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S. Valstijų kares tikslai
»... . .....y-i >

Siūle Rusijai atskirą taiką
SUV. VALSTIJŲ KARĖS 

TIKSLAI.

Prez. Wilsono nota Rusijai 
sako, kad Suv. Valstijos 
kariaujančios ne už savo 
gerą, bet — už paliuosavi- 
mą žmonijos iš po vokie
čių autokratijos jungo.

WASHINGTON, birž. 10. 
— Pagalios Washingtonas 
paskelbė prez. Wilsono no
tą, pasiųstą laikinajai Rusi
jos valdžiai. Tos notos turi
nys, trumpai imant, yra te
kis. — Bėgiu kelių pastarų
jų savaičių S. V. tikslai da
bartinėj karėj buvo sistema- 
čiai temdinami klaidingais 
ir suvadžiojančiais praneši
mais. Tuo gi tarpu Suv. Va
lstijos kariauja: 1) už pa- 
liuosavimą žmonių (visur) 
nuo vokiečių autokratijos 
užsimojimų; 2) už pilną sa- 
vyvaldą ir nevaržomą plėto
jimąsi visiems žmonėms; 3) 
už sutraukymą Vorkietijos 
intrigų tinklo, besikėsinan
čio ant pasaulio taikos ir lai
svės; 4) už atsiekimą tokių 

v sąlyįgų, prie kurių negalėtų 
atsikartoti panašus dalykai, 

* kaip dabartinė karė.
Nereikalaujant sau jokios 

materialės naudos, šios ša
lies valdžia mato esant gali
mu daiktu atsiekti taiką tik 
sekamomis sąlygomis: 1) id
ant nei viena tauta nebūtų 
verčiama pasiduoti kokios- 
nors valstybės globon jai pa
čiai šito nenorint; 2) idant 
nei viena teritorija nebūtų 
užgrobiama išskyrus atsiti
kimą, kur. to reikalautų tų 
teritorijų gerovė; 3) idant

užimtoms talkininkų terito
rijoms nuostolius; 4) idant 
butų sutvarkyta tokie vals
tybių spėkų santykiai, kurie 
užtikrintų pasauliui patva
rią taiką.

Tokie visame trumpame 
prez. Wilsono išdėstytieji S. 
Valstijų karės tikslai, už ku
riuos, pasekant vieną notos 
frazę, šios šalies žmonės tu
ri paaukauti “savo kraują 
ir turtą.”

SIŪLĖ RUSIJAI ATSKIRĄ 
TAIKĄ.

Vyriausias vokiečių kariuo
menės vadas rytiniame 
fronte kvietė rusų kariuo
menę pradėti slaptas tai
kos derybas, pasiūlymas a- 
tmesta. DAUGIAU SUV. VALSTI

JŲ KAREIVIŲ ANGLIJOJ

ISPANIJOS MINISTERIŲ 
KABINETO KRIZIS.

Premieres Prieto ir jo ka
binetas rezignavo.-

Atvyko sykiu su Belfouro 
partija.

Nusipirko už dešimtį tūks
tančių dolerių “laisves bo- 
ndų.”

KATALIKŲ UNVER^L 
TATĖ.

cieriai, stovėjusieji netolie
se jo. Vadinasi, kad kiek 
butu “numerkavota” ir Vi-

PETROGRADAS, birž. 10 
— Darbininkų ir Kareivių 
Atstovi} Taryba paskelbė, 
būtent, kad šiomis dienomis 
vyriausias vokiečių armijos 
vadas rytiniame fronte pri
siuntė rusams bevieliu tele
grafu pakvietimą pradėti 
slaptas taikos tarybas su vo
kiečių armijų vadais — ne
pertraukiant rysiu su Rusi
jos talkininkais. Vokiečių 
armijų vadas savo pasiūlyme
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dargi užtikrinęs, jogei jo pa
siūlymas nežadąs Vokietijai 
jokių laimėjimų.

Rusai betgi atmetė šitą 
vokiečių armijos vado pasiū
lymą. Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba, kaip sa
ko Associated Press prane
šimas, pasmerkė jį — kaipo 
klastingą vokiečių užsimoji
mą ant revoliucinės Rusijos.

caras turi bux nu
baustas.

Arba mes panaudosime tam 
spėką — sako Kronštadto 

jūreiviai.

PETROGRADAS, birž. 11 
— Trijų stovinčių Kronštad- 
te laivų — Respublikos, Ga- 
nquto ir Dianos—įgulos kaip 
vienulialsu priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią, kad laiki
noji valdžia be atidėliojimo 
patupdytų buvusįjį Rusijos 
carą, Mikę II, Kronštadto 
tvirtovėn — iki bus pradėta 
tyrinėjimas jo prasižengi
mų ir priteista ųž tai pride
rama bausmė. Rezoliucijo
je griežtai užreiškiąma, bū
tent, jeiąu laikinoji valdžia 
bandytų atmesti šitą reika
lavimą — jūreiviai panau
dosią kariško laivyno spėką.

PETROGRADAS, birž. 11 
— žinios iš Petrogrado pra
neša, kad peheitą ketvergą 
Saratovas buvo užtvenktas 
raudonais atsišaukimais, pa
vardytais: “Bausmės Mika
lojų Antram!”

Tokie jau atsišaukimai pė- 
tnyčioje buvo dalinama ir 
Petrograde.

KRONŠTADTE IR VĖL 
NERAMU.

Neramumo kaltininkai—ka
reiviai ir civiliai gyvento
jai; laivynas ištikimas.

PETROGRADAS, birž. 11 
— Paskutinės žinios sako, 
kad Kronštadte ir vėl nera
mu. Galį kilti naujų nesusi
pratimų tarpe sostinės ir 
tvirtovės... Tas pats prane
šimas, beje, sako, kad laivy
nas (vadinasi, jūreiviai) šį 
svk laikosi nuošaliai. Tik- v
rieji neramumo kaltininkai 
esą—kareiviai ir civiliai Kro 
nštadto gyventojai.

MADRID, birž. 10. — Vos 
sudarytas Manuelio Garcia 
Prieto kabinetas vakar savo 
rezignaciją inteikė Ispanijos 
karaliui Alfonsui.

Tai tiesioginė pasekmė 
nuolat augančio darbininkų 
ir kareivių judėjimo Ispani
joje.

Ir Alfonso valdžia turi sa
vo “bėdų

MOTERŲ AMATŲ UNIJŲ 
LYGOS SUVAŽIAVIMAS.

Kviečia darbininkus kovot 
prieš pavergėjų užmačias.

KANSAS CITY. — Perei
tą savaitę čia prasidėjo Na- 
cionalės Moterų Amatų Uni
jų Lygos kongresas. Ketve- 
rgo sesijoje kongresas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje mo
ters atsišaukia į savo drau
gus darbininkus, kviečiant 
juos priešinties ""visomis iš
galėmis šios šalies plutokra- 
tų pastangoms užsimojimui 
ant darbininkų laisvių. Tarp 
kita ten sakoma:

Kadangi viena pamatinių 
priežasčių, iššaukusių dabar
tinę karę tarpe didžiųjų pa
saulio tautų, yra kova už pi
rmenybę rinkose ir

Kadangi nežiūrint šios ša
lies darbo žmonių vilčių... 
šioji šalis visgi tapo intrauk- 
ta į baisųjį karės verpetą, 
bet

"Kadangi nėra pamato pa
aukoti svetimų šalių nelais
vei savo šalies liuosybę, te
gul bunie

Nutarta, kad Nacionales 
Moterų Amatų Unijos Ly
gos kongresas reikalauja, i- 
dant nebūtų panaikinta kon
stitucija pripažinta spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvė, 
dvigubai reikalinga dabarti- 
niuoju laiku, ir kad nebūtų 
suspenduota laike dabarti
nės karės iki šiol iškovoto
sios darbininkų teisės, kąd 
verbuojant šios šalies kariu
omenei vyrus butų taipjau

Toliau Moterų kongresas 
atsišaukia į viso pasaulio da
rbininkus, kad laike busimų
jų taikos tarybų butų sušau
kta tarptautinis moterų ko
ngresas, kur turėtų būti pas
tatyta reikalavimas pripaži
nti patvarkymų, apginančių 
moterų darbininkių teises ir 
jų sveikatą.

Pagalios kongresas užreiš- 
ki'a, jogei tik darbininkų 
klesa yra taja spėka, kuri 
pajiegs ateityje užtikrinti 
žmonijai visuotiną ir patva
rią taiką.

IR SERBIJA.
Gavo trijų mil. dolerių karės 

paskolą.
WASHINGTON, birž. 10.- 

Ir Serbija gavo “savo dalį” 
iš Suv. Valstijų valdžios. Va
kar paskolinta tos šalies va
ldžiai tris milionus dolerių 
karės reikalų vedimui.

NEGAVO PINIGŲ.

Nužudė bankininko 
kūdikį.

SPRINGFIELD, birž. 10.
— Vakar Springfieldo poli
cija surado pavogtąjį turti
ngo vietos bankininko, J. 
Holland Keeto, keturiolikos 
mėnesių sūnų—Lloyd’ą. Ra
do, bet negyvą — viename 
apleistosios Krenchaw ūkės 
trobėsyj.

' Mažasai Lloyd Keetas bu
vo pavogta gegužės 30 d. š. 
m. Po to blogdariai atsiun
tė p b r ą laiškų Ke
tui, reikalaudami iš jojo 
dešimt tūkstančių dolerių už 
sunaus sugrąžinimą. ,, Ban
kininkas betgi - nesiskubino fouro, partiją, kuri grįžo at- 
patenkinti blogdarių reika- gal į Angliją,

BATTLE LJrič 5

Dabartinės karės vaisiai —

KYNIJOS PARLAMEN
TAS BUS IŠVAIKYTAS.

Sukilėlių armija šalia 
sostinės.

t

'GKRMArt 
MMiSbARY

lavimą ir jie nužudė jo sūnų.
Sąryšyj su tuo areštuota 

keli nužiūrimi asmens.

—Donnell in St. Louis Globo-Democrat, 

eilės kryžių ir badavimas.
MN
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NERAMUMAI RUSŲ 
ARMIJOJE.

BULGARIJOS PREMIE
RAS ĖERLINE.

Tarsis apie taikos reikalus 
su Berlinb ir Vienuos val
džiomis.

