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Kyniįoje revoliucija Kas dedasi Rusijoje?
žada pasveikint Ispanijos

“ANARCHIJA RUSIJOJ.”

Sumišimai Serbijoje

jiems c'

.ivanti kaizerio so-

rag’ina

prisipažinęs prie klaidos ir AREŠTAI.

išpildyt jų reikalavimas. V is

i

IR VĖL AUDROS. ii

Tam tikslui jau surinkta 
vienas milionas dolerių.

Japonų kapitalistai siūlo Me- 
xikai finansinę paramą.

nepakaksią, vokiečių valdžia 
sutiksianti padaryti’daugiau

vojus; monarchistai nori 
sugrąžinti senąją gerąją

tija ir kuriam nepritarė Ky- 
nijos paralamentas. Sukilu
sios provincijos reikalauja,

Valdžia areštuoja susektus 
ir nužiūrimus suokalbinin- 
kus prieš konskripciją^—

,KININKŲ UŽPUOLI
MAS PASIBAIGe.

nančius Suv. 
grįžti Mexikon.

Staugia šios šalies kapitalis
tine spauda.

Kynijoj parlamentas ir su-

į iššaunant po dvidešimts šu- 
I vių iš kiekvienos vokiečių 
kariško laivyno kanuolės.

Pirmosios telegramos iš 
Kynijos sostines Dėkingo sa
ko, kad tai pasekmė atstaty
mo buvusiojo ministerių pir
mininko Tuan-čui-Jui, kuris

Per amžių amžius kentėję 
išpasakytą priespaudą

VOKIETIJA NUSI
LEIDŽIA.

KOVOS PRIEŠ KONSKRI
PCIJOS ĮSTATYMĄ.

nijoje kilo revoliucija. An
hui, šauntung, Fukien, Chi
li, Hupeh, Honan ir Chuki- 
ang provincijos paskelbė ne-
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Senoji caro valdžia, kuri 
nuo kaimiečių lupo t.v. vzia- 
tkas ir kailį, dabar galutinai 
ir pasmerkta. Tūlų kaimų 
gyventojai rašo x prašymus

Kariaujančių su S. V. salių ateiviai, daugiausiai vokie
čiai, prašo valdžios neprašalinti juos iš jų senųjų gyveni
mo vietų, kurios randasi t.v.“pavojingose apielinkėse“ — 
arti amunicijos fabrikų, sandelių ir tt.
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nies lietumi — Dievas išgel-J-- 
bėjęs vokiečius, padėdamas! -

pataisytų dabartinį dalykų 
stovį. Abelna nuomonė yra 
ta, kad prezidentas turės ar
ba pats rezignuoti, ar bus 
pavarytas. Jo vietą, mano
ma, užims jau nebe prezide
ntas, bet karalius. Monar
chistai darą visa, idant su
grąžinus dangaus karalaičio 
ir jo mandarinų viešpatavi
mo laikus.

kų stovi Kenijoje tuo tarpu 
dar nėra.

Tūkstančiai serbų iššaudyta 
ir pakarta.

— Nesenai neutralėse šalyse 
pasklydo sudrebinančių ži
nių, būtent, kad užimtoje Se
rbijoje siaučia sumišimai, 
tariant Serbijos gyventojai 
sukėlę ginkluotą pasiprieši
nimą prieš įsiveržusius jų 
tėvynėn austrus ir bulgarus, 
ir kad už tai sukilusieji ser
bai yra naikinami be jokio 
pasigailėjimo. Tatai dabar 
patvirtino vienas suimtas a- 
strų kareivius. Jis buk už- 
reiškęs, kad esą žudoma ne
tik vyrai, bet taipjau mote- 
rįs, kūdikiai ir seneliai — vi
sus, kurie tik yra nužiūrimi 
ar intariami. Tuo budu iki 
šiol esą iššaudyta ir pakarta 
daug tūkstančių užimtosios 
Serbijos gyventojų.

Tame esą daugiausia kalti 
bulgarai. Delei jų žiaurumo 
net ir jų talkininkai vokie
čiai ir austrai vadina juos 

/ barbarais.
. j

CHRISTIANIA, birž. 4.— 
Norvegijos parlamentas pri
ėmė įstatymų sumanymą — 
bilių, kuriuo uždedama ne
paprasti mokesčiai ant t.v. 
“karės pelnų/'
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Vokietijos kaizeris* Vilhel
mas pasiuntė savo moterei 
telegramą iš fronto, kurioje 
sako, kad didysis anaglų- 
franeuzų užpuolimas ant vo
kiečių pilnai pasibaigė neda
vęs užpuolikams lauktų pa
sekmių. Kaizeris toliau sa
ko, kad nežiūrint pasibaisė
tino talkininkų artilerijos 
veikimo, kuri pilte apipylda- 

pradėjo kvėpuoti liuosiau.
Kaimuose verda neišpasa

kytas gyvenimas: steigiami 
kooperatyvai, kurių senoji 
valdžia nebeleido steigti, be
veik kasdien laikomi masi
niai valstiečiu susirinkimai 

ryboms, kad butų nubausti 
caro valdžios raudonsiuliai 
už senus jų griekus.

Kaimiečiu balsas išklauso- 
mas; jų prašyme palytėti 
klausimai tyrinėjami.

Daugybė popų ir policijos 
uredninkų kursto kaimie
čius neklausyti naujos val
džios. Tokius popus ir ured- 
nikus naujoji valdžia pasis
tengia kuogreičiausia sukim 
šti i šaltąją. Despotai, kurie 
nesenai žudė žmones, šian
die dreba prie, sutraukiu
sius vergijos retežius ,savo 
vergus.

OTTAWA, birž. 4. — Pu
siau oficialės žinios skelbia, 
kad vakariniame, t.y. Fran- 
cijos, fronte, vokiečiai dabar 
turį nuo dviejų iki trijų mi- 
lionų gerai išlavintos ka
riuomenės.

DIDELI NELAIMĖ.

Kasyklose žuvo apie 14 
žmonių.

HERRIN, Ill., birž. 3. — 
Anksti šį rytą kasyklose 
įvyko smarki ekspliozija. 
Žuvo, turbut, apie 14 žmo
nių. Iki šiol išimta jau de
šimts lavonų; du dar gyvu 
išgelbėta;, keturių darbinin
kų dar pasigenda ir mano
ma, kad jie bus taipjau žu
vę.
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panijos notą kas del paska
ndinimo pastarosios pirkly- 
binio laivo Patricio.- Atsa
kymas esąs nelauktai švel
nus ir nuolaidus. Notoje 
sakoma, kad submarina ne

minėtąjį laivą. Tai buvusi 
nesusipratimo pasekmė: su
bmarines komanduotojas pa
liepęs laivui sustoti, bet kuo
met pastarasis nesustojęs, 
paleista šūvis, idant sustab
džius ii. Bet...

Visa eilė Mexikos laikračių 
spausdina redakcinius stra
ipsnius, kuriuose graudena 
tos šalies piliečius, gyvenan
čius Suvienytose Valstijose, 
galimu pavojumi delei įvesto 
šioje šalyje konskripcijos įs
tatymo. Laikraščiai sako, 
jogei labai galimas daiktas, 
kad Suv. Valstijų valdžia 
gali pašaukti juos armi
jom Mexikieciai skubiai ap-

IR VĖL GRAUDENA.

Suokalbininkai pirma eisią j 
apkasus, o paskui — j ka
lėjimą.

WASHINGTON, birž. 4.
— Generalis Suv. Valstijų 
prokuroras Gregory, dar sy
ki rūsčiai pagraudena suo- 
klabininkams, t.y. žmonėms, 
kurie agituos “jaunus vy
rus“ nesiregistruoti. Jisai 
sako, kad tokie asmens busią 
be pasigailėjimo baudžiami.

Sakoma, kad valdžia pir
miausia imsianti kariuome
nėn tuos, kur šiokiu ar tokiu 
budu bandys aplenkti kons
kripcijos įstatymą. Jie bu
sią pasiųsti pirma į apkasus, 
o paskui (vadinas, po karės)
— j kalėjimą.

PASKANDINO ŠEŠIS
ŠVEDIJOS LAIVUS.

AMSTERDAM, birž. 4.— 
Oficialiaiz pranešama, kad 
šiomis dienomis vokiečių 
submarines paskandino dar 
šešis Švedijos pirklybinius 
laivus.

WASHINGTON, birž. 3.- 
Suv. Valstijų senatas vakar 
priėmė t.v. Leverio bilių, su
lig kuriuo bus surašinėjama 
visi maisto ištekliai šioje ša- 
lyje-

Bilių dar turės priimti ir 
tastoyų butas.

CHICAGO, birž. 4.— Ly
ga Prieš Milit’arizmą, kurios 
centras randasi New Yorke, 
žada panaudoti visas’ lega
les įmones kovai prieš kong
reso priimtąjį konskripcijos 
įstatymą. Tam tikslu Lyga 
yra įsteigusi fondą, kurin iki 
šiol jau suplaukė virš milio
nas dolerių aukų.>^Tps aukos 
taigi bus sunaudotos, idant 
sumušus karininkų pervary
tąjį įstatymą, i

Lyga turi savo skyrius 
įvairiuose šios šalies mies
tuose, jų tarpe ir Chicagoj.

KRONŠTADTAS KAREI
VIŲ RANKOSE.

PETROGRADAS, birž. 4. Sužinota, kad vokiečių val- 
— Kareivių ir darbininkų 
Taryba nubalsavo paimti 
Kronštadtą savo rankosna.

Visi laikinosios valdžios 
viršininkai liko prašalinti. 
Kareiviai ir darbininkai pil
nai kontroliuos Kronštadtą.

Kaip žinia, Kronštadtas 
yra svarbiausia tvirtovė, ap- 
saugojanti Petrogradą.

Be to, skelbiama, kad pre
kybos ministeris A. I. Korni- 
nelov rezignavęs del nesuti
kimo su darbo ministerių M. 
Skobelevu.

Kieve taipgi neramu. Bu
vo pakeltos demonstracijos 
prieš kares ministerį Keren
skį Demonstracijoj dalyva
vo 15,000 kareivių. Tie ka
reiviai sauvaliai apleido fro
ntą. Gi Kerenskis nori juos 
priversti grįžti vėl frontan.

MINISTERIŲ KABINETO 
KRIZIS ISPANIJOJ.

