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Karės stovis Čekijoj

kininkus taikos.

PALIUOSAVO VOKIETI- 
JOS AMBASADORIŲ.

ventojus daryti visa, kad iš
vengus “bado taikos’, t.y. bu-

Greitu laiku gali išsek t 
mėsos ištekliai.

BASEL, geg. 7. — čia ga
uta* iš Municho, Vokietijoje, 
žinių, kad greitu laiku Ba
varijos gyventojams gali

IR VĖL ATSINAUJINO 
MŪŠIAI.

BAVARIJAI GRŲSIA 
BADAS.

be galo blogas,

A.dre««:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILJLINOIS 

, TELEPHONE CANAL 1500

Persija reikalai

Kaina 2e. Price Ze,

SUVARŽYSIĄ KAIZERĮ. NUSIŽUDĖ^

kaly Biurą.

Gal nebus karės.

U.

ma

šaukia nepaprastą Valsty
bės Dūmos posėdį; kari
ninkai užpuldinėja taikos 
šalininkus; darbininkai js-

KAS DEDAS RUSIJOJ ?

Kancleris turi but atsakomi- 
ngas prieš parlamentą.

TAIKA BE ANEKSIJŲ 
IR KONTRIBUCIJŲ.

Rusijos išeivių socialistinių 
organizacijų tarybos val
dyba turi but perorgani
zuota.

DELEI GRĮŽIMO Į 
RUSIJĄ.

Kam moteris sumušus jį 
rinkimuose.

j vaudiuy m ttĮW([ umuvnųft'j

PETROGRADAS, per 
Londoną, geg. 5. — Del su
mišimų, kurie buvo pėtny-

MAISTO RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJ.
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•Asniiblikos

Toks Darbininkų ir Karei- 
vių Tarybos Reikalavi
mas.

' Pirmas Liet. Dienraštis Amerikdį^

Bavarijai grasia badas

daržovėmis, žinoma, jei ne- 
nristygs ir pastarųjų.

Apie besiartinantį badą 
Bavarijos gyventojus viešai 
persergėjo jos vidurinių rei
kalų ministeris Brett Rei
chas. Kalbėdamas Bavari-

kaip užreiškė apie galimą 
pavojų: “Geriausiame atsiti
kime dabartiniais maisto iš
tekliais mes galime laikyties 
iki rugpjūčio mėnesio 15 d. 
Bėgiu rugsėjo galvijų skai
čiaus sumažėjimas privers 
mus rnsiti vien tik daržovė- _ * ,,mis.

PERSIJA REIKALAUJA 
RESPUBLIKOS.

Turkų kariuomenė jau 
išvyta iš Persijos.

bininkų ir Kareivių Atsovų 
Taryba nutarė uždrausti 
dviem sekamom dienom vi
sokius žmonių viešus susiri
nkimus ir demonstracijas.

Į kiekvieną, kurs kurstys 
žmones kelti sumišimus, ar
ba šaudyties, bus žiūrima 
kaipo į žmogų, norintį pa
kenkti revoliucijos darbui.

Pildomasis komitetas iš
leido a ts i sau k i m u s, kuriais 
prašo žmonių užsilaikyti ra
miai ir nekelti suiručių, gi 
kareivius kviečia nesiimti su 
savim ginklų, jeigu* jie kur 
eina, ir klausyti tik tokių pa- 
liopimų, pa kurinio buc pil 
domoji taryba pasirašius.

tiek
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blikoninę valdymus i formą.
Didžiausi naujojo judėjimo

Prie šitos kovos Persijos 
gyventojus tiesioginiai pa
stūmėjo Rusijos revoliucija, 
kuri nuvertė caro sostą.

Tas pats pranešimas, be
je, sako, kad turkų kariuo
menė jau galutinai'esanti iš-

Laikraščių spausdinimas 
sustabdyta.

LONDONAS, geg. 6. — 
Bazelio, Šveicarijoj, laikraš
čiai gavo iš Čekijos sostinės, 
Pragos, telegramą, kur sa
koma, kad Austrijos valdžia 
visoje Čekijoje paskelbusi 
karės padėjimą. Laikraščių 
išleidimas irgi sustabdyta.

Kokių priežasčių delei va
ldžia paskelbė karės padėji
mą, pranešimas nesako. Te- 
čiaus kiek laiko atgal buvo 
pranešta, būtent, kad Čeki
joje stoka maisto ir kad Ru
sijos revoliucijos laimėjimai 
padarę į jos gyventojus “gi
lų įspūdį.”

No.108

Atsišaukimai pataria 
civiliams žmonėms tiek 
reiviams, dalyvaujant vie
šuose susirinkimuose ar
nifestacijose neturėt su sa
vim ginklų.

Pėtnyčios naktį Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba laikė ilgą posėdį. Svar
styta naujas laikinosios val
džios užreiški’mas talkinin
kams, kaipo paaiškinimas 
tos notos, kurią užsienių rei
kalų ministeris Miliukovas

klausimų, kurie buvo minėti 
notoj balandžio 9, ir kurie 
buvo šiaip specifikuoti: ‘

“Valdžia laiko savo prie
derme užreikšti dabar, kad 
laisvoji Rusija neturi tikslų 
viešpatauti ant kitų tautų, 
arba atimti iš jų teises, ar
ba spėkos pagelba užimti 
svetimas šalis. Jos tikslas 
yra toks, kad įsteigus patve
riamą taiką pamatuotą tei
sėmis, kad kiekviena tauta 
spręsti apie savo likimą. Ru
sija netrokšta stiprinti savo 
galią svetur kitų tąutų lėšo
mis; ji neturi tikslų ką-nors 
pavergti ar pažeminti!

skelbiančią, kad naujoji val
džios nota, kuri dabar bus 
pasiųsta talkininkams, turė
sianti atitaisyti geg. 1 notą, 
prieštaraujančią Rusijos 
žmonių reikalavimams ir 
priešingą revoliucinės demo
kratijos siekiniams ir .intere
sams. Rezoliucijoj toliau 
sakoma:

“Pildomasai komitetas 
atsišaukia į visą Rusijos re
voliucinę demokratiją, kad 
ji spiestus apie Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybą 
ir remtų jos veikimą. Tary
ba yra pilnai įsitikinus, kad 
visų kariaujančiųjų šalių 
žmonės sugebės įveikti savo 
valdžių užsispyrimą ir pri
vers jas pradėti taikos tary
bas, atsisakant nuo visokių 
(aneksijų (šalių prijungimų) 
ir karės kontribucijų.”

Naujoji nota, kurią laiki
noji valdžia pristatė Darbi- 
nihkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai sankcionuoti (pat
virtinti) ir kuri bus pasiųsta 
talkininkams kaipo pataisy
mas Miliukovo gegužės 1 no
tos, skamba:

“Šita nota, kalbėdama a- 
pie pilną laiamėjimą kąrės, 
turėjo mintyj išrišimą tų

CHICAGO, geg. 7. — Va
kar atsibuvo trečia Rusijos 
išeivių socialistinių organi
zacijų tarybos konferencija. 
Kadangi delei tūlų priežas
čių senoji tarybos valdyba 
rezignavo, tai nutarta sušau
kti nepaprastą susirinkimą, 
kuris įvyks seredos vakare, 
gegužės 9 d., (1371 Blue Is
land avė.). Susirinkime tu
rės būti išrinkta nauja val
dyba. Ir tai — iš socialistų. 
Kitaip musų darbui gręsia 
navoius iš nnaręhistu ir ai? 
doblistų pusės, kurie nori 
siųst Rusijon ne revoliucijos 
draugus, bet jos prišininkus, 
aršiausius darbininkų judė
jimo trukdytojus. Dargi — 
pasinaudojant socialistų re
komendacija! (Kitaip kon- 
sulis neišmoka kelionės lė
šų į Rusiją). Taigi kiekvie
nos kuopos privalumas pa
siųsti po du savo įgaliotiniu 
į minėtąjį susirinkimą. Y- 
pač tos kuopos (Roselande ir 
Cicero), kurios į pereitą su
sirinkimą neatsiuntė savo 
atstovų, malonės išrinkt juos 
seredos susirinkimui. Susi
rinkimas atsidarys 7 vai. va
karo.

Draugai, neatidėliokite! 
Tai didelės svarbos reikalas. 
Dabokime, kad geras musų 
^vardas nebūtų suteptas ke
liais abejotinos garbės as
menimis. Dirbkime tuoj ir 
visi. A. Kemėža.

LONDONAS, geg. 6.— 
Pora mėnesių atgaKkaizeris 
Vilhelmas isakė kancleriui t
Bethmann-Holllwegui urnai 
prirengti naują reformų 
projektą Prūsijai. Tam tik-1 
slui buvo išrinkta konstitu
cinė -komisija. | Dabar ve 
Londone gauta jį žinių, kad 
pirmutinis, konstitucinės ko
misijos žingsni’4 išėjęs kai
zerio nenaudai. J Konstituci
nė komisija nutarė susiau
rinti paties kaizerio teises— 
kad galėjus sut^iktį jų dau
giau Prūsijos žmonėms.

Pirmiausia, Konstitucinė 
komisija reikaląuja, idant vi 
si kaizerio pauavadijimai, 
kad likus šiemė įstatymu, 
turi but patvirtinti kancle
rio parašu, ktiri|, savb keliu, 
Turėtų “prisiimti^ ant savęs 
.atsakomybę” pHeš /išrink
tuosius žmonių (atstovus, ta
riant parlamentą.

Už šitokį koiĮštitučijos pa
taisymą balsavo visi (komite
to nariai, išskyrus / keturis 
junkerius, kurje višomis iš
galėmis priešinosi jam.

Socialistų patais^, būtent, 
-kad užsienio reikalu vedimas 
butų atimtas A;iš diplomatų 
rankų ir pave^tar? žmonių 
valiai, konstitucinė komisi- 
in. nt.mp.taątmpsfn 
ir d. Bernsteindf pasiūlymas, 
reikalaujantis, ! kad visos 
naujos sutartįs,' karės paske
lbimo ir taijkos klausimas 
galėtų įeiti gUlion tik tuo
met, kada tai patvirtins par
lamentas.