COPENHAGEN,birž . 11. 
— čih. gauta žinių, jogei pė- 
tnyčios naktį atvykęs Berli- 
nan Bulgai’ijos ministerių 
pirmininkas Radoslavov. 
Manoma, kad jis tarsis apie 
taikos reikalą su savo “ama
to draugais’’ — Vokietijos 
kancleriu Bethniann-floliwe 
gu ir Austrijos užsienio rei
kalų ministerių, grafu Čer- 
ninu. . *

Pradėt tartis apie taiką 
Bulgariją verčia prastas jos 
finansų stovis. Jei ne Vokie
tijos auksas, jau senai ji bu
tų “susikalusi.”

MEDŽIOJA “SLACKE- 
RIUS.”

Kur atsisakė registruoties 
birželio 5 d.; jų skaičius, 
tur but, sieks 500,000 vyrų

WASHINGTON, birž. 10. 
— Pranešama, kad federalė 
Valdžia pradėjusi medžioklę 
ant taip vadinamų “slacke- 
rių,” t.y. tų kareivinio am
žiaus vyrų, kur atsisakė re
gistruoties birželio penktą 
dieną. Pradėtasai medžioji
mas kol kas apima tik devy
nias valstijas, kur, sakoma, 
randasi apie 150,000 neužsi- 
registrayusių vyrų. Vienoj 
tik Missouri valstijoje, žmo
nių surašymo biuro apskait- 
liavimu, stokuoja 38,081 
vyro!

Kai-kurie mano, kad viso
je šalyje randasi apie penki 
šimtai tūkstančių neužsire
gistravusių kareivinio am
žiaus vyrų.

LONDONAS, birž. 10.- — 
Oficialiai pranešama, jogei 
vakar atvyko Anglijos prie- 
plaukon dar viena Suv. Va
lstijų oficierių partija. At
vyko ji sykiu su anglių ka
riškos komisijos vado, Bel-

BREAD L.IHE& Tris mihonai belaisvių
NORVEGIJA PROTES

TUOJA.

Kareiviai atsisako klausyti 
rusų oficierių; karės mi- 
nisteris jsakė areštuoti at
sitikimo kaltininkus.

PETROGRADAS, birž. 
10. — Pranešama, kad ketu
ri septintosios rusų armijos 
regimentai pakėlę maištą ir 
griežtai atsisakę pildyti sa
vo oficierių įsakymus. Vie
nas priediniš regimentas da
rgi areštavęs visus savo ofi- 
cierius.

Karės ministeris F. Kere- 
nskis įsakęs areštuoti visus 
Ųo oLoiŲilclyvio Uol'txi'x.xxxlm c<. 

Rasti kaltais busią atiduoti 
karės teismui.'

PAKeLe ALGAS.

Bostone jau perėjo strei
kų baimė, kuri buvo prana
šaujama. Padaryta sutartis 
tarpe Boston Clothing Ma
nufacturers Association ir 
Amalgamated Clothing Wo
rkers of America unijos Su
lig nauja sutarčia p a k e- 
liama darbininkams algos 
10 nuoš. ir sutrumpinama 
darbo valandos. Pirmiau di
rbo 50 valandų į savaitę, da
bar tik 48 vai.

Nėw Yorko samdytojai 
siūlo algų padidinimą po 1 
dolerį į savaitę. Darbininkai 
nesutinka su pasiūlyta pro
pozicija: reikalauja $3 į sa
vaitę. Darbininkai ateityje 
žada reikalauti ir unijinės 
dirbtuvės.

Iš DARBININKŲ JUD-.
JIMO.

Chicagos rubsiuvių nepa
sitenkinimas yra didelis. T. 
v. “Special order” dirbtuvė
se dabar mažai darbo, ir tū
lose vietose labai sunkios są
lygos. Nėra aprubežiuotos 
darbo valandos. Kuomet y- 
ra daugiau darbOj tai kai-ku- 
rie darbininkai dirba nuo 7 
vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Gi už tą viršlaikį moka tik 
tiek, kiek už paprastą laiką. 
Tarpe darbininkų stoka vie
nybės, kadangi labai daug 
tokių, kur atvirai pataikau
ja samdytojams bei jų ber
nams.

Darbininkai, nereikia sna
usti, bet orgąnizuoties del 
pagerinimo būvio. K r e s p.

Kynijos parlamentas bus 
Išvaikytas

PEKING, birž.-10. — Ky- 
nijos parlamentas bus išvai
kytas, ar—geriausiam atsiti
kime — pats išsiskirstys, 
kad išgelbėjus prezidento Li- 
Juan-Hungo poziciją. Tele
gramos praneša, kad dalis 
sukilėlių armijos vadovauja
ma generolu Cong-Haunu 
jau randasi šalia Kynų sos
tinės Pekingo.

KIEK TURI BELAISVIŲ 
VOKIEČIAI IR JŲ TAL

KININKAI.

AMSTERDAM, birž. 10.- 
Gauti čia vokiečių laikraš
čiai liudija, būtent, kad Vo
kietija ir jos talkininkės 
šiuo laiku turi arti trijų mi- 
lionų karės imtinių. Pav. 
tik vienoje Vokietijoje jų 
skaičius sudarn 
žmogų-kareivi, jų tarpe 17, 
373 oficierius. Austrija jų 
turi 1,092,055; Bulgarija — 

2,080,699

rba viso — 2,874,271.
Toliau paduodama kiek ir 

kurios talkininkų valstybės 
kareivių randasi centralinių 
valstybių belaisvėje, štai le
ntelė:

Rusijos .
Francijos
Serbijos..............154,630
Italijos....... ...........98,017
Rumanijos........ 79,038
Britanijos .... .  45,241
Belgijos............ 42,437
Montenegros........ 5,607-

Vadinasi, didžiausią bela
isvių skaičių duoda Rusija— 
virš dviejų milijonų vyrų!

SPRINGFIELD,birž. 11. 
— Nuo sausio 1 d. iki birže
lio. 9 d. Illinois valstijos le
gislature priėmė keturiasde
šimtis keturis įstatymų su- 
manymus-bilius.

Ponai legislatorial dabar 
išsiskirstė vasaros poilsiui. 
Turite progos paklausyti jų 
kelintas jų priimtas bilius 
kalba apie darbo žmonių rei
kalų pagerinimą?

BALTIMORE, Md., birž. 
10. — Katalikų Universitatė 
Baltimorėje, kurios trustisų 
-globėjų tarybos galva yra 
kardinolas Gibbons, vakar 
nusipirko už visą dešimtį tu

oksiančių dolrių t.v. “laisvės 
bondų”; vadinasi, paskolino 
valdžiai pinigų karės reika
lu vedimui.

ries skandinimą jos pirkly- 
binių laivų.

KRISTIJANIJA, birž. 10 
— Gauta žinių, kad šiomis 
dienomis Norvegija pasiun
tusi aštfų protestą Berlino 
valdžiai — prieš neapribotą 
skandinimą jos pirklybinių 
laivų šiauriniame vandeny
ne.

Norvegijai', mat, prisieina 
skaudžiausiai nukentėti šio- 
j e k arėję. A pskai tl i uo j ama, 
kad iki šiol vokiečių subma
rines ar jų minos paskandi
nę visą trečdalį jos pirklybi- 
nie laivypo. /

PARYŽIUS, birž. 11. — 
Oficialiai pranešama, kad 
franeuzų hydroplanai “pa
darė keliatą pasekmingų 
užpuolimų ant priešo subma- 
rinn.”

MIRĖ AIRŲ NACIONAI4- 
STU VADAS.

Sužeistas karės fronte, 
Francijoje.

ANGLŲ KARĖS STOVY
KLA, FRANCIJOJE, birž. 
10. — Oficialiai pranešama, 
jogei vakar Francijos fron
te žuvo vienas įžymesniųjų 
Airijos nacionalistų vadų 
William Redmond, brolis da
bartinio Airijos-nacionalis- 
tų vado Anglijos parlamen
te, John Redmondo. Redmo- 
ndas tapo sunkiai sužeistas 
viename mūšyje su vokie
čiais. Ir mirė bevežant jį į 
ligonbutį.

William Redmondas buvo 
Anglijos parlamento narys 
pradedant 1892 metais.

i
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VOS IŠTRUKO.
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Talkininku orlaivininkai bo-
mbardavo miestą, kuriam<- *
radosi kaizeris ir jo šta-

1

■iį į

ųLONDONAS, birž. 10. — 
Kaizeris Vilhelmas per pla
uką ištruko nuo mirties. Te- 

1

jame talkininkų orlaivių už
puolime ant Ghento, Belgi
joje, to miesto geležinkelio 
stotyj radosi vokiečių kai
zeris Vilhelmas ir visas jo 
štabas — sykiu su" vyriau
siuoju vokiečių armijų vadu 
Hindenburgu.

Kaizerio štabas nenuken-

SKAITYK IR PLATINK 
NAUJIENAS.”
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Lietuviai Rusijoje

BAUS KUNIGĄ

Redakcijos Atsakymai
Sensacija?

Wilsonas apie 
taikos sąlygas.

Karės metu visų šalių 
valdžios persimainė.

Kairioji ir 
dešinioji.

gana
gar-

Darbininkiško 
solidarumo 
pavyzdys.

Juk Wilsonas nedavė paš 
portų socialistų partijos de 
legatams irgi po tuo pretek 
stu, kad Vokietijos socialis 
tai esą kaizerio įrankiai.

Wilsono nota dar kartą pa
rodys Rusijos demokratijai, 
kad jos talkininkai yra ne
kapitalistinės valdžios, o pa
saulio proletariatais.

rajono
Darbi

ai išrink- 
į Valdybos

Lietuvių
Darbininkų Taryba

lėtų tik tiek pranešti, ką ji 
pati papasakojo apie savo į- 
spudžius iš Vilniaus ir iš ke
lionės?

Manome, kad tai bus vei
kiausia tyčiomis ar netyčio
mis paleista sensacija. Gal 
brooklyniečiai paaiškins?

j os socialistais-revoliucionieriais 
ankštai surištas.

Kovo 29 d. Lietuvos Socialistų 
-Liaudininkų Partijos Iniciaty-

LIETUVOS SOCIALISTAI 
LIAUDININKAI.

Terma of 8ub«cdptto«S
la Chicago, by carriers, per week, 

12 cents. By mail one year, 18.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year .............................

Six months........................
Three months ................ .
Canada, one year ........

European countries, 1 year

Kielys, Torrington, Conn.
Paduokite Redakcijos žiniai sa
vo vardą ir adresą tuomet ko
respondenciją indėsinie.

NAUJIENOS
Daily Hews

Papildžiusi žmogžudystę.
RED OAK, la., birž. 10. Į 

Apskričio teisėjas Woodruff 
galutinai paskyrė dieną tar
dymui kunigo Lyn George 
J. Kelly, kaltinamo papildy
mu žmogžudystės 1912 me

ti viešai - 
o taip-pat 
Tautos Tarybai.

