsį — liko užmuštas.'

Sostą* užima Aleksandras III. 
i Vienas didžiausių paleis tuvių ir 
girtuoklių ^Romahovų giminėje 
Jo viešpatavimo laikuose prasi
deda didžiausia reakcija. Šim
tai, tūkstančiai prakilniausi!]

pralaimėti
nai spėkų.
ko pradedama rinkti 
durną. / Tečiau 
sutvarkyti taip, 
galej

kiai žingsniuojant policemoną ir 
vieną detektyvą. Priėjo jie prie 
minios. Ėmė stumdyti žmones. 
Atsirado daugiau policemanų. 
Na ir pradėjo savo darbą. Po
rą lietuvių aptrankė ir įstūmė į 
vežimą. '

Kilus sumišimui susirinko da 
daugiau žmonių. Ne tik susi
rinkusių pąsiklausyt Mockaus 
prakalbų lietuvių tarpe matyt 
buvo pasipiktinimas policijos ir 
kunigų darbais, bet ir svetim
taučių tarpe.

Tai matote, kokią laisvę 
mums rodo ir žada juodoji ar-

>

mija. Na, ir kuo-gi josios pasi
elgimai skiriasi nuo Rusijos ca
ro kazokiškų nagaikiį?

A. Šimkus.

rius 
dašimtis, kuris 
kreipėsi į kairiuosius 
įtardamas juos tame, 
turį savo kišeniuosė 
O vienok tuodu vyru 
pas carą iKprikalbėjo jį atsisa
kyti nuo sosto* Tasj žinoma, 
nereiškia, kad ačiū jiems caras 
nusirito nuo sosto. Revoliuciją 
laimėjo darbininkai ne tau
tininkai ir kleHkalai. Tautinin
kams (Rusijos tautininkus va
dinama nacionalistais. Tai Sto- 
lipino partija) ir klerikalams 
nereikėjo jokių revoliucijų — 
jiem§ ir taip gerai gyventi. 
Rusijos revoliucija yra nuopel
nas !
mo darbininki]

Reikia manyti, kad revoliuci 
ja-dar eis savo keliu prie tobu 
lesnės tvarkos 
namasis 
šūkauja, jogęi ten tas ir tas ne
gera yra tik smarkus žodžiuose, 
o ne darbuose. Reikia atminti 
kad bėgiu tik vieno mėnesio 
Rusija iš nionarcijos virto res
publika? Lengva juk saugioj 
vietoj esant “griauti” iš pamatų 
seną tvarką pravardžiuoti ki
tus social-patriotais. 'tiems 
karištuoliaAiis galima pasakoti, 
kad Rusijos darbininkų ir karei
vių taryboj randasi social de- 
iriokratų, kurie savo gabumais 
dešimts sykių viršija Amerikos 
“neklaidinguosius” revoliucio
nierius.

Pirm negu smerkti reikia su
žinoti, kaip ištikrųjų ten stovi 
dalykai. Pagyvensime — pa- 
matysime.,< ,v.... . ;

Paskui p,! ĮBulota pasveikino 
susirinkusius su Rusijos revo
liucija ir išreiškė pageidavimą,, 
kad ji persimesti] į Vokietiją ir 
Austriją ir tuo budu Europa ga
lėtų liuosiau atsidusti, išsigelbė
jus nuo “Dievo pateptųjų”.

Tai maž-daug tokis turinys p. 
Bulotos prakalbos. Svarbiau
sia aš stengiaus perduoti pama
tinę mintį, kurią atpasakojau 
savais žodžiai#.

Po to buvo koncertine vaka
ro dalis 
kambino ant piano. 
Gugiene padainavo

kinti tuo/kad žmonijoš gyveni
me yra tokių momnetų, kada 
ir dešinieji šukairėja. Bendras 
žmonių upas elektrizuoja visus. 
Kiekvienas, pas kurį - randasi 
nors kibirkštėlė žmoniškumo, 
tokiuose momentuose atsiliepia 
ir padeda kovoti. Imkime kad- 
ir Gučkovą su šulginu. Gučko- 
vas tai vienas didžiausių Rusi
jos pramonininkų. Milionic^ 

šulginas — buvusis juo
dumoj kartą 

atstovus, 
kad jie 

bombas, 
važiavo

Matyt, kad visi valdiniu- 
'kai bažnytinių laimėti. Ir 
juodoji armija matyt tik val
džios pagelba įstengė sutru
kdyti prakalbas. Tečiaus 
tamsybės apaštalai mažai ką 
laimėjo, arba teisingiau bus 
—visai pralaimėjo. Nes jų. 
nešvariu darbu pasipiktino 
visi padoresni žmonės. Ir tie 
patįs katalikai, kurie tiktai 
protauja nors šiek tiek, taip
gi negiria savo dvasiškų pie
menų, kurie ažuot stačius 

i argumentus ir prirųdžius 
savo teisingumą 
mių klaidingumą, 
policijos laždos. 
kad, tariant pačių katalikų 
žodžiais, “kaip bažnyčioj, tai 
jie kytri ir išniintingi ir Ma
liauskas mokytas, bet kąip 
svetainėj,- tai ir bijo atsistoti

Rusijoj • revoliucinis judėji
mas prasidėjo jau senai. Dar 
prie Aleksandro I, apie šimtą 
metų atgal,, buvo įvairių suo
kalbiu, kad nuvertus cąrą nuo 
sosto, žinoma, tuo laiku caro 
valdžia-buvo galinga ir lengvai 
apsidirbo su revoliucionieriais.

