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Austrai Užpuola Italus
------   . . ■     į _ __ -  JL—4 r . . — ' -   ~~  ——r.—.' i-. ■   .     ?—  —

Dideli mūšiai Italijos fronte
Austrai perėjo Piave upę

Italai juos sulaiko
AUSTRAI GIRIASI DIDE- 

i i M H 1’1 RGALĖMIS.
VOKIEČIAI BUS SU

MUŠTI.

Italų pranešimas tam užgin
čija. Italai suėmė 3,000 

belaisvių.

True Iranslation filed with the post- 
inasler at Chicago, Jone 17, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 16. — Vien
iui šiandie praneša apie perėji
mą Piave upės ir suėmimą 10, 
0(10 belaisvių, kai|>o pradinį pa
sisekimą pirmųjų kelių valandų 
ofensivo prieš italus.

(irieštai priešingas tam pra
nešimas šiąnakt atėjo iš Italijos 
karės ofiso. Jis sako, kad gen. 
Diaz armijos pasekmingai išlai
kė priešo užpuolimus beveik 
100 mylių fronte ir suėmė 3,000 
austrų.

Italai taipgi nušovė 31 austrų 
aeroplanų baisiame oriniame 
mūšyje, kuris įvyko prasidedant 
austrų ofensivui.

Austrai galėjo pasiekti tik ke
lias nesvarbias pozicijas italų 

pirmoj linijoj.
Prancūzų ir anglų pulkai lai- 

kantįs svarbius sektorius Itali
jos fronte kur irgi buvo atakos, 
sulošė žymiausia role atmušime v v
austrų užpuolimo.

Anglų karės ofisas šiąnakt pa
skelbė, kad atstumtos vakar 
smarkumu pirmo austrų už
puolimo anglų spėkos auštant 
padarė puikia kontrataką.

Jie atsiėmė visą pralaimėtų 
žemę ir suėmė 350 austrų be
laisvių. dvi dideles kalnų kanuo- 
les ir daugybę kulkosvaidžių.

Esančioji į kairę nuo anglų, 
italų linija tvirtai laikosi, sako 
pranešimas, kuris pažymi, kad 
didelis mušis vis dar tebesitęsia 
dideliu smarkumu palei visa Pi
ave upės linijų, rytiniame gale 
Montebello augštumų ir per 
Brenta klonį.

Anglų aviatoriai pasekmingai 
gelbėjo infanterijai, užpuldami 
austrų kareivius kulkosvaidžiais 
ir bombarduodami tiltus, ku
riuos austrai bandė permesti per 
Piave upę.

Anglai aviatoriai nušovė tris 
priešo aeroplanus.

Neolicialės žinios iš Prancūzų 
laikomų sektorių parodo, kad 
traneuzai pilnai sustabdė pir
mąsias austrų atakas.

ITALAI TVIRTAI
LAIKOSI

Pradeda stumti austrus 
atgal

True Iranslation filed with the post- 
inaslei at Chicago, June 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

R5 MAS, birž. 16. — Karės o- 
lisas šiąnakt skelbia, kad italų 
spėkos tvirtai laiko Asiago fro
ntų. Ji pilnai atsiėmė pirmes- giau užmokėjo už sumušimų, 
nes pozicijas ant Asolonc ir Mo-jnegu amerikiečiai už pergalę, 
ule Solarola ir labai spaudžia Tas yra neužginčijamas faktas 
priešų, kuris perėjo Piave upę. ir jis kalba pats už save.

Sako pačių vokiečių 
oficierius.

----- O-......
True Iranslation filed with the post- 
inasler ai Chicago, Jane 17, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 14. — Pran
cūzų oficierius, kurio pareiga y- 
ra egzaminuoti belaisvius, turė
jo prieš save vokiečių oficicrių, 
su kuriuo turėjo pažintį prieš 
karę. Niekas negalėjo nugirsti 
jų pasikalbėjimo, apart sargy
bos. kuri atvedė belaisvį į kam
barį, kuriame atsibuvo egzami
navimas. Pasak franeuzų ofi- v 
•ieriaus, štai ką pasakė vokiečių 
oficierius:

“Karė nebegali daug ilgiau 
tęstis. Jie šakė mums, kad mes 
laimėsimi* iki Kalėdų, tada iki 
Velykų. Kalėdos ir Velykos pra- 
’jo. Kada dabartinis ofensivas 
prasidėjo, jie sakė mums, kad 
mes laimėsime luojaus. Dabar 
mes esame toliau nuo laimėjimo 
negu pirmiau.

“Mes turime įgyti taiką ir lai 
greitai. Musų nuostoliai yra 
pasibaisėtini. Mano rota neteko 
30 nuoš. kareivių užmuštais ir 
aš esu paskutinis gyvas oficic- 
rius. žemė užpakalyj musų yra 
baisi. Tai ligonbulis ir kapiny
nas.

“Jus išgelbėsite Paryžių nežiū
rint musų masinių atakų ir mes 
nieko neįgysime, nes tik vienas 
dalykas skaitosi — užbaigta. 
Vokietija nebegali ilgiau kentė
ti. Visa musų medega ir musų 
žmonės yra stovyje išsisėmimo. 
Tai Vokietija turi greitai įgyti 
taiką ir bile kokia kaina. Mes ne
buvom ganėtinai greitais. Pran
cūzų tvirtas besilaikymas per
ilgai atidėjo vokiečių pergalę ir 
dabar pervėhi dėl mus”.

AMERIKIEČIAI VISUR 
PERGALĖJO.

Kur tiktai nė susirėmė su 
vokiečiais.

’iYne trnnslation filed with the pn.<» 
mastei- at Chicago, June 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 14. — Pri
sižiūrėjęs į kariavusių per pas
kutinį mėnesį amerikiečių ka
reivius, esantis su Amerikos spė
komis Prancijoj Reuterio ko
respondentas sekamai apie juos 
sako:

“Fronte daug platesniame ne
gu pusė Francijos aiškiu faktu 
yra, kad kur vokiečiai pamate 
amerikiečius, vokiečiai tapo su
mušti. Nors turėdami ilgų paty
rimų karėje ir didžiumoj atsiti
kimų perviršį skaičiumi ir nors 
galėjo pridaryti apgailėtinų nuo
stolių, jie visuomet daug bran

I KETVIRTA LAISVĖS PA- 
Į SKOLA SPALIO MĖN.

lieto bus išleisti paskolos 
certifikatai.

True transhdlon filed with the post- 
mastcT at Chicago, June 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

WASHINGTON, b. — Val
džios finansinis programas ta
po atidengtas sekretoriaus Mc 
Adoo paskelbimu, kad besiren
giant prie ketvirtosios laisvės 

paskolos, kuri biis atidaryta 
spalio mėn. ant apie $6,000,000, 
bus išleisti paskolos ccertifika- 
lai.

Jie bus pradedant birželio 25 
d. pasiūlyti po $750,090,000 kas 
dvi savaili.

Kiekvienas nacionalis bankas 
ir pasitikėjimo kompanija bus 
prašomos pagelbėti valdžiai už
sirašant kas mėnesį po 5 nuoš. 
viso savo turto.

Certifikatai neš I’/l* nuoš., 
kaip ir išleistieji prieš trečiųjų 
laisves paskolų ir baigsis įvai
riu laiku, bet neilgiau kaip už 1 
mėnesių.

Austrijoj praside
da sukilimai

Austrijos liaudis reialauja 
taiko? bile kokia kaina.

True transhdlon filed with the post- 
inaster ai ('hieago, June 17, 1918, 
as rcquired by the net of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, birž. 15. At
eina daug žinių apie didelį kri- 
zį Austrijoj. Jos ateina iš įvai
riu išlaukiniu šaltiniu, bet nėra L V c t
iesioginių patvirtinančių žinių.

Pusiau oficiali“ Madrido Fab- 
ra agentūra praneša, kad gau
ta iš ištikimų šaltinių privatiš- 
<ų žinių, jog svarbus dalykai 
vyks Austrijoj, kur gyventojai 

reikalauja taikos bile kokia kai
na.

Amsterdamo žinia sako, job 
jiržoje eina gandas, kad Vien
on j c prasidėjo riaušės.

Bolševikai Vokietijoje.
Exchange Telegraph iš Copen- 

hageno praneša, jog reichstago ( 
lėtnyčios posėdyje gen. von Ri- < 

sberg pasakė, ad grisiautis iš 
Rusijos vokiečių kareiviai yra ’ 
įersiėnię bolševikų idėjomis ir 
visur platina revoliucinis bro
šiūras.

Iš los priežasties, sakė jis, rei-i 
kalinga buvo armijoj aštri dis-J 
ciplina. į

Muoller iš Meiningen kriti
kuodamas pirmybės sistemą ar
mijoj pasakė, kad Buchareste 
yra 3,700 oficicrių, kur jie nėra 
naudingais.

Jis kaltino, kad tikrieji ofi- 
cieriai yra laikomi kiek galima 
toliau nuo fronto, kad mūšio li
nijoj vartojami rezervo oficie- 
riai ir kad iiuosnoriai oficieriai 
siunčiami frontan be tinkamo 
išlavinimo ir cgzaminacijos.

Prūsijos karės ministeris gen. 
von Stein smarkiai užsipuolė 
ant Muellerio už armijos ati
dengimus.

Dar ir dabar sninga.
WILLIAMSP()RT, Pa., birž. 

15. Pereitą naktį ties Ellen- 
ton prisnigo vienas colis sniego. 
Visoj šioj apielinkėj yra niekad
nebuvęs birželyj šaltis.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

True trnnslation filed with the post- 
inasler ai Chicago, Jane 17, 1918, 
as requircd by the act bf Oct. 6,1917.

WASHINGTON, b. 15.—šios 
dienos S. V. armijos nuostolių 
sųrašas paduoda aštuones dc- 

1 šimt viena vardų. Nuostoliai 
toki:

Užmuštų karės lauke .... 8
Mirė nuo žaizdų .............. 10
Mirė nuo šiaip atsitikimų. . 1
Mirė nuo ligų ...,................. 6
Sunkiai sužeistų................ 52
Sužeistų nežinia kaip .... 4

81
Šiame sąraše yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardes:

STANLEY ZEBB()WSKI, De
liui l, Mieli., kareivis, užmuštas 
karės lauke.

W. BUDZYNSKI, South Bend, 
tnd., kareivis, sunkiai sužeistas.

J .J. COVALESKI, Mount Car
inei, Pa., kareivis sunkiai sužeis
tas.

True Iranslation filed wiih the post- 
inaslcr ai (.hieago, Jane 17, 1918, 
)s requircd by the act qf Oct. 6.1917.

WASHINGTON, b. 16.—šios 
di lius S. V. armijos nuostolių 
sųrašas paduoda penkias dešimt 
sep.tynius vardus. Nuostoliai 
loki:

Užmuštų karės lauke ....27
Mirė nuo žaizdų.............. 13
Mirė nuo šiaip atsitikimų. . 1 
Sunkiai sužeistų.............. 16

57 
šiame surašė yra paduotos 

šios lietuviškai skambančios pa
vardės:

ANTON KIS1LOVVSKI, Ncw 
York, kareivis, užmuštas karės 
lauke.
ANDRY MAKAREWECH, New 
York, kareivis, sunkiai sužeis
tas.

Tmc Iranslation filed wilh the post- 
inaslcT at ('.hieago, June 17, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917.

AVASHINGTON, b. 16.—Pra
eitą savaitę, užsibaigiančią šian
die buvo 770 priepuolių tarpe 
Amerikos ekspedicijos spėkų, 

kas padaro, kad Amerikiečiai 
nuo pirmo išsodinimo Franci
joj metai atgal neteko viso 
8,085 kareivių.

Sutrauka nuostolių, į kurį j- 
eina šios dienos sąrašas, yra se
kama:

Užmuštų karės lauke (įskai
tant 291 žuvusius juroje) 1,170

Mirė nuo žaizdų ...... 364 
Mirė nuo ligų............. 1,234
Mirė nuo šiaip atsilikimų 422 
Sužeista karės lauke 4,547 
Prapuolė karės lauke (įskai

tant belaisvius) .............. 436

' Viso 8,085
Valdininkai nurodo, esant už- 

rubežyj 800,000 kareivių, ma
žas skaičius, 291, pražudytų ka
reivių per vokiečių submarinų 
veikimą, parodo geruma kon
vojaus sistemos.