MADRID, birž.* 4. — Ži
nios iš Ispanijos sostinės sa
ko, jogei kas valandą ten la
ukiama puolimo Pietro mi- 
nisterių kabineto. Pranaša
ujama, kad naujojo ministe- 
rių kabineto pryšakyj stovės 
buvęs. Ispanijos ministerių

A’L 

Oficialiuose rateliuose šne
kama, kad Japomj kapitalis
tai pradėjo vesti tarybas 
su Mexikos valdžia, tikslu 
pasiūlyti jai didelių sumų pi
nigų atstatymui paįrusios 
tos šalies pramonės ir vaiz
bos. Esą žinoma net, kad 
Japonijos piniginiai tūzai re
ngiasi suteikti Mexikai pas
kolą daug lengvesnėmis išly
gomis, negu kad pastaroji 
gautų ją Suvienytose Valsti
jose.

Kapitalistinė spauda rodo 
mažą susinervavimą delei 
tokio Japonijos kapitalistų 
žygio.

WASHINGTON, birž. 4.- 

džios agentai norėjo įsteigti 
slaptą submarinų bazą Mar
garita salos pakraščiuose — 
netoli Panamos kanalo.

NOGALES, birž. 4: — Bu
vęs Mexikos katės ministe- 
ris Alvaro Obregon, neužil- 
gio mano vyktFpasįsvešiuo- 
ti Suvienytose Valstijose. 
Atvyksiąs ir į Chicago.

REZIGNAVO RUSIJOS 
AMBASADORIUS.

PARYŽIUS, birž. 4. — 
Pranešama, kad šiomis 
dienomis rezignavęs Rusų 
ambasadorius Paryžiuje, A. 
P. Izvolskis. Laikinoji val
džia rezignaciją priėmus.

VIS DAR NESUGRĮŽTA 
ARMIJON.

Valdžia grūmoja sunkiomis 
usmčmis pabėgusiems iš 
mijos kareiviams.

ba-
ar-

PETROGRADAS, birž. 2. — 
Laikinoji valdžia praneša, kad 
(Vangelis pabėgusių iš armijos 
kareivių vis dar nesugrįžta į sa
vo pulkus. Valdžia dar sykį 
pagraudena jiems, būtent, kad 
už nepildymą išleistųjų patvar
kymų pabėgėlių laukia sunki 
bausmė.

J į fįį'A.. ih.'iįitu. į' ■

PETRORAGRADAS, birž. 
4. — “Rusijoje siaučia anar
chija“; “vienintelis riaušini
nkų tikslas — plėšt, dras
kyt“ ; “valdžia nei piršto ne
pajudina, idant sulaikius 
jas, riaušes“. Ir taip toliau 
ir taip toliau. Tokiais stip
riais žodžiais vakar puošėsi 
kapitalistinė spauda.

Ve kokių dalykų ji pripa
sakojo — Rusijoje siaučia 
sumišimai, tuo pačiu laiku 
Tiflise prasidėjo spartus 
bruzdėjimas — už sugrąži
nimą carizmo. Riaušininku v *
minia vaikšto Petrogrado 
^gatvėmis ir šūkauja: Tegy
vuoja Revoliucija ir Komu
na!” Riaušininkai nuo gal
vos iki kojų apsiginklavę ša
utuvais, revolveriais ir gra
natomis. Dasileista net vię7 
nos žmogžudystės ir apiplė
šimo. *

Riaušės prasidėjo pereitą 
petnyčią, apie vidudieni. Ir 
plėtojasi jos kas valandą — 
nepaprastu indukimu ir 
skaičiumi. Valdžia gi, ji iki 
šiol “nei piršto nepajudino, 
idant sulaikius jas.”

Riaušininkai bando pa
mėgdžioti didžiosios fran- 
euzų revoliucijos obalsius. 
Ir turi pasisekimo. Vienin
telis jų tikslas yra ardymas
— plėšimas, ko jie ir dasi- 
leidžia. Jie, sakosi, turį tik 
vieną priešą — kapitalizmą.

Siausdami gatvėmis jie 
jieško progų panaudoti der- 
vokšnį bei kirvį vir nuolat 
kartoja baimės apimtoms 
minioms, jogei nesą reikalo 
jų bijoties — iš biednųjų nė
ra kas atimti. Vadovauda
miesi skambia-viliojan- 
čia fraze — “turtas visiems”
— riaušininkai nuolatos ga
una naujų pasekėjų.

Trįs vyrai, sakoma, anar
chistai, užpuolė milionierių 
M. Gregorjevą, ir nušovė jį. 
Milicionieriai ir darbininkai 
betgi paskubo į atsitikimo 
vietą. Vienas užpuolikas už
muštas ant vietos, antras 
pats nusižudė, trečiasis gi 
areštuotas. Pinigai, 15 tūks
tančių rub., kuriuos užpuoli
kai buvo atėmę, tapo sugrą
žinta.

Neramumą dar padidino 
kilęs Petrogrado fabrikuose 
knygvedžių streikas. Knyg- 
vedžiai reikalaują nesvietiš
kai didelių algų.

Daugelis dirbtuvių užda
ryta. Prie dabartinio daly
kų stovio samdytojai nei ne- 
piano jas atidaryti.

Riaušininkams vadovauja 
apsukrus, “patyrę” krimina- 
listai-prasižengėliai, kur bu
vo paliuosuoti savo pritarė
jų nuvertus caro valdžią. 
Dabar ve jie grasina sunai
kinti visa... Kaip ilgai galės 
pasilaikyti laikinoji valdžia 
akyveizdoje viešpataujančio 
teroro, tai klausimas. Vie
nas min., būtent pramonoėš 
ir pirklybos ministeris A. I. 
Konovalov, jau rezignavo. 
Jį, sako, perdaug varžė—so- 

■

cialistai.
Tokių jau dalykų, sakoma, 

dedasi ir kitose vietose. Pav. 
Kieve 15,000 pasitraukusių 
iš fronto kareivių surengę 
didelę demeonstraciją prieš 
karės minister] Kerenskį — 
delei grūmojimo sunkiomis 
bausmėmis pabėgusiems iš 
fronto kareiviams.

Toliau. Tos pačios žinios 
skelbia, kad Rusijos monar
chistai buk pienuoją sugrą
žinti carizmą. Busimuoju 
Rusijos caru monarchistai 
buk norį padaryti did. kuni
gaikštį Mikalojų. Bloginu
siame atsitikime, t.y. jeigu 
nebūtų galima atiduoti jam 
į rankas visos Rusijos liki
mą, mažiausia — jis turėtų 
likti Kaukazijos viešpačiu...

Did. kunigaikštis betgi e- 
sąs areštuotas. Mikė II irgi 
busiąs perkeltas iš Carskoje 
Selo j Petro ir Povylo tvir
tovę.

Visa toji istorija yra, vei
kiausia, tik piktas kapitalis
tinės spaudos šukavimas ir 
labai negudrus prasimany
mas. Tatai rodo daugybė e- 
sančių joje prieštaravimų.

CEDAR RAPIDS, birž. 4. 
— Valdžia šioje valstijoje 
turi įvAles darbo areštuoda
ma asmenis, kaltinamus ku
rstyme žmonių, vadinasi, ą- 
gitacija prieš konskripciją.

Greitu laiku valdžia areš
tuosianti dar apie šešiasde
šimts nužiūrimų asmenų..

Užmušta 23 žmonės; nuosto
liai dideli.

KANSAS CITY, birž. 2.— 
Vakar ir vėl siautė didelės 
audros Oklahomos. Arkan
sas, Missouri ir Kanasas va
lstijose. Užmušta 23 žmo
nės. Apie 200 sužeista. Nuo
stolių, kaip sako paskutines 
žinios, padaryta už daugiau 
nei milioną dolerių.

ŠAUDĖ Į VOKIEČIŲ 
ZEPPELINUS.

Buvo aplankę Švedijos •ir
Danijos teritorijas.

COPENHAGEN, birž. X
—Vakar Švedijos kariški

s

Malmoe pakraščiuose^. Zep- 
pelinas išsprūdo sveikas.

Antrą vokiečių zeppeliną 
nuvijo Danijos kanuolės.

•, j

LSS. VIH RAJONO VISUO
TINAS SUSIRINKIMAS

4I
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įvyks šiandie, birželio 4
Mildos teatro svet.. ant antrę

si draugai, pnklausantjLs prie 
by vienos VIII Rajono kuopos, 
privalote atsilankyti. Taipgi 
kviečiame pasiimti mokesčiu f 
knygutes, kad turėjus spren- s 
dziamąjį balsą. Pradžia lygiai I

"'.Ml

LSS. VIII Rajono Valdyba.
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Kongresas prieš 
administraciją.

Gfegužės mėnesio 31 d. at
stovų butas Washingtone at
metė cenzūros sumanymą. 
184 balsais prieš 144 jisai nu
tarė išmest cenzūros para
grafą iš “šnipavimo” biliaus. 
Kaip žinoma, kiek laiko at
gal panašiai pasielgė ir se
natas.

Tuo budu tapo užduotas 
gana skaudus smūgis Wilso- 
no administracijai.

Prezidentas Wilsonas no
rėjo cenzūros. Jo šalininkai 
kongrese buvo įnešę cenzū
ros sumanymą. Ir jisai susi
laukė “fiasco” (nepasiseki
mo). Spauda nebus pažebo- 
ta karės laiku, arba bent ne
bus pažebota taip despotiš
kai, kaip geidė valdžia.

Šis prezidento nepasiseki
mas savo svarba yre ne men
kesnis, kaip senojo kongreso 
atsisakymas duoti Wilsonui 
įgaliojimą pavartot prieš 
Vokietiją visas priemones, 
kokias tiktai jisai ras reika
lingomis. Ir jisai yra dar 
aiškesnis, nes tuomet prezi
dento pieną sutrukdė tiktai 
keleto senatorių obstrukcija, 
o dabar abudu kongreso bu
tu atvirai balsavo prieš jo 
sumanymą.

Wilsonas yra gabus politi
kas; tą visi žino. Ir vienas 
didžiausiųjų jo gabumų yra 
tame, kad jisai moka “plauk
ti pavandeniu.” Į kurią pu
sę jį stumia didesnė jiega, i 
tą jisai eina. Todėl jisai nuo
latos maino s^j^ “princi
pus”, ir todėl 

Bet, pasirodo
plaukti negalima. Įstojęs į 
militarizmo ir imperializmo 
vėžes, prezidentas nepasiju- 
to> kaip nuėjo pertoli ir ne
teko paramos iš tų pačių gai
valų pusės, kurie privertė jį 
išsižadėt taikos politikos.