Konst. Komisija, beje, pri
ėmė dar vieną pataisą, sulig 
kuria Vokietijns reichstagas 
negalėtų būti) uždaromas ar 
paleidžiamas be laiko, išski
riant tuos atsitikimus, kuo
met to, norėtų pats reichsta-

ALKHART, Ind., geg. 6.- 
Pranešama, kad čia nusižu
dė A. Jacob Crull, republiko- 
nų kandidatas į kongresma- 
nus iš Montana valstijos. Ji
sai mat pereitais rinki 
mais lenktyniavosi su pa
nele Rankin, kuri tuomet 
aplenkė p. Crullą. Ir pateko (f 
į kongresą. Nuo to laiko 
Crullas įpuolė nusiminiman. 
Dažnai jis sakydavęs , kad 
moterims gavus balsavimo 
teises vyrams busią negero
vė. Dabar ve, sako telegra
mos, delei tos priežasties 
Crullas ir papildęs saužudy-

riaušininkų; pašaukta ka
riuomenė; šimtai kalėjime.

AMSTERDAM, geg. 7.— 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad šiomis dienomis Mainze, 
Vokietijoj, ištiko didelės ma
isto riaušės. Minia alkanų 
moterų ir kūdikių surengė 
demonstraciją. Demonstra
cijoje dalyvavo ir vyrų. De
monstrantai, sako, išplėšė 
kelioliką krautuvių. Kadan
gi policija pasirodė esanti 
pęrsilpna suvaldyti jųinią,
nė. šiai vargais negalais, 
šautuvų pagelba, pavyko nu
malšinti demonstrantus. Su
sirėmime nušauta aštuoni 
demonstrantai. Suareštuo
ta gi net penki šimtą.

. << ’A. *’fi»• ‘

SIŲS IR JAPONIJA.

pasiuntinystė

WASHINGTON, geg. 7. 
— Washingtone gauta žinių,

ngiasi pasiųst į Washingto- 
ną savo karinę pasiuntinybę, 
vadinasi; pasekt Angliją ir 
Franci ją, kurių pasiuntiny
bės jau viešisi Suvienytosio-

SUGRĮŽO RUSIJON.

«*

■ CHICAGO, geg. 7. — Ne
dėlios naktį apleido Chicagą 
dar viena Rusijos politinių 
tremtinių partija.. Išvažia
vo Rusijon. Važiuoja per 
San Francisco.

Skaitykite ir Platinkite 
“Naujiena s”

Nedalyvavo parodoj.
CHICAGO, geg. 7. — Su

batoje čia buvo surengta di
delė paroda pagerbimui Jof- 
re-Viviani partijos. Viskas 
nusisekė Icuogeri'ausia, sako 
didlapiai. Tik ve — mayo- 
ras Thompšonas nedalyva
vęs joje... Jo nematė nei lai
kraščių reporteriai, nei Jof- 
fre-Viviani partija. Koks 
nepatriotingas žmogus tas 
Chicagos mayoras!

PETROGRADAS, geg. 5 
— Iš Petrogrado pranešama, 
kad pereitą naktį laikinoji 
valdžia nutarusi sušaukti 
nepaprastą Valstybės Du
rnos posėdį. Tai, vadinasi, 
bus pirmas Rusijos parla
mento posėdis po revoliuci
jos. — Kada bus sušaukta 
nepaprastas Valstybės Du
knos posėdis ir kas jame bus 
svarstoma, telegramos nesa
ko. Galima tečiaus dasipro- 
tėti, kad pirmiausias Durnos 
uždavinys bus — išrišti ki
lusius nesusipratimus tarpe 
laikinosios valdžios ir darbi
ninkų ir kareivių atstovų ta
rybos karės tęsimo reikalu.

—o—
Telegramos iš Copenhage- 

no skelbia, kad pereitą nak
tį Petrograde ištiko keli su
sirėmimai tarpe karės ir tai
kos šalininkų. Pasak jų, 
karės šalininkai užpuolę ne
senai sugrįžusius iš Šveica
rijos Lenino vienminčius, 
kurie bandę kalbėti į minią. 
Iš to įkilo susirėmimas tarpe 
Miliukovo palaikytojų ir tai- 
lėtas šūvių, kurie sužeidę a-' 
apie septynis žmones. (Ki
tos žinios sako, buk esą ir 
užmuštų). Tokių susirėmi
mų ištikę lygiai keliose vie
tose. Per visą naktį minios 
žmonių slankiojo Petrogra
do gatvėmis. Vis dėlto, prie 
atviro mūšio neprieita: aus
tant demonstrantai išsiskir
stė.

mezgusią tarpe darbininkų 
ir kareivių vienybę ir supju- 
dyt vieną dalį armijos prieš 
kitą. Nežiūrint to, darbini
nkai ii’ kareiviai laikosi kaip 
vienas. Vadinasi, užgrobi
mo politikos auklėtojai turės 
pasirinkti vieną iš dviejų: 
nusilenkti minių- reikalavi
mui, ar — jos pačios sutvar
kys savo reikalus.

MONTEVIDEO, geg. 7.— 
Brazilijos valdžia pagalios 
įsakė paliuosuoti Vokietijos 
ambasadorių, kuris buvo su
laikytas kelyje iš Rio de Ja
neiro i Chile respubliką. 
Mat Brazilijos valdžia buvo 
aplaikiusi žinių, kad Vokie
tija sulaikiusi jos ambasa
dorių Berlihe. Berlinas te- c-
čiaus užtikrino, kad Brazili
jos ambasadorius nebus su
laikytas. Ji tuomet palįuosa- 
vo ir Vokietijos pasiuntinį.

Manoma, Kad rasi ir pa
vyks išvengti karės tarpe 
Brazilijos ir Vokietijos.

ris neužilgio Pus

o—o
Londone gauta žinių, kad 

darbininkų ir kareivių atsto
vų tarybos pildomasis komi
tetas, nėuasitenkindamas 
dabar paduodamomis žinio
mis užsienio spaudai apie da
rbininkų ir kareivių judėji
mą Rusijoje, įsteigė atskirą 
užsienio reikalų biurą. Biu
ro galva paskirtas M. Sko- 
belevas.

Suėmė šešis tuksiančius vo
kiečių belaisvių; koritrata-. 
kos atmušta. .....
PARYŽIUS, geg. 7

ficialis 'Paryžiaus praneši
mas sako, kad mūšiai Fran- 
cijos fronte ir vėl atsinauji
no. Subatoje generolo Ne
ville pulkai užpuolė vokie
čius 18 mylių frante į šiaur
vakarius nuo Rheimso. Ka
va buvo ypačiai atkakli ties 
Chemin-des-Dames augštu- 
momis. -Tas augštumas fra- 
ncuzai tiesiog užpylė savo 
kanuolių lietumi. Geležis ir 
plienas atliko savo: vokie
čiai, neatlaikydami pekliško 
bombardavimo, pasitraukė, 
užleisdami priešui eilę tvin-

,0—0 ■
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Londono* Crhonicle aplai 

kęs iš Rusijos “neramių ži 
; nių : Helsingforse, Finlan 
I dijos sostinėje, vokiečių a
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ramumo
nstine rtusų valdžia stovi 
gi’iežtame prieštaravimo su 
plačiųjų miniii rcikalavi-
'mais, kurių dėkai juk ir bu
vo nuversta kruvinasis Mi-

vietoje francuzai * suėmė 
daug vokiečių belaisvių ir 
kitokio karės grobio.* Per
eitą naktį vokiečių belaisvių 
skaičius jau siekė virš šešių 
tūkstančių vyrų.

Ties Chemin-des-Dames 
vokiečiai'padarė keliatą kru
viniausių atakų, norėdami 
atsiimti prarastas pozicijas. 
Bandymas tečiaus nepavy
ko: “nei vienos Bėdos, skel-

joms.

kaitomas d i-

Norėta suardyt užsi-' įgulos likimas nežinoma.
Laivo
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NAUJIENOS
ILntblHlfilininailfil nas Chieagos socialistų paf-

Bet mums dabar tapo pri- 
jsta dar vienas manifesto 
ojektas. Jį pagamino vie-

iššaukė aštrios kritikosir sukė
lėvisą audrą pi'otestą prieš ma
ne ir prieš pilį universitetą.
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Kodėl jie 
demonstravo?

tele-“Associated Press” 
gramos, kurios pereitą pėt- 
nyčią ir subatą pranešė apie 
Petrogrado darbininkų ir 
kareivių demonstracijos

sunku ir suvokti, kas tenai 
ištiesų dėjosi.

Skelbiama, kad priešvaldi- 
škose demonstracijose daly
vavusios tik “gaujos valka
tų” kartu su kraštutiniais 
Lenino rųšies
bet sykiu sakoma, kad mi
nisterija turėjusi konfliktą 
su Darbininkų ir Kareivių, 
Atstovų Taryba; skelbiama, 
A T-l J) V.X AHHU l 4 A V* *. A-r A A * A A A A A V* A A

kareivių didžiuma parėmusi 
valdžią, vienok pranešama, 
kad revoliucinės Tarybos 
pirmininkas, Čcheidze, išrei
škęs nepasitenkinimą minis- 
terių pasiaiškinimais; skel
biama, kad Miliukovas išė
jęs pergalėtoju iš to susikir
timo su priešingais valdžiai 
elementais, ir kartu nurodo
ma, kad ministerijai gręsiąs 
pavojus būti atstatyta, ka
dangi žmonių opozicija prieš

Šitos prieštaraujančios ži
nios aiškiai rodo, kad “Aso-

. .... ... <
T nąją valdžią, o tąsa kovos 

prieš cariškojo ręžimo liekai 
nas. Jeigu revoliucija pa
vedė šalies valdymą į darbo 
žmonių rankas, tai juk natu- 
ralis yra daiktas, kad jie no
ri pastatyt po savo kontrole 
ir užsienių politiką. Revoliu
cionieriai nusidėtų prieš sa
vo šalį, jeigu jie paliktų val
stybės santykius su išlauki
niu pasauliu tokiais, kokius 
nustatė carai ir jų tarnai. 
Juk carizmo politika buvo 
pragaištinga ne tiktai šalies 
viduje, bet ir linkui "svetimų

kreipia faktus.
Tikrą tų Petrogrado su

mišimų prasmę sunku at
spėt. Bet gana daug švie
sos meta ant jų telegrama, 
po kuria pasirašo Wm. G. 
Shepherd. Toje telegramoje 
sakoma, jogei demonstraci
ja kilusi dėlto, kad Petrapi
lio proletariatas pasipiktino 
Miliukovo inteiktąja talki
ninkų valdžioms nota, kurio
je prižadama laikyties pada
rytosios su talkininkais su
tarties ir kariaut “iki galo”..

