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Dideles riaušes E.St. Louise

NUŽUDYTAS KORIKAS
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LAUKIA RUSŲ UŽPUOLIMO

TRIESTE PAVOJUJE

Audėjų laimėjimas

KERENSKIS RUMANIJOJ

tuks

Streikininkams grūmota ka
rišku areštu. Bet tokio bluf- 
f’o darbininkai nenusigando

MARSHALL, FIELD’O SU 
NŪS PAAUGŠTINTAS.

uzsa- 
va- 

mas

Streikas gręsia suparaližuoti ka 
riškų laivu statymo darbą.

Nutarė dalyvauti tarptauti 
nėj socialistų konferenci

Audėjai 
algos

Baltveidžiai užpuldinėja negrus 
du nušauta, o daug kitą su 
žeista; valdžia siunčia kariuo 
menę.

PASKANDINTAS NOR 
VEGIJ OS LAIVAS.

— Pas- 
streikas 
Streikas 
kuriose

VOKIEČIAI NORI 
LIETUVOS.

INDELIS ANGLIAKASIŲ 
LAIMĖJIMAS WEST 

VIRGINIJOJE.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Darbininkai, dirbantieji vie
tos audimo įstaigose ir pri- 
klausantįs United Textile 
Workers organizacijai, pa
darė naują kontraktą su 
Carpet Manufacturers Ass’n 
vieniems metams, 
laimėjo , padidinimą 
12Ų5 nuošimčių.

sociated
gentura praneša
gamino

vietos 
jai tuojau 

Bematant, Salt Lake

telegramų a 
MHPatris pa 
kuriame sura-

teisių departamentas pa- 
jog šalyj esanti kai-kurių 

smarki iigi-

iakyta konskri- 
bausnies tiems, 

registracijos

ko didelės riaušės, kuomet su 
erzinta baltveidžių minia užpuo 
lė negrais apgyventą miesto da

VISUS RAUDONSIULIUS 
Į KARĖS LAUKĄ.

CHRISTIANS AND, Nor
vegija, geg. 29. — Norvegi
jos laivas “Norway”, 1,477 
tonų intalpos, subatoje, lai- 
tonų intalpos, subatoje, tapo 
pašaudytas ir nuskandintas.

Laivo kdlnandą išgelbėjb 
priplaukęs pasažierinis lai-

• , frvas.

Berlino praneši- 
Vokietijos spauda ši- 

kelbima te- 
Sako, kad

s. Keturi 
i’rpedavimo,

DIDELĖS RIAUŠĖS E. ST 
LOUISE.

DIDELIS MAŠINISTŲ STREI 
KAS NEWPORTE.

nt jiems 
Bet kad 

klioštoriaus 
stalo 

kuiliai 
pradėjo kratyties visų juodašim
tiškų dulkių — deginti 
gus juodašimtiškos “literai 
rinkinius

REIKALAUJA LYGIŲ 
TEISIŲ.

UŽPUOLĖ TURKŲ PRIE
PLAUKĄ.

VOKIEČIAI NUSKANDI 
NO 120 GRAIKIJOS 

LAIVU

DIDELIS RUSŲ VALDŽIOS 
UŽSAKYMAS.

Rusų vienuoliai reikalauja 
’‘lygiu teisiu

’FRANCUOS SOČIA 
LISTAI.

igos biznierių Mar
inu i- 

Kas, jis 
mamos

SOCIALISTĄ IŠMETĖ 
Iš DARBO.

Rusų vienuoliai degina juoda 
šimtijšką literatūrą.

LONDONAS, geg. 29. — 
Daily Chronicle paduoad ši
tokią ištrauką iš "Darbiniu- 
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos Žinių” redakcinio 
straipsnio:

'"Rusų demokratija prie
šinga karei. Bet vienos ša
lies norai negali karės sus
tabdyti. Naujosios valdžios 
deklaracija aiškiai išreiškia 
socialistų pažvalgą į karę. 
Rusų demokratija šaukia 
kariuomenę ne tik fronto gi
nti. Rusų armija turi padė
ti talkininkams, nes jei tal
kininkai butų nugalėti, tai 
butų nugalėta ir Rusija. Bet 
padėdami talkininkams mes 
giname ne tarptautinio ka
pitalo interesus, o tik savo 
reikalą — Rusijos laisvę ir 
revoliucijos laimėjimus.”

- Oficia
lus suko, 

Karolis 
paskyręs naują Vengrijos mini
ster! ų pirmininką, J. Andrassy, 
vietoj a tsis tu lydinusio Tiszos.

Patvirtinimo ’šitos žinios te- 
čiups prisieinu palaukti iš Vien
uos.

PASKYRĖ NAUJĄ PREMJERĄ
Karolis paskyręs naują Vengri 

jso ministerių pirmininką.
ZURICH, geg. 30. - 

lis Budapešto pranešiu 
kad Austrijos karalius

Užsakė 500 lokomotivy ir 10,000 
. vagonų.

šė Amerikos Darbo Federacijos 
sekretoriui Frankui Morrisonui, 
Washingtone. Mormonas tuo
jau pasiuntė Utah valstijos gu
bernatoriui 
damas, kad organizuotieji Ame 
rikos darbininkai šitokių valdi 
nii 
streikininkus kaipo 
laisvins nepakęs, ir 
na torius pasirūpintų 
sius savo valdininkus suvaldyti 
ir neleisti jiems bauginimais ir 
gązdinimais darbininkų išnaudo

ROMA, geg. 30. — Italai 
vis dar varosi į priekį. Pas
kutiniai Romos pranešimai 
sako, kad .pajūrinis austrų 
miestas Duino arti puolimo. 
Jisai esąs veik apsuptas ir 
byle valandą austrai tu
rėsią apleisit jį, jei nenorės 
patekti bęlaišvėn.

Austrų padėjimas esąs 
kritiškas. Nežiurint didžia
usių pastangų jie neįstengią 
sulaikyti italų besiveržimą. 
Jeigu jie nepasiskubinsią 
sustiprinti savo frontą, Tri- 
e’ste’ui gręsia pavojus'.

laivus, tai streikas gali la- 
suparaližuoli (kirbą.. Ypą- 
dar ir tuo, kad mašinistų 

pasekti ir kiti

Rumunijos 
kares mi-

000 tonų intalpos, kurie tapo 
paskandinti vokiečių subma- 
rinomis.

Graikija dar turi 149 
laivus, kurių irttalpa siekia 
1500,000 tonųr

Kalnakasių streikas
JEROME, Ariz 

kelbta kalnakasių 
šiame distrikte. 
apims 20 kasyklų, 
dirba apie 25000 darbininkų. 
Kalnakasiai reikalauja pri
pažinimo uųijos.

Atmetė streiką.
DUBpIS, Pa. — 118 ba

sais, prieš 49 centralės Penn- 
sylvanijos angliakasių kon
vencija nutarė nestreikuoti. 
Streikas, jei butų įvykęs, 
butų palietęs apie 40 
ta’nČių darbininkų.

Taigi paskyrimas jo 
premjeru skaitoma 

šalini- 
bet’ ir 

Andrassy mat stojus

šių tam neturį. - -
? ■ r

To pakako. Stropiuosius kū
pi ta lis tų čebatlaižius-valdinin- 
nus, ir pirmoj vietoj komisorių 
pirminipką Hanchettą, guber
natorius subarė, o gatvekarių 
kompanija, pamačius, kad bau
ginimai areštais 
jau nusileido darbininkų unijai, 
pakeldama mokestį ir pasirašy
dama po nauju kontraktu.

Šitai parodo, kitų) kapitalistai 
ir jiems tarnaujantis valdinin
kai naudojasi karės metu kovai 
prieš darbininkus ir jų organi
zacijas.