Prieš cenzūros sumanymą 
balsavo republikonai, kurie 
pirma bombarduodavo pre
zidentą už jo “nuolankumą“ 
užsienių politikoje.
mi opozicijos partija, jie da- įstojimas į Laikinąjį Lietu- 
bfcr galėjo sulošt “demokra- ’ vos Valdymo Komitetą dar 
tijos gelbėtojų“ rolę. 0 pre
zidentas Wilsonas, kuris pir
ma stovėjo prieš juos, kaipo 
“žmoniškumo ir demokrati
jos” apgynėjas, atsidūrė 
šiandie demokratijos priešų 
pusėje, — tik be jų para
mos.

militaristų intekmei, prezi
dentas Wilsonas neteko de
mokratijos simpatijų ir neį
gijo atžagareivių pritarimo. 
Todėl tas smūgis, kurį Wil
sonas gavo kongrese, yra ne 
paskutinis.

Britanijos 
socialistai už 
konferenciją.

Socialistų partijos viena 
po kitos išsireiškia už daly
vavimą tarptautinėje Stock- 
holmo konferencijoje. Nese
nai išsireiškė už tai Franci- 
jos socialistai, dabar ateina 
žinia, kad konferencijoje da
lyvaus ir Anglijos Darbinin
kų Partija.

Tuo budu Stockholme susi
rinks kone viso pasaulio so
cialistų atstovai. Negalės 
tenai būti tiktai Amerikos 
Metalistai, kadangi jų nelei
džia valdžia. Bet kokioje 

tuomet 
dabar 
josios 

Stock- 
tai esą

šviesoje pasirodo 
musų valdžia? Juk 
niekas netikės tam 
“argumentui,” kad 
holmo konferencija 
“kaizerio suokalbis.”

Tas faktas, kad į Stockho- 
Imą rengiasi važiuoti dele
gatai nuo franeuzų socialis
tų didžiumos,” kuri yra pasi
žymėjus didžiausia neapy
kanta prieš oficialę Vokieti
ją ir patriotizmu; tas faktas, 
kad į Stockholm^ rengiasi 
Ramsay MacDonald nuo 
Britanijos socialistų, kurie 
del savo didelės neapykantos 
prieš kaizerį yra irgi ne vie
ną patriotišką grieką papil
džius, — liudija, jogei ta ko
nferencija negali but “kai
zerio suokalbiu.”

Washingtonui reikės pasi- 
jieškot geresnių argumentų, 
kad pateisinus savo darbą.

Na, mat!
Prikišus '“Naujienoms” 

“nesupratimą” ir išpyškinus 
joms ilgą pamokslą delei tos 
musų pastabos, kad VI. Po
žėlos taktika Petrapilyje ne
sutinka su “dogma”, kurią 
čionai skelbė “V. Kapsukas, 
“Laisvė” dabar jau yra pri
versta štai ką parašyti:

“Mums labai rupi “tautos 
tarybos” ir laikinojo Lietu
vos valdžios (valdymo. “N.” 
Red.) komiteto veikimas, j 
kurias tai įstaigas, kaip ma
tyt, įėjo ir tūli social-demo- 
kratai. Ligšiol mes buvome 
palinkę manyti, kad įeidami 
tautos tarybori, jie padarė 

isuomet tik tam tikra sutarti su ki- 
laikėsi ant bangos viršūnės, tom srovėm, anaiptol neatsi- 

ilgai taip sakydami nuo pilno savysto
vumo. Dabar išrodo, kad 
jie eina pertoli. Tačiaus 
mes, tuo tarpu, vistik dar ne
darysime galutino išvedimo, 
laukdami žinių iš jų pusės.” 

Taip ir gerai. Galutini 
išvedimai daryt dabar dar 
butų peranksti. Per*anksti 
dar daryt ir tą išvedimą, ku
rį mėgina daryt “Laisvė,” 

j kad Petrapilio draugai, “ei- 
Buda-j ną pertoli.” Pats savaimi

nereiškia, kad social-demo- 
kratai “atsisakė nuo pilno 
(?) savystovumo.” Ar jie 
išsižada savarankiškumo, ar 
ne, tai parodys tiktai jų vei
kimas tame Ęomitete.

Bet faktas socialistų įsto
jimo į tą Komitetą, lygiai 
kaip ir jų dalyvavimas Tau
tos Taryboje, rodo, kad jie 
eina ne tuo keliu, kurį skel
bė (teorijoje) Kapsukas. 
Čia abejonės negali but jo
kios.

0 jeigu taip, tai visas “Lai
svės” pyškinimas į “Naujie
nas“ buvo bereikalingas.

Talkininkų 
atsakymai.

Naujasis Rusijos ministe- 
rių kabinetas išpildė Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos reikalavimą ir iš
siuntinėjo visoms talkinin
kų valdžioms užklausimą 
apie taikos sąlygas. Iš Wa- 
ghingtono dabar praneša, 
kad Suv. Valstijų valdžia 
jau davusi atsakymą į tą už
klausimą, ir kad Anglija, 
Francija, Italija ir tt. taip- 
pat davusios atsakymus.

Bet apie tų atsakymų tu-Vlg ---- pu talpiu

rjnj dar nieko nežinoma. Rakinėkite,

Telegramos skelbia tiktai, 
kad visų talkininkų tikslai 
esą “vienodi.” Toks skelbi
mas turėtų reikšt, kad tal

kininkai* sutinka su princi
pais, kuriuos priėmė Rusi- Pildomojo Komiteto atsišauki- 
jos valdžia, — “taika be ane
ksijų ir kontribucijų ir tais 
pamatais, kad kiekviena ta
uta turi teisę spręsti apie sa
vo likimą.”

Bet jeigu talkininkai tik
rai pritaptų šitiems princi
pams, tai kokiam galui jiems 
reikėtų laikyti tatai paslap
tyje? Kodėl to nepaskelbti 
tuojaus viešai? Juk tuomet 
ir centralės valstybės butų 
priverstos tuos principus 
priimti. Austrija jau išsi
reiškė už juos. Turkija su 
Bulgarija negalėtų ilgai 
jiems priešinties, jeigu už 
juos stotų Vokietija. Pasta
roji butų vienintelė stambi 
valstybė, kurios valdžia ne
išsižada aneksijų ir kontri
bucijų. Bet Vokietijos soci
alistai netruktų suvaryt sa
vo kaizerį į ožio ragą, jeigu 
tiktai talkininkai aiškiai pa
rodytų norą-taikyties “Ru
sijos sąlygomis.”

Viešas talkininkų prisipa
žinimas prie tų principų, už 
kuriuos kovoja socialistai, 
reikštų greitą karės pabai
gimą. Kodel-gi tad Washin- 
gtdnas, Londonas, Paryžius 
ir Rymas slepia savo notų 
turinį?... z 
. ... >...............   .m................. .. ....................

Apie registraciją.
Ryto, birželio 5, registra

cijos diena.
Si.uig parenkamosios kpn- 

skriptijos įstatymu, visose 
Suvienytose Valstijose ryto 
turi i-pgistruoties kiekvienas 
kareivinio amžiaus vyras, 
būtent, kiekvienas, kur iki 
šių metų birželio 5 d. bus s> 
ėjęs 21 metus, bet dar nesu-

Registruoties turi tiek pi- 
leitis, tiek ne pilietis, vadi
nas, registruoties turi ir tie, 
kur neturi dagi nei pirmųjų 
popierų išsiėmę. (Registruo
ties nereikia tik tiems, kurie 
jau tarnauja Suv. Valst. ka
riuomenėj arba laivyne).

Įstatymai sako, kad^kas 
pažymėto amžiaus vyrų ne
užsiregistruos, bus baudžia
mas kalėjimu laikui iki vie
nų metų.

1 Registruoties reikia pap
rastose savo precinkto bal
savimo vietose.

Kas del ligos negali patsai 
ateiti užsiregistruoti, turi 
per kitą žmogų gauti regis
tracijos kortos blanką iš 
precinkto registratoriaus, 
išpildyti ją, ir ne vėliau kaip 
birželio 5, taigi registracijos 
dieną, sugrąžinti registrato
riui.

Kiekvienas užsiregistruo
jantis gaus paliudijimą, kad 
jis yra užsiregistravęs.

Registravimos vietos bus 
atdaros nuo 7 vai. ryto lig 9 
vai. vakaro, 

r W...I n............. -■■■■>. I.  .........

Redakcijos Atsakymai
Užsitarnauk, Roseland. — Ge

riau nedėsime. Menki dalykai,

M. S., Cbgo. — Eilės rašyt ta
mstai nevyksta. Ne visa kas yra 
eilės, kas eilutėmis surašoma.

Pasiskaityk tamsta taisyklių ei
lėms rašyti kad ir Dro V. Kudir
kos Raštuose. v

Ten buvęs, Ind. Hari)., Ind. — 
Jūsų korespondenciją kas link 
mass-mitingo talpinti negalime 

patalpinome pirmiau gautų#

Partijos Žinios
ORGANIZUOTO VEIKIMO 

REIKALU.

mas į visus partijos narius.
Draugai! — šioje rūsčioje va

landoje, kada Amerikos žmonių 
konstitucinėms teisėms grūmo
ja didėlis pavojus, kada stengia
mos nugniaužti spaudos laisvė, 
žodžio laisvė, susirinkimų lais
vė ir prašymų laisvė, mes turi
me budėti labai, kad tas savo 
laisves apgynus.

Gaujos šnipų, detektivų ir 
agenlų-provokatorių kas dien 
dabar eina lenktynėmis su kits 
kitu del garbės kaipo — nebū
tų — “sumoksiu” susekėjai.

Kapitalistų spauda, teismai ir 
visokio plauko valdininkai yra 
dpbar karės viešpačių komando
je, kuomet socialistų spėkos 
apribotos tik šviesesnių, susi
pratusių darbininkų veikimu. 
Tatai matydami, ir trokšdami 
pasekmingai veikti, mes, Cook 

domasai komitetas, tariame, 
kad visuose savo pasistengi
muose mes turime veikti butinei 
tik organizuotomis jiegomis, ir 
todėl patariame štai ką:

PIRMA, kad partijos nariai 
nerengtų saya ranka nei salėse, 
nei gatvėse jokių masinių soci
alistų susirinkimų karės daly
kais, nepasitarę pirma su soefa- 

totu.

tijos nariai nedąlina, nesklei
džia jokios karės dalykais lite
ratūros, kurios nėra autorizavus 

cionalė, valstijos arba apskričio 
organizacija.

