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DR. J. ŠLIUPAS IŠVA
ŽIAVO EUROPON.

Mažumos frakcija reichsta
ge ir landtage stoja už ge
neral} streiką gegužės 1 d.

Anglai sumė 976 karės be
laisvius; franeuzai—200.

CHICAGO, bal. 30. — Va
kar vakare J. šliupas išva
žiavo iš Chicagos į San Fra
ncisco, o iš ten važiuoja Ru
sijon per Japoniją.

SUBMARINŲ KARĖ 
PASEKMINGA.

KYNIJA PASKELBS 
KARĘ VOKIETIJAI.

Vokiečiai pasistato daugiau 
submarinų negu jų sunai
kina anglai.

Laukiama gegužės 3 d., kuo
met susirinks Brazilijos 
parlamentas.

REIKALAUJA PALEIDI
MO REVOLIUCIONIERIŲ

Naujoji rusų valdžia užsisto
jo už areštuotuosius.

Kariuomenėn bus imama vi
si tinkami vyrai — veikia
usia nuo 21 iki 40 metų 
amžiaus.

Gal dar šiandie bus paskelb
ta karės deklaracija.

TROCKIS IR KITI 
PALEISTI.

REIKALAUJA AIRIJAI 
SAVYVALDOS.

MŪŠIAI VAKARINIAME
FRONTE NESILIAUJA.

ŠVEDIJOJE STOKA 
KVIEČIŲ.

Su v. Valstijų kongresmanai 
pasiuntė Lloyd George’ui 
kablegramį.

“Maisto riaušių” skaičius 
didėja.

NETEKO PUSĖS PIRK LY
RINIO LAIVYNO.

Surinkta 242 dol. Sąjungos 
namo fondan; North Si- 
dėj — 112 dol.

uo pradžios dabartinės ka
rės vokiečiai neteko 2,259, 
000 tonų pirklybiniais lai-

KONSKRIPCIJOS BILIUS 
PRIIMTAS.

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS.

Guatemala respublikos 
džia inteikė vokiečių 
basadoriui jo pasportą.

(-----------f t..... t "'J

PASKANDINO NORVE
GŲ LAIVĄ.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ SUSI

RINKIMAS.

SKAITYK IR PLATINK

'■Wife

WASHINGTONAS. bal. 
29. — Pagalios — vakar se
natas ir atstovų butas didele 
didžiuma balsų priėmė taip 
vadinamą konskripcijos bi- 
liy, vadinasi patvarkymą, 
sulig kuriuo visi tinkami šio
je šalyje vyrai (piliečiai) ga- 

/ lės būti imami Suvienytųjų 
Valstijų armijon ir laivy
nam

Už bilių paduota netikėtai 
didelė didžiuma balsų. Taip, 

. atstovų bute jis gavo net 397 
v balsus! Kuomet jo priešini

nkai sudarė vos 24 balsus. 
Tas pats ir senate. Ten jis 
perėjo 81 balsu prieš 8. Va
dinasi, konskripcijos šalini
nkai pilniausia laimėjo. Da- 

r bar lieka tik prezidentui Wil- 
sonui padėti po juo savo pa
rašą — ir jis liks įstatymu. 

' JPo to, žinoma, prasidės žmo
nų surašinėjimas ir jų ėmi

mas kariuomenėn.
Kol kas betgi turės būti 

išrištas dar vienas klausi
mas: kokio amžiaus vyrus 

■> reikės imti kariuomenėn. Se- 
w natas ir atstovų butas tuo 

klausimu dar nesusitaikė. 
Taip, atstovų buto priimto
ji pataisa jų amžių nustato 
nuo 21 iki 40 metų. Tuo ta
rpu senatas mano, kad rei
kėtų imti visus tinkamus vy
rus nuo 21 iki 27 metų am
žiaus. Tuo klausimu taigi re
ikės susitaikyti. Nėra abe
jones, kad atstovų buto pa
taisa turės imti viršų.

atstovų butas pridėjo dar 
sekamų pataisų: jaunuoliai, 
nepasiekusieji 21 metų am
žiaus, negali įstoti armijon 

JU gimdytojų sutikimo;
• kiekviena valstija turi suda

ryti tam tikrą nuošimtį ka
reivių — sulig jos gyventojų 
skaičiaus; iš tarnavimo ka
riuomenėje (prezidento įsa
kymu) gali but paliuosuoti 

...tie ūkio darbininkai, kur 
pasirodys esą būtinai reika- 
lingi aprūpinimui armijos 
maistu ir tt.

Tik šiai karei.■ > .■■■ ■
Senatas pirm priėmimo 

konskripcijos biliaus priėmė 
£ dar senatoriaus- Stone’o pa- 
Btaisą, sulig kuria konskrip- 
, cijos bilius gali but įstatymu 

tik tol, kol tęsis dabartinė 
karė. Vadinasi, po karės jis

turės būti panaikintas, arba 
patvirtintas išnaujo.

Tokia pataisa tečiaus ga
lės likti įstatymu tik tuomet, 
kai ją priims dar ir atstovų 
butas ir savo parašu patvir
tins prez. Wilsonas.

Taigi, jau ir turime prive
rstiną kareiviavimą. Vai 
džiai dabar lieka tik pradėti 
visuotiną žmonių surašinėji
mą, kuris, pasak žinių agen
tūrų, bus pradėta gal apie 
pradžią birželio mėnesio.

PEKING, bal. 30. — ži
nios iš Kynijos sostinės, Pe- 
kingo, skelbia, kad karė su 
Vokietija darosi neišvengia
ma. Bile valandą galima la
ukti paskelbimo karės dekla
racijos. Ir veikiausia ji bu
sianti paskelbta — dar šia
ndie pat. Užsienio reikalų 
komisija jau išsireiškė už 
karę. Klausimas tuoj bus 
atiduotas parlamento nus
prendimui. šis nuosprendis 
gi turėsiąs būti — karė.

Vadinasi, dar viena vals
tybės įšivels Europos karėn 
— “triuškinti vokiečių mili- 
tarizmą!”

WASHINGTONAS, bal. 
29. — Žinios iš Washingtono 
skelbia, kad Vokietija laike 
ugiau nei pusės savo pirkly- 
dabartinės karės neteko da- 
binio laivyno. Taip, iki šiol 
ji neteko 2,659,000 tonų in
talpos pirklybinių laivų — 
paskandintais, pagautais ta
lkininkų kariškais laivais ar 
užgriebtais. Jeigu su Vo
kietija pretrauktų diplomą-, 
tinius ryšius Argentina ir 
kitos pietinės bei centralinės 
Amerikos respublikos—Vo
kietija netektų xlar apie 676

Ta pati žinia sako, kad Vo
kietija po dabartinės karės 
negalėsianti lošti didelės ro
lės jūrinėje pirklyboje — 
bent tūlam laikui. Jos vie
ta pateksianti Suvienytom- 
sioms Valstijoms.

WASHINGTONAS, bal. 
29. — Valstybės departame
ntas oficialiai praneša, kad 
pagalios ir Guatemala res
publika pertraukus diploma
tinius ryšius su Vokietija. 

į Guatemala respublikos pre
zidentas sako, kad ryšiai bu
vę pertraukti nevien tikslu 
paremti Suvienytąsias Val
stijas, bet ir dėlto, kad vo
kiečių valdžios agentų suo
kalbiai statę nuolatiniu pa- 
vojun centrales Amerikos 
taiką...

Sykiu su tuo Guatemala 
resupblikos valdžia pasiūlė 
Su v. Valstijų naudojimuisi 
savo geležinkelius, prieplau
kas ir visa, kas reikalinga 
bendram gynimui nuo vo
kiečiu, v

WSHINGTONAS, bal. 29. 
— Vakar apie du šimtai ko- 
ngresmanų, vadovaujamų 
atstovų buto pirmininku 
Champ Clarku, pasiuntė 
Anglijos premierui Lloyd 
Gėorge’ui kablegramą, ku
rioje raginama Anglijos val
džia, kad ji pagalioe užbai
gtų Airijos klausimą, t.y. su
teiktų jai savyvaldą.

Nežiūrint to, kad Angli
jos valdžia nuolat skelbiasi 
esanti “mažųjų tautų liuo- 
suotoja,” ji vis dar atidėlioja 
Airijos savyvaldos klausimą. 
Tą ve ir primena Lloyd Ge- 
orge’ui kablegramos siuntė
jai, sakydami : “Savo kalbo
je jus pabriežėte, kad išriši
mas Airijos klausimo yra 
pamatas pasaulio taikai.”

Taigi ir išpildykite savo

LONDONAS, bal. 30.. — 
Mūšiai vakariniame fronte 
nesiliauja. “Žmonių sker
dykla” turi įvales darbo, nes 
ir viena ir antra pusė, mato
ma, nesigaili “kanuolių mai
sto” — kareivių. Vokiečiai 
sutraukė milžinišką daugy
bę naujos kariuomenės ir 
dabar daro pasibaisėtinų a- 
takų, kad atsiėmus praras
tąsias pozicijas. Ypač pas
tebėtinų atakų jie darė ties 
Arleu-en-Gohelle Pulką pa
skui pulko jie varė į anglų 
kanuolių ir kulkosvaidžių 
ugnį*. Ir nelaimėjo. Tas pats 
kartojosi ir ties Roeux.

Nesigaili kareivių ir talki
ninkai. Į pietus nuo Oppi daug kitokių karės pabūklų/

jie visu sunkumu užgulė ant 
vokiečių ir nežiūrint atkak
laus vokiečių priešinimosi 
išvijo juos iš Visos eilės ap
kasų vienos mylios fronte. 
Kova tęsėsi visą subatos die
ną ir nedėlios naktį. Iki va
kar rytą anglų rankosna pa
teko 976 vokiečių kareiviai 
ir daug kitokid“ karės gro
bio. į

Paryžiaus pranešimas tai
pjau skelbia laįmėjimų gen. 
Nevilles pulkams. Jis sako, 
kad vakar franeuzai atmušę 
visą eilę vokiečių užpuolimų, 
o į šiaurę nuo Rheims ir 
Champagne fronte jie pada
rę kelis pasekmingus užpuo
limus ant priešo pozicijų. Jų 
rankosna tekę 200 priešo ka
reivių.

i Laimėjimų Ųetgi skelbia 
,ir Berlinas. Oficialiame jo 
pranešime sakoma, kad vo
kiečiai vakar atmušę trečią 
anglų bandymą sulaužyti jų 
pozicijas netoli Arras. Sep
tyniose vietose jie jau buvę 

• įsiveržę į vokiečių apkasus, 
bet tuoj buvę išvyti, išski
riant Arleux-en-Gohelle po
zicijų, kurios tebėra anglų 
rankose. -

♦ 1. .* .. ■ ■ I

LONDONAS, bal. 29. — 
Norvegijos valdžia oficialiai 
praneša, kad Vokiečių sub- 
marina paskandinusi dar 
vieną tos šalies pirklybinį 
laivą Torvore, 1,667 tonų in- 
talpos. '

Laivo Theodor William 
kapitonas praneša, kad vo
kiečių submarina nepasiten
kinus vien paskandinimu 
jo laivo; ji apšaucfžiusi ir 
gelbėjimosi valtis, nežiūrint 
to, kad nei iš laivo, nei val
čių nebuvo bandyta priešin- 
ties vokiečiu submarinai.