Rusijos darbininkai, girdi, 
nenori vest karę tikslu su
triuškint Vokietiją, ir neno
ri but surištais tomis sutar
timis, kurias padarė su tal
kininkų valdžiomis caras. 
Jie nežino, kas yra parašyta 
tose sutartyse, ir jie reika
lauja, kad pirma, negu ant 
Rusijos bus uždėta pareiga 
eit išvien su talkininkais, 
jos žmonėms butų duota bal
sas ir teisė išreikšt savo nuo
monę apie sutarties sąlygas.

Kaip matote, čia dalykas 
išrodo visai ne taip, kaip 
skelbė “Associated Press” te 
legramos. Ne betikslis triu
kšmo kėlimas ir ne “kaųce-\ 
rio agentų” darbos buvo tos
demonstracijos prieš laiki- manifestu.

Rusijos proletariatas turi 
išplėšt užsienių politikos va
džias iš patentuotų diplomo- 
tų rankų ir išvilkt į dienos 
čvioctp 4-ijnc! <al ant n IrAntv^įr- 
tus, kuriuos senoji valdžia 
yra padariusi su kitų žemių 
kaizeriais, karaliais ir kito
kiais valdonais. Tiktai ka
da bus nuvalytas nuo šalies 
kimo cariškosios diplomati
jos vortinklys, tai galės eiti 
pasekmingai vidurinis refo
rmų darbas.

Shepherd’o telegrama^be 
to, praneša dar vieną svarbų 
incidentą iš paskutinių Pet
rogrado atsitikimų. Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
.Taryba, būtent, apkaltino 
laikinąją valdžią, kad ji mė
gina diskredituot Tarybą 
užsieniuose, skleisdama apie 
ją melagingas žinias. Tary
ba pasiryžo pati užsiimti ži
nių skelbimu apie savo vei
kimą. Tą Tarybos žingsnį 
galima tik pasveikint.

Dar “radikalesnis’, 
manifestas.

išdėstys 
Jisai bus 
referen-

Socialistų partijos konven
cijoje tapo paduota trįs re- 
zoliusijos apie karę: Hillqu- 
to, Boudino ir Spargo’s. Pir
moji gavo daugiausia balsų. 
Ji yra ilgokas ir iškalbingas 
manifestas,/ aiškiai 
socialistų poziciją.
paduotas partijos 

dumui patvirtinti.
Boudino irJSpargo’s rezo

liucijos tapo atmestos,—vie
na, kaipo perdaug “radika
lė”; antra, kaipo oportunis
tiška (pataikaujanti). Vie
toje Spargo’s rezoliucijos te- 
čiaus, dešinysis konvencijos 
sparnas padavė naują mani- 
fesot projektą, ir kadangi po 
juo buvo daugiau, kaip ket- 
Jvirtadalio konvencijos dele-, 
gatų parašai, tai jisai turės 
but paduotas visuotinam pa
rtijos narių balsavimui, kar
tu su didžiumos (Hillquito)

,tijos skyrius, kuris norėtų^ 
kad jo projektą paremtų ir 
daugiau kuopų, idant galė
jus jį paleist, partijos refe
rendumui greta su pirmai-

I siais dviem manifestais.
“Naujienos” spausdina si-jas'menų arba grupes asmenų, 

tą naują .projektą, kad da-
J vus skaitytojams progos ar- 

I čiau susipažinti su nuomonė- ...mis, esančiomis partijos na
rių eilėse, bet jos nepatartų 
jį remti. Jeigu ir butų jisai 
paduotas visuotinam balsa
vimui, tai priimtas jisai viš
tiena nebus, kadangi jisai 
parašytas gana silpnai. Tai
gi, leidžiant jį referendumui, 

i butų-atsiekta .tiktai to, kad 
dalis balsų butų atitraukta 
nuo didžiumos manifesto, ir 
sustiprėtų Spargo’s pasekė
jų pozicija.

Kas del turinio šito naujo
jo projekto, tai reikia, pasa- 

' kyt, kad jisai yra labai “bie- 
dnas”. Jisai susideda iš- ei
lės aplamų frazių, nepasaka
nčių nieko naujo arba visai 
neteisingų. .Imkime toki 
“manifesto” pasakymą: “So
cialistų partija yra... parti
ja, kuri nepripažįsta šalių 
rubežių, tautų, rasių arba ti
kėjimų skirtumų, partija pa
saulio darbininkų klesos.” 
Ar,tai ne nonsensas šitokius 
dalykus skelbti ?

Skamba tasai sakinys bai
siai “radikaliai” ir tūliems 
'musų “tikriemsiems” jisai 
gali išrodyti gryniausia “re- 
voliucinumo” ir “tarptautu- 
mo” evangelija, bet ištiesų 
tai visas jo “revpliucinumas” 
ir “tarptautumas” yra tik 
žodžių skambėjime. Gi jo 
pxaoxiic j jl vx£3<xi aitt: 

liucinė. Tik įsivaizdinkite 
valandėlei, kad socialistai 
imtų ir patikėtų tuo, ką aug- 
ščiau cituotoji frazė sako. 
Jie nepripažintų šalių rube
žių:—ar tuomet galėtų jie 
protestuot prieš svetimų Že

imių užkariavimus ir aneksi
jas? Jie nepripažintų tau
tų skirtumų:—-ar tuomet jie 
galėtų kovot prieš tautų per
sekiojimą ir suvaržymus? 
>žinoma, kad ne. O jeigu so
cialistai nekovotų prieš ši
tas kapitalizmo blogybes, tai 
jiems geriau butų visai pasi
traukt iš politikos arenos ir 
užleist vietą kitiems.

To “manifesto” autoriai, 
matoma, “girdėjo, kad ska
mba, bet nežino, kur”. Soci
alistų internacionalizmas 
(tarptautumas) yra ne ta
me, kad jie buk “neprįpažį- 
•stą” šalių rubežių, tautų, ra
sių ir tikėjimų, o tame, kad 
jie, nežiūrint valstybinių, 
tautinių ir tikėjiminių Skir
tumų, < pripažįstą visiems 
žmonėms lygias teises.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KARĖS MANIFESTAS,

REZOLIUCIJA REFE- 
*RENDUMUI.

Scott Nearingo 
Laiškas.

Naujienų Redakcija gavo iš 
prof. Scott Nearingo šitokį laiš-

Gerb. Redaktoriau: —
•šių metų kovo pradžioj kele

tas žymiųjų Toledos piliečių pra
dėjo agitaciją prieš mane, pri- 
rodinėdami, kad jedgu aš ilgiau 
busiąs laikomas prie Toledos 
Universiteto, tai mano buvipias 
pragaištingai atsiliepsiąs į tos 
įstaigos labą.

Tatai, kad direktorių taryba 
galėtų niekuo nevaržoma veikti, 
kaip tinkaina, universiteto ,lar 
bui, aš įteikiau jai savo rezigna
ciją.

Mano išreiškiamos nuomonės 
taikos ir patriotizmo klausimais

Aš tikiu į demokratiją ir į visą 
žmonią brolybę. Nė jokia val- 
stija-negali but sveika ir ilgai 
gyvuoti, jei ji nepripažįsta Au
kso Taisyklės — to pamatinio 
socialio gyvenimo įstatymo: 
Kiekvienas už visus, visi už ♦ > 
kiekvieną.

Šiandie milijonai žmonių, vi
same pasaulyj, stengiasi mU 
griauti Vokiečią militarižmą. 
Tam tikslui atsiėkti yra dvejo
pas būdas. Vienas, tai visą di
džiuli ą valstybią militarizavi
mas. Šitam budui aš griešČiau- 
siai priešingas, dėlto kad tuomet 
žmonės turėtą aukoti visas savo 
brangiausias laisves ir demokra- 
tybės laimėjimus.

Yra kitas būdas Vokiečių mi- 
litarizmui nugalėti, o tai — iš
keliant ąugštesnius, ne kaip mL 
litarizmo, idealus. <

Idcos ir idealai, tai galingiau
si ir patvariausi pasaulyj daly
kai, kaip tatai ir musų pačią is 
torija parodo. Pusantro šimt
mečio atgal musą bočiai užsipel
nė sau nemirštamos garbės, pa
skelbdami karalių smaugiama
jam pasauliui politinės demo- 
kralybės ideą. Nuo to laiko ta 
idea apjuosė visą žemę.
' šiandienį pasaulį nuo milita- 
rizmo išgelbėti yra tik vienas 
kelias* būtent, kertant jį iš šak
nų ir įsteigiant industrinę de- 
mokratyhę. Industrinė denio- 
kratybė žmonijos švyturys.’ 
Jei mes, Amerikoj, įsileisime mi
litarizmą, mes nusižeminsime 
ant lygios su Vokiečių milita- 
rizniu. :Jeigįjmes \ priimsime 
industrirtę deųiokratybę, mes 
duosime pragumą ir jiems pa
kilti ir sutvarkyti savo gyveni
mą demokraty^ės, teisybės ir 
laisvės pamatai^.

Aš priešinųOs militarizmui, 
dėlto kad mįlitarizmas žmo
gaus prigimtyj palaiko ir auk
lėją. nuožmumą, žvėrį. Aš išpa
žįstu šitai: —į “Tebūnie taika 
ant žemės ir gėra valia žmonė
se”, dėlto kad Wš įsitikinęs, lead 

i '

tik tuo budu /žmogaus dvasia 
bus išvaduota.;ir žmonių gimi 
nė išgelbėta. Tie kur imasi kar
do, nuo kardo turės- žūti. Pa
saulyj įsigyvens žmoniškumas, 
sandora ir laimė, jeigu piktą 
stengsjinės geru nuveikti.