Prasidėjo Kjcymb Įtarė prie 
Nikolojaus I. Rusija prakišo.

f

Žmonėse pasigirdo nepasitenki
nimas
buvo priverstas suteikti šiokių

Pateko teisman už 
dvipatystę.

Jolųi’^C. Niebel tapo apskų 
tas teisman už dvipatystę. Lii 
dininke, kad Niebel 
ti'u kartu, buvo p 
gman. Kuomet teisėjas užklau
sė jos, iš km? ji žino, kad Niebel 
turi dvi pačias, taj litidininnkė 
atsake: “Jis man 
savo moterį kokią 
jįlaukę i»i oteriškę. 
kad jo 
vadinas

Utarninke, balandžio 17 d*, 
M". Meldažib svetainėj įvyko 
prakalbos ir koncertas* Kal
bėjo p. A, Bulota. Jo kalbos 
tema — Rusijos revoliucija*

Kadangi iš daugelio atžMlgių 
kalba buvo labai indbmi,, tai aš 
pasistengsiu nors aplamai supa
žindinti- skaitytojus su jos tu
riniu.

Prašys sustabdyti svaiginan
čių gėrimų pardavinėjimą.

Chicagos sausųjų Federacija 
artimoj ateityj ketina kreipties 
į miesto tarybą prašydama su
stabdyti laike kares svaiginan
čių gėrimų pardavinėjimą.

Kaip buvo jau garsinta 
Ciceroje kalbės Mockus, tai nu
važiavau ir aš. Jau kaip tik' iš
lipau iš karo,' tuoj pamačiau 
ištolo didžiausią minią žmonių 
— apie 300 ar daugiau. Einu 
artyn. Ir netikiu, jog į Moc
kaus prakalbas galėtų liek atsi
lankyti, khd ir vidun nebetilpsta, 
kad tokia minia turi stovėti ant 
gatves. Manau, kad kieno nors 
kitas mitingas.

Prisiartinu. Kalba lietuviškai 
ir visi rimtai. Kalba daugiausia 
apie kunigėlį Ęžerskį. Kalba, 
kad ačiū kunigų pastangoms 
tapo uždrausta laikyti 
Rimas. Man pasidarė 
žmonių, kurie buvo ;
nuo 18 galvi 
ir iš kitų miesto dalių.

Praėjo kokia 20 minučių. 
Bet minia nemažėjo, o vis didė
jo. Žmones norėjo sulaukti, 
pamatyti, koks bus galas. Su
maniau pažiūrėti^ kas darosi 
bažnyčioj, kur iMaliauskas tu
rėjo laikyt prakalbas.

Eiiiu. Bet Vbs paėjau kele
tą žingsnių, kaip sutinku smar-

Dideles Prakalbos
kurias rengia J. V. I 
Ketverge, balandžio 1 
tainčje, po num. 3142 
ant trečią lubų. Bv 
apkalbama apie žnu 
atgal keli šimtai f ūks 
nuo senų-seniausių. 
kaip jie kovojo su ž1 
ta. Taipgi bus kalbs 
daryti, kad visas pas 
žia kraujuose; žmon 
daryti, tatai bus laba 
aiškinta. Taigi, drai 
nepraleiskite šitų pr 
tai pasitaiko išgirsi t< 
Inžanga 10c. Kalbas j 
ir J. ŠLAJUS. Prai 
7:30 vai. vak, Kviečia Komitetan.

EVESKIOMS 
%Ši„mOKYKIA

Čia gali iAmokU AnjUų kalbat praAiafli 
Bgi au g Antausiai, teipgl LielDviu, 
Rusų h J-Mikų kalbų; ArMmellkoe, AngM. 
MaUmaUkoa, UUHjo*-. PolftM-
Ekonomijos, Koyr’Hy«t*s,Daiiiara>Ma, 1*1- 
dkų raiymo, Frekyboa teisių k tt- ČU galt 
ūibaigU PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL U 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AtSKUU* 
MA UETUV1ŠKAL

3106 So.Halsted SL,Qūca&

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

IT. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Allen, versta 
Furinys:

bas $2.00, V. Kantrimas $1, K. 
Kantrimienė-žilęvičaitė $1, J. 
Grybas $l(.00, J, Grybienė $1.00. 
Pinigai pasiųsta per “Kovos” re
dakciją namo fondan.

