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Didžiausias užpuolimas Baisi audra Illinois valstijos1S RUSUOS REVOLIUCIJOS

ant Anglijos
Chicaga nori taikos

nėra išėmimo

NAUJA ITALŲ PERGALĖ
Nuo kitos pabėgo

Švedija neriipauja

dabar va

Tą klausimą šiandien turės 
išrišti Brazilijos kongresas

Bet mano, kad karė turės 
tęstis dar dvejus metus.

Anglai panaudoję juos 
“blogiems tikslams.”

Visi privalo registruoties 
šleivi, kreivi ir kitokie.

VOKIEČIAI SKANDYSIĄ 
LIGON BUČIO LAIVUS.

STREIKŲ BANGA 
PARYŽIUJE.

ANGLIŲ BARONAI API 
' PLĖŠIA PUBLIKĄ.

mą skaitytojai ras vietinių 
žinių skyriuje.

Vokiečių orlaivių bombos 
užmušė 76 žmones, o 174 
sužeidė; trįs priešo oriai 

viai nušauta.
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Streikininkams stoka sve
tainių susirinkimų laikymui

DIDELĖS AUDROS ILLI 
-NOIS VALSTIJOJ.

AUSTRIJA NORI 
TAIKOS.

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINE.

DIDŽIAUSIAS UŽPUOLI 
MAS ANT ANGLIJOS.

Kardinolas Gibbons sako, 
kad kunigai turi suteikti 
pagelbos “laisvės pasko 
lai”; jis pats jau turįs nu 
sipirkęs kelis bondus.

DIDELIS TAIKOS ŠALI
NINKŲ SUSIRINKIMAS 

CHICAGO!.

BALTIMORE, geg. 27.— 
Telegrama iš Baltimorės sa
ko, kad kardinolas Gibbons 
greitu laiku išleisiąs atsiša
ukimą į visus savo diecezi
jos katalikų kunigus, ragin
damas juos suteikti pagel
bos valdžios jieškomai “lai
svės paskolai” (karės reika
lų vedimui) — perkant pa
tiems ir kitus raginant pir
kti “laisvės bondų.”

“Jo eminencija” jau nusi
pirkusi kelioliką “laisvės bo-

CHICAGO/geg. 28.—Va
kar chicagiečiai parodė kam

ISIVELT KARĖN, AR 
NE?

Laiko paslėpę anglis; .spi
ria valdžią paimti savo 
žinion anglių kasyklas.

Revoliucionierių pasitikima s senutės Brėškovskos, “rusų revoliucijos motinos 
da ji, po nuvertimu caro, su grįžo iš Siberijos Petrograd an.

BUENOS AIRES, geg. 27 
— Žinia iš Madrido sako, 
kad vokiečių 4ubmarina pa
skandino dar; vieną Brazili
jos laivą Sath 
ta jūreivių išsodinta San Lu

BUENOS AIRES, geg. 27 
— Šiandien Brazilijos kon
greso nariai susirenka ne- 
papraston sesijom Turės 
būti nuspręsta: paskelbti 
Vokietijai karę, ar—ne? Va
ldžia jau turinti prirengusi 
karės rezoliuciją.

Brazilijos sostinės laikra
ščiai, beto, reikalauja, kad 
valdžia konfiskuotų-pasisa- 
vintų visus internuotiTs vo
kiečių laivus'— kaipo atsi
lyginimą už skandinimą 
Brazilijos pirklybinių laivų.

Šioji diena taigi turės pa
rodyti : ar < įsivels Europos 
karėn didžiausioji (didesnė 
už Suv. Valstijas) Amerikos 
(pietinės) respublika, ar‘—

Garso fronte italai tūlose 
vietose pasivarė iki dviejų 
mylių į priekį. Tarpe Jami- 
ano italai sulaužė austrų ap
sigynimo liniją ir perkirto 
Metfalcone—Duino geležin
kelį. Čia pat jie atėmė iš 
austrų svarbią militariu 
žvilgsniu augštumą No. 145.

Gorizia fronte italai atė
mė iš austrų vieną sunkiąją 
kanuolę, du apkasų • morti- 
ru, keliatą kulkosvaidžių ir 
daug kitokio karės grobio.

Talkininkų karės kritikai 
ir stebisi ir džiaugiasi italų 
pergalėmis. Mat vakar dar 
Vienna gyrėsi, kad italų pa
stangos jau sulaužyta, vadi
nasi jie jau nebegalės atna
ujinti užpuolimų ir veikiau
sia turėsią atiduoti austrams 
jau užkariautas pozicijas. 
Tuo tarpu italai uždavė na
ują smūgį austrams.

Vyriausį it^Ių armijų va
dą, gen

RAGINA SAVO “STONO 
BROLIUS,”

MEDVILNĖS DARBINI 
NKŲ STREIKAS 

SAXONIJOJ.

šimtas užmuštų, keli šimtai 
sužeistų ir tųkstančiai be 
namių.

LONDONAS, geg. 28. — 
Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad šiomis dieno
mis vokiečių submarines pa
skandinę dar šešis Švedijos 
pirklybinius laivus. Paska
ndinta jie Balti ko juroje — 
kelyje iš Švedijos į Finlan- 
diją. Paskandintųjų laivų 
vardai paduodama: Kyros, 
Pauliųe, Kjiell, Therese, Ol
ga ir Erik. Švedija, sako, 
nerimauja delei tokio vokie
čių elgimosi.

PANAMA, geg. 27. — At
vykusio čia f rancuzų pirk- 
lybinio laivo, Haiti, kapito
nas papasakojo, kad kelyj į 
Ameriką jo laivas paskan
dinęs vokiečių submari'ną— 
netoli nuo Francijos priep
laukos Bordeaux. Neužil- 
gio jį užpuolusi kita vokie
čių submarina. Su šia lai
vas nestojęs į muši, — pabė-

Auditorium svetainė buvo 
pripildyta žmonėmis; ke 
Ii tūkstančiai buvo prive
rsti laikyt susirinkimą pa
lei ežerą, Grant Parke.

LONDONAS, geg. 27. — 
Pusiau oficialis Berlino pra
nešimas sako, kad ateityje 
vokiečiai skandysią visus 
Anglijos ligonbu,čio laivus, 
išskiriant tuos, kpr plaukio
ja tUrpe Salonikų ir Gibral
taro. Vokiečiai kaltina an
glus, buk jie naudoją ligon- 
bučio laivus -‘blogiems tiks
lams.” Vadinas, angląi jais 
veža netik sužeistuosius ir 
visa, kas reikalinga jų pagel- 
bai, bet taipjau ir karės pa
būklus.

Anglai betgi užginčija tai. 
Jie sako, kad apart sužeis
tųjų bei vaistų jie nieko da
ugiau nevežioją ligonbučio 
laivais.

PASKANDINO 6 ŠVEDI 
JOS LAIVUS.

s turi 
Užtai 
neten- 

austruose.

ROMA, geg. 28. — Romos 
pranešimas ir vėl skelbia na
uju pergalių. Vakar dviejo
se vietose italai užpuolė au
strus ir atėmė iš jų nemen
kos svarbos pozicijas. Ka
rtu j jų rankas pateko 1,200 
austrų belaisvių ir daugybė 
įvairių karės pabūklų. Kai 
kur italų užpuolimas, buvo 
taip staigus ir- netikėtas, 
kad austrai nespėję išgelbė
ti nei savo sifnkiųjų kanuo- 
lių, kurios juk stovi atokiai 
pirmosios apsigynimo lini-

COPENHAGEN, geg. 28 
— Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad Czim- 
nitzschu'e, Soxonijoj, kilo 
medvilnės darbininkų strei
kas. Metė darbą apie trįs 
tūkstančiai darbininkų. Stre 
ikininkai reikalauja algų 
padidinimo — net 75 nuoši
mčiais ! Darbininkai savo 
reikalavimą teisina tuo, kad 
pragyvenimo reikmens esą 
nesvietiškai pabrangę.

Bijomasi, kad streikas 
neišsiplėtotų visoje Saxoni- 
jos medvilnės pramonijoje.

Sulaužė austrų liniją; suė
mė 1,200 belaisvių ir daug 
kitokio karės grobio.

WASHINGTON, geg. 27. 
— Sugrįžęs iš Austrijos S. 
Valstijų karinis daktaras, 
Paul Martin,! tarp kita už- 
reiškė, jogei Austrijoje vie
špatauja ta nuomonė, kad 
karė turėsianti tęstis dar du 
metu. Nežiūrint to, kad A- 
ustrija norinti taikos. Mat 
antra jos talkininkė, Vokie
tija, taikos klausime 
“kitokią nuomonę”..i 
Vokietija visį labiau 
kantFin

Kad delei | tęsimo karės 
austruose kiltų revoliucija, 
Dr. Martin įsitiki.

SEATTLE, geg. 27. — 
North American Times ap- 
laikė iš Tokio sekamą kab- 
legramą. — Japonų kariškų 
laivų eskadra, vadovaujama 
admirolu Šato, kui 
Viduržeminėje juroje, iki 
šiol paskandino keturioliką

rium svetainę, kiti — gatvę. 
Visi jie suėjo, kad pareika
lavus šios šalies valdžios, id
ant ji aiškiai ir be atidėlio
jimo pasakytų: ko ji nori 
įsivėlusi dabartinėje karėje? 
Kokiomis sąlygomis ji ma
no taikinties? Vadinasi, Chi
cago nori taikos, o ne karės.

Netilpus žmonėms į sve
tainę, keli tūkstančiai nuvy
ko į netoliese esantį Grant 
Parką — palei Michigan eže
rą. Ir čia laikyta prakalbos, 
kol atėjusi policija išskirstė 
susirinkusius, kaipo neturi
nčius teisės (be leidimo!) 
daryti susirinkimą.

Susirinkusieji vienbalasiai 
priėmė dvi rezoliuciji: 1) 
kad valdžia paskelbtų ko
kiomis sąlygomis ji mano 
taikinties ir 2) kad miesto 
taryba pakviestų i Chicagą 
Rusų karės komisiją, kuri 
dabar viešisi Washingtone- 
išdėstymui Rusų karės tiks-

PARYŽIUS, geg. 27. — 
Telegramos iš Paryžiaus 
praneša, kad ten dabar eina 
visa eilė streikų. Streikai 
esti taip tankus ir skaitlin
gi, kad streikininkams pri- 
stygo svetainių... Dažnai at
sitinka, kad vakar metusie- 
ji darbą šiandie’neturi kur 
susirinkti bėgamiems, rei
kalams aptarti.

Kaip žinia, pirmą streikų 
ugnį Paryžiuje sukūrė suk
nių suivėjai.