(“N. L”)

kandidatus.
Socialistų-liaudininkų darbi 

ninku kuopos steigiamos ir kito
se miesto dalyse-rajonuose.

(“N. L.”) M. Jrts

Tegul jie tuojaus ima prie 
to rengties. Pirmas žings
nis tame rengimosi darbe 
turėtų but įsteigimas Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos.

Juos sekė ministerių
Puolė premjeras

Tisza, grafas Andraschi*

“ Lietuvių Dlinraiflt Aminkojs 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE Ine

** Kasdien, išskiriant nedeldienius

Tą dieną buvo užimta vi- 
buveinės 

nuginkluota, bet ne 
Iš karo vyriausybės

štabo viršininkas 
komendantas 

Iš vietinio katorgos

Kraštutinių kairiųjų ir 
kraštutinių dešiniųjų socia
listų taktika, pasirodo, ne 
taip jau skiriasi, kaip tūli 
žmonės mano. Blogiausia 
tečiaus, kad ji kartais patar
nauja kapitalistinių valdžių 
tikslams.

Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Meagoje metams 86.00, pusei me-

sąlygos, kurias 
jsiios valdžiai

SMOLENSKO LIETUVIŲ 
BALSAS.

88.00
81.00
81.75
86.00
87.00

nuo pat karės pradžios pasilieka 
geriausiais vokiečių straiegikais.

FyHncijoj ministerių kabine
tas į mainėsi tris kart us. Kariš
ki nepasisekimai ir vidujinė su-

Pirmomis revoliucijos dieno
mis socialistų-liaudininkų šauk
ta eilė mitingų, kame einamojo 
momento reikalais buvo pada
ryta pranešimų, dienos klausi
mais tartas; ir įvairių darbų- 
darbelių atlikta. Po audringųjų 
revoliucijos1 dienų pradėta kar
štas organizacijos darbifS. Su
sitvėrė Petrapilio srities Socia
lis tų-Liaudininkų Partijos Ko
mitetas, išrinkta iniciatyvos gru
pė, literatūros ir finansų komi
sijos 
gyvavusių soč.-liaud. kuopų bu
vo atrasta, kad Partijos gyveni
mas dabar jau kitaip reikia 
tvarkyti: nebesitenkitni nedide
lėmis įvairiose Petrapilio ir pro
vincijoje išmėtytomis kuopo
mis, bet pačiam sostapilyj ir ki
tur tverti plačias rajonines or- 

ir Rusi-

Tuli chicagiečiai, išgirdę 
apie “Petkevičaitės” atvyki
mą iš Lietuvos” labai suju^- 
do. Bet paskui atšalo ir ė- 
mė abejot. Nejaugi ta vieš
nia butų žinomoj 
nam apšviestam lietuviui ra
šytoja ir veikėja Gabrielė 
Petkevičaitė—ir apie ją mu-

Rusijos kraštutinių kai
riųjų vadas Lenin laiške į 
Hollandijos socialistų laik
raštį “Tribune” rašo, kad ji
sai ir jo šalininkai tiktai tuo
met dalyvausią Stockholmo 
konferencijoje, kuomet cen- 
tralių valstybių valdžios pa

melavusi caro sostą. Atėjo re
voliucijai ir rusų minis!erini po 
senovei keičiasi. Politinė val
džia pairus ir nekaip negali su
stiprėti.

Mažiau
kieti joj, kuri

tlingas, kad jisai lengvai ga
li paimti į savo rankas dikta
tūrą musų visuomenės gyve
nime. Ir jisai yra pažan
giausia į visus musų visuo
menės sluogsnius. Reikia 
tiktai pažadint jojo valią ir 
sumobilizuot jojo spėkas, 
kad padarius jįjį galingu Lie 
tuvos laisvės ir demokratijos 
kovotoju.

Lietuvoje ir Rusijoje lie
tuvių darbininkų spėkos 
daug silpnesnės, negu čionai. 
Bet Amerikos darbininkai 
privalo ateiti jiems į pagel-

Wilsonas jau nebekalba a- 
pie “taiką be pergalės,” bet 
sako, kad “atėjo diena, kuo
met reikia pergalėti arba nu
silenkti.”

Jisai dar vis pripažįsta 
principą, kad karė turi pasi
baigti be svetimų teritorijų 
užgrobimo, be svetimų tau
tų pavergimo ir pinigiškų 
bausmių. Bet jisai tą prin
cipą taip susiaurina, kad iš 
jo beveik nieko nebepalieka.

Jisai sako, kad teritorijos 
gali būti atimtos iš vienos 
valstybės ir atiduotos kitai, 
jeigu to reikalaus tų terito
rijų gyventojų gerovė. Jisai 
sako, kad pinigiško atlygini
mo galima reikalaut už aiš
kiai padarytas skriaudas, ir 
kad galima taip-pat padaryt 
tokį valstybių spėkų santy
kio pakeitimą, kuris užtik
rintų pasauliui pastovią tai?

Anglų socialistų dienraš
tis “The New York Call” 
praneša, kad žydų socialistų 
dienraščio “Forward” leidė
jai suteikė jam didelę dova
ną. Jie paskyrę jam tiek pi
nigų, kad “Call” galėsiąs tu
rėt tris kartus savaitėje aš
tuonis puslapius (iki šiol die
nraštis “Call” buvo kasdięn 
šešių puslapių).

žydų “Forward” yra tur- 
tingiausis socialistų dienraš
tis pasaulyje. Ir jo leidėjai 
savo laikraščio pelnu sten
giasi paremti socialistišką 
anglų darbininkų spaudą. 
Toks jų pasielgimas nerodo, 
kad “Forward” užsipelnąs 
tų užsipuolimų, kurie nese
nai pasipylė ant jo iš “Ko
vos” špaltų, kuomet mes 
prielankiai atsiliepėme apie 
jį, minėdami jo 20-ies metų 
gyvavimo sukaktuves.

Galima “Forward’ą” kriti- 
kuot už jo klaidas (jei kas 
turi progos pastebėt jas), 
bet negalima užginčyt jo 
svarbos Amerikos darbinin
kų judėjime.

.Lietuvos Laisves vardu mes 
reiškiame giliausią užuojautą 
Rusijos įvykusiai revoliucijai ir 
pasitikėjimą Rusijos Laikinajai 
Vyriausybei, kad ji, sutartinai 
su Rusijos Valstybės Durna ir 
Darbininkų bei Kareivių Tary- 

usiją iki Steigia- 
kimo, kuris nusta-

ba, prives 
mojo Susir 
tys tikrai demokratinę valsty
bės tvarką, gvarantuojančių vi
soms Rusijos tautoms pilną tei
sę laisvai apsispręsti. Turėda
mi gi omenėje žmoųiškumo rei
kalą ir karą pavojų gyvybei 
Lietuvos, kurios teritorijoj eina 
šis karas, mes reiškiame pagei
davimą, kad kariaujančios val
stybės kuogreičiausiai pradėtų 
taikos tarybas, bet kol taika į- 
vyks, musų pareiga palaikyti 
karų prieš vokiečių militarinį 
despotizmą.

ši rezoliucija nutarta paskelb-

Visi pasidarė liberališkais ir 
sukalbamais. Visos valdžios ir 
karunavoti valdonaiv pradėjo 
skaityties su savo ištikimais pa
valdiniais.

savo likimo, nes iki Šiol laimės 
genijus jai šypsojosi.

Prūsijos kancleris von Beth- 
man Holweg visą laiką pasilieka 
prie valdžios vairo, nes jis at
sako ne prieš žmones, bet prieš 
kaizerį.

Už tai vokiečių armijoj buvo 
trįs karvedžiai: von Moltke, von 
Talkenhaun ir von Hindenburg.

Jos pieno mes čionai smul
kiau neišdėstinėsime. Pa
duodame kolkas tiktai patį 
sumanymą ir kviečiame V **
draugus atkreipti į jį savo 
domą.

Dar kartą, draugai: turi
me veikti, jeigu nenorime, 
kad šitą pasaulio perversmų 
laika išnaudotu savo tiks- U k"
lams darbininkų klesos prie-

formulai: “taika be aneksijų, 
be kontribucijų ir tokiu pa
matu, kad kiekviena tauta 
turėtų teisės spręsti apie sa
vo likimą.”

Ir prezidentas kitoje savo 
notos vietoje pasmerkia ne 
ką kita, kaip tiktai tą formu- 
lą, kuomet jisai persergsti 
Rusijos valdžią nuo “fra
zių”, kurios neatsiekia rezul
tato, ir nuo priemonių, ku
rios “maloniai ir gražiai 
skamba.” Ir jisai eina dar 
toliaus.

Jisai nurodo, kad pastan
gos įvykinti taiką eina iš ša
lies autokratinės Vokietijos 
valdžios, kuri, bijodamasi 
galutino sumušimo, mėgina
nti dabar “pasinaudot įtek
me grupių ir partijų iš savo 
pavaldinių tarpo, link kurių 
ji niekuomet nebuvo teisin
ga, žmoniška ir net toleran
tiška.” Prezidentas čia, ži
noma, turi omenėje Vokieti
jos socialistus ir tarptautinę 
socialistų konferenciją, ku
riuos jisai mėgina diskredi- 
tuot, kaipo Vokietijos kaize
rio įrankius/ L

Kad šita Wilsono nota taip 
griežtai skiriasi nuo jo “tai
kos notos”, tuo mes visai ne
sistebime. Jau tuomet, kai 
“Naujienos” kalbėjo apie 
prakilnius principus, paskel
btos Wilsono “taikos noto
je”, jos pastebėjo, kad tuos 
principus prezidentui nelem
ta įvykinti, kadangi jie ne
sutinka su kapitalistinės va
lstybės politika, kurios at
stovu jisai yra.

Bet mes stebimės, kad pre
zidentas Wilsonas galėjo 
bent valandėlę tikėt, jogei jo 
dabartiniam pranešimui pri
tars Rusija. Darbininkų ir 
Kareiviu Atstovu Tftrvba 
niekuomet nerodė palinkimo 
išsižadėt savo demokratinių 
reikalavimų taikos klausi
me. Ir ji neišsižadės jų, nors 
ir pats Wilsonas juos gąs
dins “kaizerio intrygų” šmė-

Karė, užmanyta Europos val
džiomis ir kapitalistais, žaidžia 
ne tik žmonėmis, kareivių dra
bužiais aprėdytais, bet ir pačio
mis valdžiomis.