CINCINNATI, geg. 28.— 
West Virginijos angliaka
siai laimėj'o didelę pergalę. 
Jie privertė samdytojus su
teikti astuonių vai. darbo 
dieną, pripažinti anagliaka- 
sių uniją ir padidinti algas. 
Ir tai atlikta be jokio strei
ko bendroje angliakasių ir 
samdytojų atstovų konfere
ncijoje. Mat samdytojai 
matė, kad darbininkai yra 
tvirtai susiorganizavę, todėl 
ir nutarė, padaryti jiems 
“malonę” — nusileido.

$7,455,000 LAIVYNO IR 
ORLAIVIŲ BAZOMS. 
WASHINGTON, geg. 30.

-— Laivyno sekretorius Da
niels reikalauju, kad kong
resas paskirtų $7,455,000 
laivyno ir orlaivių bazų įre
ngimui Ramiojo vandenyno 
pakraščiuose.

Visi, kurie lik tarsis ir darys su
moksią kliudyti, neleisti arba 
trukdyti to įstatymo vykinimui, 
ir visi, kurie trukdys registraci
jai. bus traukiami tieson ir ai-

BAUSMĖMIS GRŪMOJA.
Tiems, kur agituotą už nesire 

gistravimą.

NEW YORK, geg. 29. — 
Gauta žinių, kad vokiečiu 
submarina paskandinusi dar 
vieną šios šalies pirklybinį 
laivą Margaret B. Louiss. 
Paskandinta jis kelyje iš 

Suv. Valstijų į Italiją.

rengėjai 
džiausiais
reso garbintojais
Press žinių agon 
kad šiomis dienomis 
“klioštorių gyventojai 
liai i n teikę laikiną j ai

PETROGRADAS, geg. 31).
Rusuose dabar dedasi keistų da
lykų. Revoliucija padarė ten 
tokį nepaprastą perversmą, kad 
sunku ir pristatyti. Tik pamis- 
lykile, aršiausieji minių ta m si n- 

vakarykšti pogromų 
šiandie pasidarę di- 

revoliucijos ir prog- 
Associated 

praneša, 
Rusijos 

A’ien no
va Idži ai 

reikalavimą suteikti jiems ly
gių teisių, vadinasi, duoti pro
gos dalyvauti šalies tvarkymo 
rciklauosc — pripažp 
balsavimo teisę ir Lt 
pasirodžius, joge 
gyventojai” nčbe reikalo 
tokių reikalavimų, jie ;

Grafas J. Andrassy esąs vienas 
aršiausių Tiszos politikos prie
šininkų.
Vengrijos
dideliu smugiu vokiečių 
nkams netik Budapešte, 
Viennoj

— Ir juodašimčiai Rusijoje 
užsimanė atmainų. Popai 
ir šiaip visuomenės parazi
tai visomis jiegomis stengia- 
si'iškovot liuosą pardavinė
jimą degtinės. Pasak jų iir 
sigėrę
smarkiau dirbs amuniciją ir 
visas gyvenimas bus links
mesnis. .

Naujoji valdžia atsako:
"Ant degtinės savo mo

nopoliją buvo uždėjęs caras 
Nikalojus ir joje liaudį skan
dino. Jau nuverstas šinko- 
rius caras, tai lai prasmenga 
ir degtinė, tiek daug blėdies 
žmonėms atnešusi.

Paskutinės žinios iš Rusi
jos praneša, kad Maskvoje 
tapo sumobilizuoti žandarai 
ir gorodovikai į tam tikrus 
kariuomenės pulkus ir pa
siųsti į frontą.

Naujoji Rusijos valdžia 
stengiasi surankiot visus ca
ro yaudonsiulius, kurie pir
miau buvo paliuosuojami 
nuo kareiviškų pareigų, ir 
pasiųsti į karės lauką.

Darbininkų ir kareivių 
Taryba nutarė neduoti jokio 
augštesnio cino buvusiems 
žandarams ir gorodovikams, 
netik kariuomenėje, bet ii’ 
viduje šalies, o visus'varyt į 
pirmą ugnies liniją.

LONDON, geg. 29. —Bri
tanijos ligonbučio laivas, 
Dover Castle, pereitoje ne- 
dėlioj tapo paskandintas vou 
kiečių submari

Žuvo 6 žmo 
užmušti laiKe

NEW YORK 
šalies fabrikininkai laimėjo y 
tin riebų kąsne 
kė 500 lokomotivų ir 10,000 
gonų. Viso naujasis užsaky 
Rusijai kainuosiąs keturios 
šimts milionų ejolerių.

įlinkas Hanchett pranešė gatve 
karių darbininkams, 
tik jie bandysią streikuoti, tai 
jie busią areštuojami kaipo ka
rės nelaisviai ir laikomi uždą- 

l 

ryti “without bail” (nepaleidžia
mi nei paranką sudėjus).

Darbininkai betgi tokio pa
grūmojimo nepasibaidė. Jie 
apie tai tekgrafav internacio- 
naliam gatvekarių unijų prezi
dentui Wm. D. Mąhon į Detroi-

ŽMONĖS PALIUOSUOJA- 
; MI NUO MELDIMOSI

UžCARA. ,
Naujoji Rusijos valdžia 

panaikino visas šventes,' ku
riose žmonės turėjo melsties 
už carą. Taipgi panaikino 
daug cerkvės švenčių"."

Vieton panaikintų cariškų 
ir popiškų “prazdnikų” Įve
sta trįs metinės piliečių šve
ntės: Sausio 9 d., Gegužės 
Pirmoji ir dar viena šventė 
atminčiai dabartinės revo
liucijos, kuriai diena kol 
kas dar nepaskirta.

Taipgi svarstomas klausi
mas perkeitimo kalendo
riaus C nuo seno stiliaus ant 
naujojo.

ciai
pavyzdžiu žada
tos kompanijos darbininkai 
dinasi, sustreikuoti.

Kiok laiko atgal vieno stam 
biausių Chic 
shall Ficld’o sūnūs įstojo 
jon. Suprantamas di 
buvo, kaip tai sakoma 
vaikas”, kuris apie kariškus da 
tykus nieko nenusimanė. Be 
nespėjo praeiti pora mėnesių ii 
Marshall Field “užsitarnavo’ 
paaugštininio. Nieko nuosta 
baus nebūtų, jeigu už kitų pori 
menesių Marshall Field butų į 
šventintas į pulkininkus.

Kada pradedi galvoti apie šilti 
vietelę, tai kaip čia jau “nepas 
tebesi” savo žmogų...

Gerai vienok būti turtingu 
tuosyk, tariant A. Mickiewicz’ 
iaus žodžiais, nereikia nei galvo 
ti nei vargti, o tik sidabru žvaji

ant vokiečių pozicijų.
Jeigu išsipildytų šis Berlino 

pranešimas, tai liudytų, kad vo
kiečiai ir vėl turės atsidurti ta
rpe dviejų ugnių — Francijos 
ir Rusijos.

FRONTENAC, Kas? — 
Santa Fe geležinkelio kom
panijos viršininkai, at&ižmo- 
ję kad jų vienas darbininkas, 
"swiemanas” John Schield- 
knecht yra ne tik socialistas, 
bet dagi tapo partijos nomi
nuotas kandidatu į majorą, 
pavarė jį iš darbo. Bet tuo 
ponai kapitalistai padarė ne 
nuoskaudos savo darbinin
kui,, bet dar jam gerai' pa
tarnavo. žmonęs taip pasi
piktino kapitalistų kompani
jos pasielgimu, kad ėmė ir 
didele balsti didžiuma išrin
ko Schieldknechtą mayoru.

WASHLNGTON, D. ( 
daugi 
tyręs, 
agitatorių 
tacija, kad jauni vyrui neitų re
gistruotiems birželio 5, lai valsty
bės prokuroras Gregory paskel
bė, kad tokia agitacija yra lau
žymas išleistųjų įstatymų, o už 
laužymą įstatymų kaltininkai 
busią aštriai baudžiami. Savo 
pranešime valstybės prokuroras 
sako:

“Beto, kas pi 
prijos akte apie 
kurie bandys nuo 
išsilehkti, sulig baudžiamojo ko
dekso šeštuoju paragrafu, dvie
jų ar daugiau žmonių sumoks
iąs kliudyti, kenkti i<ba truk
dyti pildymui kurio nors Suv. 
Valstijų įstatymo, yra skaitoma 
kriminaliu prasižengimu ir kal
tininkai baudžiami ne daugiau 
kaip šešiais metais kalėjimo.