GIRIASI PELNAIS.
Trijų mėnesių pelnas pa

dengiąs “laisvės paskolą.” 
WASHINGTON, geg. 27.

— Apyvartos kontrolierius, 
p. Williams, praneša, kad 
dabartiniuoju laiku šios ša
lies piliečių “uždarbiai bei 
profitas” kas trįs mėnesiai 
pašokąs po du miliardu do
lerių. Vadinasi^ tai yra su
ma lygi Suv. Valstijų "t.v. 
“laisvės paskolai/' Arba, 
tariant p.. Williamso žo
džiais — “padengia laisvės 
paskolą.” Gi nuo pradžios 
dabartinės karės “šios šalies 
piliečiai” liko čielu šimtu 
(100,000,000,000) miliardu 
dolerių turtingesni. Taigi, 
sulig p. Williamsono, kiek
vieno piliečio pareiga esą 
indėti dalį to turto — į “lai
svės bondus.”

Je, business ir business.”

WASHINGTON, geg. 27.
— Pranešama, kad birželio 
penktą dieną turėsią užsi
registruoti visi vyrai tarpe 
21 ir 31 metų. Nuo registra
vimosi nebusią išskiriama 
netik vedusieji, bet taipgi ir 
nesveikieji. Sveiki ir ligūs
ti, tiesus ir šleivi bei kreivi
— visi turėsią paduoti savo

Beje, vokiečių orlaiviai 
bombardavo dar kitą pajū
rini Anglijos miestą, bū
tent Folkstone. Ar ir ten 
padaryta kokių nors nuos
tolių, pranešimas nesako.

Šitas vokiečių orlaivių už
puolimas skaitoma vienu iš 
skaudžiausių Anglijai. Nei 
viename užpuolime . vokie
čiai nepridarė tiek daug ma
terialių nuostolių ir nesuna
ikinu tiek žmonių gyvasčių, 
kaip šiame paskutiniam. Vo
kiečių užpuolimai iki šiol 
Anglijai kainavo 305 žmo
nes užmuštais ir 729 sužeis
tais. Kiek sunaikinta kito
kio žmonių turto, to anglų 
valdžia iki šiol neskelbia, 
Prisieina tečiaus tikėti, kad 
jo sunaikinta apsčiai.

LONDONAS, geg. 27. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad aukšti perei
tos pėtnyčios vakare Angli
ją užklupo šešiolika vokie
čių orlaivių, jų tarpe keli ze- 
ppelinai. Bombarduota vie
na žymiausiųjų Anglijos lai
vyno baza — Doveris. Bom
bardavimas įvyko"-kaip tik 
tuo laiku, kada paleisti iš 
dirbtuvių’darbininkai — vy
rai ir moterįs — užtvenkė 
Doverio gatves. Pasekmėje 
to — 76 žmonės užmušta. 174 
sunkiau ar lengviau sužeis
ta. Užmuštieji ir sužeistie
ji dalinasi šiaip:

Užmušta — 27 moters, 26 
vyrai ir 23 vaikai.

Sužeistą 
motets ir 19 vaikų.

Sugriauta taipjau daug 
privačių namų ir kelios ma
žesnės dirbtuvės.

Užpuolus vokiečiams Do- 
verį tuoj telegrafuota į Dun- 
kirką. Iš ten pasiųsta an
glų orlaiviai, kurie ir pasiti
ko užpuolikus Anglijos ka
nale. Ištiko mušis. Vienas 
vokiečių orlaivis ant vietos 
nušauta ir įpuolė jūron. Ki
ti du nušauta Belgijos pak
raščiuose — ant sausumos. 
Anglų orlaiviai sugrįžo sve-

CHIGAGO, III., geg. 27.— 
Illinois valstijos gynimo ta
ryba subatoje išdavė atskai
tą kas del anglių stokos ir 
jų brangumo. Taryba sako, 
kad ji suradus, jogei Illinois 
valstijoj anglių yra daugiau 
nei kuomet nors pirma. Va
gonų taipgi nestoka, apie ką 
tiek daug šūkauta ir rašyta 
pereitą žiemą. Bet ve kame 
priežastis — kasyklų baro
nai ir kiti anglių spekulian
tai tyčia kelia triukšmą apie 
vagonų ir anglių stoką, kuo
met didelė daugybė iškastos 
anglies yra paslėpta netolie
se kasyklų specialiai įreng-. 
tuose sandėliuose. Kažku
rios kompanijos rengiasi- to
kių sandėlių įsitaisyti ir pa
čiose kasyklose. Vadinasi, 
ir anglių ir vagonų yra už
tektinai Darbininkų-kasė- 
jų taipgi nestoka. Taigi vy
riausioji priežastis, delei ko, 
pereitą žiemą buvo keliama 
nežmoniškos kainos anglims 
— kasyklų baronų godumas. 
Didieji patriotai norėjcuda* 
ryti sau pelną apiplėšinėjanf 
publiką. Tai visa.

Valstijos gynimo taryba 
reikalauja, kad federalė va
ldžia darytų ką nors, idant 
pažabojus tuos legališkus 
razbaininkus. Reikia esą 
paimti anglių industriją 
(kasyklas) ir jų pardavinė
jimą į visuomenės (valdžios) 
rankas. Palaukite! kol dė
dė Samas “susipras”, godus 
pelnų kapitalistai susižers 
naujus aukso kalnus...

COPENHAGEN, geg. 28. 
— Berlino soc. laikraštis 
Vorwaerts praneša, kad in- 
ternacionalės darbininkų są
jungos centralinis komite
tas, Amsterdame, sumanęs 
šaukti internacionalį amatų 
unijų kongresą 8 d. birže
lio, Stockholme.

noma, šleivuosius negi ims: 
jie turės registruoties tik 
taip sau — “del visko.”

Vedusiems taipjau rasi 
bus suteikta šiokių-tokių 
privilegijų: gal paliųOsuosią 
nuo kariuomenėn ėmimo. 
Kadangi' mat apskaitliūoja
ma, jogei to amžiaus vyrų 
Suvienytose Valstijose esą 
apie dešimt milionų. Tuo gi 
tarpu kariuomenėn bus ima
ma tik penki šimtai (500,- 
000) tūkstančių vyrų.

Chicagoj ir apielinkej —- šian
die debesiuota ir šalta; ryto gied
ra, šilčiau.

Žemiausia temperatūra vakar
46, ąųgščiaum 49:l^pswkfe^

idžiasi 7:16. care, Is

SPRINGFIELD, geg. 27. 
— Vėlai subatos vakare Il
linois valstijoj siautė du pa
sibaisėtini' cyklonai-audros. 
Vienas cyklonas, ir tai pats 
baisiausias, siautė centrali- 
nėje valstijos dalyje — pra
dedant nuo Indiana^ valsti
jos ir persimetant per Mis
sissippi upę j Missouri vals
tiją; antras — netoli Chica- 
gos. Ypačiai pirmoje vieto
je audra pridarė'pasibaisė
tinų materialių' nuostolių ir 
prarijo virš šimto žmonių 
gyvasčių. Keli šimtai sužei
sta. Daugelis jų liks kolie- 
kos visą savo gyvenimą. Gi 
miesteliai Mattoon, Modes
to, Palmyra, Charleston ir 
kiti,paversta i šipulių krū
vas. Ypačiai gi Mattoonas 
ir Madesto veik iki pamatų 
sugriauta. Žmonių gyvas
čių tečiaus audra daugiau
sia prarijo Matoone: užmu
štųjų skaičius ten siekiąs 
netoli šimto. Kitose vietose 
užmuštųjų skaičius siekia 
kelių, o retai kur kelių de
šimčių. Sužeistųjų gi bega
lės. Kai kurios žinios jų 
skaičių paduoda virš septy
nių šimtų žmonių! _

Nuostolių abiejose vieto
se padaryta už daug milio
nų dolerių. . Tik pamislykit: 
virš dešimt tūkstančių žmo
nių liko benamiais! O kur 
viešosios visuomenės Įstai
gos : mokyklos, bažnyčios, 
skaityklos ir pagalios — vi
sa^ eilė dirbtuvių, kurių da
ugelis “taipjau sulyginta su 
žeme ?

Iš visų pusių nelaimės vie- 
tosna siunčiama skubi pagel- 
ba: daktarai, vaistai, pini
gai, rubai ir visa kita.

mJIEMOS, 1840 SOOTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILJL.INOIS 

TELE,HONE MML 1SH

NORI PERSIKVIESTI 
KYNIEČIŲ.

Californijai stoka ūkio 
darbininkų.

SAN FRANCISCO, geg. 
28. — Californijos valdžia 
svarsto klausimą apie im
portavimą 500,000 kynų.da
rbininkų ūkio darbams dir
bti. Californjioj esą stoka 
tos rūšies darbininku.

PASKANDINO 14 SUB 
MARINŲ.

Japonų laivai didelė page 
ba talkininkams. LONDON, geg. 27. A- 

ng]ų spauda labai giria Ja
ponijos karišku laivų jūrei
vius, atsiustus i Viduržemi- 
nę jurą kc'vai su vokiečių 
submarinonns. Ačiū jiems 
geg. 4 d. buvo išgelbėta 2,- 
800 kareivių, vežtų Cunard 
linijos laivu Transylvania. 
Iš viso vežta 3000 kareivių. 
Vadinas, paskendo tik du 
šimtai.

a labai giria Ja
’iškų laivų jurei
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Jtedakmjos Straipsniai

Teisingi 
klausimai.

Chicagos mayoro laikraš
tis “The Republican” aštriai 
kritikuoja karišką Wilsono 
politiką. Pasiremdamas pre
zidento užreiškimu, kad ka

stijos,
tiško
“mes”
versti
visame pasaulyje demokrati
ją, — laikraštis stato šalies
administracijai eilę klausi
mų.

Jisai nori žinot, ar ta Ame
rikos “labdarybė” turi kokį
rubežių, ar ne. Jeigu Ame-

-^Marnori sugriaut autokrati;
| -ją Vokietijoje, tai ar ji nori
į padaryt tą-pstt ir kitose ša-
I lyse ?
į “Ar mes rengiamės nu-
I mest nuo sosto karalių Petrą
j ir -įsteigt respubliką Serbi-
I joje? Jeigu ne, tai kode!-

> ne? .
“Ar mes neprivalome pri

verst atsisakyt nuo sosto r _ . . ..
‘imperatoriškos ir karališ-!haudies’ kuriai reikes 
kos valdžios’ imperatorių ir

“nėra nė vieno egois- 
elemento” ir kad 
kovojame tikslu nu-

sutvert Suvienytąsias Aus-,kėt savo Pini^us? 
trijos-Vengrijos Valstijas?

rėš prikergt tą kraštą prie 
savo demokratijų?
>   ........... . .... .*.1 , ».l II .11,    -J..-.-i < ..~4

Pastabos apie Ratilo editorialus
Dar vis tebežaidžia.