Visos valdžios visų kariaujan
čių šalių permainė savo sąstatą 
nuo rugpiučio 1 d., 1914 m., ka
da prasidėjo europos skerdynės. 
Nuo to išsigelbėjo tik Suvienytos 
Valstijos. Bet reikia manyti, 
kad besitęsianti karė atsilieps ir 
į Washingtoną.

Sunkius laikus pergyvena da
bar taip vadinamas “kultūrinis” 
pasaulis, štai jau greit bus trįs 
metai, kai]) jis užsiima naikini
mu turto. Karės pasisekimai ar 
nepasisekimai diktuoja visoms 
valdžioms—valdžioms Anglijos, 
Francijos, j Italijos, Austro- 
Vengrijos, Vokietijos, Balkanų 
šalims, Turki jos, Japonijos, Chi- 
nijos ir Rusijos.

nereikia, 
užbriežtu 
netų visa 

mokytis nuo jos. 
dar užsitęs kokius 

metus-kitus, tai mes busime gy- 
ais nepaprastų eko

nominių reformų, kurias iššauks 
darbo žmonės.

Karė žymiai išjudino žmones. 
Jie jau kritiškai pradeda žiūrėti 
į savo valdonus, ministerius ir 
dvasiški ją. Viena valdžia mai
nosi kita, ir nieko gera iš to ne
simato.

Tankiau ir daugiau valdinin
kų persimainė Rusijoj. Bėgiu 
pastarųjų pustrečių metų persi
mainė 48 ministerial ir du kar
vedžiu. Reikia manyti 
inanymos nebūtų dar sustoję

Turkija taipgi reformuojasi 
pagal vokiečių receptą ir veja 
iš savo" tarpo visus jai nepatin- 
ka litus žmones.

Dalijos, Ispanijos ir Skandina
vijos karaliai dreba delei savo 
sostų ir daro žmonėms visokius 
palengvinimus.

Dagi Japonijoj ir Chinijoj į- 
vyksta permainų ir valdžios vis 
labiau pradeda bijotis savo žmo
nių.

Rusija reformavosi taip radi
kaliai, kadi geriau

chtą ir Friedrichą Adlerį.
Mehringas, Vokietijos kra 

štutinių kairiųjų vadas, ir jo 
šalininkai atsisako dalyvaut 
Stockholmo konferencijoje, 
jeigu joje bus Scheidemann, 
kuris esąs kaizerio rėmėjas.

Trįs kraštutinių dešiniųjų 
socialistų vadai—Belgijos a- 
mnnirijnc? Vnn-
dervelde, Francijos amunici
jos ministeris Thomas ir An
glijos ministerių kabineto 
narys Henderson — laiške į 
Rusijos darbininkų Tarybą 
sako, kad dabar laikyt bend
rą konferenciją su Vokieti
jos ir Austrijos socialistų 
didžiumos atstovais (to
kiais, kaip Scheidemann) e- 
są “kenksminga ir pavojin-

Kitur, ne Cihcagoje, metams 85.00
Ihnei metų . ........................ 83.00
rrims mėnesiams.................... 81.75
Dviem mėnesiam.................. 81.00
Ktnadoje, metams .............. 86.00
Khropoje, metams .............. 87.00

Ant galo tapo paskelbta 
tos taiko 
pranešė
Suv. Valstijų prezidentas.

Wilsono nota yra neperil- 
tM, J>-Vixlxxvt Cifilllim ĮA o "Pa

šyta. gražiai skambanti ir 
savo turiniu — mažai tepa- 
naši i tą notą, kurioje prezi
dentas apie trejetas mėne
sių atgal ragino Europos 
valstybes prie taikos.

Wilsonas jau dabar nebe
kalbina prie taikos, bet ragi
na kariaut “iki galo”, nes “je 
igu dabar mes neliesime savo 
kraujo ir savo turto ir neat
sieksime pasisekamo, tai mes 
gal niekuomet daugiaus ne
begalėsime susivienyt arba 
parodyt pergalinčią jiegą di
džiame žmonijos laisvės rei-

Laišveš judėjimas atgaivino 
ir Smolensko lietuvius. Perver
smas Smolenske įvyko kovo 3 
d. Ligi tos dienos buvo sulai
komos Minsko karo apygardos 
viršininko visos žinios apie re
voliuciją. Kovo gi 3 d.

Smolcaiclto 
nizonas visas iškarto be skirtu 
mo perėjo revoliucionierių pu 
sėn 
sos senosios policijos 
ir policist 
areštuota.
tuojau suareštuota Minsko karo 
apygardos viršininkas Raus fon 
Traubenber 
Moric ir miesto
Dunten 
kalėjimo tą pačią dieną paliuo- 
suota, bet jau teisių ministerio 
Kerenskio telegramą gavus, visi 
politikos kaliniai, kurių tarpe 
pasirodė ir lietuvis Braziukevi- 
čius, iškalėjęs katorgoje apie 10 
metų. Kovo 7 d. pirmą kartą 
susirinko beturiu būrys, apie 
70 žm., kuris Į) įgaliojo P. Ma
tulionį įeiti Smolensko Vykdo
ma j an Komitetai! nuo lietuvių, 
2) spiesti visuomenės gyvenimą 
apie Smolensko Savitarpės Pa
šalpos lietuvių dįraugiją ir 3) 
steigti lietuvių politikos klubą, 
kuriam čia pat išrinko jau ir 
valdybą (10 narių).

Toliau, kovo 19 ir 25 d. taip- 
pat buvo padaryta viešų susi
rinkimų, kame svarstyta, eina- 
masai metas, ir, pagalios, pa
daryta šitokio turinio nutari
mas:

vedžių permainas. Premierui 
Vi via n i puolus, jo vietą užėmė 
A. Brian. Maršalą Joffrę pa
mainė Neville, o pastarąjį—Pe
tain.

Aust ro-Vengri joj persimainė 
karaliai, 
kabinetai 
grafas 
grafas Buria n ir Chernin. Tatai 
įvyko delei kaizerio reikalavimo 
arba delei nepasisekimo karėj.

Japonijoj valdžia persimainė 
du syk.

Chinijos valdžia baigia griūti 
ir nusilpnėjo iki tokiam laips
niui, kad šalyj nebėra jokios 
tvarkos.

Šiek-tiek pastovesne valdžia 
Anglijoj, nors ir jos sąstatas 
kartą persimainė. Premieris 
Asquit turėjo pa vesti valdžią 
Lloyd George’ui. Kariški ne
pasisekimai prie Dardanelų ir

amunici jos ministerius ir karve
džius.

Italijoj valdžios permainos 
prasidėjo nuo pat karės pra
džios. Premieris Antonio Sa
la n d ra, pasirašęs sykiu su kara
lių po kares paskelbimo akhi 
buvo pašalintas.' Jo vietą užėmė 
Raolo Bozelli. Italų armijos 
karvedis nesimainė, nes juo yra 
pats karalius.
\ Belgijos, Serbijos ir Juodkal
nijos valdžių faktiškai visai nė
ra. šiaip taip laikosi Rumuni
jos valdžia, kuri randasi Niko 
laevske, Rusijoj.

Turkų ministerių kabinetas 
persimainė vieną kartą.

Permainytos Egypto ir Arabi
jos valdžios.

Tokis nuolatinis besikeitimas 
valdžių pripratina žmones žiūrė
ti į jąs, kaip j ką tai nepastovų* 
mažai reikšmingą dalyką. 
Žmonės ma to, kad valdžios'kei
čia si ir nyksta, o šalįs ir naci
jos pasilieka ir dagi* nepastebi 
ministerių besikeitimą.

Juo silpnesnė valdžia, juo ji 
menkesnė, — tuo geriau del 
žmonių. Silpna valdžia budina 
žmonių sąmonę ir pasitikėjimą 
savimi.

Laikas suprasti, kad ne val
džios padaro tautas galingo
mis, bet patįs žmonės.

Karė veda prie anarchijos ir 
suirutės. Pražus ir išnyks nuo 
žemes paviršiaus visi carai* 
karaliai, prezidentai, ministe
rial, popiežiai ir sinodai, bet pa
tįs žmonės pasiliks laimingesnėj 
ir geresnėj santaikoj.

Juo daugiau vaikai • žaidžia 
bole, tuo greičiau ji dėvisi. 
Juo tankiau žmonės maino sa
vo karalius ir ministerius, tuo 
greičiau įvyks žmonių valdžia* 
pilna demokratija.

(Iš Rus. Golos).

Fin! Lithuanian Daily ii> America 
Published Daily Except Sunday

• V TH«

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

jas, kad karei pasibaigus pradės 
vykinti reformas. *

Belgijos ir Rumunijos 
liai paskelbė apie naujas refor
mas žemės klausime ir ateityj 
žada visokių malonybių savo 
žmonėms.

Anglijos karūna savo valdžios 
lupomis pradėjo maloniai kal
bėti apie moterų lygias tiesas ir 
Irlandiją.

bininkų socialistų-liaudininkų 
organizacijos susirinkimą. Su
sirinkime buvo išdėstyta socia
listų-liaudininkų programas ir 
pažiūros į svarbiuosius einamo
jo meto klausimus. Plačiau pa
sitarus del pamatinių programo 
dėsnių ir artimųjų šių dienų rei
kalų, susitvėrė Maskvos rajono 
Socialistų-Liaudininkų Darbi
ninkų Kuopa, kuri ten pat iš sa
vo tarpo išsirinko Valdybą.

Kovo 30 d. Iniciatyvos grupe 
L. S. L. P. tuo pat tikslu sušau
kė “Treugolniko” fabr. lietuvių 
darbininkų susirinkimą. Tuos 
pačius, kaip ir Maskvos rajono 
susirinkime, dalykus aptarus, 
susitvėrė Socialistų-Liaudininkų 
Darbininkų “Treugolniko” fabr. 
Kuopa, kuri taip-pat iš savo tar
po išsirinko ir Valdybą.

Balandžio 2 d 
Part. Iniciatyvos 
Vyborgo rajono lietuvių darbi 
ninku susirinkimą. Tą pačią 
kaip Maskvos rajone ir “Treti 
golnike”,' dienos programą ątli 
kus, įsisteigė Vyborgo 
Socialistų-Liaudininkų 
ninku Kuopa. 5 draug

mis atvykusi Amerikon vi'e 
šriia iš Vilniaus, jžymi visuo 
menės veikėja, ir daug svar
baus papasakojusi apie žmo 
nių gyvenimą Vilniuje. “Lai- vos grupe “Grūdo” bute sušaukė 
svė” kažin kodėl tos viešnios I steigiamąjį Maskvos rajono dar- 
vardo nepaskelbė, o “Vieny
bė Lietuvninkų” rašo, kad 
tai esanti “p-lė Petkevičai-

Mammos permainos Įvyko ne 
tik šalių administracijoj, bet ir 
tarj) karės vadų. Karės dievas 
tiesiog žaidžią žemės dievais ir 
mėto juos, lyginai kaip kad vai
kas mėto bolę.