TREČIA, esant šusirinkimams 
salėje, jeigu žmonių susirenka 
tiek daug, kad salėj netelpa, ir 
pasidaro minia lauke, partijos 
nariai tegul geriau pasišalina iš 
tų minių, jeigu negalima gauti 
kame nors djar kitos svetainės. 
Ypatingai, nelaikykite jokių 
viešų susirinkimų gatvėse arba 
parkuose be tam tikro leidinio, 
dėlto kad tokiuose atsitikimuo
se socialistų judėjimo priešai, 
visokie šnipai ir provokatoriai

Pildo m asai komitetas nusky
rė tam tikrą sub-komisiją, kuri 
rūpinsis susirinkimų karės klau
simais rengimo reikalais ir pra
šo visų tiek kuopų tiek atskirų 
narių, kad jie tais ir tiems pa
našiais reikalais visados koope
ruotu (bendrai veiktu) su ta 
sub-komisija.

Veikkimc, bet veikkime susi
tarę, susiorganizavę. .

Cook Apskričio Socialistų 
Partijos Pildomasai 

Komitetas.

Kunigas, kur to vardo 
užsipelno.

Bet žmonės nori but prigaudinė- 
jami, ir tikrų Kristaus mokslo 

skelbėjų nenori.

Mieste Davenport, Iowa, yra 
toks kunigas —- jo vardas J. A. 
Kyle —, kurs nori but ištikimas 
Kristaus ’sekėjas, jo mokinys ir 
jo mokslo skelbėjas. .

Bet kaip prieš du tuksiančiu 
metų Kristus už savo mokslą 
buvo persekiojamas, taip ir šian
die kiekvienas, kurs tą mokslą 
tikrai pripažįsta ir skelbia, yra 
persekiojamas ir keikiamas ir 

krikščionių bažnyčios 
katalikų ypatingai, 
Kristaus bažnyčios 

ir jam tarnaujančios,

aplamai,
skelbiasi
esančios
bet ištikrųjų jos yra kunigų kas 

sios Mamonai ir šinkuojančios 
dirbtiniu Kristaus mokslu.

Ir jei kartais atsiranda toks 
kunigas, kurs, sustreikavęs 
prieš Mamonos garbintojus po 
“Kristaus mokslo’) priedanga, 
įsigeidžia > teisyj 
tikrąjį Kristaus

tai jam vietos bažnyčioje nėra. 
Krikščionių farizejai apšaukia jį 
Dievo išniekintojo, šventos baž

nyčios griovėju, maištininku ir 
tt., lygiai taip, kaip senovės žy
dų farizejai kad kaltino Nažare- 
nietį, ir reikalauja: “Nukryžiuo
kite jį, nukryžiuokite!”

Tas pat atsitiko su augščiau 
minėtu unitarų bažnyčios kuni
gu J. A. Kyle. Už tai, kad jis 
ryžosi skelbt žmonėms tiesą ir 
nesužagtą Kristaus mokslą, jis 
sukėlė priešsave neapkantą ga
lios turinčiųjų -— dvasininkų, ir 
svietiškių, ir gabaus savo para- 
pi jonų ir priverstas buvo trauk- 
ties šalin.

Paskelbdamas savo pasitrau
kimą kunigas Kyle pasakė savo 
kongregacijai:

“Skauda man ir labai liūdna, 
kad, galų gale, pamačiau, jog ir 
melsties daikte mes ilgiau ne
begalime, dėlto kad mano Die
vas tai ne jūsų Dievas, o ką jus 
garbinate, aš negaliu garbinti.”

le pasakė pamokslą, ir tas pa
mokslas galutinai atskyrė jį nuo

Jis kalbėjo apie Jėzų ir apie 
jo mokinimus. Privesime čia 
tik paskutiniąją to pamokslo da
lį, kur jis gvildena klausimą:

Ar Jėzus buvo socialistas?
Kunigas Kyle sakė:
Klausimam “ar Jėzus buvo 

socialistas?”, reikia atsakyt: 
taip, — tik kuriais-nekuriais ap
ribojimais. Aš sakyčiau šitaip: 
jeigu Jėzus gyventų šiandie — 
su musų naujoviniais gyvenimo 
supratimais, su musų naujovi- 
niu supratimu mokslo ir ekono
minių priežasčių, kurios musų 
gyvenimą nustato, tai mes Jėzų 
rastume ne bažnyčioj ir ne sa
kykloj, bet socialistų kuopoj.

Bet Jėzus buvo savo gadynės 
vaikas — vaikas savo laikų gy
venimo ir protavimo būdų. Jis 
buvo supernaluralistas. Jis ti
kėjo, kad augštesnė socialė“tvar
ka ateisianti iš už debesių, nuo 
Dievo, o ne iš pačių žmonių su
gebėjimo, iš žmonių bendro 
veikimo. Tai viena, kas išski
ria jį nuo šios dienos socialistų. 
Antras dalykas, dabartiniai pro
dukavimo ir produkcijos paskir
stymo budai Buvo visai senovės 
žmonėms nepažįstajni, o dėlto 
nė vienas žmogus, nei patsai Jė-

lai bandė 
gyvenimą.

mi, kurį mes šiandie vadiname 
“socialistas.” Tais laikais arti
miausias. socializmui dalvkas 
buvo komunizmas, bet komu
nizmas yra visai kas kita.

Ankstyvieji raštai apie krikš
čionių bažnyčią parodo, kad pir
mieji Kristaus se 
vesti komunistinį
Tatai betgi jiems nepavyko ir 
jie metė jį — ar gal tą bandy
mą nuslopino Romos imperija. 
Kad komunizmas buvo pirmųjų 
krikščionių programe, tatai ma
tome ir iš^- Apaštalų Darbų. 
Antrąjame parbų perskyrime 
štai ką skaitome:

“Ir jie pasiliko drūtai apaš
talų moksle...

“Ir visi, kurie likėjo, buvo 
drauge ir visa ką bendrai tu
rėjo... Savo lobius ir turtą jie 
pardavė ir išdalijo visiems, 
kaip kiekvienam privalu bu-

A

Vėl ketvirtąjame perskyrime 
skaitome:

“Bet daugybė tikinčiųjų bu- 
' vo kaip viena širdis ir viena 

dūšia; ir nei vienas jų nesakė 
apie savo lobius, kad tai jo 
esą, bet jie visus daiktus tu
rėjo bendrai.

“Ir nei vieno nebuvo tarp 
jų, kuriam butų ko stokoję; 
nes kiek tik jų buvo, kurie tu
rėjo žemės ar namų, tie par
davė juos ir atnešė pinigus už 
parduotąjį turtą ir padėjo 
juos pas apaštalų kojas; ir da
vė kiekvienam, kas kam pri
valu buvo.”
Ir šitoks bendras turto valdy- 

" pasakyti ir. mus buvo dalykas visai ne Jiuo- sukvietė publiką, neva į prakal- 
nokslą skelbti, so noro. Tai buvo reikalavimas bas. Už kalbėtoją buvo pakvie*

statomas kiekvienam naujam 
krikščionių bažnyčios nariui — 
ir dagi šventoji Dvasia, matyt, 
labai rūpestingai šito dalyko 
prižiūrėjo, jeigu tikėjus pasakai 
apie Ananią ir jo moterį Sa- 
pyrą. Apie tai Apaštalų Dar
buos pasakojama (Persk. V): •>

“Bet vienas vyras, vardu 
Ananias, su savo pačia Sapy- 
ra, pardavė savo turtą, ir su 
savo pačios žinia dalį gautų 
pinigų pasilaikė sau, o kitą 
dalį atnešė ir padėjo pas apaš
talų kojas. Bet Petras tarė: 
Ananie, kodėl Šėtonas yra ta
vo širdį apėmęs, kad tu Šven
tajai Dvasiai meluoji ir pasi
laikai dalį pinigų už žemę?... 
Kodėl gi tu tai savo širdyj ry- 
žaisi daryti? Tu ne žmonėms, 
bet Dievui pamelavai.

“Ir Ananias, tuos žodžius 
girdėdamas, parpuolė ir išlei
do dvasią.*. Ir atėjo didi bai
mė ant visų, kurie tai girdė
jo.”
Kame taip daug durnų, ten 

turi but kiek-nors ir ugnies — 
ir tos ugnies randame Jėzaus žo
džiuose pasakytuose vienam

“Ir štai viena* jaunikaitis 
atėjo prie jo (Jėzaus) ir klau
sė: Mokytojau, ką turiu da
ryt, kad amžinąjį gyvatą už
sipelnyčiau? Ir Jėzus tarė 
jam: Juk žinai prisakymus: 
Neužmušk; nevogk; nesveti
moteriauk; neliudyk neteisin
gai; neprigaudinėk; gerbk sa
vo tėvą ir motiną. Jaunikai
tis tarė jam: Vislab tai dariau 
iš savo mažų dienų. Ir Jė
zus sakė jam:'Vieno dar tau 
reikia: Eik, parduok visa, ką 
turi,-ir išdalink beturčiams, 
tai turto turėsi danguje; ir 
atėjęs sek mane. Bet kad 
jaunikaitis tatai išgirdo, jis 
nulindo ir nuliūdęs nuėjo ša-

“Ir Jėzus apsižvalgęs tarė 
savo mokintiniams: * Ištiesų 
sakau jums, kaip sunku tur-

adatos ausį, ne kaip kokiam 
turtuoliui įeiti į Dievo kara-

Jėzus gyveno devyniolika šim- 

socialistu. Jis buvo komunis- 

palaipos, bet savo dvasia jis bu
vo pakopęs augščiau ne kaip 
kuris šios gadynės žmogus.

Kad man tenka susitikti su 
bažnytininkais, kurie del vieno 
tik vardo “socialistas” įpuola 
šventon baimėn ir ima rankom 
mojuoties, aš turiu pripažinti, 

gėdų už jų atbukimą, už jų ne
ištikimumą Jėzui, kurį jie skel
biasi seką, už jų menką, apri
botą supratimą šių dienų gyve
nimo.

Pasakykite man, meldžiam įė
ji, kame rasite šiandie save 
gerbiantį žmogų, kurs savo 
simpatijomis nebūtų socialis
tas, dagi jeigu jis ir nėra socia-

Visi musų užsiinteresavimai 
teisių lygybe, deramomis algo
mis, deramomis gyvenimo sąly
gomis, visuotinu auklėjimu ir 
švietimu, geresniais gyvenamai
siais namais, žmonių valios 
klausančia valdžia ir tt. — yra 
ne kas daugiau, kaip pasekmė 
visapasaųlinio socialistic judėji
mo, reikalaujančio, kad mes 
pripažintume visos 
solidarumą, ir kad nuoskauda 
vienam yra nuoskauda visiems.