Mano prietelis “Laisvės” 
redaktorius dar vis neketina 
padėt savo išvirkščią skran
dą ir paliaut svietą gąsdinęs. 
Patiko žaisti Bau-bau-bau!
“Sumušė visus rekordus.”
Kas sumušė?—Ugi “Nau

jienos”! Kokius rekordus? 
— Ugi veidmainystės! Ko
kiu budu sumušė? — Ugi gi
ndamos “Kovą”, nežiūrint, 
kad joje tilpdavo nesąmo
nių. Kaip tai išeina?—djgi 
taip, kad, vadinasi, jos, gin
davo... nesąmones!

Taigi, kas ir kokius reko
rdus sumušė? (Manau, kad 
“Laisvės” Baubas tuos re
kordus užpatentuos).

Tame ir klausimas.
Manęs užklausė bevieliu 

telegrafu iš B rooklyno: 
J“Kas čia pasidarė, kad Pru-
seika, Vidikas, Šukys ir Pa-!Reiškia, nesupranta
ukštys, kurie pirma supras- 

' davo viską, kas būdavo ra
šoma “Naujienose” per kele
tą metų, dabar staigu ėmė
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“A" mes leisime karaliui 
Jurgiui palikt savo vietoje ir 
Britanijos lordų butui nau- 
doties savo paveldėtomis 
privilegijomis Anglijoje ?

“0 kaip su karaliais Ita
lijos Viktoru Emanueliu ir 
Belgijos Albertu? Ar mes 
paliksime juos ir jų liaudis 
ramybėje, neprivertę jų pa
ragaut musų teisingai pa
garsėjusios amerikoniškos 
demokratijos?

“O vargšai japonai!
“Ar mes leisime, kad jie 

paliktų palaimintais savo 
imperatoriaus pavaldiniais ? 
0 gal mos skleisime savo la
bdarybę, kariaudami už de
mokratiją, ir Rytuose?

“0 kaip su Rumanija?
“Kur mes turime sustot?
“Ir ar mes turime kokią 

teise lieti Amerikos kareiviu 
kraują ir eikvot^'Amerikos 
darbininkų pinigus . tikslu 
mėgint įsteigt kame-nors 
pasaulyje demokratiją, be 
prašymo tų žmonių, kuriems 
mes stengiamės padėt, ir be 
pilno pritarimo Amerikos 

liet
mo-savo raudoną kraują ir

* * ?”

kadKiekvienas pasakys, 
šitie “Republican’©” klausi
mai yra labai teisingi.

9 i ■■ t ’<■

tai toks priepuolis juos išti
ko. Bet pasiteirauk pirma, 
ar tie draugaidštiesų supra
sdavo, ar jiems tiktai taip 
rodydavosi. Atkreipk domą 
į tą faktą, kad jie pirma ne
matydavo “Naujienose” nė 
oportunizmų, nė social-pat- 
riotizmų, o “Naujienos” juk 
tebėra tokios, kokios buvo.”

Tikiuosi neužilgo gautr iš 
jo atsakymą.

Idėjų bagaže. <
Vienas didelis filozofas, 

atsikosėjęs, šitaip prabilo į 
savo klausytojus: “Aš, Bau
bas, turiu tokią nelaimę, 
kad. dažnai nesuprantu savo 
oponento minčių ir nemiela- 
širuingaijškraipau jas; ma
no asistentas taip-pat daž
nai nesupranta ir iškraipo; 
du mudviejų draugai taip- 
pat nesupranta ir iškraipo.

, visas 
svietas. O viskas, ko svietas 
nesupranta, yra nesąmonė. 
Amen.”

Mano idėjų bagaže dabar 
randasi toks naujas skar-

• Iš ano svieto.
Naujienos” su jų redak 

kaip jau žinome, tapo išmu- 
finti iš “svieto.” Bet kada-l 
ngi mano prietelis Baubas 
žino, kas dedasi ir šiame, ir 
aname gyvenime, tai /jisai 
gali pranešti, jogei “Naujie
nos”, aname sviete būda
mos, akėja, tarkuoja, veid
mainiauja, / kritikieriauja, 
politikieriauja,' medžioja, 
spekuliuoja, kabinėjasi, sta
to augštyn kojom, kandžio
ja, zalatija, “nickel show” 
rodo, “triksus” vartoja ir 
karinės strategijos' pienus 
daro. Ir visa tai jos atlieka' 
“special-lietuviškai” ir ant 
g a 1 o' liepto užsilipusios. 
Aš didžiai stebiuosi mano 
prietelio Baubt) gabumu, bet 
papasakot tiek daug dalykų 
apie aną svietą, mane ima 
viena abejonė: tie ano svie
to malevotojai dažniausia, 
sužiniai arba ne, deda į savo 
maleybnes tą, ką jie mato 
savo pastogėje. Ar čia tik 
nebus tas pats?

Kalnavertis.
į.,—.-.........................   i ........... ............. . ..................... ......—i...—,...

Mes dar pakovosime

Sako socialistai, kuriems valdžia 
atsisako duoti pasportų į 
Stockholm© konferenciją.

valdžia atsisakė duoti pasportų 

konferenciją Stockholme, bū
tent, Morris Hjllcfuitui, Victo
ria Bergeriui ir Algernonui Lee, 
pastarieji žada neužsileisti ir bū
tinai reikalauti sau pasportus. 
Tuo tikslu visi trįs delegatai ža 
da asmeniškai važiuot Wash- 

bes sekretorium Laųsingų.
Ką Bergeris sako.

mo V. Bergeris užreiškč:
“Mes važiuosime Washingto- 

nan ir arba pasportus gausime, 
arba valdžios atstovai turės ofi
cialiai ir tiesiai mums pasisa
kyti, kodėl musų neišleidžia.

/
“Jei šitas valstybės departa

mento ukazas nebus atmainy
tas, tai Amerika bus vienintelė 
pasaulyj šalis, kurios valdžia 
nenori duot pasportų delega
tams, kad jie galėtų dalyvauti 
tarptautinėj socialistų konferen
cijoj Stockholme. Anglija,

Ispanija ir Rumunija turės savo 
reprezentantus konferenci j o j e, 

savo delegatų, bet Amerika ne
bus visai reprpzentuojapia.' Ma
tyt, musų valdžia labai bijosi, 
kad trįs Amerikos dielegatai, nu
važiavę Stockholman, neįvy
ki n tų taikos ir kad dėlto nenu
kentėtų plieno trusto ir Amunici
jos trusto milžiniški pelnai ir 

delio tarptautinis socialistų ju
dėjimas nesileis, kad jam ūka- 
zus davinėtų ponas Lansingas, 
kaip kad nesileido carui Mika
lojui.

“Socialistai stoves už savo tei- 
sos ir stengsis gauti pasportus, 
nes, kaipo Amerikos piliečiai, 
kūne nori važiuoti Europon pil 
na i tiesota misija, tur
gauti.

“Sulyg pranešimais iš 

ręs neduoti pasportų dėlto, kad 
sau jale cx-sociali.stų ir “pork- 
čep” patriotų karštai maldavu
si, idant butų išleisti varžomie
ji įsįgtymai prieš Amerikos so
cialistų judėjimą.

“Pono Lansingo pagrumoji- 
mai pavartoti 1799 metais išlei-

charakteringi valdžiai, 
riasi, kad ji kovojanti 
mokrątybę. Grumojim

kuri gi- 
už de- 

yra 
betgi bergždžias, ne§ nė vienas 
delegatų nemano Slapta dan- 
ginties į Stockholmą. Belo dar, 
nei vienas laivas neims tokių pa- 
sažierių, kur neturi pasporto.”

Hillquito užreiškimas.
Morris Hillquit, vienas iš nu

skirtųjų delegatų į Stockholmo 
konūrenciją, kada atsiknojo a- 
pie valstybės departamento atsi
sakymą duoti pasportą, užreiš*

“Toks valstybes departamen
to pasielgimas yra savavaliugas. 
Užginti savo piliečiams kalbėti 
apie taikos sąlygas svetur yra 
tiek pat nepateisinamas daly
kas, kaip kad užginti jiems kal
bėti, apie tą-pat namie. Čia val
džia griebiasi tokių priemonių, 
papildp tokį aktą, kurie ką tik 
Rusijoj tapo laukon iššluoti, ir 
tuo labiau negali but pakenčia-

“Valstybes departamento pa

sijoj. Suvienytosios Valstijos 
bus vienui viena šalis, kurios 

vauti socialistų konvencijoj.

Korespondencijos
ROCKFORD, ILL.

Mirė susipratęs darbininkas- 
kovotojas.

Gegužės 11 d. Rockfordo li- 
onbutyj, po dviejų operacijų,

Velionis buvo dar jaunas, vos 

žiaus, nevedęs- Paėjo iš Kauno 

merikoje išbuvo apie 10 metų. 
Burdžius buvo laisvas, ir sulyg 
vleionies noro, liko palaidotas, 
be jokių ceremonijų miesto ka
pinėse 17 d. geg.

Velionis prie pašelpimų drau
giją neprigulėjo, tad laidotu
vėmis daugiausia rūpinosi velio
nio jaunesnis brolis ir dd. iš LSS;

Velionis palaidotas labai gra
li, ant jo karsto“huvo sudėti

nuo LSS. 75 kp., nuo L. S. J. Ra
telio ir nuo Rockfordo draugų.

Susirinkę virš 50 velionies 
draugų' ir draugių marguodami 
nulydėjo į kapines- Ant kapinių 
dd. J- V. Buškevičius, A. Dovi- 
daitis ir S. Darginavičius pasakė 
po prakalbą, pažymėdami gerus 
d. Juozė Burdžio darbus, kokius 
jis atliko gyvendamas.

Nors d; Juozas Burdžius buvo 
bemokslis, bet buvo susipratęs 
ir buvo karšias ir pasišventęs 
darbjninkų klesos kovotojas. 
Dar būdamas Lietuvoj suprato 
darbininkų skriaudas ir kilus 
revoliucijai penktuose metuose 
velionis Juozas dalyvavo joje, 
cWko ir turėjo pabėgti į Ameri
ką-. Atvažiavęs į šią šalį ir-gi ne
atsitraukė z nuo darbininkų. 
Apsigyvenęs Springfielde, III., 
tuoj įstojo į LSS. 29 kp. ir ten 
darbavosi kiek išgalėdamas.

