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SUMAŽINA MAISTO 
PORCIJAS.

Siųs 500,000 vyrų į Franciją

500,000 SUV. VALSTIJŲ 
KAREIVIŲ FRANCIJON.

Tiek busią pasiųsta dar 
šiemet.

FANATIZMO VAISIAI.

Sukvailiojo beskaitydamas 
bibliją: nužudė šešių metų 
kūdikį.

SULAUŽĖ AUSTRŲ 
LINIJĄ.

Suv. Valstijų kariuomenė 
užimsianti veikiat^dali __ , .. daug

40,000 KAREIVIŲ 
FRANCIJON.

MILŽINIŠKIAUSIAS ŠA
LIES ISTORIJOJ KARĖS 

BIUDŽETAS.

PASKIRTA SUV. VALST. 
MAISTO ADMINISTRA

TORIUS.

Pirmas Liet.
Adresą:

NAUJIENOS. 1840 SOUTH HALSTEU STREET
CHICAGO, BLJL.INOIS 

TELEPHONE CANAL 1500

anancn

Paskyrė maisto diktatorių

Gal

WASHINGTON, geg. 20.

Užmušta devyni darbininkai

20

- WASHINGTON, geg. 21.
— Prezidentas Wilsonas pa-

IšRADO BUDUS KOVAI 
SU SUBMGRINOMIS.

Gali trukt diplomatiški 
ryšiai su Vokietija.

Kam, girdi, vykiausiais va
karo kalbėtojais yra Bran- 
tingas ir Huysmanas.

Rusija nori visuotinos taikos 
—be aneksijų ir kontribu
cijos.

ATMUŠĖ VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMUS.

VISI PRIVALO UŽSIRE
GISTRUOTI — NIEKAS 

NEIŠSKIRIAMAS.

NORI IŠVENGTI 
STREIKŲ

Vokietija privalo užtikrinti 
ispanams saugumą.

IR KATALIKŲ DVASIŠKI- 
JA VOKIETIJOJ PRADĖ
JO REIKALAUTI TAIKOS.

AMSTERDAM, geg. 21.— 
Die Deutsche Kirchen Zei- 
tung praneša, kad katalikų 
dvasiški ja Vokietijoj pradė
jus varyti agitaciją už taiką.

EKSPLIOZIJA EKSPLIO- 
DUOJANČIŲ MEDŽIAGŲ.

DIRBTUVĖJE.

NEBUS ATSKIROS
TAIKOS

NESUSIPRATIMAI SU 
ISPANIJA.

Kad negavo “liuosanorių 
armijos”.

bus sudaryta tam tikra 
“taikymo kpmisija”.

Hamburgiečiai turės mažiau 
valgyti... bulvių.

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS SU

VOKIETIJA

ATSISAKĖ DALYVAUT 
BANKETE.

UŽGRIEBĖ NORVEGŲ 
LAIVĄ.

>...t....-».■..f ■ -I" į....

ROOSEVELTAS “NU
LIŪDĘS”,

500,000 ARMIJA ILLINOIS 
VALSTIJOJ.

PASKANDINO PRANCŪ
ZŲ TRANSPORTĄ.

žuvo keli kariuomenės vadai

kariuomenės

Paskirta dar du ministe
rial, būtent: prof. Grim — 
konstitucinio suvažiavimo 
reikalų ir kunigaikštis Šak- 
rovski — viešosios pagelbos 
ministeris.

Pažymėtina tečiaus, kad 
šiame sąstate — apšvietos 
ministeriu — griežtąi atsi
sakė įeiti buvęs užsienio rei
kalų ministeris P. Miliuko
vas. Jisai, girdi, nesutinkąs 
su dabartine valdžios politi
ka kas del užsienio... Ji mat 
esanti labai pavojinga ir ko
mpromituojanti Rusiją jos 
talkininkiij — Anglijos, Fra
ncuos ir kt. — akyse!

WASHINGTON, geg7«^ 
— Apskaitliuojama, kad p4- < 
mieji Suv. Valstijų kariuo
menės būriai'siunčiami Fran 
cijos frontan sudarysią viso 
apie 40,000 vyrų. Sakoma 
taipgi, J<ad siunčiamoji ka
riu omen ė u ži msian ti vei
kiausia dali Belgijos fronte, 
kad pavadavus anglus ir fra- 
ncuzus, kurie dabar gelbsti 
ten Belgų armijos likučiams.

PARYŽIUS, geg. 21. — O- 
ficialiai pranešama, kad vo
kiečių submarina paskandi
no dar vieną franeuzų laivą, 

) Colbert — 5,394 tonų intal- 
pos. Laivas paskandinta Vi
duržemio juroje, žuvo pen
kiasdešimts žmonių, jų tarpe 
keli franeuzų 
vadai.

^CHICAGO, gegužės 21. — 
Illinois valstijos kariškoji ap 
saugos taryba svajoja suor
ganizuoti milžinišką 500,000 
liuosanorių armiją, šitoji ar
mija bus naudojama apsau
gos reikalams: pavyzdžiui, 
dabojimui tiltų, geležinkelių, 
amunicijos sandėlių ir dirb
tuvių ir tt. Pildys apsaugos 
darbą menamoji armija dau 
gausia Illinois valstijoj. 
Verbuoti jon norima vyrus 
amžiuje nuo 18 iki 45 metij.

$3,390,000,000 kares 
rp!’’m,hmo, I C.. „

WASHINGTON, geg. 21. 
— Suv. Valstijų senate pra
ėjo $3,390,00,000 (3 miliardų 
390 milionų dolerių) laivyno 
ir sausumos armijos kariš- 
kasai biudžetas. Šitasai biu
džetas yra $563.000.000 dide
snis, negu biudžetas, kurį 
tam pačiam tikslui atstovų 
butas paskyrė.

Iš minėtosios sumos $750- 
000,000 skiriama laivų staty
mui ir šiaip laivyno reika
lams.

Iš paduotosios augščiau 
sumos išpradžios manyta da 
skirti arklių supirkimui ar- 
mijos^reikalams $73,000,000. 
Bet prieš paskutinį balsavi
mą nutarta arklių supirki
mui paskirti tik $25,000,000 
Mat arklių į Europą nebus 
siunčiama, arba, jeUbus, tai 
mažai.

bo ministeris Wilsonas intei- 
kė senatoriui Key Pittmanui 
bilių, kad šis pasiųlytų jį se- 

skelbė, kad Herbex C. Hoo- natui- Bilius reikalauja, kad 
pasižymėjęs Belgijos butų sudaryta tam tikra “tai 

'kos komisija” rišimui kilu
sių nesusipratimų tarpe dar
bininkų ir darbdavių. Ko
misija turėtų susidėti iš de
vynių asmenų —- trijų darbi
ninkų atstovų, trijų samdy
tojų ir trijų “visuomenės at
stovų”. Komisiją turėtų pa
skirti... prez. Wilsonas, pa
tariamas senato.

Galima dasiprotėti kieno 
naudai išeitų tokios prezide
nto parinktos komisijos vei
kimas.

ver, 
maitinimo darbu, priėmė pa-’ 
siūlytąją jam užduotį tvar
kyti šios šalies maisto daly
kus.

Prezidentas beto atmetė į 
šalį pieną, kurį siulijo jam 
Agrikultūros departamento 
sekretorius Houston,, būtent 
įvesti šioj šalyj maisto kont
rolę. Wilsonas pilnai sutin
kąs maisto tvarkymo daly
kuose su Hoovero nuomone, 
kuri skiriasi nuo agrikultū
ros departamento sekreto
riaus nuomonės.

Hoover, anot prezidento 
Wilsono užreiškimo, sutin-j 
kas tvarkyti maisto dalykus. 
Jo departamento pareigos 
bus sekamos:

1. — Daryti tyrinėjimus, 
kiek kokio maisto randasi 

šalyj, kiek kokio mo’isto pro
duktų pagaminimas atseina 
ir kiek tikrai kaštuoja jis 
pardavinėjant; 2. — Daboti, 
kad maisto nekontroliuotų ir 
nesukrautu kokiose nors vie- 
tose labiausia ypatos, užsi
imančios jo gaminimu, ar 
pirkliavimu maisto produk
tais; 3. — Daryti maisto re
kviziciją, jei visuomenė ne
begalėtų gauti reikalingo 
maisto nusipirkti; 4. — Da
boti, l^ad mišiniai, iš kurių 
bus maisto produktai gami
nami, butų atliekami sulig 
valdžios nustatytais reikala
vimais; 5. — Daboti, kad 
maistas nebūtų eikvojamas 
bereikalingai; 6. — Jo prie
žiūroj bus nustatymas piges
nių kainų; 7. — Jo žinioj bus 
nustatymas laikinais kainų 
ant maisto, kad tuo budu už

: - -i

kirtus kelią spekuliantams, 
kurie bandytų pasiplėšti nau 
dodamiesi karės laiku.

LONDONAS, geg. 21. — 
Ispanijos valdžia pasiuntė 
naują aštrią notą Vokietijos 
valdžiai kas del vokiečių sub
marines užpuolimo ant pirk- 
lybinio ispanų laivo Patricio. 
Ispanija reikalauja, kad Vo- 
vietija sykį ant visados už
tikrintų jos pavaldiniams- 
jureiviams saugumą. - Prie
šingame atsitikime busią 
stvertųsi griežtesnių prie
monių.

WASHINGTON, gge. 21. 
— Kaip jau subatoj tapo 
pranešta, registravimui (su
rašymui) vyrų, iš kurių bus 
renkama pirmoji Suv. Vals- 
tijų 500,000 armija, yra pa
skirta 5 birželio. Užsiregis
truoti privalo visi vyrai am
žiuje tarp 21 ir 31 metų (tai 
yra ir 30 m. amžiaus) — ne
žiūrint, ar jie yra piliečiai, 
ar turintįs pirmąsias popie- 
ras, ar neturintįs jokių po- 
pierų. Ateiviai, neturintįs 
da nė vienų popierų, vadinas, 
taipjau privalo užsiregist
ruoti — ir paduoti žinias, 
kokios jie tautos yra iš kur 
atvyko.

Eina kalbos, kad kaikurie 
asmens, norėdami išvengti 
registracijos, važiuoja ant 
farmųt Bet sulig valgios 
išleistų registravimosi taisy
klių, ir farmeriai ir farmų 
darbininkai taipjau turės re
gistruoties: kaipjygiai tu-

rėš registrauoties ir darbi
ninkai, dirbantįs giriose.

Farmerių gal ir neims ka
riuomenėn, bet vistiek, ir jie 
privalo užsiregistruoti.

Taipjau neims kariuome
nėn nepiliečių, kadangi ša
lies įstatymai neleidžia imti 
jų. Vienok registruoties ir 
svetimtaučiai turi.
Dar kalbama, kad vedusieji 

nereikalaujami užsiregistru
oti. Bet valdžios įsakymu ve
dusieji taipgi privalo regist
ruoties, ir daugelis vedusių
jų bus paimti kariuomenėn, 
jeigu tik jų pačios ir vaikai 
turės iš ko gyventi be jų me- 
deginės farmos.

Daugelis tečiaus nevedu- 
siųjų vyrų paliks nepaimta 
kariuomenėn, jei iš jų uždar
bių yra užlaikomos jų gimi
nės — tėvai, broliai, seseris, 
etc.

CHRISTIANIA, geg. 21. 
— Pranešama, kad vokiečių 
submarina konfiskavusi — 
užgriebusi norvegų pirkly- 
binj laivą Thorum. • Laivas 
užgriebta keturių mylių at
stume nuo Norvegijos pak
raščių, vadinasi, vandenyse, 
kurie skaitosi dalimi Norve
gų valstybės. Bijomasi to
dėl, kad delei to nekiltų ašt
rių diplomatinių kivirčų ta
rpe tųdviejų valstybių.

NEW YORKas, geg. 21— 
Pulkininkas Roosevelt’as ne
žiūrint to, kad jo pasiūly
mus sumobilizuoti 4 divizi
jas Wilsonas jau keletą kar
tų atmetė, sako betgi, jog jis 
yra pasiryžęs atiduoti savo 
,spėkas “šios šalies labui” 
kiekvieną valandą, kaip tik 
prez. . Wilsonas pareikalaus.

Rooseveltas prisipažįsta, 
jogei jisai apsivylęs Wilso- 
nu, kurs neleidžia jam suver- 
buoti liuosanorių armijos ir 
su ja vykti Francijon.

STOCKHOLM, geg. 20 — 
Vakar Stockholman pribuvo 
būrys Rusijos .. politiškųjų 
tremtinių, kufąe grįžta iš 
Šveicarijos Rusijon. Grįž
tančių jų tarpe randasi keli 
žymus soc.-derp., soc.-rev. žy 
du Bundo ir lenku soc.-dem.> Ų • v 
veikėjai. Paklausti, kokia jų 
pažiūra į busimąją tarptau-y 
tinę socialistų‘ konferenciją 
Stockholme, Vyriausieji po
le ilio vadai atsakę, jogei 
sugrįžę sąvo t ę v i š k ė n jie 
visomis jiegomis priešinsis 
tai konferencijai. Ji, girdi, 
yra sumanyta Danijos ir Šve 
dijos propagandistų.

Tą pačią dieną Stockhol- 
me turėjo įvykti socialistų 
bankietas. Pakviesta ten ir 
grįžtantieji rusų tremtiniai. 
Šie tečiaus griežtai atsisakę 
dalyvauti bąnkiete.. Ten, gi
rdi, vyriausiais vakaro kal
bėtojais busią Brantingas ir 
Huysmanas, o tai rodą, jo
gei ten busią savotiškos rū
šies politiška demonstraci
ja.... Jie, cimmervaldiečiai, 
negalį ten dalyvauti.

LONDONAS, geužės 21— 
Kenedy Jones, Anglijos mai
sto ekonomijos direktorius, 
užreiškia, kad Anglų kova 
prieš vokiečių submarinas 
darosi vis pasekmingesnė a- 
čiu naujiems karės prieš jas 
būdams. Jones tikisi net, 
kad ačiū tam vokiečiai įvei
kti bus greičiau, negu talki
ninkų karės viršinikai tikisi.

COPENHAGEN, geg. 21 
— Copenhagene gauta pra
nešimas, kad Hamburgo, Vo
kietijoj, maisto komisija ren 
giasi sumažinti bulvių porci
ją. Sekamą nedėlią gyven
tojai gaus 24 uncijomis ma
žesnę bulvių porciją. Vietoj 
to tečiaus busią kiek padi
dinta duonos porcijos.

WASHINGTON, geg, 
— Vakar Nicaragua respu
blikos atašė inteikė Wash- 
ingtono valdžiai' oficialį už
reiškimą, jogei ir Nicaragua 
respublika pertraukiusi dip
lomatinius ryšius su Vokie
tija. , L ,

Tuo budu veik visos ceriK 
ralės Amerikos respublikos 
yra partraukusios diplomati
nius ryšius su Vokietija. Ne- 
utralėmis dar liko Salvador 
ir Costa Rica. Pastarąją te
čiaus negalima skaityti visai 
neutrale, Vądangi ji pavedė 
Suv. Vaistini karinės vald
žios naudo|fjrn^si gavo teri- 
torialius vandaiis.>. ■ >

PETROGRADAS, geg. ąo 
—Vakar laikinoji valdžia iš
leido oficialį užreiškimą, jo
gei Rusija nedarysianti at
skiros taikos, ji yra priešin

ga jai. Jos tikslas — atsie
kti visuotinos, be aneksijų ir 
kontribucios,taikos. Valdžia 
išreiškia pasitikėjimą armi
ja, būtent, kad ji darysianti 
visa idant Vokietija nepami
ntų po savo kojomis naująją 
Rusiją ir tt.

Naujasis karės ministeris, 
F. Kerenskis, beto išleido at
sišaukimą į armiją. Savo at
sišaukime jis rūsčiai pagrau 
dena pabėgusiems iš armijos 
kareiviams. Sako, jeigu jie 
nesugrįšią iki gegužės 28 d., 
t. y. sekamo panedėlio, jų 
laukia skaudi bausmė. Tu
rinti but disciplina. Rusija, 
naujoji Rusija turinti paro
dyti pasauliui, jogei ji žina- 
'nti netik kaip sugriauti, l^t 
taipjau kaip pastatyti nau
ja.

Ne vienas oficierius nei 
kareivis nebusiąs paliuosuo- 
tas nuo pildymo savo parei
gų, kol šalis randasi pavoju
je.

Šiomis dieiTomfe Kerens
kis vyksiąs karės frontan, 
kad suukėlus kariuomenės 
dvasią reikale karės tęsimo.

PETROGRADAS, geg. 21 
— Oficialia Petrogrado pra
nešimas sako, jogei vokiečių 
pulkai bandę užpulti rusus 
Mintaujos ir Rumanijos fro
ntuose. Į rytus nuo Kaln- 
ciemo (Kalnceem), Kurlian- 
dijoje vokiečių patruliai no
rėjo įsiveržti rusų tranšejos- 
na. Bandymas nepavyko: 
rusų artilerijos ugnis išsk
laidė užpuolikus. Toks jau 
nepasisekimas juos patiko ir 
ties Bistrica — Rumanijoje.

COPENHAGEN, geg. 21 
— Čia gauta pranešimas iš 
Austrijos sostinės, Vienuos, 
kad šiomis dienomis kilusi 
ekspliozija Pyrotechnic insti. 
tute, Hansele. Užmušta de
vyni darbininkai, o daug ki
tų sunkiai sužeista. Pyrote- 4
chnic institute buvo išdirba
ma eksplioduojančios , me
džiagos.

First Lithuanian Dailu in America
■' ' .=r=z;.—..s;;,:::. -.r,:."a; aarr-riMM

NATIONAL EDITION

Naujas ministeriu kabinetas 
" Rusijoj

WASHINGTON, geg. 21 
—Telegramos iš Washingto- 
no skelbia, kad Suvienyto
sios Valstijos bėgiu šių metų 
pasiusiančios Francijos fro
ntan apie penkis šimtus tūk
stančių vyrų — sausžemio ir 
laivyno spėkų. Taip bent e-f 
są kalbama valdiškuose rate
liuose Washingtone.

Dabar siunčiamoji Suv. 
Valstijų armija — apie ke- 
turiasdešimts tūkstančių vy
rų — esą “tik pradžiai”. Bė
giu šių metų šios šalies ka
riuomenes vadai tikisi turė
sią apie 1,700,000 vyrų armi
ją. Taigi pasiųsti ten pusę 
miliono vyrų nebūtų per
daug.

žinoma, kol kas tai dar 
“neoficialė žinia”, tai dalei- 
dimas, spėjimas. Bet kad 
visa tai gali įvykti, dėlto nie
kas nesiginčys.

NAUJAS MINISTERIU 
KABINETAS RUSIJOJ.

Miliukovas atsisakė priimti 
apšvietos ministerio vietą.

PETROGRADAS, geg. 20 
—Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad laiki
noji valdžia ir “pažangiosios 
partijos” susitaikė ant seka
mo koalicinės ministerijos 
sąstato: c-

Lvov — premjeras ir vidu
rinių reikalų ministeris.

Tereščenko.— užsienio rei 
kalų ministeris.

Konovalov —• vaizbos ir 
pramonės ministeris.

Godnev — valstijos kont
rolierius.

Skobelev — darbo minis
teris.

Perevjiezov — justicijos 
ministeris.

Pieščechonov — maisto ir 
ištekliaus ministeris.

Kerenskį — karės ir laivy
no ministeris.

Šingarov — iždo minister.
Ceretelli — krasos ir tele

grafo ministeris.
Nekrasov — kelių ir susi- 

nešimų ministeris.
Manuilov — apšvietos rhini-

KANSAS CITY, geg. 20. 
Jacob Bentz buvo labai die
vobaimingas žmogus. Ir gul
damas ir keldamas jis skaitė 
“dievo žodį” — Bibliją. Ypa
čiai jam patiko toji vieta,- 
kur pasakojama, kaip Abra- • 
omas rengėsi prie aukavimo 
'dievo garbei” savo sūnų I- 
zaoką. Skaitė-skaitė, kol su 
kvailiojo. Abraomas rengėsi - 
per tris dienas sudėjimui 
“savo viešpačiui” aukos, ku
rios betgi jis nesudėjo delei 
pasipynusio ten avino. Ren
gėsi ir nobažnasai Bentz. Jis 
metė darbą ir per cielas tris 
dienas dar “studijavo” Bib
liją. Pabaigoje trečiosios 
dienos, t. y. subatos vakare 
nobažnasis Bentz suvožęs 
Bibliją pasiėmė savo šešių 
metų dukterį Aliutę ir išsi
nešęs ją kitan kambarin. Bet 
kadangi jam visgi nepasipy- 
nė joks avinas (kaip Abra
omui), tai jisai nužudė aug- 
ščiausiojo garbei 
relę...

Atvykusi policija, rado 
Bentzą beklupojantį šalia la
vono su Biblija rankose! 
Bentz meldėsi. Kuomet po- 
licistas jį areštavo jis patvi
rtinančiai prikergė: “Tai 
buvo Dievo valia...”

Policija mano, kad Bentz 
tur but yra sukvailiojęs, “be
studijuojant” Bibliją.

Italai paėmė svarbias augs- 
tumas.

RYMAS, geg. 21. — Ofi- 
cialis Rymo pranešimas sa
ko, kad italų armijos atėmė 
iš austru svarbias militariu 
žvilgsniu augštumas Julian 
fronte. Ju rankose dabar 
randasi augštuma No 652. 
Už tą augštuma jau senai ė-, 
jo atkakli kova.