Peru parduos laivus.
LJMA, Peru, birž. 1 . — Se

natas užgyrė projektą pardavi
mo laivų plaukiojančių po Peru

vėliava. Taipgi įvesta suvaržy
mai kontroliavimui gabenimey 
interesų.

TURKIJA BADAUJA.

Vengrija neduoda Austrijai 
maisto.

I'ruc trnnslation filed with the post- 
nastcr at Chicago, June 17, 1918, 
is required by the act of Oct. 6, 1917.

AVASHINGTON, birž. 15. — 
Darbo departamentas nuodug- 
liai tyrinėjo maisto padėjimų 
jentralinėse valstybėse ir sutra
ukoje paskelbė sekamų:

Turkija tikrai badauja; Vokie- 
ija ir Austrija vos pačios pra
simaitina; Bulgarija kenčia nuo 
’rukumo maisto mažiau negu 
kuri kita centralinė valstybė, o 
Vengrija yra geresniame padė
jime negu Vokietija ir Austrija.

Politiškai, indomiausiu tyri
nėjimo atidengiu dalyku yra 
lai, kad tradicine neapykanta 
tarp abiejų dalių dvilypes mo- 
larchijos apsireiškė Vengrijos 
atsisakyme atiduoti savo paly
ginamai gausumą Austrijai ir 
oficialis ir viešas pasipiktinimas 
mo faktu Austrijoj.

“Spekuliacija, godumas, sui
rimas transportacijos ir neliku
si organizacija yra dideliais fak- 
oriais maisto ^iluacijoj Vokie
tijoj ir pas jos talkiinkes”, sa
vo pranešimas.

AUSTRIJOS-VOKIETIJOS 
NESUTIKIMAI.

Tj uc Iranslation filed with the post- 
liiastcr at ('.hieago, June 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMSTEBDAM, birž. 15. 
Amsterdamo biržoje eina gan
das, kad Austrijos užrubežinių 
reikalų ministerio barono Būri
am) kelionė j Berliną yra suriš- 
a su įtempimu Austrijos-Vokie- 
ijos santikių. Manoma, kad į- 
empimas santikių dabar pasi

darė labiau kritišku. Pėdnyčioj 
Austrijos pinigai nupuolė vienu 
punktu biržoje,.

Berlinas paliepė užpulti 
italus.

True Iranslation filed with the post- 
master ai Chicago, June 17, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, birž. 16.—Mar
cei Ilunling rašydamas Echo de 
Baris sako, kad galbūt Austri
jos užrubežinių reikalų minisle- 
ris baronas Burian sugrįžo iš 
Berlino su paliepimais užpulti 
ant italų.

Vokietija buvo labai įpykusi 
už sumušimus Austrijoj ir ne
veiklumu Italijos fronte, kuo
met llindenburgas užpuola va
karuose.

Austrijos ministeriai 
rezignuoja.

True trnnslation filed with the post- 
tnasliT ai Chicago, June 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTEBDAM, birž. 15. - 
Pasak šiandie iš Vienuos gau
tos žinios, Austrijos lenkai rei
kalauja rezignavimo premjero 
von Seydler. Ji taipgi praneša, 
kad vidurinių reikalų ministeris 
grafas Toggcnburg rezignavo, o 
keli kiti ministeriai yra pasiren
gę rezignuoti.

SOCIALISTŲ KANDIDA
TAS SUIMTAS.

< ♦

True Iranslation filed wilh the post- 
muster at Chicago, June 17, 1918, 
as required by the acf of Oct. 1917.

WALLINGFORD, Conn. birž. 
14. Šiandie po piet Suv. Valst. 
galutinai areštavo Martin Phin- 
kettt, socialistų kandidatų į S. 
Valstijų gubernatorius. Vėliau 
tapo paimtos ir jo knygos ir po- 
pieros.

Paskandino 20 laivų Ameri
kos pakraščiuose.

True Iranslation filed with the post- 
niasler at ('.hieago, June 17, 1918, 
us rcųuircd by the act of Oct. 6,1917.

WASHINGTON, birž. 16. - 
Vokiečių submarinos granatos 
pelnyčius ryte paskandino nor
vegų barką Saniada už apie 90 
mylių nuo Virginia pakraščio.

Laivyno departamentas pra
neša, kad 15 žmonių įgulos ta
po išgelbėta kitu skuneriu ir 
persodinta ant kito laivo, kuris 
gabena juos į uostų.

Su paskandinimu Samara vo
kiečių submarinos viso paskan
dino Amerikos pakraščiuose 20 
laivų.

Nušovė penkis aeroplanus j 
vieną dieną.

True Iranslation filed with the post- 
inasler ai ('hieago, June 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

PARYŽIUS, birž. 15. — Pra- 
nešiuna, kad birž. 10 d. sergi. 
David E. Putliam iš Brooklyne, 
Mass., nušovė penkis vokiečių 
aeroplanus.

Trįs Pulnamo orinės pergalės 
yra oficialūs, o kitos dvi tyrinė
jamos.

Jei visos 5 pregalės butų ofi
cialiai priskirtos, Pulnam butų 
nušovęs viso 13 aero|)lanų.

JAPONIJOS JURININKAI 
CHINIJOS UOSTE.

True trnnslation filed wlth tne post- 
niaster ai Chicago, June 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

'POKYO, Japonija, birž. 15.— 
Japonijos jurininkai lapo išso
dinti nedėlioj S\vato\v, Chinijos 
sutarties uoste ir centre cuk
raus pramonės, 225 myl. į šiau- 
rrvčius nuo Gan ton.

Sulig čia išleisto oficialiu pra
nešimo, japonų jurininkai ta
po išsodinti delei sumišimų Chi
nijos uosle.

tr-------------------------------------- ------- --

Darbininkų Ju
dėjimas

V - -------- -------------------------------------------

Pakelė algą.

KANSAS CITY, Mo. — Vie
tos bravūrų darbininkai laimė
jo pakėlimų algos 18 nuoš. Peč- 
kuriams pakelia alga 20 nuoš.

Laimėjo $3 savaitėj.

BOSTON, Mass. — Lcathcr 
Handlers’ unija pareikalavo pa
kelti algų $4 savaitėje. Po ke
lių konferencijų padarytas kom- 
proiųisas, sulig kinio alga bus 
pakelta $3 į savaitę. Tokiu bil
du darbininkai dabar gaus $23 
savaitėj. Kada 1911 m. susilve-

800000 Ameri
kiečių Francijoj

Amerika neužilgo turės 
3,000,000 kareivių, iš kurių 

200,000 bus draftuoti.

True iranslation filed with the post- 
niaMer ai Chicago, June 17, 1918, 
tfs required by the ąct of Oct. (i, 1917.

WASHINGTON, birž. 15. — 
Provost Marshal gen. Crowder 
šiandie po piet pasakė senato 
karinių reikalų komitetui, kad 
Suv. Valstijų armijos progra
mas apskaito 3,000 000 žmonių 
po ginklu rugpjūčio 1 d.

Iš to skaičiaus, viršutiniškai 
200,000,000 bus draftuoti karei
viai, o likusis milionas — liuo- 
sa noria j.

Gen. Crowder taipgi pranešė 
kopniletui, kad drafto pirmoji 
klesa bus išsemta sekamą metų 
ir kad reikės imti žmones iš an
tros klesos, jei nebus padidintas 
drafto amžius.

Viršininkas Suv. Valstijų ar, 
m i jos štabo gen. Peyton C. 
Marsh šiandie pasakė laikrašti
ninkams, kad dabar yra daugiau 
kaip 800,000 Amerikos kareivių 
užjuryj.

Leninas apsilankys Berline.

True Iranslation filed with the post- 
mastei’ at ('hieago, June 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917.

ZURICH, birž. 1 . — Vossi- 
sche Zeilung rašo, jog galbul 
neužilgio atsilankys į Berliną 
bolševikų premieras Nikolai 
Lenin.

rč unija, darbininkai gaudavo 
$12 savaitėj.

CEDAR RAPIDS, la. — Gat- 
vekarių darbininkams po ilgų 
tarybų sutikta mokėti mini

mam 28c. į vai., o maximum 
32c.

Laimėjo streiką.

SAN FRANCISCO, Cal. — Po 
6 savaičių tarybų, negalėdami 
susitaikyti, čia buvo sustreika
vę 700 sandėlių darbininkai. Jie 
reikalavo $4 už 8 vai. darbo, 
vieton mokamų $3 už 9 vai. Jie 
laimėjo $4.50 už 9 vai. darbo 
dieną.

Laimėjo pakėlimą algos.

WHEELING, Va. — Sterling 
Products Co. darbininkai lai
mėjo pakėlimą algos nuo $3 iki 
$4.50 į savaitę, 8 vai. darbo die
ną, pusantros mokeslies už virš
laikius ir šventadieniu darbą ir L e
savaites vakaciją su užmokes
čiu. Naujos mergaites gaus $8 
savaitėje, prityrusios — $8.50, o 
“forcladics” $10.50. Vyrai gaus 
$80 į menesį.

Laimėjo $1.25 j dieną.
DENVER, Colo. — Nuo birž. 

1 alga Colorados geležies ir mi- 
singio molderių yra $6 už 8 vai. 
darbo su pusantros mokeslies 
už viršlaikį. Tai reiškia pakėli
mų algos po $1.25 į dienų. Ji 
paliečia inolderius ir coremake- 
ritis Denvcr, Pueblo ir Colora- 
do Springs liejyklose. *
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nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1X10 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
('.h icagoje—pačiu:

Metams .................  $6.00
Pusei meto ............................3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .............. L4.»
Vienam mėnesiui..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija.............................02
Savaitei ......................................12
Mėnesiui ......................... t......... 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Pusei melo .............................. 3.00
Trims mėnesiams .............. 1.65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui.....................65

Kanadoj, metams ................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Baš\lojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspaus<l«nimui laikrašy 
Ivj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Įteikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, tie to paliekant platesnius tar
inis tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei begiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia k rasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

True translation filed wilh (hc post- 
master at Chicago, Junc 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Pagelba Rusijai.

bar platiniies epidemijos — 
kas išgelbėtų nuo išmirimo 
milionus vaikų ir suaugusių 
žmonių, kuomet ji neturi nė 
reikiamų organizacijų, nė 
vaistų, nė pakankamai gydy- 
tojų!

Rusijai reikia pagelbos, ir 
tai ūmios. Ažuot kalbėjus 
apie kariška intervencijų 
Rusijoje, talkininkai genaus 
pasistengtų aprūpint jų ma
šinomis, industrijos produk
tais ir kapitalu. Ažuot kuž
dėjosi su Semionovais ir pa
našiais atžagareiviškais suo
kalbininkais, talkininkai tu
rėtų pasiųst Rusijon gerų in
žinierių ir daktarų, kurie pa
siūlytų savo pagalbų Rusijos 
žmonėms ir toms valdžios iš
taigoms, kurios tenai gyvuo
ja. Kada Rusija ims atsi
griebt materiališkai, tada ir 
jos drąsa atsigaus.

Tiktai tada sveikosios ten
dencijos joje ims viršų. Ir 
viena pirmutinių to pasek
mių bus sustiprėjimas suski
lusios Rusijos dalyse noro 
vėl jungties i daiktą ir ben
dromis jiegomis ginties nuo 
Vokietijos imperialistų. Tik
tai demokratinė federacija 
visų laisvų tautų, kitąsyk 
sudariusių Rusiją, gali pa
sekmingai atremti Vokieti
jos grobikų pasikėsinimus ir 
padaryt galą jų svajonėms 
apie pasaulio valdymą.

Bet kad Rusijai galėtų 
būt suteikta pagelba, tai tu
ri visų-pirma pasibaigti jo
sios izoliavimas (atskyri
mas nuo viso svieto). Talki
ninkai privalo pripažinti ją 
ir atnaujinti pertrauktus su 
ja ryšius.

Musų * 
dienraštis.

“Naujienos” retai teužsi- 
mena apie save. Kiti laik
raščiai nuolatos ragina savo 
šalininkus jieškot naujų 
skaitytojų, prašo aukų ir 
kalbina žmones pirkti* jų 
bendrovių serus, o musų 
dienraštis apie tai beveik ne
prasitaria.

Gal tai ir negerai. Save 
užmiršti laikraščiui nepri
dera — ypač tuomet, kuomet 
visuomenė iš jo tiek daug 
reikalauja.

Ant “Naujienų” guli ne
paprastai didelė pareigų na
šta. Jos pasiekia daug di
desnę minią, negu beveik vi
si kiti lietuvių laikraščiai. 
Jos kasdien neša naujas ži
nias ir mintis tūkstančiams 
žmonių; ir jos atstovauja 
reikalus lietuvių visuomenės 
branduolio ir pamato — dar
bininkų klesos.