Aš pagerbiu tokią valdžią, ku
ri reprezentuoja diemokratybę. 
Aš pagerbiu Vėliavą, kuri plevė
suoja už laisvę ir teisybę, ši
tuo žvilgsniu mano jausmai yra 
taip stiprus, jog aš negaliu ne
pasipiktinti, matydamas savo 
valdžią atsidavusią prieš nieką 
neatsakomos plutokratijos, arba 
prieš nieką npatsakomos biuro
kratijos nagiiose, lygiai taip, 
kaip kad negaliu nepasipiktinti 
matydamas, kaip musą vėliava, 
tasai musą cĮemokratybės sim- 
bolas, pavartojama specialelus. 
lobininkų privilegijoms ir begė
diškiausiam į išnaudojimui pri
dengti. ' ,

■••MfilitarUnifįs yra praeities be
protybė; jis ti a mus. žemyn, 
jis mus naikiijia. Brolybes ir ge
ros valios žmonėse dvasia, tai 
ateities baisau, šaukiąs mus aug- 
štesnėn, ne kaip kada žmonija 
pažinojo, gyvenimo pakopai). 
Tokiai ateičiai ašjsavo gyvenimą 
pašvenčiau ir dirbsiu jai iki pas
kutiniojo galo.

I Scott Nearing.

iki pas-

provincijos NovaKanados
Scotia legislaftura priėmė įstaty
mą, kuriuo suteikiama . mote
rims lygios teisės.

tą begiu Suv. Vals-» 
) unijas įstojo apie

Pereitų mt

20 tukstančii j moterų-darbinm- 
kią.

Priimta Cook Apskričio, Ilk, So
cialistui Partijos 28tojo wardo 
Skyriaus.

Suvienytųjų Valstijų Socialis
tų Partija susitinka su rusčio- 

. mis aplinkybėmis. Valdžia pa
skelbė karę, iš musų reikalauja
ma pritarimo, reikalaujama sto
ti kariuomenėn, mums grūmo
dama priverstinu kareiviavimu. 
Po patriotizmo ir demokraty- 
bes obalsių, priedanga, laipsniš
kai mums atimama žodžio, ra
mių susirinkimų ir spaudos lai
svė. Prievarta antkraujamas 
ant musų militarizmas visame 
jo biaurume. Nors neapsako
ma žmonių didžiuma nenori ši
tos karės, bet jie taip įgązdinta 
ir gązdinama, lead jie bijosi pa
kelti savo protesto balsą.. Tat 
tuo didesnė dabar turi but So-

keikti savo įsitikinimus, kurie 
šioje karėje yra kartu ir pla
čiausių jų “ tylinčių Amerikos 
žmonių minių įsitikinimai, se
kamu manifestu:

Socialistų Partija yra politinė 
partija. Ji yra politinė darbini
nkų klesos partija, kurios vie
nintelis tikslas ir siekinys yra

darbo vaisiai pilnai jiems pa-

j imu skirtumų; partija viso pa
saulio darbo žmonių. Žmonių 
giminėj mes žinome tik vieną 
skiriamą j ą liniją, tai lini j a tarp 
tų, kur visa padaro tik tam, kad 
dideliausią dalį to, ką jie pada
ro, kiti liš jų atimtų, ir tų, ktn* 
nieko nedirba, < o betgi įvairiais 
budais ir priemonėmis, ypatin
gai jųjų kontroliuojamos val
džios pagalba, jie sugeba atimti 
iš darbininkų didžaiusiąją dalį 
to, ką jie pagamina. Matant, 
kad toks pasidalinimas ~į klesas 
yra!beveik tolygus visose šaly
se, ar jose valdonai butų kaize
riai, ar karaliai, ar prezidentai, 
ir matant taipgi, kad bendri jų 
interesai vienija visus parazitus 
vienon kleson, nežiūrint kuriai 
šaliai jie priklausytų, musų ti
kslas yra taipjau suvienyti visų 
šalių darbininkus vienon kleson. 
Kadangi visose šalyse valdžia y- 
ra rankose parazitų klesos, ku
rią mes norime panaikinti, tat 
musų uždavinys, musų sunkus, 
bet neišvengiamas uždavinys — 
būti revoliucine visų tų šalių 
partija. Tuo mes niekados ne
sislėpėme. Mes visados atvirai 
ir viešai skelbime savo poziciją 
ir nematome reikalo nei dabar 
nuo to atsisakyti; Musų sieki
nys toks: atimti valdžios galią 
iš parazitų klesos ir atiduoti ją 
iį darbininkų klesos rankas. Mes 
norime, kad darbininkai vald>r- 
tų ir kad valdonai eitų darbo 
dirbti. Esant tokiai musų po
licijai, mes visados priešinomės 
karei. Istorija mums“ sako, kad 
beveik visos karės visados bu
vo kapitalistinių valdonų suku
riamos jų pačių naudai, o darbi
ninkai visados turėjo del jų mu- 
šties ir kits kitą žudyties. Le
galizuotas žvėriškumas ginkluo
tų žmonių pavidale visados bu
vo vyriausias ginklas neteisin-

Mes turime atsisakyti daryti ko
kių nors išėmimų ir šiai karei. 
Gyvai atsimindami įvairias in
dustrines kares, kuriose šalies 
darbininkai visados būdavo vieš
pataujančiosios klesos nugali
mi, mes netikime jų veidmaini-

ngiems tvirtinimams, buk jie 
norį Vokietijos darbininkus išT 
liuosuoti, o žinodami gerai A- 
merikos plutokratų darbus, nes 
netikime jų užreiŠkimąms, buk 
jie geidžią Prūsų autokrątybę 
nuversti, dagi jei mes ir leistu
me sau"— kad istorija tam ir 
prieštarauja — jog tatai butų 
galima padaryti ginklų spėkos 
pagelba. Mes manome, kad jie, 
steigdami Suvienytose Valstijo
se Prūsų militarizmą, geidžia 
tik dar labiau sustiprinti Ame
rikos ' plutokratų galią ir visa
me pasaulyj ant sosto pasodin
ti visagalintį Amerikos dolerį. 
TodeJ mes grieščiausiu budu 

i pro testuoja me prieš dabar
tinę Suv. Valstijų .karę, kuri 
be jų gyventojų žinios ir prie
šais žmonių norą tapo ant jų 
an įkrautą; jokia karė, kurias 
kada Suv. Valstijos vedė, patu
rėjo tiek maža žmonių pritari
mo, kaip šitoji. Mes atsisako
me stoti kariuomenėn, arba pa
siduoti konskripcijai, ir atsišau
kiame į visus darbininkus, kad 
jie petys petin stotų su mumis 

;bendron opozncijon. Imkime 
pavyzdį iš Suomių (Finlandijos) 
žmonių, kurie turėjo pakanka
mai jiegų Rusijos valdžiai prie- 
šinties. Organizuokimės! Agi
tuokime! Rakime prisirengę pa
sipriešinti! Savo karėse tegul 
sau patįs parazitai mušasi!

P. S. Jeigu jūsų wardo sky
rius (kuopa), pritaria šitam ma
nifestui, kaipo substitutui di

džiumos pranešimui, malonėki
te paremti jį ir grąžinti Nacio- 
naliam Ofisui.

Korespondencijos

Gegužinės demon=
- straciįos.

ROCKFORD, ILL.
Vietos socialistų rengiamos 

gegužines demonstracijos nusi
sekė kuopuikiausia. Neveizint, 
kad valdžia nedaleido rengti ir 
sakė kad išvaikys demonstran
tus, ypatingai, jeigu bus neša
ma raudona vėliava,- bet socialis
tai nenusileido miesto valdžiai, 
sūrengė tokias demonstracijas, 
kokių nėra buvę nud pat pra
džios uždėjimo šio miesto.

Artinosi pagarsėtas laikas 
pradžiai demonstracijų. Užplū
do, sujudo vjsu-didžiausios gat
vės miniomis darbininkų, mote
rų ir vaikų, pas visus matėsi 
koks tai ypatingas upas, upas, 
keršto, jeigu kas butų bandęs 
ardyt jų vienybę, jų galybę. 
Užgriežė benai vyrų ir moterų, 
muzika tai liūdna, tai narsi ir 
rodos medžiai ii r namai linksta 
prieš sujudusį galingą proleta- 
rijatą, nors, jų veidai išblyškę, iš
balę, bet širdis, jausmai ir visas 
upas užsidegęs noru: kovot, ko
vot, kovot...

Pasirodė raudona vėliava, 
taipgi ir šios šalies, abudu be
nai užgriežė jausmingus mar
šus, dainas. Minios sveikina 
garsiais aplodismentais; jnisiro
dė tobličios su įvairiais angliš
kais užrašais: ‘“Mil i turizme, su
stok pakol tau nevėlu! Ar jis 
mus išgelbėjo nuo karo — pa
daręs ta? Ar mes turime mirti 
už kapitalistų reikalus? — Ne.” 
ir (t. -

Prasidėjo parudavimas gatvė
mis. Raudona vėliava pirma 
švietė kėlią, kaip ugnies liepsna, 
o paskui jos traukė milžiniškos 
darbininkų eilės, kaip gatve 
taip ,ir šaligatviu ėjo lygi did
žiausios svetainės Colliscum 
Hali, kuri randasi atstume nuo 
vietos parodavimo apie dvi ang
liškas mylias.

Pirmos eilės demonstrantų 
suėjo į svetainę, o paskutiniosios 
da nebuvo atėjusios trečios da
lies kelio, nepasiekė nė svetai
nės : nebuvo daugiau vietos joje , 
— grįžo atgal.

Panedėlis, Gegužės 7, 1917.
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Prasidėjo programas. Pir
miausia kalbėjo angliškai p4e 
Branmhold, kur? šaukė visas 
moteris į’bendrą veikimą prieš 
brangumą maisto, prieš karę. 
J/i šaukė masinį moterų susirin
kimą (Aš stengsiuos sužinot ir 
pranešt per Naujienas, kur jis 
įvyks. —S. D.).

Paskui sudainavo švedą so
cialistą vyrą choras franeuzą 
“Marsalietę” ir kelias kitas.rKal- 
bėjo vietinis drg. Carl Carlson 
švediškai. Jam užbaigus7sudai
navo Lietuvių Soc. Jaunimo Ra
telio mišęųs_choras; sakė pra- 
kalbą vietines drg. V. Raudzevi- 
čius’Jietuviš^ai ir drg. S. O. 
Cheerman iš Chieagos angliškai. 
Pastarasis yra gabus sociialistas 
kalbėtojas, darbininką vadas ir 
organizatorius. Kalbėjo trum
pai, aiškiai ir suprantamai apie 
darbininką vienybę, uždavinius 
ir apf.e karę. Apie darbininkus 
jis pasakė: /‘Kadangi kapitalis
tai nedirba, jie ir neskebauja, 
tai kodėl, darbininkai, reikalau
dami daugiau užmokesčio, viso
kių pagerinimą kaip ekonomiš
kai,, taip ir politiškai skebauja? 
Jeigu darbininkai balsuotą už 
savo partiją —■ socialistus, tai 
kapitalistai nesurinktų-balsų nė 
cigarų bakso didumo.” ‘Kalbė- 
dmnas apie karę pasakė: ^Karė 
Vra pragaras; kas nori kares ir 
eina j ją, tas cfna stačia galva 
į praganą ir kadangi kapitalistai 
neina į karės lauką, neima kara
bino į savo rankas, tai ir darbi
ninkams nėra reikalo žudyties 
už kapitalistų interesus; darbi
ninkai privalo kariaut už savo 
reikalus, už darbininkų klesą.** 
Iškėlęs raudoną vėliavą pasakė: 
“Ji yra musų, už ją turime ati
duoti viską, jos spalva raudo
na, kaip visų darbininką krau
jas — visų darbininką reikalai 
vienodi.”