Beto, i rytus nuo Gorizia 
italai sulaužė austrų apsigy
nimo liniją, čia jiems teko 
tūlas skaičius priešo karei
vių ir šiaip karės pabūklų. 
Austru kontratakos atmuš-



Korespondencijos

nors

vus

reikmenų dirbtuvėse
jiems tik

ir tt. 
didesnį

lyginti, užmokėti. Be to, nuo
stoliui, kurių darbininkai daro

Kiek laiko atgal mes rašė
me šioje vietoje apie New 
Yorko valstijos atstovu buto 
nutarimą paliuosuot vaikus

bosas užmokėjo už įžeidimą 
pusės darbiniu- 

a žino mokesti už

O ūkininkai džiaugiasi, kad 
Inos kįla ant valgomų daiktų, 
ikalauja, idant neuždėtų

radėjo ir užbai 
prakalbų vedė 

Živatkauskas kalboje

Gegužės 13 d. po bažnyčia at
sibuvo kokis tai Jormas, kitaip 
sakant, tapo pašvęsta keletas va
landų, tamsių žmonelių mulki
nimui imat 25c. įžangos.

Del pasekmlngesnio kvoterių

c garsų magiKą ir siu Kori i 
‘profesorių” Š. Biznis padaryti 
ickoks, nes kvailų randasi ma 
bau, negu kunigo su “profeso

Panedėlis, Gegužės 21, 1917.
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Keli šimtai darbininkų dirba

ne-
PITTSTON, PA.

Iš parengimų.
me šioje

ypatingai darbininkus, priexba-

tamsių žmonelių mulki-
jie i

oungstown’o.

perluoti valgomus produktus į
Prof. Scott Nearing. kad

kalbėjo

patriotiz-

Nudardėjo. lis-

Simons denuncijavo social is-

minutes
laiko.

smerkias už niekinimą tęismo

oną, jį nubaustų.

Meišty Tamošėlis-

kas bosui si 
vieną dieną.

Bosų pagelbininkus, simpati
zuojančius streikieriams keti
nama prašalint iš darbo. ’

Nori daugiau 
išnaudok

kaip paprastai.
Publikos nedaug atsilankė.

si m e, kas dėjosi klerikalų labo
ji esc. Klerikalų lyderiai dirbo,

k ė neblogiausia. Pelno liks kuo
pai apie $20.00.

grumojama kam nepataisomais 
nuostoliais; kur tik galima pa
rodyti, kad paprastoji įstatymų 
ir teismo procedūra negali duo
ti ūmios pagalbos, apsaugoti nuo 
neteisybės, tuomet galima pra-

MILWAUKE1?, WĮS.
Domai streikieriu ir c.

LDLD. narių.

Registracija ir 
konskripcija.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
.    .......................—i .. ■  - ------------------ --—- — --------------------- -------------------------

kainų kilimą, reikalauja maisto 
reguliacijos, reikalauja, idant

bosas, reikalaudamas sugrąžint 
už 2 dienas, motyvuodamas, buk 
jis tiek permokėjus. Darbinin
kas statė savo argumentus, bet 
bosas uždavė darbininkui per 
veidą. Dalykas atsidūrė teisme:

EAST CHICAGO, IND.
Stilsono prakalbos.

sumanymas, ai 
pereitais metais

Aš patarčiau lietuviams grieb- 
žemdirbvstės. šiandie mies-

bininkus. Darbininkai in j unc 
tion ų nevartoja. Kokie to re- 
zultai butų, bet drabininkai nie
kados dar nėra bandę reikalau
ti injunetionų prieš savo samdy -

besi tęsia. Adler and Son’s Clo
thing Co. uždarė savo dirbtuves 
neapribotam laikui. Manoma, 
kad panašiai pasielgs ir kitos 
firmos idant tokiu budu praša
linus negeistinus firmai darbi
ninkus.

naudoja darbininkus ir kaip
Rusijos darbininkai galop nu-

Bosai, sako, neužkenčia tų, k 
rie nenešioja vėlukų.

Rafael Vargas.

Term* of Subscription t
In Chicago, by carriers, per week.

12 cents. By mail one year, 16.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year .............................  |*.00

Si\jnonths.......................   ..$100
Three months .......................$1.75
Canada, one year ................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

miai apriboja vaikų darbą 
fabrikuose. Vaikai norima

Tiesioginis veikimas.

skaičių, negu bus reikalin
gas, nes daugelis iš pašauk
tųjų ' netiks del ligos arba 

i, o ki
ta dalis išsisuks nuo karei
viavimo, pabėgdami ir pasi
slėpdami arba per protekci
jas ir kyšius. Amerikos po
litikoje graftas yra labai įsi
gyvenęs, todėl be jo neapsi
eis ir kariuomenę rekrutuo
jant, nežiūrint * kokia butų 
kontrolė.

Federalei valdžiai reikės 
su tuo visa skaityties, kuo
met ji spręs, kokias rųšis 
vyrų iš to skaičiaus, kuris- 
Tižsiregistruos 5 d. birželio, 
šaukti kariuomenėn. Ji gal 
pašauks dvigubai didesnį 
skaičių, ųegu bus reikalin-

ekonominių reikalų, pirmiau
sia* *

įvairiuose darbininkų su savo 
samdytojais ginčuose teismai 
visados duoda injunetionų prieš

Skaitytoją 
Balsai.

Užsisakomo ji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 
katu savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Mcagoje metams $6.00, pusei me- “Maikis su

si prakalbas “Laisvų Kapų Drau 
gija”, tikslu, įsteigt laisvas ka
pines neprigulinčias Romos mo
nopolijai. Kalbėtoju - buvo F.

lįstų judėjimą. Pora priešų 
daugiau ar mažiau, tai

dangi to reikalaująs tėvynės 
labas.

tijos įstatymais, darbininkėms 
turi but parūpintos kėdės atsi-

First Lithuanian Daily ir> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

tų išleisti reikalingi darbinin
kams apsaugoti įstatymai, ir 
kada augščiausias teismas nus
prendžia, kad tokie įstatymai esą 
priešingi konstitucijai, jie grįž
ta atgal ir vėl velka jungą, pa
likti savo samdytojų -malonei 
ir nemalonei.

mpanija, prasilenkdama su įsta
tymais, nesirūpina intaisyti tin
kamos ventiliacijos. Del to dar
bininkai dirba nesveikame, gu
zais užterštame ore, ir, kurią 
dieną, dulkėms ir guzams susi
rinkus įvyksta ekspliozija ir ke
lios dešini lįs ar šimtai darbinin
kų žųva. Vadinas, blogai ven
tiliuojamose kasyklose visados 
darbininkams grūmoja didelis 
pavojus. Jie galėtų pasigelbėti 
Įstatymais, priversti samdytojus 
intaisyti tinkamą ventiliaciją, 
bet tai užima daug laiko, o tuo 
tarpu jie kenčia neatlyginamų 
pragaiščių, čia taipjau dera,

ir $25 komišeno.. Reiškia, jeigu 
nori pasiskolinti šimtą dolerių, 
tai turi 40 dol. iš anksto užmo
kėti. Šiandie galima pasisko
linti iš valdžios banko už 5%, 

'Turint

has, įveda telefonus, perka pui
kius automobilius, perka žemes. 
Nors jiems ir gi pakilo kainos 
ant mašinų’apie 33 ir vieną treč
dalį n uos., bet, žinoma, mašinų 
kas metą pirkti nereikia, sykį 
nupirkai — užtenka ant 10 me

rių m”

Ilgai, ilgai pasiliks tarp 
Youngstowno visuoemnės tas 
įspūdis, kurį padarė Pittsbur
gh© keliaujanti trupa.

Turiu pastebėti, kad nak ’es 
apuokai ir pelėdos dėjo pastan
gas ir liejo krokodiliaus ašaras, 
bet jų trukdymo darbas nuėjo 
ant niekų.

Lai gyvuoja progresistai.
J. M.

junction’us (drausmes) prieis 
da rbininkus.

Tose bylose reikia pastebėti 
du dalyku. Viena, kad injun-

Sulošta
....i:

Registruoties valdžia lie
pia visiems nurodytojo am
žiaus ^vyrams, išskiriant 
tuos,"lame yra įstoję j ka
riuomenę. Tatai, kaip matė
me, dar toli-gražu nereiškia, 
kad jiems visiems teks ka- 
reiviaut. - Ųž neišpildymą to 
valdžios paliepimo grasina 
iki metų laiko kalėjimas.

Taip, mat, padarė “žmo
nių išrinktieji” kongresma- 
nai ir prezidentas, kuris “iš
saugojo sali nuo karės”. Taip 
padarė kongresas ir prezi
dentas, kurie paskelbė karę 
“vardan laisvės ir žmonišku
mo”.

pavartoja “tiesioginį veikimą.”
Darbininkai renka savo legis

latures komitetus, renka atsto-

Darbai čia, o ypač guminių 
reikmenų išdirbyštėje eina pa
stebėtinai smarkiai, dirbama

Teisėjų kalamieji įstatymai 
prieš darbininkus pasiekė tokių 
proporcijų, kad Massachusetts 
valstijos statistikos biuras sutai
sė apie fai storą, apie pustrečio 
šimto puslapių knygą, pavardy
tą “Labor Injunctions in Massa
chusetts.” Toje knygoj prives
ta daugybė atsilikimų, kur nesu
sipratimuose tarp darbininkų ir

tai savo rųšics

tu.c

štai pasižiūrėkime į tuos ke
turis lietuvius ūkininkus, kurie . 
10 metų atgal apsigyveno čia ' 
Doyden, North Dakotoj.

Jie pradėjo gyventi visai su ' 
mažu kapitalu, o šiandie jie tu
ri po 500—200 akrų žemes, tu
ri automobilius ir džiaugiasi, 
kad ant valgomų reikmenų kai
nos kįla, nes jie dabartės krauna 
pinigus. O jeigu broliai lietu
viai, kurie gyvena miestuose 
kenčia badą, tai tik lodei, kad y 
nesi griebia žemdirbystės.

šiandie nėra taip sunku pra
dėti ūkininkauti, kaip kad bu
vo 10 metų atgal. Tie patįs u- 
kininkai skolina pinigus iš bau

si, juokams nebuvo galo
Labiausia publikai patiko dai

nos. Sudainavus “Onutė” ir

m. sutaikė streikierius su bosais, . 
blogomis darbininkams sąlygo
mis. Jie ir dabar agituoja už 
susitaikymą ir prieš uolų kovo
toją, darbininkų unijos iždinin
ką — drg. P. Sagodiną. Darbi
ninkai, atsargiau kas link su- 
sitaikvmo.

liaujanti Teatrališka trupa iš 
Pittsburgh, Pa. parengė koncer
tą. Koncertas susidėjo iš dai
nų, muzikos ir vaidinimo.

Pirmiausia sulošta veikalas 
“Vagis”. Vaidino šios ypatos: 
vagį — M. K. Bolis, advokato — 
J. Nasinskis, advokato moters 
—i B. Boliefiė.

Paskui buvo suloštas antras, 
labai juokingas veikalėlis —

priemonių, kaip tik laukiant, ir 
ilgai laukiant įstatymų leidžia
mosios mašinerijos veiksmo. 
Padėjimas betgi nebepakenčia
mas. Darbininkai paskelbia 
streiką. Samdytojai parsigabe
na streiklaužių. Tarp streikini
nkų ii* streiklaužių prasideda 
kova. Samdytojo nuosavybei 
grūmoja pavojus. Ir štai — tei
smas jau duoda samdytojui in
junetioną ir tuo budu jo nuo
savybę apsaugoja nuo nepatai
somų pragaiščių pavojaus.

/

Injunction ai, kaip matote, 
duodami, kad apsaugojus nuo
savybę nuo nepataisomų nuos
tolių. Ir jie teikiami tik sam
dytojams, kaipo ginklas jų ko
voj su darbininkai^.

Palaiminti tie, kur turto ir 
nuosavybės turi, nes 
teisinai tarnauju. ■

“embargo”, nes šiandie ūkinin
kai ima gerus pinigus už savo 
pagamintus produktus-

Trįs metai atgal čia,' North 
Dakotos ūkininkai, pardavinėjo 
savo produktus sekamai: bušelį 
kviečių pardavinėjo po 80c; 
rugių — j)o 50c; miežius po 40; 
avižas po 30; Bill ves po 40; 
kiaušinių tuzinas buvo 12c; svie
sto 20c; mėsos svaras 4c. O 
šiandie štai iki kiek pakįlo: bu
šelis kviečiu kaštuoja $3; rugių 
— $2; miežių $1.18; avižų 68c; 
sėmenų $3.23; bulvių >$2.50; 
kiaušinių tuzinas 30c; sviesto 
svaras 40c; Smetonos svaras 52c.

Todėl ūkininkai krauna pini-

po įvesta, yra “parenkama”. 
Reiškia, valdžia imsne vi
sus tinkamo amžiaus vyrus 
(visus ir negalėtų paimti), o 
tiktai.tam tikrą dalį.

Koks bus didumas tos ar
mijos, kurią valdžia norės 
tuojaus sudaryti, dar neži
nia. Nėra abejonės tečiaus, 
kad jisai bus daug mažesnis, 
negu visų vyrų skaičius tar
pe 21 ir 31 m. amžiaus.

Tame amžiuje Suv Valsti
jose randasi vyrų apie de
šimtis milionų. O valdžia, 
galima spėt, paims į kariuo
menę, iš pradžių ne daugiau, 
kaip pusę miliono. Net ir to
kį skaičių paėmus, ji turės 
vargo tinkamai aprūpint 
juos ginklais ir išlavintoji 
neturi tam pakankamai ofi- 
cieriu. v

Taigi iš visų užsiregistra
vusių vyrų veikiausia bus 
paskui išrinkta kokia dvide
šimta dalis. Valdžia turės, 
vadinasi, nuspręst, kuriuos 
tų vyrų imt, o kuriuos ne. 
Tame parinkime tur-but va
dovausis tokia mintim, kad 
rekrutavimas kuomažiausia 
pakenktų bizniui ir norma
lini gyvenimo bėgiui. Be to, 
nuo ėmimo į kariuomenę bus 
išskirti svetimų šalių pilie
čiai.

Apskritai galima spėti, 
kad nešauks į kariuomenę tų 
vyrų, kurie užima kokiąs- 
nors atsakomingas vietas bi
znyje, kurie savo uždarbiu 
užlaiko šeimynas, kurie dir
ba amunicijos ir kariuome
nės 
nešauks farmų da/bininkų, 
daugelio amatinin

kių, nes toksai nenorinan>kuįnų 
kilimas ant valgomų reikmenų'

niečių. Balius buvo, su pamar- 
ginimais.
“Knarkia
Bamba”,
“Ridzikas.
lamacijų.

kaip čia tą balių išardžius. 
Jiems, mat, labai buvo pikta, 
kam LDLD. kp. rengia balių. 
Mat LDLD. yra nauja, bet savo

metus, bet dar nesuėję 31 m. 
—užsiregistruotų savo gy
veninio vietoje 5 d. birželio,

šitos registracijos tikslas 
yra sužinot, kiek yra šalyje 
vyrų augšiau nurodytojo 
amžiaus, koks jų užsiėmi
mas, pilietinis stovis ir šei
myniškas padėjimas, kad ga
lėjus paskui nuspręst, ko
kius iš jų imti į kariuomenę, 
idant sudarius tam tikro di
dumo armiją.

veržia darbus iš vyrų, o vaikai 
iš motinų, ir nors tiek pat pada
ro naudos kaip ir pirmieji, vie
nok mažiausį atlyginimą gauna. 
Tėvai paskui ir nenoromis tam
pa valkatomis. Jis taipgi užvo
žė ir “socialistiškiems” davat
koms, kurib nepriklauso prie 
soc. part, ir giriasi “socialistais” 
esą. Jie mano įvykinti socializ 
mą, tik bambėjimu, kaip davat
ka, be aktyvio veikimo.

Žmonėms kalba labai patiko. 
Po tam buvo renkamos aukos 
LSS. namui.

energingas ir gabus kalbėtojas. 
Jo kalba neužgauna, o užintero 
suoja, kaip žmones, priešsocia- 
listiško typo, taip puikiai pamo
kinanti ir socialistams. Kalbė
tojas priėjęs prie soc. “bedievis 
kuino” klausimo aiškino:

— Socialistų partija tai nerS 
tikybos sekta nei bedievybės par,- 
tija, o yrą duonos ir sviestp pąr š 
tija, pagerinimui darbininkų

nomis.
“Patriotizmas” šiame mieste 

labai išsiplatinęs.,, netik nešioja
ma velukai, ant apikaklių ir 
krūtinių, bet nckurios moteriš
kės nešioja juos net ant... če-

SIOUX FALLS, S. D.
Susikivirčijo.

Gegužės 16 d- lietuvis darbi
ninkas, P.’ M. nukvitino darbą ir 
pareikalavo užmokesčio. Rosas 
išskaitliavo kiek P. M. priklau
so, o dirbtuvės savininkas tiek 
užmokėjo.

“Žydas ir Dzūkas”. Žydo rolė
je buvo J. Rasinskis, Dzūko — 
M. K. Rolis.

Toliau sekė monologai: “Lie
tuviškas ponaitis” — J. Rasins- 

is, “Pasmerktas Mirtin” ir 
Girtuoklis” — M. K- Bolis.
Sudainavo: J. Rasinskis, M. 

Rolis ir J. Žiūronas.
Viskas pavyko gerai, geriaus 

ir nereikia. Publika buvo už-

Potam sekė šokiai su skrajo
jančia krasa. Dovanas laimėjo 
šios ypatos: 1 dovaną — laik
rodį laimėjo drgė Uždavinienė; 
antrą — gyvą gėlę — p. O. Mar
kauskienė; trečią — knygą “Soc. 
Minties Blaivumas” — p-lė Ka- 
šiliauskiutė.

AKRON, O.
Drg. Stilsono prakalbos. — 

Iš darbininkų gyveninio.
Geg- 15 d. LSS. 244 kuopa su 

rengė prakalbas. JKalbėjo drg. 
J. V. Stilsonas, LSS. sekretorius 
ir keliaujantis organizatorius.
- Kalba traukėsi apie tris vai. 
laiko. Kalbos tema “Kaptaliž- 
mas — jo reikšmė, žmonijos 
gyvenime.” Tema plati ir indo- 
mi. Ir kalbėtojui sekėsi stebėti-

darbininkėms neparupina ir jos 
visą laiką turi dirbti “stačios. 
Nuolatinis stovėjimas iš dienos 
į dieną ardo darbininkių sveika
tą. Dalykams pataisyti jos gali 
pasinaudoti įstatymais. Darbi
ninkės gali priversti fabrikų in
spektorius, kad jie žiūrėtų, idant 
joms butų intaisytos kėdės. Bet 
tai ims daug laiko, o tuo tarpu 
darbininkės kenčia kasdien ir 
naikina savo sveikatą, tą bran- 
giausįjį turtą, kurio jokiais pi
nigais neatlyginsi. Čia jau kaip 
tik ir dera injunetionas prieš

consino senatorių P. O. Hus- 
ting.

Juodu parašė tam senato
riui, kad socialistų partija 
savo nepaprastoje konvenci
joje, St. Louis’e, priėmusi 
“išdavikišą” rezoliuciją, ir 
prašė jo surast priemonių 
sulaikymui tos rezoliucijos 
ir panašių “pragaištingos 
propagandos” raštų nuo pra
siplatinimo. P-as Husting 
tą prašymą perskaitė Suv. 
Valstijų senate ir daugiausia 
juo įkvėptas senatas indėjo 
į “šnipavimo bilių” straipsnį, 
įgaliojantį pačto viršininką 
nesiųst pačtu “maištišku, a- 
narchistiškų arba išdavikiš
kų raštų” ir uždėt sunkias 
bausmes už jų siuntimą.

Šitoks tų dviejų ponų dar
bas užsitarnauja aštriausio 
pasmerkimo ir paniekos. 
Juojiv --jikia pasakyt, yra

PHnfai.” Patriotiški 
’’Jai ir kariškas drugys 
Jviem, matoma, visai su-.

«uko galvas.
Gaylord yra senai žino

mas, kaipo vienas dešiniųjų 
socialistų, o Simons yra pa
sižymėjęs savo “radikalu- 

•mu” ir savo aštriais iJžsipul
dinėjimais ant socialistų pa
rtijos. Ir dabar juodu abu 
atsidūrė vienoje baloje.

Juodu klysta tečiaus, jei-'

Klerikalai, nepajiegdami ken
kti socialistams, pasikvietė sau 
pagalbon tūlą S. B., buvusį 
“aidoblistą” ir išmesią net ir iš 
tos “organizacijos.” Bet vos S. 
B., prašomas klerikalų, pradė
jo trukdymo darbą, kaip seni to 
“didvvrio 
s įnešdinti meškeriojimo kunigas užsikvie - 

magiką ir štukorių 
” s. Biznis padaryta

Vaikai alinami fabrikuose; 
moters ir mergaitės priverstos 
dirbti ne sulig savo spėkomis ir 
gauna užmokesties taip maža, 
kad sočiai pavalgyti nė pridera
mai apsitaisyti negali. Nesvei
kas darbas naikina sveikatą ir 
be laiko varo kapan. Nelaimin
gi atsitikimai darbe atsikartoja 
tūkstančiais ir dešimtimis tūk
stančių kartų. Laimė, sveikata 
ir pati gyvybė darbininkų pa
kertamą, naikinama, o padėji-

to ir to nedaryti. Jei, pavyz
džiui, kas nors atėjęs ant sve
timos nuosavybės, svetimos že
mės, ir imlų to svetimo žmo
gaus puikiausius medžius kirsti 
ir tuo budu darytų jąm didelių 
ir neatlyginamų nuostolių, tai 
teismas, pareikalautas, duoda 
tam žmogui injunetioną, kuriuo 
aštriausia draudžia piktadariui 
daugiau medžių nebekirsti. Jei-

senate pietiniųjų valstijų se
natoriai, — tų valstijų, kur 
vaikų • išnaudojimas iki šiol 
buvo labiausiai prasiplati
nęs. Jie nori panaikint va- 
kų apsaugojmo įstatymą, ži
noma, 
ino”.

HMytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Hurdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Atliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
gia rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
fedt arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
H ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo Ičšoms apmokėt.
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jo bizniui, gali but taip dideli, 
kad nei pinigais jų nebūtų gali
ma atlyginti. Tat teismas duo
da injunetioną, kad darbinin
kai nedrįstų daryti samdytojui 
pragaiščių.

Dabar pasižiūrėkime į antrą
ją klausimo pusę.

šimtas moterų dirba kurioje

pa, pakėlus streiką prieš savo 
samdytoją, grūmoja padaryt 
nuoskaudos jo nuosavybei. Dar
bininkai neturi jokios nuosavy
bės, kurią samdytojas galėtų at
imti iš jų, jeigu teismas rastų, 
kad darbininkai ištikrųjų pada
re jam pragaišties ir kad už tą 
pragaištį jie triri i 
lyginti, užmokėti.

kares laiku nuo m
lankymo pareigos, k
galėtu dirbt farmose. įtintas prezidento. Valdžia

Dabar girdėt, kad federa- •'au išlei(1? 4 Panešimą kad
liam senate, Washingtone, '1SI v5 iai taiPc 1 11 31 m.

nors ant 40
$1000, galima nusipirkti North 
Dakotoj 160 akru geros nedir
bamos žemės. Pusę užmokėsi 
savo, o kitą pusę galima pasi
imti iš valdžios banko. Nusipir
kai kelias karves, arklių ir 
gali padaryti geresnį gyvenimą, 
negu mieste.

Per darbymetį galima su ark> . 
liais uždikhti iki . < '

Tūli žmoneliai nepatikėjo, 
kad caro saiką nuvertė darbinin
kai, ir bumbėdami — “Dievas 
carą uždėjo, Dievas ir nuvertė” 
išėjo iš svetainės.

W. Žilvis.

Bet ar kas kada nors girdėjo, 
kad lokiais atvejais teismai duo
tų injunetionus? Niekados. Tei
smai skubinas junetionus duoti 
tik tada, kada dąroma pragaiš
čių kieno nors materialci nuo
savybei, kieno nors bizniui. In- 
junetionai duodami tik samdy
tojams, kad jų nuosavybei ap
gynus.

Margumynai.
Bal. 28 d. LDLD. 35 kp. buvo

&

fir»as Liiiurię Dienraštis Amerikoje 
Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine.

^Kasdien, išskiriant nedeldienius

LDLD. 56 k p. laikys susirin
kimą nedėlioj, geg. 27 d», 2 vaL 
po pietų, University Settlement 
svet., 861—1st Ave.

Draugai ir draugės ateidami 
atsiveskite naujų narių, o patįs 
ateikite pasiimti knygas “Karė
— Ko Dėlei?”

S. A. Dementis,
LDLD. 56 kp. sekr.

komedija 
, “Džian 

tėvu” ir 
Be to buvo ir dek- 

Viska atliko Akrono
i ILItur, ne Cihcagoje, metams $5.00

Pusei metų ........................ $3.00
■Trims mėnesiams.................$1.75
Dviem mėnesiam ................. $1.00
■Lanadoįe, metams ............. $6.00
fcwopoje, metams ............. $7.00

«M'la.ĮĮl.2 --------- ■ r.z-T.... .  .....

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, UI.

Į[ Redakcijos Straipsniai Į
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Lietuviai!
ta tam tikra iš 6 žmonių (nuo

Tuo budu, kovo 13 d. Tau-n

Sekr. J. A. Ramanauskaite

Krasos dėžutėLIETUVIŠKA APTIEKA Pranešimai
529 Collinsville Avenue WISSIG,Daktaras

Seno Kraians

* 4

Quality Superb
’< - <’?

Afsiimkite laiškus! z
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:

nt ski r ų 
lietuvių visuomenes darbininkų 

kuopta vinių pačiai Liet. Tau

ir 25 dolerius.
Nai^ji, daryti gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas
3203 S Halsted St., Chicago.

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo

■»-X.

keliu, 
kuriuo butų nuoseklia, viso pa
saulio (auloms reiškiama Lietu-

usia esate
]iį.’cv arba

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augdtaa 
Telephone Drover 2116.

a i <“»i ?i <....*.... ’i.1 f .i

o
J

2221 S. KEDZIE AVĖ
Netoli 22-ros #tv

Specialistas iš

gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas.

GYbo VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 

Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 

Patarimas dykai.išgydo tūkstančius ligonių.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nekėlioms iki 12 dieną 

1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. TeL Canal 3263

Panedėlis, Gegužės 21, 1917

(T«

NAUJIENOS

Tautos Taryba
Įvairiu srovių atstovų susirin-

iocial-DemokratuC

ocialistų-Liaudinijikų rezo- 
ari visų srovių „buvo 
Rezoliuci ja taip skani • 

Manydami, 1) kad vienin- 
telis Lietuvių Tautos tikslas le

stovu lietuviu visuomenes par-

kai! visais tais atsitikimais, kai 
bus kalbama visos Lietuviu Tau-C

tos vardu, neprisidedant prie 
daugumos sprendimo kurioms-

16

PROKLEMACIJA

I Amerikos Cigaretę, Pypkių ir Cigarų

HELM AR
Turkiškais Cigaretais
Skonis Tyro Turkiško Tabako—Su-

malonumas, kaip mes mirtini naudoja-

Geriausias cigaretams tabakas yra Turkiškas

Drauge, jeigu jus panorėsite sykį, jus 
norėsite daug sykių.

Ir. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rint ą O pilt h a 1 m o n i e te r 
Ypatinga (loma atkrei
piama į vaikus.

Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nedėlio- 
mia nuo 10 iki 12 dieną.

8. ASHLAND AVI., kampa* 47 St.

Telephone Drover 9693

A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialmtaa Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10-—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedeliomis 19—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 31 ST., 

CHICAGO, ILL.

ly 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, Ill,

PIRK SAU visas Plumbavojimul reik
menis tiesiai už ''wholesale” kainas. 
Itee parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co 
1437 W. Division SU Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

>LZ> • ■ - <D
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mė
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratori ja: 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 ryto, tiktai.

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kčje, kad mes atidarėme vieną iš 
didžiausių lietuviškų aptieki; Ame
rikoje. užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ir 
susipažinti su muitus ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aptiekus Užveizdčtojas.

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

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

biamas-vykmamas.
Tuo nutarimu

atstovai:

Tautos pažangos

5

rūmas;
Krikščionių Demokratų — J.

Strazdas, A. Tumėnas ir kun.

Katalikų — J. Januškevičius, 
kun. Rėklaitis ir J. žilevičaite:

rvs, (i. Liutkevičius ir V. Požėla:K' ' 7

Balys, P. Bakanauskas, V. Biel-

te: pirmininkas 
vice-pirmininkas — V. Bielskis

sininkas — G. Liutkevičius. Vi
si prezidiumo nariai turi lygias 
teises-

Kadangi buvo nurodama, kad 
viena-kita norinčių Tarybon įei-

viena nuo kitos visai ar la- 
menkai, tesiskirdama, tat

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

NAUJIENŲ B-VĖS DALI
NINKŲ PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS.

Chicago, Ill.

oro
JTATSYTAS iš formuloa- 
rccepto; nuteikto išmintin
gu Egypto zokoniuku,

apsireiškia esųs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, (jer
kies skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, ’ nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, eet., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PM-EXPEUERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25c. 
už bonkut© visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

«* r. AI). niCIITEH & CO.
R—80 Washington Street New twlk.

1378
2054
1045
1510
2830!

 TELEPHONE YARDS 2721

DR. JL JONI KAI TAS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Visuotinas pusmetinis Na
ujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas įvyks Nedėlioj, 
Gegužės 27 d., M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia lygiai 10 vai. rytb.

Šis susirinkimas bus svar
besnis už visus buvusius su
sirinkimus tuo, kad jame 
eis balsavimui nauja Nau
jienų Bendrovės konstituci
ja, kurioj daromar daug pa-

OR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
Speciališka medicina nuo

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medcjra Slaptom Ligom

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

IR. W. YUSZKBEW8CZ

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

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

wm įj^rvto iki 1 po piet.

SVIESTAS ATPIGO

GARSI SANTOS KAVA
Visur parduodama po 28c ir 1 $
po 30c,.................................. ■ V W

Geras 
stalavas 
sviestas

SVIESTAS RYŽIAI
Geriausios

Smetonos ge- _ 
resnis, negu Ji 1 rj 
kur jus ga-U i L 
lite gauti .. " ° w

Geriausios 
rųŠies, 10 c "J | 
vertės, parsi LĮį 
duoda už ..

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee A v. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

1644 W. Chicago Av. 
1886 Blue Island Av. 
2612 W. North Av.
1217 So. Halsted St.

1832 So. Halsted St.
1818 W. 12th St.

keitimų. Be to, yra daug 
naujų ir svarbių reikalų, 
kurių aptarimas neatidėti
nas. Todėl kiekvieno Nau
jienų B-vės dalininko atvy
kimas laiku būtinai reika
lingas.

Susirinkiman bus įleidžia
mi tik pilni Naujienų Bend
rovės daliniiikai. Todėl kie
kvienas narys būtinai turi 
pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čereška.

N-nu B-vės Sekr.

SVARBUS REFERATAS.
Pėtnyčioje, gegužės 25 d., 

LSS. VIII Rajonas rengia 
svarbų referatų — SOCIA
LISTAI IR KARE. Skaitys 
“Naujienų’7 redaktorius, d. 
P. Grigaitis.

Sąjungiečiai ir visi tie, ką 
interesuojasi tuo taip svar
biu klausimu — tegul ne
praleidžia busimojo refera
to.

Vieta: Meldažio svetainė 
— 2442 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Roseland, III. — LMPSĄ. 25 
kp. susirinkimas įvyks utarnin-

mokykloj, 10900 Michigan avė- 
Visos nares ihalonekite atši

Juozapas Maželis 
Stanislovas Wilimavičia 
T. Strikol 
James L. Kostka

' L Galvanauskaitč 
Košt. Bimkus 
Joe Stroll 
L. Klimaitė 
Jim Petriš 
Awgustyn Joskava 
K. J. Korikus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis

N. Bless
Miss J. Prulia

A. Gustaitis
V. Milašius
N. Bless > 
Miss J. Prulia

p ERB. Naujienų skai- 
Ct tytojoa ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais ęiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose

!*5

SVIESTAS

37c
ARBATA
Priimniau- 

šia, gvaran- » 
tuota, vertėsi g lt p 
70c parsidu- wIIy 
oda čia po. .»

3102 W. 22n<l Street.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

north si or:
406 W. Division
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av.
3413 N. Clark.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA A
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, T

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas

Mes turim didžiausius ir geriausius kir- 
mo-desįgning ir siuvimo skyrius, kur 
es suteikiame praktišką patyrimą kuo- 
et jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų siuvi- 
o skyriuose.

arais ir gauti speciališkai pigią kainą J 
e šio menesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principalas,
Room 416-117

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,

Jeigu skaitant raidės susibėga j krūvą,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 rvto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

žunhLs Ihmkos Suiit'iimo.
Chicago Clearing Jlou.se

Narystė.
Bankos priklausančios prie G

po jos al- 
nuo laike

cagos Licanng n 
sargia priežiūra, 
bent sykj j metus, Clearing Houiji 
revizoriai nuodugniai ištiria save 
bankų stovj ir būdą jų vedinio. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bose
liai, mortgage! ir kilos apsaugos per
žiūri a mamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ig 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsa®-

Laikas

Abejotina tvarka arba atsargumo, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu banko 
nustoja savo Clearing Bouse teisią# 
tai yra ženklas jo abejotino stovi©, 
"'Tiktai Ivirčiausios ir saugiausio# 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prig* 
žiūros užmanymas tapo įvestas pirai 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei 
na Clearing House banka nesubMH 
k rut i jo. Reikalui esant, Clearing
Bouse bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank priklaB* 
so prie Chicagos Clearing House, y«< 
ra po jos priežiūra, naudojasi jog

atskaitas j metus.
Ji taipgi yra po valstijos prieiti^ 

ra, yra reguliariškai tyrinėjama 
kas metą išduoda penkias pilnas aik 
skaitąs Bankiniai Valdybai llllnota

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yrą 
išmokami ant kiekvieno pareikČUh 
vimo.

Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage*
Bondns po $100.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakanČiausil H* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenldUh 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $GOO,OMJHL *

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Pancdėliais, K et vergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE 
PINIGŲ!

gali juos turėti. $5 iki $200.00.4 
Moters ar merginos ,ar vedę ar 

pavienios ,senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stočkyardu

klerkams ir U.

minutes.

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

ant pianų, sankrovos |ręDšX^QXU-Lr 
arklių, vežimų, apdfaildos . 
šių ir bile kilų užfikrinimy. 
nepaisome ką jus turite arba ką —■ 
jus uždedate, mes norim darodyt If **** 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ui- ! 
manymu, patirti ,kad mes patvir- į 
tiname musų pranešimus. J

f

t sukoncen t ruo.iu
Hi i s.i\ <. ^peciališku-

1 H ■ h ‘ 11 ; ipi m i* j(}\ | j visas
loe;ss. kuii.Ts ;>)įsiėiuiau iš
gydyti, Mano mokytes ii jj-a- 
t> rimas padengia laiką dauge
lio nu I y, gyd \ me v> i rŠkų li
gų, kur man daug

t a rimas

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS l
Ant Durų, Lentų Rentų Br Stoginio PopterotCARR BROS. WRECKING CO.

3OO3-3O39 S. Halsted St Chicago, Ill.

Ar jys norite įsigyti kariną visai lengvai. Nusipirkite karmą dai
liausioje puikiausioje ir sveikiausioje vietoj Amerikoj, Vilas pavie
te, Eagle River, Wis. šimtais žmonių atvažiuoja ir perka karmas.

Taigi užkviečiu visus lietuvius kurie tiktai nori pirkti karmas 
atvažiuoti ir apsirinki kariną,ir pamatyt, kaip musų lietuviai čionai 
gyvuoja. Anksčiau atvažiuosit, turėsit geresnę progą išsirinkti. 
Dar musų kolonijoj yra apie 50 karmų vienoj vietoj, tarpe puikių 
ežerų. Dar nėra pervelu pradėt šį pavasarį jeigu tik atvažiuosite 
tuojaus. Atvažiuokite arba rašykite:

M. J. AUGULIS, Lithuanian Colony “Gausa’’ D/rek

Sanborn Company,
EAGLE RIVER, WIS.

pira.n.esinniaLS
Pranešu Waukegahieciams, kad aš busiu 

Waukeganc, panedėlyje, Gegužės 21 d. .1. BRI 1- 
žEVIcIAUS aptiekoje, 1(105 MARION 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. diena iki 
landai vakaro.

Meldžiu kreipties i paskirtų vietų pažymėtu 
laiku. TE1. 616.

DR. A. J. KARALIUS.

\ ir

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate uusidėvėjf, ner-

gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokianti kvapą, Širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojy, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą,

matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, Žaizdos, uŽnuodiji- 
mas kraujo, susii'pnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragmš 
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

iųs pirm 
nuo bite

* ■ J 1 i- ■'1 < ■. jų1' i t hii iii gaišinti 
laiko 1 bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą m bu spe 
cialistą pirmiausia ir Gėdykite 
laiką ir pinigus.

Mano

ir 
gydyn Įšininio lai
ko. i< ai a! įdėlio
site, jus įas iš dnu-

)i< li.'iiniIlgojo, kiii'ie
’-i.n <». Kini jie nesimatė 

•'(i i i.-jiisiii (kiM.iru pirmiau.
I.T’xihfi ligoniai geriausias 
roihiii.'iv Kiii'incl dėkingas 
< i:i\ snk \ s joiii's. kad aš ji 
.'\d/);ui, jps žinosite, kad aš 

i<g\dži.m. Ligoti ir nusiminę 
\vj.'ii, linkite naują viltj, atei
kite ii pasisakykite savo ligas, 
i'r.hil arhnaH dykai. Valandos: 
9 į > to iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47 gatv. Chicago.

Jlou.se


konferencijos.

Ateikit šiądie.

Einu į kitą

■ 2-ras augsi as
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

AMATŲ MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

kio jautimo bei sugaišimo nuoPRANEŠIMAS.

NAMAI-ŽEMĖ

RANDAI

Va-

Tvanas Chicagoje.
lie

Č

K 
fe

Mano metodą yra priiinni ir 
greitai veikianti.

t
t

Patarimas 
Dykai. 

Atsilankykite.

Nedaliomis: 
10 ryto iki 2 

vai. dieną 
Tiktai

505 So. State 
gatvė 

kampas 
Congress gtv.

8:30 iki 10 išryto ;
Kambary* 206

Gydytoja* ir Chirurgą*.
Vyii&kų ir 

tnippi Chnmižkų Ligų

PARDUODU troką labai pigiai. 
Turi but parduotas trumpu laiku. 
Visai mažai vartotas. Tinka bučer- 
nei, grosernei ir tt. Kreipkitės į: 
1652 W 47th St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS barzdaskutys, at
sakantis savo darbe. Gera mokestis, 
$15 į savaitę. Kas viršaus $21, bus 
per-pusę. Atsišaukite greitai.
1829 So. Halsted Si., Chicago.

H

PARDUODU pigiai čcverykų tai
symo dirbtuvę su pinišierium. Kas 
norite pirkti tą dirbtuve, kreipkitės 
šįuo adresu: J. M.,
637 W. 18 Str., Chicago, Ill.

,470.36.

pigiai.
Furniture House, 
Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAMA tvirtų vyrų už 
leberius, 26c valandoj. Pastovus 
darbas.

Allen D. Wrisloy Co., 
925 S. 5th Ave., Chicago.

REIKALAUJAME—• janitorių-por- 
terių, Truckerių, prie namų, į bar- 
nę ir lt. '

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

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų0 Ofisą, pažymėdami No 117.

Geistina, kad 
Gera mokestis 
Atsišaukit tuoj

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui vaiko. Gali būti ir ženota šei
myna—be vaikų. Atsišaukite greit 
pas akušerką, A. Shusho, 
3843 S. Kedzie ave. Chicago.

. Meldžiu at- 
arba kas žinote praneškite 
labai dėkingas.

Juozapas Užandenis, 
10925 S. Edgebrooke a v. Chicago, Ill

Senas Rusas
Special >h( s s Mot o ifikų.
Vaikiokų,

OFISAS: 11)79 Milwaukee Ave 
VALANDOS 
'Kampas North Ave.,

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakare.

REIKALINGAS greitu laiku žinan
tis atsakančiai savo darbą lietuvis 
antras virėjas. Šešios dienos dar
bo savaitėje. Turi suprasti šiek-tiek 
angliškai. 406 W. 63rd St., Chgo.

REIKALINGAS — atsakantis savo 
darbe duonkepys. Atsišaukite:

2910 W 40 St. Chicago.
Tel. Drover 3791 '

PARDUQJW pigiai dviejų sėdynių 
automobilių. Kaina $235,00. Galima 
matyti kasdien ir ned. iki pietų.
A. Masulis, 3248 S. Halsted St., Chgo.

Kazimieras Gugis
A TVVr TT A m A Gi *

DR. A„ L EPSTEIN
GYDYTOJAU IN CIURURCAS

Specialistas moterišką, vyriško, Ir vaiky li.n, 
OfisiMJ ir Gyvenimus t'

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

Ofisas atdaras iiil JO vai. ryto. 1-

*

v
4

Dr S Biežis
( hir argas

1CHICAG0S ŽINIOS

f lt

. užteko, kad užliejus kaiku

Vakar, Roselande, 9 var
ios socialistų svetainėje, į- 
,<xyko L.S.S. VIII rajono kon- 
•ferencija.

f Dalyvavo joje apie 45 de
legatai. Konferencija buvo 
Mbai pasekminga.
. Svarbesnieji konferenci- 
j®s tarimų sekami: Nutarta 
.varyti juo smarkesnę anti- 
■nilitaristinęagitaciją; nuta
rta pasidarbuoti, kad atgai- 
-finus mirusias L. S. S. VIII 
rajono kuopas; nutarta tai-

stipri, ji ir visokias šunybes 
daro, kad tik streiką sulau
žius. Bet darbininkai šie
met daug stipresni, negu se
niau. Jie jau supranta, kad 
niekas kitas jų neišgelbės, 

' kaip tik jų pačių vienybė.
Streikininkas.

rias vidurmiesčio restoraci- 
jas ir kelnorėse intaisytas 
krautuves.

Uždaryta pusėtinai nuos
tolių.

Skelbimai RANDAI

Neužmirškite, kad subatoje, 
26 d. gegužes bus tarptau
tinis balius..

rpasistengti sustiprinti silp- 
vesniasias.

Rajono valdyba palikta se
gtoji iki ateinančių naujų me- 

■tfcjj; išrinkta kelios komisijos 
attlikimui įvairių darbų; pri
pažinta, kad pasekminges- 
<«aam darbo varymui geisti
na yra, idant veikiantysis ra- 
ujano komitetas arčiau susi- 
ižinotų su kuopų organizato
riais.

Rajono organizatoriumi 
išrinktas drg. A. B. Liutkus 
(iš Cicero). Raštininku pa
siliko drg. Šmotelis, o iždini
nku—drg. J. Klevas.

Nutarta dar, kad rajonas 
turi paraginti kuopas intai- 
ųyti taip vadinamus keliau
jančius knygynus, kokie, pa
vyzdžiui, rytinėse valstijose 
-fcad yra. Paskui, da nutarta 
parūpinti rajono sekretoriui 
rašomąją mašinukę.