RIO DE JANEIRO, bal. 
29. — Telegrama iš Brazili
jos sostinės skelbia, jogei e- 
są labai galimas daiktas, kad 
Rio de Janeiro valdžia pas
kelbs Vokietijai karę. Gegu
žės 3 d. susirinks tos respu
blikos kongresas. O kadan
gi Vokietijos priešai jame 
sudaro didžiumą, tai ir spė
jama, jogei busią paskelbta 
karė Vokietijai.

SUĖMĖ 20,780 VOKIEČIŲ 
BELAISVIŲ.

PARYŽIUS, bal. .30, — 0= 
ficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad nuo balandžio 
16 d., t.y. kada gen. Neville 
pradėjo didįjį užpuolimą 
prieš vokiečius, franeuzai 
suėmė 20,780 vokiečių belai
svių,' 175 kanuoles, jų tarpe 
daug paties didžiausiojo ka
libro, 412 kulkosvaidžių ir

CHICAGO, bal. 30.
kar Meldažio svetainėje įvy
ko Chicagos lietuvių socia
listu masinis susirinkimas. 
Kadangi jau iš pat pradžios 
chicagiečiai pradėjo šį mar
šrutą netaip, kaip reikėtų, 

! tai ir į vakarykštį susirinki
mą kažin kodėl draugai ne- 
perskaitlingiausiai atsilan
kė. Vis dėlto aukų Sąjungos 
namo fondui surinkta paly
ginamai nemenka suma—du 
šimtai keturias dešimts du 
doleriai. Iš stambesnių au
kautojų reikia pažymėti L. 
S.S. 22-rąją kuopą. Ten pat 
atlaikytame nepaprastame 
susirinkime ji .paskyrė dar 
vieną šimtą dol. Vadinasi, 
namo fondui ji iki šiol yra 
paaukavusi du šimtu dole
rių. Kitą stambesnę auką 
inteikė d. Jamontas — 20 do-

.Vakare d. Stilsonas kalbė
jo LSS. 81 kp. - surengime. 
Ten surinkta 112 dol. Taigi 
viso vakar Chicagoje d. Stil
sonas surinko virš pusketvi
rto šimto dolerių. — Kiek šį 
syk d. Stilsonas išsivežė iš 
Chicagos aukų, dar nežinia, 
žinia tik, kad tai bus ne pas
kutine auka.

Kaip jau buvo “Naujieno
se” rašyta, Kanados valdžia 
areštavo keliolika rusu re- £ C-
voliucionierių, keliavusių iš 
Amerikos Rusijon. Dabar 
pranešama iš Petrogrado, 
kad užsienių reikalų minis- 
teris P. N. Miliukovas grieš- 
tai pareikalavo iš Anglijos 
ir Franci jos valdžių, idant 
jos nedarytų nė jokių truk
dymų rusų politiniams emi
grantams, grįžtantiems į 
Rusiją iš Anglijos ir Franci- 
jos, arba iš kitur per-Angli
ją, Franciją ar Kanadą.

“Anglijos ir Francijos va
ldžios — sako Miliukovas — 
turi ne tiktai išleisti, arba 
praleisti, visus politiniuo- 
sius emigrantus, vistiek ko
kių jie butų politinių įsitiki
nimų, bet dar daugiau — A- 
nglijds ir Francijos valdžios1 
turi visokiais budais padėti 
rusų politiniams emigran
tams sugrįžti tėvynėn.” ■,

AMSTERDAM, bal. 30.— 
žinios iš Berlino skelbia, kad 
Vokietijos socialistų mažu
mos atstovai ir parlamente 
ir Prūsijos seime stoja už 
general} streiką pirmą dieną 
gegužės. Sakoma“, kad ma- 
žumiečių frakcija reichstage 
ir landtage priėmė prielan
kių generaliam streikui re
zoliucijų ir tt. Tuo pačiu 
'laiku centraliniame partijos 
organe Vorwaerts’e tilpo 
profesinių darbininkų sąju
ngų centralio komiteto atsi
šaukimas į darbininkus, ku
riame graudenama darbinin
kai nepertraukti darbą ir 
nepaisėti paskleistų lapelių, 
kur agituojama už politinį 
streiką gegužės pirmą die
ną. Tuos lapelius, sako at-I rugių ir kviečių miltų tūlą 
sišaukimo autoriai, išskleido 
ne social-demokratų partija, 
bet žmonės, ką neturi nieko 
bendra su darbininkų judė
jimu. Sako: “Streikas tiks
lui politinių demonstracijų 
dabartiniu laiku nėra atsa
koma priemonė ir todėl turi 
but juogreičiausia pasmerk- 

n

Novy Mir, rusų socialistų 
laikraštis New Yorke, bal. 

.26 d., gavo nuo Trockio žmo
nos, iš Halifax, laišką, ku
riuo ji praneša, jog Anglijos 
valdžia liepus paleisti būrį 
rusų revoliucionierių, ku
riuos, grįžtant jiems iš Ame
rikos į Rusiją, Kanados vy
resnybė buvo areštavusi.

Energingi rusų socialistų 
spaudos ir organizacijų pro
testai prieš begėdišką Ang
lų vyresnybės pasielgimą su 
grįžtančiais namo rusų re
voliucionieriais pagelbėjo. 
Užsienių reikalų ministeris 
/Miliukov kreipėsi - į Anglų 
valdžią griežtu reikalavimu 
paleidimo areštuotųjų, ir jie

AMSTERDAM, bal. 29. — 
Vokiečių laivyno vice-admi- 
rolas Capelle praneša, kad 
submarinų karė prieš Ang
liją -turi pasisekimo. Taip, 
(bėgiu pastarųjų dviejų mė
nesių anglai teįstengę pas
kandinti vos šešias submari- 
nas. Tuo pačiu laiku gi na
ujai pastatytų submarinų 
skaičius viršijąs paskandin
tąsias net septyniais sykiais. 
Tuo pačiu laiku vokiečių su
bmarines paskandino apie 
1,600,000 tonų intalpos pirk- 
lybinių laivų, jų tarpe apie 
1,000,000 tonų vien tik Ang
lijos.

Darbininkų šventės 

pvaikšSiojimas 
įvyks

SEREDOS VAKARE, 
Gegužės 2 d., 7:30 v. vak 
M. MELDAŽIO SVET., 

2212 W. 23rd PI.
Inžanga dykai.

Kalbės drgg. P. Grigai
tis ir A. Antonovas.

Kviečia visus pribūti 
L.S.S. 22 kp. Komitetas,

STOCKHOLM, bal. 30.
Švedijoje stoka kviečių. Dė
lei tos priežasties duonkepių 
asociacija reikalauja val
džios leidimo primaišyti prie 

dalį avižų bei miežių miltų. 
Kitaip gręsia pavojus visai 
pritrukti duonos.

“Maisto riaušių” .skaičius 
visoje Švedijoje nepaprastai
auga. Demonstrantai rei
kalauja daugiau duonos ir 
spiria valdžią, kad ji kuo* 
greičiausia padarytų su Aru, 
glija pirklybinę sutartį, už* > 
draustų išgabenti iš Švedi
jos maisto reikmenis ir nu
statytų mažesnes kainas už 
persamdomus gyvenimui 
kambarius.

RUSIJA SUSIVIENIJUS.
PETROGRADAS, bal. 30 

— Rusija geriau prisirengu
si ir jos armija daugiau pa
linkusi prie kovos negu prieš 
revoliuciją. Tokį užreiškimą 
paskelbė justicijos ministe
ris Kerenskis. Tarp kita 
Kerenskis sako, kad nežiu- 
rinrint skleidžiamų nepama
tuotų gandų dalyje Petro
grado spaudos ir gyvu žo
džiu, nežiūrint aštrių užsi
puolimų ant laikinosios val
džios — Rusija stovinti, kur 
kas geriau nei prieš revoliu
ciją. Jos armija esanti pil
nai perorganizuota ir amu
nicijos išdirbimas keliais sy
kiais padidėjęs.' Kareiviai, 
kur laike revoliucijos buvo 
apleidę frontą, dabar prašą 
leidimo sugrįžti į apkasus ir 
išreiškią norą kovoti iki ga
lo.

WASHINGTONAS, baL 
29. — Anglų valdžia inteikė 
neutralių šalių ambasadoms 
persergėjimą, būtent, kad 
nuo gegužės 3 d., busią pra
tęsta blokados juosta Vokie
tijos ir H Olandijos pakraš
čiais. Tuo norima visai per
traukti Vokietijos pirklybą

Ryto
“Naujienose’ tilps labai 
indomus laiškas iš Rusi
jos. Nepraleiskite jo!
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Santakiškis.

žmonių atsilankė g-^ia daug ir 
visi buvo užganėdinti.
*
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džius tenai revoliucijos plė
tojimąsi. Bet Rusijoje šia
ndie daug sveria darbo žmo-

Rusijos kalinių 
laisve' Iš kariško dieninio
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Demokratų ir republikonų 
politikieriai prašalino iš Wi- 
sconsino senato socialistą 
Frank Raguse už jo “nepa- 
.triotišką” kalbą. Bet ar jie 
tik nenudegs nagų?

Darbininkai, kurie buvo 
išrinkę tą senatorių, pasi
stengs jį ir vėl įstatyt į tą 
įstaigą. Jie dčs visas pa
stangas, kad kapitalistų po
litikieriai gautų ilgą nosi. 
___------- ______,

Viktoro Hugo pra= 
našavimas.

Rusijos revoliucija sudrebino 
baisiąsias bastilijas, sujudino su
vargusią liaudį. Ji nuvertė Ro
manovų giminę nuo sosto. Ne 
vieno budelio širdis sudrebėjo, 
kada liuosybės draugus reikėjo 
paliuosuoti iš pančių-retėžių; 
atidaryti geležinėmis štango
mis užkaltas duris besikanki
nantiems politiškiems prasikal
tėliams.

Rusijos draugams revoliucio- 
neriams užtekėjo nauja saulutė, 
kada kalėjimai atsivėrė ir tūks
tančiai aukų liko paliuosuoti ir 
išleisti gerėti es gamtos grožy
bėmis ir stiprinti kovotojų jie- 
gas už darbininkų ateitį, už so
cializmą.