Pasipylė griausmingi aplodis
mentai, publika atsistojo ir 
šaukė: “Ura už revoliuciją, ša
lin kapitalizmą ir karę.”

Ir taip, kol užbaigė savo kal
bą, publika karts nuo kario, pri
ėmė garsingais aplodismentais.

Užbaigus jam kalbą, buvo 
perskaityta deklaracija prieš ka
rę, kurio j pasakoma, - kad mes* 
darh’ninkai, apskelbiame karę 
karei ir griežtai atsisakome 
ginti kapitalistų reikalus. 
Kad karės yra v e- 
damos ne del laisvės,-nė.del iš- 
liuosavimo prispaustų tautų, ne 
del demokratizmo, bet priešin
gai : kad nuslopinus. proletaria
to judėjimą ir susipratimą. 
Karės vedamos del besočių-tur- 
(uolių pelno-bizifio ir užgrobimų 
svetimose šalyse rinkų ir th”

Paleista nubalsavimui. 
kaip vienas atsistojo už priėmi
mas dieklaracijos-jirotesto prieš 
karę.

Buvo pardavinėjami ženkle
liai, tags, už 8 vai. darbo die
ną ir prieškari n gaiš užrašais, 
taipogi buvo renkamos aukos 
del padengimo lėšų, kurios pa
sidarė gana didelės.

Viskas nusisekė kuopasek- 
mingiausia. Bet toms |Mde~ 
doms, šeškams, kurie nori pra
liejimo žmonių kraujo, kurie 
nori ora užtvenkti žmonių lavo- 
uais ir visokiais amunicijos du
rnais, kuiYc rengia demonstraci
ją už karę (socialistai norėjo 
surengi lą pati vakarą demons
traciją prieš karę. nedaleido)^ 
lai bus ši demonstracija parody
mu, kad darbininkui kares Beno
ri. Kuomet karininkai rengė de
monstraciją. ten figūravo tik 
policija, seniai, turtuolių šaikos 
ir studentai. Viiso apie kdi šim
tai, bet kuomet darbininkai iš
ėjo demonstruoti savo neprita
rimo karei, užplūdo visos gatvės. 
Aiškią! matyt, kas nori karės, • 
kas nenori

Lai gyvuoja Pirma Gegužės 
diena!

Lai gyvuoja darbininkų vie
nybė !

Lai gyvuoja socializmas!
S. DarginaviČius.

fl! I ...............................t M|l| g

“Naujienai"
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SVIESTAS ATPIGOS. Obstfelder

Best

COFFEE
Naujienos

Farmos! Farmos!

PASEKMINGI

no

TURĖKITE

oroDYKAI

Daktaras
Specialistas iš

8 va

DR. W. YUSZK8EWICZ

nuo

Kazimieras Gugis

TELEPHONE YARDS 2721

Ame t k an . 
ot Languages

1878
2064
1044
1610
8840

1444 
1848 
2612 
1217 
1842 
1818

WX8T BIDJK
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madteon 8L 
W. MadLaon St.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI.

1111-11 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

gatv£ < 
kampas

Congress į

W. Chieag* Av.
Blue I*la»4 Av<
W. Nori* Av.
0. 0t
0. SMated Si.
W. AStb Si.

gailiai
mane

118 N. La Salle St., Room

tariau pats sau: Ji, turbūt, nie 
kuomet nepersiskirs su manim

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 3110. 
3412 S. R11s ted Street 
8—9 ryto, tiktai.

pagal JUSIJ 
bile stailės arba dydžio,

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

RYŽIAI
Gerta tiiiw 

njilM, 10e v« 
’tfa, PmtbI- 
fuodn u B

mano
Kartų, kada ji apleido mane, 

aš pajutau skausmų toj vietoj,

SVIESTAS
Gerlnundof, 

įmetamo*. ge- *. « 
resni*, negu n Ji 
snr ju* ga-HrnJt 
it gauti ..

UTAISYTAS iŠ formulos- 
reccpto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

jams H 
kas melą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje banko]e jrrM 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Auksą 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bon (lūs po $lU0-0v ir $500.00

šis bankas yra atsakančiausis lU- 
tu vi ams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenklft-

• manydavau 
sunku gyven

motinai 
gimdyti kūdikį. Man rodėsi, 
kad aš darau kų tai nepapras
ta/! šeri ožiškų, kas bus įtraukta į 

yvenimo knygų.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge Ir Subatol 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas fic.

Sttbatos vakarais ir nežilomis fir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir 82-ra GATV15L

t eikite 
n Fa spe 
čč<h Lite

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Ramų Ir Stoginio Poplerow 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3030 S. Halsted St., Chicago, III

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SiweUilsiM motwlity, vyrHkę, Ir vilty ligų 
Ofisas Ir Gyvenimas:

3400 S. Halsted St., kampas 34 Str.
Telephone Drover 4974.

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
y#<uiu»»w <vin 9 rvto iki 1 po piet.

gu pašoksiu ant ko 
plevėsuoja jos nakti 

irius drabužius. Ji šnabžda: “a;
noriu ! as noriu

f Dr. Povilas Žilvitis j
A Lietuvis Gydytojas, Chirurgas "
Ž 3203 S Halsted St., Chicago. J
1 TeL Drover 7179. |

ną Clearing House banka nesubftn- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti 

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

Ji taipgi yra po valstijos prieta
ru, yra reguliariškai tyrin

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties fearberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarai^,, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite ai'ba rašykite.

SCHOOL
612 W. Madiįon St„ Chicago, Ill.

DR. M. HERZMAN Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. w

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

Ofisas ir Labaratorija: 102$ W. 18ih 
St. netoli F ink St.

VALANDOS
6 8 vakarais,
GYVENIMAS:

VALANDOS

į? Kampas 18-te« gatvės Ant Platt's
a! Valandos: nuo I ryto iki B va. Nedaliomis nuo S nito iki 11
I’ TeL Canal 5335.

S. G O R D O N
S. Halsted St., Chicago, III

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios prie Chi

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį i metus, Clearing Houss 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos į pini
gai kituos bankuose patikrinti ir, 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumas, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisią, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

'Piktai tvirčiausius ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na
riais. ' '

The Chicago Clearing House prle- 
žiuros užmanymas tapo įvestas pirm

Prezidentas 
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Rot vergais ir 
Suimtomis iki 8:30 vai. vakare.

SVIESTAS
Geras 
stalavas Į t 
sviestas V ■ “

n t šoks ta nuo vandens paviršiaus.
Paskui ji šypsosi pasipurenu- 

siam paukšteliui, -— lai šoka.
Bet pabrukite! Kas galėjo at

sitikti? Ji sėdasi. Jos veidas 
darosi senas, senas. Ji taip nu
lindo. Kokios priežasties delei 
ji galėtų lindėti, — ji taip dar

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur: parduodama po 28c ir 
po 80c t*-*.!'—

Telephone Drover 9693

Dr.. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, VmM 
■ ir visų chroniškų litru*

Valandos: 10—11 ryto, 4 
kare. Nedėliomia 10—1 po 
3354 S. KALSTEI) ST

CHICAGO, ILJ

4114

SOUTH B1DM 
IBIU Wentworth 
8427 S. HahUd 
472» S. A*hlan4

Bet verkdavo ji taip
Karlais ji ateidavo pas 

puldavo į glėbį ir verkdavo taip, 
kad net visas jos kūnas drebė
davo.

Map nieko daugiau nelikdavo 
daryli, kąip. tik prispausti jos 
galvų prie krutinės ir tafip jų lai 
kyti.

Pas mane, matomai, buvo y- 
patingus budins laikymui jos 
galvos. Jai tai patikdavo. Ji 
sakydavo, kad tik ant mano 
krutinės ji galinti nusiraminti.

Nežinau delko, bet man tan
kiai rodydavos, kad ant mano 
krutinės užsiguldavo sunki naš
ta, kad laikyti jų, kada ji ver
kia, man tas pats kų 

Man

nojau net, kodėl jinai verkia! 
Nežinojau, kokie sunkumai 
spaudžia jai širdį.

Del manęs tai buvo šventa, aš 
neklausinėjau. Aš leisdavau jai 
verkti šalyj manęs

Aįš sėdėdavau ir 
jinai kenčia. Jai 
ti. Gerai, kad galima verkti ša
lyj ištikimo žmogaus. Tai pa
lengvina. Aš supratau, kas tai 
yra kentėjimas. Jeigu aš tik 
galėčiau, visuomet palengvin
čiau jos kentėjimus.

Palikiti mane! Ji karts kar
tomis ateidavo pas mane. Dau
giau aš nieko nežinojau apie jų!

Galimas daiktas, kad kokis 
nors vyras nuskriau dė jų. Aš 
to nežinojau. Galėjo tajpgi bū
ti, kad jinai pati papildė kokį 
prasižengimų, kuris kankino jų.

Aš apie (ai negalvojau, aš tik 
maniau: Jos sieloj nėra ramy
bės! Jos gyvenimas slenka 
sunkiai, vargingai. Aš tai] 
rėčiau suteikti jai ramumų, ma
tyli jos šypsiantį Veidų, akis be 
ašarų...

gvdvnijj bt- jokio gaišinimo lai
ko. jeigu jus perilgai atidėlio
site. jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 

kad jie nesimatė 
daktaru pirmiau, 

geriausias 
dėkingas 

ys jums, kad aš jį 
jus žinosite, kad aš 
Ligoti ir nusimint r 

nauju vilti, atri
ša vo ligas.