Atvažiavęs į Rookfordą^persi- 
kėlė į LSS. 75 kp., paskiaus’ pri
sirašė' prie LDLD. ir L. S. J. 
Ratelio, kur ir darbavosi pakol 
ta nelaboji mirtis nepakirto gy-

Tu jau mirei, Juozai, ir mes 
tavęs daugiau nematysim, bet 
tavo darbai, tavo * idėja, kurią- 
skleidei tarpe nesusipratusių 
darbininkų ir tavo pasišventi
mo darbininkų klesai mes nie
kados neužmiršim. •

Ilsėkis Juozai. Lai tavo kapą 
puošia, tik-ką atgimusios gegu
žinės gėlės; lai jos.tau sako, kad 
jau ateina gadynė, nauja gady
ne, kur nebus išpaudojimo, kur 
nebus tokių brolžudingų karių, 
kąip kad dabar ^ra; B. P. D.

INDIANA H^tBOR, IND.

tautų. Lietuvių 7—8 šimtai- 
Randasi keletas pašalpinių drau
gijų, kurios visos ramiai sau 
snaudžia. Yra ir LSS. 217 kuo
pa, kuri karts nuo karto judi
na žmones iš miego. Sunkus 
tas darbas, bot nenusimenami 
socializmas kįla!

Žmones čionai labai vargingai 
gyvena. Kadangi ypa daug pri
važiavusių iš kitur, tad negali
ma gauti gyvenimui vietos. 
Lietuviai gyvena susispietę ank
štose stubose. Vietomis laiko
ma po712 burdingierių, o jau po 
šešis, bei po keturis, tai rasime 
kiekvienoj lietuvio stubclėje. 
Užėjus karščiams, gali kilti li
gos.

Vietomis labai girtuokliauja
ma ir neprisilaikoma jokių es
tetikos nė hygienos taisyklų.

Jaunimo čionai randasi gana 
skaitlingas būrelis, bet visi gir
tuokliauja ir gludi tamsybėje.

Patartina jaunimui mest ne
dorus darinis, o stot į darbinin
kiškas organizacijas ir dirbti 
žmonijos labui.

Lukšių Juozas.

RACINE, WIS.

tame susirinkime nutarė paau
gant $25.00 Liet., šelp. Fondui. 
Apie 2 menesiai tam atgal, tie 

“Ągronomijos ir teisių pagalbos 
teikimo draugijai”, bet, delei 
Suvienytų Valstijų pertraukimo 
diplomatiškų ryšių su Vokietija, 

gal. Tokiu budu tie pinigai ne
nuėjo į Lietuvą, bet dabar yra

Gegužės 30 d. Racine rengia 
ma “preparedness” paroda- 
Užkviestos ir lietuvių draugijos 
dalyvauti, bet L. B. D. didžiu
ma narių nutarė nedalyvauti, 
nors kaip kurie ir stengėsi daro- 
dinėt, buk draugija prasižengia 
prieš šios šalies valdžią, bet tas 
nieko nenustebino. Kiek girdė
jau, nedalyvaus “preparedness” 
parodoje nėJSLA. 100 kuopa. , 

/ Darbininkas.

L. S. Sąjungoj

Drg. A. Montvido prakalbų 
maršrutais po LSS. X Rajoną.

Prakalbos įvyks:

III.

III.

29 d., E. St. Louis, Ill.
30AL, Cqllinsville, Ill.
31 d. Maryville, Ill.

Birželio 1 d., Livingston,
2 d., Benld, Ill.
3 d. Springfield, Ill.
4 d., Domsville, Ill.

5 d.. Johnston City,
6 d., Herrin Ill.
7 d., Royalton, Ill.
8 d«, W. Frankfort,
9 d., Benton, Ill.
10 d., Westville, Ill.
11 d., Rockford, III.
vii’šminėtų vietų drau-

III.

Visų
gab pasistengkite iš savo pusės 
visais galimais budais padaryti

Visuose ųiaršruto reikaluose, 
kaip antai: apgarsinimų ir t.p. 
ilgai nelaukit, kreipkitės pas 
mane:

A. M. Metelionis
500 So. Clinton St., 

Collinsville, Ill.

Vienas inžinierius Vaka
ruose išrado tokį elektrote- 
chnišką aparatą, kuriuo jis 
per sumaišymą kerosino ir 
naturalio gazo, sako, galįs 
labia pigų gazoliną pagami
nti.

Laiškai iš Lietuvos
. Pajieškojimai giminių.

Amerikoj.

“Tėvynės” Redakcija gavo iš 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenan
tiems Amerikoj giminėms ir pa
žįstamiems. žemiau išspausdi
name tuos giminių pa j ieškoji
mus. Tiej kuriems tie laiškai 
priklauso kreipkitės į “Tėvy
nės” Redaktorių V. K. Račkaus
ką, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y., nurodydami laiško nu
merį.

901. — Jonas Motėj unas, nuo 
Rokiškio, įieško Jono Motejuno

902. — Morta ArbaŠauskas, iš 
Kibartų, Bajor Strasse, N. 23, 
įieško Jono Arbašausko (Lou- 
purax, Pa., Box 34). Prašo pi
nigų.

903. — Jonas Andrušaitis, iš 
Kotovščiznos, įieško Jono An
vii i i

Cleveland, Ohio). Prašo pini
gą-

904. — Bernardas Abramavi-
M

če, iš Prepodziškių, nuo Janavos, 
įieško sūnaus Vinco Abramavi-

Prašo pinigų.

cago, 111.). Prašo pinigų.
906. — Dominikas Anuškevi- 

če, nuo Bačkų, įieško Anuškevi-

Pa.). Prašo pinigų.
907. —■ Morta Ališevski, iš Ra

čių, nuo Alytaus, įieško Juozo 
.Ališevskio (Homestead, Pa., 
Box 269). Rašo, jog motina 
mirė.

908. Juozas Anlanaviče, iš 
Meištų; Suvr gub., įieško J. An
tanavičiaus (Cleveland, Ohio, 
1127 E. 60thSt.). Rašo, jog 
motina mirė.

909. — Petras Akšteraviče, iš 
Nowo-Sady, Gardino pav., įieš
ko Stepono Akšteravičiaus (Du
pont, Pa., 147 Mains St.).

9K). — Antanina Butkus, iš 
Laudiškių, nuo Kražių, j ieško 
Antano Butkaus (Auburn, Ill.).

911. — Petronėlė Bernot, nuo 
Sedos, įieško Antano Bernoto 
(Manitowoc, Wis. ’114 Hamil
ton St.). Prašo pinigų.

912. — Ona Bagdon, iš Pacai-

Bagdono (Gneeland CaL).
913. — Zofija Baltaduonis, iš 

Varnaukos, nuo Janavos, j ieško 
St. Baltaduonio (10713 Michi
gan St. Chicano. III.). Prašo 
pinigų.

914. — Ona Bajanovska,| iš 
Punsko, Suv. gubf įieško Mykolo 
Bujanovfikio (Thftrp, Pa.). Pra
šo pašalpos.

915. — Antanina Byczko, įieš
ko Kazimiero*Byczko (Albany,

918. — Andrius Barkauskas, 
iš Višekaimio, Suv. gub., nuo 
Alvtaus. įieško Leono B ūkio 

*919. — Justinas Brazauslcas, 
iš Kraujučių, nuo Barzdų, jieško 
Brazausko (Pittsburgh, Pa., 
2400 Fifth Ave., care of “Dilge- 

į lės”). Rašo, kad motina jnirė. 
J 920. — Ona Banevič, iš Gud- 
Įžiunų, Baisogalos, jieško Juozo* 
UBanevičib (Stanley, Wis.).

921. — Lina Buivid, iš 48 Ba
ren St., Liepojos, jieško Jono 
Buivido (White Plans, N. Y.).

922. — Jonas Baliunas, iš Ru
delės, nuo Kalvarijos, jieško 
Juozo ir Stasio Baliunų (132 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.). 
Prašo pinigų.

920. — Mariona Barlkevičai-

Panedėlis, Gegužės 28, 1917.

ijurio,

Iowa).
926. — Mariona Bolc, iš Vil

kių, nuo Jonavos, j ieško Onos 
Pankrac (care of Severine, Pa*

927. —Elzbietos Bielska, iš Ty 
ta venų, j ieško Eelenos Signovič 
(W. Hazleton, Pa.). Prašo pi-

928. — Agnieška Bartkevičie- 

co (809 Capouse Ave., Scranton, 
Pa.). Prašo pinigų.

929. — Mariona Benevič, iš 
Vilšatovo, nuo Babtų, jieško 
Vinco Benevičiaus ( ?)

930. — Zigmas Buineviče, iš 
Vilniaus, jieško Stan. Buinevi- 

šo $100.00.
931-932-933-934. — Z. Bort- 

kievič, iš Mikolajunių, nuo Gel
vonų, įieško Stan. Bortkievičo 
(Brooklyn, N. Y., 249 So. 1st SL) 
Prašo pinigų, jei galima.

liancų, nuo Merečo, j ieško bro- 

). Prašo pinigų.

rolio Čalnos (Racine, Wis.),

937. ■— Mykolas Charun, iš 
Ovscniškių, nuo Jcvjes, įieško 
Vincento Charun’o (Scranton, 
Pa.). Prašo pinigų.

938. — Dominikas Černiaus
kas, iš Dalekių, nuo Lydos, įieš
ko Juozo černiako (Box 167, 
Minersville, Pa*. Prašo pihigų.

939r— Bronislava Dobulevi- 
če, iš švibiškių, nuo Kėdainių, 
įieško Ipolito Dobulevičiaus 
(Wausaukee, Wis., P. O. Box •

9J0. — Jonas Dombrovskis, 
iš Varnauskos, nuo Janavos, 
įieško J. Dombrovskio (10713 
Michigan Ave., Chicago, III.).

DIENINIAI NUOTIKIAI 

ir paklausiau, kaip biznis eina? 
Jis sako, gerai! Taip tarpe mu
sų kalba ir prasidėjo apie viso
kius reikalus. Pradėjau klausi
nėti apie jo biznio pasekmes, — 
sako labai puikiai.

—Tamsta man paaiškink ant 
kiek jūsų bizniui kenkia užda
rymas nedėlioms saliunų, 
nš klausiu.

—-M-an dar geriau kuomet už-

rio.
—Kokiu budu tasmta gali pa-

—Tamsta žinai, kada būdavo 
■atdari saliunai nedaliomis, tai aš 

dabar, (ai daug daugiau ir tie 
kostuinieriai >ra good.

—Kuo tamsta galite priparo- 
dyti, kad tie kostumieriai ym 
good ir iš kur juos gaunate?

— -Mat aš ncdėlioniis daug 
daugiau parduodu gėrimų negu 
kitas dienas- 

duoti tuos gėrimus, kad saliūnas

ne neparduodu,

—Ar negresia pavojus už par
davimą gėrimų nemuose?