PETROGRADAS, geg. 2 
Oficialiai p ra nesiima, kir 
sų Juodųjų jurų laivynas 
puolęs turkų prieplauką CJiivi, 
Anatolijos pakraščiuose. Pas
kandinta du laivai ir sudeginta 
didelis grudų sandėlis. Du kitu 
laivu rusai nusivežė j Tubrizon-

30. — Vakar metė darbą apie 
keturi tūkstančiai Newport 
News Ship building komp 
jos mašinistų. Kompanija 
sisakė išpildyti darbininkų 
kalinimus — padidinti algai

Kadangi Newport News Ship 
building kompanija neužilgu 
turi 
k us

FRANCUOS FRONTE, 
geg. 30. — Associated Press 
praneša, kad atimtame iš 
vokiečių Francijos mieste 
Noyon franeuzai suradę tū
lą vokiečių valdžios pamfle
tą, kuris atidengiąs Vokie
tijos pienus — pasiglemžti 
Lietuvą ir Estoniją, Pamf
lete sakoma, būtent, kad 
Lietuva, delei to jos apgy- 
venimo, esanti neišpasaky
tai gera vokiečių kolonis
tams dirva. Vadinasi, po 
karės Lietuva butų apgyve
ndinta vokiečiais.

Oficiali 
mas ii 
tą franeuzų pe 
čiaus užginčija 
tai esą nepamatuota 
simanymas.

Grūmoja agituojantiems prieš 
registraciją

Adr«n: >

HAUIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

SALT LAKE CITY, Utah. — 
Gatvekarių konduktorių ir mo- 
tormanų unija pareikalavo iš 
gatvekarių kompanijos didesnės 
mokesties. Kad kompanija ėmė 
spirlies, unija rengėsi streikuoti. 
Kompanija kreipėsi į 
valdžią pagalbos 
pažadėta

cialis Berlino pranešimas sako, 
kad netolimoje ateityje galima 
laukti stipraus rusų ir rumunų 
užpuolimo ant vokiečių-austrų

Tatai liudija atskiri

turtin- 
uros” 

įdusius svetingos 
storių mūruose. Ir 

su kokiu džiaugsmu jie tatai at
liekas 
biąusia 
klioštoriaus, Troitskaja Lavra 
(netoli Maskvos) vienuoliai su
nešę klioštoriaus kieman visą 
juodašimtišką “literatūrą” ir 
uždegę.M Palįs gi surengę indi- 
jonišką šokį — krykštaudami 
šokinėję apie degančią “literatū
ra.” Matote, c

Tokių jau scenų buvę ir ki
tuose kliošloriuosc, pav. Klevo, 
Kazaniaus ir 1.1.

Negana to, klioštorių vyriau
sybės atkartotinai graudena 
žmones nuo juodašimtiškų žy
gių ir... prakeikia visokią “au
tokratinę propagandą”, tai]) jau 
ir juodašimtišką, “literatūrą.” 
Už skaitymą los literatūros ir 
net naudojimąsi ja suvynioji
mui rišulių grasinama “smcrtel- 
nu gricku” ir tt.

Žodžiu, daroma visa, idant iš
trynus paskutinius pėdsakus sa
vo juodų darbų.

jo: kiti skersai Mississippi upę 
į Missouri valstiją, kiti į vietinį 
kalėjimą. Apie vidurnaktį te- 
čiaus minia apstojo kalėjimą ir 
grasina įsiveržti ten. Policijai 
betgi pavyko numalšinti ją. Vis 
dėlto byle valandą gali iškilt na
uja skerdynė.

Valdžia skubiai siunčia į East 
St. Louisą kelis regi mentus te
dera lės kariuomenės tvarkos pa
laikymui.

LONDONAS
žinių, kad šiomis dienomis 
vyksiąs į laikinąją 
sostinę, Jussy, Ruf
nisleris Kerenskis. Vyksta jis 
pasitartų su rumunų ir franeu
zų diplomatais apie bėgamuo
sius reikalus. Į Jassy jau esą 
atvykęs Francijos amunicijos 
m misteris M. Thomas.

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

Riaušių priežastįs yra seka
mos. Patriot ingi East St. Louis 
fabrikininkai urmu pradėjo ga- 
benties iš pietinių valstijų neg
rus. Tuo budu bėgiu pastarųjų 
šešių savaičių į East St. Louis 
atgabenta apie šeši tūkstančiai 
juodveidžių. Vietos darbininkai 
-baltveidžiai sako, jogei samdy
tojai gabenasi negrų tikslu pa
sinaudoti jais streiko metu. Va
dinasi, unijų išardymui.

Antra ir vyriausia įvykusių 
riaušių priežastis, tai kažin kie
no paleistas gandas, buk tūlas 
negras išžagęs baltveidę mote
rį, o kitoje vietoje neg rai buk 
suėmę du balfy»3į£fti: tai

* išgirdusi tą gandą ini- 
nia stačiog induly. Prasidėjo 
pogromas. Pasekmėje — du 
negrai nušauta, o kelios dešiin- 
tįs sunkiai sužeista. Užpultie-

PETROGRADAS. — Te
legramos praneša, kad gar
sus reakcionierius ir kori
kas, o taipgi didelis prieši
ninkas valstiečių organizaci
jų — Tveriaus gubernato
rius Biunting, griežtai atsi

lakęs klausyti naujos Rusi-
- jos valdžios paliepimų, tapo
- nužudytas.

PARYŽIUS, ? geg. 29. — 
Francijos sociajistų partija, 
galų gale, nutarė dalyvauti 
tarptautinėje socialistų kon
ferencijoj. Apie tai Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba Petrograde gavo 
formalį pranešimą iš Pary
žiaus nuo savo pasiuntinių, 

kad.jeigu Monteto ir Kašino, Kuriuos 
Taryba buvo pasiuntus Fra- 
ncijon konferencijos reika
lais. Telegramė sakoma:

"Išaiškinus Francijos 
socialistams reikalą, soci
alistų partiją kaip vieni 
balsu priėmė musų pakvie
timą dalyvauti tarptauti
nėj konferencijoj, kurią 
šaukia Rusų revoliucija 
tikslu įvykinįmo demokra
tinės taikos jūsų nustaty
tais pamatais. Francijos 
socialistų partija užtikri
na, kad ji Mna išvien su 
jumis prieš ‘imperializmo 
kares, už atsteigimą In
ternacionalo, už gynimą 
žmonių teisių ir tautų lai
svės.”
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liedakcijos Straipsniai Į

Rasiniai 
susirėmimai.

Subatos naktyje New Yo
rke kilo kruvinų susirėmimų 
tarpe baltų ir juodų darbi
ninkų. Dar didesnių susirė
mimų kilo vakar East St. 
Louis’e. šitame mieste tūk
stančiai apsiginklavusių da
rbininkų užpuolė ant nige- 
tių, kurie paskutiniu laiku 
buvo atgabenti iš pietinių 
valstijų ir pastatyti j strei
kuojančių darbininkų vietas. 
Užpuolikų minia buvo taip 
skaitlinga, kad policija ne- 
pajiegė suvaldyt jos ir mies- 
to mayoras turėjo prašyt ka- ir kontribucijų yra utopinė
riuomenės pagelbos.