Reikia pasakyt, kad jaunave
džių broliai yra dideli fanatiš
kai ir prietarų mylėtojai, delko 
įvyko nemažai nesmagumų. Jie 
buvo griežtai priešingi aukavi- 
mo sumanymui. Girdi, netiki
me į jokią mokyklą ir į jokią vi
suomenišką auką. Siuntė dievo 
prakeiksmą, kad jaunieji nėjo 
pas kunigą, nėra apsišarvoję ko
kiais tenai baubais-uniformo- 
mis, nedaro taip, kaip tėvai kad 
darė. Pagaliau, ragino atsiverst 
prie dievo, linkėjo, kad kitą me
tą susilauktų “dviejų”, ir susiti
kę gerai ir linksmai i^^rtų. 
'To visko palinkėję miiš^fana- 
tikai apleido susirnkimą. Vy
ručiai! Gaila žiūrint į jus, kad 
jus dfar tebėsat tokie tamsunė- 
liai, bet kartu linksma daros, 
kad jūsų seserįs taip toli jus 
pralenkė. Jos netiki į tuos bu
rtus ir prietarus, ir kunigų biz
nio neremia, a

'Musų vedusieji draugai apsi
gyvens Chicagoj^.

Linkiu jiems kuogeriausios 
kloties

rą arba ant kartovių...
Bet laikas išgelbėjo Rusiją 

nuo to tirono. Caras nukelia
vo ten iš kur niekas nebegrįž
ta. Ant sosto užsirioglino Mike 
II. Negeresnis.

Prasideda karė su japonais. 
Rusija pflilaimėjo. Žmonėms 
pamažėl pradeda atsiverti akįs. 
Jie pamato, kad tai atsitiko to? 
del, jogei valdžia yra netikusi. 
Vėl užsidega revoliucija. Bet ir 
šį kartą žmonėms buvo lemta 

Nebuvo dar ganėti- 
Bet jau nuo to lai- 

valstybės 
dalykai liko 

jogei į durną 
patekti beveik išimtinai 
ji. Kairiųjų ten visai 

mažai tebūdavo, f
Prasideda karė su vokiečiais. 

Jos norėjo pati valdžia. Vie
nok, kada karė prasidėjo, tai 
valdžia, vietoj to, kad stengtųsi 
pergalėti vokiečius dėjo visas 
pastangas kad pagelbėjus jiems. 
Žmones pamatė, kaip valdžiai 
rupi liaudies reikalai. Nepasi
tenkinimas auga ne dienomis, 
bet valandomis. JDarbininkains 
ir valstiečiams pritruko kantry
bės. Visur jautėsi, jogei turės 
įvykti kas nors nepaprasto.

Kada caras-paliepė durnai iš
siskirstyti!,, ji pasipriešino. Pa-| 
sipriešįno todėl, jogei 
kad žmonės palaikys jų 
Reikia žinoti, kad 
sukelia ne vienas t 
minios darbininkų, 
kantrybės. Durnus 
lokį pasipriešinimą 
sūšaudy tais, j eigų 
paėmęs viršų. Bet durna žinojo, 
ką daro. Ji žinojo, kad carui 
išmušė paskubinę valandą ir to
dėl paėmė valdžią į 
kas. Ir kas ypač stebėtina, kad 
toji durna, kuri susidėjo iš vi
sokio plauko de^niųjų, liko 
išstumta revoliucijos priešakyj. 
Tą apsireiškimą galima išaiš-

Mintis ir charakteris.
Minties, papekmė ant aplinkybių.
Minties intekme ant sveikatos ir kuno;~ y 
Mintis ir tikslas. .
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.

\ Rimtumas. .
Kaina 15c.

“N A U JIE N O Sn
1840 So. Halsted St., Chicago, UI

M. X. Mockaus prakalbų gar
sinimo plakatus mes nedalinome 
prie bažnyčios durų, nes fana
tikai patįs ten dalino savo pla
katus. Mes ėjome ištisai gatvė
mis ir visai ne ta* puse gatyes, 
kur bažnyčia stovi.

Mes nesitikėjome, kad yra to
kių žmonių, kurie išėję iš baž
nyčios pultusi ant praeivių kaip 
koki giriniai žyėrįs; draskytų 
ir atiduotų policijai. J. Aceris. Kas Išganys Liaudį?

Knyga padalinta j skyrius:
Parašė ir išleido K. Š e š t o k a s.

J. Ar Prietariškasis 'Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?

2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.

3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

NAUJIENOS”
1840 S Halsted St.... ..... .....Chicago, HL

> 1 'f d. Mildos sve-
•(2 S<t. Halsh (i si.,
Bus labui aiSkhii
inionių gyvenimą
ikstančiy mėty -r
Į. K:] jie dirbo ir
žvėrimis ir g;mi-

Ibama, kas reiki*
i3s;mljs dreba, t*-
mies nebežino k$
ibai nuosekliai
Tingai n draugas,
piuPdbi), nes re-
(okius prakalbas.

S A MONTVIDAS
rakidbos prasidės



Pranešimai

Chicago
GARSI SANTOS KAVA

Starkus Pranešimas dva
COCOAtikrai

Reikalavimai

Pardavimui

bile stailčs arba dydžio.

DYKAI

Pajieškojimai

VC1

Telephone Tarife

AKINIŲ

IBS

)8tb

pietų, Ir

American Uchool 
o) Language*

irre 
2054 
ioa 
1518 tBie

PARSIDUODA 
mo priežastį, 
Gera vieta. .
1711 So. Union Avė

WK8T BIDS
Milwauk** Av. 
Milwaukee Av. 
MUwaukee Av. 
W. Madbon fit 
W. Madbon fit.