Šitos aplinkybės daro “Na
ujienas” be galo svarbiu vei
ksniu Ame.rikos lietuvių gy
venime. Kiekvienam įžy
mesniam klausime “Naujie
nos” pasako savo nuomonę, 
su kuria skaitosi musų visuo-

žilas “Naujienų” paminėji
mas labai nugąsdino “Draugo“ 
šulus ir jie ėmė rėkli, kad Gri
gaitis esąs “vilkas“, kuris norįs 
paimti katalikiškas draugijas į 
savo “bolševikišką globą“ ir su
vilioti jas į “savo gardelį“.

Bet klerikalų organui to ne
gana. Jisai mėgina da ir “su
kritikuoti“ nepaklusnias draugi
jas, idant privertus jas sugrįžti 
į Kemešio sterblę. Tuo tikslu 
jisai spausdina sieksninį straip
snį, kuriame jisai ir gražumu 
pertikrineja ir baugina ir1 kolio- 
jasi ir visokius triksus vartoja, 
kokių tiktai gali sugalvot gud
raus jėzuito protas.

štai kaip jisai saldliežuvauja

me, kad katalikiškos draugijos 
nori suvaldyt kunigus, kurie 
skriaudžia ir už nosų vadžioja 
parapijoms. Kam čia “Drau
gas“ kalba apie “šviesą“ ir “mo
kslą“, kuomet jisai gerai žino, 
kad kunigai yra didžiausi mok
slo ir šviesos trukdytojai! Ka
talikiškos draugijos dėlto ir i- 
ma priešinties kunigų vadovavi
mui, kad jos mato, ko verti mu
sų dvasiškiai su jų klapčiukais 
— Pakštais, Račkais ir pana
šiais gaivalais.
• . •• k'’ 7

'Sveikatos Skyrius]
i____  __ —__ ______ l

Žmonių mulkini
mas.
(Tąsa).

—■ n...... —

Išparodymas p. Račkaus melų.

Ar begali būti didesnė nesą
monė, kaip šitie p. Bačkaus 
pliauškimai Jeigu socialistai 
ištiktųjų norėtų įvesti tokią 
tvarką, kokią p. A. B. perstatė 
musų kolionijos lietuviams, tai 
netiktai jis, p. A. B., bet ir kiek
vienas sveiko proto žmogus sto
tų i kovų prieš tokius pragaiš
tingus sumanymus. Bet turėti 
apie socializmo tvarką tokį su-

mokiną žmogžudystės, yra dau
giau negu kvailas. Socialistu o- 
balsis: lai gyvuoja revoliucija! 
—toli gražu neparodo jųjų tro
škimo lieti nekaltą žmonių kra- 
u ją. Tas obalsis yra nekas ki
ta, kaip tiktai lozungas kovos 
prieš išnaudojimo, priespaudos 
ir pavergimo sistemą. Visi ge
rai žinome, kad jeigu ne revo
liucija, tai Suvienytosios Vals
tijos gal ir po šiai dienai butų 
dar priklausiusios nuo Britų 
malonės. Jeigu ne revoliucija, 
tai keletas milijonų šioje šaly
je gyvenančių negrų ir šiandie 
tebeneštų sunkų vergijos jun
gą. Ir, ant galo, jeigu ne revo
liucija, tai Rusijos budeliai ca-

Truputį aptilus tiems kar
štiems ginčams, kuriuos iš
saukė nelaimingoji Brest-Li- 
tovsko “taika”, pasaulis vėl 
pradeda rimčiau svarstyt 
Rusijos klausimą.

Visi žino, kad ji randasi 
baisiam padėjime. Subyrė
jusi į krūvą skeveldų, kurių 
kiekviena sielvartingai ko
voja už gyvybę; draskoma 
pilietinės karės; kankinama 
bado; skriaudžiama Vokieti
jos ir gąsdinama nauju už
puolimu iš rytų pusės; paže
minta ir visų apleista, — ji, 
rodosi, smunka stačiai į pra
gaištį.

Dabartiniai Rusijos valdo
nai, bolševikai, nedavė jai 
nieko, ką buvo žadėję — nė 
taikos šaliai, nė žemės betur
čiams ūkininkams, nė duo
nos miesto gyventojams. In
dustrija beveik sustojus; ko
munikacija suirus; tvarkos 
nėra. Žmonės neturi net pa
prasčiausio užtikrinimo sa
vo gyvastims. ,

O galingasis Rusijos kai
mynas, Vokietija, skubinasi 
pasinaudot dabartiniu josios 
silpnumu. Užgrobusi buvu
sias Rusijos provincijas, ji 
daro tenai savo tvarką, įstei
gdama jose karišką diktatū
rą, atiduodama žemes dvari
ninkams ir net paversdama 
ūkininkus baudžiauninkais. 
Ir ji vis gilyn lenda į Rusijos 
žemę, nepaisydama padary
tos su ja sutarties.

Jeigu dalykai taip tęsis il
gesnį laiką, tai Rusijai grū
moja pavojus ne tiktai ne
tekti visų savo revoliucijos 
laimėjimų, bet ir sugrįžti 
prie aršesnių santykių, ne
gu tokie, kokie buvo antro
je devynioliktojo šimtmečio 
pusėje. Joje ne tiktai gali 
būt atgaivinta monarchija, 
dvarininkų galybė ir darbo 
žmonių pavergimas, o ir ga
li būt pakirstos visos gyvo
sios spėkos. Įsivaizdinkite 
tiktai, kad Rusijoje imtų da-

Katalikiškos drau
gijos ir klerika
lizmas.

Dažnai priseina kalbėt 
apie skirtumą tarpe katali
kybės ir klerikalizmo. Bet 
štai jums geras pavyzdys, 
kuris tą skirtumą aiškiai pa
rodo:—susirėmimas tarpe 
katalikiškų draugijų ir kle
rikalų lyderių Chicagoje.

Katalikiškos draugijos no
ri įsteigt pastovų ryšį tarp 
savęs ir sutveria susivieniji
mą. Klerikalų vadai taip- 
pat nori suvienyt į daiktą 
katalikiškas organizacijas. 
Bet jie nesusitaiko, kadangi 
klerikalų vadai nori, kad 
draugijų susivienijimą kon
troliuotų kunigai ir davat
kos; o draugijos negeidžia 
tokios .kontroles. Jos nori 
pačios save valdyti.

Iš to kįla kova ir skilimas.
Kuo šita kova pasibaigs, 

sunku dabar įspėti; bet jos 
priežastįs yra pamokinan
čios.

Musų kunigams, pasirodo, 
yra negana, kad katalikai ti
kėtų į Dievą ir pildytų savo 
religines pareigas; jie nobi 
dar, kad katalikai ir svietiš
kuose reikaluose pasiduotų 
dvasiški jos vadovavimui. 
Kaip tiktai katalikai nepri
taria jiems šitame dalyke, 
tai jie apšaukia juos “bedie
viais”, iškolioja visokiais ne
gražiais vardais ir ima kur
styti prieš juos savo pasekė
jus.

Tai yra klerikalizmas. Su 
, religija klerikalizmas turi 
dabai mažai bendra, nes jei
gu kunigams rūpėtų religija, 
tai jie nesikoliotų, nekeltų 
vaidų ir neapykantos ir ne
darytų kitų dalykų, kuriuos 
religija draudžia.

Yra tečiaus, kaip matome, 
ir tarpe katalikų nemažai 
tokių žmonių, kurie negei
džia būt klerikalais.

tiek priešai. Daugeli klau
simų jos pinhutinės iškelia 
ir išaiškina.

Tą žino gerai visi, kas bent 
kiek seka lietuvių spaudą. 
Jokio laikraščio vardas taip 
dažnai nėra minimas visų 
srovių spaudoje, kaip “Nau
jienų”. Apie jokio laikraš
čio nuomones taip daug ne- 
diskusuojama, kaip apie 
“Naujienų”.

Todėl mes ir jaučiamės 
turį teisės kreipties j savo 
draugus ir pakviesti juos 
pasidarbuoti “Naujienoms” 
— padėti mums dar plačiau 
paskleisti ir sustiprinti jas.

Yra labai daug žmonių, 
kurie nuolatos girdi apie 
“Naujienas”, bet dar neskai
to jų; yra taip-pat nemaža 
žmonių, kurie labai prielan
kus “Naujienų” reikalui, bet 
dar nėra niekuo parėmę jo. 
Tokius žmones reikėtų para
ginti, kad jie užsiprenume
ruotų “Naujienas” ir prisi
dėtų prie “Naujienų“ Bend
rovės.

Ne aukų “Naujienoms” 
reikia, o tiktai progos dar 
plačiau veikti ir pasekmin- 
giau atlikti savo pareigas 
■prieš visuomenę.

Dabartiniu laiku žymi da
lis “Naujienų” energijos iš
eina kovai su visokioms kliū
tims. Reikia daryti verti
kus, reikia didelės atsargos, 
rašant straipsnius; reikia 
ginties nuo įvairių skundų: 
mažiaus tuomet palieka lai- 
,ko ir jiegų tiesioginiems už
daviniams pildyti.

Todėl mes ir kviečiame 
draugus padėti mums.

Stokite, draugai, į “Nua- 
jienų” Bendrovę, nusipirk
dami bent po vieną jos šėrą, 
ir paraginkite savo pažįsta
mus užsirašyti dienraštį. 
Jums tai bus nedidelis pasi
puikavimas, o “Naujienoms” 
svarbi parama.

katalikiškų draugijų vadams:
Tie musų nelaimingi bro- 

lai, tai kai-kurie katalikiškų 
pašelpinių draugijų veikėjai. 
Su geriausiais norais, su gra
žiausiomis širdimis jie steigė 
savo pašelpines draugijas. Ta
rėsi daug nuveiksią savo ge
rovei, o taip-pat Bažnyčios ir 
Tautos labui. Ag ir nuveikė. 
Aklas butų, kursai jų nuopel
nų nepripažintų.
Tolinus verkia:

Bet lietuvio dvasia, skaisti 
ir gryna atvežta iš “krdjaus“, 
pergyveno daug sutrenkimų 
šiame laisvės krašte. Kol ka
talikų visuomenė snūduriavo, 
kol nebuvo stiprios katalikų 

spaudos,—veikė per ilgus me
tus šliuptarniai ir socialistai. 
Daugelį mūsiškių jie suklaidi
no, savaip nustatė, savaip pa
vedė. Nepergudrųs pašelpinių 
draugijų nariai, kasdien ma
tydami tuos savo draugus, ne
įžiūrėjo vienok (neįstengė 
įžiūrėti) tos gilios atmainos, 
kuri įvyko tų draugų dvasio
je, ar bent neįstengė suprasti 
pavojų, iš tos atmainos paei
nančių. O tą naują iškreiptą 
dvasią anie draugai nešę į sa
vo draugijų veikimą: ir vely-

mas buvo pastatytas ant svar
stymų, ir atsirado kišimasis į 
parapijų reikalus, ir vietomis 
net bausmės už ėjimą į baž
nyčią. A
Paskui “argumentuoja“ apie

A įsakymai j klausimus.

Jauna Motina iš Englewood, 
III., klausia:

L Ar nėštumas gali padaryti

2. Kaip galima įspėt gimdymo 
diena?C

Atsakymai
1. Ne. Tiesa, širdis lieka iš

stumta iš savo vietos ir neretai 
galima girdėti užimą jai pla
kant, bet paskui viskas sugrįsta 
f normą. Seniau buvo manoma, 
kad širdis padidėja nėštumo, 
bet platesni tyrinėjimai parodė, 
kad taip nėra.

2. Gimdymas turi įvykti į 280 
dienų'nuo pirmosios dienos pas
kutiniosios menstruacijos (mė
nesinės). Arba reikia pridėti 5 
dienas prie paskutinės menstru- 
icijos paskutines dienos ir at- 
skaitliuoti tris kalendoriškus 
mėnesius atgal. Bet tikro atspė
jimo dienos didžiumoj atsitiki
mų negalima padaryti.

Klausimai 3, 4 ir 5 lieka neat
sakyti, nes jie liečia privatiškas

Tik norime toms draugi
joms pasakyti dar vieną žodį.