žmonijos

Korespondencijos
INDIANA HARBOR, IND.

i Klerikalų prakalbos.
Gegužės 29 d. trįs ypatos čia 

stas ponas B. R. Yasiulis. šitas 
susirinkimas buvo šaukiamas’ 
suagituoti jaunuolius stoti į ka
riuomenę. Publikos atsilankė 
tiktai apie 30 ypatų ir tie patįs 
juokėsi tiktai iš pono Ya- 
siulio tuščios kalbos. Visų pir
miausia viršminėtas kalbėtojas 
užėjęs ant pagrindų užklausė, ar 
visi sutinka, kad jisai kalbėtų šį 
vakarą. Visi tylėjo. Antru kart 
užklausus atsiliepė viena ypata 
kad nereikia. 'Kuomet kalbėto
jas išjuokė tą žmogelį. Prasi
dėjo kalba. Temos negaliu pa
rašyti, nes kalbėtojas kalbėjo vi
sai be tvarkos: pradėjo nuo ku
nigo gaspadinės, nuvažiavo ant 
kaizerio, nuo kaizerio ant dėdės 
Šamo ir šaukė visa gerkle, kad 
gelbėkime šią šalį, nes kaizeris 
atvažiuoja su submarina ir iš
naikins Suvienytas Valstijas. 
Išnaikins musų garbingas dirb
tuves, iš kurių mes laimingi pa- 
stojame.

Tolinus ponas B. Yasiulis pa
juokė socialistus ir šaukė, kad 
socialistai melagiai, socialistai 
griauna tarp musų vienybę ir 
liepė neklausyt jų.

Užgavo jis ir darbininkiškus 
laikraščius ir patarė neskaityt 
juos, nes, girdi, jie “neatneša jo
kios naudos darbininkams, tik
tai viską meluoja.”

Buvo duota kalbėtojui pora 
klausimų, bet jis visaj atsisakė 
išrišt tuos klausimus ir liepė 
daugiau neklausi, nes su socia
listais visai nekalbąs, ir nėjo 
sau. Lukšių Juozas.

TALASTUNI, IND.
čionykščiai progresistai sujudo.

Geg. 27 d. XII rajonas paren
gė prakalbas. Kalbėjo valparai- 
siečiai. Puikiausiai kalbėjo apie 
Europos karę drg. A. Bimbo. 
Publika buvo labai užganėdin
ta.

Po šių prakalbų čionykščiai 
progresyviai žmonės sutvėrė L. 
SS. kuopą iš 13 narių. Nuo da
bar čia labai daug kalbama apie 
visuomenišką veikimą. Reikia 
tikėties, kad draugai Valparaiso 
moksleiviai ir tolinus neatsisa
kys papasakoti mums žingei
džių dalykų iš pasaulio politi
kos, tik mums patiems pradėjus 
darbuoties, jau nereikia nuleis
ti rankų.

Ten Buvęs.

AMSTERDAM, N. Y.
Chronika.

Sanford divonų audinyčios 
pradėjo atkisti iš darbo daugy
bes darbininkų. Jų tarpe yra 
nemažai lietuvių. .

—o—
Geg. 13 d. L. S. P. Draugija 

surengė prakalbas. Kalbėjo, L. 
Pruseika, temoje: “Kas nugrio
vė Rusijos carą.” Kalbėtojas 
savo užduotį atliko gerai.

Aukų Rusijos revoliucijai su
rinkta $16 šu centais.

Susitvėrė LDLD. kuopa iš 13 
nariu.

— o--
Geg. 20 d. kalbėjo LSS. orag- 

niza torius Stasiulevičius apie 
kapitalistišką tvarką.

Aukų LSS. namui surinkta 
nemažai. Drg. J. Franks pas
kolino $300.00.

Drg. Stasiulevičiaus prakal
bos žmonėms patiko.

Susitvėrė LSS. kuopa iš 8 na
rių. Amstierdaniietis.

SIOUX CITY, 10WA.
Jaunimo tarpe.

Birželio 1 d. iš Čia iškeliavo 
i Moline, III. veiklus draugas ir 
Naujienų agentas Kl. Opansky.

šis draugas daug pasidarbavo 
laike dviejų melų tarpe teatra
liškos kuopos ir LSS. 242 kuo
poje. Taipgi rašinėjo kores
pondencijas laikraščiuose.

Linkėtina jam pasekmės nau
joj kolonijoj. Meilutė.

pikAiJĮiJk ik aIJMm
“NAUJIENAS.”
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VYRAISlp“
Iš Lietuvių Judėjimo 

Rusijoje.
,------------ :

Iš Charkovo padangės.

tiems _____
pabandyti Charkovo lietuvius a- 
pie Lietuvių Komitetą susis-

Kazimieras Gugis

Ateikite pas Mane!
Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš= 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

Dr. H. S. WHITNEY
505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
jtydytojaa ir chirurgai, 26 metai nuola
tinės ir pajektninpoH praktikoj užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. AJ apžiurtu ir «ydau jus ypa- 
tičkai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
M ižgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų Žmonių. Ką aA padariau kitiems, 

tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduolei ir neradote nagelbos ar
ba ičsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsi’eiskite. bet pasimatykite su mani- ______
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini- /<* II \\
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas J JJ yY, 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANRDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAU9 NURODYTOMIS MANO METODOMIS, 
TURI BUT! VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDY VISIEMS JIEŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjtįsios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

stovj? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite syk j ir ant visados. Aš vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praeL 
tyj nurtkriaustlami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
ta>*pe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui t Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patjs tą 
stebėtiną intaisymą, kuri turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite senu bil
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne— Geresne—ir Tikresne 
metodą. , ,

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos <
Aš vartoju vėliausią importuotą iŠ Vokietijos InČirškimo gydymą. Prof. Ehrlich’o 

“914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias ir st&J>ėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite sutruk imą orios, spuogus, žaizdas, votis ant savo kūno, slinki
mą plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit įsigyti šį gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

Šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iŠ moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo. įvairus gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. IŠgy-* 
dymas įgijama į kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

Greita Pagelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas y£a pa

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų. 

Vakarais: 6 iki 8

505 So. State gatve,

lietuvių socialistų-liaudininkų 
susirinkimas. Į susirinkimą 
buvo kviečiami darbininkai, bet 
durys niekam nebuvo uždaro
mos. Atvyko arti šimto žmonių.

Prasidėjus kalboms apie su- 
sispietimo būdą ir pakraipą, ki
lo įvairių nuomonių. Atėję į 
susirinkimą studentai-ateitinin- 
kai savo pažiūras ėmė piršti. Iš

šalyse, be socialistų draugijų, 
esama dar ir krikščionių-demo
kratų. Lietuviams nereikią 
“siauriems” vienos kokios par
tijos šalininkams būti...

Ret, matydami, kad “krikščio
nių” ir “vidurinių demokratų” 
vardai nedaug darbininkuose ša
lininkų sutinka, cine spirti vieną 
visų “Lietuvių darbininkų 
draugiją” steigti, šis pavadini
mas kiek didesnę pasekmę turė
jo. Ypač jei pastebėsim, kad 
iš užpakalio prieš socialistus 
smarki agitacija “bedievybės” 
argumentas ėjo. Ir, kai vienas 
darbininkas pastebėjo, kad ne
tinka veikti “ne iš tribūnos, o 
kerčioje”, viena 1 moterėlė net 
trypdama isteringai ėmė šauk
ti: “Lietuvių draugija, Lietuvių

Hr U Q U/H I TU C V kėlioms ir Šventadieniais 9 UI I Ui U Wnl I Utį 10 ryt0 iki 2 val dieną T

kam p. Congress gtv. Chicago, III. t

Tuomet buvo nurodyta, kad 
visų per tikrinti negalima ir 
nieks nesistengia, visi į vieną 
būrį vis vien nesutaps ir todėl 
patogiausia butų susirinkusiems

Buvo pasiūlyta vienos ir kitos

Į Charkovo lietuvių socialistų 
-liaudininku Komitetą išrinkti 9

V L-

žmonės. \
Atstovu į Charkovo Darbinin

kų ir Kareivių Atstovų Tarybą 
nuo Charkovo lietuvių soc.- 
liaudininkų išrinktas V. Šerben-

Laisvės trokštančius draugus, 
Bet jų kraujas gimdė naujus 
Kovotojus, galiūnus.

Jau Saulute užtekėjo
Ant padangės Rusijos:
Maudyta kraujuose liaudis
Išvydo vaisius kovos.

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
SI23 S. Halstcd St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

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

Tel. Central 4411

po jo* 
nuo laik<

Be to, buvo išrinkti atstovai į

ninku Konferenciją Charkove — 
Serbentą ir Mažeika.

Kitą visuotinąjį susirinkimą 
nutarta padaryti kovo 26 d.

(N. L.) Z. Diegas.

MINSKAS. Nors Minske yra 
nemažai lietuvių, bet iki šiol niė- 
kuomi jie nepasižymėjo. Tiesa, 
Lietuvių Draugijos d. k. n. š. 
vietoje C. K. įgaliotinio tapo 
įsteigtas naujas skyrius, kuris 
gy v uo j a nebl ogiausia i.

Nuvirtus senajai valdžiai ir A
susitverus naujajai, kaip visuo
se miestuose ir miesteliuose, vi
suomenė pradėjo steigti visokius 
pildomuosius komitetus, kurie 
turi paimti visą tvarką savo 
rankosna, taip ir Minske susi
tvėrė toksai Komitetas, kurs 
viešai apgarsino, kad. jame gali 
dalyvauti po du ir daugiau de
legatų nuo lietuvių, lenkų ir ki-

Dar kas gyvas šiam pasaulyj 
Gelbėkime tiems draugams, 
Kurie pergalė tironus: 
Suteikė laisvę vergams.

Vargdienėlis.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAS 

Vodeviliaui Permaina:
Pagedėly), Ketverge Ir Subatel 

Paprastomis dienomis pirma s floras 
10c, Balkonas ic.

Bubatoa vakarais ir nedėliomis 
mas floras 15c, Balkonas 11*.
HALSTED ir tt-ra GATV&

4——n........... ....

Sutaisytas ia tprmuios- 
recepto; suteikto išnuntin« 

•gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 1 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos v

m-g skaudėjimo, nustojimo apetito, j 
■ . I Šalčio galvoje, ect., ed., Sutai- 
IfšA somas išdirbėju labai pagarsėjusio 1

DR. M. HERZMAN
I Š R U & l AOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
» 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 Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk Št.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

tPAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio?—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi 

< F. A». RICHTER, čk CO.
14—W Wa»hl«gtos Streflf, Maw lork.

X TELEPHONE YARDS 2721 2
? DR. J. J O NI K A I T IS 4 
f Medikas ir Chirurgas J
9 3315 S. Ilalsted St., Chicago fl

....... ..................—............................................ ........ .....