' Taip, gręsia, bet mes turime 
f žinoti, kaip tuos pavojus praša
linti, kad no kenktu del musų.

Pasakykite man, ar tamstai 
patinka pardavinėjimai

Turiu liek jums paaiškinti 

manęs ne nereikia ir prie to pel
ningas; čia jok is gėrimas ne- 
sugenda ir prie to vis susieini su 
naujais žmonėmis, smagiai lai*



Kazimieras GugisS. Obstfeldcr

2-ras augštas

HI IMKITE

SVIESTAS PIGO

LOCAL LOAN
COrFE COMPANY

DR. W. YUSZKIEWICZoro RYŽIAI

WISSIG,Daktaras
1818

JWROL

Ramser

North Av.
Halsted St.
Halsted St.
12th St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

Milwaukee Av. 
Milwaukee Ay. 
W. Madison St; 
W. Madison St,

Goran 
stalavas 
avies tas

Miesto Ofisas:

•27 H. Bearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

Nedeliomis: 
10 ryto iki 2 

vai. dieną 
Tiktai

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

Priėmimo 
Valandos: 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietą.

Vakarais 
6 iki 8 v. vak.

Patarimas
Dykai.

Atsilankyki t

3102 W. 22nd Street

SOUTH SID£
3032 Wentworth
3427 So. Halsted
4729 S. Ashland

Geriausios 
rųšies, 10 e 
vertSs, pars! 
duoda už „.

505 So. State 
gatvė’

' kampas
Congress gtv.

prie (»- 
po jot ak
im o J«ikn

Tai nebuvo a iš 
nebuvo

čia me jus 
manymu, 
linam e nu

pirmame 
Atsi- 

raukšles, a-

SVIESTAS
Geriausios 

smetonęa ge- 
resnis, negu Jį! O 
kur jus ga-tt j ĮL 
lite gauti .. “ *

ĮTAISYTAS W formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokonlnku,

Ta naktį 
sirodė, Tad kas tai 
manef. > Aš pakėliau 
] >ra de j < i u kiaušy ties. 
kad! ant kauro

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSIMI

VodevdiRUs Permaina: 
PunedčĮyj, Ketverge ir Sabalo) 

Paprastomis dienomis pirma* (low 
10c, Balkonas 5c.

Subato* vakarais ir nedaliomis (dr 
mas floras 15c, Balkonas l(te.
HALSTED ir M-r* GATVflL

išbadau. Man pa
davė

2121 N. Western Ave 
Chicago, III.

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted 8t., Chicago, Ill.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SpHlilhtM ryrtSqI. k Un.
Qftoaa ir Gyvontawat

3f06 8. Holeted st., kaatpM M Str. 
Telephono Drover iWli.

OfiaM stdarsa JM 19 wd. ryta, 1—3 
po pietų ir Wkwmb.

Aš neišdrįsau žadanti jos. Ai 
pakėliau ją taiį) tyliai ii* taip at 
sargiai, kaip /ikįgalėjau, ir nu 
nešiau į jos 
vo užmerkt 
daiktas, iina

WEST SIDE 
1878 Milwaukee Av. 
2054 
1045 
1510 
2880

Serganti Vyrai ir Moters 
ATEIKITE PAS MANE!

Bankos
cagos Clearing Hou 
sargia priežiūra. ] 
bent sykj j metus, 
revizoriai nuodugn 
bankų stovį ir būdą jų 
si pinigai yra suskaitomi

pranešimas

Pranešu Waukeganięčiams, kad aš busiu 
Waukcgane, panedelyje, Gegužes 28 d., J. BRU- 
ŽEVIČIAUS aptiekoje, 1005 MARION ST. ir 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. dieną iki 9 va
landai vakaro.

Meldžiu kreipties j paskirtą vietą pažymėtu 
laiku. TE1. 616.

DR. A. J. KARALIUS.

Aš pradėjau tankiau apleisti 
namus. Ištisomis valandomis 
lošdavau miesto kliube ant bili
ardo. Aš lošdavau nepaprastai 
gerai. Turbut todėl, kad mano 
galva visuomet buvo užimta pa
šalinėmis mintimis, aš niekuo
met nedarydavau klaidų. Lygi
nai kaip sapne galima vaikščioti’ 
po pavojingiausias vietas, taip ir 
aš darydavau stebuklus ant bili-

-8D4*t^*4 OF
ft TELEPHONE YARDS 2721
I

| Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av
2612
1217

Žmones, kurie apsupo mane, 
išrodė kokiu tai rūkti; iš kavines 
girdėjosi stiklinių žvangėjimas.

Bet visą laiką mane „ traukte 
traukė namo. Aš persiš tačiau 

mane, iš-

Tclcphone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistai! Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų. #

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
karo. Nedėliomia 10—1 popiety. >
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST.,

: 7,.. CHICAGO, ILL. ' ■

JUMS NIEKO 
neabejotinas __ _
jau ataiatot ant kelio, vedančio j sveikatų 

Daug metų patyrimo. 
Naujausios mados įrengimai

ARBATA
Priimniau- 

bi», h \ i n * * 
luoto, vei to, n j 
7(h- )>;; i HI,

Prezidentas 
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Pagedėliais, K et vergais 1m 
Subatomis ikiTi:30 vai. vakare.

jinai

Tuosy 
gražios jos 
švietė jąs.
jos piršlei it

—Kodėl šiandie tu 
mano pirštus.

Tokis tai buvo mano atsimi
nimas link jos.

Aš klaidžiojau nepermatomoj 
tamsoj, nieko bemačiau, bet 
viską jaučiau. Karts nuo karto 
aš girdėjau kokį tai keistą šla-

.ilikrinti if 
ikrą a
< parodyta, 
:dsargiim®a 

bankai 
onse teisia 

stovia
SHUgiRiniM 
linus* Ba-

Priejęs prie namo, as svic 
tižiau mažu akmenėliu į apšvie 
stą langą,. Jinai atidarė langą.

—Kas ten? _

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų. ' .
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu-

| JOSEPH C. WOLON !
J LIETUVIS ADVOKATAS S

Ruimas 902-904 National Life Bldg., W 
W 29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
T Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- fci 
ft ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo W 

6 iki 8 vai, vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. ft 
ft Tel. Humboldt 97.

Niekuomet aš neužmiršiu tų 
vakarų, praleistų prie biliardo. 
Stoviu, o galvą kvaršina nelem- 
ticjiklausimai 
klos m in lįs, nebuvo grynos 
kančios. Kartais aš išmetinėda-’ 
vau pats sau. Būdavo ir tokių 
valandų, kuomet aš su panieka 
žiūrėdavau pats į save, skaičiaus 
save nupuolusiu, niekam neti
kusiu žmogum.

Vieną vakarą tas jausmas y- 
pa tingai ėmė kaniknti mane. 
Aš buvau priverstas apleisti bi-\ 
liardinę. Buvo tamsu. Galva 
ūžė nuo minčių. Aš ir pats nėr 
žinojau, kur einu. Aš jaučiau 
Į)o kojomis žolę ir akmenius, o 
aplamai buvo krūmai. Staigu 
išgirdau upelio ulbėjimą ir atsi
miniau, kad būtent šioj vietoj 

rieškutėmis gere vandenį.
iš ir pamačiau, kaip 

rankos. Saulė ap- 
Vakare aš bučiavau 
s. Jinai klausė:

bučiuoji

ų& I Rp I «DI ftDIMDI CRIMP*
PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 9 

Chkagoje, mokina kirpimo ir designing, 1 
vyry ir motery drabužių. J

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

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi- J 
mo skyriuose. M H

Jus esat užkviečiami'aplankyti ir paina- 
i'4sų mokyklą bile laiku—dieną i,r r 

ir gauti speciališkal pigią kainą ?
šio mėnesio. ■■ R
Diplomai duodami mokiniams. 1 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, pripcipalas, J

118 N. La Salle St., Room 416-117
Prieš City Hall. f

ANTRAS DIDELIS 
PIKNIKAS

Su dovanomis, parengtas 
Liet. Vak. žvaigždės Kliu- 
bo, Cicero, III.
Seredoj, Gegužio-May 30 d., 

(Decoration Day) 
Geo. Chėrnaucko Darže, 

Lyons, Ill.
Dovanos:

$10 auksu ir laikraščio prenumera
ta — Dienraštis pusei metų, Savait
raštis metams. Taipgi bus kitokios 
dovanos už žaismes.

Visus mielai užprašo skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike

Komitetas.
P. S. Kurie turite nusipirkę dova

noms tikietus, jie bus geri įėjimui į 
daržą.

Niekas neprivalo neSioti akinių, jei bent 
būtinai yra reikalinga, — arba kam bus 
priraSyti — ta ypata turi duoti savo akis 
iSegzaminuoti gydytojui — kuris speci
aliai praktikuoja akių ligas!, bet ne optikfii 
arba jubilieriui arba departamentinei san
krovoj, kuriems tik rupi parduoti akinius.

Čia yra keletas simptomų, kurie turi 
priversti jus..duoti pirma ištirti akis ne
gu užsidėti akinius.

Galvos x skaudėjimas — nervuotumas.
Raudonos akjs arba blakstienos.
Skaudančios arba—ašarojančios akjs. 
UžtemstanČios akjs laike skaitymo. 
Silpnas regėjimas—ir tt.

Pasitarkite su manim — aš esmi gydy
tojas ir chirurgas, specii lieuojuos tiktai 
akių ligose. Turiu Šimtų Šimtus išgydytų 
ligonių laike savo 20-metinės praktikos ant 
State gatvės.

Jeigu jums nereikalingi akiniai — pa
sakysiu tuojaus.

Kainos vidutinės—Kalbam lietuviškai.
Visas antras augštas

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuosc 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų .Ofisas:
3328 S. Halsletl 31

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAtTVYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽBISENfiJUSIOH IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Special likai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir 'pūslės, užnuodijimų kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerk lės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Vraktlku°la Per da^«U mctll ir 
išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 rytozlkl 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
19M BLUE ISLAfįlirAVIT, kampas 19-tos gat., viršuj Hankow.- Tel. Canal 3263.

—O! Tai tu. f

Praskambėjo atbalsis. Ir iš 
tamsos pasikartojo: Aš — tu.

Ji paėjo nuo lango, paskui su
grįžo ir sušuko:

—Palauk; aš nueisiu žemyn.
Jinai atėjo. Vėjas*draikė jos 

plaukus. Mudu susėdo va ant 
akmens.