REIKALINGAS atsakantis barbe 
ris, kuris supranta Savo darbą. par 
lias an 
trumpo 
4349 So Hermitagepranešimus

Praneši-

•bktroD

ARBATA
rriimniaB-

ib, G varan- JĮ |
toot*,
6* parvidr# ’

REIKALAUJAMA 10 patyrusio vy
ry į scrap iron yards. Atsišaukite į 
1717 N. Western Ave., Chicago.

tiesiog pas fafnierj. 
patįst ši vieta jums
A. ARC1KAUSKAS?

R. 2, Box 45.
Ludington, Mich.

bu tinai atsilanky 
duntinai ap 
reikalus. Ne

WISSIG, 
seno krajaus

SpoKlMIstio moteriškoj 
vyrfiikii Hr wwllku ligy

RYŽIAI
GarlaufelMi 

njlivw, 10« ve 
'tė», panl> 
Suodų ui m

Naujiem; Bendrovės panau

l laiškeliu arba telefonu. Pri 
l tifr pačią dieną, kada spausdi- 
is dienraštis, nebegali but įdėti 
aujienų” adm.)

IARGA.—Drau 
lame be užmokesties

saliunas. Pardavi- 
iriiesveikata šeimynos 
^išaukite greitai.

Chicago

siu prakalbų, nes įžanga 
o išgirsite daug naujo. .

Kviečia Komitetas

K MEDIKAS IR CHIRURGAS S
5 3315 S. Halsted St., Chicago./® 
^KJCIrW W Am W’WTrWrTir AX'sr M'SrM

si nariai 
nes turime i 
kooperacijos 

irškite.

• REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba rai
žykite :

, Pajieškau Prano Staponavičiaus, 
iš Plungės miestelio, Kauno gub., 
jo sesuo*yra Maskvdj dideliame var
ge, prašo, kad aš sujieškočiau jį. Jei 
kas jį žino arba jis pats tegul krei
pias laišku arba ypatiškai del pla
tesnių žinių. Juozapas Kasas,

Illinois.

gyvenimų, kodėl kunigams 
biau rupi Romos biznis negu 
rbininku gyvenimo reikalai i

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesČio. Reikalin
ga mažas {mokėjimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pi gū
nią. atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 112.

2 TELEPHONE YARD^ 2721 ®

į DR. J. JONIKAETIS i

Valaadoa: nuo

le laiku 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke Šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą 
iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principalas.
416-417 Prieš City HalL

MfitlO H. JlMlHted HL, h).ą> 
OthM atdara* iki J H vaL -ryto, X 
po piat ir vakarai*.

Telephone Drover 4U74

REIKALAUJU įnamio. Kambarys 
šviesus ir nebrangus. Be valgio. Pa
togi vieta blaivam vaikinui. Kreip
kitės šiuo adresu:

s Geo. Belickas,
1518 Elk Grove Ave., ant trečų lubų 

Chicago.

North Sides kooperatyviškos 
valgomų daiktų bendroves susi
rinkimas įvyks ketverge,' bal. 19 
d., 8 vai. vakare, Liuosybės sve
tainėje, Wabansia avė. ir Gi-NAUJIENŲ B-VĖS NARIAMS 

PRANEŠIMAS.

BEI KALINGA langų plovėjų.
Chicago Cleaning Co., 

62 W. Washington St., - Chicago

PANSIDUODA barzdaskutykla, 2 
pakeliami krėslai, rakandai ir kiti į- 
taisymai. ' Parsiduoda labai pigiai. 
Kam butų reikalinga malonėkit!? 
greitai kreipties į

William Galeckas, ... . 
3525 So. Union Ave, Chicago, 111.

NEŽIŪRINT KAI r
fipeciaHIkai gydo Mg 

liga*, laladaa, reumatiemų, 
vkaudėjimų ir MMlaptlngaji _ _ _ „
paraitikrinklto, ka ji* jum* gali padaryti Praktikuoja par dangai) mvto D i 
tuketančiuB Broniu. Patarimu* dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 1© ryto fM t vai. vakaru, NųMttaaaia Iki II < IMI BLUI ISLAND AVB, gat. Hfgj BaatoMhTaL Canal

Nuo 10 
Telaphoų* Canal 1110

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar sąliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
jc ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

F. Warncke,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA
Mes turime pardavimui 

pageidaujamą vietą 
naujame saustuvninkų dist rikte 
' (į rytus nuo Michigan avė.), 

turinčią apie 20,000 
f ketvirtainių pėdų.

. Gali but padalinta 
arba padidinta * 

pagal kieno norą.
Savininkas apsvarstys 
pastatynią vieno arba 

daugiau namų del 
pa r a n k uiho gyvent o j ų. 

f Del kainos, sąlygų ir lt. 
malonėkite atsikreipti į

J. H. Van Vlissingen <£'Co. 
620 New York Life Building, 

39 South La Salle Street/ 
Chicago.

Draugės ir Draugai: Malonė
te ateiti patįs ir atsivesti savo 
nistamus ir draugus. Bus tai

REIKALAUJAME patyrusio^ kny- 
gvedės merginos, į banką. Atsišauki
te į METROPOLITAN STATE BANK 
807 W. 3J)th St., Chicago, III.