FasilarimaH dykai. Valandos
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d. I

DR. SCHNEIDER 1
HM5 W. 17 gal v. Chicago. 1

apgailestavo, 
su geriausiu

Išgydyti Ligoniai 
da lodymas. Kuomet 
ligonis s; 
išgx (ižiau 
i šgydžiau 
vyrai, imkit 
kite ir pasisakykite 

dykai.
Veda Višakiui reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted 31

Ant trečių lubų
Tel. Drover 13UJ

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaromu 11 

minutes.
Paskola ant rakandų — 11 

landas.
Mes taipgi suteikiame

ant pianųr ixtrovos_lr4HishMifiį 
arklių, vežimų, apdraudos W&4 
šių ir bile kitų užtikrinimą.
nepaisome kq jus turite adsilį 
jus uždedate, mes norim dartMl 
jums kad musu mokestis msiUak 
šia mieste. Tas yra delko 
tunte veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musę 
manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

NOKTU S1»S 
4H W. DivitUM 
724 W. North A< 
2444 Lincoln Av» 
>>44 Lincoln At* 
U14 N. OliurK

Ji vėl įtraukia krutinę. And 
ra, tarytum, praėjo. Dabar už 
viešpatavo tyla. Jos akįs dide 
lės, mėlynos. Ji atsigulė. Ban 
kas sunėrė. Jos tokios plonos 
raumeningos. Akįs užmerktos 
Ji miega?

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diajjnoza ir Gydymas
SpecialiAka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.

Tas paveikslas nuolatos stovi 
mano akyse, (ii tuosyk aš jo 
nemačiau. ITiomcl aš nežino
jau jos. Kada aš susipažinau 
su ja, ji nebuvo plona, bet pilna 
ir išdidi; nebuvo to nepastovu
mo jos veido išraiškoj ir kokio 
tai atkaklumo jos visoj figūroj.

Još veidas majinėsi kitaip. 
Ant jos veido pasirodydavo ko
ki nors išraiška ir negreit prany
kdavo.

Kodėl gi dabar, norėdamas 
pcrsįslatyli jos paveikslų, aš ma 
tau ta paveikslų, kurio nežino
jau? Ar ne (įeito, kad aš taip 
gerai atsimenu, kaip kartų ji iš
tiesė savo rankų, jos veido rau- 
menįs išsitempę — gal ir tai 
reiškė, aš noriu! aš noriu!?

Reikalaujama 
Pardavėjų

Aš turiu vietą darbštiems, gabiems jauniems 
vaikinams, kurie gali kalbėti puikiai lietuviškai 
ir angliškai. Vyrai, kurių aš noriu, turi turėti 
visiškai gerus rekordus ir galį uždirbti $40 į sa
vaitę. Gera, pastovi vieta geriems žmonėms. 
Duok visus paaiškinimus laišku anglų kalboje, 
taipgi telefono numerį. Adresas:

Li)k;i h juujgiis.
\D(‘b;il)d;iu g\ 11\ | visus Ji- 

g;p'. bei sukonccnl ruoju »hvo 
gabumus ;iji1 s;ivn s]x< j;dišku- 
Mii) ir stengiuos j.sgxdyti visas 
-Ilges, kinius ;iš apsiėmiau B- 
p\dvli. Mano mokslas ir pa
lvi imas padengia laikų dauge
lio milų, gydvme vyriokų li
gų. kurios suhikia man daug 
pii rnybės.

Mano sųŽiniSkas patarimas 
del jus yra las, kad juo (pysite

i
 JOSEPH C.. WOLOW §

LIETUVIS ADVOKATAS jį 
Ruimas 902-904 National Life Bldg., w 

29 So. La Salle St., Chicago. Ill. $ 
Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ainko, ketverga ir subatos vakarpis nuo ™ 

6 iki 8 vai, vakare, po numeriu: 'f*

1566 MILWAUKEE AVE., Chicago. III.Tel. Humboldt 97. .

Puikiausia Ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyry ir motery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu j tru
mpy laiką.

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

Elektra varomos mašinos djh- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku 
gauti speciališkai pigią kainą lai 
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos 
mierą
iš bile madų knygos. 2

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL y

J. F. Kasnicka, principalas. 1
416-417 Prieš City Hali. j

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių. z

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės 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, nedaliomis ir va
karais.

NEKAINUOS Už AFzlDHj ,!IMA, j< u " iv' 
jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI n

vedančio j sveikalij ii išvcniisH kimk.'U'Ų ii n<Hk>
—>. Včliausi xiaaekmingi >•> <Jvn>; i un fiil'.ali'I. i 

as

-Jii kartais ateidavo pas mane 
Ji atsisėsdavo greta manęs, pa 
dėdįavo galvų ant peties, bučiuo 
davo mane. s

Ji būdavo nepaprastai links 
ma, kuomet aš bučiuodavau jų 
Ir sakydavo, kad mylinti mane

Ar lai buvo tiesa? Ar ji my
lėjo mane tuo laiku?

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

Jeigu jus nepajiegėte surasti pRgelb;i nuo savo kent ėjimų u 
ateikite pas MANE ir patirkite tiktai, kokias iscras pasekuu gulim: 
ligos Šiomis naujomis ir moderniškomis gydymo metodonns,

AR JUS KENČIATE NUO
Silpni} nervų, skaudėjimo strčnų, užuomaršos, plakimo širdies, s 
nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos skaudčjimo, palvos svaipime 
gejimo, silpnumo sąnarių, skaudulių, žaizdų, Kataro, Lašėjimo j 
viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kaklo, .•ipsivėiu li< žuvie, 
durių, reumatiškų skausmų, spuogų? Tos ir daup kitų tankiai \ i 
gėjimu nuo vieno praradimo jų sveikatos ir gyvumo.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas aUdarikym 
kad aš gydau nuo pačios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkit 
mas yra visai už dyką. ■

Ateikite pas mane tuojaus jeigu jus reikal 
pavojingas. Liga nčra užmigdama.

Dr. H. S. WHITNEY
.505 So. State gtv., kampas Congress giv., Chicag

REIKALAUJI .
Ikentl jgalvoa gkaudėjimu.

Jeigu nuol&tcm Tsu sustok krinta 1& akli.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės ausibėgiu | kruv^, *<>.-
Jeigu spauda rodomi Tau dvigubo,
Jeigu turi uždegimu akiu,
Jeigu tau skauda aky* skaitant arba gdatasL F
... .reikalingas akiniu. ,

DwokiU apMurMI savo akis specialistui akin, kurie tori 1® aifeia 
fcydnui Fžv. Vgih LguH piu ppijoje. Stiklai MifnoH <
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMET.A.N.A.
ZKKiux Sj>®cieiHwtw k
TEMYKFT MANO UŽRASA-

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir ždrnu, ger- 
Mes skaudėjimo, dusulio, galvos

Ir"g skaudėjimo, nustojimo apetito, 
u I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- |Į-^Y fiomas išdirbčju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
Seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pus© šimtmečio—26c. 
Už loonkute visose antiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

e r. AB, JKJCHTKR too.
*14—7^0 WashlBMton Street, Verk

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

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 ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto .gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 
gyvenu. Turime tūkstančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintis pirkti fanną 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.

JUMS NIEKO 
neabejotinas apžiūrėjimas atras 
jau atsistot ant kelio, i - 

Daup metų patyrimo
Naujausios mados frentjimai. Viskas geriausio

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

^ieškokite pagelbos kur turite rasti

COMPANY
4647 So. Halsted

Ksmpaa 47-tos gtv^ 2-r*» s&gfe 
Telephone Drover 211C

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto 
kuoja vyriškos spėkos? len
gvai sujudinamas, nuliūdęs 
nesmagus? £r jus Luite pra
stą atmintį, prastą

kai t avimą ran 
usmus nugarei 
i dūriuose. g:d

ARBATA
Fri txnni* K- 

d*, Gr*r*n« jį ( 
biot*, tl | 

Oe p*r«ld»4& ~ *

J’-, s|/uogai, ru- 
dos, uži)uodiji- 
u umdiiiias nu
li *■ ii | nagai š- 

i jus jaučiatės 
f (/km jus ierė-

vaiguną 
ds. reu-

jauna:
Tai tęsiasi neilgai. Ji vėl šo 

ka >:r bėgdama nuskina porą gė 
lių. Ant pirštų 
kambarin.

Paima knyga. Perskaito pus- 
ir tylutėliai išeina iš kamba-

O akįs pilnos ašarų. Nie- 
su ja nesikalbėjo. Nei su 

kuo ji nesusipyko.
štai ji stovi ir, sukandusi dan 

lis, šniokščia, lyg katė. Ji sto
vi prie pat vandens. Saule lei
džiasi. Girdisi vandens liūliavi
mas. Aplinkui viešpatauja tyla.

Bet ji sugniaužia kumštį, pa- 
Tarytum, 

its ta to 
savo jauna krutinę,, ir staigu 
sušunka, baidydama špokus: “aš 
noriu ! aš noriu!”

Serganti Vyrai ir Moters |
ATEIKITE PAS MANE! 1

WISSIG,
Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSlOS IR NEIŠGYDOMOS JOS VRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krauj'o, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VAT.ANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1990 BLUE ISLAND AVE.» kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

dtai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOMK8PONDKNCIJINI8 BKYRIU8.— Ki<kvl«na* gali 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose 14 lekcijų nutaisytų 
ypač tam tikslui. Ais kursas yra labai paranku* kickvknaaa, 
kuria nori greitai limokti Anglų kalbos, bet neturi progos 
kyties | mokyklą ypatiikai. Geresniam persitikrinimui, etun- 
čiame gražiai iliustruotą, «u daugeliu paaiikinjmų KATALOGA 
DYKAL Rąžyk laiiką tuojau*; indėk dvi marke* pri»iuntim«S 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. - Tiem*, kurie gali pribūti 1 mn«« mo
kyklą ypatiikai, turime dienine* ir vakarine* kleeas. Mokiaa- 
tne daugiau valandų negu kito* mokyklos. Kleeose irgi turi
ma atskirą kursą, ■utaiaytą musų pačių d*l pradiiamck*lfqg 
greitam iimokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
tarime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyrius.

Viską* s ii kinam* Lietuviškai
r>v1 mokvklo*: 731 W. 18th 8t4 ir 1741 W. 47th Bt.