Didžiuma konferencijoj 
dalyvavusių delegatų išreiš
kė taipgi pageidavimą, kad 

-sekretorius vertė
ju© greičiausia persikel

tu i Chicagą.
Iš konferencijos tarimų, 

4š delegatų pranešimų apie 
atskirų kuopų gyvavimą ir 
sveikimą pasirodė, kad gali
ma tikėti'es, jog ateityj L. S. 
6. darbas VIII rajone bus 
daug pasekmingesnis, negu 
4cad buvo iki šiol, nes kuopų 
intekmų visuomenėje vis au- 
-ga, o narių skaitlius atskiro-

■Streikas bu? 
laimėtas.

St r e i k u o j a n t į s Ha y w o o d 
^Brothers and Wakefield ko
mpanijos darbininkai nepri
ėmė kompanijos pasiūlymų. 
Visi streikininkai atmetė 
įuos vienbalsiai. Vieton ko
mpanijų išlygų jie išstatė sa
kiąsias.

Darbininkų reikalavimai 
yra tokie: 9 valandų darbo 
diena; subatoj darbas turi

už 10 valandų, padidinta de
šimčia nuošimšių.

Jei samdytojai nesutiks su 
i&itais darbininkų reikalavi- 
?»iais, tai pasta rieji yra pasi
ryžę streikuoti toliai, keliai 
Uaimės savo“, tai yra iki’ sam
dytojai užsileis.

Matydama šitokią streiki- 
siinkų vienybę minėtoji kom- 
fljahija jau pradeda lenkties. 
Si jau siūlo pakelti algas pen 
4tiais nuošimčiais ir įvesti 9 
valandų darbo dieną. Bet 
darbininkai mato,.jog jie lai- 
anės ne tai, ką jiems kompa
nija siūlo, bet ką jie iš jos 
;patis reikalauja, ir todėl jie 
ueužsileidžia. Darbininkai 
gura susiorganizavę ir jaučia
si turį spėkos iškovoti, ko no-

Neprošalį bus pakartojus 
da kartą, kad subatoj, gegu
žės 26 dieną, West Side Au- 
ditoriume, kampas Tailor ir 
Racine gatvių, rengiama mi
lžiniškas tarptautinis kon
certas ir balius parėmimui 
Rusijos revoliucijos. Progre- 
syvės lietuviškosios visuome
nės prašoma nerengti tą va
karą jokių pramogų, o atsi
lankyti į rengiamąjį tarp
tautinį koncertą ir balių 
West Side Auditorium svet.

Reikalaus pasakyti už 
ką kariaujama.

Sekamą nedėldienį didžiu- 
lame Auditorium teatre, ker
tė Congress ir Wabash gat
vių, šaukiamas. milžiniškas 
mitingas, kuriame norima 
išnešti rezoliuciją, reikalau
jančią, idant Washingtono 
valdžia — prez. Wilsonas— 
užreikštų, ko jieško Ameri
ka šioje karėje: kokiomis iš
lygomis ji sutiktų taikytieš?

Mitingas šaukiamas 2:30 
vai. po piet. Visi į mitingą!

Rusijos žiaurumų 
pėdomis.

Tikrai demokratiškas 
reikalavimas.

Valdžios agentai padarė 
kratą Socialistų partijos cen 
traliniuose ofisuose (kam
pas Halsted ir Madison gat
vių). Paimta literatūros.

Reiškia, jau prasideda 
šioj šalyj tokis jau pat dar
bas, nuo kurio dar nesenai 
pasiliuosavo Rusija.

______  ATIDUODAMA randon kampinė, 
puikioje vietoje del likerių arba sa- 
liuno, sankrova. Atsišaukite į

Šiose Naujienų skiltyse a. m. stein, 2855 w. 38th st., chgo. 
smulkieji, sulig jų rųšies 
tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė 
geidžiamajam tikslui at
siekti.

Tai tiesa. Ir lodei pata
riame visiems, kurie tik tu
rite kokių reikalų, paudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų 
skelbim ų skiltim is.

Naujienas kasdien skai
to dešimtįs tūkstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika
lų. Jie jieško įvairių pro
gų. Tat pasisakykite jiems, 
ko geidžiate, ką turit jiems 
pasiūlyti. Pasisakykite per 
Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18W 
S. Halsted St., asmeniškai, 
pačtu, arba telefonu: Canal 
1506.

PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

1? WuftipIta

951 W. 19th St, Chicago, W

PARDUODU barbernę labai pigiai 
arba daiktai iki gegužės 30-tos; 4 
krėslai pirmos klesos. 
užsiėmimą. Ch. M.,.
9003 Commercial Av., S. Chicago, III

PARDUODU “Excelsior” motor- 
cykle, dvigubas inžinas, 7 arklių jie- 
gos, vartotas vos 3 mėn., už $80. Ma
tyti galima vakarais ir nedėliomis. 
Juozas Mosgers, 6060 Lafayette Ave., 
Chicago, Ill., Phone Wentworth 6645

PARDUODU bučernę, puikus setas 
įrengimų. Geras biznis, pigi randa 
su flatu. Daug' lietuvių apgyventa 
ir vis daugiau apsigyvena. Geriau
sia bučerne šioje apielinkėje. Pasi
teiraukite: 3001 S. Wallace St., Chi
cago, Ill.

Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE!

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

Jieškokite pagelbos kur turite rasti
Ir stokite ant kelio į sveikatą.

Priėmimo 
Valandos: 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietij.

Vakarais 
6 iki 8 v. vak.

JUMS NIEKO NEKAINUOS už APZIURfcJIMA, jel^u jus odysitės. Tikra® fit 
neabejotinas apžiūrėjimas atrak jysy TIKRA FIZIŠKA STOVI ir pagelbės jums teė
jau atsistot ant kelio, vedanči® i MRMCkt* ir iivengsit kankynių Ir netikros chinaratĮtMI 

Daug metų patyrimo. Vėliausi pasekmingi gydymai medikališki ir elektrižkL 
Naujausios mados jrengimai. Viskas geriausio sergantiems žmonėms.

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo praėalinta greitu laiku ir j laiką varto* 
jimu naujausios mados moksliškų metodų.

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

AR JUS KENČIATE NUO
Silpnų 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 kitų 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 ym 
pavojingas. Ligą nėra užmigdoma.

Dr. H. S. WHITNEY
t

505 So. State gtv., kampas Congress gtv., Chicago.

Chicago j ir visoj Illinois 
valstijoj paleista per gyven
tojų rankas tūkstančiai peti
cijų, kurios reikalauja, idant 
prezidentas Wilšonas ir kon
gresas neimtų prievarta ka
riuomenėn šios šalies gyven
tojų be visų šalies gyventojų 
sutikimo. Peticijose reika
laujama, kad priverstino 
kareiviavimo klausimas šioj 
šalyj butų paleistas gyvento
jų nubalsavimui referendu
mu.

Kadangi visos dabartinės 
valdžios, o jų tarpe ir Ame
rikoniškoji, sakosi kariauja
nčios už demokratijos teises, 
tai išreikštasai peticijose rei 
kalavimas turi da didesnę 
svarbą: juk jose kaip tik ir 
reikalaujama duoti visiems 
žmonėms tarti savo balsą.

priverstino kareiviavimo rei 
kalingumą aiškinant, reikia 
pripažint, kad priverstinas 
kareiviavimas, patsai savai- 
mi yra priemonė labai nede
mokratiška, ir kad šios šalies 
gyventojai bus priešingi 
jam. Taip galima spręsti 
kadįr iš balsavimo pasekmių 
tame pačiame priverstino ka 
reiviavimo klausime. Austrą 
lijoj, kur gyventojai daugy
be balsų atmetė valdžios pa
siūlytąjį konskripcijos bilių.

Taigi taikos šalininkai pri 
valo pasidarbuoti, kad juo 
plačiau paleidus minėtąsias 
augšeiau peticijas, kad juo 
daugiau balsų po jomis ta- 
ptd surinkta, idant tuo budu

rius į kongresą ir preziden
tą. "
' Užpildytąsias parašais pe
ticijas reikia siųsti sekamu 
adresu: Mr Oliver C. Wilson, 
Room 312, 803 West Madi
son Str.

Socialistų partijos Cook 
County lokalo atskaita.

Įplaukų balandžio mėne
syj (šių metų) lokalas turėjo 
$1,453.30. Gi su atlikusiais 
iš kovo mėnesio $159.67, i- 
plaukų balandyj išviso buvo

Išlaidų į tą patį laiką lo
kalas turėjo 
dinas, liko $142.61c.

Nors subatos vakare 
taus palijo | palyginamai ne 

Tiesa, ir kompanija yra perdaugiausia, tečiaus ir to

Areštuoja priešingus 
karei asmenis.

Chicagos policijos agentai, 
investigacijų biuro viršinin
ko Hinton G. Cabaught lie
piami’, areštavo šešis Pasau
lio Pramonė^Darbininkų or
ganizacijos narius. Kalti

nami areštuotieji tuo, kad 
jie neva varę agitaciją pa
rankią vokiečiams. Trijų 
areštuotųjų vardai sekami: 
Hugo Seifano, Louis Davi- 
doff ir Harry Howard.

Pajieškau dėdžių: Kazimiero ir 
Antano Dvarionų; paeina iš Kauno 
gub., Skuodo apskričio, Salantų pa
rapijos, Laivių kaimo. Meldžiu at
sišaukti 
—busiu

Pajieškau Wilimo Naviko, Alekso 
Peleckio ir Antaninos Peleckaites, 
iš Panevėžio pav., Krekenavos mie
stelio. Pirmiau gyveno West Troy, 
N.Y. Jie patjs ar kas juos žino ma
lonės pranešti: Ignacas Zaųkeviče, 

P O Box 842 Melrose Park, Ill.
KAREIVIS Zenonas Meiliūnas, 

jieškau brolio Kazimięro Meiliūno ir 
draugų: Mikolo ir Jono Vaitekūnų, 
prieš karę gyvenusių Chięagolje. Mel
džiu atsiliepti arba kas žino apie 
juos, meldžiu pranešti jų adresus. 
Mano adresas: Russija, Dieistvuju- 
ščaja armija, 28-oi ppfkovyj Artil- 
lėriiskij divizion, 2-oį. park, Starše- 
niu feierverku Zenonu Milunasu.

IJV

PARSIDUODA —saliunas puikioj 
vietoj, lietuvių apgyventoj. Parda
vimo priežastis —k savininkas eina 
į kitą biznį. Kreipkitės į

Frank Schnolis
3256 S. Morgan St., Chicago

PARDUODU vartotą Packard, 7 
sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. Priverstas parduoti grei
tai ir labai

Kulis 
3224-26 So.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti 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.

Lietus išvaikė patriotingą 
parodą.

Subatos vakare Austin’e 
tapo surengta patriotiškas 
parudavimas. Paėjus gatvė
mis minia sustojo klausyti 
Oak Parko majoro kalbos. 
Seržantas Anderson tikėjos 
po prakalbos gauti keletą y- 
patų armijom Kaip staiga 
klausančius užklupo lietus. 
Minia išbėgiojo. Seržantas 
vargšas negavo kareivių.

ĘARDUODU pigiai lotą, vertas— 
$800, parduodu už $435. Lotas ran
dasi ant Griffin Subdivision ,netoli 
nuo Archer, karai eina į miestą. Par
duodu greitu la’iku. Atsišaukite į: 
4606 So. Paulina St., Chicago, UI.

PARSIDUODA barhernė (trijų kė
džių) lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje, iš priežasties ligos. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite tuojaus: 
4500 Herniitage Ave., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliško^ ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, polili- 
kinės ekonomijos, pilietystėš, daili a - 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, 111.

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

D.-my T.< vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
de)'? Delio, kad liikslančiai 
J<ej)?i;i mid sliDkinės kirmė
lės, bei gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokiy 
parazitu yra; perėjimas matui 
Šmotą arba dalelių stučkinėa 
kirmėlės.

Nu) od\mo ženklai yra išba
lusi išvaizda, f 
po akių, sunykimas, 
spjaudymas 
nustojimas 
si valgymas, 
valgio nekuriu 
silkės,

tamsus linkiai 
nuolatinis 

,apsivėlęs liežuvis, 
apetito, godus ap- 

sirguliavimas 
valgių, k 

svogūnų, uksuso, ir

tini j ų vadų ir biznio 
atstovų konferencija.

mesnieji Am. Darbo Federa
cijos vadai ir viršininkai, at
stovaujantis kapitalo intere
sus, turės bendrą užkandį, 
kuriame dalyvaus taipgi ir 
keletas anglų delegacijos na
rių. Anglai papasakos apie 
savo patyrimus iš organiza
vimo darbo spėkų karės rei
kalams. — Kaikurie jųjų pa
tarimai bus .sekami: veng
ti vaikų.darbo, trumpesnės 
darbo valandos ir viena die
na pasilsi© savaitėje padaro 
darbą našesniu, negu kad vi
sų septynių dienų savaitėje 
darbas; moterų darbas turi 
būti apmokamas lygiai su 
vyrų darbu, jei jis yra toks 
pat, etc.
300 kalinių paliuosuota.

Trįs šimtai ypatų tapo pa
liuosuota iš pataisos namų 
sulig namų perdėtinio White 
patarimu. Kaliniai pasiža
dėjo ir savo dalį pridėti prie 
karės varymo darbo.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, dąvenport, 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. Parsidups taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
roš gtv., Chicago, Ill.
t TURIU paaukauti seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir-6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra^ 
sinės lovos, paveikslai, firankos 

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

Vartoti vos 90 dieną.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė 

Chicago. UI.
GERA PROGA, PASINAUDOKITE!

PARSIDUODA labai pigiai rakan
dai iš priežasties vyro pabėgimo nuo 
manęs. Paliko mane su mažu kū
dikiu ir be vieno cento. Rakandai 
geri, Taipgi parsiduoda namas — 6 
ruimai, $15 ramios, del vienos fa- 
milijos ir du lotai žemės. Galima pri
sieti daržovių del pragyvenimo. Mel
džiu atsišaukti greitu laiku po šiuo 
adresu:

Alena Pašakarnienė, 
367 E. 116 St. Kensington, III.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns ant visados, arba lik vakarais ir 
subatoj nuo pietų, 
kalbėtų lenkiškai, 
geram darbinihkui.
434!) So. Hermitage Ave. Chicago, Ill.

REIKALINGAS asistentas prie 
kiaulių mušimo ir formaųąS prie 
pjovimo. Geistina kalbantis lenkiš- 
ka'i. Atsišaukite j Independent Pack
ing Co., 41st and Halsted St., Chicago 
Phone Yards 4180.

PARDUODU 2 augštų medinį na
mą, 6 ir 6 kambariai; toiletas, ge- 
sas ir tt. Namas gerame stovyje. Par
duosiu pigiai.
947 W 18 SI. Atsišaukite į savinili
tą — Frank Buch ei,
1539 S. Homan ave. Chicago.

Tel. Lawndale 744

Veda visokius reikalus, kaip kriminaU&kuose 
i taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn Si. 

1111-11 Unify Bldg.
Tel. Central 4411

DEL KARfiS reikalinga bus daug 
extra gerų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

Pranešu Gerbiamąja: Visuo
menei, kad atidarymas nau
jo daržo, priešais Leafy Gro
ve, kuris vadinsis WHITE 
CITY GROVE, įvyko gegu
žės 20 d. 10 vai. ryto.

Labai paranki vieta rengi
mui piknikų ir išvažiavimų.

Kviečiu draugijas reikale 
kreipties. Randa pigi.

A. BLINSTRUP, Savininkas
Archer and Kean Avės.,

Chicago and Joliet Lines.
Tel. Willow Springs 6. Cook County

ATIDUODAMA random vienas 4 
kambarių fialas ir keletas ofisų. A- 
tiduodama randon ofisai vieniems 
vyrams del miegamų kambarių už 
prieinamą kainą. Garu šildomi, ir 
karštas vanduo. Atsišaukite j saliu- 
ną arba 731 W. 18 str. TelefOliuo
kite: Mr. Nctter, Main 4609.

PARDUODU namelį. Geroje vie- 
oje, Kaina $1,200. Inniokėk $300. 

Už cash parduosiu pigiai. Nesigailė
site atsilankę. Kreipkitės j savinin. 
3804 Low<5 Ave., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEčI AI

ATIDUODAMA rand 
rus kambariai, su valgį 
vaite. Galima gyventi 
vieta pakeleiviams, 
fonas. LIETUVIŠKA 

*1606 So. Halsted St.
Tel. Canal 5

n geri šva- 
, po $5 į ša
po 2. Gera 
iiiaynė, tele- 

HOTELIS, 
Chicago.

2.

ANTRU ir trečiu mortgag* sutelkiama pa- 
akoln nuo $100 iki $5000.00 po 8 ir 6 pro« 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui Interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo- 
snvyWs, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

I North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4MI.

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

3149 S. Morgan St. Kertė 32 M. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

'Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 v *. Nedėlio- 
mis vakarais ofis atdarytas.

Telephone

su tuščiais viduriais, apsireta- 
kimus nrvcikhnno, nusilpai 
jimas alminl irs, galvos ftkau- 
dčjimas, apkvaitimas, hikioji- 
mas juodulių prieš akis, uis&> 
Jdmšimas gerklės, i nkštys vi- 
durinosc, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, ž vi miri
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, mmmlenimo ir ba&- 
gimjaueio judėjimo, širdies pta 
k imas, mmvargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir lt.
'Jeigu jus esate kankinamai 

stuČkmės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir necikvok pinigų 
pi iimdinėjimu vaisti; del jųsų 
simptomu, bet ateikite ir ai 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus mm stučkinės kir-

Al< ik he at idf I iodb><>.
PA! ITAimiAS A JSAI DYKAI 
Valandos:

DR. FIELD
740 AV. MndisoB ratvr, kampas

Dr. Ramser

nuoja 
786-88 
lubos.

I i ui :>n
8 duot

M i H, n > 11 <) A v« .. :<

k i 2 
H.

P®

(877.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SI., ( hieaga.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Paaedčlyj, Ketverte Ir Sabetel

Paprastomis dienomis pirma* fimfl 
16c, Balkonas Sc.

Subatoa vakarais 
mas floras 1



Kaina 2c Price 2c.
WUMOSKK

Didelis gaisras Atlantoj Maisto riaušes Portugalijoj
pa

is

■■

WASHINGTON, geg. 22.
se pūdytų maisto produktų, —ginios/iš Washingtono

1

nieko

Gaila paleisti savo aukų.
u

Well ■ newvorkieciai tu-

. IGNORUOS RUSSELLJ GAISRA] MIŠKUOSE

penkiolimos

CHEWING GUM’O FAB- 
BRIKININKŲ PELNAI.

Alkana minia užpuolė kelis 
maisto sandėlius Lisbonoj

Ugnis nušlavė apie šimtą 
skersgatvių; nuostoliai 
siekia milionų dolerių.

Siūlo Ispanijai pagelbos pa
sibaigus dabartinei karei.

Italai užbėgę jiems už akių 
pradėdami užpuolimą.

Parlamentas tečiaus prieši
nasi valdžios politikai.

Palestinos žydai atsišaukia 
j wvisų šalių socialistus.

Laikinoji valdžia turi paski
rti Užrainai kabinėta.

VOKIETIJA NUSILEI
DŽIANTI ISPANIJAI

Rusų socialistai su juo nesi- 
skaitys kaipo su partijos 
atstovu.

MOUNT HARRIS, geg. 22 
—Apie septyni šimtai Mount 
Harris gyventojų turėjo jie- 
škoti prieglaudos artimiau
siuose kalnuose delei nepa-

Kad spekuliantai galėtų 
pelnų pasiplėšti.

IŠARDĖ AUSTRU 
PLENUS

SUSIRĖMĖ SU MEXI- 
KIEČIAIS

DIDELI POTVINIAI CA- 
LIFORNIJOJ

MAISTO RIAUŠĖS POR
TUGALIJOJ

NORI PAIMT VALDŽIOS 
ŽINION GELEŽINKE

LIUS

šimtai žmonių išvyta, iš 
namų.

UKRAINA REIKALAUJA 
SAVYVALDOS.

MELAS AR PAJUOKA
VIMAS

NORI ĮVELTI KARĖN 
K YNI JĄ.

Thomas Mooney 
Po jos tui’ėsią sek-

z• f

Norima nustatyt anglių 
kainas.

Tai nauja newyorkieciams 
“malonė”.

nepaprastu greitumu
skandino Atlanta a miesteli

V

ugnies juroje.

CHAUX DE FONDS,

S 
i- 
'i 
S
iU 
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DIDELIS GAISRAS AT
LANTA MIESTE.

KASYKLŲ ir GELŽKE-
L1Ų BARONAI AP1PLĖ 

ŠIA PUBLIKA,

IR VĖL RENGIA ŽYDŲ 
SKERDYNES.

'Ii
I

v

M

MAISTAS PŪDOMA.

/ KAPITALISTAI NENU
STYGSTA.

ŠAUKS AIRIJOS ĮSTEI
GIAMĄJĮ SUSIRINKIMĄ.

Susirinkimo pirmsedį pa
skirsiąs karalius Jurgis

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, Ill., under the Act of March 3, 1879.

ATMUŠTA TURKŲ 
ATAKOS. 

'PETROGRADAS, ge. 22. 
... Oficialiai pranešama, kad 
turku bandymas užgulti ru
sus ties Ardasi, Kaukazo 
fronte, nuėjęs niekais. Už
puolime turkai aplaikę sun
kių nuostolių.