Taip buvo ir bus pasaulyje, , 
kad tautų gyvenime vadovau
ja inteligentija. Kitaip ir būti 
'negali. Juk šviesa, mokslas

likų visuomenė, ačiū Dievui, 
turi jau savo gana skaitlingą

taip svietiškę. šios pastan
gomis tapo sudaryta naujos 
naudingos organizacijos, su
tvirtinta katalikų spauda. In
teligentija veda tautos vairą, 
apgina musų tautos idealus, 
jos sveikumą nuo įvairių pasi
kėsinimų ir priešų.

Chicagiškio susivienijimo 
veikėjai, matomai užmiršo lą 
faktą. Jie įsimanė stoti prieš 
visą musų inteligentiją, kuri 
juk supranta gerai tą, kad 
negalima, neverta ir nevalia 
kesinties ant katalikų Bažny
čios tvarkos—ir dėlto ta inte
ligentija užboikotavo aną su
sivienijimą.
Ant galo grąsina socialistais 

ir laisvamaniais ir plūstasi:
Kamgi šiandie nėra aišku,

Apžvalga
“DRAUGAS“ VERKIA 
IR KOLIOJASI.

“Naujienos“ jau minėjo, kad 
katalikiškų pašelpinių draugijų 
susivienijimas Chicagoje • per
traukė ryšius su klerikalų lyde
riais, ir kad kun. Kemėšis ėmė 
organizuot kitą katalikiškų 
draugijų susivienijimą “Katali
kų Vienybę”.

dis veda Grigaičio smegenys, 
o Kareivų ir Elijošių—Balu
čio smegenys. Ne tas vadovau
ja, kurs turi didelę gerklę ir 
gal dar labai karštą širdį, bet 
tas, kurs turi geriau išmiklin-; 
tas smegenis. Dinišos buvo ir 
pasiliks nelaimingais rėk
sniais, amžinais pastumdėliais 
kitų, kuriems tik užeis ukvata 
juos stumdyti.

Tokia to kunigų laikraščio li
tanija, Bet jisai nepasako svar
biausios savo verksmų priežas-

pratimą, kokį turi p. A. R., ga
li tiktai kokia kaimo bobelė, bet 
ne “sociologas“, kaip kad p. Ba
čkas savi' tituluojąs. Visų pir
ma p. Bačkas meluoja sakyda
mas, buk socialistai visą turtą 
ir pinigus išdalisią žmonėms. 
Jeigu socialistai taip manytų da
ryti, tai tuo pačiu jie visai nu
stotų būti socialistais. Sociali
stai kaip tik ir nenori jokių “da
linimų“. Jie tiktai nori, kad 
gamtos turtų šaltiniai, žemė ir 
gaminimo bei komunikacijos 
priemonės iš pri va tiškus nuosa
vybės pereitų į visuomenės nuo
savybę. štai kaip John Spurgo, 
savo veikale ‘Socializmo Min
ties Blaivumas“ apie tai sako: 
“Socializmui įvykus, valstybė 
valdys ir kontroliuos lik tuos 
daiktus, kurių negalima palikti 
atskirų žmonių nuosavybėje ir 
kontrolėje dėlto, kad jie tuomet 
galėtų išnaudoti kitus žmones ir 
semties pelno iš kitų žmonių da
rbo“.
namas
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p. A. B. fantazijoje.

Kas dėl “laisvosios meilės“, 
tai pirm negu parodžius p. Bač
kaus begėdiškus prasimanymus,

rai, su kurių leidimu Kražių ba
žnyčioje buvo išskersta keletas 
tūkstančių musų brolių lietuvių 
katalikų, tebesėdėtų ant so
sto ir prakilniausius Rusijos sū
nūs siųstų ant kartuvių arba j 
Sibiro tyrus. () juk caro n u I li
pdymą nuo sosto užgyrė ir po
nas Al. Račkus!

Kur gi čia yra tasai mc- 
“pinigų ir turto“ žmo- 
padalinimas”? Nebent

A. Račkus ir jo pasekėjai ture-

nuomonės nevalia išreikšti, ne
jaugi tik gintum jas.

K. ir A. Zarockam, Cleveland. 
O. — Kitur gyvenančių gydyt
negalima. Tik vietos gydytojas! tų žinoti, kad tikroji meile ir 
tai gali daryt. I tegali būti tiktai laisvame sau

St. Paurazas iš Rend, III., kla gyvenimo drauges ar draugo 
. I pasirinkime. Juk kaskart be-

i i a ii i . I didėjąs perskyrų skaičius aiškiai1. Ar sveika miegot kambary) I 1 J 1
. 4 ; 4 • • i i liudija, kad kur tiktai susituo-su uždarytais, ar atvirais lan I J

. i j v. <> Ikianl buvo peržengtos laisvogaiš, kada vejas pučia? I ... . , ,
o rz ! • • i ♦ i pasirinkimo taisykles, ten nėra2. kokis maistas sveikesnis- I’ ./ ,. v ... - I ir tikrosios meilės; o kur poro-ar daržoves ar vaisiai, ar mes;) I . ... _. o I ie nėra tikrosios meiles, ten ne-įsu alum? I . ,. . I ra ir doro šeimyniško sugyve-3. Ar galima gerai nuegol 1 ....... v. v ... I mino, sunkiai dirbančiam žmogui jei- I 

gu vakarienės jis privalgi) sun I Dabar pažiūrėkime, ar ištikrų- 
kios riebios mūsos ir prigeria a-1 jų socialistai tokios “laisvosios 
lauš? I meilės“ įvykdininio nori, kaip p.
Atsakymai:— I Račkus kad nupasakoja, štai

1. Visada sveikiau miegot ka-Į kas apie tai sakoma “Koinunis- 
inbaryj su pravirais langais, ne I lŲ Manifeste“: “Pagalios, žino- 
žiurint kokis oras yra lauke. Jei I <»«, kad produkcijos sistemos 
vėjas pučia, galima praverti lan. I panaikinimas, panaikina taipgi 
gus tik taip, kad viršuj jie butųj,r tos sistemos pagimdytą mote- 
atdari ir tuomet vėjas nekliudys | l’U bendrumą, lai yra, oficialę ir 
miegančiojo.

2. Žinoma, daržovės su vai
siais sveikiau, negu mėsa su a ! 
luni. Bet vienų daržovių ir vai
sių valgymas nėra užtektinas ii 
praktiškas daugeliui, todėl mai
šytas maistas — daržoves, vai
siai, mėsa, pienas, kiaušiniai ir 
kiti — yra tinkamiausias mais
tas, lik alus turi but nevartoja
mas.

3. Paprastai negalima, nejau

da per keletą valandų arba ne
jaugi jis perdaug apsvaigtų nuo 
•liaus, kas priverstų gal jį išmie- 
'got. Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiltikuose ieiėmtose. Daro 
visokius dokumentas irpopieras.

Namų Ofisas:
3111 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M(<v>to Ofisas t
III N. Doarborn St.

11V 11 Haity M(.
Tol. Central 4411

u...... ................
STOCKAI IR BONDSAI,

Noriu pirkti už grvnus pinigus Li
berty Bonds. Ateikite ir gaukite 
grynus pinigus. 
118 N. La Šalie st

Perkamo Francijos, Anglijos ir
Room 312.

ncoficialę paleistuvystę“. K. 
Kautsky, vienas žymiausių šių 
dienų socialistų teoretikų, savo 
veikale “Ant Rytojaus po Soci- 

I alės Revoliucijos“, kalbėdamas 
I apie individualizmą socialistinė- 
I je visuomenėje, tai yra, apie ste- 
I ngimąsi laisvai plėtoti savo as- 
| meni, štai ką apie tai sako: “Ka- 
Į rtu su individualizmu auga taip 
I -pat ir individualu lyčių meilė, 
I kuri randa pasitenkinimą tiktai 
susivienijime su vienu, tani tik
ru antrosios lyties individuu- 
mu”. Pasakymas, buk sociali- 

I štai mokina vogti, tai yra p. 
I Bačkaus šlykščiausias melas, į 
I kurį butų dagi perženia ir at

sakinėt. Aš žinau, ir faktais 
galiu prirodyti, kad vienas lie
tuvių katalikų kunigas bažnyčio
je iš sakyklos ragindamas 
parapijos moteris rašyties 
fraternalių 
kaip jas graudeno: “Jeigu 
vyras neduoda tau pinigų, 
prisirašius prie draugystės, tai 
tu pavogk nuo jo, bet vistiek 
prisirašyk“. Bet argi galima 
užtai kaltinti Kristaus mokslas? 
Jokiu burti ne.

organizacijų

savo 
prie 
štai 

tavo 
kad

UC8, Juk Visas ‘IuIykus ynl '“-‘caiudoTbondS . Kaltinimas, buk socialistai

Račkaus atsakymai į klausimuh. 
Užbaigdamas pirmą prakalbą, 

p. Račkus ragino klausytojus 
šviesties, lavinties ir vienyties, 
kad sujungtomis spėkomis iš
rovus tą šaknį, iš kurios išdygo, 
išaugo ir išbujojo kapitalizmas 
su visomis jojo žiauriomis pa
sekmėmis, ir kuri buk randasi 
nekur kitur, kaip tiktai bedie
vybėje.

Stebuklai butų, jeigu p. Rač
kus kitaip manytų.

Užbaigęs prakalbą, pradėjo 
atsakinėti į klausimus, kurių 
jis buvo gavęs devynes galybes. 
Iš p. Račkaus atsakymų į už
klausomis paaiškėjo gana įdo
mių dalykų. Vieną štai čia pri- 
vesiu: Klausimas: ‘Ar gerai pa
dare kun. A. Ežerskis, nuskriau 
sdanias merginą?“ Račkus at
sako: “Ar jis padarė gerai, ar 
blogai, tai to dar niekas nežino; 
bet atminkite, gerbiamieji, kad 
ir kunigas yra toks pat žmogus, 
kaip ir visi kili žmonės; todėl 
nėra ko stebėlies, jeigu ir jie 
kartais išklysta iš doros kelio. 
Aš žinau, kad iš 135 lietuvių ka
talikų kunigų, kokie 25 patapo 
kunigais ne iš pašaukimo, bet su 
išrokavimu turėti lengvą pragy
venimą. Todėl jie, vietoje būti 
gerais kunigais, yra ištvirkėliai, 
girtuokliai, paleistuviai ir tam v • • ««panašiai .

Ir taip kalba nekoks nors lai- 
svamanys, tikėjimo ir kunigų 
priešas, bet patsai kunigų auk
lėtinis p. Al. Račkus.

Prieš p. RaČkų ir “mokslinčius 
Tvardauckas“—niekis.

Antrą vakarą p. Račkus kal
bėjo apie buvimą Dievo danguj, 
sielos žmoguje, ir apie išsiplati- 
nimą žmonijos nuo pirmųjų tė
vų Adomo ir Jievos. Stebėtinas, 
pasirodo, iš p. Račkaus “moks
linčius.“ Kaip aš manau, lai jis 
ir “mokslinčių Tvardaucką“ 
kad tik “nebytytų“. Jis — ant
ropologas, etnologas, biologas, 
psichologas, geologas, sociolo

gas, fizikas, astronomas, me
dicinos studentas ir “ter- 
minologas” nes nukalė 
tris naujus terminus, bū
tent, “buzologiją”, kreizologiją“ 
ir “bezdžionologiją“. Pradėjęs 
prirodinėti, kad žmogus neišsi
vystė iš žemesnių gyvūnų, o bu
vęs sutverus Dievo, sako: “As ži
note, tamstos, nuo ko toji bez- 
džionologija paeina? Ogi nuo 
buzologijos ir kreizologijos“. 
“Supleškina“ Darvvino teorijas.