Nieko, matomai, nėra pasto
vaus ir viskas keičiasi. Tik ka
muolių griausmas ir minų spro
gimai drebina musų žemę. Ir 
rodos, kad tatai vadovauja ne 
valdžios, bet kokios lai slėpinin
gos dvasios., -

Pasaulio valdžios keičiasi, da
rosi liberališkfesnėmis. Jos ypa
tingai pasidarė liberališkomis 
nuo to laiko, kai]) rusų caro sos
tas sugriuvo. Visur prasidėjo 
reformos, ir visokie pažadėji
mai pasipylė, kaip iŠ gausos

Šitie diplomatiniai prezi
dento užreiškimai turi nela
bai aiškią prasmę, bet jie yra 
pakankamai aiškus, kad ga
lėjus suprast, jogei prezide
ntas stovi toli nuo tų princi
pų, kuriuos paskelbė Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių 'At
stovų Taryba. Jo užreiški- 
i/mi prieštarauja Rusijos^ 
valdžios priimtajai taikos praneš

•MrtoJų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
ti rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
8*rdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
BaUekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Ds rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
Bl, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
II b* išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
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Ar nevertėtų Amerikos 
lietuviams darbininkams isi- v 
steigt savo Tarybą?

Šiandie atėjo laikas darbi
ninkų klesai organizuoties ir 
kovot už savo reikalus. Ir 
šiandie mes matome, kaip 
pasekminga gali but darbi
ninkų klesos kova, kuomet ji 
vedama organizuotu budu. 
. Rusijos darbininkai tatai 
parodė. Suvieniję savo jie- 
gas, jie pastatė po savo kon
trole šalies valdymą. Ir jie 
dabar vykina Rusijoje lais
vą demokratinę tvarką ant 
carizmo griuvėsių.

Rusijos darbininkų pavy- 
tthtuu ima ociit ovcutjtzo, An

glijos ir Canados darbinin
kai ir steigia panašias J rusų 
Darbininku ir Kareiviu At- 
stovų Tarybas.

Darbininkai organizuoja
si, kaipo klesos, ir tuo budu 
susiorganizavę, jie įgįja jie- 
gų atlikti darbus, kokių ne
įstengtų atlikti nė atskira 
partija, nė unija, nė kita ko
kia organizacija.

Kodėl lietuviams darbi
ninkams nepasekti Rusijos 
darbininkų pavyzdžiu?

Juk ir prieš mus šiandie 
stovi milžiniški uždaviniai.

A 

Pereitą pėtnyčią mes šioje 
vietoje nurodėme, koks pa
vojus grūmoja Lietuvos atei
čiai, jeigu nesukrus veikti 
lietuvių demokratija. Pra
dėt kovą su tuo pavojum rei
kia tuojau 
ri but įtraukti visi musų vi
suomenės sluogsniai, kurių 
interesai sutinka su demo
kratijos siekimais.

Svarbiausia tų sluogsniij 
yra darbininkai. Amerikoje

Brookftrniškiai laikraščiai 
ad Šiomis dieno*! ganizacij
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OR, A. J. KAKALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

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

EhrHch’i
KRAU

G-erae 
vtalavas 
evies tan

Apie 300 darbininkų, dirban 
j National Tube Co. dirbtuve

Kapitalas, Romos Irusias, 
Darbininkų priešas rustas 
Nuo kovos mus gręsia.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

111141 BnttyBMg.
Tel. Central 4411

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

Visų srovių darbininkai, 
Jus nebūkit priešininkai 
Kovos už teisybę.

North A v. 
Halsted St. 
Halsted St- 
12th St.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. n 
vertės par-n 
siduoda užw

Jicjnus pragaru baugina, 
Po smert (ian^ų duot ketin 
Jei neisim į kovų.

žmogumi 

pa t {h tą 
senu bu- 
Tikreene

Dabar visus vargas spaudžia 
Kurie dirba, kurie snaudžia, 
Tad išvien kovokim.
Liaukitės tikėję laimes, 
Jei jumyse pilna baimes 
Ir neina t į kovų.

Bet gana mums jų klausyti 
Patiems laikas pamąstyti 
Ir drąsiai kovoti.

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
3082 Wentworth 
8427 So. Hatetod 
4729 S. Ashland

uis į šitų : 
neisim kovoti

ARBATA
Priimniau- 

•ia, g varan- * j. 
t uotą, vertės. /! f 
70c pareidu- 
oda čia po...

p n si rast 
Birželio
drau

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- 
resnis, negu JĮ J f 
kur jus gat4.ll 
lite gauti ,, * V t

Registracijos diena ir 
žmonių upas.

Lai žinomi visuo- 
ijai iš Chicagos: 
. (ingis ir poni

yventojai, pilie 
ipsiriko 

šios šalies darbiniu

(ingio ir Jurgelionienės 
prakalbos.

musų laikrašti 
Pasmerkė laik 

raščius pataikaujančius kapita 
listams.

Darbininkus ragino

Silpni, Nervoti
Ligoti

LIETUVIŠKA AITIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville /Avenue

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

Valandos 4—6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IM PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Paaedėlyj, Ketverge Ir Snbatel 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Ic.

Snbatos vakarais ir nedaliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 1©». 
HALSTED Ir »2-r» GATV&

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones. Redakcija 

neatsako. * -

E YARDS 2721

JONI HAITIS
Chirurgas

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sjtec&litu motutę, vpiikę, Ir vaikę tigą 
Ofisas Ir Gyvenimas:

SMS S. BitateS Ot., lumpas 38 Btr. 
Telephone Drover 491'4.

Ofisas atdara* iki 19 ml. ryto, 1—3 
po pietti Lr vakarais.

Brangios sesutes ir broliai 
Ko jus laukiat iki šioliai 
Ir nei na t į kovų?

BUS VERKSMO IR DANTŲ 
GRIEŽIMO.

nejus. . Tiesa, 
turėjo taip manyti 
Bet, pagal savo iš- 

pasidarbavimą,

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

Iškrisi laime mums negali 
Iš dan

Tuomet pražus neteisybe 
Ir užviešpataus brolybe — 
Kova bus laimėta.

Gvaizdikas

progresyves
riau gyvuoja
tautininkų draugijos. A] 
miegalius klerikalus nėr ką 
kalbėti. J. J. J-tis

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

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

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, Vaiki® 
ir visu chronišką ligą.

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

CHICAGO, ILL.

NORTH SID® 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2ft 40 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
MH N. Clark.

1644 W. Chicago Av, 
1886 Blue Island Av 
2612
1217

1832
1818

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kfcje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausių lietuviškų aptiekų Ame
rikoje. užlaikome amerikoniškus b 
europe j iškils vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musu 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti h 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS

Aotiekos Užveizdėtojai

sijuosus; p 
rimukų susirinkimo; luti sau 
nusipirko krautuves, o koopera
cijos reikalus visiškai paliko 
ant Dievo valios.

ties į socialistų partiją. Toks 
yra geriausias būdas kovoti 
prieš utilitarizmą.

Orga n iz u o k i m ės d a rbin i nka i, 
nes žmoniškumas mums sako:

—Organizuokiines šiandie vi
si ir jieškokime teisybės.

J. A ceris.

gus ir \ 
tvarkos

Ponas J. J. atėjo su policistu 
pas drg. F. S. reikalaudamas 
kooperacijos knygų. Be visuo
tino narių susirinkimo jis ne
turi teisės to reikalaut.

Abelnai, visokį nesusiprati
mai draugų tarpe nemažėja, bet 
didėja. Nėra pakankamai 
žmonių, kurie suprastų organi
zavimo reikalus arba dirbtų 
pasišventę, nežiūrint į tai, kad 
čia lietuvių gana (kmg gyvena- 

Svetelis.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tat Central 6390-6391. Atdara: UUr- 
oinko, ketverga ir subatoa vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1464 MILWAUKEE AVE., Chicago. HL 

Tel. Humboldt 97.

505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsni ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. AŠ apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba išsigydytno ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Vyrišky Drapany Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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 npo $1.50 iki 
$4-50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

čionykščiai lietuviai buvo su- 
siorganizavę į kooperatyvišką 
bendrove, išsirinko valdybą ir 

t krautuvę — bu- 
troseynę.
valdyba snaudė iš- 

• metus nešaukė šė-

A TELEPHO
? DR. J.

▼ Medikas
9 3315 S. Halsted St., Chicago I

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

$12$ $. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Birž. 3 d. vietinės 
draugijos ir kuopos 
prakalbas paminėjimui 
revoliucijos.

Kalbėjo “Laisvės” 
rius — L. Pruseika, kuris labai 
populiariškai išdėstė Rusijos 
lietuvių kunigų parsidavimą ca
ro valdžiai ir kaip kunigai 
skundu laisvcsnius žmones.

Pruseika aiškino revoliucijos 
bėgį Rusijoje nuo 1905 m.

Aukų Rusijos revoliucijai su
rinkta $22.05.

Antru ;
k a kulbėj

amžiaus vyras 
čia turiu pasakyti, kad žmonės 
supranta kariuomeninį padėji
mą: nusiminę jie visi, kad reiks 
eiti kariauti.

Jog žinoma, kad karė lai nai- 
kinijnas padirbtų daiktų ir kul
tūros nupuldymas, kartais ip vi
sai pražudo civilizaciją drauge 
su jos žiedais.

Dabar kaip lik laikas kiekvie
nam, nors ir mažai butų apsis
kaitęs, įsigyti knygą “Karė— 
Ko delei?” Perskaityti visą ge
rai, atkartotinai. Tai geras šal
tinis pažinti kares baisenybes, ir 
naujosios mados mašinas dras
kymui žmonių.

Nežiūrint nuolatinio patrio
tiškų laikraščių agitavimo regi- 
struoties, šio miesto majoras, 
Elliott Marshall, kelioms die
noms prie registraciją, t. y. 
prieš birželio 5 d., per vielinius 
laikraščus įsakė miesto gyven
tojams, kad švęstų tą dieną ir 
kad butų uždarytos visos biznio 
vietos, dirbtuvės, etc.