Laišku* adrmuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, n
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CH1CAGOS ŽINIOS
PIRMOJI GEGUŽĖS. gyvuojanti Chicagoje jau 22 iuc-

.tai buvo sumanymas* neišpildo
mas. Kas kita su šduo pastaruo
ju sumanymu: jis yra pienuoja
mas pradėti grynai bizniškais 
pamatais, tokiais pamatais, ant 
kokią išaugo ir išbujojo dauge
lis kitų stambiųjų real-estate 
bizniu. N.

Chicago*

RAKANDAI

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokestfes. Praneši
na! betgi turi but priduodami iš va- 
taroj laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.
-“Naujienų” adm.)

REIKALlNGA molderių prie plie
no, vyrų prie varstoto ir grindų. Ge
ras uždarbis. Darbas nuo šmotų.

McCord & Co., 
847 W. 120 gatvė. Tel.* Pullman 920

■ ' i

-    A. ,.r. , . . . ,, . ... , , . _ _ _ . . . . ..

durbininkų
gaivalų, priešingų

judėjimui, mane,
velinda-

darbininkui

nius laisves — nepriguimyoes
Lietuvai (ko visti sveikai protau-

ščiojimo.
dainas, kad lietuviai, kaipo lie-

sios

Duonos išvežiotojai 
taipgi laimėjo.

Cliicagos dohnkepyklą strei
kas jau užsibaigė galutinai. Su- 
sitarė su samdytojais ir duonos

Im>s, gana buvo pasekmingas ge- buvo pui-
Rep.

į Roselan, III. — Utarninke, ge
gužės 15 d., 1917 m., atsibus su- f '
sirinkimas Draugijų Delegatų, 
palaikančių Aušros Knygyną — 
10900 Michigan ave., 7:30 vai. 
vak. Visi delegatai malonėkUe 
atsilankyti, nes turime daug da- 

r lykų aptarimui.
Rašt. F. Bruškaitė.

RĘIKALINGA MERGINA prie ka
sos ir kuri moka knygas vesti; mo
kanti tą darbą tegul atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare į

Lietuvių Rakandų Krautuvę, 
1930-—1932 S. Halsted st., Chicago

DEL 
GERIAUSIO 

PA AU K AVIMO
J a Limą pora turi paaukauti puikius 

rakandhs 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12;! 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir $200 pnonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota lik keletas 
mėnesių.

1520 N. Western Ave., Chicago.

aned.ėlis, Gegužės 7. 1917.

Atidarimas
naujoj vietoj 
Laikrodžių

re, tuoj būriais žmonės pradėjo
rinktis. Dar buvo anksti, dar

KėistuČio Pašalpinio Kliubo
Pusėtina kompanija 
suimta.

J. Scalono saiiune, 6600
SKELBIMAI

REIKALINGAS geras kompetentiš- 
kas patyręs čeverykų pardavėjas, fo
lds, kuris supranta pirkti ir parduoti 
čcverykus ir gali kalbėti lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai.

DAVID JACOBSON, 
369 North Sheridan Road,

Kenosha, Wis.

RE1KALAUJAME—Janitorių-por- 
terių, Truckerių, Prie namų, į barnę 
ir tt. f

SAM CUMMINGS AGENCY, 
613 W. Madison St., Chicago.

TURIU, paaukauti $165 seklyčiom 
setą vėliausios štai lės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 k rases ui 
$20. Karpetas $10. Komodo®, bra* 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kediie Avė 

Chicago. ILL

Turėsiu didėlį išpardavimą atidary
me naujos vielos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiaus, kaip 
lik galima, tai yra už tiek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
loje užganėdinus kiekvieną, kuris tik 
ateis pirkti. Taigi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar kl
iokiu daigių, malonėkite atsilankyti 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad? 
nei viename auksiniu daiktų štore 
negalit gauti pigiaus, kaip pas manę, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

JIEŠKO PARTNERIŲ

o žmonių jau buvo lyg silkių 
bačka prisikimšus svetainė.

Tarytum ant nelaimes, kalbėk 
tojus pavėlavo kokia 20 minučių. 
O čia žmonės nerimauja. Komi
tetus paprašė kalbėti drg. Vasi-

abeda akys.
Apie puse po astuonių pribuvo

rty svetainėj, kampas Kedzie 
avė. ir 39 Place. Atsilankiusie
ji smagiai pasišoko. Be to iš
pildyta dar programėlis. Kliu
bo choras sudainavo keletą dai
nelių. Ypač gcriŲ pavyko dai
na “Ei, prie ginklo, broliai.” P-

ne
vy-

IMtblika pasitiko aplodismentais.

nos

nas Uktveris sudainavo išpra;- 
džios vieną dainelę, publikai 
neatlaidžiai plojant. Sudaina
vo kitą, o kadangi publika ne
norėjo sustoti plojus, tai p. Uk- 
tveičs priverstas buvo sudai
nuoti dar ir trečią. Buvo da po-

dūlių detektivai areštavo 36 
rus ir keturias moteris. Iš ! 
lono sali tino kiek laiko atgal bu
vo atimta^ laisnis, bet jisai varęs 
biznį ir be laisnio.

Kuomet detektivai įėjo saliu** 
nan Scalon, anot policijos, jisai

svaigintas. Tuomet buvusieji O u
saiiune žmonės puolė ant poli
cijos. Ištikės susirėmimas.

Šiose Naujienų skiltyse smulkieji, 
sulig jy rųšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia ir pa- 
sėkmingiausia biznio ar darbo žmo
nėms priemonė geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

Tai tiesa. Ir todėl patariame vi
siems, kurie tik turite kokių reikalų, 
naudoties Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltimis.

Naujienas kasdien skaito dešimtis 
tūkstančių žmonių. Jie turi įvairių 
reikalų. Jie jieško įvairių progų. 
Tat pasisakykite jiems, ko geidžiate, 
ką turite jiems pasiūlyti. Pasisaky
kite per Naujienų tvarkytųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia vargo, men
kiausios išlaidos ir greičiausi 
tatai.

Skelbimus priima Naujienų 
nistracija, 1840 S. Halsted St., 
niškai, pačtu, arba telefonu: 
1506.

rezul-

Admi- 
asme- 
Canal

visus į cypę. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

aineles LMPS. 9 tos kuopos 
boras po vadovyste ponios Gu-

lietuviuC

Lietuviu Piliečiu Darbininkų 
dažio sve- 
juokingą 
Publika 

Buvo dar

Vėl didelis 
gaisras.

Subatos vakare gaisras sunai
kino Beverly Country kliubą, 
Nuostolių padaryta apie 25,000

Pajieškau pusbrolio, Vincento Šu- 
minskio, Kauno gub., Raseinių pav.. 
35 metai kaip Amerikoj. Atvažiavęs 
iš Lietuvos gyveno Mahanoy City, 
Pa., dirbo mainose. Vėliaus gyveno 
Pittsburge, Pa. Buk priklausęs prie 
žvejų Kompanijos. Turiu laibai 
svarbų reikalą. Atsišaukite patsai, 
arba kas kitas praneškite šiuo adr.:

Antanas Kavaliauskas, 
4548 Wenthworth Ave., Chicago, Ill

III UI.

mėnesyj. Kliu-

Joffre apleido 
Chicagą.

nebūtų paskui patiems geda nuo

BIRUTĖ.

M.

Jakutis ir kili.
Abelnai, savo 

r»i visi: Kosti

Rep.

tapti šios šakes ukėsais. Kliubo 
nariai sakosi į praėjusius melus 
naiielbėie. kuone šimtui ypatų

Francijąs delegacija apleido 
licagę. Joffre, Viviani jr jų

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Žaruolio ir pusbrolio Antano Gurio, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Bau
blių sodžiaus. Daugiau kaip metai 
atgal gyveno Brooklyn, N. Y. Norė
čiau susižinoti. Malonėkięt atsišau
kti šiuo adresu:

Juozapas žaruoliš, 
10511 So. State St., Chicago, Ill.

Kliubo

ty. Prieš išvažiuosiant, didžiu
liame stockyordų paviljone Jof
fre pasakė trumpą prakalbą, 
kreipdamasis ypač į darbinin-

Pajieškau Adolfo Atra^škevičjaus 
iš Kauno g., Ukmergės pav., Ragu
vos parap., Genekinės sodžiaus. Gy
vena ,regis, Gary, Ind. Malonėkit at
sišaukti. VI. Atraškevičia,
2059 AV. 22 St., Chicago, III.
<>■*»      — -——- .................

Pajieškau savo tetos Pranciškos

TOWN OF LAKE.

minuij Rusijos revoliucijos.

Nauja lietuviška 
korporacija.

A. And.

savaites
pėtnyčios

, kuriame tapo nutarta

veikti mano se-

rą sumų pinigų, neina

Korporacija po to pa
ko ton i žavi m ui kclioli-

tyli namus, pardavinėti lotus ir 
su namais ir*be namų. Trumpai 
kalbant, sumanytojai šios nau
jos korporacijos tikisi pradėti

Kaip padauginti 
maisto produktus.

Raseinių pavieto, Nemakšęių parapi
jos, Pabalčių sodžiaus. Jinai yra že- 
nota už Jurgio Gedvilo iš Viduklės 
parapijos. Ji pati, ar kas ją žinote, 
malonėkite atsišaukti adresu:

Petronėlė Bukančikė,
839 W. 33rd str., Chicago, Ill.

Subatoje, Mildos svet., atsi
buvo šeimyniškas vakarėlis, pa-

gijos.

lietuvių nė nebandė.
Kalbėjaus su vienu-kitu kor

poracijos sumanytojų.
Kaip, sakau, ar tikitės, kad 

šį naują užmanymą galėsite įkū
nyti gyveni man? Ar neištiks jo 
tokia pats likimas, kapi kad su
mą nymą atidaryti vieną berte! rą 
keleto real-estate biznierių ofi-

PAJIEŠKAU pusininko vis liek— 
singelio ar žėnoto—į bųčernės ir 
grosernės biznį, arba pirkiko viso 
mano biznio. Gerai išdirbtas biz
nis, gyvuojantis jau 10 metų, lietuvių 
ir. lenkų apgyvento! apielinkė'j.

Stanislovas Tamošiūnas, 
1012 S. Canal St., Chicago, Ill.