Kruvinąjį caratą nuvertus nuo 
kaukuolįų sosto, Šliselburgo ba- 
stilijos duris atsivėrė gyviems, 
bet ant amžių į bastilijos grabą 
palaiduotiems draugams; Petro

PERGYVENIMAI* LIETUVOJ 
ANTRU KAReS 

PUSMEČIU.

Prof. Scott Nearing ir 
žemaites prakalbos.

(Tąsa).

Labai povaliai ir nuobodžiai 
slinko dienos. Moterims ir die
vo tesniems vyrams jau nusibo
do ir poterius kalbėti; štuko- 
riams nusibodo baikas krėsti; 
politikieriams nusibodo ginčy- 
ties: kasdien pergyvenam vie
nodus vargus ir sielvartus tik

visaip įvairinti laiką, nors se
kundai užmiršti baisias aplinky
bes. Valgome dalindamiesi tą,

Iš proto 
kraustosi Kraštutinių jų 

kraštutinpbes

lias garsiausiųjų pasaulio rašy- 
tojų-poetų, franeuzas Viktoras 
Hugo, šitaip pranašavo —• ir ta
sai jo pranašavimas dabar įvy-

paliuosavo da gyvas aukas; Si-

daryti amžiniems nelaisviams.
Da nesenai proletarų klesai,

Liniuku laimėjimą:

Tur but socialistai čia pirmą 
syk gavo mokyklos didžiulę 
(auditorium) svetainę del pra

prašyta mokyklos valdybos, kad 
pavelytų laikyti prakalbas šios 
mokyklos name, bet ant kiekvie 
no pareikalavimo p. Kinsey at
sakydavo, kad jokių politiškų

sykį padare, kuomet komitetas

ty nuėjo prašyti svetaines. Bet, 
ačiū P. McKarty (šio miesto fa

žmonių visai apsuko galvas. 
Jie ima elgties, kaip bepro- v • •etai.

Chicagoje tokie “war-cra-

kurorui miesto mayorą Tho-

rę, apie konskripciją ir apie 
franeuzų komisija, vadovau
jamą “didvyrio” Joffre. Ma- 
voras esąs “neištikimas” va

vietes !
u Naujienos” niekuomet 

negynė p. Thompsono. Jos

poli tik ieriaus pozavimu. Ma- 
yoras ne dėlto peikia karę ir 
militarizmą, kad jisai butų 
įsitikinęs tų dalykų priešas, 
bet dėlto, kad jiems prieši
nasi didžiuma balsuotojų; ir 
galima tikėties, kad toliau 
jiems priešinsis dar didesnis 
balsuotojų skaičius.

Bet kada iš proto išsikrau- 
sčiusieji “džingos” nori pa
daryt p. Thompsoną kone 
“tėvynės išdaviku”, tai turi
me pasakyt, kad jų kvailioji
mas jau pereina visus rube- 
žius. Jeigu jie taip kabinasi 
prie mayoro, tai ko-gi gali 
susilaukt iš jų paprasti žmo
nės?

Švedijoje 
tas-pat.

Skaitytojai jau žino, kad 
Švedijoje paskutiniu laiku 
kilo didelis darbininkų bruz
dėjimas. Dabar ateina ži
nių,.kad tame bruzdėjime 
dalyvavo ir kareiviai.

To negana. Sujudusieji 
darbininkai ir kareiviai lai
kė bendrus susirinkimus 
Stockholme ir ėmė vienyties 
j bendrą organizaciją, tokią- 
pat, kokią dabar turi Rusi
jos revoliucionieriai. Jie 
nutarė steigt Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybą. 
Tos Tarybos organizavimas 
jau pradėta.

Suprantama, kad šito ju
dėjimo vadovais ir Švedijoje 
yra socialistai. Kada* Švedi
jos proletariatas ir armija 
jsteigs savo Tarybą, tai ji — 
taip, kaip ir Rusijoje — ims 
diktuot valdžiai ir verst ją į- 
yykint visokių reformų.

kevičia, Anna Butkevičienė i 
Ig. Žilinsiąs, po 25c. Juozapa 
Janulis 20, Anna Janutienė ir 
Juozapas Pampars — po 10c. 
Viso $2.40. Varde nukentėjusių 
nuo karės brolių ir seserų tariu 
širdingą ačiū visiems aukavu
siems.

Butų geistina, kad ir daugiau 
tokių susirinkimų butų, iš ko 
butų nemaža pagelba nuo karės 
nukentėjusiems broliams ir se
serims. Todėl pasekit šį pavyz
dį ir kur tik pasitaikis proga, 
visur mėginkit rinkt aukų nu
keli tėjusi ms nuo karės; pamaty
sit, kad pasekmės bus geros, tik

Gandingas Ignele.
L S. Aukos, $2.40 priėmiau
L. Š. F. f in. sek. T. Dundulis.

Paskutinėmis dienomis 
daug rašoma laikraščiuose 
apie Rusijos social-demokra- 
tų ‘bolševikų’ (didžiumiečių) 
vadą N. Leniną, kuris nese
nai pagrįžo iš Šveicarijos per 
Vokietiją ir kuris ėmė Pet
rapilyje varyt smarkią agi

taciją prieš laikiną valdžią.
Apie jį buvo skelbiama, 

kad Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos susirinki
me jisai aštriai susikirtęs su 
buvusiuoju II Dūmos atsto
vu Ceretelli. Leninas buvęs 
pergalėtas; jam pritarus tik 
maža susirinkimo dalis.

Buvo apie jį rašoma ir 
daug kitų dalykų, kurie ro
dė, kad jisai stovi aštriame 
konflikte su Rusijos socialis
tu didžiuma. Dabar ateina 
žinia, kad Leninas su savo 
pasekėjais išstojęs iš social
demokratų partijos ir įkūręs 
naują partiją — “Socialistų- 
Komunistų”.

Jeigu šita žinia pasirodytų 
esant teisinga, tai reikėtų 
apgailėt tokį atsitikimą. Ru
sijos darbininkams dabar 
reikia kuodidžiausios vieny
bės, jeigu jie nori davest re
voliuciją iki pasekmingo ga
lo. Skaldyties del skirtumų 
taktikos klausimuose dabar 
ne laikas.

t Bet, ant nelaimės, Leni
nas priklauso prie tokių žmo 
nių, pas kuriuos frakcijos 
reikalai stovi augščiaus už 
viską. Kadangi jisai dabar 
neturėjo didžiumos socialis
tų pritarimo, tai jisai galėjo

likus vadovu bent savo frak
cijoje. Reikia tikėties te- 
čiaus, kad didelės skriaudos 
darbininkų judėjimui su sa
vo frakcija neįstengs pada-

Tarytum 
pasityčiojim as.

Mes 
užšalus.

in ies ta. Jiec

stato namus.

Nesame
Jos paviršiu ritasi suli
niai. Jie improvizuoja 

s. Jie 
a. Jie 
Jie šo-

landą mąstyti apie visas kan
čias, kurios laukė juos pakliu
vus į budelių nagus*. Išlikę, gy
vi nuo visų kančių, politiški iš-

Jie mines, prie savo politiško vei
kimo už įvykiu imą socializmo.

nelaimės draugai.
Vieną rytą išgirdome smarkų 

ir dažną šautuvų terškėjimą. 
Netoli...

Visi pastirome baimėje. Vie
ni blaškėsi iš kampo į kampą, 
kili sugulė pasieniuose, kiti 
smuko tranšėjom Šautuvų bal
sams pritarė rusų artilerija ir 
ore pakilo tikra karės muzika, 
tikras pekliškas maršas.

Kaip nesistengėme per sienų 
plyšius ir, atsargiai, per lange
lius pamatyti kariuomenę, bet 
veltui. Kananada didinasi, 
ūkas artinasi ir... kelios kulkos 
pramušė musų namo sieną. Vi
si ra i lėmęs kur kuriam atrodė 
n ep a vo j i n gc s n c vieta.

mokyklos valdyba spardos ir 
neduoda svetainės, pats ypatiš-? 
kai ėjo prie mokyklos valdybos 
ir privertė duoti svetainę.

— “Americanism/’ Na tai jau 
ir davė musų ponams, kurie va
dinasi geradėjais, jeigu duoda 
žmogui darbą, idant iš to sukro
vus sau milžiniškus 
draug užvažiavo 
kurie taip troško
tiems kliuvo už netikusį mokyk-

turtus. Po 
patriotams, 
karės ir ki-

mą darbininkų ir t. p.
15 d. š. mėn. čia kalbėjo musų 

gerinama rašytoja — Žemaite:

čia

WORCESTER, MASS.

LSS. 40 kuopos choro 
koncertas.

dagi kuria ugnis ant to granitu 
virtusio vandens.

A V 1 l /j R 1 u cų 
jie bus amžinai.

ledas, ir

lum kad saulė butų mirus.
Re t ne, tu nemirus, nemirus, 

o, Laisve! Tą valandą, kada jie 
bus visai tave užmiršę, tu urnai 
išleisi savo skaisčius, žėrinčius 
spindulius, ir įkvėpsi karštį-ir 
gyvybę visoms toms ledų ma
sėms, kurios dabar taip 
rios ir taip negyvos.

Ar jus girdite tą kurtų

ma Rusijos revoliucijos močiu
te), turinti 73 metus amžiaus, 
iš kurių 44 m. buvo ištremta Si
biran, dabar, po keturiasdešim
tis keturių metų liuosai sugrįžo 
į Peterburgą. Kada senute Brė
ško vskai pribuvo ant Nikola j ev-

Atsidarė d u r į s ir 
i n š o k o k c turi rusų ka
reiviai. Pamatę valinis žmones 
paklausė, ar čia nėra vokiečių,

sykiu su savo sūnum, kuris čia 
mokinos pereitais metais.

ž i ati

dun- 
traš- 

kėjimą? Tai Nėvos ledai sprog
sta. Jus sakėte, kad tai grani
tas. žiūrėkite, jie .lūžta, jie skį- 
la kai stiklas. Sakau jums, tai 
ledai lūžta. Vanduo atgįja — 
džiaugus ir baisus. Progresas 
prasideda.. Tai žmonės vėl pra
deda savo maršą. Ta upė, kur 
vėl sujudo tekėti, rauja iš šak
nų, lanldo, verčia, griauja ir sa
vo vilnyse skandina ne tiktai 
prasisiekėlio caro Nikalojaus 
imperiją, bet taipjau ir visas se
novės ir naujovės despotizmo 
liekanas.