Pagalios prisiartino ir birže
lio penktoji diena. Kur lik nei
tum, kur tik nebūtimi, visi žmo
nės kalba apie registraciją ir 

iasi registruotis. Daug te- 
irdėti lokių nusiskundimų, 

kad kelių mėnesių, tai kelių 
savaičių trūksta, idant išvengus 
registravimo. Aiškiai matosi 
žmonėse toks nepaprastas, ne
pageidaujamas upas. Bet nieks 
nežiūri šiandie tavo nepageida- 
vimų — sprauste spraudžia bū
ti kareiviu. Jei žmones nenori 
but kareiviu — lieka kalti ir 
smerkiami.

St. Joseph sutvarkymas regi
stravimo: Kad visi butų užregis
truoti, padarė dešimts vordų; į 
vordą paskyrė po 4 ar 8 precink- 
tus. Precinkto ofisai 
buvo kokio patrioto 
liaus 
iškabinti 
Mes

Seno K ra ja u s
GYDO VISAS LIGAS-VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJU81O8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijfrna 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 va], vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankas. TeL Canal 3263.

Kooperacija merdėjo. Jos 
itsiiminėt pini- 
liko be jokios

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

Tel. Drover 7179.

oro
UTATSYTAS iS (prtnulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypt o zokoninku,

Kuomet čia turėjo įvykti pat- 
riot iškas parodavimas, musų 
kun. A. apie lai nieko nežino
jo. Bet parapijonų vaikai rado 
anglišką laikraštį, kur kviečiama 
parodon visų, tautų
Ilgai parapijonai bėgiojo su ta 
gazieta, kol šiaip taip susikalbėjo 
bei susirodė, kame visas dalykas.

l’ž pražiopsojimą kunigas
gavo vėjo nuo parapijonų.

Susiorganizuot suspėjo: Kle
rikalai maršavo, o kunigėlis žin
gsniavo pirmoje vieloje...

Da mažai yra lokių kunigų, 
kaip kunigas Kyle.

Mes, Suvienytųjų Valstijų gy 
ventoj a i, vis tik juokais kalbė 
davom 
nydami, kad tai niekis.

Žmonės kalbėdavo, buk Suv. 
4 *Valstijos jokiu budu negales 

padidinti kariuomenę, nes čia 
yra laisvės šalis ir, žinoma, liuo- 
sanorių bus neperdaugiausia. 
Buvo manyta, kad didelio var
go darbininkai 
tie žmonės 
ir kalbėli... 
rinktųjų ponų 
kuomet tie ponai pradėjo žmo 
nes varžyti, kaip jiems patinka 
tai šios šalies

ir ateiviai labai 
dabar
liko apvilti ir diena po dic- 
susilauks verksmo ir dantų 

griežinio, kuomet valdžia parei
kalaus milionų stiprių vyrų ir 
pasiųs juos į karės sūkurį kur 
nors
Amerikos turčių garbę!

Bėgom nuo meškos, pakliu
vome į vilko nasrus, —- šalino- 
mės nuo caro despolinės val
džios, ir matote, kur užbėgome.

Prisimena dabartinė laisvoji 
Rusija, todėl, kad ten 
potizmas naikinamas, 
merikoje — vykdoma?

Ką turime veikti, darbinin
kai? Ko mes sulauksime ir to
liau lai]) laukdami ir beveik 
nieko bendrai neveikdami? 
Jau visur girdisi darbininkų vai-

kalbose liarboriečiai turėjo pro 
gos išgirsti du įžymiausiu lietu 
viu kalbėtoju.' 
meniniai veiki 
advokatas Kaz 
M. Jurgelionienė.

Geri). K. Gugis aiškino reika
lingumą prigulėjimo prie ap
švietus draugijų, nes, pasak 
kalbėtojo, tik susitelkus į ap
švietus draugijas galima drąsiai 
ir užtikrintai eiti prie progreso 
ir darbininkų išsiliuosavimo iš 
kapitalo vergijos.

Poni Jurgelionienė labai nuo
sekliai darodinėjo, kad mo
ters netur atsilikti nuo vyrų ap- 
švietos srityje ir pačios privalo 
organizuoties, idant įgijus ly
gias su vyrais teises.

Publikos atsilankė virš šimto 
žmonių. Visiems prakalbos la
bai patiko.

Laike prakalbų prie draugijos 
penki nauji nariai, 
j d., laike mėnesinio 

pjos susirinkimo prisirašė 
ivylika naujų narių. Tad 

viso šį mėnesį narių skaičius pa
sidaugino septyniolika žmonių.

žmonės pradeda suprast ap
švietus reikalingumą. Daugiau 
lokių prakalbų.

Harboro Korespondentas.

Kraujo
Š Vokietijoj 

paderintą 606 i 
ir MOTERŲ, 
išgydė, kuomet 

utrukimą odos, spuo 
gerklėje arh« an 

pagelbės.

negaišink lai f
Nespėlioju. Ne.i-ydau 

moksliškos gydymo metodos suteiki 
INDI V IDU A LE ATYDA GREITAS 

Netiktai aš turiu 
t aš turiu taipgi įrengęs de' 

jrengti sulig nekuriu vėliausių 
kelias dienas, kuomi f

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

CARR BROS. WRECKING CO.
| JOO3-3039 S. Halsted Chicfi||o, UI,

Registruosiuos. Už šią ša
lį galvą guldysiu, tik Francijon 
nenoriu važiuot.

.Jis mano, kad klaus, ar jis 
ižiuot Francijon ar ne?

Vienas lietuvis, 45 metų am
žiaus, atėjo užsiregistruol, ir iš
reiškė savo norą “faituoties su 
(Ižermanu ant pirmos ugnies.”

Tūli lietuviai atsakinėjo į 
dvyliktą klausimą, del ko jie ne
nori eiti į karę, bet klerkas pa
aiškino, kad toki atsakymai į tą 
klausimą nieko nereiškia.

FRED BENDER 
Išdirbėjai ir Pcrpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias
- Sankrovų Išrengėjas.

Intaisai grosernėms, bučernems, smulkmenų, cigai 
rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 

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

PIRK SAU vtaaa Plumbavojimui reik
menis tiesiai ui “wholesale** kainas, 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marsbftsld Ava. 
Kalbama lietuviškai.

D1M ifrc*"-7 

coffee] 
GARSI SANTOS KAVA g*

Visur parduodama po 28c ir I U 1 
po 30c,..............................

tarpe yra nemažai ir lietuvių. 
Įstojantiems armįjon uniforma 
pristatoma į dirbtuves, bet ne 
vėlini: už tai išskaitoma iš dar
bininkų algų.

Muštrus daro 2—3 kartus sa
vaitėje. Tam tikslui paliuosuoja- 
nia pusvalandžiui anksčiau iš 
darbo.

Vienas lietuvis kareivis, už
klaustas ką jis mano apie regis-

apsireiftkta esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, per- 
klės skavdėjimo, dusulio, galvos 

fcpg skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I ialėio galvoje, ect., ect., Sutai- 

Kanas išdirbau labai pagarsėjusio

esi PAIN-EXPELLERIO-
•••° *r ittikimo draugo šeimy- 
dos, naudojamo visame paaau- 

. g lyje per pusę šimtmečio—25c. 
Ž55I ui bonkutę visose aptiekose, 

- I <r*a galite užsisakyti tiesiai ii 
>£^•1 I c F. AD. RICHTER A CO. 
IT M—40 WaUlattM «re<t, law

REIKALAUJI AKINIŲ f
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, ■
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, X
Jeigu Tau skauda akys, - g
Jeigu skaitant raidės susibėga į krvvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi už.degimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių. V
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- į 
tyrimo Šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 1 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X

JOHN J. SMETVMNJA, !
AKIŲ SPECIALISTAS !

TĖMYK1T MANO UŽRAŠA. |
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. . j 

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt's Aptiekos 2-ras augštas. J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. £

Tel. Canal 5335

Odos Ligos
Inčirškūno gydymą. PuqJ. 

: I V A KS \ N . t,i;o > | M'linp ų
d gy.

mai negelbėjo.
in votis nnt savo kūno, slinki, 
neatsisakykit įsigyti Š| gydymą

savo kraują? Ar jus abejojate apie save'
mane ir suraskite syk j ir ant visados. Ąs vartoju 
;tl jus prasižengei sunkiai ir padarėt klaidą praei- 

gyvumu, kurie daro jus tikru 
štrią, arba chroniškų ligą, nepaprastą vy 

savo ofisą, dėlto, kad jąs pamatytut 
I greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
te išsigydyti Greitesne Oereanw- ir

I’irmiau eme menesius.

iK^ydymas. Maža mokestis 
reikalaujate gydyrpo- f**

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO FAGELBA IR UŽGANĖIBNIMAS SUTEIKTAS TU',15''’AImbT 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDE VISIEMS J1EŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatines Ligos
Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo 

stovj? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraukite syki ir ant visados 
tiktai tikras gyduoles. Arba p 
tyj nuskriausdami save spėka, energija 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, 
rui? Jeigu taip, aš uikviečiu jus 
stebėtiną intaisymą, kurj aš turiu 
du, kuomet už mažą sumą jus i 
metodą.

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 sveikatą b6 sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

fi'įaK / l\ neturi apie tai mažiausio suprati-
/ / 1 mo ir klaidingai gydosi visai nuo

kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

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 nosj 
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 ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

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

Dr. Layton
14 S. HALSTED ST., ARTI MADISON/ CHICAGO.

kartais 
Automobi

li tej, viršum kurios buvo 
įmerikoniški velukai. 

rudomčs į tas šantes ir 
avomės kiekvienas to 

konskripcijai.

► ir numėtyk pinigų
•< .• i.!.!:. I..<■>.<: vaitais.
man didžiausią naivumą vyriškų H- 

PASTOVUS GYDYMAS IR FL 
ofiko įrengimą ® m kslif-lo »t- 
Iftlxi ir gydymo. įvairus gydymo 

o n odikalib nAnlnJnni Ūgy-

Broliai ir sesers, žinome labai 
puikiai, kad musų broliai Eu
ropoje jau trečias metas badauja 
ir gyvastis terioja karėje, tai 
kam gi d)ar muiųs čia tokių da
lykų reikia?