Ji pasakė: <\
' —Aš apvyniosiu tave savo 

plaukais. i . \
Jinai padarė tai ir visai paslė

pė mane.
—Ar myli tu mane? — pa

klausė.
—Aš myliu tave.
Tuosyk ji atmetė savo plaukus 

ir pasakė:
—Susuk garsiai: Aš myliu 

tave.
Aš sušukau:
- Aš myliu tave.
Praskambėjo atbalsis:
—Aš myliu tave.

zeidas pasidarė 
šiurpus. , 
veidas pradėjo 

tokiu, kokiu jis buvo 
laike mudviejų pažinties 
rado prapuolusi 
kyšo ūžgęso ta viliojanti ugnele 
žodžiu, veidas užreiškė kokį tai 
nuovargį ir sunkumą. s

/ Ok neturi apie tai mažiausio suprati- 
J. ir klaidingai gydosi visai nuo

be mažiausio 
« palengvinimo ligos.

A Geriausiu prirodymu buvimo
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 

(dūriuose yra glitingas mėšlas iš 
R * dalies kaspininės kirmėlaitės.

žmonės, kenčiantjs nuo tos bai
sios ligos nuolatos skundžiasi di

deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųių turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių v**-: 
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedaliomis rtuo 
9 vaL ryto iki 12 dieną. ___•

DR. SCHNEIDER
1645 W. 47-ta Gatvė, Chicago, Ill.

Tarpe Marshfield ir Paulina gatvių.

NEKAINUOS už APŽIURĖJIMA, jei«ru jus Rydyaitča. Tikras ir 
apžiūrėjimas atras jų»ų TIKRA FIZIŠKA STOVI ir pagelbės jums Auo- 

“‘ ‘ išvengsit kankynių Ir netikros shirursnJos
Vėliausi pasekmingi gydymai niedikališki ir elektriški. 
, Viskas gerinusio sergantiems žmonėms.

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo prašalinta greitu/laiku ir Į laiką varto
jimu naujausios mados moksliškų metodų.

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

AR JUS KENČIATE NUO
Silpnų nervų, skaudėjimo strėnų, užuomaršos, plakimo širdies, silpnumo plaučių 
nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos skaudėjimo, galvos svaigimo, apteriirno re
gėjimo, silpnumo sąnarių, skaudulių, žaizdų. Kataro, Lašėjimo į 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 phČios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkite, kad pasitari
mas yra visai už dyką.

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

or. H. S. WHITNEY

— -Ar supranti, ką ji kalba? 
Ji sako: aš myliu tave..

Paskui ji vėl pridengė mane 
savo plaukais, lyg norėdama pa
slėpti nuo kokios tai nelaimes.

Pasirodė 
šalyj lovos, gu

lėjo šuo. Aš girdėjau alsavrhią 
Aš pažiurėjau. Tai buvo ji. Ji 
na i gulėjo ten ir miegojo nakti
niuose rūbuose.

464 7 So. JI a 1st< d Sirvct, 
ipas 47 |<ih k1v.} 2 fhh 8U|

I rlrphonr Drovcr 2114.

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- Ž 
menis tiesiai už “wholesale” kainas, m

X Mes parduosime visiems. X

t Levinthal Ptambing Supply Co., f 
T 1637 W. Division St., Chicago, T
A Corner Marshfield Ave. ®

Kalbama lietuviškai. V

Bet vakarais, kuomet mudvie
jų lupos susiliedavo bučkyj, 
man pradėdavo rodyties, kad 
kambaryj randasi ir trečias as
muo su susivėlusiais plaukais ir 
veidu, kuris išreiškia nepapras
tą kentėjimą.

Kada tai atsitikdavo, jį tuoj 
išbaldavo, kai d/robė. Nejaugi 
ir ji matė tą trečiąjį asmenį?

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
.. gali juos turėti. $5 iki .$200.09. 
Moters ar merginos ,ar vedę ar 

pavienios ,s$?nos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola 
minules.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskoi^ 
ant pianų, . sankrovos 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Me* 
nepaisome ką jus turite mba k< 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jim)'> ,l ;id miiluslis mažiaB-

delko jų* tu- 
s. Mes kvie-

Av». 2 <»• 
iki vadub- 
po pi«tų.

Iškilmingas Piknikas
Rengiamas

Tautiškos Dr-stės Mylėtojų Brolių ir Seserų 
KENSINGTON, ILL-.

Su dovanomis Gramofono — vertės $25.
SEREDOJE, Gegužės (May) 30 d. 1917.

F. MULEAURE GROVE DARŽE, 300 W. 117 st
Princenton avė., Geinov, III. \ 

Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

REIKALAUJI AKj’NSŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga j krvvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Si iki 
akiniai padaromi belaukiant

JOHIM J. OMEnTAr
AKU,) SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVI
Kampas 18-tos gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9

sau, kaip ji pasitiks 
metinės, kad aš ilgai užtrukau..

Jinai to nedarė. Buvo galima 
manyti, kad viskas užbaigta. 
Jos akyse spindėjo kokis lai iš
didumas.

Mane tatai labai kankino. 
Bet kartais aš jausdavau, jogei 
ir aš pats pradedu mainyties.

zą. Jos akįs bu-
Bet, galimas 

miegojo, 
ątigiau).

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

\ ąjfllhb Gyvenimas yra tuščias 
knoGiet pranyksta re- 
8^jniias.

9 wXMcs vartojame page- 
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei- 
piama į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; n ėdė Ho
rn is nuo 10 iki 12 dieną. .
<649 8. AfiHJLAND AVĖ., knmt>ao 47 Ht.

apsireiškia esrp stebėtinai pasekmingu 
__ nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

klės skaudėjimo, dusulio, galvos
W-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
a | Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
Jf jjĮ somas išdirbšju labai pagarsėjusio

PAINEXPELLEHHJ-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose’ aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

* F. AD. RICHTER CO.
14—#0 Washl«gtoB Street, Naw Ml.

Dr S. Biezis 
as i i ( hirurgUN 
3 S Leavitt St

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark.

l illMMMlIIMIMli' BT T IT U TT’ ’*'

BR. J. MM
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoze ir Gydymas 
Speciališkn medicina nuo 

už nuodijimo kraujo
Vandenuota Medcga Slaptom Ligom

2221 8. KEDZIE AVĖ. 
Netoli 22-ros gtv. .

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vale.

F.O. Carter, M.D.
120 So. State gatvė, —Chicago 

Arti “The Fair” krautuvės x

Priėmimo valandos: nuo 9 rjto iki 7vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

kių, kur 
šlifuoti

isk.-i

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W. •
St. netoli Flak 8L

VALANDOS: Nuo 10-12 s'<’u 
G 8 vakarais. Te «i»hone < nm-.• - 
GYVENIMAS: 9412 S. Halsted StreWt

VALANDOS: U -9 ryto, tiktai.

Gęrai lietuviams žinoma* 
tų kaipo patyręs gydytoja 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chronišk 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia- 
metodas X-Ray ir kitokius prie

ženklas Bankos Saugumo 
( Iiiuji-o < Hiuiriug Houne 

N aryste. 
priklausančios 

se yra 
Laikas 
, Clearing H ohm 
iiai ištiria my< 

dimo. Vi
olos, bo*« 

dai, mortgage: ir kitos apsaugos p«r- 
žiuriamainos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose ] 
knygos ištirtos. Tiktai 
gos vertė gali but knyga 
Abejotina tvarka arba 
yra nedaleidžiamos. J< 
nustoja savo Clearing 1 
tai yra ženklas jo abeiolin 

Tiktai tvirčiausios ir 
bankos gali but Clearing 
runs.

The Chicago Clearing Houso 
žiūros užmanymas tapo jvestas 
dešimt melų, ir nuo to laiko net vis
lia Clearing House banka nesubsn-* 
k rut i jo. Reikalui esant, flipĮmįi 
House bankos viena kitai pagelbsti, 

The American State Bank prikltn- 
so prie Chicagos Clearing JIouss, f- 
ra po jos priežiūra; naudojasi jog 
teisėmis ir išduoda penkias pilniu 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pritJBn* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama S3 
kas metą išduoda penkias pilnas af-* 
skaitąs Bankiniai Valdybai Ulinafai 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje Lankoje yri 
išmokami ant kiekvieno parcikali-i 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AnkM 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgam 
Bondus po $100.00 ir $500.00

Sis bankas yra a t saka nči ausis IRh 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir

Su bite chroniška, nervuota arba Kupinta negale, kuri 
reikalauja specialisto patarnavimo.

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

ilitlVL'PAS AhlV GYDYTOJAI 
a> tori rk.au dainai «rbs silpti** aki*, • 
falvoe (skaudėjimo, atsilankykite nm*

1155 Ali 1 waukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar«. 

nn« 9 j-vto iki 1 PO pirt

ft jp/ *

jnLr
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PARDAVIMUI NAUJIENŲ AGENTŪROS

CHICAGOS ŽINIOS
CHICAGO, rci

ASMENŲ JIEŠKOJIM AI

INDIANA VALSTIJOJ

JIEŠKO KAMBARIŲ

vienas kalbė WISCONSIN VALSTIJOJ
ILLINOIS VALSTIJOJ

Kenosha Wis

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

kainą, $160.00 seChicago, Ill
ir mie

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ

Sugavo banditą Spring Valley,
Kewanee, Ill
Pana, Ill

2 mokytą lietu
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

NAMAI-žEMĖvakaras

JIEŠKO PARTNERIŲ

NEW JERSEY VALSTIJOJ

3203

NEW YORK VALSTIJOJ

DR. G. M. GLASERPASKOLOS-MOKGEC1AI

Amstcrdm

Brighton Park RANDAI MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore

Ball i mor c

032

Rengia PARDAVIMUI NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ

AMATŲ MOKYKLOS

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

nuo 8 ryto

loliti 
ailia P O Box 467 

is. Box 262. 
Pitt New* Co.

“Birutės” šeimyniškas 
vakarėlis.

REIKALINGAS nntrarankis duon- 
kcpys, atsankantis savo darbe. Greit 
atsišaukit.
3357 Auburn Avė

Gegužio-May 30
(Decoration day), 1917

PARDUODU arba atiduodu ran
don du namu ir keptuve su sankro
va. 1723-21 So. Union avė, Chicago

Marės Stankevi- 
įsi paeina iš Suvalkų gub

Patyrimas nereikalin- 
sunkiai 

proga

PARDUODU saliuną tarp dviejų 
blokų, po num. 1721 String St., Chi
cago, 111.

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties, PranešL 

betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri-

darbininkų vargus darodi- 
nėjo, kad darbininkų išga
nymas bus pasiektas tik per 
socializmą. Taigi draugai, 
visi rašykitės prie LSS. 174 
kp. Sekantis susirinkimas 
atsibus birželio 14 d., Mažie- 
nio svet., 3824 So. Kedzie 
avė.