Reikia atsimint, kad nige 
rių gabenimas iš pietinių 
valstijų prasidėjo jau dauge
lis mėnesių atgal. Jų prirei
kė kapitalistams čionai to
dėl, kad, sustojus del karės 
imigracijai iš Europos, Suv. 
Valstijose pritruko darbi
ninkų. Naudodamiesi tuo, 
kad darbo rankų pasidarė 

bininkai ėmė reikalaut dide
snių algų ir tie jų reikalavi- 

Bet jie daro 
klaidą/ savo neapy- 
kreipdami prieš nige- 
Juodieji pietinių val- 
išeiviai yra tokie-pat

listams išpildyti. Idant su
laikius darbininkus nuo ko
vos už geresnį būvį, fabri
kantai ir sumanė papildyti 
darbo rinką nigęriais.

Gana ilgai Amerikos dar
bininkai nepaisė juodveidžių 
plaukimo iš pietų. “Prospe
rity” suteikė darbo visiems. 
Bet dabar biznis jau prade
da mažėt; dirbtuvės ima at
leist darbininkus. Atleistie
ji darbininkai, pamatę, kad 
jų vietos tenka nigeriams, 
kuomet jie patįs palieka be 
uždarbio, šoka mušti savo 
juoduosius konkurentus.

Naturalis yra daiktas, kad 
darbininkai kovoja už savo 
“teisę dirbti.” 
didelę 
kantą 
rius.
stijų • 
arba dar labiau .skriaudžia
mi darbininkai, kaip ir jie. 
Darbininkai, kokios rasės 
(spalvos), tautos arba tikė
jimo nebūtų, yra vienos kle
jos nariai, ir jiems reikėtų 
ginti vieni kitus, o ne kovoti 
tarp savęs.

Kad juodveidžiai darbini
nkai sutinka dirbt už mažes
nę* algą arba užima baltųjų 
streikininkų vietas, tai yra 
ne jų, o kapitalistų kaltė. 
Kad baltieji darbininkai pri
versti streikuot arba neten
ka darbo, tai yra ne jų ir ne 
nigerių kaltė, o kapitalistų. 
Su jais tad ir turėtų kovot 

:visi iarbininkai išvien.
Kd>vot, žinoma, ne peiliais 

ir revolveriais, o organizaci
ja, streikais ir politikos prie
monėmis. Jeigu, pav., darbo 
valandos fabrikuose, kasyk
lose ir tt. butų trumpesnės, 
tai visiems darbininkams už
tektų darbo.

Kova Rusijoje.
aud-Rusijoje vėl renkasi 

ringi debesįs. Tarpe Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos ir Laikinosios Val
džios nėra to sutikimo, apie 
kurį skelbė telegramos po 
naujosios minjsterijos suor
ganizavimo. ,

Nora Rusijos proletaria
tas privertė buržuazijos at
stovus, užėmusius minlsterių
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vietas, viešai atsisakyti nuo 
imperialistinės (užkariavi
mų) politikos, bet buržuazi
ja savo geismų dar vis neiš
sižada. Buvusiojo užsienių 
reikalų ministerio prof. Mi- 
liukovo organas “Rieč” tebe- 
agituojauž tai, kad Rusija 
reikalautų Dardanellų. Im
perialistinius buržuazijos 
troškimus remia ir kariuo
menės viršininkai.,

Gen.- Aleksiejev, vyriausis 
Rusijos armijų komanduo- 
tojas, vienoje savo kalboje, 
laikytoje kariuomenės atsto
vų susirinkime, užreiškė, 
kad “obalsis — be aneksijų 

(svajotojų) fražė.” Šitas A- 
leksiejevo užreiškimas iš
šaukė aštrių replikų (atsa
kymų) iš Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos or
gano. Jisai sako: “Genero
las Aleksiejev tur-but užmi
ršo išmintingą patarlę: ty
lėjimas tai auksas.” Toliaus 
Tarybos leidžiamasai laik
raštis primena Aleksiejevui, 
kad jisai ištikimai tarnavo 
senajai valdžiai, ir kad jo 
dalykas — strategija ir ka
rės technika/o ne politika. 
Pagalios jisai užbaigia: “Jei
gu generolas Aleksiejev ne
tinka būti atsakomingoje vy
riausiojo komanduotojo vie
toje, tai jam gal atsiras ma
žiau atsakominga pozicija.”

Eina tolyn vis aštrėjanti 
kova ir sodžiuje ir miestų 
pramonijos įstaigose. Ūki
ninkams pritruko kantrybės 
laukti, kol valdžia išris že
mės klausimą, ir jie ėmė vyti 
ponus iš dvarų ir užgrėbti jų 
laukus. Darbininkai reika
lauja trumpesnių darbo va
landų ir didesnių algų. Fab
rikantai kelia riksmą, kad 
tie darbininkų reikalavimai 
varą juos į bankrutą.

Laikinosios valdžios padė
jimas prie tokių aplinkybių 
yra labai sunkus. Bet ji per
galės visus keblumus, jeigu 
ji turės drąsos energingai 
remti darbo žmonių reika
lus. Kol darbininkai ir ūki
ninkai stovės už valdžios pe? 
čių, tol Miliukovai ir Alek- 
siejevai bus nebaisus revo- 
voliucijai.

Francus ai už 
konferenciją.

Vakarykščiam straipsnyje 
“Stockholme” mes pasakė
me: “Galima... tikėties, kad 
neužilgio Francijos socialis
tų... dešinysis sparnas pa
liaus priešinęsis tarptauti
nei konferencijai”. Musų 
spėjimas, pasirodo, išsipildė 
anksčiaus, negu drjsome ti
kėties. Vakarykščios tele
gramos iš Paryžiaus prane
šė, kad Francijos socialistų 
partijos nacionalė taryba 
pagalios susitaikė klausime 
apie siuntimą delegatų j 
Stockholmo konferenciją. 
Tarybos didžiuma paliovė 
priešinusia delegatų siunti
mui ir visa taryba priėmė 
vienbalsiai rezoliuciją, ku
rioje sakoma, kad franeuzų 
socialistų partija pilnai pri
taria Rusijos socialistų su
manymui sušaukt tarptauti
nę socialistų konferenciją ir 
nutaria pasiųst delegaciją j 
Stoekholmą “išreikšti pri
rengiamojex Konferencijoje 
fr&ącuzi) sekcijos pažvąlgas 
j taf, kaip pradėti bendrą

prie’taikos, sutikime su prin
cipais, kuriuos suformulavocipais, Kuriuos 
Rusijos valdžia ir socialis
tai.”

Taigi - Stockholmo konfe-| 
rencijoje bus atstovaujama 
visa franeuzų socialistų par
tija. Ta konferencija turės 
but, pagal franeuzų (lygiai 
kaip ir rusų) socialistų min
ti, prirengiamąja konferen
cija, po kurios seks kita, “ti
kra” konferencija, sušaukta 
Rusijos sdcialistų. Antro
sios konferencijos pasiseki
mas tečiaus priklausys di
džiausiame laipsnyje nuo to, 
kaip pavyks socialistų susi
rinkimas Stockholme. Ma
tant, kaip socialistų partijos 
viena po kitos išsireiškia už 
dalyvavimą Stockholmo pa
sitarime, išrodo, jogei Inter
nacionalo atgijimo valanda 
nebetoli. “Social-patriotas” 
Hyndman su ultra-radikalu 
Leninu negalės ilgai truk
dyti to dalyko, — kaip nega
lės jo sutrukdyti ir Wilsono 
administracija, drausdama 
Amerikos socialistams va
žiuot j Stoekholmą.

Apžvalga
lietuvių liaudinjnkai
IR REVOLIUCIJA.