Daugelis jaunuolių atsakyda
mi į dvyliktąjį užklausimą regi
stracijos aplikacijoje užreikšda- 
vo: ’

—Nenoriu karės, nenoriu bū
ti užmušėju savo draugų, bro- 
lių ir tt. '

Well, gal but toks protestas 
ir pagelbės kiek nors, bet visgi 
darbininkai turėtų organizuo-

UETUVIAKA8 AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, a 
galvon akaudijimo, atsilankykito pas mus

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

rv*o 9 ryto iki 1 po

Užniiodijimas
Aš vartoju vėliausią importuotą 

"914°, NEO-SALVARSAN. 
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ 
dymas nuo tokių liįrų. Jis

Jeigu jus turite 
mą plaukų, votis burnoj 
Vienas gydymas jums

Nebandyk,
Nedarau bandymų 

šių dienų 
gų miesto 
GUS MOKESTIS 
žvilgio, 
skyriai 
dymas jgijar

Grtuia Pagelba, Tikt
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jų 

vojingas. Liga neduoda ramumo,

Priėmimo Valandos: nr II OlUniTkirV
9 w I "t'
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Raštininkas A. Kubutienė, kasos globėja
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PARDAVIMUI

me

Pranešimai

st r

biznio atsišau

Morfino auka
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ir mie

igumas ir
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Dar vis nesusitaikė

CHICAGO

AUG
DIR

biznis buvo
real estate
laiku real 

o tatai

imas dienraštis, nebegali but įdėti 
“Naujienų” adm.)

Cerny’s bankui trūksta 
$60,000.

Chicago, Ill 
6059

Pats bankierius 
paspruko 
liko

is gyvenu.
ad tu button 
kad tu buda- 
iiL— ir kuo-

iskas vartota vos 
i po vie- 
yvenimo 
arti 22-

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.' 

Liubinas, pirmininkas,

land avė., arti Milwaukee avė.; pra 
džia 2 vai. po piet.

$2.00 
Tas į 

bėgiu 1917 melų.

priešinosi, bet 
kad prieš veją 
Dar ir subatoj 

nebus bau- 
žadama ba- 

kurie nesire-

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

'ių į fabrikus 
Taipjau ūkio darbams. 
fRIUJE reikalaujama 
ų visokio amžiaus, bet 
kaip 14 metų, dirbti 

lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

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

Cerny’s privatinis bankas. Iš- 
pradžią buvo manyta,' kad ne- 
datuklių bus nedaugiau, kaip 
$50,000. Bet tyrinėjimai paro
do, kad jau trūksta apie $60.000. 
Ir nieko nebus nuostabaus, jei 
tolimesni tyrinėjimai parodys 
dar didesnius nedateklius.

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties. Praneši- 
nal betgi turi but priduodami iš va- 
Yaro, laiškeliu arba telefonu. Pri-

Jauna 
savo 
dus u 
klyčios setas, tikros skutos 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 
už $60.00. Sis yra retas 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat 
9 savaites. Parsiduos taipi 
mp Atsišaukite tuojaus. ( 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė. 
ros gtv., Chicago, Ilk

SKAITYK IR PLATINK 
r “NAUJIENAS.” - /

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

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kediia Ava.

Chicago. Ill

GVARDIJOS L. K. MINDAUGU) N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., Chicago. 

Vincentas Danta, prot. raštininkas* 
2000 S. Halsted St., Chicago. 

Silvestras D argi s, fin. raštininkas*
638 W. 18 St., Chicago 

Juozapas Zautro, kont. raštininkas* 
1911 Canalport avė., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tes, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertes $1000.00. Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis— 
važiuoju kitur. Kas nori pigiai į- 
sigyti gerus rakandus, kreipkitės ši 
tuo adresu.
5209 S’. Halsted St., vienais trepais. 

Chicago, Ęl.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III.

PARDUODAM pigiai trijų krėslų 
barzdaskutykla, dalies pinigų galiu 
palaukti, arba*mainau ant automobi- 
liaus. Norintis gero 
kite pas savininką.

V. A, 
2011 So. Halsted st, 

Phone Canal

EXTRA
pora priversta paaukauti 

uikius, beveik naujus rakan- 
retai pigią kainą, $160.00 se-

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
redalus. Dildomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. U J 
$10 išmokiname jus sint visokiu^ 
drabužius.

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

1850 Welis gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wisu 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
1-mą pėtnyčią.

REIKALAUJA moterų arba mergi 
nu prie abelno darbo į 

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress st., Chicago Ill

BARGENAS 
Parduodama mūrinis namas labai pi
giai. Atsišaukite į savininką šiuo 
adresu:
3149 So. Halsted St., antros lubos.

Roy Whitcard ir jo brolis Wa 
Iter areštuoti. Jiedu pavogė B 
I. Johnsono automobilių.

KAS TURITE PARDUOTI cash re
gister’!, malonėkite atsišaukti prie 

K. Jamonto,
1810 S. Halsted st., Chicago, Ill

PARDUODU troką visai mažai va
rtotą, už $250.00. Tinkamas bučer- 
sci, grosernei ir kitkam. Reikalau
janti panašaus t roko kreipkitės pas 
1652 W. 47th St., Chicago, Ill.

ATIDUODAMA randon kambarys, 
su rakandais. Atsišaukite:

A. Dobkiewicz,
3113 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Tel. Yards 3111.

Ex-aldermanas De 
Priest

\ REIKALAUJAME molderių ir mo 
kyties molderių darbo tuojaus. Ge 
ra mokestis ir pastovus darbas.

Chicago Malleable Castings Co, 
12000 S. Racine ave. W. Pullman, Ill

c PARDUODU arba išmainau duon- 
kepykla, geras pirkliavimas, geroje 
lietuvių apielinkėje. Priimsime auto
mobilių, Real Estate arba kitokius 
turinčius vertę raštus, kaip dalį 
mokesčio. 552 W. 37th St., Chicago.

ave
rinkti, nes turime svarbių rei 
kalų svarstymui. Naujos drau 
ges kviečiamos prisirašyti.

J. D. oru

i. Įstojimas pagal Dr-stčs 
30 metų amžiaus senumo 

nuo 30 iki 35 metų - 
i $4.00

Roseland, Ill.—Utarninke, 
Birželio 12 d., „7:30 v. v. atsibus 
susirinkimas. Draugijų delega
tu, palaikančiu “Aušros” kny-

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Pajieškau Aleksandro Kasparaičio 
iŠ Kauno gub., Šiaulių paV., Žagarės 
parap., Žiūriu sodos, o taipgi ir ki
tų savo kimštų pažįstamų. Atsišau- 
kite ši^vę8 Kanados \,skns> 
Arcdy ins. E. P. Patendžorest, III.

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave

- G. Bložis,
3261 So. Halsted st

— P. Galskis,
1327 N. Robey St 

G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave

Dr. Kubu perspėja moteris, 
kad jos neverstų savo vyrus dir
bti namei. Girdi, tankiausia es- 

, kad moters verčia vyrus 
bliudus, išmušti kaurus 

Ačiū tam, vyrai neturi už- 
nuovargį 
>ali būti

Smulkiųjų 
tai geriausia 

tiek dar- 
savo rei- 
grcičlau-

PARDUODU greitu laiku saliuną 
Biznis gerai eina. Pardavimo prie 
žastis—noriu važiuot i kaimą. No
rintis pirkt atsišaukite Į:

J. Karbauskas, 
5133 W. 12th Str., Cicero III

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

ONA TAMOŠAITIENĖ, pajieškau 
moters, kuri mane nusamdė prie pa
tarnavimų. Pamečiau jos adresą. 
Aš atvažiavau iš Cleveland, Ohio. Ji 
dirba už klerką Elevator Car Co. 
Turi 8 metų sūnų. Mano adresas: 
ONA TAMOŠAITIENĖ, Cor. tilth 
Str. and Crawford ave., Mt Green, 
wood, Ill.

avenue policijos stotyj papasa
kojo sekamą istoriją.

“Aš vartojau morfiną pasta
ruosius du metu. Mane kankino 
n<paprastas galvos si 
ir daktaras patarė va

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Avb, *Ok 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
rwi. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 1 p* pMkfc.

Tel. Haymarket 2434

Indiana Harbor, Ind. — Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Apšvietus 
draugijos extra susirinkimas 
ivvks utarninke, birž. 12 d., 7:30 
v.v. Bus perskaityta ir paduota 
spaudon nauja draugijos konsti
tucija. Susirinkt visi.

P. Matonis, n u t. rast.

ir tt
tektinai pailsio.
jaučiantis žmogus
žvalus, Todėl esą nieko nuos-

tankiai

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

Pins Dubickas, pirmininkas, 
. 2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

Pranas A. Druktainis, turtij sekr. 
1604 North ave. 

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Sir.

August Moldcnhaucr, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
ncdėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

’. J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Ave.

. Manelis, pirmininko pagelb..
1533 S. 10th SU

L Dambrauskas, protokolų rašL, 
1227 S. 8th SU

r. Mikclaitis, finansų rašt.,
1128 N. 8th SU

. MakareviČia, kasos globėjas.

Poni W. C
Micihgan ave 
rado nelauktą svečią 
juodveidi

PAGELRĖKITE DĖDEI ŠAMUI. 
DIRBAME ŠĖTRAS, ANTKLODES 
DEL ARKLIŲ, DEL VALDŽIOS, REI 
KALAUJAME GERŲ SIUVĖJŲ PRIE 
GARINIŲ MAŠINŲ IR LENGVAUS 
DIRBTUVĖS DARBO. GERA MO
KESTIS PATYRUSIOMS MERGI
NOMS.—KREIPKITĖS j

J. W. JOHNSON
1237 MACEDONIA GATVĖ, ARTI 
WOOD IR DIVISION GMTVIŲ.

CHICAGO.

J. Petrauskas, pirmininko pagelbiok 
664 W. 18th StreeU

A. Tamkevičia, nutar. raštininkai 
1948 String SU 

Pran. Mikliunas, turtų raštininkai 
1906 So. Union Avev

L. Kasper, iždininkas, 
3117 So. Wentworth av«v

LIETUVIŲ MOTERŲ PHOGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald ave.
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Ave.
K. Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St
D, Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted St

no akyse vaidinasi.
Aš neturiu pinigų mokėti dak

tarui. Aš noriu Įiatekti patai 
sos na m uosna, kad išsigydžius 
Aš nieko kriminališko nepapil 
džiau savo gyvenime. Man-nie 
Icuoemt i

Moters

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSUOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
C 8 vakarais. Telephone Canal 31KL 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

REIKALAUJAME vyrų prie pa
taisymo nuo $2.25 iki $2.50 į dieną. 
Anglių metėjų, $17.50 i savaitę arba 
$45.00 į mėnesi, valgis ir kambarys. 
Apsukrių vyrų $14.00 savaitėje. Sar
go, $60 iki $65 i mėnesi Darbininkų 
prie lengvo darbo $15 savaitėje. Pa- 
gelbininko prie sodininko $35 į me
nesi, kambarys ir valgis. Vaikų j 
fabrikos darbą, $13. Pečkurio, $75 į 
mėnesi. MOTERŲ REIKALAUJA
ME į hotelius ir restoranus prie į- 
vairios rųšies darbų. Merginų i dirb
tuvės darbus, $8 iki $12. 2-ros vi
rėjos, $10 ir valgis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras ąugštas.