Dr. HLStupmcki 
310 '06. Morgas St/ 
VALANDOS: nwo 9 Rd 11 H- 
ryto, nuo h iki i vakare.

REIKALINGA vedusi pora (arba 
našle moteris, neinanti dienomis . į 
dirbtuvę), kuri norėtų gyventi iš
vien. Forničius, kambariai, šviesa ir 
šiluma dykai, bet už tai moteris die
nomis turės pasergėti 3-jų metų vai
ką. Del platesnio susižinojimo 
meldžiu kreipties šiuo adresu: -

REIKALINGA x 
KAIMYNO

80 akrų geros žemės farma. 
60 akrų išdirbtos, kita — l / 
20 akrų dobilų, 20 akrų sodo. Bu 
dinkai.. 4 viorstai nuo miesto Scott 
ville, Mieli. Kaina $2,400. $800 į 
mokėt, kilus po $50 į metus.

Meldžiu neklausyti nieko 
žinokite 
žiurėsit 
patiks.

Pajieškau savo• švogerių Kazimie
ro ir Juzepos Budreckų, Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų parapijos, 
Pagončiukų kaimo. 5 metai atgal 
gyveno jKambridge, Mass. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino
te pranešti, — turiu labai svarbų rei
kalą. Juozapas Beleckis, 
1501 So. Hermitage avė., Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai. Apleisdami 
miestą Chicago, turime parduoti sa
vo rakandus greitai.

Mrs. S. Nathan, 
3766 S. Daisied St., Chicago, 111.

Masinis Lietuvių Socialistų 
Chicagoje susirinkimas, pareng
tas VlII-to LSS. Rajono, atsibus 
nedėlioję, bal. 29 d., M. Melda- 
žio svet, 2214 \V. 23rd Place. 
Atidžia lygiai 10 vai. ryto; įžan- 

dykai. Kalbės drg. Stolsonas

Pa jieškau savo pažįstamo, Jono Li- 
baucko, paėina iš Kauno gubernijos 
Šiaulių pav., Pašvitinio par. Palaniš- 
kių kaimo. Turiu svarbaus reikalo 
Meldžiu atsišaukti kaip galima grei
čiau, arba kas jį žino malones pra
nešti šiuo adresu:

T. Aleliu n ils,
3127 Lowe Ave., Chicago,. Ill

i ialistui aklų, kuris Inri II 
rr. Stiklai Šhfimti sulig Jų»ą fikig M 
ubai vidutiniška kainu.

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę ir 
turiu gerą patyrimą; arba duonas iš
vežioti. Kam butų reikalingas fokis 
darbininkas, atsišaukite po num. 
2334 S. Leavitt Et., Chicago.

Phone Canal 1924 M. T.

DAKTARAS
Spiclallstis Iš

R E1K A LAUJ AM E —-kriaučių prie 
moterų drabužių siuvimo. .Atsišau- 
kiet tuoj: J. SZKirrAS,
3106 S. Ilalstcd St., Chicago, III.

Šiuomi pranešu VIIL to Rajo
no LSS. kuopoms, kad draugas 
Stilsonas kalbės sekančiose vie
tose ir dienose:

Ant West Sides panedelyj, 23 
d. balandžio.

^Ant Bridgėporto utarninke, 
bal. 24 d. ' -

PARSIDUODA greitai saliunas iš 
priežasties savininko nesveikatos; la 
bai pigiai. Atsišaukite greitai.
J. S., 2425 So. Oakley avė., Chicago.

kį galima parengti Chi 
Draugas Stilsonas t u r

PIRMA NP.(il) PIRKS) (SAUK MUSU KAINAS |
Am* Kmh ų, 1 t m tų Romų h

! CA.RH UKOS. WRECKING CO 
į 3003-so:m>

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30,'valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firąnkos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Av«. 

Chicago. Ill.

l’ARMOS, FARMOS!
Parsiduoda 40 akrų arba 80 akrų 

fanuos. Parduoda pats savinin
kas lietuyių kolonijoj, kur yra apie 
300 lietuvių farmerių. Pardavimo 
priežastis — turiu daug žemės, ne
galiu visos apdirbti. Gera vieta, tik 
ketvirldalis mylios iki dypo. Atsi
šaukite. Galima matyti vakare nuo 
6 vai. vak iki 9 vai.

Juozapas Perminąs,
3316 So. MORGAN ST., 2-ras augštas, 
frontas. Chicago, III.

Pajieškau Povilo MatoucoSį savo 
brolio, Kauno gub., Telšių pav., Ra
kių valsčiaus, Vabolo sodžiaus. Pir
ui iaus gyveno Racine, Wisconsin. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats :tr kas 
jį žino malones atsiliepti. z 

Dominikas Matouces, 
Gleoson, W. VA.

PARSIDUODA hučernės ir gro- 
sernės fixtures (intaisymai) už pi
gią kdiną; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
į pusininkus. F. Juodis 
928 W. 33rd St., - Chicago, Ill.

Dr. J. Van Paing
- Vyru Chroniškos Ligos
■lektrilka Dlafnoxa h* Gydymai

SpecialiKka medicina nuo 
uinuodijimo kraujo •t

Vandenota Mcdcga Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVE., 

Netoli 22-ro« «tv.