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas
bent sykį j metus, Clearing Hob*4 
revizoriai nuodugniai ištiria **>« 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VL 
si pinigai yra suskaitomi, notos, hcjiut 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos ytlM 
žiuriamamos ir patikrinamos; pUL 
gai kituos bankuose patikrinti M 
knygos ištirtos. Tiktai tikra ap*A»* 
gos vertė gali but knygose parodyti* 
Abejotina tvarka arba atsargoms^ 
yra nepaleidžiamos. Jeigu bankat. 
nustoja savo Clearing House trisiw 
tai yra ženklas jo abejotino stovia.

Tiktai tvirčiausius ir saugiHUAiai 
bankos gali but Clearing Hous* Mh 
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas >traf 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vK* 
na Clearing House banka nesidMUH 
krutijo. Reikalui esant, Gitarini 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank priklaa* 
so prie Chicagos Clearing Hou**, jk 
ra po jos priežiūra, naudojai >•& 
teisėmis ir išduoda penkias* 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos pri*ti«h 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama lt 
kas metą išduoda penkias pilnas » 
skaitąs Bankiniai Valdybai UU»ew 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoįji. yri 
išmokami ant kiekvieno pareikatah 
vimo.

čia galima gauti pirmus AadtaMI 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgaggt 
Bondus po $1QO.OO ir $500.00

šis bankas yra atsakančiausis lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LsakMU 
kai.

Kapitalas ir perviršis: flflOOsMNMK

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų 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 sveikata be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi' vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo i 
kitos ligos — visai be mažiausio Į 
palengvinimo ligos. 1 I

Geriausiu prirodymu buvimo ' 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

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- 

I dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
i triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia i mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

DR. SCHNEIDER
1615 W. 47-ta Gatvė, . Chicago, Ill.

Tarpe Marshfield ir Paulina gatvių.
Its:____________________________________________ i-...-------------------------------------------------- ,-----

peršamos “Lietuvių darbi-

formuluoti, bet sumanytojai lo

Dėlei to kovo 5 d. tapo su
šauktas Lietuvių Komitete lietu
vių minskiečių susirinkimas, iš
rinkti viršminėtiems delega
tams ir, apskritai, pasikalbėti 
djelci einamojo meto atsitiki
mus.

Išrinkus du delegatu ir vieną 
kandidatą į Pildomąjį miesto 
Komitetą, Vitkauskas įnešė su
manymą, kad išrinktasai Komi
tetas pasirūpintų, kad kaip ga
lint greičiau butų šaukiamas

Tel. Armitage 984

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St.

a' Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island SflMjM 
ir 18>tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketverfala tf 
Subatom i s iki 8:30 vai. vakare.

kad tai vienas noras gražiais žo-

mo. Juk ir Miliukovai tuos

DM J, KARALIUS 
[ Gydytojas ir Chirurgas

2121 N. Western Ave 
Chicago, Ill.

'MT-TT' y f "O

Tel. Ganai 3877.
. .........

1 Dr,. Povilas Žilvitis 5
■ Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* J
A 3203 S Ilalsted St., Chicago. II Tel. Drover 7179. |

TURĖKITE

©IMIfE’C’.F.7

ir tėvynę ir visų sluoksnių vie 
nybe. (ii ši revoliucija vaiz

riamas ateitininkų ir “Liet. Bal
so” demokratų vidurys, kuriam 

atsto-

balsius tik darbo žmonių spiria
mas. Iš to numanu, kokie šie 
ponai demokratijos atstovai ga
li būti.

riame, be abejo, dalyvaus ir lie
tuviai) ; reikalinga jau dabar 
kaip galint ruošti žmones prie to 
susirinkimo, platinant žmonių 
tarpe laikraščius, knygas ir net 
tam tikrus atsišaukimus, nuro
dančius to susirinkimo svarbą; 
apskritai, Vitkauskas patarė jau 
dabar ruošti dirvą, aiškinant 
žmonėms, koksai mums, lietu
viams, valdymo būdas yra ge
riausias, kad atėjus rinkimams, 
kiekvienas jau žinotų, kaip ir už

COFFEEMm Imb
GARSI SANTOS KAVA 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c,............................... i

SVIESTAS
Geras

stalavas
sviestas

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge
resnis, negu 
kur jus ga
lite gauti .. ■C. t

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. 
vertės par-fj, 
si du oda už. -

ARBATA
Priimniau- 

sia, gvaran- 
tuota, vertėsi/IE] 
70c parsidu-'qrlj 
oda čia po.,»

Jus galite juos turėti. Kiekvieno 
gali juos turėti. $5 iki $20M(kj 

Moters ar merginos ,ar vedę ' 
pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyar^ę j 

šapos ir dirbtuvės darbininku, g*- I 
Igžinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma | I j 
minules.

Paskola ant rakandų — i 2 va- 1 
landas. !

Mes taipgi suteikiame paskola j 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 1 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinimų. 'Me* I 
nepaisome ką jus turite ąpba ha j 
jus uždedate, mes norim darodyl j 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus ta- ■ 
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų uit* i 
manymu, patirti ,kad mes patvir- ] 
tinamfe musų pranešimus.

LOCAL loan;

Visi lie (užsira-

džių, o turinio nori laikyties, 
dienos tvarką tęsė toliau, gi kita

Apsvarsčius einamuosius at
sitikimus, buvo nutarta laikyties 
tokios pat pozicijos, kaip ir Pet
rapilio lietuviai socialistai-liau-

Išdirbėjus ir Pcrpirklys Sankrovų Intaisų 
Amerikos Didžiausias ir Pilniausias

- Sankrovų Išrengėjas.
Intakai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, ciga

rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 
daug kitokių sankrovų.

1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av.

Daktaras WISSIB,
Seno Krajaus

rapilio Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba pripažino visų 
tautų -- taigi ir lietuvių politinį 
ir knlturinį apsisprendimą, mes 
skaitome reikalinga suteiksian
čiai ir Lietuvos liaudžiai švie
sesnį gyvenimą Rusijos Did
žiajai Revoliucijai padėti. Dė
lei santykių su nauja buržuazi
jos valdžia nutarta eiti išvien sti 
plačiu Rusijos darbininkų ir 
smulkiųjų ūkininkų sluoksniu.”

Tarianlies del karo, buvo nu
rodyta kariaujančių šalių impe
rializmas ir pragaištingi karo 
vaisiai kaip kitoms, taip ir lie
tuvių liaudžiai. Charkovo lietu
vių socialistai-liaudininkai, laiko

Kilus lokiam sumanymui, ne
apsieita be; ginčų. Daktaras 01- 
seika prirodinėjo, kad tokia agi
tacija daryli dar, girdi, perank- 
sli (!), nes esą nežinia, kuomi 
viskas baigsis ir Lietuva, girdi, 
liks ar Vokiečiams, ar Rusams,

Norkus įnešė sumanymą, iš
rinkti komisijelę, kuri žmones, 
taip sakant, lavintų ir ruoštų 
prie to taip svarbaus darbo, stei
giant visokias paskaitas ir pla
tinant tarp žmonių tam tikrus 
atsišaukimus, etc. Kun. Bu
tėnas taip-pat buvo labai prie
šingas Vitkausko sumanymui ir 
griežtai prieštaravo komisijėles 
rinkimui, remdamasis 
kad dar esą peranlcsli

NORTH SIDE
406 W. Division
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av.
8413 N. Clark.

WEST SIDE 1644 W. Chicago Av. 8102 W. 22nd Street.
1378 Milwaukee Av. 1836 Blue Island Av.
2054 Milwaukee Av. 2612 W. North Av. SOUTH SIDE
1045 Milwaukee Av. 1217 So. Halsted St. 8032 Wentworth
1510 W. Madison St. 1882 So/ Halsted St. 3427 So. Halsted
2830 W. Madison St. 1818 W. 12th St. 4729 S. Ashland

i— ...............       ■■ —n»—   ,... ——-.............    —■ —----------------

žmones prie

tuomi, 
ruošti 
Buvo

balsuojama. Dauguma balsų 
nutaria išrinkti komisijelę, kuri 
ir lapo išrinkta iš 6 žmonių.

Išreikšta pageidavimas, kad

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras angžtąy,i
Telephone Drover 2116. J

East St. Louis, Ill.
529 Collinsville Avenue

Specialistas iš
GYDO VISAS ligas-Vyrų ir moterų.

NEŽIŪRINT KAIP U28ISENBJVSIO8 IK NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo liga.-? pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

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

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1M0 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

ir kontribucijų.
Toliau svarstyta vietos veika-

kiečiams reikėtų dažniau rink
lios ir daryti viešų pasikalbėji
mų bent kartą per savaitę.

Kaip pasirodė, išrinktieji de
legatai miesto Pildomajan Ko
mitetu nepakliuvo; delei kokių 
piuežasčių -— dar nepaaiškėjo.

(N. L ) Juozelis.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jusu akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOMNT J. SMETANA
AKIŲ SI’ECIALIST’AS

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatves Anl Platt’s Aptiekos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdūliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

2-ras augštas.

•1

tų, vaidinimų ir lt.
Svarstant šelpimo klausimų, 

buvo nurodoma į nedovanotiną
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REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St., Chicago, IlL

tremtinių reikalais nesirūpini
mų. Daugybė tremtinių, del ne
tikusio su jais elgimosi, perėję 
į lenkų, rusų ir kt. rankas. Sa
ko, ten bent nesityčioju. Pa
geidauta vietinį Komitetų pa

ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba pašykite.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison S; Chicago, Ill

Turiu už garbę pranešti LietD- 
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausių lietuviškų aptiekti 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. Užkviečiaine atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. • DR, J. J. VIZGIRDAS, 

Atidėkos Užveizdetojo-

Vyrišky Drapanų Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

t-.,

^o, jfa

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA i 
Chicago jo, mokina kirpimo ir designing, Z

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas ■ 

padarys jus žinovu j trumpą laiką. * J
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- ■ 

pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur J 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- 2 
met jus mokysitės. J

Elektrą varomos mašinos musų siuvi- 2 
mo skyriuose. v

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- J 
tyli musų mokyklą bile taiku—dieną ir fl 
vakarais ir gardi 
laike šio mėnesio

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, princi palas,
118 N. La Salle St., Room 416-117 

Prieš City Hali.

D r. A.R. Blumenthal
4

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaniinuojarn dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
fičjimas.
Mvs vartojame page- 
rintą Ophthalmometer 

<JT Apatinei doma atkrei- 
piama 1 vaikus.