“Pas civilizuotas tautas Dar
vino teorija — sako p. Račkus 
kaip kokia pasaka buvo pasako
jama jau koks šimtas melų at
gal, o musų cicilikai dar ir da
bar ją tebeskambina. Daruino 
teorija šiandie jau nebeturi jo
kios reikšmės; mokslas jau se
nai priparodė josios supuvimą, 
čia gal but koks cicitikas mano 
sau: jeigu Dievas sutvėrė Ado
mą ir Jievą, ir jeigu jie buvo bal

'(Seka aut 3 puslapio)
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tais /.menėmis, tai iš kurgi alsi 
rado juodieji? Nesidžiaugkite
jus. bezdžionologai. Antropolo
gija aiškiai mums prirodo, kad 
žmonių rasės, jų budo ir spal
vų skirtumai, paeina nuo maisto 
ir klimato. Reikia žinoti, kad 
maistas, kurį mes suvalgome, 
musų kimų budavoja iš vidaus, 
o kožnas dasilytėjinias kimo iŠ 
lauko naikina jį taip, kad už 
septynių metų, nors mes da ir 
gyvi tebebutunir. musų kūnas, 
kuri mes dabar turime, nejučio
mis bus išnykęs persimainęs. 
(Publikoj šnabždėjimas: “O dėl 
ko gi juodukai nepersimaino 
kitas išgyvena ne septynius, bet 
septynias dešimtis metų!“) Bal- 
tveidži ii žmonės balti dėlto, kad 
jie, šalia mėsos, vartoja ir kito
kį, daug krakmolo turintį mai
šia. Raudonveidžiai vra raudo- 

C *

ni dėlto, kad jie maitindavosi 
vien lik žalia mėsa. Gellonvei- 
džiai geltoni dėlto, kad jie mai
tinasi beveik vienais ryžiais. 
Juodukai dėlto juodi, kad jie

gyvena šiltame krašte, Afrikoje. 
Filologija taipgi mums prirodo, 
kad visos pasaulio tautos yra 
šakos vieno ir to patirs kamie
no Adomo ir J ievos. O jei
gu jus, cicilikai, laisvamaniai, 
norite, tai galite būti ir beždžio
nes ainiais; kas mums galvoje“.
Sielos buvimo “prirodymas“
Puvimų sielos žmoguje p. Ra

čkus taip prirodinėjo: “Sulig 
fizikos mokslu, visi tie daiktai, 
kuriuos mes matome, galime 

palytėti, išmieruoti, pasverti ir

kokį nors kimo pavidalų; tokie 
daiktai turėjo pradžių, turės ir 
pabaigų. Organiškų daiktų, 
kaip kada, mes negalime matyti 
dėlto, kad kiti organiški daiktai 
užstoja tam kelių. Daleiskime,

lę) yra šerdis, bet jos nei maty
li nei patylėti negalime tol, kol 
neprašalinsime iš viršaus jų 
apsupantį medžio sluogsnį. Pe
čiaus savo mintyje mes galime 
pcrsislatyti sau josios pavidalų, 
spalvų ir lt., nepadarant jokios 
skylės ir neprašalinant apsupan-

S^TMALSTED ST. CHICAGO
‘.SKOURUP & Co

AK JUS NEKENČIATE NUO
kojų keblumų.

*• Mr '

RIAS. sopančias, prakaituojančias,— 
Šias, sulenktas, — silpnus riešus, už- 

r., naujikaulius, surembėjimus. įaugusius na- 
arba kokių kitokia iš daugelio negalių, kokių

Iriu 
gus 
žmogaus koja gal sirgti.

Neatidėliokite gydymo.
t zsisenėjusios kojų ligos gali tapti pavojingo 

mis ir atsiliepti ant jūsų abelnos sveikatos ir veik 
luino. Nekrutėkite skausmo ir neparankumo ii 
ginus. Pasisakyk mums savo ligų ir gausi žinovo 
patarimų nuo autoriteto ir specialisto įmonėse bai
siai varginančias kojas.

uit kokia liga yra. mes turime dėlto vi- 
i.sas arba gyduoles. Rašykite šiandien 
mo, kuris su mielu noru bus suteiktas.

Didelis Viešas Susirinkimas
UTARNINKE, Birželio (June) 18 d., 8 valandą vakare.

WEST SIDE AUDITORIUM SALĖJE
Kampas Taylor ir Bucine Avė.

Kalbės JOSEPH SCI1LOSSBEHG iš New Vorko ir SIDNEY IIILLMAN, 
geiierališkas prezidentas A. <’. W. of A.

Visi rūbų siuvėjai yra kviečiami atsilankyti į šį susirinkimų, nes šis su
sirinkimas yra pradžia kampanijos tarpe neorganizuotų rubsiuvią (’hi- 
cagoj. Apart garsinamų kalbėtojų bus ir kiti vietos kalbėtojai įvairiose 
kalbose. kviečia Ainalgamated Clothing Workers of America.

Angliakasiai
c

Notinlii ji gauti KASDIENINI DABBA ir uždirbti gerus pi
nigus Im i ateiti į NE\V BIVEB DISTIUCT \Vest Virginia. ANG
LIS BĖGA Nl t) KETI BĮJ IKI PENKIŲ PĖDŲ AUKŠTUMOS, 
kasama pikiais ir mašina ir mokama už toną. Musą GERI ANG
LĮ KASIAI UŽDIRBA N(O $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAI
TĖ Transportacija nekįia. Platesnių žinią klauskite ypatiškai 
arba rašykite savo prigimta kalba į:

MR. C. P. ANDERSON, DEP. N. 
MCDONALD, V>. Virginia.
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minties joks daiktas sulaikyti 
negali; ji neturi jokių ribų ir y- 
ra nes kas kita, kaip liktai žmo
gaus sielos apsireiškimas“.

Gaila, kad p. Račkus nepaaiš
kino, • kokį apsireiškimų turi 
mintis pas gyvulį. Tas pasilie
ka Dievo galybės, ar p. RaČkaus 
“grynos“ logikos paslaptimi.
Dievo buvimo “prirodymas

Dievo buvimų p. Račkus aiš- 
Į kino daug-maž taip: “Jokis mo
kslas dar nėra prirodęs Dievo 
buvimo ar nebuvimo. Betgi di
džiausi pasaulio mokslinčiai liu
ke manvti, kad turi būti kokia 
nors augščiausioji galybė, kuri 
davė visam tam, kurį mes ma
tome, judėjimui pradžių. Ir ne
abejotina, kad Dievas yra. štai, 
daleis' imu. jus einate ir susitin
kate sumušiu, sukruvintų žmo
gų’ kurį jus dar labiau sumuša!, 
suspardote, palikdami jį menkai

tolinus nuo j
Į pasigailėjimo jausmas 
sąžinės halsas sako jums, __
jus taip darydami pasielgėte ne
dorai. Ir šilas štai žmogaus są
žines balsas yra nekas kita, kaip 
tiktai augščiausios Dievo teisy
bės apsireiškimas. Iš to jau ga
na aišku, kad tikėjus, jog Die
vas yra. O jeigu Dievo ir ne
buitį, tai tikėdamas žmogus nie
ko nepralaimūsi,“ — pagalinus

jo. kila jųsų širdyje I 
o jausmas, ir jūsų! 
is sako jums, kad

užreiškė ponas Račkus.
Biblija ir mokslas.

Šie gydytojai persergsti publiką prieš varto- | Sergėkite 

jimą pamėgdžiojimo vieton Nuxated Iron
Sako, Kad Paprastas Metallic Iron Prirengimai negali duoti tų pačių

SVEIKATOS, J1EOOS BEI PAKANTRUMO
Kaip Organic Iron. Dar gali sugadinti vidurių dirbimą, sugaišint secretions ir todėl padaryt dau 
ginu blogo, negu gero ir kad sveikatos oficicriai, taipgi gydytojai, visur turčtų persergėti publi 

ką prieš vartojimą pamėgdžiojimų vieton tikrų gyduolių.

Dr. James Francis Sullivan, buvusis levuc Ligonbučio (Išlaukinio Dep.) 
Bellevue Ligonbučio gydytojas, 
(Išlaukiniame Ihep.) New Yorke ir 
VVeslchester pavieto ligonbutyje. 
Dr. A. J. Nevvman, buvęs policijos 
departamento gydytoju Chicagoj; 
Dr. Ferdinand king. New Yorko 
gydytojas ir Medikalis rašėjas, 
taipgi ir kiti duoda naudingus pa
tarimus ir informacijas Organic 
Iron vartojime, kaipo toniką su- 
budavojimui sveikatos ir kraujo.

Parinklą gydytoją atsargus lyrinė- 
jimas tarp aptiekorią ir ligonių pa
rodė lą faktų, kad tuksiančiai žmo
nių vartoja Iron nesuprasdami skir
tumo tarp Metallic Iron ir Organic 
Iron ir tokie žmonės dažnai neaplai- 
ko gyvumo, sveikatos ir pakantrumo, 
kurio jie jieštto vien todėl, kad jie 
vartojo neatsakantį Iron. Išrodo, 
kad jie manytų, jog Iron yra Iron, 
panašiai į lai1, kad sakytume bulvė 
yra vis tu pati bulvė, ar lai ji butą 
virta ar žalia, visai apsilenkdami su 
ta h isybe, kad virimo procesas bul
vėje padaro svarbių permainą, ir 
tuomet jau ta pati bulvė esti daug 
naudingesnė kaip kunui, taip ir 
kraujui. Vargiai kas nors manys, 
kad iš žalios bulvės butų galima tiek 
pat maisto gaut, kaip ir iš virtos. Ir 
taip, pagal nuomonę nekuriu gydy
tojų, kurie studijavo šį dalykų, pa
imant žalią, neprirengtų, Metallic 
Iron, yra visliek, kaip ir valgymas
įmant Žulių, neprirengtą, 

žalios bulvės.

Užbaigęs antrų savo prakal
tų, vėl pradėjo atsakinėti į klau

simus. daugiausia tikybinio tu
rinio. Keletu jų.čia privestu.

Klausimai: — .Jeigu pasaulį 
veriant viena diena skaitėsi mi- 
iomis melų, ir jeigu, anot Lib
ijos, Dievas sutvėrė žoles ir ki
ekius augmenis trečių diena, o 

saulę tik ketvirtų dienų, tai gi 
už milijonų melų, tai kokiu gi gydytojai sa 
aidu tos žolės ir auginenįs au

go be saulės šviesos ir šilumos

Todėl žeminus pažymėti gydytojai 
pataria tiems, kuriems reikalingas 
sustiprinimas, padauginimas kraujo, 
eit pas savo šeimyną gydytojus ir 
gaut receptus, prirašančius Organic 
Iron — Nuxated Iron ir nunešt juos 
pas savo aptiekorią, kad ten (lan
giaus nebūtą klausinio apie teisingu
mą reikalingų gyduolių. Bet jeigu 
nenorėtą save vargint su gavimu re
cepto ant Nuxatc(l Iron, tuomet tik
rai pažiūrėk ant užrašo ir žiūrėk, 
kad 'ten rastųsi žodžiai NUXATED 
IKON, išspausdinti ne NIJX and I- 
RON neigi kita kokia fbrnąi, bet NU- 
NATED IKON.

Pažymėtinos pasekmės yra pada
rytos per Nuxated Iron ir jo didelį 
išplatinimą (yra aprobuojama, kad 
ti įs milionai žmonių vartoja jį j me
tus), tas paragino prie daugelio pa-

savo akis

Atsakymas: — Matote, tams
os, biblija nėra kokio nors mo
kslo aiškintoja; ten viskas truin-

mėgdžiojimų 
jo, todėl šie

ko, kad svei- 
. kolos oficie- 
1 riai ir gydy? 
tojai v i su r 
turėtų perse- 
rgėt publiką 
prieš varto
jimą pamėg
džiojimų gy
duolėse ir y- 
patingai per-

Tel. Boulevard 2570.

Chicago, III.

AkvišerRa
Mrs. M. Kulikauskas

Gerbiamoji Visuomenė:—
Šiuomi pranešu, kad aš persikėliau t kilų vie

tų. Dabar mano gyveninio viela randasi po nu
meriu

720 W. 35th Str

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St. 
Kampas 22ud pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Canal 4626 

Ncdėldienlais tik pagal sutartį
Bezidencijos Telephone Albany 5546

1553 VV. MadUon st.
Suite 600-612

Valaudna: 10 iki 12 ryto
Ptionc Haymarkct 2563

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPEC IALIAI: Muleva nialevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St. t Chicago, HL

gydytojų, New York’e, taipgi West- 
ehesterio pavieto ligonbučio. Dr. 
Ferdinand King, Ncw Yorko’o gydy
tojų ir medikališkų autorių, taipgi 
ir kitus, kad publika butų informuo
ta šiame dalyke ir apsaugota nuo 
vartojimo Metallic Iron’o priedanga, 
kad lai yra Nuxated Iron, arba tokis 
jau geras, kalį) ir Nusated Iron. Kas 
link vertės Nusated Iron’o Dr. Su
llivan sako: “Aš stipriai pabrėžiu gy
dytojams didelį reikalingumų egza
minavimo ligonių kraujo, kurie yra 
silpni, maža kraujai ir sumenkėję. 
Tuksiančiai žmonių melas iš me
to kenčia nuo fiziško silpnumo ir 
didėlio nerviškumo, dėl stokos Iro- 
n’o savo raudonojo kraujo korpns- 
klčse, nei nežinodami tikros prieža
sties savo negaliai. Be Iron jūsų kra- 
Ujuj, JUS maistas praeina it tie ker
nai, kurie perlenda pro iškeltas, iš
dilusias girnas, kad grudai liekasi 
nesiunalli.