GERA PROGA. ■—Parsiduoda sa
liunas tirštai lietuvių apgyventoj vie
toj; biznis gerai išdirbtas; su svetai
ne, kur daug draugysčių laiko savo 
visokius susirinkimus. ^Atsišaukite 
tuojaus. Einu į kitą užsiėmimą.

Jul. Račevich,
3338 Auburn Ave., Chicago, Ill.

t Dr. A. I. EPSTEIN | 
t mVTOJASirCHIRIIlGM I

PARSIDUODA 
uis namas naujausios mados 
tika ir beizmentu 
pamatas, nesenai statytas. Už pigią 
kainą. 5130 S. Albany Avė., 1-mas 
flatus.. Phone Prospect 1060. Chgo.

<. Lincoln Str., Chicago 
3-čios lubos, priekis

A Mt Platt’* 
ryto iki | va. Nedčliomfs nuo I rnlo iki 11 

Tel. Canal 5335.

Pajieškau savo pusbrolių, Juozo 
Juškos, Kauno guh., Telšių pav., 
Kantines miestelio. Girdėjau, gyve
nąs Chicagoj. Meldžiu atsišaukti.

Antanina Putvinaitė, 
(po vyru Ludicnė)

15609 Ilalstcd' Phenix Harvey, III.

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigią kainą, naudoti vieną 
metą. Priežastis pardavimo —turiu 
greit išvažiuot i kitą miestą. Ateikit 
ir persitikrinkite.

X B. Burba, 
1332 S. Millard Ave., Chicago, 111.

Pajieškau pažįstamos, Elenos Jur- 
šukės, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Butrimonių valsčiaus, Punios mie»- 
stelio, Katieniškių sodžiaus. Kas ją 
žinote praneškite man, gausite dova
nų. Arba ji pati lai atsišaukia.

Petras Wiesa,
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

3axik«», *uly- 
rtnk *u bent 
tokia, ^4 hv

EXTRA-
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160*00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
oianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvemft. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite* tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

jm atspausdintas. Sulig pasku- 
rtUuoju Bendroves dalininkų 
MBirinkimo tariniu projektas 
tarėtų but pasiųstas kiekvienam 
SBkvės nariui peržiūrėti, bet ka
dangi daugelis jų yra mainę sa
vo adresus, tai konstitucijos pro
jektas bus pasiųstas tik tiems 
nariams, kurie urnai į šitą pra
nešimą atsilieps ir paduos savo 
tikrą adresą.

Konstitucija eis balsavimui se
kamame visuotiname N-nu B- 
vės dalininkų susirinkimas, kurs 
turės neužilgo įvykti.

Del konstitucijos projekto 
kreipkitės N-nų B-vės sekreto
riaus adresu:

P. čereška,
j 1327 N. Robey st.
? Chicago, 111.

Valandos: 1—8 po pietų; 7—9 vak

REIKALAUJAMA pardavėjų, 
kliu jaunų vyrų, kalbančių gerai 
gliškai ir lietuviškai. Galima uždir
bti po $50 į savaitę. Reikalaujama 
geriausių paliudijimų. Atsišaukite 
prieš pietus į Geo II. Schaaf 
Room 16—106 N. La Salle St 
cago, 1)1.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa 
ir LSJ. Lygos 2 kuopa rengia 
prakalbas pagerbimui Rusijos 
revoliucionierių. Prakalbos at
sibus pėtnyčioje, bal. 20 d., 7:30 
vai. vakare, J. J tiku iaus svetai
nėje', 4837 W. 141 h str., . Cicero, 
III. Kalbės “N.aujeinų” redakto
rius P. Grigaitis.

Draugės ir Draugai! Kiekvie
nam yra linksma išgirdus, kad 
Rusijoje tapo nuverstas caras 
Mike, atmesta monarchija, pri
pažinta lygios teisės tautoms ir 
tikėjimams, paliuosuoti politi
kos kankiniai ir tt.^ Teraus, kad 
suteiks ciceriečiams dar daugiau 
smulkesnių žinių apie Rusijos 
revoliuciją ir jos pasekmes, vir- 
šminėtos dvi kuopos sujunglo- 
jnis spėkomis surengė šias pra
kalbas. Įžanga visiems dykai.

Kviečia visus Rengėjai.

Pajieškau Stanislovo štilio. Grei
tu laiku atsišaukite paduotu adresu 
aš noriu su juo pąsimatyti. Kas ži
note praneškite jo antrašą.

Liudvikas Juška, 
3341 Auburn Ave., Chicągo, Ill. 
Tel. Yards 2774. . „

LJRTUVXflKAH AKIU GYDYTO^Afi
Kaa turi ekaudančla* arba silpna* A-
calvaa wkaudfijimų, aUUankykiU paa isaaW

Dr. W. Yuszkiewicz
UIS Milwaukee Are.