Į
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Chicago, III., Utąrninkas, Geg. (May) 22, 1917.
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Pirmas Įdėt, Dienraštis

mjienos, i8<o sooth halsted street
CHICAGO, lUUlNOIS 
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Maisto spekuliantą šuo 
kalkis

NEW YORK, — Kuomet 
tūkstančiai žmonių kuone C-

badu miršta, dėlto, kad mai
sto daiktai neįperkamai bra
ngsta, ir tą brangumą pa
prastai teisinama tuo, kad 
buk. tų "maisto daiktų maža 

r esą, tai New Yorke dokuo
se, ištisai Hudson upės per
eitą savaitę puvo arti milio-------------- ----------------- -- ----------------------------- - jiv/Į/cc

prastų Yampa upės potvi- 
daiktų, sugabentų čia dau
giausia nuo farmų iš pietų 
valstijų.

Maisto spekuliantai tyčia 
pūdo tuos maisto produktus 
sandėliuose ir neišleidžia rin 
kon, kad palaikius augštas 
kainas, ir tuo budu turėjus 
didelių pelnų.

Pereitą savaitę New Yor- 
ko miesto sveikatos depar
tamentas liepė prašalinti 800 
tūkstančių svarų sandėliuo-

dėlto kad jie šugedė ir ne
betinka vartojimui. Bet 
maisto spekuliantai dėlto nei 

/kiek nežudė. Jie telegrafa
vo farmeriams, kurie atsiu
ntė čia savo produktus par
davimui, kad, girdi, jūsų pro 

duktams nebuvę rinkos ir 
jie supuvę begulėdami. Svei
katos departamentas liepęs 
visa sunaikinti.

Taigi spekuliantai 
nežudė, nužudė tik farme- 
riai, dėlto kad, pasak speku
liantų, nebuvę kam jų pro
duktų nupirkti, niekas ne- 
reikalvęs..

Tuo tarpu New Yorke 
žmonės badu miršta.

Kas yra New Yorke, tas- 
pat dedasi dabar visoj Ame
rikoj. Razbaininkai speku
liantai susimokinę laiko san
dėliuose reikalingiausius 
žmonių gyvenimui daiktus ir 
maisto produktus, pūdo juos 
ten, skelbia, kad tų daiktų 
esanti stoka, ir už tai, ką jie 
teikiasi žmonėms parduoti, 

’ plėšia neapsakomus pinigus.
Ar ilgai žmonės pakęs to

kį dalykų stovį, kur keletas 
susimokinusių razbaininkų 
visą šalį terorizuoja?

ATLANTA, Ga., geg. 22. 
Vakar po pietų Georgija va
lstijos mieste, Atlanta, išti
ko milžįpiškas gaisras, kuris 
nušlavė apie šimtą skergat- 
vių gražiausios įhiesto da
lies, palikdamas benamiais 
tūkstančius to miesto gyve
ntojų ir pridarydamas už 
milionus dolerių nuostolių.

Gaisras prasidėjo negrų 
distrikte iš vieno tvarto ir 

nių. Upės vanduo pakilęs 
astuoniomis pėdomis virš 
normalio stovio. Tai pasek
mė didelės šlapdribos, kuri 
čia siautė apie pora dienų. 
Laukiama dar didesnio van
dens pakilimo.

skelbia, kad norima perva
ryti kongrese bilių, kuris su
teiktų prez. Wilsonui veik 
neapribotos galios valdyti 
šios šalies geležinkelius bė
giu dabartinės karės, jeigu 
tai pasirodytų esant reika
lingu.

Taip jau norima paskirti 
dar tris ministerius, kurių i-' 
k i šiol Suv. Valstijos neturė
jo, būtent — maisto, amuni
cijos ir transportacijos.-

PEKINAS, geg. 22.—Va
kar turbut buvo triukšmin
giausias Kynijos parlamento 
posėdis, koks tik kada nors 
ten yra buvęs. Mat dabar
tinis Kynijos ministerių pir
mininkas Tuan-Chi-Jui' būti
nai nori įvelti šalį karėn su 
Vokietija. Tuo tarpu par
lamento didžiuma priešina
si tokiam žingsniui.

Premieras vis dėlto tikisi 
atsiekti savo, šiandie, sako 
jis, turėsią būti išrištas ka
rės paskelbimo klausimas. 
Jeigu gi parlamentas dar 
bandytų priešinties jo politi
kai — jis busiąs paleistas. 
Toks karingas tas Kynijos 
premieras.

NEW YORK, geg. — Žy
dų socialistų dienraštis For
ward, New Yorke, aplaikė iš 
Petrogrado pranešimą, bū
tent, kad Rusų Socialistai pil 
niausią ignoruosią/supatri-1 
otėjusį socialistą Charles E- mylių fronte.

dward Russell’į, kurį prez. 
Wilsonas paskyrė atžagarei
vio Rooto komisijos nariu.

Tuo klausimu, sako For- 
wardo korespondentas, Ma
ksim Gorkio redaguojama
me laikraštyje, Novaja Žizn, 
tilpo ilgokas straipsnis. Lai
kraštis sako, kad Russell ir 
Duncan (neva darbo unijos 
atstovas) negali but skaito
mi tų organizacijų atstovais, 
kadangi juos pasirinko ne 
organizacijos, bet pats prezi- 
edntas,1 ir kadangi jie yra la
bai tolimi toms organizaci
joms žmonės.

Vadinasi, Rusijos sociali
stai ir be amerikiečių prane
šimo, ko taip bijojo šios ša
lies kapitalo tarnai, pažįsta 
Rooto kompaniją — ir 
plauko ir iš giesmės...

STATYS DAUGIAU 
LAIVŲ

Valdžia reikalauja dar 
24 minų gaudytojų.

WASHINGTON, ge. 22. — 
Vakar laivyno sekretorius 
(ministeris) J. Daniels va
kar laikė ilgą konferenciją 
su 12 laivų komp. atstovais. 
Valdžia mat umu laiku nori 
turėti dar 24 naujus minų 
gaudytojus-žvejdtojus. Nau
jieji laivai turėtų būti 1000 
tonų intalpos kiekvienas.

Ar valdžia mano siųst juos 
pagelbon Anglijos laivynui 
prieš .vokiečių- submarinas,. 
ar čia pat naudosis jais, pra
nešimas nesako. ♦

STOCKHOLM, geg. 22.— 
Tarptautinės socįalistų kon
ferencijos - sekretoriatas 
aplaikė iš Palestinos žydų 
draugijų telegramą, kurioje 
sakoma, kad turkų valdžia ir 
vėl rengia žydų skerdynes 
Palestinoje. Ji buk įsakiusi 
visiems ten gyvenantiems 
žydams apleisti savo gyveni
mo vietas, t.y. kraustyties 
lauk iš Palestinos. Ypačiai 
gi tasai įsakymas taikoma į 
Judėjos, Jeruzolimo ir Ga
lilėjos žydus.

Žydų draugijos atsišaukia 
į visų šalių socialistus, kad 
jie darytų ką nors sulaiky
mui žiaurių turkų valdžios 
darbų.

WASHINGTON, geg. 22. 
Užsienio pirklybos biuras 
praneša, kad šiais metais 
chewing gum’o fabrikinin- 
kaį išsiutė apie už vieną mi- 
lioną dolerių vertės savo iš
dirbinių. Tai yra d,u syk 
daugiau negu kad. pereitais 
metais buvo išsiųsta.

ANGLAI UŽPUOLA VO
KIEČIUS.

LONDONAS,> geg. 22 — 
Anglai išnaujo pradeda už
pulti vokiečius Arras fęonte. 
Vakar šioje vietoje jie atė
mė iš vokiečių apie 2,000 ar
šinų tvirtai įrengtų vokiečių 
apkasų.

Kova tęsiasi

Lenino laikraštis negaunąs 
telefono; į telefono opera
tores veja lauk pasiunti
nius. į

STOCKHOLM, geg. 22.— 
Chicago “Daily News” kore
spondentas) Stockholme, pra 
■neša iš ten sekamą. — Petro
grado telefonų operatorės 
padarę slaptą sutartį prieš 
socialistų radikalų vadą Le
niną. Per tris dienas jo re- 
daguojamąsai laikraštis, 
Prayda, nei pats gavęs tele
fono neigi kiti galėję prisi
šaukti jo...; Po kelių dienų 
Lenino laikraštis pasiuntęs 
telefonų kompanijos rašti- 
nėn tirs savo įgaliotinius. 
Kompanijos superintenden
tas nustebęs, kuomet jam pe
rstatyta dalykas, nes perva
des buvo sveikos. Nueita į 
operatorių kambarį, čia tai
gi paaiškėjo, kad merginos 
turį padahę sutartį neduoti 
nei Pravdai nei gi reikalau
jantiems jos telefono. Ko 
gero — merginos dargi pra
dėję šaukti: “šalin Leniną 
ir jo maištininkus! Meskite 
juos lauk! Laukan, jus iš
davikai!”

Merginoj ir ateityj atsisa
kę suteikti.Pravdai telefoną. 
Nebuvę kag daryti. Reikėjo 
ten pasodinti savo žmogų-

1 Kažin, ar tai sužinus '-to 
korespondento melas ar tik 
taip sau pasklydęs nekaltas 
juokelis, taikomas karininkų 
skoniui.

ROMA, geg. 21. — Speci
alia Chicagos “Daily News” 
korespondentas Italijos fro
nte praneša iš ten sekamą.— 
Dabartinis italų užpuolimas 
prieš austrus pradėta kaip 
tik tuo laiku, kada austrai 
rengėsi užpulti italus Isonzo 
fronte ir atimti iš jų svarbų 
militariu žvilgsniu miestą— 
Garizią. Šioje vietoje aust
rai buvo sutraukę daug nau
jos kariuomenės ir milžiniš
ką daugybę amunicijos. Liko 
tik padaryti paskutiniai pri
sirengimai ir užpulti priešą. 
Gen. Cadorna betgi išardęs 
austrų pienus. Jie netik kad 
nespėję užpulti italus, bet 
dar šiomis dienomis turėjo 
atiduoti jiems nemaža savo 
kareivių ir keletą labai svar
bių apsigynimo punktų.-

BUKLUS KUNIGAS.

Mokėjo iš vienos pupos 
padaryti gera biznį.

Mount Carmel, Ill. — Me
todistų bažnyčios kunigas 
Michell, padaręs kolektą ba
žnyčioj, skaitydamas pini
gus rado, kad kažin koks šel
mis parapijonas vietoj nike
lio ar dešimtuko įmetė jam 
pupą. Kunigas betgi tuo 
nenusiminė. Buklus biznie
rius jis ir čia sumanė biznį 
padaryti. > Ir padarė. Bur 
tent, jis čiajaų bažnyčioj su
rengė pupai aukcijoną ir 
pardavė jį už $7.50.

LONDONAS, geg. 22. — 
Vakar Anglijos premjeras 
Loyd George prąnešė atsto- 
yų butui, jogei gereitu laiku 
valdžia mananti Sušaukti j- 
steigiamąjį Airijos susirin
kimų, t. y. susirinkimą, ku
riame butų išdirbta busimas 
Airijos savyvaldos projek
tas. Tartie susirinkime tu
rėsią teisių dalyvauti žino
mas skaičius visų Airijos 
partijų atstovų, k.a. unijų 
atstovai, bažnyčių, vaizbos ir 
apšvietos įstaigų, nešiski- 
riant- ir Sinn Feiner’ių, t.y. 
Anglų valdžios priešininkų, 
partijos įgaliotinių.e

Jeigu, girdi, susirinkusieji 
airių įgaliotiniai išdirbsią 
tinkamą savyvaldos projek
tą, valdžia darysianti visa, 
kad jis kuoveikiausia butų 
įkūnytas gyvenimam

AMSTERDAM, geg. 22.— 
Čia gauta pranešimų, kad 
Berlino valdžia jau davusi 
atsakymą į Ispanijos notą, 
kurią pastaroji buvo in tei
kusi Vokietijos ambasado
riui reikale paskandinimo 
jos pirklybinio laivo Patri
cio. Vokiečių valdžia sako 
pranešimas, daro žymių nu
sileidimų Ispanijai. Pirmiau 
šia už paskandinimą Ispani
jos laivų Vokietija kaltina 
Angliją, kuri buk tyčia su
vėlinanti' tų laivų išplaukimą 
iš prieplaukų, del ko ir įvy
ksta ’’klaidos”. Vis dėlto 
Vokietija žada visais gali
mais budais atsiteisti Ispani
jai pasibaigus dabartinei 
karei. Tarp kita Vokietija 
buk organizuojanti kompa
nija, kuri po karės supirktų 
visą Ispanijos vaismedžių 
derlių. Taip jau busią įkur
ta nauja laivų linija tarpe 
Hamburgo ir Ispanijos.

WASHINGTON, geg. 22. 
—Valstybės departamentas 
praneša, kad vakar netoli 
Nogalės, Mexikos pasięnyj, 
ištiko mažas susirėmimas 
tarpe Suv. Valstijų kariuo
menės ir mexikiečių. Suim
ta keli Mexikos banditai, 
bandžiusieji pereiti rubežių 
į Suvienytąsias Valstijas. 
Suimtųjų tarpe buk esąs vie
nas amerikietis, tūlas G. 
Holmes ir buvęs Vilios sek
retorius M. Gonzale'.

Kitoje vietoje iš vienos 
Mexikos pusėje stovinčios 
stubos paleista šūvis į ser- 
gtantį rubežių šios šalies ka
reivį. Kareivis taip jau at
sakęs šuviu. Ir viskas nuti
lo.

SUMIŠIMA I ISPANU OI E.
MADRID, geg. 22. — At

eina žinių, kad šiomis dieno
mis ištiko didelių demonstra 
cijų Saragosso mieste, Ispa
nijoj.

Ukraina reikalauja savy 
valdos

LONDON, geg. 22. —Reu- 
terio žinių agentūra praneša 
iš Petrogrado sekamą. — 
Šiomis dienomis Kieve atsi
buvo didelis suvažiavimas, 
kuriame buvo atstovaujama 
apie 1,000,000 ginkluotų uk
rainiečių (kazokų) Ukraino
je i iškaręs fronte. Suvažia
vimas priėmė rezoliuciją, 
reikalujančią suteikti Ukra
inai savy valdą. Kaipo pir
mą žingsnį prie busimos sa
vyvaldos laikinoji valdžia 
turinti įsteigti tam tikrą mi
nisteriją tvarkymui Ukrai
nos reikalu.

LISBON, geg. 2. — Asso
ciated Press žinių agentūra 
praneša, kad vakar Portu
galijos sostinėje, Lisbonoj, 
ištiko maisto riaušių. Minia 
išalkusių sostinės gyventojų 
užpuolė kelis maisto sandė
lius. Policija tečiaus grei
tai padariusi tvarką — išvai
kydama minią.

Riaušes, kaip skelbia pra
nešimas, iššaukė duonos ir 
bulvių stoka, kas ‘ skaitosi 
svarbiausiu neturtingųjų 
žmonių maistu. Mėsa, svie
stas ir tt. tiems žmonėms 
neįperkama delei nepapras
to jų brangumo.

SAN FRANCISCO, geg. 
22. — San Francisco kapita
listai nenustygsta. Nežiū
rint, kad jau išėjo aikštėn 
biaurus jų suokalbis nužu
dyti darbininkų vadus Bil- 
1 i n g s ir M o o n e y, jie 
vis dėlto nesiliauja jieškoję 
priekabių prie kitų, įveltų 
jų sumoksle asmenų. Tele
grafas praneša, kad vakar 
pradėta kamantinėti ponia 
Rena Mooney, nuteistojo pa
korimui 
moteris.
ti dar Veinbergo ir Nokino 
kamantinėjimas."

PALIUOSAVO SOC. LAIK
RAŠČIO REDAKTORIŲ.

Šveicarijos valdžia pasiun
tė kariuomenę “tvarkai 
padaryti”.

ciated Press žinių agentūra 
praneša, kad pereitą nedėlią 
sukilusi minia paliuosavo iš 
Chaux De Fonds miesto ka
lėjimo Šveicarijos soc. part, 
nacionalės tarybos narį ir 
soc. laikraščio La Sentinelle 
redaktorių, d. Paul Grabe. 
Valdžia buvo nubaudusi jį 
aštuonioms dienoms kalė
jimo už tūlą nepatinkamą 

jai straipsnį, tilpusį jo reda-z 
guojamam laikraštyj.

T atsitikimo vietą pasiųsta 
kariuomenė — “tvarkai pa
daryti.”

WASHINGTON, geg. 22. 
— Ką tik pasibaigė pirkly
bos komisijos tyrinėjimas 
kas del minkštųjų anglių sto
kos ir jų brangumo, nuo ko 
pereitą žiemą nemaža turėjo 
nukentėti šios šalies gyven
tojai. Ir kas gi? Iš komisi
jos raporto paaiškėjo, kad 
anglių yra Įvales. Anglių 
kainas kelia kasyklų baro
nai, o jų nepristato geležin
kelių kompanijos — tikslu 
bendrai apiplėšti pirkėjus.

Pirklybos komisija pata
ria valdžiai nustatyti anglių 
kainas, o paskutiniame atsi
tikime — rupinties tinkamu 
jų padalinimu pirkėjams.

NEW YORK, geg. 22. - 
Hotel Men’s asociacija vakar 
paskelbė, jogei dar šią savai
tę busiąsumažinta kai-kurių 
valgiu porcijos, o kaikurių 
ir visai nebedėsią valgių są- 
rašan. Tą naują patvarky
mą viešbučiu associacija pa-

...Telegrafas praneša, kad 
gaisrai Minnesota valstijos 
miškuos^ vis dar nesiliauja. 
Nesenai užėję lietus buvo 
kiek sustabdę gaisro šėlimą. 
Tečiaus vakar kilusieji vė
jai ir vėl prisidėjo prie jų iš
plėtojimo šiaurinėje valsti
jos dalyje.
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Cariški žandarai 
Amerikoje.

—*——*——*
Ir ne tiktai neužsitikėji- 

mas liaudim verčia Ameri-

Suv. Valstijų valdžia jau 
pradėjo atvirai persekiot so- 

. cialistus. Pereitą savaitę 
valdžios agentai užpuolė so
cialistų ofisą Indianopolise, 
padarė kratą, sukonfiskavo 
visokios literatūros ir suė
mė keletą žmonių. Paskui 
panaši krata įvyko ir socia
listų partijos ėentraliniame 
ofise Chicagoje.

Tų kratų ir konfiskavimų 
tikslas yra surasti “doku
mentų”, prirodančių sociali
stų partijos “nusidėjimą” 
prieš įstatymus. Valdžia gei
stų bausmėmis sustabdyt 

inkarinį socialistų veiki-

monių, bet ir negryna jų są
žine. Juk jie patįs įgijo sa
vo galią ir užsirioglino ant 
žmonių sprando pagelba vi
sokių užkulisinės politikos 
“skymų”. Jie visą laiką vie
šai kalbėjo viena, o slaptai 
tarėsi ir darė kita. Visas 
dabartinis militarizmas A- 
merikoje tai yra milžiniško 
kapitalistų suokalbio vai-

Kadangi jie darė suokal
bius prieš žmones ir turėjo 
pasisekimą, tai jie mano, 
kad ir žmonės dabar ima 
priešingus jiems suokalbius

VALPARAISO, IND.
Is moksleivių gyvenimo.

Utarninkas, Geguž. 22, 1917

dos į vargstančius moksleivius.

i

tai kenkia sveikatai?

Atsakymai.

paminėti.

Dr. A. J. Karalius

Kovo 11 d. Lietuvių kursų su

susirinkimų 
> atlikti pa-

LIETUVIų moterų 
SUSIRINKIMAS.

l kitokių
nėra vietos

3. Po operacijai (appendici
tis) ar greitai galima sunkiai 
dirbti?

4. Kas gali būti, kad jaučiuo
si sveika, bet liežuvis vis apsi-

J. Bag., Chicago, klausia:
1. Kaip 

džiova ?
2:

2. Kenkia.
3. Už trijų menesių.
4. Tame nieko ypatingo; ma

toma, vidurių sukietėjimas.

I
1

‘ i; galima surasti vietas, 
kuriose plaučiai apimti. Ir gy-

Maskva: Revoliucijos ^r‘ilerij“ rsisTir Ia^l>0’ -- . * licijos atako. Buvo sunki va-
Metu.

vergai pildo savo ponų va
lią, nedrįsdami klausti, ko
dėl jiems paliepta tas arba 
tas daryti. Laisvi piliečiai 
negali žeminties ligi nebylių 
įrankių rolės karės lordų 
rankose.

Jie turi žinot, už ką jiems 
reikia liet savo .kraują. Ne
žinant jiems to ir aklai atsi
dėjus ant valdžios ir karės 
viršininkų nuožiūros, šaliai 
gręsia pavojus kartu su mi
ll onų piliečių gyvastimis pa
lydėt ir savo laisvę ir teises.

Ar ne tą mes dabar ma
tome Europoje? Beveik 
trejetas metų kaip tenai ei
na baisiausios skerdynės, o 
dar vis nežinia, kada jos pa
sibaigs. Septyni milionai 
žmonių jau paguldė savo ga
lvas mušiu laukuose, o ka
rė dar vis nesustoja, vald
žios dar vis nesusitaiko. Ka
dangi pradžioje nebuvo nu
statyta jokio rubežiaus ka
rei, tai kiekviena valstybė 
stengiasi atsiekti to, kas jai 
yra geistina, o ne to, kas su
tinka su žmonijos sugyveni
mo ir progreso reikalavi
mais.

Europos žmonės karės 
pradžioje atidavė savo liki
mą j valdžių rankas, todėl jie 
dabar nepajiegia išbrist iš 
tos kruvinos juros, į kurias 
juos valdžios įvedė. Kad to 
neatsitiktų su Amerika, šios 
šalies piliečiai privalo išan- 
ksto sužinot, kur jų valdžia 
ketina juos vesti.