Ten kokius ragožius vanduo
V Qnesą ?
Tai caro sostas.
O ten kokie kiti ragožiai?

nia, kuri laukė pribūnant trau
kinio, kuriame važiavo Breško
vska, pasitiko SYI Rusijos liuo- 
sybės ženklu. Peterburgas pa
puoštas raudonomis vėliavomis 
ir minia laukė kada pribus trau
kinys su Breškovska. Kuomet 
Breškovskos traukinys atėjo, 
teisių minis teris Karenskis pir
miausia pasitikęs senutę atida
vė tinkamą pagarbą ir apreiškė 
Rusijos laisvę; tuo laiku liaudies 
aplodismentai ir balsai sušuko 
— “Musų brangi motina!” ir 
griausmingi muzikos garsai už
pildė miestą revoliucioniškomis 
gaidomis ir liaudis galvas lenkė 
prieš raudonas vėliavas. Senu
tė Breškovska; gailiai verkė. Jos 
širdis ncdalaikė, nesusigraudi
nus, kada ant Nevskio Prospek 
to girdėjos “Marsalietė” ir tūk
stantinė minia maršavo su rau
donomis vėliavomis.

toje kils didelis mušis, nes vo
kiečiai pradeda aridities šiuo 
ruožu, o rusai eina laikyties 
prieš juos.

Kas tai iš musų tarpo klausia 
kareivių:

—O del ko taip smarkiai šau-

montas, kaipo senas valparai- 
sietis, paaiškindamas kaip ir ko-

įspūdžius, kokius jam teko pa

—Del pakėlimo savo ūpo ir
kajp socialistai dėjo visas pas
tangas, kad išvengus karės su

Antai kokia sena knyga, pu
siau nugrimzdus?

Po demonstracijos atsibuvo 
pagerbimas senų revoliucionie
rių. Pokylis buvo imperatoriš
kuose palociuose, kur dalyvavo 
aukštesnės klesos žmonės.

mu ir doros kodeksas.

Tai butas, kur darbo žmones 
gyveno.

kia tolyn ir toyln, kad niekados 
daugiau nebesugrįžus. O tam 
milžiniškam grimzdimui, tai 
viršiausiai pergalei gyvybės ant 
mirties — kokia buvo rcikalin-

Vieno tik tavo žvilgsnio terei-

Breškovska, prof. N. Morozovas, 
išbuvęs 36 m. Šlisclbrugo basti- 
lijoje, Zasulič, išbuvę 35 m. ka
lėjime, Figner, 23 im buvusi 
kalėjime, Pianięh ir kiti buvę 
po 10 — 15 m. kalėjimuose. 
Tame pokylyje* pasakyta kelios 
prakalbos revoliucioniškos. dva
sios. Kerenskis, pirmuoju kal
bėdamas, daugiau paminėjo iš 
Breškovskos gyvenimo istori
jos. Kalbėjo daugelis kitų mi
nistrų ir profesorių. Kaliniai
ypač Breškovska, gavo daugiau
sia pasveikinimų ir dovanų. 
Ant Breškovskai skiriamų dova
nų buvo užrašai; “Musų; bran
giai motinai.”

—O del ko kelios minutės 
tam atgal taip smarkiai ir be 
tvarkos pylė iš ružių?

—Čia pasirodė būrys vokie
čių apie iš dviejų šimtų žmonių, 
bet kazokams pavyko juos ap* 
supti* Krito nemažai ir kazokų, 
bet vokiečių gal tik pora desėtkų 
pabėgo, kiti gi tapo iššaudyti 
arba pasidavė nelaisvėn.

Po jo kalbai lietuviai ir vienas 
rusas paskambino ant balalai
kų. Po to p-lė Gerulaitė atlo
šė klebono gaspadinės nionolo

artyn 
laikąvokiečių linijos ir visą 

šaudė pirmyn. Da nejaučiam 
mūšio, tik gaisrai be perstolio 
kįla visose pusėse. Už kelioli
kos minučių pradėjo krist gra
natos ir ant musų namo, ir...

Birmininkui, pranešus, kad 
kalbės musų rašytoja p-ni Že
maitė, pasipylė begaliniai aplo
dismentai. čia turiu pasakyti, 
kad Valparaiso mokiniai turėjo 
prieš savo akis visų lietuvių 
labiausią mylimą ypatą. Jinai 
pirmiausia pasveikino mokinius

tęsė savo kalbą apie karės bai
senybes ir vargstančius mokslei-

lietuvius, del kurių p. Bulotiene 
čia, Amerikoje, rinko aukas ir

Paskendę durnuose sugriebė
me mažus vaikus ir apalpuses 
moteris ir nešėme savo tranše-* 
j on. Bet... skaudu ir pamanyti: 
jau nevisi ten susėjome — ne- 
daskaitėme apie 14 žmonių. 
Penki žmonės vos dašliąužė 
tranšėjom Stapdydami jiems 
kraują visi apsikruvinome. Ne
beatmenu kaip mes tuomet at
rodėme, tik atmenu šiuos žod
žius nelaimės draugų, mirusių 
tranšėjoje:

—Ar aš vienas mirštu, atlėks 
granata ir visi- drauge numirsi- 
me.i..

rikos pyragų,. Gerb. Žemaitė 
nupiešė, daug gražių vaizdų iš 
revoliucijos 1905 metais Lietu
voje ir iš šios dabartinės karės.

dos. Po to kalbėjo drg. J. T. 
Vitkus apie Lietuvos pažangesnį 
jaunimą iš tų laikų,

Amerikos valdžia nutarė 
siųst Rusijon tam tikrą ko
misiją, kurios tikslas busiąs 
“padėt laikinai Rusijos val
džiai.”

Tos komisijos pirmininku 
paskirta garsus Amerikoje 
atžagareivis, piktas laisvės 
priešas ir kapitalistinių tru- 
stų klapčiukas, Elihn Root.

žinoma, kad ne demokra
tiją ir laisvę remt Rusijoje 
rūpės tam ponui. Jisai sten
gsis susiuostyt su Rusijos ___ 

'atžagareiviais, kad sutruk- busią pertraukti.

Vieno tik tavo stiprios rankos 
kirčio, o, Darbe!

jau

kuomet 
spaudą. 

Tuomi ir užsibaigė programas.
Prie progos turiu paminėti, 

kad čia lietuviai moksleiviai mo
kinasi ir mano sulošti dviejų 
veiksmų komediją “Gudri naš
lė.” Loš Indiana Harbor mies
telyje gegužės 5 d. Taigi šio 
miesto lietuviai nepraleiskit pro
gos, ateikit ir pamatykit “Gud
rią našlę.” Mokinys.

Ašara.
NEPERTRAUKS DIPLO-

• MATINIŲ RYŠIŲ.

RIO DE JANEIRO, bal. 
30. — Brazilijos valdžia pa
skyrė naują ambasadorių 
Viennon — Dr. Oliveirą* Ta
tai, sakoma yra ženklas, kad 
diplomatiniai ryšiai tarpe 
Brazilijos ir Austrijos ne-

P. S. Kas norėtų daugiau ži
noti apie kaliniui gyvenimą ir jų 
kančias arba, kurie nežino, kas 
tai yra šliselburgo Bastilija “gy
vųjų grabas”, kur saulės spinda* 
lio nesimato, perskaitykite kny
gutę “Laiškai pasmerktųjų mir- 
tin ir šliselburgo Bastilija.” A.

I I'I.V i .... ............. ■•■■■■! ■ r.........  ..u—

Skaitykite ir Platinkite;

—Onute sako: tėte, imkite 
Kaziuką, aš da paeinu. Kol Ka
ziuką atnešiau į tranšėją 
jis buvo negyvas, o kuomet su
grįžau prie Onutės — jau ji ne
kalbėjo: granata nunešė jos 
ranką ir pusę galvos. O aš... 
aš ... oi..,..

Spausdamas delnu kairįjį šo- 
nąi iš kurio tekėjo kraujas, 
žmogus amžinai užmigo.

* * * *
Pro mus praslinko daug pul

kų Rusijos pėstininkų ir praūžė 
artilerija su baisiausiu triukš
mu; mes atsidūrėme jau ne tąrp 
pirmųjų rusų ir vokiečių kariš
kų linijų, bet užpakalyje rusų 
kariškos linijos.

(Pabaiga bus). .

CICERO, ILI

Auka L. š. F.

Bal. 22 dieną, pas draugą F. 
Butkevičių susirinko keletas 
draugų ir draugių,, kurie gra
žiai linksminosi. Besilinksmi
nant dr. Ig. žilinskis užsiminė, 
kad nereikia užmiršti ir musų 
brolių bei seserų, nukentėjusių 
nuo karės. Visi susirinkusieji

Aukavo sekamai: Stanislovas 
Purvin ir B. Žilinskienė po 50c.; 
Martinas Juknius, Feliksas But-

Važinėdamas po rytines vals
tijas aplankiau ir Worcesterį, 
kur turėaju progos būti koncer
te, surengtame LSS. 40 kuopos, 
choro, balandžio 22 d., A. O. H. 
svetainėj. Programą koncerto 
išpildė LSS. 40 kuopos choras, 
vadovaujant J. Dirveliuij Wor- 
cesterio Lietuvių Benasy vado
vaujant J. NašukaiČiuL J. Dir- 
velis smuikininkas ir p*lė Ml Ja- 
blonskiutė -— puikiu sopranu. 
Svetainė buvo pilnutėlė žmonių. 
Kurie vėliaus atėjo tai jau tikie* 
tų negavo pirkti ir turėjo grįžti 
atgal. Pirmininkas, drg. N.* J. 
Kudarauskas atidarė koncertą 
8 vai. vak. Benas tuoj aus už
griežė Marsalietę. Publika 
atsistojo. Pabaigus “Marsalie
tę, svetainėje pasipylė' griaus-

Toliaus, maišytas choras dair 
navo šias dainas: “Tu kurs klai
džioji darbininke”, “Siikejkipie 
kovą”, “Marsalietę”, “Serena
dą”, “Paukštelei * ^nieli”, “Kur 
banguoja Neniunėlis” ir “Plhu- 
i. s »’ ■

liu-liu.”

dainavo: 
ir. “Čiu- 
choras:

Moterų chorai
“Plaukia sau laivelis 
čiu
“Kaitinkie šviesi saulute.” Drg.
J. Dirvelis pagriežė ant smuiko 
du muzikos gabalėliu. P-lė M. 
Jablonskiutė sudainavo 3 ang-

Dabar kas link paties choro 
Choras, kiek man teko sužino 
ti, dar yra jaunutis ir dar tik 
pirmą koncertą surengė, bet 
vienok puikiai atsižymėjo, ir 
publika buvo labai užganėdinta. 
Aš esu tikras, kad pas vvorces- 
lericčius nepritrūks energijos 
dirbti dailės srityje, nes jos dau
ginus priduoda žmonių pritari
mas.