▼alandoat Nuo 9 ryto iki © vakarį
Nudfillomia nuo n ryto iki 1 pa

Tau fikauda akya, 
akaitKiit raide* *uril><>f» J 
apauda rodoai Tau dviguba, 
tini uždegi iną a k i ą, 
tau akauda aky* akaitaal arba aiaraab |iu*k&t| |B 

....reikalinga* akinią.
Dnokila apliurčti *hvo akis spi 
tyrimo Šv. Vuitekaus parapijoj 
akiniai padaromi belaukiant, J

JOHN J. SMETANA
TftMYKIT MANO UŽRAŠĄ- 

1BO1 SOUTH ASHLAND Zk VIU.
I raa •

ANTRU ir trečiu mortgage apteikiama pa- 
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokljiniui taksų, užmokčjimui interesų ant 
jųsŲ pirmo, mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jųa pirkliaujate ir reikalaut 
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

li North La . Salle. Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

visados; gera ' niokosi is ir 
valandos. Atsišaukite tuoj 

ive ‘Chicago Ill

Pajieškau savo švogerkos, Onos 
Ruckutes. Prašau atsiliepti šiuo, ad
resu, nes turiu labai svarbų reikalą 

Stanislovas Mitkus,/’ .
Box 626, . , Westville, Hl.

REIKALINGA — tuojaus keturių 
kriaučių prie moteriško darbo. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.
L. Kasper, 3117 Wentworth avc.

\TGAS barberis vakarais, 
tuojaus 2050 Coulter St., 
., 'l’arp Robey ir Iloync

Tel. Canal 2177

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyry ir moterų drabužių. ■ • - .

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimfy skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir

nu
SOUTH KEDM

S4ST fi. Habtwl 
4729 fi. A*Ma»4

2 aukštų medi- 
su at- 

Konkreto bloko

iesune momente. Tad atidėki
te visus kitus dalykus ant to- 
Mmi. atsilankykite į šį susirin- 
Idbną. Nepamirškite atsivesti ir 
(teaugus. Tikimasi širdingo pri- 
t«arimo. Kviečia
S- Vili Rajono Valdyba

uz- 
int savaitės ar mėnesio už 

os kreipkitės pas:

RIHKALtNGA apysene moteris 
prižiūrėjimui dviejų nedidelių vai
kų. Gera mokestis.' Geras užlaiky
mas. Atsišaukite greitai.

Mes. A. Levanienė,
1105 Winona Ave., arti Broadway.

BRIGHTON PARK — Jieškau ka- 
mbitrio su valgiu ir maudyne. Atsi
šaukite laišku:

“Girkalniškis
1840 S. Ilalstcd st., Chicago

BOCKFORDIEČIŲ ŽINIAI
Šimu prarrvšu, kad Naujienų stotis, 

kuri randasi 1012 S. Main St., perė
jo į naujo menedžiariaus rankas, ir 
dabar bus užlaikoma užtektinai pa
vienių numerių 
simokėtii 
“Naujienas” vi 
P. F. Voketaitį

N-nų Cirkuli

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
. Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

4 dažų dirbtuvėj
10 prie Gordon fyderio 1
2 elektrmenų
6 prie pianų taisymo
6 dailydžių 4
2 saldainių dirbtuvėj
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
1 prie kaurų audimo
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimo
1 cigarų dirbuvėj
2 prie automobilių taisymo.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių daTbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimtinčjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

REIKALAUJAMA 1-m.os klesos o- 
pcratųrių prie baltų drobinių dra
bužių, suknių ir žiurkštų. Pastovus 
darbas. Atsišauktc i

Wash Fabric Co., 
508 S. Wabash Ave, 2-ras augštas.

Chicago.

DEL ' 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divenas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $12Q, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių.
1520 N. Western Avc., Chicago.

Pajieškau savo brolio Antano Ban- 
žinskio, ir pussesers Kotrynos Ma
žeikaitės, abu Kauno gub., Telšių 
pav., Ginteliškių parap., Notėnių so
džiaus. Jie patįs arba kas juos ži
note malonėkite atsišaukti:

Justi na Wawži nskai t č, 
1739 Wabansia Ave., Chicago

SVIESTAS
G«ri*  tuloa 

imrtonoa, ga- 
r*ani*» negu n f f 
cwr jm t
it gauti ..

NORTH 
m W. 
W W. North Mi

Liaeol* Av> 
IŠ44 IAdooIx JLlh 
SUS N. <na*S

DR. M. HERZMAN 
aš rusuos

Gerai Hetuviain* Kinorna* Tft 
ti| kaipo patyrę* gydytoja*, «*hh ih> 
gaa Jr akušeris.

Gydo aitrias ir ehrontika* liga*, vy
ru, motoru ir vaiku, pagal iiaujauHa* 
metodus X-Ray ir MtukiuB 
prietaisūs.

Ofisas ir laboratorija, 1021
St, netoli b'iHk 8t.

VALANDOS
6 8 vakarai*.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

Valandos: 8—9 ryto, tiktai.

REIKALINGAS barberis kas su- 
bata ir nedelia. Atsišaukite j^wojau: 

Joe Mažeikis,
856 W. 33 St., , Chicago, Ill

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARSIDU()j)A gera jau
na karve labai pigiai/ .
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ill

Telephoxi® Drover

Or. A. A. ROTH
Rihoih Lydytojas ii

Ir vhsę ekrexllk< H**.
ValandM: 10—11 ryto, 4—l po 
kare. NedSliomi* 10—1 p« pistų.