Valdžia turi pasakyt, už 
ką eina karė ir kokiomis są
lygomis ji yra pasiryžus ją 
baigti. Rusijos darbininkai 
jau prispyrė savo valdžią 
paskelbt savo taikos progra
mą. \ Vokietijoje, Franci jo
je, Anglijoje, Austrijoje ir 
Italijoje žmonės vis garsiau 
reikalauja to paties. Turi 
ir Amerika neatidėliodama 
tarti aiškų žodį tame klausi
me.

Karė neprivalo būti aklo 
likimo ir valdžių žaislas. Ji 
tam reikalauja perdaug au- 
ku. žmonės, kurie tas aukas 
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deda, turi žinot—kokiam ti
kslui jie tatai daro.

Išsamiai aprašyti tai, kas at- 
sitiko paskutinių metu Maskvo
je, jokiu budu negalima. Dar 
neatsipeikėjome nuo daugybės 
įspūdžių, kurie neleidžia ra
miai galvoti ir dėstyti mintis. 
Atsitikimai ėjo po kits kito ki
nematografo greitumu. “Vis
kas dėjosi, kaip sapne” — daž
nai girdimas pasakymas, kuris 
geriausia rodo žmonių ūpą. Aš 
pasistengsiu pabrėžti bent kele
tą savo įspūdžių ir minčių.

Apie pirmus sujudimus Pet- 
rapilyj maskviečiai sužinojo iš 
Durnos atstovų kalbų. Bet ži
noti galėjo tik tiek, kad Petrapi
ly j kažin-kas dedasi, kad atsto
vai nerimastauja ir 11. Nieko 
tikresnio vidutiniai politikai ne
žinojo. Paslaptingumas, kuris 
dengė Petrapilio gyvenimą, kir
šino žmopių domę ir vertė at
sidėjus laukti, kas bus toliau. 
Tik, štai vasario 27 d- vakare pa-, 
sklysta žinia, kad Durna paleis
ta. Visi laukė rytojaus, kad iš
girdus platesnių žinių. O ryto
jus jau rodė nepaprastą paveik
slą: fabrikai ir tramvajai sus
tojo, niekur nebesimatė polįcis- 
to, o prieš Miesto Durną ūžė, 
kaip įniršusi jura, didžiausia 
žmonių minia. Tik ant tos ju
ros paviršiaus plevėsavo raudo
nos vėluvos ir venur-kitur ky
šojo galvos, kalbėtojų, kurie už
lipę ant gyvosios estrados sakė 
karštas kalbas ir skaitė apie Pet 
rapilio atsitikimus.

Minia laukė paliepimų. Mie
sto Durnoje tuo metu tarėsi Re
voliucijos Komitetas. Jisai iš 
karto pasidarė miesto šeiminin
ku, o senieji “vadai”, kaip mie
sto galva Čelnokovas ir ir kiti, 
drauge su policija kažinikur

landa.
šis momentas gali viską nulemti.
Bet laukti ilgai nereikėjo. Po

Galėjo numanyti, kad’

kits kito pradėjo eiti iš visų pu-1 Draugas A. Bimbo skaitė re-
šių kareivių ešelonai, nešini 
raudonomis vėliavomis. Minia 
sveikino juos džiaugsmingais 
šauksmais, oficieriai bučiavosi, 
kaip broliai, kurie butų ilgai ne
simatę.

Po valandėlės minia pradėjo 
bailiai ž valgy ties pp padanges. 
Viršuje skraidė orlaivis. Bet 
nerimastis greit virto džiaugsi
mu. Nusileidus
miau, galima buvo 
raudoną vėliavą.

orlaiviui že- 
patėmyti 
ii buvo 

ženklas, kad jau visa kariuome
ne revoliucionierių rankose. 
Pasirodė, kad praėjusios dienos 
ir nakties agitacija davė gausių 
vaisių.

Kovo 2 dienos galėjo jau ra
miai laukti. Ir tikrai, ramumo 
niekas nesudrumstė, jeigu ne
skaityti vieno kito šūvio. Tą 
dieną, jau liuosai važinėjo revo
liucionierių automobiliai ir gau
dė policistus. Tie senojo rėži
mo šikšnosparniai ėjo galvas 

kareiviai 
ir minios 

senosios
si! plikomis šoblėmis 
keiksmais. Tai buvo 
tvarkos lydė.jimas...

Perversmas kaštavo tik kele
tą gyvasčių. Užmušta vienas- 
kitas kareivis ir studentas. Šu 

Kuomet visuomenes įstaigos 
bei paminklai pasipušė raudono
mis vėliavomis, kurios rode, kad 
mieste jau tvirtai įsivyravo nau
joji tvarką, prasidėjo mitingai 
susirinkimai. Keista buvo skai-

feratą “Jaunuomenes Žiedai”, 
kuris neužil gongai but tilps ir 
“Jau. Skyriuje.” Po to buvo 
nurodytos kelios įsibrovusios 
referatai! klaidos ir pasvarstyta, 
delko jaunuoliu 
“Bangos” įstatus.
tiviško nebuvo apie tą dalyką paraisiečiai, lauksime 
nutarta. Manome karės laiku mo.

kritikuoja
Nieko pozi-

tos L. M. S. A. kuopos retkar
čiais parašytų apie savo veiki
mą,. Dabar mes nieko nežinom 
ką musų draugai kitur veikia. 
Juk labai malonu žinoti, kad 
musų ne viena kuopa gyvuoja. 
Galop, ką kiti draugai mano da
ryti. Laikas jau išlįsti iš užuo- 
miršos velėnų, nusikratyti jąs ir

> pradėt judėti. Taigi mes, vai 
atsiliepi 

Šarūnas.

Sveikatos Skyrius
Red. Pastaba.—Šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, III.

Visi pažįsta vadinamas užtri
nas arba “kornus.” Bet yra 
šimtai kitokių keblumų, kaip, 
pavyzdžiui, silpna pėda (flat 
foot), kuriuos .pagamina batai.

jam skauda blauzdas, pėdas, ar
ba šiaip ilgai negali stovėti. Ir 
arčiau prisižiūrėjus pasirodo,

na sveika ton. Tegul jis nuei

les tiesioginiai atsako. Musų 
mados padaro tokius batus,

aunami
Ma-

se laikomos beveik visą amžių.
gydytojas

prie bato, bet tada, žinoma, ne
gali būti gero. Aplamai imant 
net simku rasti balus, kurie butų 
pritaikyti prie kojų. Visur ko
ja turi prisitaikyti prie batų.

čius, kad ten ir ten bus socialis- 
tų-revoliucionierių ar social-de- 
mokratų susirinkimas. Audito 
rijos upas buvo nevienodas. 
Inteligentija ir dargi studentai 
savo dauguma.pasirodė perdaug 
atsargus, ir “protingi.” Jie bu
vo labiau linkę vaidinti ramin
tojų rolę. Bet atsitikimai užbė
go už akių. Kuomet tokiose au
ditorijose skambėjo obalsis: 
“klausykime tik Dūmos”, iš 
"gatvės veržėsi šauksmai: “šalin 
Durną”, “šalin carą”, “reikalau 
jame Steigiamojo Susirinki
mo” ! šiandie kai kurie tų rei
kalavimų — jau faktai.

Viskas dėjosi, kaip sapne...
(“N. L.”) M. Markauskiš.

Štai minia nuščiuvo. Iš Du
rnos išėjo Revoliucijos Komiteto 
narys ir pranešė nutarimą: pir
miausia eiti į kazannes ir agi
tuoti, kad prisidėtų , kareiviai. 
Čia pat buvo nurodytas marš
rutas. , Minia sujudo. Suplevė
savo vėliavos, suskambėjo dai
nos, ir žmonių jura pasipylė 
Spasko kazarmių pusėn.

Iškilmingos procesijos niekas 
nesutrugdė ir ji laimingai pa
siekė savo kelionės tikslą. Mi
nios džiaugsmingas “ura” ‘bu
vo pirmas pasveikinimas karei
viams. Minios dalis tsuėjo ka
zarmių kieman. Bet kareiviai 
nelabai maloniai ją sutiko- Tuš
čių šovinių žūlpas buvo jų at-< 
sakas į žmonių pasveikinimą. 
Minia truktelėjo ir pasišliejo 
atgal. Vienok kazermių neap
leido. Tuo tarpu daugiau ka
reivių suėjo kazarmių kieman. 
Demonstrantai susimaišė su ka- <.
reiviais ir. užplūdo kazarmes. 
Kursistės agitavo tarp oficierių, 
studentai tarp kareivių. Šiųjų 
veiduose matėsi ir noro prisidė
ti prie sukilėlių, ir baimės savo 
vyresniųjų. Oficierių ūpas bu
vo neaiškus. Kareiviai prižadė
jo nešaudyti, bet galėjo maty
ti, kad liępus oficieriams, savo 
prižado neišpildys. Tuo tarpu 
sutemo, ir demonstrantai pra
dėjo skirs lyties. Agitacijos vai
siai buvo neperpiukiausi. Nors 
pasakojo, kad kai kurios ratos 
jau sutikę prisidėti prie sukilė
lių, bet aiškios pergalės nebuvo. 
Visi lauke, ką atneš rytojus. 
Niekas nemanė, kad apseitų be 
k r a u j o praliej i m o.

Išaušo kovo 1 d. Policijos 
taip-pat nesimatė. Tik ant sie
nų kybojo kariuomenės viršinin
ko skelbimai: Mieste įvedama 
apygulos Stovis ir užginama 
žmonoms rinkties krūvomis. 
Bet, nuėjus pas Miesto Durną,

šokių keblumų padaro, ir šiame 
dalyke atsižymi , ypač moterų 
batai. Mat vis mada. Viduti
nis batas taip pasiutas, kad jis 
koją kraipo ir laužo kas minu.-

Visa tatai parodo,-kaip 
svetima pasidarė Suv. Val
stijų ponams ta laisvė ir de
mokratija, apie kurias jie 
tiek daug zaunija. Jie nuė
jo caro Mikės ir kaizerio 
Wilhelmo taku, todėl ir pro
tavimas jų pasidarė, kaip (|i- 
ro ir kaizerio.

Ar ne tą-pat darė ir Rusi
jos valdžia, koliai tenai vie
špatavo carizmas? Ar ne 
taip-pat elgiasi da ir šiandie 
Prūsijos despotai?

Despotinių Europos val
džių darbai tečiaus gali dar 
turėt šiek-tiek pateisinimo 
tame, kad tenai eina sunki 
kova tarpe valstybių ir ka
riškos energijos susilpnėji
mas šalies viduje didina pa
vojų iš priešo pusės. Bet 
koks pavojus gręsia iš lauko 
Suv. Valstijoms? Joks. Vo
kietija negali nė svajot ne ti
ktai apie užkariavimų Suv. 
Valstijų, bet ir apie Įsiver
žimą į jų žemę. Todėl per-, 
sekiot žmones šioje šalyje už 
priešinimąsi karei yra nie
ku nepateisinama savavalė.

Ir prie visa ko toks elgi
mąsi da yra be galo kvailas. 
Kokių slaptų raštų ir pienų 
tikisi surasti valdžios šnipai, 
grieždami socialistų ofisus? 
Juk socialistai yra atvira le
gale organizacija. Visa, ką 
jie nutaria, jie praneša spau
doje; visa, ką jie rengiasi 
padaryt, jie pirma viešai ap
svarsto; savo tikslus ir pie
nus jie nuolatos skelbia pub
likai. Kratas daryt ir jieš- 
kot kokių tai slepiamų daly
kų pas socialistus — kaip da
rydavo kitąsyk Rusijos žan
darai palaimintuose Mikalo
jaus Paskutiniojo laikuose— 
■gali ateit į galvą tiktai be
pročiui.

Amerikos despotizmas, 
kaip ir kiekvienas despotiz
mas, neužsitiki liaudim. Ji
sai bijosi maištų ir sukilimų; 
jisai bijosi slaptų “skymų” iš 
revoliucionierių pusės, ka
dangi jam rodosi, kad tie 
“skymai” rastų pritarimo 
žmonyse. Ant kiekvieno ži-

Už ką Amerika 
kariauja?

Man teko matyti visokių neu
ralgijų, kurios buvo gydomos 
ilgus laikus vaistais ir elektra, 
bet be pasekmių. Ir tik permai
nius batus asmuo pradėjo jau
slios geriau ir ant galo pasvei
ko. Visokį vadinami mešlun-

■    ......................—■    i—- 

Del Peticijų Kongrese
Suv. Valstijų valdžia tu

rėtų aiškiai pasakyt, kokie 
yra josios karės tikslai.

Negana yra girdėt, kad A- 
merika kariaujanti už “lai
svę ir žmoniškumų.” Tokie 
aplami žodžiai nieko nereiš
kia, nes kiekvienas žmogus 
juos gali suprasti kitaip. Ir 
jais, kaip žinome, dengia sa
vo tikslus visos kariaujan
čios valstybės.

Negana yra taip-pat gir
dėt, kad Amerika kariau
janti “vardan demokratijoj” 
prieš Vokietijos autokrati
ją. Suv. Valstijos juk nega
li Vokietijai diktuot, kokią 
tvarką ji privalo turėt. Pa
gelba karės prie dabartinių 
sąlygų negalima ir stiprint 
demokratiją namie. Mes 
matome, kad karė Ameriko
je ne stiprina demokratiją, 
o žudo ją. .

Taigi tikslas, už kurj Suv. 
Valstijos stojo j karę, yra ne
žinomas. Jisai turi but pa
skelbtas. Turi but aiškiai 
nurodyta, ko stengsis šalis 
atsiekti šitoje karėje, kad 
žmonės žinotų, kokių aukų 
ir iki kol bus iš jų reikalau
jama.

Aukaut savo turtą ir gy
vastis, kentėt visokius su ka
rės laiku sujungtus suvar
žymus ir vargus ir nežinotu 

f ngsnio jam ėmė vaidintiesiuž ką, — tai yra padėjimas, 
g suokalbininkai ir suokalbiai, nevertas laisvų įmonių. Tik
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Korespondencijos
jos patiektą Peticiją Kongresui 
konskripcijos klausimu, buvome 
pažymėję, kad tų peticijų blan
kų galima gauti Naujienų ofise. 
Kadangi dabar iš daugęlio vie
tų draugai kreipiasi į mus pra- 
žymais nusiųsti jiems peticijų, 
tai čia paskelbiame, kad visi, 
norintieji peticijų gauti, turi 
kreipties ne į Naujienų Redak
ciją, bet tiesiai į Socialistų Par
tijos Nacionalį ofisą adresu: Mr. 
Oliver C. Wilson, Room' 312, 
803 W. Madison St., Chicago, 
in.

Naujienos, kiek tų peticijų 
blankų turėjo, visas jau išdali
no, taip kad reikalaujantiems 
nebegalėsime jų pasiųsti.

Augščiaū paduotuoju adresu 
parašykite laiškelį angliškai 
maž daug taip:

Comrade: — Kindly send to 
the undersigned — (kick?) co
pies of the “Petition to Cong
ress” blanks which I promise to 
return to you as soon as they 
will be filled with signatures. — 
Fraternally yours — (Vardas, 
pavarde ir aiškus adresas pra
šančiojo).

Geriausia butų, kad tų blan
kų parsisiųsdintų draugijų ir 
kuopų sekretoriai, dalintų jas 
savo nariams pafašų rinkti ir vi 
są darbą tvarkytų. 
■ ..  . . .... i ii»**^**^*—m <i

Didžioji Britanija ir Airija 
daikte suvartoja maistui kas me-<j 
tai apie 30 milionų triušių (krafaĮ džiaugsmas. Tai bu

niekas nė nemano pildyti. Kaip 
ir vakar, čia stovėjo žmonių 
minįa. 7

Štai pasigirdo galinga^ “ura’L 
Atvažiavo artilerija, apsikaišiusi 
raudonomis vėliavomis. Visų ‘ , -
akyse matėsi neaifeakomas

3. Ar atkosų (skreplių) ne-
egzamenavus galima pažinti 
džiova ? . ’

4. Kas geriausia išęgzame 
nuoja džiovininkus?
Atsakymai:

1, Visaip, pas kiekvieną žino 
gų truputį kitaip. Aplamai į
man t, žmogus pradeda nupulti 
svarume, džiūsta ir jaučiasi nu
vargęs, silpnokas. Po pietų 
kartais jaučiama truputis šilu
mos; apetitas nyksta ir viduriai 
prideramai nedirba. Skaudėj i- z
mų jokių niekur nėra, gal tik 
sunkumas krutinėję. Kosulys 
paprastai randasi ir iš pradžių, 
.ypatingai būva labai lengvas. 
Tai tiek ligonis jaučia. Ivgza- 
menuojant randama plaučiai

kad daugelis neat-I dėsnis

su-

BLANFORD, IND.
Remkite Rusijos 

. revoliuciją.
Geg. 12 d. SLA. 236 kp.

rengė pasilinksminimo vakarą, 
kurio visas pelnas — $16.65 ta
po pasiųstas Rusijos revoliuci
jos rėmimui per L. Pruseiką, 
Brooklyne.

Rusijos rėmimui čia pirmiau
sia pasidarbavo LSS. 104 kp., už- 
kviesdama drg. P. Grigaitį su 
prakalbomis. Tuo buvo duota 
proga čia gyvenantiems Rusijos 
išeiviams išgirsti daug indomių 
dalykų apie Rusijos revoliuci
ją; tapo parinkta aukų tam tik
slui.

Draugai blanfordiečiai, visos 
Blanfordo lietuvių draugijos, 
rengkitc prakalbas ar šiaip va
karus Rusijos revoliucijos nau
dai: lai džiaugiasi ir organizuo
jasi Rusijos liaudis, sutraukiusi

niai kojose dažnai pasidaro del 
netikusių batų.

Aš žinau, 
kreips atidžios į tai, ką aš čia
sakau, bet tai ne mano dalykas. 
Kas del batų, tai reikia dėvėti 
toki, kur erdvus, kur nespau
džia kojos, ir kulnįs žemos, ke
turkampės arba beveik ketur
kampės. Geriausia minkštos o- 
dos.

rinkti geri batai. Jauniems 
vaikams daug geriau basiems 
arba su autėins kambaryje pa
vaikščioti, negu dėvėti gražius 
batus. Patartina mažiems vai
kams duoti daugiau progos ba
siems arba tik automis (pančia-

kio koją į kietą batą ir jame per 
dieną laikyti. Tai yra pr;lsi-

vimas vaikui alkoholimis.
Be to, visuomet reikia 

bent dvi pori batų, kad butų ga
lima persimainyti. Tada ir ko
jų prakaitavimas yra mažesnis.

turėti

mo retežius.
Tebūnie jų

Blanfordietis.

INDIANA HARBOR, INI).
Klaidos pataisymas.

Naujienų n r. 116 čionykščio 
lietuvių judėjimo aprašyme bu 
vo pasakyta, kad apart kitų 
draugijų čia gyvuoja ir Liet 
Pašelpinis Kliubas. Vieton pa
talpinis turi būti “Pasilinksmi
nimo Draugiškas” Kliubas.

Hatboro Korespondentas.

audiminiai batai tiems, kurie 
gali; tik ir toki batai turi būti

Dr. A. J. Karalius.

Klausiniai ir Atsakymai.
M. A. K. klausia:

1. Mano vyrui dažnai krau
jas bėga iš nosies ir paskui kvai
šta galva. Ar tas trumpina am 
žių?

2. Jeigu andrąpanės tęsiasi 6 £ 
dienas Ir kraujo daug teka, ar

pirmas^
revoliucijos laimėjimo^enKlaš*

3(. Iš pradžių atkosuose nie
ko ypatinga nėra; todėl nerei
kia egzamenuoti.

rų žmonių, Buvo aiškinamas 
moterų klausimas. Pranešimus 
padarė A. Baronienė, F. Bortke- 
vičiene, O. Podžiunaitė ir P. Ba
lys. Ėjo gana gyvų ginčų. Pa
sirodė, kad visų srovių susirin

kime dalyvnsieji žmones nori 
moterims lygių su vyrais teisių. 
Kadangi susirinkime dalyvavo 
Įvairių klasių ir pažiūrų žmonių, 
tat kokio-no>s konkretaus, su
tartino darbo susirinkimas, kai
po toks, pasižymėti ne galėjo.

Geresniam klausimo išaiškini
mui nutarta kitą 
šaukti. Tas dar

--------- ----------- --------
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S. Obstfelder

Lietuvių Domai

Gydytojas ir Chirurgas
einu

Parduodame Laivakortes
Dr. O.dlumenthal

Schiff and Co. State Bank
Kapilalas ir perviršis: $600,0N*AChicago, Ill

Permainos Banko
Valandų

TURĖKITE

La Salle ir Washington gatves. Prieš City Hali
savo

r. Ramser

Daktaras

Dr. M. StupnickiREIKALAUJI AKINIŲ

BR. W. YUSZKIEWICZ

Pranešu Gerbiamąja! Visuo 
menei, kad atidarymas nau

1378
2054
1045
1510
2830

Geras 
stalavas 
sviestas

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St.

illiokit 
lyriiHO 
all hiim

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c,...............................

sargia priežiūra. Laikas n 
bent sykį j metus, Clcarin 
revizoriai nuodugniai

me 
kito

Chicago Av

North A v. 
So. Halsted St. 
So. Halsted St. 
W. 12th St.

tuviams.
Čia kalbama Lietuviškai ir Lenldik

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

Nie
manim to nebuvo

SHEOiiS 
R|Mg ĖS

Viešpatavo ta tyla, kurioj 
dviese gali matyti ir girdėti tai, 
ko nemato ir negirdi vienas.

Kartą mudviem pasirodė, jog 
saule įduoda stebėtinus garsus.

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- 
resnia, negu n « 
kur jus ga-tt | |. 
lite gauti .. B B w

2121 N. Western Ave. Chicago

Tel. Armitage 984

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House 

Narystė.

ras. '
Miesto Ofisas:

82/ N. Dearborn 8t 
111113 Unity Hldg.