Tik man rodos, kad nelabai 
gerai padarė choras, kad samdė 
Leną. Benas jirie panašių pa
rengimų netinka, Koncertams 
gedausią tinka švelni muzika. 
Pertraukoj buvo renkamos au
kos nukentėjusioms nuo karės. 
Nežiūrint, kad žmonės brangiai 
mokėjo už Įžangą, vienok dar ir

Chorui pelno liks.apie $200.
Vietinis dangaus kuplius su 

savo gizeliu iš kailio nerdamiesi 
prašė ir baugino savo parapijo
mis, kad neitų į socialistų kon
certą. Jie tą vakarą taipgi* pa
rengė “koncertą”, bet vargšai 
nieko nelaimėjo, mat pas socia
listus buvo pilna svetainė žmo
nių, o pas juos tik kelios davat
kos nukiūtino... čirokAs«

BRIDGEVILLE, PA.

Račiūno paveikslai.

parengė vakarėlį, kur Račiūnas 
rodė k rūta m uosius paveikslus: 
kaip Lietuvos žmones bėga aup 
vokiečių ir tuos, ką buvo pats

P-ni Bačiunienė sudainavo



August Strindberg. SVIESTAS ATPIGOFarmos!Farmos!

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA.50R0C

ARBATARYŽIAI

perviršis: $600,000.01.PASEKMINGI

DYKAI

TURĖKITE

WISSIG,Daktaras

Egzaminacija ati-

M. W. YUSZKIEWICZ

Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE!

JUMS NIEKO

EPSTEIN

1878
2064
1046
1610
2810

1044 
1886 
1612 
1217 
1812 
1818

Americas Ictocl 
Al Languages

WJK8T 0IDH 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

W. Mad I-on St 
W. Madhon St

Prllmnl Be
lla, Gvaran* 
taota, verti- 
0- par. Idas 

la po....

W. Chicago Av. 
Blue lelanO Av. 
W. Nori* Av.
0. H/UeCed St. 
S. W^ted St

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Pa tarimas 
Dykai.

Msi kinkykit

118 N. La Salle St., Room

mia sinar

ji pataisys 
prakilnesniu!

melas! Ji
obalsiu,

pagal Jūsų 
bile stailčs arba dydžio,

Goria u-Ioo 
njiiew, lOe ve 
•tė», paril- 
luoda nfi ..

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St,, Chicago

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves,

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

Br. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

SVIESTAS
Gerlaueloe 

įmetono-, ge~ a 
reonb, negu /| J ji 
eur jua sa-nrvt 
it gauti ..

Lietuviai apsirūpinkite farmomis, bet pirkdami 
privalote gerai apsižiūrėti, kur yra žemė geriausia 
ir derlingiausia, iš kurios galėtumėt savo ateitį už
tikrinti ;

Vieno apsivedimo 
istorija.

TELEPHONE YARDS 2721

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
• WoeeiaMatae Motoriuką, VyrUkig., Valką 

ir visi «AureaHlkn ligą.
Valanda* j 16—11 ryto, 4—# po pietą. T—4 va
tom,. Nedaliomis 16—1 po pietą.

Prirenka visiems tinksmus Akiniu* 
anoj a br patarimus duoda britai.
784-88 Milwaukee Ave., arti Chicago AvA 
lubos. VALANDOS' Nuo 6 išryto Iki vatoj 
rod- Nediliomis nuo > išryto iki 8 pe iPMt-

ToL Hayjaarkcrt 1484.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora# 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedCliorois fir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 12-ra GATVfi.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS.”

D IR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas motorlšky, vyrišky, Ir vaiky ligy 
Ofisus ir Gyvenimus:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

visas 
į apsiėmiau iš
moksiąs ir pa- 

1\ j mins padengia laiką dauge
lio melų, gydyme vyriškų li
gų. kurios suteikia man daug

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kns turi skaudamas arba silpnas akis, n 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

9 ryto iki 1 po piet.

Išmokiname piešimo, kirpimo 
formų, siūti naminius daiktus 
arba apredalus. Diplomas kiek
vienam, kurs išsimokins. Va
landos dienų arba vakarais del 
jūsų parankamo. Už $10 išmo
kiname jus sint visokius drabu
žius,.
DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison g. Western av.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

RITBY VIENA Iš TŲ?
Ar jus esate nusidčvfiję, ner

viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
sta atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, Širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
ku ir kojy, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsys rinkiai apie akis, reu
matizmas 
skylimas,

pirmiausia esate 
Idle ligos nrliii 
neini du gaišinti 

darni, b< t eikite 
Daktarą arba sj»c 
ausiu ii čėdykite

SBH’SP**^*****^
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 2? 

S menis tiesiui už “wholesale” kainas. ■ 
X Mes parduosime visiems. X
į Levinthal Plumbing Supply Co., ■ 
v 1637 W. Division St., Chicago, riP 
A Corner Marshfield Ave. . A

Kalbama lietuviškai.

—Ne toj prasmėj, bet...
Paskui cine kritikuoti kreivai 

užrištas kak la ra i stos, mikčioji
mus ir galo j “poną, kuris skam
bino Wagnerj.”

— Tu netiesa kalbi!

I JOSEPH C. WOLON 
® LIKTU VI* ADVOKATAS 
y Ruimą* 802-604 Notional Lito P&Mmu

H 26 So. La Salio 0t., Chicago. WL 
J Tot Central 0880-8861. Atdara: VKfe- 
Ą ninka, ketvergo ir h ubą tesi vakarais ea* 
® 4 iki 8 vai. vakare, po nwmoxlat 
O 1*44 MILWAUKKW AVBU CMoaflfe W 
M ToL Humboldt 87.

SVIESTAS
Geras
stulavas 4 Į Į 
sviestas V I I

Pfi ORFQ reikalinga bus gerų 
I U ItAllLu šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amalo pas mus greitu laiku. Vakari
nes ir dienines klesos. Parūpiname 
valstijinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščia#
hnomet pranyksta ra 

) gijimas.
jMĮBr Ir Mes vartojame 

rintą Ophthalmometei
Og Ypatinga doma atkrei 

pi am a į vaikus.
Valandov: Nuo 6 ryto iki 0 vakaras
Mln nuo 10 iki 12

4848 fl. ASHLAND AVA, kam»M 47 BL

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House , 

Narystė.
Bankos priklausančios prie Chl- 

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent syk j j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
banky stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon^ 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos i)’ patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti iij 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumas, 
yra ncdaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisiu, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

liktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing Bouse na
riais.

8161

SOUTH films 
8081 Wentworth 
8427 B. Habited 
4726 8. Ashland

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, 111.

NOKTK KBS 
4H W. DMM 
726 W. North At 
1640 Lined* Av, 
8144 Lincola A* 
1411 N. Ohok

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loomis 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, Ketvergaųi ir 
Subatomis iki <8:30 vai. vakare.

— Aš daraus tikru veidmainiu 
Visa laikų prisieina dangstytiet 
melais. Taip ilgai tęsjties nega 
Ii, vienų gražių dienų viskas tu 
rčs išeiti aikštėn! Vienok, kok 
ji niekinga moteris 
galėjau manyti, kad 
mane 
Neatitaisoma klaida, 
pasinaudojo meiles 
kad apjakinus mane

Nereikia ir kalbėti apie tai, ko
kiomis akimis jinai žiurėjo į vy
rų, išgirdusi Wagnerio vardų.

Svečiai išėjo; liko vieni šeimy- 
ninkai. Jis buvo išauklėtas toj 
dvasioj, jogei apie svečius nerei-

Dr. PoviUas Žilvitis y GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ¥ 
T OFISAS: 3103 So. Halsted Street “1 A Te). Drover 7179 HX VALANDOS: 9—11 išryto; JT 2—5 po pietų ; 6—9 vakare. A
S GYVENIMAS: 3841 S. Union Avė.
J, Tel. Yards 537. 4

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaijx) patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterį! ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St..

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryte, tiktai.

COMPANY
4G47 So. Halsted Stre*i# 

Kampas 47-tos gtv., 2-tm
Telephone Drover 2111, «

Puikiausia ir geriausia moky kla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir mo terų drabužių.

MOK IN1AI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku 
gauti spcciališkai pigią kainą lai 
ke šio mėnesio.-

Petrenos daromos 
m i erą
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Jus galite juos turėti. KiekviBsfi® 
gali juos turėti. CZ 

Moters ar merginos 
pavienios. 
Mes skoliname del Stocky 

Šapos ir dirbtuvės darbininku, 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarot^ I I 
minutes.

Paskola ant rakandų — | U yg* 
landas.

Mes taipgi suteikiame pxakMt 
ant pianų, sankrovos įrengfamr. 
arklių, vežimų, apdraudo* 
šių ir bile kitų užtikrinimu. 
nepaisome ką jus turite aro* fca 
jus uždedate, mes norim diuna^į 
jums kad musų mokestis m*fi*<- 
sia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvo
čiame jus pasiteirauti musų «lk 
manymu, patirti, kad mes patv&< 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo gerin
sią ir derlingiausia žemė del ukininkystės.

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmes visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 
gyvena. Turime tūkstančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintįs pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokestį agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

Or. G, < Blaser
Praktikuoja 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

2149 S, Morgan St., karti 92 
Chicago, Ill.

Specialistam an4 
Moteriškų, Vyrišku Ir Valku 

Taipgi Chroniškig Llo 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po ^1®1 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedSldle- 
niais vakarais ofisas uždaryto 

Telephone Yards

Tetaptame Drover M O

ROTH

Phon*: Tarda 4I1Y

Dr. A.R. Blumenthal

Ji tuoj ėmė kritikuoti jo jlrau 
gus. Girdi, visi jie uein

Tylėdamas jis kramtė cigarą 
Jis nenorėjo del tokių dalyki 
ginčylies. To negana. Ji rado 
jogei jo draugai nemandagus.

— Ar buvo bent vienas jų ne 
mandagus

.The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti, 

The American State Bank priklau
so pric Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmis ir išduoda jxmkias pilna* 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas melą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yr* 
išnnškami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage* 
Bolidus po £100.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakanč’ausis lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkii-

Spacialistas ir jo vėliausios Eur. metodas
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rair- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiŠka la
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aA ap- 
Biimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata Ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa« 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jin 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

39 So. State St., Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

Mjiio sąžiniškas patarimas 
I jus yra tas kad juo įgysite 

■ ą nu dikaliską patarimą ir 
> gaišinimo lai- 
rilgai atidčlio- 
v iena s iš dau- 

hiiiningųjų. kurie ilgai 
o. kad jie nesimatė 
u daktaru pirmiau. 
Ligoniai geriausias 

Kuomet dėkingas 
y s jum*', kad aš jį 
iųs žinosite, kad aš 
Ligoti ir nusiminę 
le naują viltį, atei- 
sak\kiit‘ savo ligas.