“Bet mano nuomone, Jus negalite 
padaryti žmonių stipriais, gyvais ir 
pasekmingais, vyrų su

Mažakraujo žmogaus oda yra nuba
lus, kūnas suvytęs, muskulai sumen
kėją; smegenis vysta ir atmintis ny
ksta. Dar dažnai jie tampa silpnais, 
nervuotais, greitai pykstančiais, nu
liūdusiais ir sujukusiais. Kuomet 
geležis apleidžia moteriškės kraujų, 
rožinis dažas pranyksta nuo jos vei
dų“.

>ai pasakyta. Reikta žinoti, kad . sergsti .prieš 
saulė buvo sutverta pirmiau ne 
<aip musų žeipė, liktai jai kitaip 
vadinosi. “Saule“ ji pradėjo va- 
dinties liktai po to, kaip nuo jos 
atskilo musų žemė ir kitos pla
netos. (Publikoje šnabždėji
mas: ‘Tu pats bedievis ėsi, jeigu 
tu taip kalbi! Musų žemė ne 
nuo saulės atskilti, bet dievas jų 
sutvėrė!)

KL: Jeigu Adomas ir Jieva 
buvo pirmaisiais žmonėmis ant 
svieto, tai kaip jų sunūs Kainas, 
apsigyvenęs žemėje Nod, į Rytus 
nuo Eden, taigi nuo vietos, kur 
buvo rojus, surado sau moterį, 
kuri pastojo nėščia ir pagimdė 
sunu Anoka? C c

Al. Matote, Adomas gyve
no labai ilgai, turėjo daug sū
nų, taipgi ir dukterų. Jam dar 
tebegyvenant jau daug žmonių 
buvo prasiplatinę po visų pla-

I)r. James F. Sullivan, 
buvusis Bellevue Li
gonbučio (Išlaukinia
me Dep.) New York’e 
ir Westchcster pavieto 
Ligonbučio gydytoju- 
mi.

v a rto j imą 
: pamegdžioji- 
1mų vieton 

N u x a t e d 
Iron, kuris 
vieloje buvimo Organic Iron gali 
Imt nieku dauginus, kaip tik Metallic 
Iron Compound, kuris, kaip kokiuo
se atsitikimuose, gali atnešti (lan
giaus blogo, negu gero. Platus iš
garsinimas viršui paminėtos infor
macijos apie įvairius Nuxatcd Iron 
apgarsinimus buvo patarti per Dr. 
James Francis Sullivan, buvusį Bei-

ne kaip aniolai danguje, kurie 
esą pavergtais Dievo tarnais (čia 
vėl publikoje šnabždėjimas: 
“Jeigu ant žemes daugiau lais
vės kaip danguje, tai pasikavok

nėjo, kad Dievas jokios nuo 
žmogaus garbės nereikalaująs, 
nes ir taip perdaug jos turįs 
(čia vėl publikoje: “Matyt, kad

Pastaba
mas daiktas, kad Kainas, nuvy-

»an moterį iš savo gimines.

lūs klausimus pasakė ir daug 
ko įdomaus, kai kur patsai su
kirsdamas biblija aršinus negu 
koks laisvamanis. Jis užginči
jo biblijoje pasakojamam tva
nui ant visos žemės, prisitaiky
ta mas prie geologijos mokslo. 
Užginčijo buvimų velnio, taipgi 
ir pragaro, sakydamas: “Koltai 
žmonės nieko nesuprato, lai vel
niu buvo priimta vadinti kiek
vienas blogas žmogau** darbas. 
O pragaras, tai taipgi yra ne kas 
kita; kaip tiktai žmogaus sąži
nės neramumas. O jeigu žmo
gus veda dorų gyveninių, sąži
nė jo nekankina, tai ir yra žmo
gaus dangus“.

1 Pasakė taipgi, kad žmonės 
ant žemės turi daugiau laisves,

Stebėtinas dalykas, kad p. Ra
čkus jokiu budu nemoka, ar ne
nori, atskirti laisvamanybės nuo 
socializmo mokslo. I artum

Dr. Schuyier (L Jaipics, Sv. Elzbie
tos Ligonbučio vizituojantis gydyto
jas, Ncw Yor-2 
ko, sako: “Nie 
kuomet p i r- 
miaus aš nesti 
duvęs jokit 
m e d i k a ] i 
škų informa
cijų nei puta 
rimų per spa
udą. n e s a 
netikiu į tai. 
Bet reikale 

Nuxated Iron 
aš jaučiuosi 
kad prasižeių 
čiau prieš sa
vo pareigų už.-Or Schuyier C. Jaunes, 
tylėjęs a u i Ligonbu-, . ,. *. ..cio vizituojantis gydy
tai. As pats jitojas, Nevv Yorke.

vartojau ir sa
vo ligoniams davinėjau, o pasekmės 
iš to didžiausiai stebino mane. Ir 
tie, kurie greitu laiku nori padidint 
savo jiegas, sveikatą ir pakantrumų,' 
atras dauginusiai atsiminti, stebu
klingai veikiantį vaistą.

Jeigu žmonės lik jį vartotų, kuo
met jie jaučiasi silpnais, arba suvar
gusiais, vietoje vartojimo įvairių sti
muliuojančių vaistų, alkoholio, ‘esu 
tikras, kad tuksiančiai žmonių įgy
tų raudonuosius kraujo kūnelius, pa
didintų savo fiziškų energijų ir pa
statytų save pozicijoje, kad nubai
dytų milionus apie mus lekiojančią 
parazitą. Tas stebina, kaip daug 
žmonių stokuoja kraujuje geležies ir 
nuo to kenčia, tuom pačiu laiku jie 
to nežino. Jeigu Jus nesijaučiate ge
rai, Jus turite padaryt sau sekantį 
išmėginimą: Matykite, kiek ilgai jus 
galite dirbti, arba kiek toli Jus ga-. 
lite nueit be nuovargio. Paskui pa- ■ 
imkite dvi po penkis granus Nux-1 
aled Iron plotkcles po tris kartus į 
dieną po valgiais bėgyje dviejų sa
vaičių. Po to vėl išmėginkite savo 
stiprumų, patėmykite, kiek Jus atsi- 
gavote“.

Išdirbėjo pastaba—Nuxated Iron, 
kurs buvo vartotas pirmiau buvusio 
Suv. Valstijų senatoriaus Chas. A. 
i'ovvne, su tokiomis stebėtinančio- 

_ inis pasekmėmis ir kuris yra prira- 
Dr. A. ve'šytas ir rekomenduotas viršuje perliausis Chicagos polici- • . _ J *jos chirurgas. TaipgigJtiJtojus, nėra paslaptine gyduole, 
buvusia naminiu Jef«bct viena, kuri yra gerai žinoma ap- 
ferson Park Ligonbu-t’ekoriams visur. Nepanaši i pie
čio chirurgu Chlcagoj.'nesni Inorganic Iron produktus, sis 

yra lengvai pritaikomas, neužgauna 
danių, neanjuodina jų, nei nepaga
dina vidurių. Išdirbėjai gvarantuo- 
ja pasekmingą ir visiškai užganėdi
nantį rezultatą kiekvienam pirkėjui, 
arba jie gražins Jums pinigus. Ji yra 
parduodama pas visus gerus aptie-

geležine va

□ua, iiuu pa-

ganic Iron— 
N u x a t e d

Dr. Ferdinand King, Iron, prieš 
gydytojas New Yorke y arto siant 
ir medikalis rašėjas. juos.
Dr. A. J. Ne\vman, buvusis polici

jos gydytojas Chieagoje, ir buvusis 
naminis Jeffcrson Park Ligoninėj 
Chicagoj, gydytojas, sako: “Mano 
ypatinga pareiga bėgyje praėjusių 
šešių metų buvo gelbėt užlaikyme 
Chieagoje penkis tūkstančius mėlyn- 
kočių geroj sveikatoj, kad fiziškai 
jie butų užtektinai stiprus paremt 

gamta teikia
mus sunkum
us. Paskuti- 

nuoju laiku aš 
buvau para
gintas, kad iš
mėginus jį. ši 
gyduolė pri
gudo per mano 
paties patyri
mą, kad ji pra 
lenkia bile gy 
duolę pagami
nime raudo
nojo kraujo, 
subudavojime 
nervų, sudru- 
tinime musku
lų ir atitaisy
me vidurių vi
rinimo.”

Dr. Ferdinand King sako: “Gydy
tojai turčių daugiau prirašinėt Or
ganic Iron—Nuxated Iron savo ner
viškiems, sumenkčjiisienis, silpniems, 
blogai atrodantiems ligoniams. Iš
blyškimas reiškia mažakraujystę, korius.

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau- 
Iančiam pardavėjui, nes jie su- 
eiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
flaliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iums akinius tikrai. Darbų atliu
li belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. ChieaT
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašų V 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto fln 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo A 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenčjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dealbarn St. kumpus Monroe, 

D U DACC chicago, ILLINOISIIF lj_ IV|H KUvd Room 506 ir 507 ( rilly Bldg. Važiuok 
■PI a w elevatorių iki Penkto augšto.
Vfllandos: Kasdien 9 Iki 4. Nedčltlieniais 10 iki L Taipgi Panedč- 
lyj, Seredoje. Petnyčioje ir Subatpje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

laisvamanybe ir socializmas lai1 Nuo metų nesuvadžioj antis ir letuv-
vienatį ir tas pat dalykas. Kad 
laisvamanybe nieko 'bendra ne
turi su socializmu, pavyzdžiu 
gali būti ir Dr. J. Šliupas.

Vienas dalykas, kuris mane 
džiugina, tai tas, kad ponas Ra
čkus pripažįsta, jog teisybė, ga
lų gale, turės paimti viršų. O 
iš kurios pusės loji teisybės per
gale ateis — lai nuspręs laikas 
ir pasaulio pirmyneigos suki
mosi ratas. —Anykštietls.

- j ■ ..K .1-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir GATVĖS

Prie iftsiiiaritlimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D*ro Rlcbter’io 

PMN-EXPHLER
iilky numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ“

35c. Ir 05c. buteliukM vitosc aptlekoso arba 
staMal nuo

P. Ab. RICHTBR A CO.
7S-8O W«shlngton Street, York, N. V

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
T

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja DykiDykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama i vai

kus. VeL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephonc Yards 4817

Aptiekos Tel. Drovcr 8'148 
Rezidencijos —Boulevard 9812

DR. A. J. KARALIUS
GyifMas k Chtagis

X-SP1NDULIAI

3203 So. Halsted St.
Valandos: 9—12 ryto; 

2—9 vakare.

DR. 9. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
(iyveniinas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kerte 32 at. 
Chicago, Iii.

Moteriškij, Vyriški! ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS! 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo (i iki 8:30 va k. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards G87

rclephone Yards 5032

Dr. M. StiiĮinicki■
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki tl ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1023 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Teleyhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 
. VALANDOS: 8- » ryto, tiktai.

Resid, 933 S. Ashland Blvd. Chlcag< 
Teltphon* Haymarket Ž544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chkagt 
Telephonc Drover 94M

VALANDOS: 10—11 ryto: 2—1 popUtų 
7„R caknra NetĮAlloinie 10—

Tel. Pulhnan 342
Dr. J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
10781 So. Michigan Ava. 

Roseland, TU.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. Ln Šalie St. 
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telcphone Rockwcll 6999

A. M. KA1T1EN8
8ugabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes U* duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago
1325 80. Halated 8t., Chtcsy

TELEPHONE YABDS 1114.

Br. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 19

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—0 va
kare. Tel. Canal 4367.
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I Chicagi ir Apielinke

Už ką jj kaltina?
Moralybes reikalų inspekto
riaus raštinėj tarnavę yagjs, 
grobšai ir šiaip “abejotinos 
doros” žmonės.

Pagalios, 39 kaltinimų punk
te sakoma, kad Funkhouseris 
esą spyręs min. departamento 
darbininkus atlikti jo privatines 
pereigas. Priešingame gi atsi
tikime grąsinęs jiems atstaty
mu nuo darbo.