Lietuvių liaudininkai (arba 
demokratai) Europoje yra daug 
progresyvesni, negu jų “atsto
vas”, dvejetą metų išbuvūsis A

je lietuvių liaudininkai eina iš- 
vien su sočial-dcmokratais kovo
je prieš atžagareivius —■ klerika
lus ir tautininkus. Savo orga
ne, Petrogrado “Naujojoje Lie
tuvoje,” jie išdėsto savo pažval- 

ją ir į darbo žmonių uždavinius 
šiame momente, ir sako:

* •

Rusijos revoliuciją iškėlė 
darbo liaudis: diarbininkai- 
proletarai, ūkininkai, kareivių' 
rudinėmis apvilkti, ir socija-

sleivija. Revoliucija į plataus 
gyvenimo pąviršį išvedė de
mokratiją, kaipo didžiausią 
veikiančią pajiegą. Įėjus A. 
Kerenskiui ministerijon, Lai
kinoji Vyriausybė gavo stip- 
rų f undamentą, be kurio Ji 
vargu butų išsilaikiusi. Iš 
kitos pusės, Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba, Lai
kinosios Vyriausybės veikimą 
kontroliuodama, užtikrina, 
kad plačiųjų darbo masių rei
kalai bus tinkamai aprūpin
ti. ;

Tai, kas Rusijoje atsiliko, 
neprivalo vienai tik rusų tau
tai naudos nešti. Rusijos re-

kitų Rusijos tautų, taigi ir 
lietuvių, gyvenime, turi pa
dalyti. Rusijos demokrati
jos laimėjimas — tai ir mu
sų laimėjimas. Demokrati
jos priešininkų nugalėjimas 
Rūsuose turi būti ir musų 
priešininkų nugalėjimas.

Organizuotieji Rusijos de
mokratija, užkariavusi eilę 
pozicijų, jas tvirtina ir prie 
na u j ų užkuria viinų-laimėj i- 
mų ruošiasi. Mes privalome 
tą pat daryti, kad bendros per
galės, bendro laimėjimo vai
sius išnaudoti, šitai nė vie
nos minutės’neprivalome už- 

1 miršti.
Mums reikia kuogreičiau- 

sia, kuostipriausia organizuo- 
ties, kad lietuvių gyvenime 
užimti tinkamą demokratijai 
vietą. Mes turime būti ver
ti revoliucijos ir tų demokra
tijos uždavinių, kuriuos revo
liucija pastatė. Mums tai rei
kia padaryti išvargintos mu
sų darbo liaudies reikalų var* 
du.
/ Lietuvių reakcija
•kalni, jų šalininkai ir patai* bai lengvai 
kupai — šiandien, lyg chame- kinti ir vili*

kleri*

fee’

pakeisti, pagražinti ir 
savo reikalams nori i

šį metą 
nori išnaudo

ti. Tegu jie žinb, mes, akty
viai revoliucijai padėjusieji, 
Stiprus * revoliucijos dvasia, 
tarptautinį demokratijos lai
mėjimą išnaudosime savo lia
udies gerui. Tegu jie žino, 
kad jų viešpatavimui, kuris 
Rusijos carizmo liaudžiai už
dėtais retežiais laikėsi, atėjo

Šitai mes turime padaryti. 
Kitaip, del “gražių akučių” ir 
lipšnaus . didžiausių musų 
priešininkų — “kramolos’’ 
(t .y. laisvės! 1!) malšinto j ų 
gerinimosi, mes savo revoliu
cinės demokratijos pirmgimy- 
stę parduosime.

Mums, lietuvių demokra-

savosios reakcijos slegiama, 
karo nuteriota, dar ne laisva. 
Gimtinės liuošybės, musų lia
udies paliuosavimo vardu, 
musų revoliucijos, kovos ir 
pergalės vėluvą mes privalo-

snio nurodymas, kad revoliuci
jos šalininkai neužmirštų, kas 
yra tie “kramolos malšintojai,” 
kurie šiandie “gražioms aku
tėms” ir lipšniais žodeliais mė
gina prisigerint žmonėms. Su 
jais reikia kovot, ir reikia reng- 
lies prie dar didesnės kovos su‘ 
jais ateityje.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

AR BUS AŠTRIAU, NEGU 
RUSIJOJ?

Kariškoji registracija, kuri 
bus Amerikojd. birželio*, be-

“liosais.”
' t i • ♦ **Dabar labai baugina kalėjimų 

už neužsiregistravimą. Rusi
joj irgi baugindavo. Bet prak
tikoj beveik niekam (išskyrus 
žydus) nebuvo bausmės. Jfei 
nestoji ‘‘ant liosų”, o paskui pats 
nueini, tai da maloniau priima, 
į kariuomenę, jeigu tinki. Jei 
nueini iki 1 d|. liepos sekančių 
metų, tai tie Inetai skaitoma į 
tavo tarnystę; jei po 1 d. liepos 
— tai tarnystė prasidedi nuo at
einančių metų —■' reiškia, pusę 
metų turi bereikalo tarmių t. 
Net jeigu valdžia tave pagauna, 
tai ir tada bausmės nėra: pai
ma tik į kariuomenę ir įįana. 
Jei po pirmai prisiegai pabėgi, 
tai irgi bausmė menka. Tik

te) V«. M JI/

vad. “iš po inandicros”, tai jau 
baudžia kariškai (“disciplinar-

bus pštriau, negu Rusijoj? Jei 
per registraciją reiks prisiekti, 
tai paskui gali but sunkiau, jei 
nestotum. Bauginimas nėra 
toks baisus velnias, kaip jį ma
liavoj a. , X. X.-Vytis.

Skaitytojų pastabos.
«

• Skirtumas tarp Vokietijos-ir 
Amerikos šioj karėj toks, kad 
Vokietija pirma paskelbė karę, 
o paškui turi prisirengti.

šnipų ir cenzūros biliumi, jei-

Draugas. Jis visados rašo tik 
tai, kas darbo žmonių išnaudo
tojams kapitalistams tinka, o 
keikti ir melų rašyti ant darbi
ninkų ir socialistų visados ga? 
lės, nes tam cenzurosmėra.

Kunigai labai giedžia karės. 
Mat jauni vyrai pradeda gadin
ti Jų biznį, tai kunigai mano, 
kad kai tuoš jaunuolius išsiųs 
karėn savo galvų guldyti, tai liks 
tik senieji davatkos, kuriuos la-

hftknti.
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Red. Pastaba.—-šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai- 
'tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J< 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, J1J.

EPILEPSIJA ARBA 
NUOMARIUS.

Epilepsija yra viena ligų, ku
rios gilioj senovėj buvo žino
mos, bet visai nesuprastos. Ta
da žmonės manė, buk pikta dva-

šokiais budais.

nuomarius

žodis 
pagautas” 

arba “apsėstas” lyg kokios dva
sios.
stebino paprastus žmones ir mo
kslininkai: žmogus išrodo svei
kai, linksmas, vaikščioja, kalba 
ir dirba kaip visi; tik staiga vir
sta ant žemes, rėkia nežmonišku 
balsu ir apmiršta. Stebėtina, iš- 
tiesu.

Vienok dabar pasirodo, kad 
panašus apmirimai pasitaiko 
šimtais visokių proto ar nervų 
ligų. Pvž., hysterijoj, alkoholiz
me, smegenų ligose, kurias pa
gamina syfilis ir 11. Taip kad 
dabar epilepsija reikia permai
nyti ant epilepsijų. Ypatingai 
paprastiems žmonėms bet— 
koks apmirimas arba konvulsi
jos išrodo nuomarius. Man te
ko matyti apmirusius vaikus, 
kurių motinos verkė ir dejavo 
ir skundėsi, buk jų mylimi vai
kučiai serga nuomarium. Te
čiaus pasirodė, kad tai buvo tik
tai staigus vidurių susiturėji
mas. Išvalius vidurius pranyko 
nuomarius, ir vaikas (langiau jo 
neturėjo. Apskaitliuota, kad iš 
visų vadinamų miomarių' yra 
vos tik dalelė tikros epilepsijos. 
Visi kiti atsitikimai tai tiktai 
paprastos konvulsijos, kurias 
galima prašalinti. Todėl vi
siems, kurie turi nuomariu, 
reikia'pirmiau yskiai įšitikrinti, 

paprastaš apmirimas (konvul
sijos), kurio priežastis randasi 
kūne Urba smegenyse, 
kaip antai alkoholius, 
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skaistvaris, aršenikas, 

Nuodai, 
• švinas, 
cinas ir 

tt. pagamina kūne įvairių suįri-
mų, kurie neretai savo kėliu su
teikia konvulsijas. Ligos, kaip 
antai syfilis arba koks nors au
gimas -ant smegenų taipjau ga
li pagaminti konvulsijų. Su
žeidus galvą pasidaro savo rų- 
šies epilepsija. Todėl, kaip sa
kiau, reikia daug tyrinėjimų, 
kad suradus, ar nuomariu turįs 
žmogus yra tikras epileptikas, 
ar ne. Tikroji epilepsija, ku
rios priežastis da iki šiol nėra 
surasta, nėra išgydoma. Reikia 
pasakyti, kitd Tikros epilepsi
jos šaltinis greičiausia randasi 
kame nors kūne. Paskutiniu 
laiku tūli neurologai skelbia, 
kad tikrąją epilepsiją pagami
na viduriuose (žarnose) išsivy
siančios savo rųšies ^bakterijos. 
Išeitų, kad ir epilepsija rišasi su 
vidurių sukietėjimu arba nevir
škinimu. Tuo dalyku 
daroma bandymai, ir 
bus galima daugiau apie tai pa
sakyti.