Tel. Central 4411

( 'hie ago
VAI AXDOS: mm 8 iki 11 iš-

i \ I < uno j k i <8 v;ik ;u

Schiff and Co. State Sank
12-ta gatve arti Halsted gatves. CHICAGO 

praneša, kad del parankumo nuolatinio didėjimo rė
mėjų, jie didina savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su 
vėliausiais moderniškais įrengimais ir geriausios įgi- 
jamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią 
modernišką architektūrą, specialiai pagerintą del jų- 
sų parankumo. Mes taipgi turime 20 atskirų kam
barių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu budu iš
vengsite neparankumo laukdami savo eilės.
3% mokama už visus padėtus pinigus 

ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame 
Valstybiniame Banke.

Atdara Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais 
iki 8 vai. Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

Prezidentas 
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loom!* 
ir 18-Iob gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergais in 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Hemų Ir Stoginio Fopleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted St., Chicaga, III

1644 W
1836 Blue Island Av
2612
1217

1832
1818

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

Ir urnai nušviečia galvoj, lyg 
žaibas: Nereikia mirti, vardan 
visako švento, nereikia mirti! 
Taip daug turi ir privalėtuin ati
duoti, ir dar nesuspėja! atiduoti, 
— nereikia mirti, — ir tu juk 
dar nesupratai gamtos apsireiš
kimų, — negirdėjai, kaip pauk
ščiai čiulba 
koj linijų, kurių tu

te. Prie jų priėjo kokia tai mo
teris. Ji pradėjo kalbėti į ku 
dikj, pakėlė jį ir pabučiavo. Il
gai ji stovėjo ir žiurėjo į jį. Pa
skui ji pastatė kūdikį ant žemės. 
Išsitraukė pinigus, ir vieną pi-

1916 metais lietuvių šv. Kaži 
mjero kapinėse (Chicago j). pa 
laidota 754 žmonės.

. RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10 ę -J 
vertės, parsi Į t 
duoda už .. 1

Aš sėdėdavau ir žiūrėdavau į 
vandens paviršių. Tai buvo vie
nintelis dalykas, kuris mainėsi 
nuo saulėtekos ir nuo saulėlei-

Jys galite juos turėti 
gali juos turėti. $, 

Moters ar merginos 
pa vien i os ,senos 
Mes skoliname 

šapos ir dirbtuvės 
ležinkeli

ve, kuris vadinsis WHITE 
CITY GROVE, įvyko gegu
žės 20 d. 10 vai. ryto.

Labai paranki vieta rengi
mui piknikų ir išvažiavimų.

Kviečiu draugijas reikale 
kreipties. Randa pigi.

Su didžia pagarba, 
A. BLINSTRUP, Savininkas 

Archer and Kean Avės., 
Chicago and Joliet Lines.' 

TcL Willow Springs 6. Cook County.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St.. Chicago, III.
Kampos 18-toe gatv.

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
3413 N. Clark.

trau- 
iktį, taip jinai 
\š jaučiau jos 

Aš jau
numo, kad aš 

galiu ją bu-

SMEWUtBEBSCHOO]
612 W. Madison St., Chicago, UI.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS ir slaugiems

Akiniai aukso rSmnoee nuo $3.00 ir aa- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak fa sil
psta, netęs k ilgiau, o jieškok pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes ko#- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkto- 
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,
J«i jų* sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj vtrl 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoja tik GERUS daktarus. Al esu 

idr«WM žmonių 8. M. MESIROFP, 3149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

tarytum, pasidari 
Išpradžiij aš ma 

Dabar

Taip tai prabėgo 
nosiai.

Niekam, turbūt, 
pergyventi ką nors 
Tikroji laimė labai 
lanko mus 
za, kurios beveik niekas neina

žiūros užmanymas tapo įvestas pinų 
dešimt metą, ir nuo to laiko nd vie* 
na Clearing House banka nesubOH 
krutijo. Reikalui esant, CleafftįĮI 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank priklaBH 
so prie Chicanos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojas! jeH 
teisėmis ir išduoda penkias pilRM 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieita*

klausydavo 
Tankiai ji 

mane. To- 
nieko slau

giau nelikdavo daryti, kaip tik

Priimniau- 
šia, gvaran- j 
tuota, vertės, n 
70c parsidu- 
oda čia po.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLĄI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge Ir Bubate) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Sc.

Subatos vakarais in nedėliomis 
mas floras 15c, Balkonas 19a. 
HALSTED ir GATV<

I JOSEPH C... WOLON f
LIETUVIS ADVOKATAM Ž 

m Ruimas 902-904 National Lito JlldR., w 
29 flo. La Salle St., Chicago, .UL X

A Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- A 
wl ninko. ketvertą ir subatos vakaraiu >pi<» W 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
A 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. ■ 
n Tel. Humboldt 97.

Paskui ji nuėjo savo keliu. 
Aš sekiau ją, nejausdamas, kad 

iš tarytum, nustojau cg- 
. Mano akįs įsismeigė, 
akyliai kiekvieną judėji-

ir yra jos gan 
nežinai!

gai kituos bankuose patikrinti U 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsim- 
gos vertė gali but knygose parodyta 
Abejotina tvarka arba atsargumas, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House 
tai yra ženklas jo abejotino stovia.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausiai 
bankos gali but Clearing House na* 
riais.

namus. Ji apsuka žmogui ko
jų, — ir jis pagriuna, — uždė
tai kitam gražų vainiką, ir jis 

iromata.

DR. J. VAN PAIKS
Vyrų Chroniškos Ligos

FtolurUk* Diagnoze ir Gydymą*
SjxrialilkH medicina nuo 

užnuodijamu kraujo
Vandenų o ta Medą** Slaptom Ei*MM

2211 8. KEDZ1E AVĖ.
Netoli 22-ro« *tv.

Valandoe: 1—3 pietų; 7—9 v*k.

eina
Ji kasasi po vienų namų, o ant 
kitų namų stogo išdidžiai kįla.

Ir vis viena ir ta pati mote
ris. Vyrų tūkstančiai, — ne, 
daugiau, šimtai tūkstančių. 
Bet moteris tik viena, — vienui 
viena. Viena ir ta pati mote
ris slepiasi visose moteryse, tas

Kaip karštą dieną jur 
kia savęspi 
traukė mane 
krutinę greta savos 
čiau, kad jinai 
galiu ją matyti 
čiuoti. Ir aš ne

kas tai buvo. Nes del manęs tai 
buvo gyvenimas.

Karlą aš sėdėjau 
ką lik persiskyriau 
Jis ištarė kelis 
skambėjo mano ausyse. Jis pa
sakė :

—Moteris randasi visur; ji
pavojinga, lyg vijoklis.

Ji sukasi apie Visus vyrus ir

Aš sėdėjau toj vietoj, kur ji 
mėgdavo sėdėti, ir man rodėsi, 
kad aš laukiu kokią tai naują 
esybę. Jaunystėj mes svajoja
me apie pirmąjį bučkį. Tą pa
čių svajonę liūliavmi- ir aš; tik 
tūkstantį kartų stipresnę. Aš 
svajojau 
kuri taip dažnai

Paskui vėl ramios valandos, 
lyg pauzos uvertiūroj, kada 
staigu nutilsią visi instrumen
tai. Mes užsimirštame. Bet ne
ilgam. (gyvenimo rūpesčiai 
naujose kombinacijose užklum
pa mus. Mes aiškiai pamatė
me, jogei niekuomet nežinojo
me pasaulio, nepažinome patįs 
save.

Jinai dingo. Bet mano viduj 
tartytum, ji vaikščiojo 
kuomet 
Ji tik buvo mano kambaryj 
dėjo š

Viskas manyj judėjo ir svy 
ravo. AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis egzaminuojam dykai.
\ Gyvenimas yra tuščias

kuomet pranyksta re-
fi() imas.

Mes vartojame page-
A f rintQ Ophthalmometer

Ypatinga doma atkrei- 
piama j vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare: nedilio- 
mls nuo 10 iki 12 dien^.
4449 S. ASHLAND AVĖ., kampa* 47 Si.

Kazimieras Gugis 
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopic

Namų Ofisas:
^.03) S. Hahfed SI
-Ant trečių lubų

Tel. Drover 13X0

parke. Aš 
su Bredo. 

žodžius, kurie
Ji nuleido akis.
Prabėgus valandėlei, ji tarė. 

— ir tas virpantis žodis išsiver
žė iš širdies gilumos, tarytum, 
jis ten btivo saugojamas per 
metų* eiles.

—Gali.'
Ir aš neišdrįsau.
Kokis lai stebėtinas bailumas, 

grakštus bailumas sulaikė ma
ne. Gilus, nepaprastas ir neiš
aiškinamas bailumas*

Išaušdavo saulėti rytai, atei
davo tamsus vakarai. O mudu 
ištisomis valandomis sėdedavo- 

siglausiu vienas prie 
ji prie mano krutinės, 

o aš prie jos. Ir 
kaip plaką širdis, 
a tsiklalipdavo prieš 
kia me a t vėju j man

WISSIG,
Seno Kraįaus

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS IR NEI6GYDOMO8 JOS YRA

Spectalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmq, 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^NDOS: nuo 10 r£to iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLaND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

nepnsejo 
panašaus, 
retai ap- 

Tai saulinė mimo-

Taip, ji svajonė. Nes tai, kas 
moters esti iš tikrųjų — moky
tojos, matronos, pardavėjos — 
tai nėra moters. Moteris — 
svajonė, kuri nematoma, neap
čiuopiama. Ji pamina po kojų 
musų širdis ir smegenis. Taip 
ji darė nuo pat pasaulio atsira
dimo. Matote, štai kas pavojin
ga: mes vienintelę moterį d 
me moterim — svajone.
—O, — tęsė jis liūdnai, —- mes 
niekuomet nežinome, kur ji! 
Mes manome, kad ji snaudžia 
musų glėbyj, o pasirodo, kad 
jinai randasi už tukstanties my
li; nuo musų!

Prasidėjo sambrėkšnis. Neto
liese nuo manęs sėdėjo auklė. 
Priešais ją žaidė maža mergy-

maine.
Jos akįs, 

kitokiomis 
niau, kad jos mėlynos 
lės jos buvo tamsiai pilkos

Ji laikė galvą kitaip.
Ji nebebuvo taip gyva, 

rytum, ji norėjo gėrėties 
judėjimais. Mažiau kai 
Bodėsi, kad ji klausėsi, kaip 
traukia orą jos krutinę.

Jos blakstienose buvo galima 
pastebėti kokią tai keistą šypsą.

COMPANY
4647 So.

mpas 47-t

Paskui užstojo naktis, ir niu 
du atsidurėva vienas kito glė 
by j. Aš nepajiegiu aprašyti

Kiekvienas 
iki $200.00. 
ai\ vedę ar 
jaunos. 

Stockyard^ 
darbininką, ge- 

klerkanis ir tt. 
ant algos padaroma | S 

minutes.
Paskola ant rakandų 

landas.

Ant mano staliuko stovėjo 
gėlės. Viena jų pradėjo linkti. 
Aš parėmiau ją. Bet ir lai nie
ko negelbėjo.

Sekamą naktį aš miegojau 
blogai. Aš maniau apie Revek- 
ką, ir mane kankino ilgėsis. 
Gėlių kvapsnys buvo labiau" jau
čiamas. f

Ant rytojaus palinkusi gėlė 
pražydo.

Tą pačią dieną ir jinai atėjo.

kas metą išduoda penkias pilnas at* 
skaitąs Bankiniai Valdybai IHinoM 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje ha n koje 
išmokami ant kiekvieno pareitai** 
vimo. r

Čia galima Įgauti pirmus Autai 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortflafi«t 
Bondas po $1QO.OO ir $500.00

DR. A. I. EPSTEIN 
gydytojas m chirurgas

Strnftmis matarltiią. Ir vtlkf lig?.
OftoM Ir QyvOTifa»a*i

MMM 8. H*l*tod SU kamp** $• Star. 
Telephone Drortr 4974.

OHM* »Uwm iki 19 V*l. ryto. 1—3

DR. M. HERZMAN 
i Š RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie? 
taisąs.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli FI*k St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

’! J I.) rm IK )•: YAUI»

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S, HnUh-d SL. Chicago

lažini)
jtp tu

H ir

Slate Bank of Chicago 
Kalbama lietuviškai. 

Užkviečiame atsilankyti. Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vėžinių, apdraudo% pal
šių ir bile kilų užtikrinimų. Mm 
nepaisome kų jus turite arba kg 
jus uždedate, mes noHni (inrodvt 
jums kad musų mokesti 
šia mieste. Tas v ra dell 
rite veikt 
čiame jus 
manymu, 
tiname musų pranešimus 

l ilCAL LOAN
PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA | 

Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, g 
vyrų ir moterų drabužių. I

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas | 
padarys jus žinovu į trumpą laiką. | 

Mes turim didžiausius ir geriausius kir- | 
pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur 1 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- g 
met jus mokysitės. |

Elektra varomos mašinos musų siuvi- | 
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami apk 
lyti musų mokyklą bile 1 
vakarais ir gauti speciališl- 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniam* 
MASTER DESIGNING SCKO(

J. F. Kasnicka, pri nei palas,
118 N. La Salle St.. Room 416-1

kenti galvos skaiidejiiim 
nuolatos 't au ašaros h i ii 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėgu 
spauda rodosi T:m dvig 
Iriri uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant 

reikalingas akinių.
apžiūrėti savo akis specialistui ak 

Šv. Vaitrkaus parapijoje. Stiklai : 
padaromi belaukiaiil, labai viduti

jrOMN J. SMETAJMA
AKI V SPECIALISTAS 
TĖMYKir MANO D?.liASA.

1801 SOUTH ASHLAND A V E.
Kampas 1<S los 
Valandos: mm

Jeigu ji taip, kaip anomis 
dienomis, o, tai senai praėję lai
ka i, — jt'feu ji taip butų pasi- 
beldžiusi į duris ir, pirm negu 
aš suspėčiau atidaryti duris, at
sidūrusi ant mažo kauro, -t- 
ak, lai buvo lyg mįlionas metų 
atgal!... O, kad ji pažiūrėtų į 
mane taip, — taip į mane pažiū
rėtų !

Niekuomet jau mano gyveni
me nebebus to, kas buvo tuo
syk. Tai, kas įvyks bus skir
tinga, —~ aš ir pats nežinau, 
kaip išsireikš tas skirtingumas.

Kas gali aprašyti vyro lauki
mus? Verda jame atkakli ko
va -— kovoja nuožmus ir grak
štus elementas. Vieną valandą 
žiaurus išmetinėjimai, kitą — 
begalinis nuolankumas. Ji pa

ners, ką reiškia pa
vergi!; kankinti jį... 

Ji supras.... O, ne! Jeigu šioj 
valandoj ji ateitų, aš' nusileis- 
Mau, aš pulčiau ant kelių, —

TVIRTA-UŽfrlKIMASENA
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CICERO, ILL.

Pastabėlės. 650

Keletą valandų pažangesnieji

paskui visasi vienijimo 43 kuopa.

po tris, po

buvo

Indomi lekcija.
LDLD. 80 kuopa

Montvidas

tainej, 1371 Blue Island avė. į-

Darbo Federacijai.

prašalintuosius mokytojus.

atsitiki-•

is inrfanterijos pirmo- Nedėlioj, geg. 20 d., ant Brid

tinejo Federacijos vadams, kad 
ir jie neatstovauja to, ko trokš
ta šios šalies darbininkai.

burnojo regi
sužinoję apie

Gegužės 23 dieną J. Jukniaus 
w Pakšto svetainėje rengiamos 
yra prakalbos pirmosios gegu
žės paminėjimui. Rengia Lietu-

jai M. Jokubaitienė.
Pinigų raštininkas M. Karol-

Šeižiutė — po 25c.
Tuos pinigus pridavė sociali-

lito kareiviai, 
pranešimą, ap

rinktos 
nukentėjusių del 

Surinkta vic-

užmuštas.
Manoma, kad nužudė jį ke

letas žmonių, kuriuos jis vežė 
i Riverside iš Chicanos. Bet

nudžiugo. Vienok kiek tose pa
sakose teisybės? a

Juodųjų ragai auga.
Vienas J. L. A. Taut. Kliubo 

narys, ir to kliubo choro narys 
R.į papasakojo Šitokį 
iną:

Pradėta tuoj verbuoti 
stokuojantįs regimen tui 
žmonių.

būtent, kad piktadarystė tapo 
papildyta ne plėšimo tikslu. 
Veikiausia tai buvus keršto pa
sekmė.

du tūkstančius. Ir pagalios į 
pabaigą susirinkimo suaukauto- 
ji suma siekė jau $500,000.

kančias 9 vietas, iš tokių žmo -

valdžios pinigais. Konferenci
jos komitetas svarstys jų jdaly- 
kus sekamą savo posėdį.

Konferencijoj dalyvavęs.

tesniojo teismo nuosprendžiai 
verčia mokytojus išstoti iš Dar
bo Federacijos. Bet mokytojų 
federacija visgi pasiliks artima,

Gal but, kad Dawes pasakė 
tai patriotiško jausmo perimtas. 
Bet vis gi koks barbariškas yra 
jo patriotizmas.

Z

Liuosybės svetainėj. Lekcijos 
tema buvo apie gi m ties organus 
ir jų ligas. Prelegentas aiškino 
labai suprantamai.- Vladas.

viškieji konferencijos elementai 
naėmė viršų. Ačiū Viktoro O-

a u • 
reika- 

Aukavo: Kaz. Bra-

ne laikytos konferencijos vadų 
poziciją. Jie nurodinėjo, kad 
ana konferencija neišreiškė tik-

kurie sakėsi neprijaučiantįs ka
rei, bet turintįs ginti šios šalies 
interesus. Kuomet šalis stojo

federacija daro santarvėj su 
Darbo Federacijos viršininkų 
nuosprendžiu. Girdi, mokyklų

racija užgyrė 144-riai^ balsais 
prieš 59 poziciją link kares, už
imtą Am. Darbo Federacijos va 
dų, kovo 12 d., Washingtone.

Federacija galutinai atsiskyrė 
nuo Chicagos Darbo Federaci
jos. Mokytojų organizacijos 
atstovė Margaret Healey prane-

CHICAGOS ŽINIOS

Cicero Lietuvių kooperatyviš
koji draugija laikė 18 d. gegu
lės nepaprastą susirinkimą. 
Svarstyta reikalai galutino ati- 
-darymo valgomų daiktų krautu
vės.

Kooperacijos dalininkai visi 
reikalauja, kad krautuvė butų 
atidaryta kuogreičiausia ir va
rytų biznį reguliariai. Taip ir 
liko nutarta.

Reikia tikėties, kad koopera
cijos įsteigėjai neužilgo atsieks 
savo uždavinių ir galės suteik
ti vietos darbininkams didelės 
naudos.

Tik butų dar neprošalį, kad 
■daugiau naujų narių į koopera- 
rijinę bendrovę įstotų ir paimtų 
4ėrų, kurių da nemažai paliko 
neišparduotų. Pirkti Šerus ci- 

•‘Ceriečiai privalėtų visi, nes tai 
."apsimoka. Visur kooperacijos 
taiaudą žmonėms neša.

Svarbu labai butų, kad Nau
jienų Bendrovės Cicero distrikto* 
šėrininkai parengtų kokią nors 
pramogą svetainėj, ar kokį iš
važiavimą. Tam dalykui ap
kalbėti reikėtų sušaukti to dis- 
trikto šėrininkų susirinkimą.

J. Aceris.

Aukos Rusijos revoliu
cijos reikalams.

Seimyniška me vakarėlyj 
r gerbiamus Bračus surinkta 

kų Rusijos revoliucijos 
lams $3.75.
čas $1.00; J. Rračienė, D. Jokū
baitis, M.* Jokubaitienė ir A. Vi--

- Rusijos tautų išeivių 
konferencijos.

vių konferencija. Tartasi joje 
yisųpirma apit! rengiamąjį at
einančią subatą tarptautinį kon- 
cęrtą West Side Auditoriumo 
svetainėje. Išrinkta vakaro ve
dėjai. Paskirta darbininkai.

Paskui kalbėta apie darbą, 
kad pagelbėjus politiškiem- 
sienis pabėgėliams grįšti atgal į 
Rusiją. Konferencijoj pasirodė 
2 nuomonės: Berg stovėjo už tai, 
kad socialistai turi veikti šita
me dalyke išvien su pramonie- 
čiais ir anarchistais; I)r. Kopfna- 
gel gi, Čumakas ir kiti išrodi- 
nėjo, jog socialistai neprivalo 
bendrai dirbti su anarchistais ir 

įpramoniečiais net ir šitame daly
ke, nes jie negali imti ant savęs 
atsakomybės už anarchistus ir 
pranioniečius.

nagelio ir čumako nuo-
HU" .y1paėmė viršų. * 

žmonių, norinčių va-
Rusijon buvo dar atsišau

kę, khd Konferencija išduotų pa 
liudymus, jog jie yra tikrai po
litiškieji pabėgėliai ir kad to
dėl turi teisę grįžti Rusijon

1

Triukšmingas Chicagos 
Darbo Federacijos dele
gatų susirinkimas.

Chicagos Darbų Federacijos 
delegatai nedėlioj turėjo vieną 
karščiausių susirinkimų buvu
sių keliais pastaraisiais metais.

Klausimas, delei kurio taip 
smarkiai ir ilgai ginčytasi, buvo 
— ar pa remti tą poziciją, kurią 
užėmė Amerikos Darbo Federa- 
ei jos vadai susirinkusieji kon- 
ferencijon 12 dieną kovo šių me

valdžia ne darbininkų naudai 
paskelbė karę ir kad dabar 
stengdiamosi įvesti konskripci- 
ją, valdžia kėsinasi ir šioj šalyj 
įvesti Prūsijos dvasią, prieš ku
rią sakosi kariaujanti; pažan-

Užmuštas už tai, kad 
pavežiojo.