Laukiama didelio skandalo.

simena, kad trejetą savaičių at
gal buvo suspenduota antrasai 
policijos superintendentas ir mo
ralybės reikalų inspektorius, 
maj. Funkhouseris. Jo suspen
davimas iššaukė griežtų protes
tų Chicagos klerikalų abaze: į- 
tekmingiausiose jų organizaci
jose, kuriose vadovauja kone iš
imtinai vieni tik kunigai, savo

čia nepažymėtų) turįs vei
kiantysis policijos viršininkas 
prieš antrąjį policijos superin-

inspcktorių, maj. Funkbouserį. 
Patikrinimas tų kaltinimų, ta-

testo rezoliucijų, reikalaujan
čių sugražinti maj. Funkhouse- 
riui jo “džiabą”. Patį Funkh- 
ouscrj klerikalai pristatė kaipo 
gerinusį, išinintingiausį ir ga
biausi žmogų — pilnai atsakan-

tur būt, prasidės sekamą pane- 
dėlį, birželio 24 dieną.

Sanryšyj su tuo policijos de
partamente laukiama naujo di
delio skandalo. Kadangi, kaip 
minima kaltinimuose, Funkhou- 
serio pagelbininkai sekioję netik 
patį policijos viršininką Schu- 
ettlerį, bet ir daugiau “įžymių 
piliečių“ — tai rasi ir pasta
rasis “turės ką pasakyti”...

Pagyvensime — pamatysime.
riaus vietai, t ž kiek laiko jie 
betgi urnai permainė frontą ir 
jau reikalavo, “idant miesto ta
ryba nesikėsintų” atimti antra
jam policijos superintendentui 
teisę cenzūruoti krutamųjų pa
veikslų teatrėlių filmas nežiū
rint ar juo bus pats Funkhouse-

Pripažįsta darbininkams 
organizavimos teisę.

tele-

Dttbar veikiantysis policijos

ketinimų, už kuriuos buvo sus
penduoki antrasai policijos su
perintendentas. Sulig vietos di- 
dlapių, maj. Funkhouseris kal
tinama net 39 įvairiuos prasižen
gimuos Svarbiausi jų esą: 
nederamas policijos perdėtiniui 
elgimosi; nepildymas savo per
eigų: nepaisymas policijos virši
ninko isakvmu; davimas netei- 
singų oficialių pranešimų; ne
pasitikėjimas policijos viršinin
ku ir šnipinėjimas jo žygių; tai
pgi sekiojimas tūlų kitų įžymių 
asmenų bei civilės valdžios na- c 

rių ir tt.
Pirmame, antrame ir trečia

me kaltinimų punktuose, pv., 
sakoma, kad: maj. Funkhouse- 
ris saindęs ir laikęs savo rašti
nėj žmones, kaipo moralybės 
reikalų iuspektorius-pagclbinin- 
kus, grobšus-papirkų medžio

tojus, vagis, buvusius prasižen
gėlius ir šiaip prostitučių meilu
žius; taipgi kitokius 
ga reputacija žmones.

Bet atsisako turėt ką nors 
bendra su jų organizacija.

Pagalios po ilgų kivirčų, 
grafo kompanijos sutiko išpil
dyt dalį savo darbininkų reika
lavimų. Pirmoji jų, būtent Po
stai Telegraph-Cable kompani
ja,* pripažino darbininkams tei
sę organizuoties. Jos darbinin
kai, vadinas gali stot į Commer
cial Telegraphers’ uniją. Beto, 
visi atstatyti darbininkai-unijis- 
tai bus sugražinti atgal darban. 
Vis dėlto, kompanija atsisakan
ti turėti ką nors bendra su tele
grafistų unija. Visokie nesusi
pratimai algų ir šiaip kitais klau
simais turėsią būt rušami tam 
tikra darbininkų delegacija iri 
kompanijos atstovais. Belo, te
legrafistų unija neturėtų teisės 
ruošti streikų nei gi leist tatai 
daryt savo nariams. Visi nesu- 
supratimai turi būt išrišti arbi-l 
t racija. Į

Wcstern

dai* toliau. Ji griežtai atsisako 
pripažint savo darbininkams 

teisę organizuoties j Commcr-

kalauja, kad darbininkai sutver-

sulig jos nurodymu. Unija ture-

blo-
Tuo

partamentui skirtus moralybės 
reikalus žmonėms, žinomiems 
kaipo blogo dorinio charakte
rio asmenims, ir nedaręs pastan-

telegrafistų įgaliotinių suvažia
vimas. Dargi, kompanija sū

vimo išlaidas. Suvažiavime tu
rėtų būt patiekta naujosios uni-

kuopos, kurios priguli prie Lic- sutartis su Chicagos miestu sa- REIKIA DARBININKŲ 
tuvių Darbininkų Tarybos, bu
siančios išbrauktos iš Liet. Soci
alistų Sąjungos. Kaikuric buvo 
pradėję verkti, kad ims ir iš
brauks, ir busią blogai. Bet vie
nas draugas paaiškino, kad vie
nas Stilsonas išbraukti negali, 
tai tie, kurie verkė nusiramino. 
Po ilgų ginčų tapo nutarta nebe
siųsti mokesčių į centrą iki se
kamo susirinkimo.

—L G. ir Ten Buvęs.

ko, kad už važiavimą gatvekariu 
ji negali imti daugiau kaip 5c. 
nuo žmogaus.

VALSTYBINIAI NEMOKAMA DAR- 
BO| PRIRODYMO BIURAI

PARDUODU naminius rakandus 
dėl dviejų kambarių ir virtuvės. 
Parduosiu sykiu arba atskirai.

Zigmontas Petronis, 
1735 W. Division st., Chicago

Ketvirtaine ir penktame kaiti
nimų punktuose sakoma, kad 
Funkhouserio raštine išeikvoju
si dideles sumas pinigų apjuo- 
diniinui gero vardo ir pasivedi
mo piliečių—vyrų ir moterų— 
kas neturi nieko bendra su maj. 
Funkhouserio raštine neigi pri
sideda prie užgniaužimo esamo
jo blogo — ištvirkimo.

Beto, is Funkhouserio raštinės 
gaudavę algų ir tokie žmonės, 
kur taip sakant, neatlikę naudos 
nei už sudilusį dvilekį. O kitur 
vėl jis laikęs darbininkų, kurious 
sulig miesto tarybos patvarky
mu, įėjusiu galčn vasario 20 die
ną š. m., jisai turėjo atstatyti 
ir t. t. ’

Bet kas svarbiausia, — Funk
houseris, esą ncpildęs savo per
eigų ir kaipo filmų cenzorius. 
Jo raštinė esą neturėjusi reikia
mų užrašų apie nusiskundimus 
(turbūt teatrėlių savininkų) ir 
patvarkymo sulig kratomųjų 

paveikslų teatrėlių peržengimus, 
ir neigi stvėręsis griežtų ir ūmių 
priemonių prieš tokius prasižen
gimus.

kompanijos nurodymų.
Matyt, kompanijai labai svar

bu, kad josios darbininkai nesu
siorganizuotų į Commercial Te- 
legrapbers* uniją. Ar tečiaus 
darbininkai sutiks priimti tokį 
jos pieną, sunku pasakyt.

NORTH SIDE
LSS. 81 k p. susirinkimas.

Birželio 13 dieną, LSS 81 kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 40 narių. 
Iš protokolo ir apyskaitos pasi
aiškino, kad kuopa yra geram 
stovyje, turi 82 pilnai užsimokė- 

| jusiu nariu ir keletą neužsimo
kėjusių už 5-6 menesius.

Įvairius reikalus svarstant, 
kuopa nutarė paaukoti $5.00 
vaikų dieninėi globai ant Brid- 
geporto.

Baigiant susirinkimą, kilo dis-1 
kusijos apie prigulėjimą prie

Tarybos ir Liet. Socialistų Sąjun 
jungos. Buvo paaiškinta, kad 
ponas Stilsonas apskelbęs, jog

/

Pakvaišėlis nušovė 
mergaitę.

Charles Romano už dešimties 
dienų ketino apsivesti su Katri
na Bonse, 23 metų mergaite, 
kuri gyveno 3128 Warren avė. 
Jis nupirko jai naują automobi
lių ir subatos rytą išvežė ją pa
vežioti. Insukant iš Raeinc avė. 
į Jackson bulvarą, pasigirdo šu- 
vis, ir mergaitė sukrito automo- 
biliuje. Jaunasis greitai ją paė
mė aptiekon. Kulka jau buvo 
pataikiusi ties dešine ausin. Ji 
mirė vežama ligonbutin. Roma
no patėmijo šoviką ir jį nurodė 
policijai. Tai buvo tūlas Harry

Cox, gyvenąs 1948 Larrabee 
str. Jis luojaus prisipažino ir 
policmanui pasisakė į ausį: “Aš 
maniau, kad tai buvo Harry, 
kurs sugadino mano auklėtinę 
dukterį. Aš šoviau į jį. Dabar 
matau, kad mano buvo apsirik
ta”. Vėliaus policijos stotyj jis 
pasakojo jau kitaip, sako: “Jie
du yra vokiečių šnipai. Dabar 
aš daugiau nieko nesakysiu; pa
aiškinsiu vėliaus”. Iš visko ma
tyt, kad tai buvo pamišėlis.

True translation filed with the post- 
nuisler nl Chicago, June 17, 1918, 
as reųuircd by the net of Oct. 6,1917.

Priešo šalių moterų 
registracija.

Priešo štilių moterų registra
cija šiandie prasidėjo Chicagojc 
ir tęsis iki birželio 26 d. Kiek
viena (vokietė) moteris turės 
ateiti į artimiausią policijos sto
tį su dviem savo fotografijomis 
nustatyto didumo. Nuo jų bus

mo ir istorijos. Suv. Valstijų 
maršalas .1. J. Bpadley aprokuo- 
ja kad Chicagoj esą nuo 16,000 
iki 18,000 priešo šali/ą (vokiečių 
ir kitų) moterų. Tarp jų bus 
keletas Chicagos turtuolių pačių, 
viena kurių yra grafienė JVIbiot- 
to, Swifto duktė, čia gimusi, ku
rios vyras tapo internuotas, kai
po vokiečių pavaldinys.

Pranešimai
LSJL. 1-ma kuopa rengia draugiš

ką išvažiavimą birželio 23 d. j Jef- 
ferson mišką. Bus puikus progra
mas. Kviečia visus atsilankyti.

Komitetas.

frue translation filed with the post- 
inaster at Chicago, June 17, 1918, 
M reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Ledo kainos bus aukštos.
Chicagos ledo pardavinėtojai 

ir maisto administracija Wash- 
| ingtone pūtnyčioj sutarė apie le- 
jdo gaminimo kainą, pagal ku
rios bus nustatytos kainos l$do 
vartotojams.

Nors konferencijos pasekmių 
nepaskelbta, bet buvo pranešta, 
kad Chicagos ledo pardavinėto
jai intikrinę valdžią, jog ledo 
išdirbinio brangumas reikalau
ja ledo kainų pakėlimo ir kad 
Chicagos žmonės turės šią vasa
rą brangiau mokėti už ledą.

Pataisos kolonija 
moterims.

Chicagos miesto finansų 
misija rekomendavo, kad 
cagos miestas įsigytų 327 akrų 
žemės lies Lyons prie kelio, kurs 
veda į Joliet, ir kad ant tos že
mės butų pastatyti pataisos na
mai ir įtaisyta farma prasikal
tėlėms moterims.

ko-

Chicagos balsuotojai buvo nu
balsavę jau 1915 metais išduoti 
tam reikalui $250,000 bondsais, 
ir tik subatoj finansų komitetas 
rekomendavo aprinktą vietą.

Kada bus intaisyta rekomen
duota pataisos kolonija mote- 

| rims, prasikaltėlės moterįs ibus 
ten siunčiamos vietoj į bridewell 
kaip yra dabar. Ant fanuos mo
terįs visai nesijausiančios kaip 
kalėjime, dirbsiančios malonų 
darbą malonesnėse aplinkybėse 
ir galėsiančios geriau pasitaisy
ti. Kad butų intaisyta prasikal
tėlėms moterims farma vietoj 
kalėjimo, tam pritaria visos pi
lietybės organizacci j os.

Norima pabranginti važiavi
mą gatvekariais.

Kad išpildžius gatvekariu dar
bininkų reikalavimą didesnių 
algų, reikią pabranginti važinė
jimą gatvekariais, vietoj 5c. im
ti daugiau. Prie tokio išvedi
mo priėjęs valdžios arbitracijos 
komitetas, į kurį įeina buvęs 
prezidentas W. H. Taft ir unijų 
advokatas F. P. Walsb. Kom
panija betgi kol-kas negali pa-, 
kelti važiavimo kainos, nes jos

(U. S. Free Employment Service)
.1ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE.