Valandos:

DR. J. VAU PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymą#
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ. 
Netoli 22-ros gtv.

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta IŠ ak!*, 
Jeigu Tau skauda akys, .
Jeigu skaitant raidės susibėga | knrr*,
Jeigu spauda rodosi Tau dvigubai
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slnvanl, laokaxl 

..reikalingas akiniu
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris tnri IB ml th 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jus* akiu te 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOHTM J. SMETANA
Alkio.
TRMYK1T MANO UžRASA-

leoi SOUTH ASHLAND A VĖL
Kampa* 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos
Valandos: nuo w ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 nito iki 12 

Tel. Canal 5335.

—-Žinoma, tavo draugai teisiu 
gi. Tu tiki jiems.

Reikėjo tau matyli visa lai 
ką aš mačiau ir girdėjau. Ji 
žvilgsniai, žodžiai... Jie apgau 
dinėja tave.

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis
A D V O K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kritninalisktiose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted Si
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS ( 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe į 

CARR BROS. WRECKING CO. I 
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill. '

Vyrišky Brapany Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nau’ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai "mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, III.

KORK9PONDKNCIJTNI0 SKYRIUS.-— Kiekviena- gali Hmaktl 
ANGLIŠKAI labai greitai eavo namuoae U lekcijų -utalaytui 
ypač tam tikslui. Šia kurnąs yra labai paranKua kiekvienam, 
kuria nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progoa laa« 
kytiea i mokyklą ypatiškal. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, tu daugeliu paaiškinįrnų KATALOGA 
DYKAI. Rąžyk laliką tuojau-; indėk dvi markes prUIuntiasu! 
KATALOGO.
KLUSŲ SKYRIUS. — Tiems, kurte gali pribūti t musų sa
kyklą ypatiškai, turime dienine- ir vakarinei kleaaa. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kietose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksli* 
greitam ižmokinimui Anglų kalbos. Daugiau -uprantantieme 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOTAskyrius.

Vieką- aiškinama Lietuviškai
UDvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th Bt.

Laiškiu adre-uokit: American School of Languages, 1741 West 47th SL, Chicana, fl.

Su bile chroniška, nervuota arba supinta negale, kuri 
reikalauja specialisto patarnavimo.

Jieškokite pageltos kur turite rasti
raudonoji gysla, su- 
dusulis, spuogai, ru- 

, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens, ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne las žmogus, kokiu jus įnik
tumėte b u Ii, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus 
atsargus nuo 
silpnumo, jus

Pasilnrimas d) kai
9 j \ln iki <S vak. Ncd. 9 iki 12 d

I)K. SCHNEIDER
16-15 W. 17 gntv. Chicago

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo prašalinta greitu laiku 
jimu naujausios mados moksliškų metodų.

Jeigu jus nepajiegėte surasti pagelbą nuo savo kentėjimų ir esate nusiminę, 
ateikite pas MANE ir patirkite tiktai, kokias geras pasekmes galima gauti nuo jųsų 
ligos šiomis naujomis ir moderniškomis gydymo metodomis.

AR JUS KENČIATE NUO
Silpni} nervų, skaudėjimo strėnų, užuomaršos, plakimo širdies, silpnumo plaučių 
nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos skaudėjimo, galvos svaigimo, aptemimo re
gėjimo, silpnumo sąnarių, skaudulių, žaizdų, Kataro, Lašėjimo j gerklę, skausmų 
viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kaklo, apsivėlusio liežuvio, užkietėjimo vi
durių, reumatiškų skausmų, spuogų ? Tos ir daug kjtų tankiai yra pirmu perser
gėjimu nuo vieno praradimo jų sveikatos ir gyvumo.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilankymas užtikrins jus, 
kad aš gydau nuo pačios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkite, kad pasitari
mas yra visai už dyką.

Ateikite pas mane tuojaus jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra 
pavojingas. Liga nėra užmigdoma.

Dr. H. S. WHITNEY

Jauna moteris pasijuto įžeis 
ta lokiu vyro atsinešim u. Ji pa 
darė biaurų gesąt, kas, kaip ži 
nia, daro nepaprastai blogą įs 
pudį. — Ji suspaudė dveim pįrš 
tais norį, lyg bijod 
vės. Paskui ji atsii 
čius, tarytum, klausdama: ar ne 
jos pusėj teisybė? Vyras išbalo, 
pasikėlė iš vielos ir išėjo. Sve
čiai matė tą sceną.

Atsidūręs gatvėj jis atsisags
tė ir pradėjo giliai kvėpuoti 
Galvon skverbėsi įvairios min

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger~

(f Ji skaudėjimo, dusulio, galvos ag-g skaudėjimo, nustojimo apetito, ■ I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
[ĮYfl somas išdirbūju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje Per pusę šimtmečio—-25c. 
už bonkutę visose antiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. A». RICIITKII A CO.
74—80 Washlagtoe Street New York.

oro
UTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

Or, Ramsar
AKIŲ BPXCUUlTAfll

JUMS NIEKO NEKAINUOS už APŽIUHĖJIMA, jeigu jus gydykitės. Tik 
neabejotinas apžiūrėjimas atras jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI ir page 
jau atsistot ant kelio, vedančio į sveikatą ir išvengsi!, kankynių ir neliki

Daug metų patylimo. Vėliausi pasekmingi, gydymai medikališki 
Naujausios mados jrehgimai. Viskas geriausio sergantiems žmonėms

laiką ir pinigus.
\š m bandau gydyt visas li

gas, bei sukoncentruoju savo 
gabiomis aid savo sjicciališku- 
ino ii si< ngiuos išgydyti 
ligas, kurias : 
p v d vii. Mano

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odoš, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE.» kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

Telephone Humboldt 1178 g
M. SAHUD Mn D. į 

H—-■ Rojuj Gydytoja- fcr ChlrvrtfMl. J 
BpoctoH-to- MotorUkti, Vyrilkw far ¥■*• I

klikų, taipgi Chroniškų Ligi*.
OFISAS: 1176 Milwaukee Ave..

Kampa- North Ava^ Kambarys N* ■ 
VALANDOS: 8:86 Iki 16 Urytol l 

1:80 iki t tr 7:14 iki » vakara.
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Reikalavimai DEL DARBININKŲ

RACINE RUBBER COMPANY

Pranešimai

LSS. 37 kp. extra susirinki
mas atsibus panedelyje, bal. 30

Gompersas prieš 
injunctionus.

A p vai kščio j i m as so cialist ų 
laikraščio sukaktuvių.

Milžiniškas streikas 
duonkepyklose.

Užpuolė visi mayorą 
Thompson^.

Rooseveltas kalbėjo 
Chicago j.

Vaikų Dieninės Globos 
Bazaras.

Ateikite tuojaus ir pradekite da

savo laimes” lošdami 
laikius.

rengėju

Paranki vie- 
uba saldainių

Draugijų pranešimus 
i. Praneši-

REIKALINGA 10 patyrusių 
dirbti į scrap iron yąrdą, f 
vežėjų, 
ern Avė

PARSIDUODA barzdaskutykla 
gini. 5 pagyvenimui kambariai, 
ra vieta, 
priežastis 
proga lietuviui arba lenkui 
3205 Wallace St., Chi

triukšmo 
svaria 

kandidatūrai

RACINE, WISCONSIN

MILDOS Svet., 3142 S 
Halsted St., ant 3 lubų 
Pradžia 7:30 vai. vak 
Inžanga visiems dykai 
Kalbės “Naujienų” Re
daktorius, P 
Pertraukose dainuos I

t vyru 
taipgi 2 

Atsišaukite j 1717 N. Wcst- 
, Chicago, Ill.

ji darbininkų liga 
rųjų daugiausia 
kai. Skurdas g

Pabaiga veikalo, kuomet salę- 
jtbįvyko šiokia tokia tyla, buvo 
sulošta gana neblogai. Ypač pu
sėtinai atsižymėjo Tolutis ir An
drius. Rep.

j. Ant lengvų išmo- 
$100 įmokėt, ir po $15 j 
Lotai po $39 ir augščiau.

Pigi randa. Pardavimo 
- apleidžiu miestų. Gera

oficialį užkvietimą 
gene ro- 

, o taip- 
užsienio

Atsiveskite draugus prisira
šymui pilie kuopos.

J. Margis, organ

Fialai ir kainba- 
karštas van- 

Prieinamos 
ianitorių ar- 
I Mr. Netter.

REIKALAUJAMA darbininkų prie 
geležų, vežėjų; darbininkų ant ūkės, 
janitorių j mokyklą ir ofisus, alie- 
juolojų, vežimų plovėjų, bačkų dir
bėjų darbininkų dirbti viduje; 2 sar
gų, kalvių pagclbininkų, vaikų prie 
eleveiterio, darbininkų į restoranus 
ir kotelius prie įvairių darbų, vaikų 
mokinties amato, $9 iki $10; 2 inži
nierių, pečkurių ir pagclbininkų, 2 
kotelių pečkurių su kambariu ir val
giu. Janitoriaus ir moters į mokyk
lą, $100 į mėnesį be kambario.
SO. PARK EMPLOYMENT AGENCY 
4193 S. Halsted St., 2-ros lubos.

Visi darbai South, West ir North 
pusėj. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALAUJAMA 
MOLDERIŲ.

Gera mokestis 
pirmos klesos 
darbininkams. 
Paimkite 5-tos 
gatvės karą 
iki liejyklos 
(foundry) 

MASON DAVIS and CO.
So. Chicago Ave., Chicago

PARSIDUODA 
keptuvė (bakery) 
nuo seno laiko, 
ra kitos keptuvės 
klai, 2 vežimai 
nas intaisyinas 
stįs — savininkas apleidžia’Ameri

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžįaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pašiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

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

Vakaf vakare Mildos svet. at
sibuvo V. I). Globos Bazaras,.

Publikos dalyvavo nedaug, bet 
dalyvavusieji dailiai linksminos 
ir “bandė 
išstatytus

Prakilnus rengėjų pasidarba
vimas, maloniai, nenueis veltui

Rep

kurios 
varosi 

organizacijas,

dro biznį su mažais pinigais — $400

PASARGA.—Draugijų l 
keikiame be užmokesties 
oai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada jspausdi- 
lamas dienraštis, nebegali but įdėti 
—"Naujienų” adra.)