Vwlandix: N»o » rjrt* Iki • vadkar*: 
' mis nuo 10 iki 12 dieną

4«4t B. ASHLAND AVB„ <7 At



RAKANDAIREIKIA DARBININKŲ

CHICAGOS ŽINIOS
iron

1201)

Telephone Yards 5032

DR. W. YUSZKIEWICZ
Pranešimai

mus

2G30

issieiniinui

PASKOLOS-MORGEČIAI

RANDAI

AMATŲ MOKYKLOS

Gramatika
PARDAVIMUI oliti

EPSTEIN

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Repsirupinimas Norėjo pabėgti
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

mo

Traukinys užbėgo 
ant automobiliaus

Nupuolė elevatorius 
sužeista 8 žmonės.

Dr. D. Bagočiaus ir p-lės 
M. Selkiutės vestuvės.

Konskripcijos bijodamas 
nusižudė.

Vienok yra vilties, jogei strei 
kas bus 
taip bus 
prieiti prie taikos

J. Bagočiui 
ko pilna svetaine, 
buvo vietos sėdėti

ir galėsite įstoti į armiją kovo 
tojų už darbininkų reikalus. Su
sirinkimų rengia LSS. 152 kp

Maniusiu ke- 
, kur Gerald

SSONMimVN 
SdMttUĮ&lS*)

;. Tik mėnesį var 
į garu šildomą 
Frank Stautis, 

3-čias augštas iš 
Chicago, J!J.

>e Priest 
juodukas, 

įžymiausių gemblerių ir

nieko 
negethejo. Alpenė — Loeb, 
taip sakant, paėmė mokytojus į 
savo ėžines rankas. Rockford; Ill. — Lietuv. Soc 

Jaunimo Ratelio vyrų choras at
naujino savo veikimų. Chore 
repeticijos bus laikomos Jkas ne

kretus” ir žada savo kolegų 
vesti ant “čysto vandens.”

De PriestTii nieko daugi
nelieka daryti, kaip tik pak

PARDUODU 2 angsty mūrinį na 
iną, susidedantį iš sankrovos 
flat y Jaipgi 
3321 S. Morgan SI

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties. Praneši
na! betgi turi but priduodami iš va- 
taro, laiškeliu arba telefonu. Pri
kloti tą pačią dieną, kada spaiisdi- 
lamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
-/‘Naujienų” admj

TURIU paaukauti $16> leklyčioa 
vėliausios stailės už $30, valgo- 

o kambario stalą ir 6 krases ui 
Karpetas $10. Komodos, bra- 

sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00: $225 vietrola 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienu. 
3019 Jackson Blvd., arti 

Chicago. I1L

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

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

mus naujienai
kreipties prie jų

Naujienų Užžiurėtojas

ĄT1DUODAMA randon didelė san- 
<rOva ir 4 kambariu flat as, 3321 So 
Morgan St.,

BEN.I. T. MORRIS, savininkas, 
858, 29 So. La Salle Str., Chicago

Phone Randolph 5012.

PA.JIEŠKAU darbo prie išvežioji- 
mo duonos. Esu Irejatą metų dirbęs 

*t laišku į 
ofisą, pažymėdami rai-

Sheboygan, Wis. — Sheboyga 
n iečiai, birž 
ge, 7:30 v.v. 
susirinkimą 
Sucho svet,

srovių pozicijas: klerikalus, tau
tininkus ir socialistus.

Bagočiaus kalbų puošia jojo 
žodžiai, kuriais jis piešia kokį 
nors dalykų, o taipgi aštri humo-

AT1 DUODAMA randon 2 grąžys 
šviesus kambariai tinkami del dak
taro arba advokato ofiso.

Ad. Micevičius,
3240 S. Halsted St., 2-ros lubos. 

Chicago,'III.

Elektra sukamos maši- 
laiku atsišaukite.
st. Chicago

ta gus House, prie So. Main st.
Draugai, kurie norite mokiu- 

ties dainų ir veikt sykiu su jau
nimu, kviečiami atsilankyti.

S. D AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalby, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, į 
kinės ekonomijos, pilietystės, c 
rašystės.

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

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįfa prieš savo iš
naudotojus. x

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS —PAMOKYTAS 
LIETUVIS, KALBANTIS LENKIŠ
KAI IR RUSIŠKAI IR MOKAN 
TIS RAŠYTI ANT MAŠINĖLĖS - 
TY PEWRITER. ATSLŠ AU KITE 
LAIŠKU PRISIŲSDAMI APLIKACI 
JA TREJOSE KALBOSE.

. DR. SCHNEIDER, 
1553 W. 471h ST., CHICAGO, ILL

PARSIDUODA—pigiai už “cash” 
ceptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkčj nč- 
’a kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil- 
las intaisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą N. 115.

Trumpa Lietuvių 
Kalbos

Valčiai apvirtus, upėj ties 
Summerdale p 
Childs, 19 melų 7 c

Arlesian avė. Jo draugas, Paul

man 
met aš sugrįšiu namo, luscii 
to, aš turėjau užtektinai juokų

Molderių unija 233 kreipėsi į 
C.hgos Darbo Federacijų reika
lavimu, kad ta organizacija pro
testuotų prieš importavimų ky- 
niečiu darbininku Amerikon.

del pragyvenimo ii 
“laisnio.”

Vadinasi, bt

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, bevėik naujus rakan
dus už retai pigią 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 Vietrola su brangiais rekordais 
už $00.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, IIL * -

REIKALINGA 2 indy plovėjų, $8 
savaitėje. Greitu laiku atsišaukite į 

HARRY BLOCK,
1356 S. Halsted St., Chicago, 111.

PARDUODU 7 kambariu rakandus 
vertes $1000.00 . Parduodu tik už 
100 -doleriu. Pardavimo priežastis 
—važiuoju kitur. Kas nori pigiai 
įsigyti gerus rakandus kreipkitės 
šiuo adresu:
5209 S. Halsted St., vienais trepais. 

Chicago, Ill.

Pajieškau savo tikro brolio, Petro 
Vaškio, Kauno gub., Telšių pav., 

Plungės parap., Mišėnų sodžiMis. 
Pirma gyveno Chicago, Ill., -jis pals 
ar kas jį žino, tealsišaukia arba te- 
praneša 
938 W

GERA PROGA LIETUVIUI
Atiduodu randon gražius dabarti

nės mados, 4 kambarius ant pirmų 
lubų. Esu nevedęs, pasilieku sau 
Įlenktąjį kambarį. Geistina bevaikė 
šeimyna. J. Kaminskas,

1231 SoJ 50th Avė., Cicero.

Tatai pastebėjo Burden. Jis ė 
mė nerimauti. Mergaitė už

REIKALINGA tvirtų vyrų į dirbtu 
ves darbus. Gera mokestis. Pašto 
vus darbas.

ALLEN B. WRISLEY COMPANY 
925 So. 5th Ave., Chicago, Ill

Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos susirinkimas įvyks sc- 
redoj, birželio 6 d.,‘/v.v., M. Me- 
Idažio svet., 2242 W. 23 PI. Vi
si delegatai nepamirškite atsi
lankyti paskirtu laiku, nes turi
me apkalbėt daug svarbių daly-

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spiclallstis moterišką, vyriškų, Ir valkų ligų
Ofisai, ir Gyvenimas:

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

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

The Western Union Telegraph 
kompanija rengiasi statyti prie 
La Salle ir Van Buren nepapra
stai didelius namus. Tie namai 
busiu paskutinis žodis technikos 
reikalavimuose. Jie užims 
300x101 pėdų.

Tas žemės

Šiandie bus tardomas ex.-ald. 
De Priest. Jis kaltinamas ta
me, kad priklausąs prie konspi- 
ra torių šaikos, kurie pavelijo 
gamblerystę antroj wardoj.

• Liudytoju prii 
stoja Henry Jonės 
vienas

REIKALINGAS CHORO VEDĖ
JAS. Asmuo, mylintis gyvent šva
riame mieste tarpe gražaus susipra; 
lūšio jaunimo ir mokantis tvarkyti 
vyrų ir mišrų chorus, malonės atsi
šaukti. Del platesnių informacijų 
rašykite: S. DarginaviČius,
1510 So. Main St., Rockford. 111.

Prakilnieji chicagiečiai buvo 
labai nepatenkinti Loebo paski
rtimi prezidentu, o dar labiau jo 
politika.

Silbatoj, 5v.p.p., Baltimore 
ind Ohio stotis buvo užkimšta 
Rusijos išeiviais.

šeštų valandų vakaro trauki
nys sujudėjo. Iškišti per vago
nų langus plevėsavo raudoni vė
jukai. Vagonuose skambėjo re- 
voliucionįeriškos dainos. Paly
dovai stovėdami ant platformos 
paskutinį kartų spaudė rankų

Iki. šiol Chicago j jau užsire
gistravo 8,007 vyrai.

Sulig policijos . viršininko 
Schuettlerio įsakymu, šiandie 
policistai aplankys visus namus,

REIKALINGAS apsukrus nevedęs 
bartendoris. Pastovus dafbas ir ge
ra mokestis. Atsišaukite tuojaus.

A. Miliauckas,
1247 So. 48 avė., Cicero, III. 
(KiMipas 13-tos gatves)

ATI DUODAM A randon 2 fialai, 
ir 6 kambariai, su geisais ir maudyk 
lėmis, parsirandavos labai pigiai 
Greitai atsišaukite:

J. SINKUS and CO., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

giedojo naujų misijos gmina 
marša lietę. Susirinkusi tuk 
tautinę minia palydovų savo b 
Įsais pritarė giedantiems.

Grįžtančių tarpe yra labai na
udingų žmonių dabartinei Bosi
jai, kurie šventai pasiryžę ko
vot už galutinų pasiliuosavimų 
Rusijos pavaldinių: darbininkų 
ir valstiečių, sutraukiusių am
žiais juos kankinusius žiaurios 
vergijos re lūžius.

Tūlas Peter Chigas, 1642 So 
Spaulding avė., bijodamas kon
skripcijos, nusišovė. Prieš žu
dysiant jis norėjo nušauti ir, sa
vo moterį, paleidęs į jų dvi kul

Pajieškau savo tikro tėvo, paei
na iš Kauno gub., seniau gyvenom 
Skerton, Pa. Mane paliko mažą ir 
išvažiavo į Illinois valstiją. Jo var
das Raulį n as (gal Laurinas, arba 
Ratilas) Gudauckas, bet Amjeriko’je 
vadinasi Petter Good. Jis pats lai 
atsišaukia, arba kas jį žinote prane
škite man jo adresą.

Jonas Gudauckas.
213 Center Str., Rhone, P. O. 

Nanticoke, Pa.

Elevatorių ir gatvekarių 
darbininkai dar nesusitaike 
su kompanija.