REIKALAUJU pusininko į Gents 
furnishing sankrovą. Vienam sunku 
apsidirbti. Atsišaukite greitai:

x O. Adomaitis, 
736 W. 18 St., ' Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių 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 
pianu 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 gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

Taipgi, jei^u kam 
reikia akinių del 
skaudamų akių, tai 
ateikite pas mane, 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus sava 
kostumerius j naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant tolinus mane rrnitumH, 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 
dabar-gi persikėliau j naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Heyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
ną užprašau atsilankyti j naują vie-

MEBLIUOTI KAMBARIAI
ATlOUODU randon furnish rui

mą ženotai porai, be vaikų, beveik 
už dyka. Atsišaukite: .

P. Balčiukonfs, 
1334 S .Oakley Ave., Chicago.

EXTRA
Parsiduoda rakandai 5 kamba

riams, mažai vartoti; greitu laiku. 
Galima matyti per visą dieną; ant
ras flatas, iš užpakalio. Atsišaukit 
adresu: 10713 Michigan avė.,

Roseland, HI.

IVIiller
2128 W. 22 Sir Chicago BL

RANDAI

ATIDUODAMA RANDON 4 švie
sus kambariai, labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus. 
1633 So. Canal St Chicago.

ATIDUODAMA randon gražus Sto
ras, 18-tos gal, apiclinkėj, už pigią 
kaną. Atsišaukite tuojaus:
1747 S. Halsted St.,, * Chicago.

ATIDUODAMA randon "geri šva
rus kambariai, su valgiu, po $5 į sa
vaite. Galima gyventi po 2. Gera 
vieta pakeleiviams. Maudynė, tele
fonas. LIETUVIŠKAS KOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago.

ATIDUODAMA randon jftikus ka- 
ihbariai. 1747 S. Halsted St, Kreip
kitės i K. Jamontą. 1840 So. Halsted 
St., Chicago.

ATIDUODAMA randon sankrova 
1831 So. Halsted st., moderniška, pri
vilegijos geriems randauninkams. 
Randa $35. HIBERNIAN BANK, 
208 So. La Salle St., Chicago, Ill.
F1 11111 ■■■II. UH II    ..     I. HH,—

PARDAVIMUI

NAMAI-žEMe Telephone Yards 5032
PIRMOS klesos medinis 2 augštų 

namas; 5 ir 6 kambarių; su toiletu 
ir gesti viduj; geras lotas ir barnė; 
viskas gerame stovyje. Kaina tik
tai $2200. $200 įmokėt ir mėnesiniai 
mokesčiai; E. E. Fcency, 
603 West 31-ina gatvė, Chicago.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečia naortga** sateiklama pa

skola nuo $100 iki $5000.00 po O ir « proc 
apmokėjimui taksą, ui mokėjimui intoronų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui Jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinig-ų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisinga* reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 484*.

5

AUTOMOBILIAI
PARDUODU vartotą Packard, 7 

sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. Priverstas parduoti grei
tai ir labai pigiai.

Kulis Furniture House, 
3224-26 So. Halsted St., Chicago.

AMATŲ MOKYKLOS

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

3'clepbone Yards 687.

Dr. Ramser

uos geležinkelių kompanijos re
ngiasi pasiųsti specialius prele
gentus, kurie skaitys farmeriam 
lekcijas, kaip išauginti dau
giau maisto, ir kaip tą maistą

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI 2 geležų karpytojai 

karpymui geležų, taipgi paprastų da
rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus.

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

matų mažiau butų.
Nereikia betgi manyti,

daro viien tik farinerių labui. Oi 
ne. Jų išroka viniai prastesni: 
juo daugiau javų ir kitokių far- 
ni u produktu išaugs, tuo dali

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 metų, mokyties austi divonus. 
Darbas nuo šmotų, $12 į savaitę už
tikrinta. Su dviejų mėnesiu patyri
mu galima uždirbti iki $20 į savaitę.

OLSON RUG COMPANY, 
32 Laflin St., Chicago, Ill.

t-uo daugiau maisto bus pasiųs-

jų biznio talkininkam, ypač An-
REAL ESTATE pardavėjo reikala

ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami No 117.

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj 

laiškų šioms > paloms:

Stella Maculis
K. Ivonaitis 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Simanas JeškeviČius 
Antony Robish 
Frank Moška
J. Jaras
K. Wai Ik ūš
Stanislovas Wilimavičia 
Marta Samson
T. Strikol 
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė 
J. Duoba 
Košt. Bi inkus 
Joe Stroll
L. Klimaitė 
Jim Pctriš 
Awgustyn Joskava

randa* REIKALAUJA DARBININKŲ, 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
..Chicagoje ir kitur.

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

mechanikų 
poliruotųjų . 
mašinistų 
geležies dirbtuvėj. ! 
elektrmeno ,'i 
prie saldainių dirlįįnio 
skardžiaus 
fotogrąfisto 
prie Gordon lyderių ■ 
molderių

1 
o

PARDUODA čcverykų dirbtuvę su 
elcktromašinomis ir visomis tam a- 
matui reikalingomis prietakomis, la
bai pigiai. Pardavimo priežastis— 
savininko nesveikata.
808 W. 35th St. Chicago, III.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

T? rn<*lr r*
951 W. 19th Št., Chicago, D>

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
umų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Už 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Prirenka 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee At<\, arti Chicago Ai*. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po 

Tel. Haymarket 2434.

PARDUODU salįuną, geroj vietoj, 
vienas blokas nuo lietuviškos bažny
čios. Priežastis pardavimo — ne
sutikimas su partneriu. Parsiduoda 
pigiai.

Chicago, Ill.
PARDUODA —grosernę už “cash” 

arba ant lengvų išmokėjimų, lietuvių 
ir lenkų apgyvento! vietoj. Biznis 
per kelis metus gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo, — savininko ne
sveikata. Atsišaukite pas: /

F. Perlccki,
4512 S. Paulina St., Chicago.

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra $erų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname vaisti- 
jinį 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.

'elephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChimrgM*. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys 204> 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

\nl antrų lubų buvo šokiai, ant 
čių vakarienė.
jtiuvo ir prakalbų. Kalbėjo 

tos draugijos pirm. p. Aleksan
dravičius, aiškindamas, kad Si
utimo Daukanto Draugija yra

—Tarp,' tikimės — atsakė 
man. — Aš pats, tęsė toliau už- 
klaustasai, buvau priešingas p tr
inesniam užmanymui steigti 
bendrą ofisą, nes mačiau, kad

John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
K. Bushas 
J. Aniolauskiutė 
M. Gribas 
Peter Vaičaitis 

. Joe Burbulis.
Steve Narkis 

Felix Bunevlch 
N. Bless 
Miss J. Prulia 
M. Stockus t

PARSIDUODA —piąiai už “cash” 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apiclinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trekas. Pil
nas intaisymas. Pardavimo priežas- 
stis ~ savininkas apleidžia Ameri
ką. Atsišaukite laišku j “Naujienų” 
Ofisą N 115.

—■—  .................—-  —i -         —.

PARDUODU barzdaskutyklą pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra vieta. Pigi randa. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu miestą. Gera 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace St., Chicago, Ill.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knyg 
tės, stenografijos, typewriting 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
beluos istorijos, geografijos, po! 
kiiiės ekonomijos, pilielystės, dail 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, IR. 
►—     ■■ ———————-----—

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentanČių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
de!/ Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo slučkinės kirmė
lės, bet gvdomi nuo kitos li-

pirk-
a-

8 ryto

žinėti elevatorių bildinge ir darbą 
prirodyti, tam atlyginčia. Praneškite 
laišku adresu: “Aušra”, John M.
3001 S. Halsted St., Chicago, 111.

Or. O. Blumeethii

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės

Jusi išvaizda, tamsus rinktai 
po akių, sunykimas, nuolatinis

nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir ti. 
dargi žavėjanlis nusil pi įėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, niisiipnė 
iimas alminlirs, galvos skali
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, riikšlvs vi

dažų dirbtuvėj
prie kaurų audimo 
siuvėjų /

3 prie rakandu apmįšimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš ChlCAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių dart>Ų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau nkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokį amžiaus, bet 
ne jaunesiiiųvkaip 14< metų, dirbti 
t--------- •„ J1“u<lvgS0) ofisųo-

(okinties įvai- 
RŲ SKYRIUJE reikalauja

ma moterų ir merginų į vairiems dąr- 
bams dirbtuvėse, skalbyklose, natrių 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k*

PARDUODU karčemą geroj vieloj, 
lietuvių ir lenkų apgyvenioj ir prie 
didelės gatvės, fabrikų ir mainų; 
aplinkui gyvena mainieriai, ir prie 
dideles svetainės, kur mainieriai lai
ko mitingus ir balius. Labai gera 
vieta lietuviui. Kad norčlmnet, ga
lima dažinot laišku, ar palis pažiū
rėti. Peoria yra didelis miestas ir 
aš turiu ant namo listą, lai nereikia 
nieko bijoties. Mano adresas toks: 
J., 3118 So, Adams St., Peoria, Ill.

PARDUODU grosernę už $600 —- 
puiki, pirmos klesos, grosernė, verta 
1000 dolerių, lietuvių apgyventoje 
vietoje. Savininkas apleisdamas mie
stą važiuoją ant savo ūkės. 
2614 W. 42 gatve, arti Rockfell.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta r<‘

J l^ji,nas- 
j^^WjXMcs vartojame page- 

rinlą Ophthalmometer 
Ypatinga doma at k re i 
piama į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nedalio
mis nuo 10 iki 12 dieną.
4649 8. ASHLAND AVE., kanapas 47 St.

m.'i s

degimas, 
zvimbi- 

; sunkių 
pjovLvaikščiojimų zainosc. pjovi

mas arba aštrys skansin*! 
žarnose, murml< nimo ir b®»- 
guojanČio judėjimo, širdies pla 
Rimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimu, stoka 
ambicijos ir lt.

Jeigu jus esate kankinama® 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok rnnigų 
priimdinėjimi) vaistų del 
simptomų, bet ateikite ir a® 
išaiškinsiu savo metodą, kari
mėtės j keletą valandų, be jo 
kio jautimo b< i sugajšimo ntM* 
darbo. , .

Mano metodą \ ra prihnni W 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI
Valandos: nuo 9 r\1o iki S 5 
vakare. Nedaliomis 9 iki 12 «.

ŪR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kaupo* 

Halsted Str., 2-ras augšta®
Chicago, Ill.