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su nanm 

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

I? Wfirnplcp
951 W. 19th Št., • Chicago, IB

REIKALAUJAMA 2 arba 3 vyrų 

dirbti skudurų dirbtuvėj. Ateikite

pas mus 2% akro farmą 
vištas, laikyk karvę ir au

vedamas p-ios N. Gugie- 
nės. Taipgi bus monolo
gų, deklemacijų. Kvie
čiame visus apvaikščidt 
darbininkų šventę.

Komitetas.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kanąiM 

Halsted Str., 2-ras augfttM 
Chicago, Ill.

už lokius Thompso- 
karštagalviai 

neištikimas 
kad rei- 
; treti— 

redakcijas 
sutvėrimui 
galima bu- 

rhompsonų

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
karpymui geležų, taipgi paprastų da
rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus. •

STANDARD IRON and STEEL CO. 
1612-34 W. Kiužio si. arti Ashland 
avė., Chicago, Ill.

Pirk 
Augink 
gink daržoves ir slebėsies, kaip val
gis atpigs. Dirbti gali visose Chi- 
cagos miesto dalyse ir kitur: trei- 
nas ir strytkariai eina pro musų že
mę, į vidurį miesto, nueina j 40 mi
nučių. Liuosą nuo darbo laiką ga
li sunaudot prie namų, imdamas iš 
žemės naudą ir sykiu žemė užaugs 
į dvigubą kainq 
kėjimų 
mėnesį 
$10 įmokėt ir $5 mėnesyje.

SKUBINKIS, TIK 20 TŲ FARMŲ 
BETURIME.

Del platesnių žinių kreipkitės 
šku į "Naujienų” Ofisą No. 114 
pamirškite indėli savo adreso.

REIKALINGA kelių teisingų ga
bių vyrų pardavinėti lotus, namus ii 
farmas. Taipgi rinkti fire insuran
ce. Gera proga pasidaryti gerą pel
ną. Angliškai kalbėt mokėt ncrcik.

A. PETRATIS'and CO., 
751 W. 35-ta gatvė, Chicago.

Atsiimkite laiškus!-
Naujienų Administracijoj randariL- 

laiškų šioms ypatoms:
Stella Maculis
T. Danta (3)
K. Ivonaitis ( 
Juozapas Maželis
Frank Paulas į
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simąnas JeškeviČius 
Mrs S. Žukauskas
Antony Robish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras „
K. Waitkus .
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson
T. Striko] . T
James L. Kostka
L Galvanauskaitė .t. *
J. Duoba * T
Košt. Bi inkus ’S
Joe Stroll • J
A. Jakubauskas (2)
L. Klimaitė •
Jim Petriš J jd
Awgustyn Joskava
K. 'J. Korikus
John Seliskyj , ‘’
Frank Mazaika.

pirmos gegužes sven- 
dideles prakalbas 

Hali — Harri- 
, kampas. Pra- 

Kal-

PASIRANDAVOJA 3 kambariai ga
ru apšildomi, gazinė šviesa. Labai 
graži apielinkė. Randa $8. Klauski
te pas janitorių, ant pirmų lubų —- 
5728 S. Green Street. Chicago, Ill.

REIKALINGA mergina arba naš 
lė, bevaikė moteris, prie mažos še i 
mynos, prie namų darbo

REIKALAUJAMA darbininkų iš 
krovimui ir kilnojimui rąstų iš ka
rų; pastovus darbas; $2.40 už 9 vai 
į dieną. Wm Morris and Sons Co. 

kampas 50-tos ir Morgan gatvių, 
Chicago, Ill.

PLACE IR ARCHER AVĖ., 
Paimk Archer avė. karą

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo karas. 

Visi intaisymai. Bargenas. Atsi
šaukite i Jos. M. Ažukas, 
3303. Auburn Ave. Chicago 11L 

Telephone Yards 3036.

Ibama yra, kad 
nes ja išfcik- 

serga darbinin- 
e i ta i įvaro dar

bininkams ja. Bei rasi daugiau
sia nuo t 
c. a i ta lai, 
jania, džiovą šiame mieste 
kuone kiekvienas ketvirtas 
las gyventojas ar gyventoja.

ANT R ANDOS: 2 geri kampiniai 
saliunai lietuvių apielįukėje. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
The Peter Schoenhofen Brg. Co. * 

rytais nuo 10:30 iki 12.30. Klauskite 
P-no Zavalid, agento.

. Gera mo- 
Geras kain
ai. Atsišau

kite iki 10 vai. ryto ir nuo 4 vai. po 
pietų iki 10 vai. vakare.
2030 Canalport Ave., Chicago, Ill. 

2-ros lubos. Tel. Canal 5199.

TURIU paaukauti >165 sekiyčiM 
$elą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 k rases u£ 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai, firankoa, 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzia 

Chicago. Ill.

PARSIDUODA arklys, pigiai. Rei
kalingas atsišaukite tuojaus. Bus par 
duotas už tiek, kiek kas duos, aes 
man nebereikalingas 
716 W. 31 St.,

PARSIDUODA labai pigiai arklys, 
pakinkiai ir vežimas. Vežimas yra su 
viršų, tvirtas, visas vežimas ir jaunas 
arklys parsiduoda iš priežasties su
degimo sankrovos. Turiu būtinai 
parduoti. Malonėkite greitai atsi
šaukti. Tel. Yards 2978.
2908 W. 40 St., Chicago, HL

PARSIDUODA grosernė ir bočer- 
nė pigiai. Pačioje lietuvių apželta- 
kėje.. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas negali kalbėti lietuviškai. 
2614 W. 42 St., Chicago ML

Gegužes 6 dieną Chicagoj 
Samuel Gompers Amerikos 
rbo Federacijos prezidentas ir 
laikys spyčių prieš Chicagos tei
sėją injunctionus, išduodamus 
tikslu* užkenkti streikuojan
tiems darbininkams.

Rubsiuvią unija A. G. W. of 
America 
tėję rengia 
“Had Carriers 
son ir Green 
džia geguž. 1 
bes Kennedy,

Apie 8000

d., 7:30 vaL vak., 
svet.,, 731 — 18th st

Tarp kit. šiame susirinkime 
dalyvaus ir LSS. centralinis se
kretorius, kuris ir Čia kalbės.

Taigi, draugai ir draugės, ne 
tik nariai, bet ir pašaliniai atei
kite į šį susirinkimą.

Kviečia
Agitacijos Komitetas.

avė., 
Yra 

nariai 
Valdyba.

Klauskite Pono Zewcrt po 3-čios 
valandos po pietų.

CHAS W. JAMES and CO., 
ROOM 725.

Ill W. Washington St., Chicago

PARSIDUODA pigiai, už $1290 gro 
sernė ir bučernė. Atsišaukite tuojau 
501 W. 81st Place. Chicago, III

LSS. 81 kp. panedelyje, bal 
30,d.,' 7:30 v.v., Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia 
laikys savo susirinkimą, 
svarbus reikalas 
kviečiami atsilankyti

REIKALAUJAMA patyrusių Jangų 
plovėjų. Pastovus darbas, gera mo
kestis.

62 W. Washington St., Room 2, 
v Chicago, Ill.

hi i Joffre ir Viviani 
gi Balfourui, Anglij 
reikalų minis toriui, kad jie 
važiuotą į 
Thompsonas
rtą prieš Su v. Valstijų įsimaišy
mą karėn, dar jisai pasakė, kad 
reikta žiūrėti, idant maisto šiai 
šaliai užtektų, o ne gabenti jo 
svetur.

ANT RANDUS 
riai garu šildoma ir 
duo. Naujai ištaisyti 
kainos. Atsišaukite į 
ba pašaukite Main 461

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesčio. Reikafia- 
ga mažas įmokėjimas. Gera ženriL 
Apsimokės pasiteirauti apie šj pija
mą. Atsišaukite laišku į "Naujitnrf* 
Ofisą No. 112.

vių ir alėjų.
Bodriguez - teisių, uosto, til 

tu. parku ir žaismių žemės ko

ANT RANDOS
Storas ir 4 kambariai; beizmentas. 

Didele barnė, gera del 2 automobi
lių. Storas geroj vietoj del groser- 
nės ir bučernės. Kampas 36-tos ir 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa vie-

A. PETRATIS aiid CO., 
751 W. 35th St., netoli Halsted Str.

Tel. Drover 2463.

Kas apvai 
socialistų dien 

raščio Forward 20 metų sukak 
tu ves. Tai yra labiausia prasi 
platinęs visoj Amerikoj žydų lai

pi ta las varys savo griovimo da
rbininkų organizacijų darbą to
liau. Tad ve kodėl darbininkai 
ir jų atstovai socialistai miesto 
taryboj taip smarkiai priešina
si Loebo ir jo draugų užtvirti
nimui išnaujo.

Tiesiogine priežastis, 
delei Loeb taip smarkiai 
prieš 
bus sekama: Mokytojų federaci
ja visą laiką ėjo prieš didįjį bi- 

ji nurodinėjo, kad didžio- 
Chicagos sankrovos, o taip

gi kaikurie kapitalistiškieji laik
raščiai pusdy 
kvklu žemes

PARSIDUODA labai pigiai Union 
Barber shop, lietuvių ir lenkų ap- 
gyventoj vietoj. Pardavimo’prieža
stis — savininkas eina į kitą biznį. 

Raphael Kavaliuk
4359 So. Wood St., Chicago, HL

REIKALAUJAMA VYRŲ
25c mažiausia mokestis. Pastovus 

darbas dienomis ir naktimis. Atsi
šaukite į dirbtuvę: 
61-mas 
Argo, III 
arba atsišauk į Comp. ofisą.
1531 RAILWAY EXCHANGE BLDG. 

80 E. JACKSON BLVD.
MIDLAND CHEMICAL CO., Chicago

šiandie Jaukiama labai trukš- 
HtŽHgo miesto tarybos posėdžio. 
Taryba turės arba užtvirtinti, ar- 
lut. atmesti du mokyklų trusti- 
sus Jake Loeba ir Mrs. Thor- v
ton, kurių kandidatūrą mavoras 
Thompsonas padavė tarybos už
tvirtinimui antram terminui.

Kadangi minėtos dvi ypatos, 
y|Mič Loeb, pirmutinį terminą 
jau pasirodė didžauisiais organi-

j Bal. 28 d. Meldažo svetainėje 
įDn-ste L- Br. ir Seserų Amerko- 
jo sulošė ‘‘Penktas prisakymas.” 

Nieko apriboto negalima pasa
kyti apie ta kaip artistai atliko 
savo roles, nes neišpasakyta be
tvarkė galėję artistams nedavė 
“išsitiesti.”

Publika buvo leidžiama salėn 
visų vaidinimo laiką 
už- lošėjus klausinėj 
mano sėdynė”?