Čia kalbėsime liktai apie tik
rąją 'epilepsiją. Beveik kiek
vienas epileptikas žino, kada 
jam reikės, taip sakant, apmir
ti.
už minutes prieš apmirimą ji
sai jaučia ką nors tokia, kas 
jam parodo, kad tuojau jis savo 

dabar

ž dienos, už valandos arba

das persimaino: jis tampa er- 
zesnis, nuliūdęs, nusiminęs; kar
tais net jam vaizdinas] visoki 
paprastam žmogui nematomi 
(kuktai.ir tt. Po apmirimui tu

mišęs; jis neatskiria draugų 
nuo iiepažįstamų, kartais ne*t 
klejoja, Vienok už valandėlės 
jis atsigauna ir vėDtampa toks, 
kęks pirmiau buvo, nors tūlą 
laiką jaučia koĮfcj tai siipntimą^ 

:neritmumą^l -̂ erzumą. Arčiau

pnsiziurėjus galima matyti, 
kad epileptiko būdas yra kitoks, 
negu paprasto žmogaus; neretai 
jis parodo ąiškius ženklus pro
tinio svyravimo. Aplamai i- 
mant, epileptikai yra toki žmo
nės, kuriuos suvalkiečiai lietu
viai vadina “nenaudėliais” — 
žmones, kuriems ir geriausiai 
ką nors daryk, o jie tave vis 

tave, jei yra kam skųsti. Ligin- 
tojos (nurses; už tai labai ne- 

pri- 

poleonas buvo epileptikas, ir 
yra tvirto proto žmonių, moks
lininkų, kuriuos kankina epilep
sija. Apie visus juos bet-gi rei
kia pasakyti taip, kaip viršuje 
pasakyta. Ypatingai sulaukus

rą atsitikimų, kur vaikai 

kui pasveiksta. Dažnai jautrus 
vaikas persigąsta ko nors, pra
deda apmirti ir nuomariuoja 
kelis ar kelioliką metų, Vėliaus 
viskas pranyksta, vaikas palio 

abejoti, ar tokiais atsitikimais 
yra tikra epilepsija, ar tiktai 
paprastos konvulsijos. Man te
ko pažinoti vaikas, kurs mažu 
būdamas labai persigando ir nuo 
to laiko kartą ar daugiau savai
tėj e apmird*avo. Daktaras sakė, 
kad tai esanti tikra ėpilepsija, ir 
tėvai buvo labai nusiminę. Da- 

senai man teko matyli vaikas, ir 
•turiu pripažinti, kad tai yra, taip 
sakant, paveikslas sveikatos: 
tvirtas, ramus, linksmas kudi- 

bar jau 3 metai jis neturi nė ma
žiausio ženklo epilepsijos.

Paveldėjimas lošia svarbią 
rolę. Epileptikų tėvai paprastai 
gimdo epileptikus, noj's ne vi
sus. Man teko matyli epilepsi
ja sergančios motinos mergai- 
tę, kuri buvo sveikiausia, negu 
aš kada nors esu mafęs. Bet 
tai yra išimtis. Paprastai, epi
leptikų vaikai lieka silpnapro
čiai, arba epileptikai. Epilepti
kams nereikėtų vesti.

ją. Tai yra labai pavojinga c- 
pilopsija. Apmirimai paprastai 

ne

nemiegojęs 

lizino,

nėra

Gydymas. Jus, 

butės “išgydo” nuomariu.

vandenimis. Jei ligonis neturi 
tikros epilepsijos, tai jis pats iš- 
gjja, ir tada paskelbia, kad ko- 

apmirimą arba konvulsijas klai
dingai vadina epilepsija; todėl 
tokius keblumus lengva išgydy
ti, nes jie palįs pranyksta. Kar
tais net tikra epilepsija pati per 
save pranyksta, bet labai retai.

Mechaniški kūno taisytojai 
ifba <dlrtnmi W

z. t

į .
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galį ^išgydyti” epilepsiją. Bet 
ir jie kožną konvulsiją arba ap
mirimą skaito tikfa epilepsija. 
Todėl ir jų gydymas yra pana
šus lokiam pat gyctymui, kaip 
kad Lietuvos bobučių: jie “išgy
do” epilepsiją, jei žmogus epilej)- 
sija neserga.

liziną, įkalbėjimus, kartais lun

ga- 

tai laikinai.
, tai juos rei-
1)0 daktaro

Kiekvienas

Pirmiausia, gydytojas privalo 
kuoarciausia susipažinti su epi
leptiko visoms ypatybėms, o 
paskui stengties tinkamu budo 
jam palengvinti. Visuomet rei
kia atminti, kad tariama epilep
sija arba nuomarius gali bu 

šia reikia gerai įsitikrinti, kad 
žmogus ištikrųjų serga epilepsi
ja. Kompetentingas daktaras

tyrinėti. Dr. A. J. Karalius.

Klausimai ir Atsakymai.
Jonas Tan. klausia:
Meldžiu nurodyti, kodėl man 

važiuojant gatvekariu galva
Kar-

Atsakymas:
Galvos kvaitimas paeina nuo

duriy sukietėjimo,

Korespondencijos
DETROIT, MICH.

Socialistų judėjimas.
Socialistų partijos lokalus, 

Detroite, Midi., skaitlingame su
sirinkime kaip vienu balsu nu
tarė neiti regislruoties birželi* 

rinkimą birželio 3, agitacijai už 
atšaukihią konskripcijos įstaty- 
nior Tuksfeinčiai literatūros a- 
gi t įjojančios už atšaukimą kon- r, 
skrinciios tano išdailinta, ir nu-

RkstanČių egzempliorių Michigan

Tas

(lino socialistus.
Man neteko matyti tokios vie

nybės ir pasišventimo, koks ap- 

socialištu Detroite'. Jauni ir se- 
ni, vyrai ir moters pasirengę ko-

Detroito socialistų veikiama- 
sai komitetas gavo daugybę pra
nešimų apie energingą socialis
tų veikimą kituose miestuose. 
Revoliucijos dvasia apsireiškia 
visur. Žmones priešingi Versti
no kariuomenei) ėmimo įstaty
mui. ir stoja i socialistų eiles.

Anufras A. Karalius.
š A ..

■ ■ *,' 

»i.

SPRINGFIELD, ILL.
‘Amerikoniškos vefctuvig*’ 

scenoje.

Gcg. 27 d. L. P. Kl. pastai 
scenoje dviejų veiksmų kome
diją “Amerikoniškos vestu
vės." Visi lošėjai ir lošėjos saw 
roles atliko puikiai. Po vaidini
mo buvo šokiai. Visi gručių 
linksminos.