' Draugai „darbininkai, pri
sidėkite ir stokite kovotojų 
armijon. J. Gustaitis.

po vie- 
y veninio 

vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22-

PARDUODU pigiai barzdaskutyk- 
lą. Biznis išdirbtas-per 20 metų 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių 
Galima padaryti pinigų. Atsišauki
te į K. Jamontą, 1840 So. Halsted St., 
Chicago, III.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS. i .

Indėkite pinigus į namus, gausite 
Jųsų 

ė ugnis,

18-tos gatvės Skyrius: J. Šlajus, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted SL

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Ave., 2 ros lubos

amas dienraštis, nebegali but įdėti 
-“Naujienų” adm.)

liūną su namu 
Lvių apielinkė- 
\randasl lietu-

REIKALINGAS pirmaranki* ke
pėjas prie kepimo juodos ir baltos 
duonos. Darbas imt visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku j 
“Naujienas” No. 119.

PATRIOTAI NEDAVĖ 
KALBĖTI PRIEŠ 

KARĘ.

PARDUODU arklj, vežimą ir pa- 
kinkius. Jaunas arklys. Pigiai vis
kas parsiduoda. 8530 Vincennes ave 
Chicago, Ill.

3346 S. Halsted st 
Englewood Skyrius: B. Masiųnas, 

8127 S. Normai Ave
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av 
F. Sandarga, 5418 S. Princeton av, 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

Pajieškau Antano Tamulevičiaus 
Jono čepkausko, .Marės Stankevi
čiūtės 
Mariampolės pavieto, Klcbickų gmi 
no, Juodarecų kaimo.

. Antanas Baranauckas, 
1520 — 12 Str. Rockford, Ill.

REIK Al, AU J AM A vyrų 
mokyties barberystės amatoc 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

MRKEMRBERSCtNL

PAJIEŠKAU kambario Northsidės 
apielinkėj su valgiu. Kas turite, grei
tu laiku praneškite: K. Petrulis,

1510 N. Hoyne Ave., Chicago, Ill

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimą .valandos: J 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St, Chicago, III.

Subatoje, Mildos svet., at
sibuvo šio-kliubo vakaras 
muzika, dainos, šokiai.

Labiausia publiką paten
kino savo maloniu tenoru p 
St. Turskis, pagarsėjęs so
listas.

Publikos buvo daug.

gūžės 30 d., 9:30 ryto, Mildos 
svet. Nariai ir ir prisiketi- 
nusieji tokiais tapti nesivė- 
luokite: daug reikalų kovoj 
prieš skriaudikus.

L. Juodelis, Sekret.

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin,
1209 S. 3rd Si

Sioux City, In.: Jos. M. Budnikas, 
2510 Correctionville Rd

ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin-
* ‘ ‘ ‘ ‘ “‘1- 

taisymas. Pardavimo priežas- 
savminkas apleidžia Ameriką 

Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą N. 115.

VyriŠk y ir Vaikų 
Jironisky Ligų

Ims daug 
automobilių 
; to amato 

i«xu. Vakarinės ir 
Parūpiname vaisi i-

žiai išklausė 
griausmingais 
tais.

Paskui dar
toj as buvo bepradedąs kai

PARSIDUODA—pigiai už “cash” 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, i 
klai, 2 vežimai ii^vienas trokas. Pil 
nas in ‘

Vakar rytą, keturi 
luoti banditai užpuolė Wil
liam Tiacy, gyvenantį 842 
Cleveland ave., kuris vaikš
čiojo Lincoln parke, ir atėmė 
iš jo $21.00. Detektiyai — 
Zabel ir Bėck — sugavo vie
ną banditą, kiti trįs pabėgo.

Subatoje, mažojoje Mildos 
svet. atsibuvo šeimyniškas 
vakarėlis, parengtas muzi- 
kališkai-dramatiškos drau
gijos — Birutės. Dalyvavo 
beveik išimtinai tos draugi
jos nariai.

Pažymėtini dalyvavusieji 
programe solistai: Sarpa- 
lius, Jakutis, Stogis ir solis
tės : Rakauskaitė, Rudaus- 
kaitė, o taipgi’ deklamato
rius-p. J. Briedis.

Kalbėjo dr. Draugelis, te
moje: “Kai medį kerta, tai 
ir skiedros lekia.” Deja, 
jam, matomai,- buvo sunku 
kalbėti, o publikai da sun
kiau suprasti, ką jis tuom 
norėjo pasakyti.

Po progtamui buvo / soti 
vakarienė. * š.

PARDUODAME modernišką lietu 
vių bučernę ir grosernę. Puikiai į 
rengta ir pažymėtinai bizriiškoj vie 
toj. Biznis atsakančiai išdirbtas, tar 
pe lietuvių ir kitataučių. Šiame mie 
sielyje lietuvių randasi virš 200 šcį 
mynų ir daug pavienių. Reikia <ia 
žymėti, kad čia randasi tik ta? vie 
nas lietuviškas biznis, iŠskirią/Jft kar 
čiamas. Chicago Market Co. 
1129-----"

Paukštis,
809 Park Sk

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette »vw.

Racine, Wis.: John Margis.
HX)5 Gideon 08.

DIDELIS• s

Piknikas DEL KARĖS rcikaling 
extra gerų šoferių 
taisytojų. Išsimokykite 
pas mus greitu J 
dieninės klesos. 
jinį laisnį. .

MONTAGNA AUTO SCHOOJ 
Mil W. Harrison Street

ATIDUODAMA randon sankrova 
ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj flatas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekos. Lietuviu, lenkų apie- 
linkė. A. M. STEIN
2855 W. 38-ttTgatvė, .Chicago

PARDUODU porą lengvų arklių 
Galima važiuoti vienu arba pora 
Matyti galima bile rytą iki 9 vai. 
1358 So. Kedyale Ave., Chicago, Ill.

Valandos dieną arba 
jųsij parankumo. Už

pilnutėlė Congress gatvė 
nuo Wabash iki Michigan 
gatvių. Visi tikėjosi Įeiti 
svetainėn, bet ačiū trukumui 
watetos jau vidun niekas ne
buvo leidžiamas.
NNerimastaudami žmonės 

tiesiog ėmė kalbėties, kad 
reikalingos prakalbos gat
vėje. Jauni vaikinai ir mer
gaitės dalino žmonėms dar
bininkišką literatūrą ir lai- 

•kraščius. Dauguma pirko 
socialistų partijos organą— 
“American Socialist”, ir kit.

Neužilgo pasigirdo balsas 
minioje: “Kas norite pra
kalbų klausyties, eikite su 
manim.” Žmonės visi su 
džiaugsmu maršavo paskui 
tą ypatą, kuri juos vadino.

Nuėjom visi skersai Mi
chigan gatvės, Grant Parko 
įįąįęųi, prie Michigan ežero.

Pasfrodė baltais plaukais 
senelis, kuris aiškiu balsu 
pradėjo sakyti prakalbą.

Publika jį sutiko garsiu 
delnų plojimu. Taipgi ir 
kiekvieną jo kalbos sakinį 
palydėjo garsingais aplodis
mentais. Buvo atėję išpra- 
džių du policistai ir norėjo 
sulaikyti kalbą, bet klausan
čioji minia šaukė, kad polici
ja šalintus. Taip ir atsiti
ko: policistai nuėjo šalin, o 
kalbėtojas kalbėjo toliau.

Kalbėtojas paprašė tū
kstantinės minios, kad užsi
laikytų ramiai ir ragino, kad 
visi, darbininkai reikalautų 
taikos, kad nebūtų liejama 
kraujo delei kapitalistų rei
kalų.

Jis nurodė, kaip žmonės 
gali reikalauti, kad Ameri
kos valdžia leistų visiems 
gyventojams nubalsuoti, ar 
jie karės nori, ar ne?

Žmonės vis plojo delnais, 
kiek tik jis kalbėjo.

Seneliui baigiant kalbėti, 
pradėjo antras. Pastarasis 
irgi daug teisybės pasakė ir 
daug svarbių dalykų nuro
dinėjo, apie kuriuos dar ne-

REIKALINGA
Vių, del nardavojimo, kurie yra ge 
ros iškalbos. 7 *
gas, bet turi turėti norą 
dirbti. Pastovūs darbas 
ant ateities atsakantiems žmonėms 
Alga ir nuošimtis. Atsišaukite pc 
10 vai. ryto. >

Mr. Bigelow, 
1209 t- 69 W. Washington St.

' Chicago, Ill.

Agentai, užžiurintjs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba dial rife t uo
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

A. Vasiliausko Darže.
8132 Vincennes Ave.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Įžanga 25c. porai.

Kviečiame visus atsilankyti 
į ši pikniką. Pelnas skiriamas 
nule n tėjusiems nuo karės Lie
tuvoje. . Taigi sykiu besilinks
mindami ir -sušelpsimi savo 
viengenčius Lietuvoje. <

Kviečia visus LDLD. 18 kp.

kurie atėję 
pas kalbėtoją liepė eiti šalin 
ir daugiaus nekalbėti.

Kalbėtojas nutilo. Žmonės 
pamatė, kad policija jau ne
duoda kalbėti, tai su pasipi
ktinimu pradėjo šaukti: 
Tegul policija eina šalin, mes 
norime prakalbų”!

Policija nepaisydama va
rinėjo žmones į šalis.

Žmonės tiesiog pasipikti
ndami šaukė: “Čia ne caro 
šalis, čia yra laisvės šalis ir 
mes norime laisvės! Mes ne
norime karės”!

Minioje pasigirdo dviejų 
mergaičių balsas: jos uždai
navo Marselietę. Joms pra
dėjus ėmė dainuoti beveik 
visa minia. Dainavo, kas 
kaip galėjo. Angliškai, žy
diškai, rusiškai, lietuviškai.

Visi pradėjo mosuoti ke
purėmis ir šaukti: “Lai gy
vuoja laisvė, mums nerei- 
khu-karė^!’A ---------

Policija daug žmonių are
štavo ir su lazdomis daužė 
ypač tuos, kurie nebandė 
skubiai eiti šalin ir kurie vis 
šaukė prieš juos.

Mačiau dvi mergaites net 
verkiančias už tokius polici
jos žiaurumus.

Policija be pasigailėjimo 
areštavo ir jas.

Kiti, matydami, kad jų 
draugus areštuoja, patįs ėjo 
į policijos vežimą sakydami: 
“imkite ir mus, lai mato 
žmonės, jog už vargšų liuo- 
sybę taip turime kentėti.

Išvaikytoji minia vėl ne- 
poilgam susirinko prie Au
ditorium svetainės ir pradė
jo dainuoti marselietę. Bet 
ir čion tapo išvaikyti ir dar 
vieną vaikiną areštavo.

Tai tokis buvo vaizdas.
J. Aceris.