Chicagos Mokytojų Fede
racija atsiskyrė nuo Chic. 
Darbo Federacijos.

Kareiviams taipjau siūlo
ma karės paskolos bondsai.

Kapitonas Moffet mano pa
imti $1.0(M).000 bondsų karės 
paskolai. Jo žinioj greitu laiku 
bus apie 20.000 kareivių. Tuos 
bondsus jis ir tikisi įgrūsti ka
reiviams, kurie turės išmokėti 
juos mažomis sumomis. Vadi
nas, kareiviai ne tik kad tar
nauja kariuomenėj, bet da jie ir Į 
kares paskolos sunkenybes ims 
ant savęs.

Gauta paliepimas būti pri
sirengusiems važiuoti 
Francijon.

Pulkininkas Joseph B. San
born, Ilnapi

y-
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

K

PRANEŠIMAS

Pranešimai RAKANDAI

367 I

NAMAI-žEMĖ

ĮIEŠKO partnerių

RANDAI

Svarbus protestas

PASKOLOS-MORGEČIA1

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, IIL 

529 Collinsville Avenue

Geistina, kad 
Gera mokestis 
Atsišauki t tuoj

enta
. -•eriaii-

sia bučernė šioje apie! ink ėję. Pasi
teiraukite: 3001 S. Wallace St, Chi
cago, Ill.

NAUJIENŲ BENDROVĖS DA
LININKŲ VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS.

Herma Bergmąn, 88 m., 5141 
N. Ashland avė. nusižudė. Per
sipjovė sau gerklę.

Du automobiliniai bandi- 
tai apiplėšė Atlantic ant Pacific 
Tea Co., 5359 So. Ashland avė. 
Banditai pelnė 211 dolerių.

DEL KARĖS reikidinga Ims daug 
extra gerų šoferiu ir automobiliu 
taisytoją. Išsimokykite to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname valsti 
jinj laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL.
1111 W. Harrison Street

PARDUODU saliuną tarp dviejų 
blokų, po num. 1721 Siring St., Chi
cago, Ill.

PARDUODU bučernę, puikus setas 
įrengimų. Geras biznis, pigi randa 
su flatu. Daug lietuvių a] " *
ir vis daugiau apsigyvena.
teiraukite: 3001'S. Wallace St, Chi-

PARDUODU arklį, vežimą ir pa
kinkius. Jaunas arklys. Pigiai vis
kas parsiduoda. 8530 Vincennes avė. 
Chicago, Ill,

PARDUODU “Excelsior” motor- 
cykle, dvigubas inžinas, 7 arklių jie- 
gos, vartotas vos 3 mėn., už $80. Ma
tyti galima vakarais ir nedaliomis. 
Juozas Mosgers, 6060 Lafayette Ave., 
Chicago, Ill., Phone Wentworth 6645

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui vaiko. Gali būti ir žęnota šei
myna—be vaikų. Atsišaukite greit 
pas akušerką, A. Shusho, 
3843 S. Kedzie avė. Chicago.

a—r—:—
EXTRA NAUJIENŲ B-VĖS 

DIREKTORIŲ SUSIRINKIMAS

REIKALINGAS barkyperis, mo
kantis lietuviškai ir angliškai. Gei
stina nevedęs. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. J. Skvorčinskis. 1464 
Indiana Ave fl'c4ef. Calumet 3612.

PARDUODAMA valymo štoras 
greitu laiku. Kas norėtumėt į pusi
ninkus prisidėti arba atpirkti vienas. 
Labai patogi vieta, apgyventa lietu
vių ir lenkų. Pardavimo priežastis 
—savinikas išvažiuoja į Rusiją. Yra 
mašina garu prosijama ir visi kriau- 
čiški geri įrankiai.

J. čepelis, St. Adomaitis Co., 
1060 Noble St., Chicago, Ill.

i .
Pajieškau dėdžių: Kazimiero ir 

Antano Dvarionų; paeina iš Kauno 
gub., Skuodo apskričio, Salantų pa
rapijos, Laivių kaimo. Meldžiu at
sišaukti arba kas žinote praneškite 
—busiu labai dėkingas.

Juozapas Užandenis, 
10925 S. Edbrooke av., Chicago, Ill.

REIKALINGAS pusinikas prie ko
lektoriaus. Turi’kalbėti lietuviškai 
ir lenkiškai ir suprasti gerai angliš
kai. M. J. Moffett, 
166 W. Washington St., Rpm 710.

Ai užganėdinti 
iuksoriaus bet 

Įnik t odininko

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ai teisingai 1L 

Nurkailis iNtrdu- 
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius iŠdir-

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F rnpltf*
951 W. 19th Št, 'Chicago, UI

ATIDUODAMA random vienas 4 
kambarių fintas ir keletas ofisų. A- 
tiduodama randon ofisai vieniems 
vyrams del miegamų kambarių už 
prieinamą kainą. Garu šildomi, ir 
karštas vanduo. Atsišaukite į saliu
ną arba 731 W. 18 str. Telefonuo- 
kite: Mr. Net ter, Main 4609.

REIKALINGI leiberiai j dirbtuvės 
darbus. Mokestis 25c į valandą ir 
premijos nuolat'iniem darbininkam. 
Geros darbo sąlygos. Atsišaukite bi
le rytą prieš 7 vai. v

NATIONAL LEAD COMPANY, 
900 W. 18ht St., Chicago, HI.

1415 S. HalHled S L, ( h i c age, HL

PARDUODU barbernę labai pigiai 
arba daiktai iki gegužčs 30-tos- 4 
krėslai pirmos klesos. Einu į Kitą 
užsiėmimą. Ch. M.,'
9003 Commercial Av., S. Chicago, Ill

PARSIDUODA barbernė (trijų kė
džių) lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje, iš priežasties ligos. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite tuojaus:
4500 Hermitage Ave., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns ant visados, arba tik vakarais ir 
subatoj nuo pietų, 
kalbėtų lenkiškai, 
geram darbininkui.
4349 So. Hermitage Ave. Chicago, III.

REIKALINGAS siuvėjas prie kos- 
tumieriško vyriško darbo. Atsišau
kite tuojaus: 911 \V. 3.3rd St., Chi
cago, Ill.

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
ikelbiame be užmoltesties. Praneši
na! betgi turi but priduodami iš va
ram, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną# kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.

“Naujienų” a dm.)'

PARDUODU pigiai dviejų sėdynių 
automobilių. Kaina $235,60. Galima 
matyti kasdien ir ned. iki pietų.
A. Masulis, 3248 S. Halsted SL, Chgo.

REIKIA darbininkų
REIKALAUJAME— .Tanitorių-por- 

torių, Truckerių, prie namų, į bar- 
rię ir ft;

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

r

V
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jo regimen to
gavo paliepimą būti pasirengu
siu apleisti neužilgo Chicagą. 
Manoma, kad jisai su savo ka
reiviais įeis į tą kariuomenę, ku
ri yra siunčiama Francijon vy
riausiojo generolo Pershingo 
vadovystėje. .

komanduotojas ’ geporto, ties šv. Jurgio bažnyr LSJL. 1 kp. rengia prakalbas
čia, jaunas vaikinas, J. R., dali- ketverge, geg. 24 d-, 7:30 v.v., 
no palkatus, garsinančius J. L. Mildos svet., ant trečių lubų. 
A. T. Kl. vakarą. Jį užpuolė vy- Kalbės A. Dundulis ir A. Mont- 
čiai. Susikabijicr J/ IL į apykak - 
lę ir už rankų ir traukdami ir 
stumdydami nutempė pas kle
boną V. Vyčiai pas kleboną 
jautėsi kaip namie. Klebonas 
iškoliojo J. R., surašė ant jo 
“protokolą” ir norėjo induot po
licijos nuovadon, bet tas klebo* 
nui nepavyko.

Kunigai taip ir nori sugrąžin 
ti jų numylėtus baudžiavų lai
kus. < Rep.

vidįas.
Šios prakalbos yra labai indo- 

mios, bus kalbama apie opiuo
sius musų gyvenimo klausimus. 
Įžanga dykai. Visus kviečia —

Komitetas.

PARDAVIMUI AMATU MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for- 

jnų, siūti niiijiiruus (Įniktus arba ap~ 
rėaalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsiiodkius. Valandos dieną arba 
vakarais x del jųsų parankamo. UŽ 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1856. Wells gatvė. /
SARA PATEK, MOKYTOJA.

$500,000 žydų šelpimui su
rinkta į vieną vakarą.

Sinai sinagogoj nedėlios va
kare įvyko Chicagos žydų atsto
vu susirinkimas, c
aukos žydų,
karės, šelpimui.
name tik šitame susirinkime virš 
$500.000,

Išpradžios kalbėjo Louis Mar
shal, po to žodį gavo Dr. Hirsch.

Jacob Schiff užklausė, ar ne 
atsiras Chicago j daugiau Ro- 
senvaldų? Mat Rosenvaldas 
paaukavo sehiait apie $1.000.000 
tam tikslui

Pats Julius Rosenvald atsi
kėlė ir užreiškė, kad jisai au
kaująs dar $150.000. Dr. Las
ker tuoj po Rosen valdo užreiš
kė skiriąs $20.000, 
Meyer — $10.000;

Iki ko prieina 
patriotizmas.

Didžiulė Chicagos spauda su 
pasisjnagėjimu cituoja žodžius 
Central Trust Co,. prezidento 
Chas. G. Dawes apie tai, kad 
jeigu kas atsisako pirkti Suv. 
Valstijų valdžios kariškosios pa
skolos bondsų, tai tokį asmenį 
reikia sumušti. Ir tatai sako 
prez. vieno didžiausių Chicagos

Iš Chicagos Darbo Fede
racijos susirinkimo.

Nedėlioj įvyko vienas labiau
sia pasižymėjusių jau gal nuo 
keleto metų Chic. Darbo Fed. 
susirinkimu. Tesėsi susirinki- v
mas be pertraukos nuo 2 po

Išpracbžios priimti įvairus ra
portai. Pranešta tarp kitko apie 
tai, kad bilius reikalaujantįs 
panaikinimo injunetionų prieš 
streikininkus valstijos legisla
ture j nepraėjo, bet kad stokavo 
iki jo priėmimui vos keturių

Po to oficialiai paskelbta, 
kad mokytojų federacija išei
na iš*Chicagos darbo federacijos 
organizacijos.

Federacijos prezidentas Fitz 
patrick kreipėsi laiku į mayorą. 
Thompsoną nurodydamas, kad 
mokytojų federacija, išstoda
ma iš Chicagos Darbo Federaci
jos, užsileidžia mokyklų tarybos 
reikalavimams, idant mokyto
jai nepriklausytų prie Darbo 
Federacijos. Fitzpatrick todėl 
reikalauja, kad butų priimti at
gal 38 mokytojai, prašalinti iš 
vielų už priklausymą prie Dar
bo Fedefhcijos,. Kad jų sugrą
žinimas atgal į mokyklas butų 
labiau užtikrintas, Fitzpatrick 
prašo miesto tarybą užtvirtinti

Keturi banditai apiplėšė 
Citizens banką, Area, Illinois 
miestukyj. Išnešė $1,200. Ąpie- 
linkės gyventojai girdėjo, kaip 
banditai išsprogdino saugiąsias 
banko šėpas. Bet pirm negu po
licija tapo sujudinta banditai
dingey

t

150.000 proklamacijų, kurio
se išaiškinama, ant kokių pa
matų užtraukiama milžiniškoji 
Su v. Valstijų karės paskola, 
tapo išdalinta nedėlioję įvairiose

parenglas Chcrnatisko darže per 
DLK. Mindaugio Nr. 1. Nepai
sant rytmetinio lietaus susirin
ko .dailus būrelis jaunuomenes 
ir gražiai linksminosi. Mato
mai, draugystei liks gražaus pe
lno. Kareivis.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių extra posėdis įvyks seredoje, 
gegužės 23 d., “Naujienų” Re
dakcijoj. “ Pradžia lygiai 8 vaį. 
vakare. Visi direktoriai būtinai 
privalo atvykti posėdin laiku.

P. čereška,
Naujienų B-vės Sekr.

Visotitinas Nąpjięnų Bendro- i , J
vės dalininkų susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužės 27 d., M. Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W- 23rd 
Place. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to.

šis susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad jame eis balsavimui na - 
uja Bendrovės konstitucija, ku
rioje daroma pakeitimų., Be to, 
yra daug naiujų ir svarbių rei
kalų, kurių aptarimas neatidė
tinas. Todėl kiekvienas Naujie
nų B-vės dalininkas turi pasirū
pinti atsilankyti,

Susirinkimai! bils įleidžiami 
tik pilni Naujienų Bendrovės 
narinį. Todėl kiekvienas narys 
turi pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čeręška.

N-nų B-ves Sekr.

Pėtnyčioje, gegužės 25 d., LSS. 
VIII Rajonas rengia svarbu Re
feratą — SOCIALISTAI IR KA
RĖ. Skaitys Naujienų redakto
rius, dt P. Grigaitis.

Sąjungiečiai ir visi tie, kur in 
teresuojasi tuo taip svarbiu kla
usimu,- te^ul nepraleidžia b ilsi
mojo referato.

Vieta: Meldažio svetainė, 2242 
W. 23 PI. Pradžia 8 vai. vakare

j<

Roseland, Ill. LMPSA.
kp. susirinkimas įvyks utarnin-
ke, gegužės 22 d., 8 v.v., Aušros 
mokykloj, 10900 Michigan avc- 

Visos narės malonėkite atsi
lankyti, nes turime svarbių rei
kalų apsvarstymui.

.. Sekr. J. A. Ramanauskaitė.

i KAREIVIS Zenonas Meiliūnas, 
jieškau brolio Kazimiero Meiliūno ir 
draugų: Mikolo ir Jono Vaitekūnų, 
prieš karę gyvenusių Chicagoje. Mel
džiu atsiliepti arba kas žino apie 
juos, meldžiu pranešti jų adresus. 
Mano. adresas: Russija,. Dieistvuju- 
ščaja armija, 28-oi parkovyj Artil- 
leriiskij divizion, 2-oi park, Starše- 
mu feierverku Zenonu Milunasu.

Pajieškau Jurgio Urnįkaičio, Su
valkų gub., gyveno Erie, Pa. Stasio 
Šimkaus, Kauno gub., gyveno She- 
moken, Pa., Antano Karpavičiaus, 
Kauno gub., gyveno Erie, Pa., Petro 
Kalasinsko, Suv. g., gyveno Chica- 
goj. Meldžiu atsišaukti arba kas juos 
žinote praneškite man jų adresus:

Motiejus Matulevičius, 3130 So. U- 
nion Ave., Chicago, Ill

PAJIEŠKAU lietuviško žydelio, 
kuris renka paveikslus daugiausia 
NorthsidėĮj. Jeigu žinotumėt jo ad
resą, malonėkite priduoti man.
K. Jamontas, 1840 So. Halsted sl. Cbi 
cago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pi/^ią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skaros 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 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jys gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite luobais. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

TURIU paaukauti |16A seklyčios 
setą vėliausios sfailčs UŽ $30, valgo- 
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bia
sings lovos, paveikslai, firankos- 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., mH Krdzle Avė 

Chicano. Ill.

Turiu už garbę pranešti lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną W 
didžiausių lietuviškų aptiekų Amt- 
rikoje. Užlaikome amerikoniškus, ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: Žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Mtasq 
kainos prieinamos, nebrangiau 
kitur. UžkvieČiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų baiso
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS*

Aptiekos Užveizdetejas.
11 c r fin,, ii ——i m— ■ ■

Felix Gogol i ruski
Graborius ir Balzaitiuotojas 
persikėlė iš 1901 Wabausia 
a.vc., i savo nuosava namą, 
1754 Cortland St., prieš Šv. 
Marijos bažnyčią ir užsiims 
laidotuvėmis u žpigią, kaip 
iki šiol, kainą. (Apg.)

Vyrišky Drapanų Bargeni
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.56 iki. 
18 dolerių.

I ’ j 1 n ;r s pa si i i i) k i i r i ;r s kailiu Ijamuš- 
lų crkolij.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertos įmo S25 iki $85, dabai 
85 i) anksčiai). Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siu+tii nuo $3.0(1 
iki $7.50.

Atdara kasdienų, nedėliomis ir va
karais.

Ar užganėdinti 
k ui it-ms pririnko

REIKALAUJAME— 2 panaktinių, 
3 leiberių dirbti viduje, $3.25 dieno
je; 2 janitorių, $60 iki $85 mėnesyje, 
dienomis arba naktimis; 4 mašinistų 
pagelbininkų, restorano ir hotelio 
darbininkų prie įvairių darbų; 2 in
žinierių, 3 pečkurių, čekerių; 2 vyrų 
prie eleveiterio, $15; prie tekilo dar
bininkų, 35c valandoje; 4 pointerių, 
vežimų plovėjų, merginų 14 metų ir 
augš^iau prie lengvų darbų, $8, in
dų plovėjų, trumpos valandos, prie 
kambarių merginų $32.50 kambarys 
ir valgis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 8- Halsted St. 2-ras augštas.

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

GERA PROGA, PASINAUDOKITE 1 
PARSIDUODA Jobai pigiai rakau 

dai iš priežasties vyro pabėgimo nuo 
manęs. Paliko mane su mažu kū
dikiu ir be vieno cento. Rakandai 
geri, Taipgi parsiduoda namas — 6 
ruimai, $15 randos, del vienos fa- 
milijos ir du lotai žemės. Galima pri
sieti daržovių del pragyvenimo. Mel
džiu atsišaukti greitu laiku po Šiuo 
adresu:

Alena Pašakarnienė,
Kensington, III,

K. NURKAITJ
J 617 N. Robey Str., Chicago.

Prie Milwaukee ir North
'1(1. Humboldt 4613.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
1UJSAS GYDY TOJAS ir ( BIRURGAS

cinlisthh MotcrUtu, Vyiiiinj, VaHu* 
ir visų Hnoniikų B*ų

oa: 10—11 ryto, .4—5 po pietą, t—
Nedaliomis- 10 1 i>okare.

3354

PARDUODU pigiai lotą 
$800, parduodu už $435. J 
dasi ant Griffin Subdivision „netoli 
nuo Archer, karai eina į miestą. Par

PARSIDUODA 40 ar 80 akrų geros 
žemes Wisconsin valstijoj, ai Ii gra 
žios upės Pashtigo, aid labai lengvų 
išmokėjimų: įmokėt iš pradžios kirk 
gali, o likusius po $10 j mėnesį.

• JOHN J. LIPSKL 
4616 S. Western Ave.. Chicago

Dr. Povilas Žilvitis
LictuviH Gydytojas, ( hirurgaa

S Hnlslcd SI., (hieago.

1 ’lutr.bi \ ojirnui relk- 
>:!«'■ kaina*.

)’I H K SAI
inillis 1 if:- 
Me? phniij

Levinthal Plumbing Supply C$
1637 W. nivixion St., ( hic*ro, 

Coi ix-j ,M *}• f h !<i Ave.
E hIUhmim ] ><-t u\lAkat.

ATIDUODAMA randon 2 kamba
riai; šviesus, visi gyvenimai. Ran
dos $7 į mėli. Yardas dviejų lotų. 
Galima užvesti dideli daržą. Arba 
jei kas norės pirkti, parduosiu šį 
namelį ir 2 lotus labai pigiai. 'Liklai 
$100 įmokei. Namelis randasi Gary, 
Ind., ant 25-tos avė.

Chas. Tulcus, 
219 Wisconsin St, Chicago, III

■ .... ......... ................ .............. ■..... .,, <
ATIDUODAMA randon puikus ka

mbarys del Vienos ypatos su arba 
be valgio, tarpe Harrison ir 12-tos 
galvių arti Cicero, po žaliuojančiais 
medžiais, arti eleveiterių stoties. 
Kam reikalinga toks kambarys, mel- 

$Įdžiame kreinties bile laiku į M. Po
vilaitį, 757 S. Kolmar Ave., 2-ros hi-% 
bos. Chicago, IIL

f
DABAR Yra laikas tapti ūkiniu 

kais, jie yra tais žmonėiAis, km ir 
dabar daro pinigus ir darys juos a1 

^einančiam laike. Mes valdome di 
gelius žemes plotus Wisconsino, 
Minncsotos ir Montana valstijose, 
kurias mes apgyvendinsime. Mes 
parduodame pigiai, lengvais išmbkč 
jimais. Mes norime ai»gyvendiuti 
lietuviu koloniją. Rašykite tuojau*. 
J. II. Coon, 220 221 Davidson Bldg., 

Sioux City, Iowa.

ANTRU ir trečiu mortjrw* nrhfrkmt r»K- 
nkola nuo $100 Iki I5000.0S po I h < proc 
nnmokfcjimul faksų, utmokSJtaMd taterarų ant 

nįrmo mortgage, paąoitui—ei nuo-
eavybM. arba Jei jų» plrkHmdeAe tr retkaleu* 
jate dar daugiau pinigų, 
gua patamavhnae, t«Urt»ga 

LOUIS STERN and

elrphorie UumlM>)nt 12 iŠ

M. SAHUD
Urna* Runas Gydytojas ir Chirwrj 
Specie)MoteriMų, Vyrttk^ i 
Vaikiokų, taipgi ChronUtkq Lin

Ol’JSAS; 1579 Milwaukee Ar*.
VALANDOS: K:KO iki 10 ilryt©; 
Kampas North Ava, Kamharya S

J :80 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar*.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
(Jiicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir 

'Kaipgi Chroniškų Ligų 
OI-ISO VAI ANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pojpM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedfHą 
mis vakarais ofisas uždaryte* 

Telephone Yards 687.