Publikos buvo nedaug, 
tos sutelki

A- j

■ A*



Dabar Del Kito Didelio Mėnesio

Vyry Darbiniai Ceverykai
Specialiai Ketverge

Kapitalas ir pervirši

$1.79

Kazį m seras

Bros

COMPANY

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

SVIESTAS

Tel. Armitage 984

SS*1 Gydytojas ir Chirurgas

Ant Platt’s Aptiekus

Geras 
stalavaa 
svies tau

h<LSSIAN
TURKISH

ėmimo valandos: 9
? dėldieniais nuo 9

irra 
2OM 
IMS 
1510

i <;* gelbsti 
prikUa

North Av. 
Halifed St. 
Halsted SL 
12th St.

visokiu 
k et ver
ši ų če-

išduoda penk 
ankiniai Valdyt

Ketverge, Petnyčioje, Subatoje 
Gegužio 3Imą, Birželio Imą ir 2rą

ryto iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

3102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
3032 Wentworth
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis \Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
St., Chicago. HL

Miesto Ofisas!
127 9. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg
Telephone Central 4411

Jųkų pasirinkimas, pora

Namų Ofisas: 
3323 SO. MISTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

-vyrą ir motery drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpą laiką.
Mes turini didžiausius ir geriausius kir- 

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

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gauti special iškai pigią kainą 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

Ji F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Salle St., Room 416-117 

Prieš City Hali.

2121 N. Western Ave
Chicago, Ill.

os masinos
po mario priežiūra I'i

«nk i ai airi

NAUJAS, NAUJAS 20 AMŽIAUS 
IŠRADIMAS

del panaikinimo blakių, bambadie- 
rių ir kitų visų vabalėlių, kokie tik 
gali atsirasti jųsų siūboje, arba kur 
kitur. Tą viską panaikinsite tik į 
dvi dienas, tik mums prisėskite sa
vo adresą, o patarimai visi uždyką, 
rašykite adresu:

J. W. SAKAUSKAS and CO
Box 42„ Sta E. Cleveland, Ohio.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store 

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

1644 W. Chicago Av
1886 Blue Island Av
2612
1217

1832
1818

WEST SIDE 
Milwaukee 
Milwaukee 
Milwaukee 
W. Madison St. 
W. Madison SL

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Nies vartojame geriausią

RYŽIAI
Geriausios 

rųiies, 10 e T 
vertės, pars! Į , 
duoda u£ .. ‘

mWITH SĄ

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai

\ JHk Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re 
gėjimas.

vailojamc page- 
vintą Ophthalmometer 

■LtA Ypatinga doma atkrei- 
piama J vaikus.

Valandos: No® 9 ryte iki S vakares Be4iUn-

SVIESTAS ATPIGO
BANKES

ŪŽT FRED BENDER =^C 
Išdirbėjus ir Perpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias 
Sankrovų Išrengėjas.

Intaisai grosernėms, bučernems, smulkmenų, ciga
rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ii' 

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

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

dokumentus ir popieras.

ARBATA
Priimniau- 

sia, gvaran- * 
tuota, vertėsi o įf ji 
70c parsidu-' 
oda Čia po..»

Dr. Schneider
1642 W. 47-ta gatvė, arti Marshfield Ave., Chicago, ill

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
oioko, ketverge ir aubatos vakarais nu6 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IMI MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 

Tel. Humboldt* 97.

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
▼ice-prezidentas 

WILLIAM GETTING
prez. Get tin 

CHARLES KRL’PKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

X-RAY 
pažinimo ii 
peržiūrėjimas n 
ligas 
moterų mano, kai 
progą gydyti tam

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs 
ambicijos? Ar jus turite skausmus 
skaudėjimą, sąnarių 
plakuną, nerviškumą 
garoje, reumatizmą, r

Nesi laipinkite. Ateikite 
arimai dvkai.

PabaigoiMėnesio Šeimyninis Ceveryky špardavinias 8 valandą vakarei ■

šis Išpardavimas yra prirengtas ir mes ištiktųjų turime paaukauti keletą bargenų. Kiekvienas žino musų pabaigos mėnesio išpardavi
mą, kaipo suteiktą tikrą bargeną — visi musų maži išpardavimai yra išvalyti nežiūrint jų kainos. Ketverge atdara iki 9 vai. vakaro. 

Mes aukaujame šiuos visus išpardavimus del KETVERGO TIKTAI.

Kode! jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kai 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, km

Mano moksliškos m'etodos padidina kraujo 
spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. M clod

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus 
sėkmės teisingu gydymu.

Vyriški ir Moteriški sliperiai, nevisų 
mierų, verti $1.00, porai 55c
Drobines kurpes, tvirtai pasiūti 55c.
Vaikų, Mergaičių ir Vyrų Tennis če- 
verykai, balti ir juodi, 55c

Visų meirų ant basų kojų čeverykai. 
vertė 75c, pdrai 55c
Vaikams skuriniai medžioklei Oxford 
reguliaPė verte $1.25, nevisus micros 

porai 55c

.Jus galite juos turėt 
gali juos turėti. $ 

Moters ar merginos 
pavienius ,senos i 
Mes skoliname de 

Šapus ir dirbtuvės d: 
ležinkelio klerkams

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

SMBS

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loot* 
ir 18-tos gaivią.

Atdaras: Panedėliais, K et vergais U 
Suimtomis iki 8:30 vai. vakare.

TELEPHONE YARDS 2721'
DR. J. J ON I KAI T IS |
Medikas ir Chirurgas 1 

3315 S. Halsted St., Chicago i
,< f .ę,

valstijos prieittH 
yrinėjana® tf 
ias pilno 

jai Uline h

lOnyiii-.i Akii^t I. «it< i . Hv/d pnA
Hkiiviisi PmiiHyh auijoH HoxpiU’ h h e- I 
1‘liihidrlphi jo). «■!-. iningni ].a1 s r nai 
jo pi ie ghnd \ hio. Uždykę duodu tud 
visokiose ligunr uodcriink h m v r g 
hOhiK Kolbų li<luviškni, anvliAfetl ir

Vaiky ir Merg. Cyverykai vertes iki $2.50 Spec po $1.79
Jie susideda iš įvairių skurų, patentuotų, 
paprastos ir oškos. merginoms visų mje- 

vaikams, platus su knypkiais, 
v‘sl1 in’el’V iki ų1^. Ši didele vertė del 
Kelvergo, Pelnyčius ir Subatos.

nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga į krvvą,
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių, - . . . .
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
•TBMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
K«npa,18-tdf
Valandos: nuo

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. GTTE 

vįce-prez. Nat. City Bank 
GEG. C. WILCE 

Ice Co, vice- 
JOZEF S 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALB/IMA LIETUVIŠKAI

anl pianų, sankrov 
arklių, vežimų, ap< 
šių ir bile kitų ūžti 
nepaisome kt 
jus uždedate, 
jums kad m u 
šia mieste, 'f; 
rite veikti su 
čia me jus pj 
mąnymu, patj 
tiname musų pram

Šios kurpes yra visos vėliausios mados ir skuros, 
Kolonialės, lygios ir susegamos sagtimis. Daugybe stai- 
lių iš kurių galima pasirinkti, visų mierų, specialiai 
už porą

regulerės kainos
po $2.25
po ......... $3.00

Vyrišką Drapanų Bargenai
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

NaiVji, daryli gatavi nuo $15 iki 
S35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pi in as pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
*5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
<4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedčlioniis ir va 
karais.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINA 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot

ŲARR BROS. WRECKING CO. '
3003-3030 S. Halsted St»9 Chtcafe,

Žiuriamamos Ir patikrinamos 
gai kituos banloiosc 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apstui* 
gos vertė gali but knygose parodyt*. 
Abejotina tvarka arba atsaigum**, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankj»i 
nustoja savo Clearing House 
tai yra ženklas jo abejotino stovi#.

Tiktai tvirčiausius ir saugt&u*!## 
bankos gali but Clearing Hous* 
ria i.s.

Che Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestus plrM| 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nejmb«> 
kruti jo. Reikalui esant, Qeuri®# 
House bankos viena kit 

The American State B
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi ja< 
teisėmis ir išduoda penkias pil«M 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yr 
ra, yra reguliariškai t 
kas meta 
skaitąs J 
Valstijos

Pinigai sudėti Šitoje bankoje 
išmokami ant kiekvieno pareit 
vimo.