Plėšikai užpuolė 
aptiekorių.

Nedėlioj, 10 v.v., kuomet 
aptiekorius M. Cimmerman, 
4240 Archer ave., rengėsi 
uždaryt aptieką, įėjo du jau
ni vyrukai ir paprašė vais
tų. Vaistininkas davė. Kuo
met vaistininkas ėjo prie 
ktrsoš, vienas iš įėjusiųjų su 
revolveriu'rankoje pareika
lavo aptiekoriaus iškelti ra
nkas augštyn. Aptiekorius 
neklausė: manė išstvert re
volverį. Kuomet kitas plė
šikas sušuko “šauk,” aptie
korius stvėrė už revolverio, 
bet pasigirdo šūvis ir aptie
korius tapo sužeistas į šlau
nį. Susikirtus iššovė ir an
tras plėšikas. Cimmerma- 
no rubai užsidegė. Plėšikai 
pabėgo. Cimmermanas, sa
ko, pagis. K. Sitavičius.

ATIDUODAMA randai geras kam 
baris naujame name, dviem vaiki 
nam arba vedusiai porai. Maudy 
ne, elektros šviesa, gesas. Atsišau 
kite telefonu Prospect 4161.

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35‘Arthur St 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St 

Montello, Mass.: P. Kurpius,
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles St 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

Vyriškų Drapanų Bargewi
Nauji 

kymo siutai 
$30 iki $50, dabar par 
ir 25 dolerius.

Nauji,
$35 siutai
18 dolerių.

Pilnas jriisiriiikimas Kuiliu j>amuA- 
tų overkotų.

Visai mažai varloli siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo m* 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

5 prie kaurų audimo
4 automobilių dirbtuvėj
4 prie dėžių dirbimo
2 prie automobilių faisymo
1 laikrodininko
3 prie Gordon fyderio
4 skardžių
2 mašinistų
2 saldainiu dirbtuvėj
2 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie j- 
vairių-jvairiausių darbų j fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokihtics įvai
rių amatų etc.

MOTERŲ SKYRIUJ^ reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

daug žmonių težino.
Jis nurodė blogumus, ku

rie dabar gręsia darbinin
kams ir tt.

Dargi ragino visiems or
ganizuotis ir kovoti prieš 
kapitalizmą ir kapitalistiš
ką sistemą, kuri slegia darbi 
ninkus.

Vėliau^ dar vienas kalbė
tojas pasakė tinkamas eiles, 
kurias publika taipgi gra- 

r palydėjo 
aplodismen-

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St. 

West Side Skyr.: A. Ambrazevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake^Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave-, Chicago.

Liet. Janitorią vyry ir mote
rų pas. kliubo prakalbos įvyks 
panedelyj, geg. 28 d. 7:30 v.v., 
Kedzie Hali, kampas Kedzie ir 
Colorado ave., trečios lubos. 
Kalbės adv. K. Gugis ir kitiį 
Įžanga dykai. Įstojimas į šią 
organizaciją laike prakalbų tik 
$1. Kviečia visus.

Komitetas.

ATIDUODAMA randon dviem ai 
vienam vaikinui kambarys ant ant 
rų lubų su maudyne. Greitai atsi 
šaukite. A. Kairys,
3131 Emerald ave., Chicago, Ill

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
naiiji mūriniai flatai, ant 50 pėdų 
loto, po num. 4606 So. Albany ave., 
kaina $4500, ant greito pardavimo 
už grynus pinigus.

McDONNELL,
2630 W. 38-ta gatvė. Chicago. 

Tel. McKinley 3543.

ANTRU ir trečiu mortuag* nut«JklainM pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 6 ir S proc. 
apmokėjimui taksą, utmokėjimul intarpą ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei Jų* pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and OOM PAN V
' MORTGAGE BANKERS

K North La Salle Street, ChlenKO.
• Telephone Mam <R4h.

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 vai 
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 

igumas ir

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E.

Cleveland, O.: A. Valenton,

ANT PARDAVIMO 
Pirk kaip nori ar s 

arba be namo. Liet 
je ir kur kas daugiu

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
SintaUto, vedęs, turi 3 vaikus, gyve
no Terre Haute, Ind., po num. 464 
N. 1st. Jęigu kas žinote praneškite 
man jo antrašą.

Juozapas Sintautus, 
10240 S. Commercial ave., 

So. Chicago, Ind.

Turiu už garbę pranešti 
viams, gyvenantiems šioje apielm- 
kėje, kad mes atidarėme vieną HI 
(ixlziiiir iii I irt n \ i G ij upinių Ame
rikoje. užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip lai: inlmų 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu se
kant, ko tik kam reikalinga, 
kainos prieinamos, nebrangia 
J. ii nr, I zk virromr utsikinl 
susipažinti su mumis ir musų 
mis. DK. 3. J. VIZGIRDAS.

Aptii'kos I ’ z \ < izd«4ojMk

E, Chicago, Ind.: A. MikŠis,
5016 Baring AWUh 

Indiana Hnibor, Imi.: Bo). BokAM^ 
iOS 14 Deodor

Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,
Box 122 Tollcdon SUrtiW 

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 59C 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway^

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., ( hicafftt.

VAI.ANDOS: mm 8 iki 11 tk- 
j \ Io, nim 5 iki 8 vakare.

10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimt 
pinigai bus visados jųsų. b 
nė vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite randos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin- 
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS,
1840 So Halsted St., Chicago.

Dr Povilas Žilvitis
Lietuvia Gydytoj&a, ChiiurjpMi

Halsted SL, Ghicagtu 
■1. Drover 7179.

Grand Rapids, Mich.: J. žilinskuMt
452 \V. Leonard ■

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 Washington Avw

ėŲOUU VJ* JL Iii lieto Xillf lUVUCllUi

$200.00; $225 victrola ir rekordai 
— UŽ $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blyd., arti Kedzie Ave 

Chicago. lit

Chicagi Heights, UI.: M. Remeika, 
1330—15th Ave 

IH.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland St 

K. Valančiunas, 
506 E. 7 St 

W. Petraitis, 
210 W. Wash St 

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, III.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St Clair

Elizabeth, N. J.: D. Dočkus,
211 First St 

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River St

Harrison, NJ.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Ave

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut St 

Bayonne, N. J.: A. Schwa r tabu hl
13 W. 23rd St 

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,
Box 17.

Tarrington, Conn.: V. KelmeH%
62 Lewis 

Waterbury, Conn.: J, Pruselaitta, 
775 Bank 

New Haven. Conn.:'J. Vaitkevivfal 
2X6 Wallaeo

LSS. 174 kp. savo veikimu 
gali pasigirti. Kiek laiko 
atgal šios apielinkės darbi
ninkų susipratimas stovėjo 
ant gana žemo laipsnio, bet 
dabar, kuomet LSS. 174 kp. 
pasišventus darbuojasi ap- 
švietos dirvoje, skleidime 
susipratimo darbininkų mi
niose, tad ir šios apielinkės 
gyventojų tarpe jau nepas
tebima tokių nekulturiškų 
apsireišljimų, kokie pir- 
miaus būdavo.

Ši kuopa sparčiai auga, o 
tas ir duoda progą daugiau 
nuveikti naudingo darbo vi
suomeniškoje dirvoje.

Ir gegužės 24 d. ši kuopa 
surengė prakalbas drg. Av 
Montvidui, kuriose susirin
kusieji turėjo progą išgirsti 
daug teisybės apie paslapti
ngas kapitalistų šunybes; 
kaip jie išnaudoja nesusipra
tusius dagininkus.

Drg. Mohtvidas nupiešęš

tūkstančiai žmonių ėjo sve
tainėn.

Apie 2:30 v. jau nesutilpo bėti, bet kažin iš kur tai už 
svetainėje ir keli tukstan- plūdo galinga spėka polici 
čiai žmonių stovėjo lauke, jos ir kareivių,

BridgevUle, Pa.: T. GęĮcMa. ♦
Cuddy, Pa.: Savikait
Pittsburgh. Pa.: Fort

Liberty Ave and Grant
Kulpmont, Paa

■ 7 >• A- ■ *f <A' •r d :■

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano,. Ca 
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

neatimti, daryli nBl 'iris*-' 
<>vrj kol ai. vertės D.IM 

įduoda po $15

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Ave

Brooklyn, N. Y.: A. Strumiuski, 
184 Grand Sli

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard

Amftterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main Si

Rochester, N.Y.: M. ZukaiH.% 
451 Hudson Avr

J. Mikėnas, 
235 E. Main St

Alek mvicz, 
W. I-XHTtbard 
Filipovicx, 
437 “

J. Lažauskas, 
637 Lombard Si

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS StUT MOTERIŠKUS 

Rimus
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

REIKALAUJAME DARBININK 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
POVISA DIRBTUVE. PASTOVUS 
DARBAS. ATSINEŠKITE OVER
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĖ 
DARBAN.

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVE.

CHICAGO

Cicero, Ill. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochoaes. 

2005 W. Lake St. 
Springfield, III.: K. Lagunas, 

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Markpt St. 
Divernoon, Hl.: W. A. Žilinskas, 

Box 210. 
Rockdale, HL: vią Joliet, D-d-wk Ša, 

140 Moen Ave 
Westville, HL: St Mazremas, 

Barber Shop, State St 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 

801 “ ‘ “
So. Chicago, III.: Max Feldman, 

8904 S. Houston Ave 
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main St 
W. Pullman, HL: W. Pilypas, 

720 W. 120 St 
Harvey, Hl.: Z. Putranaentas,

už $60.00. šis yra retas 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos ta 
ną. Atsišaukite tuojaus 
ros gtv., Chicago, Ill.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės ųž $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra-

F. Krasowski,
2X(..)’J j 5un Av<» 

: J. Katkus,
2?(G JorlMMl Mk 

: F,, Tevlovich,
2225 J n.Min * 

K. Lideka,
J. Teleysh.

____ ...................

Pranešimai

Felicija daug žmonių areš
tavo ir sumušė lazdomis.
Vakar, gegužės 27 d., di

džiojoj Chicagos Auditori
um svetainėj, kampas Wa
bash ir Congress gatvių, bu
vo šaukiamas milžiniškas 
taikos mitingas, pakalbėti, 
už ką Suv. Valstijos kariau-

Su, Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O SI

So. Omaha, Nebr.: A. Zal
541

Vnil'H-k.ų, tMpvi Ch ’ oiiii V ų Lhr*- 
()l IŽAI : )!>79 MiSwanVw Ava, 

iki 10 ilryto;
MS 

0 iki 9 vakar*.

įboldt 1278 X
H U D M. D. f
(,'vd) loja* ir ('birwiTM. A
Mr>!« > iAi-.ų V) nikų ir V