“Bartinderiai” laike vaidini 
nio atsisakė uždaryt baro duris 
tokiu budu esančioji salėje pub
lika atsidūrė tarpe dviejų “stei

mų įs
Kennedy toje komisijoje, į ku

rią jis įeina, turėtų būti po tei
sybes, pi*rmsedžiu, kadangi jis 

tįsia

bet ateikite ir ai 
savo metodą, kurt 
nuo stučkinės Ur

ėta va land

Anglų kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisiu 
Abelnos historijoa 
Suv. Valst. historijoa 
Geografijos 
Pilietystės
Politinės ekonomijos 
DailaraŠystės

Moki nimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po plat*. 

Vakare nuo 7:30 iki
310G S. Halsted St. Chicago.

ti tą 1,000,000 bakanukų, bet 
jos vargiai įstengs tatai padary
ti, juo labiau, kad streikas palie
tė ir apie 60 mažųjų kepyklų.

Kalbama, kad valdžia ketina 
paimti kepyklas į savo rankas 
ir varyti biznį pati, jei del strei
ko žmonėms prisieitų kentėti su 
duona.

Kapitalistiškoji spauda jau rė
kia, buk 80 nuošimčių streikini
nkų esanlįs vokiečiai, ir slrei- 
kuojanlįs jie, idant neramumą 
sukėlus šalyj.

Chicagoj gi bene didžiausios 
prakalbos įvyks utarninko va
kare West Side* Auditoriume, 
1010 Racine avė. Kalbės ten 
Kennedy, R. Rowe, B. Barney, 
American Socialist redaktorius.

i arenduoja mo- 
okyklų Federa

cija stovėjo už tai, kad didžiųjų 
Chicagos korporacijų, kaip, pa
vyzdžiui, gatvekarių, elektros, 
gazo, telefonų kompanijų įstai
gos pereitų į miiesto rankas; 
jos, pagalios, stovėjo už tai, kad 
darbininkai turėtų tiesą liuosai 
organizuoties ir nevaržomai ko
voti su kapitalu, už referendumą 
svarbesniuose miesto dalykų 
tvarkymo klausimuose, už mote
rų balsavimo teises etc.

Taigi, Loebo ypatoj, jo kan-j 
didaturos priėmime ar atmeti
me, reiškia arba dal’bininkų ir 
šiaip pažangiųjų Cincagos sluo- 
gsnių pergalę arba laimėjimas

ANT RANDOS SANKROVA 
kambariai labai pigiai 
la barzdaskutyklai 
sankrovai. Atsišaukite į 
1731 So. Union Ave., . Chicago

PARSIDUODA greitu laiku čeve- 
rykų dirbtuvė su visomis clcktrikos 
mašinomis. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — noriu va
žiuot ant farmų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 
1337 S. 47th Ct

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokomas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chieagoje ir kitur.

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

1 elektrmeno
2 saldainių dirbluvėj
1 skardžiaus
5 inžinierių 1 ■
1 fotografisto
3 prie Gordon fyderio
2 (lailydžių
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
3 dažų dirbtuvėj
2 pečkurių.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų

Jokie mokyklos tarybos Irus v *

tisai iki šiol da nevarė tokios at
kuklios kovos

kimas, ouovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir II.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir 
priimdinėjimu vaistų del. J 
simptomų, 
išaiškinsiu 
apvalys iu 
mėlės į k( 
kio jautimo bei sugai 
darbo.

Mano metodą yra f 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.__
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto Iki S 
vakare. Nedaliomis 9 iki 11 <L

Nedėlios ryte, apie 5 valandą, 
sustreikavo penkiolikos didžių
jų Chicagos duonos kepyklų da
rbininkai. bose penkiolikoj ke
pyklų būdavo parūpinama kas
dien po 1,000,000 duonos baka
nukų. Vadinas, dabar mažosios

ANT RANDOS namas po nr. 1909 
So. Jefferson st. Sankrova paranki 
del keptuvės. Didelis mūrinis pe
čius. Atsišaukite į

W. J. Zuttęrmeister, 
10106 Prospect Ave.

Phone Beverly 1297.

tų išnaikinti mokytojų orgmii 
žarijas. O paskui, sekdami Lo 
ebo pavyzdžiu, kapitalo atstovu 
imtų kėsinties ant organizaeiji 
darbininkų, dirbančių kilos mu 
nicipalėse ir valstybinėse įstai 
gose. kokiu budu Loebo užpilo 
limas ant mokytojų organizaci 
ios vra tik pirmas suvis i visi

Ristai ir organizuoti dar- 
li rengiasi ir šiemet, kaip 
tai, pasitikti prakalbomis,

Racine, Wis. — LSS. 124 kp 
mėnesinis susirinkimas 
gegužės 2 d., 7.30 vai. vak 
Menuinent Sq.

Visi; kuopos nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svar-

REIKALINGA merginų. Gera mo 
kestis. Pastovus darbas.

Patent Casing Co., 
617 W. 24th Place, arti Wallace st 

Chicago, III.

no žodžius vieni 
rėkia jau, kad jis 
Suv. Valstijom, kiti — 
kia jį išsiųsti Vokietijon 
siunčia į laikraščių 
(Tribune) čekius, 
fondo, kurio pinigais 
tų išsiųsti mayorą 
Vokietijon.

Vįsi tokie pasielgimivi išrodo

REIKALAUJAME klerkų ir mer 
ginų pardavėjų. Geras pastovus da
rbas* Atsišaukite į

BANKES COFFE STORE 
1836 Blue Island Ave., Chicago, Ill

ANTRU ir trečiu mortgage aate0kiam« pa
skola nuo $100 iki 15000.00 po S ir I proe 
apmokėjimui taksų, uimokėjfaaui iHtarovų 
jųsų pirmo mortgage, pagreriafanui jųaų mo- 
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas Ir maundba- 
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas 

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, CKIoa<o.
Telephone Main (UUUk

DEL 
GERIAUSIO 

PAA ŪKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota lik keletas 
mėnesiu.
1520 N. Western Ave., Chicago.

Cuba to j Stockyardų auditoriu
me kalbėjo 12,000 miniai pulki
ninkas Rooseveltas. Daug žmo
nių netilpo vidun.

Bekalbant Rooscveltui aplan
kyta telegrama, kurioj praneša
ma, kad Suv. Valstijų senatas 56 
balsais prieš 31 nutarė leisti Ro- 
oseveltui suorganizuoti karei
vių diviziją ir pasiųsti ją Fran- 
oijon.

Minia pasiliko tą pranešimą 
labai triukšmingai. Daugelis rė
kė, kad jie su Rooseveltu važiuos 
kartu Francijon.

Amerikos Lletuvly Mokykla
Mokina

PARDAVĖJAI I!!
Žinoma, jus norite uždirbti 

galima daugiau. Nepraleiskite ne- 
pasimatę su mumis ir įstokite į nau
jai atsidariusį užmanymą.

’ AUGŠČIAUSIS KOMIŠINAS DUO
DAMAS ANT PRADŽIOS; TVIRTA 
PARAMA; PATARNAUJAMA AUTO-

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be< jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokiy 
parazitų yra: perėjimas mažy 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas ai minties, galvos 
dėjimas, apkvaitimas, lakiosi
mas juodulių prieš akis, užsi- 
kimšimas gerkles, rukštys vi* 
durtuose, širdies degimas^ 
skausmai viduriuose, žvindM- 
mas ausyse, jautimas sunkhl 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, nmrmlenimo ir baB-

rubsiuvių nedirbs 
Dirbtuvės susto

ja — visų darbininkų 
rubsiuvią 
prakalbas

misijas.
Johnson: sveikatos, budinkų 

ir miesto salės; mokyklų, gais
rininkų, policijos ir visuomeni- 

ų komisijas.

REIKALINGA darbininkų į liejik- 
lą. Gera proga ant ateities dirbant 
prie kvarmų ant mašinos arba var
stoto. Atsišaukite į

Chicago Malleable Castings Co., 
120th and So. Racine avę.,

West Pullman, Chicago.

džiovos Chicagoj ken- 
, nes, kaip apskaitliuo- 

luri

| Gegužinės Prakalbos | 
If SU PROGRAMŲ ? 
!»’ Rengia I
■ / L. S. S. 4-toji Kuopa I

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Gera mokestis. Dar
bas ant visados.

J. MOLIS, 
2350 S. Leavitt St. Chicago.

ėdy įeina sekamas mies- 
)os komisijas: mokyklų, 
nkų, policijos visuome- 

js taigų (kųiartainentų
paskui, į uosto, tiltų, gat-

PARSIDUODA greitai trįs lotai su 
namais ant kiekvieno loto. 'Bandos 
neša visi namai $135.00 į mėnesį. 
Platesnes žinias patirsite pas savi
ninką.

BEN. DIJOKAS, 
5001 Alexander avė., E. Chicago, Ind.

visą iškalbingu 
kad Loebo kandidatūra ta 
užtvirtintu. C-

Kodėl gi tiek dau
<eliama, tiek daug
luodama kandidatūrai kokio 
ai mokyklų tarybos trustiso?

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, dįvonus, Plyer Piano, Ča 
binet, Phonograph ir tl. Parduosiu 
atskirai.

Mrs Robins, 
2910 North Ave, 1-mas augštas, prieš 
Humboldt Park. Chicago.

pru 
jos yra nepakenčiamos, 
jisai pasistengsiąs Darbo 
nacijos intekmę į mokyk 
lykus išnakinli. Jeigu L( 
ktų užtvirtintas antram 
nui, jam žinoma pavyktų

yra ten gabiausiu ir Raugia 
jau pasidarbavusiu nariu, 
buržuaziniai aide r manai 
vietos jam kaipo socialiislui

Chicagos mayorą nori traukti 
teisman. Kaltina jį neištikimu
mu Suv. Valstijom.

Už ką? Nagi ve už ką: Thoni- 
psonas atsisakė pasiųsti į Wa-

zuotų darbininkų priešais; ka
dangi, iš kitos pusės, jau pirmu
tiniu terminu jisai pasirodė esąs 
tik pildytojas didžiojo biznio in
teresų, tai prieš jo paskyrimą 
visomis spėkomis varysią socia
listai aldermanai, o paskui juos 
ir kiti, kurie tiesioginiai netar
nauja stambiam jam kapitalui — 
taip vadinami neprigulmingieji. 
(ii mayoro Thompsono partijos 
lįlininkaį ir didžiojo biznio sa- 
^iSrtiniai, suprantama, dės vi-

pigiai už "cash’ 
Biznis išdirlitic 

Visoj apielinkėj nė 
i. 2 arkliai, pakin 

ir vienas trokas. Pil 
Pardavimo priešas

Atsišaukite laišku į “Naujienų