Kompanijos prezidentas Budd 
užreiškė, kad darbininkų reika
lavimai esu perdaug dideli. Gir
di, tokių išlygų kompanija nega
linti išpildyti.

tą darbą. Greitai praneškit 
“Naujienų” 
dėmis: K. I
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

PARDUODU pigiai čeverykų tai 
symo šapą, 
nos. Greitu 
714 W. 31st

PARDUODU už bile kainą verd 
mą ir žieminį pečius 
loti. Išsikrausčiau 
namą. Atsišaukite: 
3341 Auburn avė., f 
užpakalio.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co..
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

kelio.”
Nemažos dalies grįžtančių Ru

sijon revoliucionierių revoliuci- 
onieriškumas apsireiškęs lik ta
me, kad 1905 m. jie numušę ko
kiame nors miestelyje lempų 
nuo stulpo arba pašinuįę plyt
galį į policijos viršiniųkf) rašti
nės langų. Betgi jie buvę teisia
mi kaipo baisus “neblagonadež- 
ninkai,” išvyti Sibiran ir iš ten

mią.
Traukinys ūžė į Van Koover, 

prie Didžiojo okeano, o minia 
pidydovų skyrstėsi būreliais pla
čioje Chicagoje. Palydovų vei-

LIETUV1ŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

9 ryto iki 1 po piet.

Subatoj, birželio 2 dienų
S. 22 kp. surengė prakalbas F 

Publikos susirin- 
ne-

biem pusėm plaunamas. Kitų 
bežeidžiant galima ir pačiam 
susižeisti.

Bet kaip ten nebūtų, kova te
besitęsia. Ir juo tolyn, tuo Loc-

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 parankamo. Už 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Naujienų skaitytojai 18-tos a 
pielinkės, kurie negaunate Nau 
jienų, malonėkite pranešti 
Naujienų ofisų arba los apielin 
kės išnešiotojui 
633 W. 18thSt.

Brighton Park Naujienų a- 
gentai yra šiose vielose: Smith, 
3813 S. Kedzie ave., J. Manke- 
viče, 3818 S. Albany Ave., Žu-

Maplcwood 
gauti į na- 
malonėkite

ypač pasižymėjo prad
ais, kuomet be jokios 
es prašalino apie <80 mo-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninkot ketverga ir aubatos vakarais nuo 

6 iki R vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, IJL 

Te). Humboldt 97.

PARSIDUODA SALIUNAS geroje 
vietoje, ant didelio kampo. Vieta 
nuo senai išdirbta. Miestelis apgy
ventas lietuviais, slovakais ir vokie
čiais. Laisnis lik $200, už namą mo- 
kasi randa. Gera proga gabiam žmo
gui. Pardavimo priežastis — savi
ninkas e,ina ant ūkės (fanuos). At
sišaukite šiuo adresu:

M. VAICIKONIS,
No 318 Franklin St., (Saloon), 

Pori Washington, Wis.

ANTRU ir trečiu mortgage ■utoikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po I Ir # proe 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųuų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

S North La Salle Street, Chicago.
L Telephone Main 4R4LŽ.

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 Bt 
Chicago, Ill.

.SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
/OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

REIKALINGA vieno patyrusio ge 
ležų karpytojo. Taipgi 
šių vyrų dirbti į scrap 
Atsišaukite į 
1717 N. Western ave.,

Pastarosiomis dienomis susi
darė koalicija prieš Loebų. Mo
kytojų unija ir Darbininkų Fe
deracija oficialiai pertraukė ry
šius su Loėbu ir jirisidėjo prie 
majjoro Thompsono. >

ihalas. liko nu
pirktas iš Marshall ^ Fieldo ir 
Carl Hanseno už $594,000.

Namai bus ant šešių gyveni
mų. Bei jų fundamentas ir a- 
belnas stiprumas bus tokis, kad 
galėtų išlaikyti penkiolikos lubų 
augščio namus. Jis kaštuos 
$1,00,000. Gi su visais įtaisy
mais atsieis $2,000,000.

Gaunt užreiškė, jogei tele
grafo kompanija stato namus 
todiel, kad tvartai tiki, jogei A- 
merikos industrija turinti dar 
šviesių ateitį. Esu, jos vystymos 
eis sparčiai pirmyn. <

ii lest ingus liki 
mas suardė jųdviejų pienus...

Gera lema Lazdj 
kuri galėtų nupiešti ’’juunų šn

)-ių 
itikos ir beizmento,. 

Išmainysiu.
MORRIS, ‘savin., 

Room 858, 29 So. La Salle St. 
Phone Randolph 5042. Chicago

' Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistei Moteriškų, Vyriikų, Vaik^ 
ir visų chroniškų ligų*

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų. 7—8 va
kare. Nedeliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 SK 

CHICAGO, ILL.

Čia ir prasidėjo vaidai. Loeb 
įpratęs ponauti panorėjo viskų 
“ant savo pastatyti.” Tuo kir
pti — majoras pasipriešino.

Loeb iškarto iškilo, kai saka
las. Esą, niekas neturįs teisės 
kišti nosies ne į savo reikalus. 
Jei ant to jati eina, lai jis išvilk- 
sias aikštėn visus nešvariuosius

Kame dalykas, Gcraldaij 
Ar kas mudu nužiūri?

Mergaitės plaukai buvo su 
raityti. Policistas dasiprotėjo 
jogei molina neraitė jai plaukų 
Galop jis priėjo prie sėdinčių-

REIKALINGAS bųčeris. Darbas 
pastovus. Užmokestis gera. Greitu 
laiku atsišaukite:

A. Pcldžius, 
4129 S. Sacramento Ave., Chicago

Maurice L. Botbschildo krau
tuvėj, Slate St. ir Jackson bou
levard, nuo penktų lubų nupuo
lė elevatorius. ; Susižeidė 8 
žmonės. Visi tos krautuvės dar
bininkai. Sunkiai sužeistų nėra.

tų sapnavusi nepaprastai pui 
kius sapnus. Tarytum, visų pa 
šaulį jiedu užkariavusiu.

Vaikai mokinasi 
high schoolėj. Pini 
sutaupė Gerald. ,i 
iš namų su pageli 
išlindo per langų, 
liauti į Californijų

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
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 namūs ir ant leng
vu išmokėjimų.

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

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis 6x6 kambariai, beveik 
nauji mūriniai, fialai, ant 50 pėdų 
loto, .po num. 4600 So. Albany ave., 
kaina $4500,e ant greito pardavimo 
už grynus pinigus.

McDONNELL,
W. 38-ta gatvė. Chicago. 

Tel. McKinley 3543.

Man rodosi, kad aš mačiau 
tamsių kur tai pirma, — krei
pėsi policistas į Burdcnų. — Ar 
tik ne tamsta Gerald Burden?

•—Taip, — su pasididžiavimu 
atsakė vaikas. — Bet aš tams
tos nepažįstu.

—Tai niekis, pažinsi ateityj, 
— buvo atsakymas. Ir Gerald 
su savo mylimųja priverstas bu
vo keliauti policijos nuovadom

—Well, — tarė Gerald, kuo
met jis apsiprato su naujomis 
aplinkybėmis, — aš iš pat pra
džių maniau, kad Dorothea su
gadins visa biznį. Moters vi
sos tokios. Matote, jos ir mano 
tėvai manė, kad mudu perjau- 
ni važiuoti svkiu, lodei mudu

Daugybė amerikonų atidžia 
tūmijo ūžiančių nuo dainų ii 
vietomis verkiančią Rusijos rc; 
voliucionierių minių.

Tūlos ponios atėjo su glėbiai* 
raudonų'radastų ir būrė jas re*- 
voliucionierių minion. c

Jautėsi, kad kaip išvažiuojam 
ėją h taip ir palydovų dvasia ne- .M ramu

Didžiuma išvažine jaučių ta 
prastai apsitaisę suvargę jaunuo
liai bei jaunuolės,'kurie ačiū se 
nųjai Rusijos valdžiai turėjo ap
leist Rusijų ir gyveno “laisvoj’ 
Amerikoje, “kaip žjįrniai prie Juo tolyn, tuo Loeb įgijo 

daugiau valios. Ant galo, jis 
pasidarė mokytojų taryboj tik
ru caru. Jo žodis — būdavo mo
kytojams įstatu.

Bet yra tokių dalykų, ku
riuos Loeb be majoro pritarimo

A|)ie Loebų jau buvo rašyta 
daug sykių. Tai vienas.didžiau
si ų Chicagos politikierių. Jis 
užima mokyklų tarybos prezi
dento vielų. Į tų vietų jis papuo
lė per apsirikimą: nei savo iš
silavinimu nei savo mokslu jis

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Šioj partijoj grįžta Rusijon 
ponia Grigaitienė, Naujienų re
daktoriaus žmona, ir p. F r. Ba
kas.

Prie Oak Park traukinys už
bėgo ant automobiliaus. Poni 
F. M. Norris liko užmušta. Jos

tik-l$ų atvažiavusios iš Cambrid
ge, Mass., vestuvės. . P-lė Seiki li
te gerai buvo atsižymėjusi savo 
veiklumu Cambridge, Bostone 
ir apielinkėse. Žinoma kaipo 
gera dainininkė ir aktorė.

Vestuvėse dalyvavo^ pusėtinas 
būrelis Chicagos inteligentijos. 
Buvo ir jo draugų daktarų, iš

jr tvarka jose pavyzdinga. Sve
čiai dėkavojo vestuvių rengė
jams ir velijo laimingo gyveni
mo jaunai porai, kuri tuo tarpu 
mano apsigyventi Chicagos mie-

yards), laukuose. Gera mokos 
Kreipkitės į:

MR. SILVER,
W. 121h Street, ‘ Chicago

<«> i i o i e» i i
i’elephone Humboldt 1278.

M.SAHUD M. D.
A Senas Rusas Gydytojas ir Chirur*»a 
™ Specialistas Moteriškų, Vyrifekų ir
+ Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
■ OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.J VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
T Kampas North Ave., Kambarys 20< 
$| 1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakara.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkiy kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca 
binet, Phonograph ir tl. Parduosiu 
atskirai. ■ s

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

NAMAI-žEMe

Prirenka visiems tinkamus akinius, agtam*. 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Avt. 5-os 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2434

Union geležinkelio stotyj sė
dėjo jauna porelė — keturioli
kos metų vaikai — Gerald Bur
den ir Dorothea Field. Jiedu 
laukė traukinio į Kansas City.

Ant nelaimės pasitaikė stotyj 
vienas policistas, kuris pažino 
Bur<|enų. Jis visų laikų nenu- 

fcas iš revolverio, bet nepataikė? leido nuo poreles savo akių.