33M S, BMsUd St nil M SI. Chlc^t

ZITORIAMS
ituonii pranešu savo Gerbiamiems 

Dąpozitoriams, jogei netrukus pra- 
dHuie mokėti pirmą dalį niokes- 
ticB ant Jųsų pas mane padėtų pini- 

Idant butų galima kožnam pra- 
neili apie tą dieną su laišku, mel- 
dž6n kožno vieno ateiti į mano seną 
vietą po No. 670 W. 18th St. ir pa- 
libti savo Adresus, nes dabar mes 
XHttnorne kurių yra geri, o kurių 
never i adresai.

Viso gero velijantis,
M. J. TANANEVIČE,

P. S. Del Jųsų parankumo, mes lai
kysime ofisą atidarytą iki 9 vai. ko- 
žną vakarą. y

Atal proga Išmokti angly kalbos, par laiškus arba klososi
KOREfiPONnitNCIJINTR SKYRIUS.— Kiekviena* gali tlnaktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų sutaisytų 

t Si lxlyI>a^ tikslui. Si* kursą* yra labai paramai* kiekvienas*
| įg g [j kuri* nori greitai iimokti Anglų kalbas, net neturi progos bua>

kytiee i mokyklų ypatiikaL Geresniam persitikrinimui, siun
čiame graliai iliustruotų, su daugeliu paaiikinjmų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojau* ; in dėk dvi marke* prbiuntimad 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiem*, kurie gali pribūti | musų 
Ikyklų ypatiškai, turime dienine* ir vakarines klesas. Mokins
ime daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose Irgi turi
me atskira kursų, sutaisytų musų pačių del pradžiamokslių 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantieait 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyriua.

Viskas aiškinarna Lietuviškai
(Dvi mokyklo*: 781 W. 18th Su ir 1741 W. 47th St/

Laišku* adresuokite American School of Languages, 1741 West 47th BL, Chie*r% S-

Sp<‘< ialiKta* ant 
MotcnAby, Vyrioką ir Vai kg 

Thippi Chronišką Ligą 
*■ Ofiso valandos:

iki R ryk), nuo 12 iki 2 po plel 
ii jojo 8 iki 8:30 va. Nedėldle- 
ūki* v.'įkm'iik ofisas uždarytai 

Telephone Yxids 0H7

Dr. G. M. Glaser
RraktBiioj* 26 metai. 

(>' \ x r n i m a * ir (Jfiaau
S. Morgan Rt.( kerti >1 ii.

REIKALINGAS porteris į restora
ną, turi būti blaivas. Atsišaukite 
greitai. 1568 So. Kedzie avc., Chicago

GIDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ, 
UŽBlSENftJUSlOB IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

a* pilvo, plaučių, inkstų ir puslėa, ui nuodijimų tarauja.
galvos *kau*jnu», skausmus nugaroje, koMj1»a. gerklti
Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus ilgydyti, atottlĮs hj 

dyka£' J
VALANDOS: nuo lt ryto Dri S vai

LSS. 81 kp. extra susirinki
mas įvyks pelnyčio^ baL 20 <1., 
7 v. v. Liuosybės svet., 1822 — 
24 Wabansia avė. Draugai, vi

ki le šia susirinkiman, 
a išrinkti darbininkai 
29 d. baliaus, reikia ap

rimę susirinki- 
i jau neprilci- 
larbiuiuku kliu- 4. 
langiau reikalu.

V. Prusis.

1844 W« Chifc*O A*.
1888 Blue Island A v.

W.
1217 B. Si
1882 B. KL
1818 W. £tth Si.

BARGENAS — Turi būtinai par
siduoti tuojaus grosernė ir bučernė; 
taipgi išmainyčiau ant geros fanuos. 
Biznis yra geroj lietuviškoj apielin- 
kėj, gera vieta del tinkamo žmogaus. 
Parsiduoda iš priežasties žmonos li
gos. Kreipkitės adresu:
1736 N. lipyne Ave., Chicago

cicero seredoj, bal 2e
Kensington e pėtnyčioj 

(ttio 27 d.
VIII Raj 

kanas
M. 29

Ant North Sides nedėlioj, bal 
29 d., vakare.

Kuopos, malonėkite ~’pasiga
minti apskelbimus augščiau mi 
wtoinsxdatoms ir gerai išplatin 
ti. Draugas Stolsonas moka už 
gamėdinti publiką argumentais 
tad yra labai svarbu, kad pub 
likos butą kuodą ilgiausiai.

, P. M. Kaitis, VIII Raj. org

BAMKES’S
COFFEE

BURKE BARBER SCHOOL
612 W

REIKALAUJI
JfcrnU |klu>i »k*ud<Jhnų 

Jrigu )i11<► J»1 <i* 'j'kw »#»*)(>» Iš *klu
Jeigu 
J rig u 
J vigu 

i Jeigu 
J <4 g u

I
 PIRK BAU' vIhmm RlumbuvojL 

mui reikmenis tiesini už "who- i 
lesale” kainas. Mes parduosi į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING i 
SUPPLY CO., £

1637 W. Bivision nt., CbicHgo, f
Cor. Marshfield Avo. ♦ 
Kalbama lietuviškai. iMadlioi BU thlcago. m. W*W***4«*Hš»**W*W«