116-122

524-526

105-101

arba
N. DEARBORN ST. 

arba
SO. DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

----- o------
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, i ka
syklas, j ūkius, j šiaip įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

LSJL Ikp. ekstra susirinkimas j- 
vyk# birželio 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. llalstcd st.— 
Draugai, senajam raštininkui prasi
šalinus iš Chicagos, reikia dabar iš
rinkt naujas, o taipgi su organizato
rium užbaigti dalykai. Todėl jųsų 
priedermė yra atsilankyti j susirin
kimą ir sutvarkyt dalykus.

—Fin rast. S. Zavc.

Dramatiško Ratelio metinis susi
rinkimas Įvyks seredoj, birželio 19 
dieną, J. Rašinskio svet, 731 W. 18 
st. Nariai maloniai prašomi atsilan
kyt lygiai paskirtu laiku. Turime 
daug svarbių reikalų — valdybos ri
nkimas, sekamojo sezono reikalai ir 
daug kitų. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. —Valdyba.

ASMENŲ J IEŠKOJIM AI

Pajieškau savo brolio Izidoriaus 
Bertulio, Kauno gub., Raseinių pav.» 
Eržvilkas parapijos ir volostics,JBu- 
tkaičių kaimo. Noriu greitu laikirsu
sižinoti.. Antanas Bertulis, 
3533 So. \Vallace st., Chicago, 111.

Jieškau savo brolių Kazimiero ir 
Franei.škaus Barcių ir sesers Marci- 
jonos po vyru Mališienčs. Visi gy
vena Waukeganc, III., ir paeina iš 
šikšnių kaimo, Mankunų valsčiaus, 
Raseinių pav. Aš tarnauju kariuo
menėj, Fraiid.:Prašau rašyti 
man adresu: 311 Jan Barczas, 1 Re
gim. Chauseurs dc Pc’onai^. 2 (Hc de 
Milr.iilieuscs, S*:< h ir l oštai 28. 
’iance.

Pnjieškau gyvenančių Amerikoje 
giminių ir draugų: Prano Pauliko, 
Jono Valnickio, Jono Kriumenio, 
Juozapo Sziumpio, Aleksandros Bru
žo, Stasio Vilmos, Tado Beržanskio, 
Jono Konehaus, Antano Taujėnio. 
Visi gyvena Chicago, III. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti arba kas juos ži
no pranešti žemiau paduotu adresu1. 
I tiriu svarbių reikalų iš Lietuvos.

Russiąi—Via—Passific, 
Gorod Moskva,

Bolšaja Palianka Ulica No. 22 
Zavod Jakobson. 

I eredat Iv. Ignatjeviču Mažeikisu.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
^ĮDUODAMA randon parankus 

kambariai daktaro arba advokato o- 
įisui, naujam “Naujienų’’ name, 1739 
S. llalstcd st. Del sąlygų kreipkitės 
I K. Jamontą,
1840 So. Halsted st., Chicago

AI ĮDUODAMA raudoti 
kambarys. Maudynė, 
Prie gatvekariu linijos, 
vakarais po (i vai. 
3538 VVallace st.,

RANDAI

NAMAI-ŽEMe

King Nidas
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

REIKIA leiberių dėl naktinio da
rbo.

Jonės and Laughlin Steel Co., 
3701 So. Ashlana avė., Chicago

RE1 KALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis, maža šeimy
na, plaut drapanų nereikia. Adresas:

Miss Misevičiutė,
3518 S. llalstcd st., Chicago

----- o-----

KElKALINGA stiprios, sveikos, ja
unos moterjs prie svaraus šapos da
rbo. Algos $12.00 j savaitę ant pra
džios. 900 W. 18th St. Chicago.

parankus 
telefonas. 

Atsišaukite

Chicago

DYKAI RANDA vedusiai porai, be 
vaikų, jei moteris apsilms prižiūrėti 
trečių metų mergaitę. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

J. Grig, 
4515 Union avė. Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA merginų prie traipavtmo 
tabako. Geistina prityrusių. Gera 
mokestis.
207 So. Dearborn st., Chicago

REIKIA MOTERŲ IR MERGINŲ 
>rie visokių lengvų darbų i dirbtuvę, 
lėčiausia mokestis.

Rathborne Hair and Ridgewav Co., 
1418 W. 22 st., Chicago

5-kių likerių farma, valanda važia
vimo gatvekariais nuo vidurmiesčio 
Chicagos ant Kedzie gatvės. Geras 
juodžemis, grynai lietuviška apielin- 
kė, lietuvių parapija, mokykla ir san
krovos. Arli daugelio didelių fabri
kų ir užvedimų, kur darbininkams 
geriau mokama negu Chicagojc ir 
pėsčias galę nueiti Į darbą. Parduo
siu 5, 10, 15 arba 20 akrų taip kaip 
patiks.

Kaina už 5 akrus tiktai 1275 arba 
$1475 žiūrint j vietą. Reikia įmokėti 
$150, likusius gi lengvu išmokėjimu. 
J)el platesnių žinių ateikite arba ra- 
ykite j

H. PORCER1
106 N. La Saite gatve, kambarys 10

Farma ant pardavimo, 110 .ikių 
žeajcs su gyvuliais, visokios maši
nos, kokių tik ant farinų reikia. 
Wisconsin valstijoj, netoli miesto 
Labai puiki farma. Del plaksi, j 
informacijų kreipkite; šiuo adresu: 
T. J. 937 W. 34 pi., Chicago, lb„ 
1-nms iiiiKŠtas užpakalyje. Nuo 6 iki 8 vai. vakare.

MOKYKLOS

REIKALINGA tramerių (POŽEMI
NIS DARBAS) j varines mainas, 
Cahimet, Michigan, 50c valandoje ir 
bonus, galima uždirbti nuo $5 iki $7 
j dieną. Dykai kelionė ir nėra ofiso 
mokesčių. Pastovus darbas; ateiki
te į musų ofisą su bagažu gatavai dėl 
išsiuntimo. Kreipkitės i

Elmcrs Labor Agency, 30 South 
CanaI st,. Chicago, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 35c 1 va 
landa, 10 ir 11 valandų darbas. At
sišaukite j Consuniers Co., 
?5th St., ir Normai avė., Chicago.

REIKIA merginų arba moterų prie 
abelno namų darbo; turi mokėti vir
ti, dėl naujų apartmentų, kur yra vi
sos naujausios vigados. Gražus tar
naitėms kambariai, su atskira mau
dyne ir norčiu. Gera mokestis. Te
lefonas Edgewater 465.

REIKALINGI siuvėjai vienas pa
tyrusis operatorius, vienas preseris 
ir viena mergina prie vyriškų siu
tų, dirbti dienomis ar vakarais. At
sišaukite tuojaus. A. Mausncr, 
3239 S. llalstcd St., Chicago.

REIKALINGAS barberis. 
mokestis, pastovas darbas, 
kitę tuojaus šiuo adresu: 
4500 S. Marshfield Avė.

Gera
Atsišau-
Chicago.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA namai ir galiūnas 
tame name randas. Pardavimo prie
žastis — 6 įnėn. kaip sergu reuma
tizmu, turiu važiuot ant farmos. At
sišaukite šiuo adresu: 1337 So. 49th 
Avė., Cicero, III. Rendos neša virš 
$72.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Pardavimo priežastis nesutikimas 
pusininkų. Biznis išdirbtas »per il
gus metus, 
siuli jimas.
3212 So. Wallace st,

Pardavimo priežastis nesutikimas
Bus priimtas pirmas pa- 
Telefonąs Yards 3072.

.. Chicago

PARSIDUODA bučernė ir grosęr- 
nė geroj vietoj. Biznis gerai eina. Vi
skas parsiduoda gerai: knygučių nė
ra1. Pinigų laukti nereikia.
M r. Davis, 2942 W. 39 Street, Chicago

AUTOMOBILIAI
PARDUODU motorcyklį labai pi

giai ir greitai.
J. Miksnis,

2917 So. Lowe avė., Chicago, III.

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
automobilių colių 8, 4 sėdynių, arba 
Studehaker colių 6, 3 sėdynių. Abu
du 1917 metų; yra geram padėjime. 
Studehaker yra geras dėl daktaro— 
Landau Roster (coupe). Savininką 
galima rasti!

Monarch Bravarnėj, arba 
Leo. L. Ukso.

RAKANDAI

KIETAI BARZDAI

KING skustuvai yra gvarantuo- 
ti. Parduota 31100 lietuvių san
krovose C.liicagoir, MiKvaukcr,
Pittsburgh'c,

Pirkliai, pasirašykite čia.

i j įgarsi n i mą ir

KJNG RAZOR MANUFACTUR 
u 
Indiana, Pa
idale 9321

“AuSros” Mokykloje nuo gegužėm 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang- , 
ly kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj. » i htamu?

Kitos mokslo sakos išguldoma po MOKYKIS AKGLIsKAI N 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo* 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmi nlnk«

Lcngva išmokti 
0 lekcijų buvo $10.00.

Dabar tik $2
Pataisome visas užduotis
Jei nepatiks, sugrąžinsime 

jūsų pinigus.
Į Jeigu nori greitai ir lengvai išmo- 
• kti angliškai kalbėli, skaityti ir ra- 
l.šyti, lai mokinkis savo namuose iš 
' musų v;,'ar tam likslui sutaisytų h'k- 

1 cijų. Jose ištarimas angliškų žodžių

vargo.Jauni ir seni vyrai, ir mer- į 
ginos taipgi, gali mokytiem yra Užduotis, kurią mokinys išrašo v, j i x i- x i ir prisiunčia nuims dėl pataisymo.Čia barzdaskutystes amato. I Mes pataisome ir sugrąžiname ino-

Pilnas kursas $15.00. Daugį 
mokinių gali uždirbti nuo1 
$12.00 iki $15.00 savaitėje į 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki-| 
te SU mumis tuojaus. I,Ų įneš tuojaus

J nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek-

BURKE BARBER SCHOOL: >'^i.h.'i’-
612 W. Madison St., Chicago. A,„C1, S(.11()l),

išplatinimui savo metodus, 
,’ėl bus .‘-10.00.

Hfl5TEH 5Y5TEH
MOKYKIS KIRPIMO IR DE81GNING 

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ
Musų nistema ir jfatiika.i mokinimas pa 

darys jus tinovu i trumpą laiką.
Mes turime didiiausius ir geriausius kirpt- 1 

mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su- i 
telksimo praktišką patyrimą kuomet Ją mo I 
kysitės. j

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky ■ 
riuose.

Jus esate utkvloiiami aplankyti tr pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — Dils 
stailčs arba dydžio, iš hite madų knygoa.

MASTER DE8IGNING SCHOOL 
J. F. Kasnieka, Pardštinis,

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys <18-417.
nrieš City Hali.

Tel Yards 3654. AK t. ŠERK A 1

Mrs.A. ViniIAS’i 
laignsi Akušerijos Ko
legiją; ilgui praktika- , 
rusi Bennsy Ivanijoa 
hoNpitalūKe ir Phila- 
tlelphijoj. Pasekmin- 

i patarnauju prie 
nidymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) Į 
Chicago.

Žemaitės Raštai
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA •

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės. į 
stenografijos, typcwriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel-' 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys-> 
tės.

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

REUMATIZMU 
yra lengviau išgydyti negu ko
kią kitą ligą, jeigu tiktai jus 
pataikysite teisingus vaistus.

Aš juos atradau ir garantuo
siu išgydyti aštriausias reuma
tizmo ligas nuo 3 iki 5 dienų.

Šios gyduolės išsiunčiamos 
bile adresu krasa už $1.10.

Užtikrintos suteikti užganė- 
dinimą arba sugrąžinsim pini
gus. CARL F. W()RM, 

3400 S. Halsted St., Chicago, 111

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, naudoti vos 2 metus. Daiktai y- 
ra gražus, gerai parinkti, ir yra visi 
reikalingumai stubos. Vertė $500, 
narduodama labai pigiai. Matyt ga
lima by-kada. Adomaitis, 
821 W. 33rd st., Linos lubos

O jeigu nerastumėt namie, tai v«
kreipkitės pas Petcr Adomaitis, 33291415 S. Halsted St„

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

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 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
________ > Chicago, I1L

Karės Metu

įdomi 126 puslapių pasi
skaitymui knyga. Vir-

iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

1810 So. Halsted Si.,

p ERB. Naujienų skai- 
tytujos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbia#! 
Naujienose.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.