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

jus M. saloms sekamai
11 d. Roseland, III.
13 d. So. Chicago, Hl.
15 d. Brighton Park
19 d. Kacine, Wis.
20 d. Kast Chicago
21 d. Indiana Harbor

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicag*. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 i* 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

sugrįžusi namo 
Tai buvo 

vagilius. Jis jau bu
vo “susipakavęs” brangoki 
nius ir kitus daiktus į dėžę. Tuo
syk Van Pelt sugriebė laždą ir 
trauke juodukui į pakaušį. Pas
tarasis paliko viską ir spruko

Šios Naujienų 
Skelbimų skiltis 
priemonė tiek biznio 
bo žmonėms Įvairiais 
kalais pasiskelbti ir 
šių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kąs Įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kail) be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausiu pasekmių.

Skelbimus priima / Naujienų 
Adnunistracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, načtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

lis nuošimt
vęs paliuosavimo nuo kareivijos.

58 nuoš. baltveidžiu nenori

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Cicero, Ill.— L.M.P.S. 43- 
i. mėnesinis susirinkimas į- 
ks 7:30 vai. vak., Tamuliuno 

dgalio svet., • 1447 S. 49th 
Draugės, nlalonekite susi- 
, nes turime

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON,. ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varckojis, pirmininko pagelb., 

72 Ę 102nd Si. 
P."F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kAsierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

nežinia kur 
andai, kad jis 

Kanadoj. Betgi 
indai nepasitvirtino.

Joseph Cerny turėjo tik 28 
metus. Vadinasi, jam 
užsiregistruoti. Vienok 
dama registracijos 
Tatai verčia manyti/ joge! jis 
greičiausia bus pasprukęs užru- 
bežin.

Cerny’s banko 
varomas draug su 
bizniu. Pastaruoju 
estate biznis nusmuko 
atsiliepė ir į banką.

kp. mėnesinis susirinkimas 
Įvyks šiandie, 7:30 v.v. Mikala- 
vičiaus svet., 2116—137 st. Na
riai ir svečiai nesi vėluokite, yra 
svarbus reikalas.

P. Matonis, rašt.
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikai 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OEISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėiio- 
mis vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Yards 687.

TAUTIŠKOS DRAUGYST8S 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IB SESERŲ

• ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

D. Užgalis, prezidentas, 
312 E. Kensington ave

W. Markauskis, vice-prczidentas,
E. Kensington ave 

prot. raštininkas,
55 E. Kensington ave 

Antanas Bertašius, fin. raštininkas,
349 Is. 115 S< 

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave

Mitingai atsibuna kas pirmą pčt 
nyčią kiekvieno menesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave 
nutarimą: i 
$1.00 
nuo 35 iki 40 metų 
stojimas likt

užėjo banku banlpritiji 
adynt. Pirma bankruti- 

privatiniai bankai, bet da 
neatsilieka ir valslijiniai.

Tik bėgiu pastarąją triją sa 
vaičią išliko trįs banką krachai

galo, užsibaigė triukš- 
buvusiojo aldermano De 

. Jisai buvo kalti- 
, kad prigulėjęs prie 
likos. Kai

buvusis policijos virši
las, pridarė nemažai visokią 
fili. Svarbiausias io nuo-

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

6 kurpių
3 tepliorių
18 dailydžių
2 geležies dirbtuvėj
20 prie karų taisymo
1 prie siuvamųjų mašinų taisymo
6 prie rakandų apmušimo
4 prie dėžių dirbimo
2 prie automobilių taisymo.
3 prie Gordon fyderio
4 skardžių
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
2 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darb 
ir dirbtuves. m ~ *

VAIKŲ SK^ 
daugybės vaik 
ne jaunesnių

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m
K. Katkevičienė, prezidentė, 

2252 W. 22n d St
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 

1915 So. Halted St
P. Balickienė, iždininkė, I

3443 S. Union ave., Chicago 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaile, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė, Chicago, HI.
V. Jurkevičienė, Herrin, 111. - 

Siunčiant Į centrą mokestis, 
ney order ar čekį, reikia išpirkt 
dininkčs vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917mu 

A. Misčikaitienė, pirmininkė,
3500 So. Emerald Av®u 

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė,
8363 Kerfoot Aveu

E. Ulkiutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 Place*.

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St 

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

S.L.A. 212 KUOPOS YAIJWBA 
KENOSHA, WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas,
1806 Center St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Ave.

Kaz. Brazcvičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St. 

Kaz. Brazcvičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Ave.

VI. Bielskis, iždo globėjas
< 566 Grand ave

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne Si.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės Jkomiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland,. Ave.
F. Rasčius, slaptas ligonių lankyt., 

50 S. Hawland Ave.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St.

ANTRU ir trefiiu mortsrAg* aut«lklnma pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po I ir 8 proe 
apmokėjimui takai), užmokSjimui intarasų ant 
jųaų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North I.a Salle Street, Chisago.
Telephone Main 4841.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis,
2229 W. 22nd St

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag.,
664 W. 18tli St

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Went wort

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA DIRBTUVĘ. PASTOVUS 
DARBAS. ATSINEŠKITE OVER
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĘ 
DARBAN.

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE. - 

CHICAGO.

John ixrusingtT užvedė oyią, 
reikalauiknnas perskyrą. Jis 
kaltino pačią neištikimybėj. Pa
rodymui to, jis pristatė teisėjui 
Thomsonui laišką, kurį rašė jo 
pati savo numylėtiniam “Joe” 
Bernie. Laiškas rašvta 
16 d., 1916 m.

štai jo turinys:
“Mano brangusai Joe:-
Joe, mano brangusai 

man brangiausias pašau 
•avęs pasaulis atrodytu niekiu 
gu, tik del tavę 
kaip aš norėčiau, k 
šalyj manęs, —kaip 
vai daug laiko atg;
met tu, spausdamas mane į sa
ve, sakydavai: “Mažas kūdiki.” 
Tokiuose atvejuose aš jaučiau, 
kad aš gyvenu, kad gyvenimas 
yra vertas gyvenimo. Bet lai
kas visuomet taip greit prabėg
davo ir reikėdavo skirties. Skiri- 
.aios valanda man būdavo prasi
žengimo valanda.

Ant rytojaus aš visuomet bū
davau vienatvėj 
apie tave, tik vieną bučkį trokš
tu nuo tavęs, Joe. Atsakyk į šį 

no laišką arba aš numirsiu.
Tavo ant visados, Joe.” 
Remdamos tuo laišku, teisė- 
i suteikė vyrui perskyras.

prie laikos 
budu nenori išpildyti darbininką 
reikalavimus. Iš kitos pusės, ir 
darbininkai nenori nusileisti.

šiomis dienomis atvyko Chi- 
cagon Mahon. Jo specials misi
ja — būti tarpininką tarpe ko
mpanijos ir darbininką.

Nežinia — ar pasiseks diplo
matiniu budu darbininkams ko 
nors iškovot. Labai galimas 
daiktas, kad prisieis griebties 
griežčiausiu būdą — streikuoti.

Pirkite šiuos namus. Neš dicftelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Gėroje, lietuvių apgyventoje apielin
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

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

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Si. 

Juoz. Macnorius, vicc-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne Si 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja, 

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaynešis,

x 152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

Pastaruosius du mėnesiu aš 
reguliariai pirkau morfiną iš Dr. 
Arthur L. Beimto. Bet kuomet 
tasai daktaras papuolė kalėji
mai!, aš niekur nebegalėjau ga
uti gyduolės. Mano sveikata yra 
visai suirusi, Nervai silpni. Ma-

Po registracijos dienos Chica
go j dar užsiregistravo 200 vyrą 
Išpradžią jie 
paskui pamali 
negalima pusti 
užsiregistravusieji 
džiami. Bet tolia

REIKALAUJAME ’ PRITYRUSIŲ 
GELEŽŲ KARPYTOJŲ Į GELEŽŲ 
YARDĄ. ATSIŠAUKITE Į

ARČO IRON & METAL CO. 
OFISAS 

311 N. CURTIS ST

AKIŲ SPECIALISTAS _
Akis egzaminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
’kuomet pranyksta ra* 
gėjimas.
Mes vartojame patfr- 
rintą Ophthalmomeear 
Ypatinga doma atkrefe- 
piama į vaikus.

Valandos: Nuo * ryto iki t raka ra t MWhh- 
mis nuo 10 iki lt dienų.
*449 8. ASHLAND AVI. kawoaa 4Y ■*..

tesysi, neišpildysi - negru 
i. Weber taip ir nidšpilde si 
prižadėjimo.
‘Man labai nesmagu, — p< 
:ė Matins užvesti ta bvk

i menu* i i 
{'elephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
A Senas Rusas Gydytojas ir ChiruffM.
V Specialistas Moteriškų, VyriAkų, ir
<jb Vaikiškų, taipi/i Chrui.i^kų Lųrų.
a OFISAS: J579 Milwaukee Ar*. 
T VALANDOS: 8:30 iki 10 iSryto;
X Kampas North Ave., Kambarys 

) :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakar*.

pelnas — tai žiūrėjimas per 
prštus į gemblerią įstaigas.

Prie Healy’s kompanijos pri
klausė nemažai ir kilu valdinin
ką. Jiems buvo mokamos tam 
tikros “algos”, kad jie tylėtą.

Viskas sekėsi gerai, kol vals
tijos prokuroras Hyne neužuo
dė apie tai. Staigu liko išves
ti ant čysto vandens keli stam
bus valdininkai. Podraug bu

tas ir De Priest, 
primetama, kad jis 
Jones $2,800, kaipo 
u, nepasiseko to da-

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus Į namus, gausite 
10-tą,1 2 
pinigai buo T A.IUVUJO

I nė vanduo nesunaikins jųsų turto

Cicero, III Pirkusieji Va
karinės žvaigždės Kliubo pikni
ko tikietus geg. 30 d. malonėki
te atsilankyti į balią rugsėjo 16 
d., Puketo svet., 4837 W. 14th 
st. Ten bus išlaimėjimai, kurie 
nega 
niko