čia galima gauti pirmus Awk#e| 
Mortgages. Taipgi Aukso 

‘Bondus po $1jQ0.00 ir $500.00
šis bankas yra atsakančiausls IU 

tuviams.
čia kalbhma Liet

kitokios geriausios
ydymo ligos y

teisingas pažinimas ligos U
patčmĄ’tas kitų daktarų. Daug sergančių v\

1 del jų nėra išsigydymo. Aš noriu

Oarodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate
Kuomqt jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išu\dŽ»;m. i ui jus žinosite i ui aš tai nad.t įau.

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

Geriausios 
emetonos ge- 
reania, negufl 1 m 
kur jus ga-U I 
lite gauti .. 1 1 w

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

magioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoja. 
Fo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitą 

ir taupymo padėjimų.

.KASFAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilseir Lumber Co.

J. PESHflL
sekr. Turk Mnfg, Co. 

OTTO KUBIN
prez. T. Wilce Co. prez. Atla« 
IKYTA - [Brewing Co

REIK. A L A. U .U AKINIU
Jeigu 
Jeigu 
Jeign 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

imsi m męs, s 
viduriuose, ga 

drebėjimą, galvos svaigimą, šii 
, ūžkit dėjimą vidinių, skausnms 
‘audimąją gyslą, užnuodijimą kr:

šiandien.

l l ^AX»HO0CCCI3Qa

TB1B 
JJhTUVJ** A

Supirkimas Moteriškų Colon. Kurpių,Oxfords ir Ceverykų 
po 50c ant dolerio nuo didelio perpirklio pagelbsti mums paaukauti šiuos augštos rųšies 

naujos mados oxfords, kurpes už šias pigias kainas, specialiai už porą $2.45.
Merginoms Čeverykai pasiūti paprasta mada 
skurų, visų mierų už pigią kainą 
go. Ateikite pasižiūrėti, kadangi kiekviena pora šių če- 
vėrykų turi but parduota reguliariai po $3.50 iki $4.50 po

Maži vyriški čeveryžai su knypkiais 
micros 9 iki 13, už porą 55c.
Moteriški Oxfords, micros 2% iki 5, 55c 
Baltos Baltos Drobinės Kurpės ir če 
verykai micros iki 4%, verte $2.50, 55<

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios prie CM* 

cagos Clearing House yra jx) jos H 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bent sykį j metus, Clearing Hom* 
revizoriai nuodugniai ištiria save, 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. 
si pinigai yra suskaitomi, notos, Lor
dai, mortgage! ir kitos apsaugos 

pi al
ps tikrinti ii*
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NAMAI-žEMe

PASKOLOS-MORGEČIAI

flranko*. 
modelio, 
rekordai

* g ■  • i  .................... ....................................■■■■■ .i..—

• PARDUODU arba atiduodu ran- 
don du namu ir keptuvę su sankro
va. *1723-21 So. Union’ave, Chicago

Nedaliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės,

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuvis 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
les, slcnogi tifijos, typewriting, 4>irk 
lyhos teisių, Suv. Valst. istorijos, « 
beluos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilielystės, dailiu

REIKIA DARBININKŲ

Prapuolė 17 metų

Ruth Nelson, 17 metu am-

Cahiniet high schoolėj, nežinia

ne a-

Pradedant Kalb. Telefonu

I

Nesulaiko.

i

Abdel tokis staigus prapuoli-

papuo-

111.

TT”?

f

papkų komisionierius pateko ir
hfuo tarpu pribuvo keli po-

Policistams Faloom užreiške,

sinerti

tlW. P. Petraitis, pirm.

Jis atran-anglių spekuliantus.
RANDAI

nes kalbės visiems žinomas kal- REIKIA DARBININKŲ
kuo

A. Grebelis.

Pradėjo registruot ies.

1SV1SO

50 su-

PARDAVIMUIV)«i

Ims ir vedusius.

Daktaras

ilICAGO.

K. Petrulis, 
Chicago, III

EISENDRATH GLOVE COMPANY 
2201 ELSTON AVE., CHICAGO, ILL

11* R

t
a-

f

33 Indiana avė Sheboygan, Wis.

REIKALINGAS barberis vakarais, 
arba tik subatoms ir nedėldienįais. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuojaus. 
3205 Wallace st., Chicago.

Phone Drover 9339

PAJIESKAU kambarin Northsidės 
apielinkėj su valgiu. Kas turite, grei
tu laiku praneškite: 
1510 N. Hoyne Avė.,

$1,000,000. Tečūius,

REIKALINGAS dreiveris išvežioji- 
mui duonos. Darbas pastovus. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku Į 
“N?-—ofisą, pažymėdami No. 119.

REIKALINGA tvirtų vyrų Į dirb
tuvės darbus. Gera mokestis. Pas
tovus darbas.

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

. REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus, užmokestis gera. Atsišau
kite greitu laiku:

Frank Ridlauskas,
2320 So. Leavitt St., ,Chicago.

Pranešimai

and CO 
AVE, 
AVE.,

dabartiniai valdžiai.

3441 Emerald avė., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME VYRŲ IN DIRB
TUVE. LENGVAS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

ATIDUODA randon gražus kam-, 
barys, ant 3-čių lubų. Maudynė, e- 
lektros šviesa. Atsišaukite:

MRS DUNDULIS, 
1915 So. Halsted St., Chicago, Ill.

i.Įl

REIKAL1NGA MERGINŲ MOKY
TI ES PRIE PLAUKU. GERA PRO
GA MOKINTIES. GERĄ MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMOSI.

WESTERN HAIR

wKisHuiBtcMHaM»«iisgaa«aMa«| 

WISSIG,|
4

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISKNEJU8IO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclališkai gydo liga* pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmę kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
berklis skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
iigydd tūkstančiu* ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto ik! 8 vat. vakare. Nedalioms iki 12 dieną, 
j 1M9 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., vfariaj Banko si. Tel. Canal 3263.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

į klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbčju labai pagarsėjusio

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

«■ JF. AI). RICHTER A CO.
14—WashtartM Straot Ma# York

CHICAGOS ŽINIOS
Ne vienas chicagiečių gailė

sis, kad pasiskubino. Kartais

PARDAVIMUL

Sereda, Gegužės 30, 1917

REIKALAUJA DARBININKŲ. PARSIDUODA—pigiai už “cash”
Valstijos nemokamas Darbo Biuras keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 

nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas (rokas. Pil
nas intaisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O-

Nedėlioj, 7 vaL vakaro, Ruth 
Nelson išėjo aplankyti savo 
draugės Feby Gilbert. Pas 
dlraugę jinai buvo apie penkioli
kę. ininutų. Gilbertų namus ji
nai apleido su kaimynų maža 
mergaite. Jiedvi ėjo sykiu iki 
7«Wios gatvės. Paskui persis-

Nuo tos vietos iki merginos 
namų buvo vos du bloku. Bet

nuėjo niekais. Kreiptasi į poli
ciją, bet kol kas jokių rezultatų 
nedavė j ieškoj imai.

*Fasak namiškių, Rutb buvusi 
hitai serioziška mergina, nie- 
icMMnet _ nesilankydavo į šokių

mergina kartais nebūtų 
lusi į “gyvojo tavoro” 
rankas.

“Pakorė profesorių 
Lovett.”

Medelio j profesorius 
M. I.ovett kalbėjo

Robert 
Auditorium

ienas tų žmonių, kuris reika- 
li atėjus nesidrovi pasakyti tei-

tai, kas iš to gali išeiti. Jis ma
na, kad Suvienytos Valstijos įsi-

tai viešai ir pasakė žmonėms.
TTokis profesoriaus “nepatrio- 

tiškurnąs” nepatiko kai-kuriems 
Chicagos universiteto studen
tams. Jie sumanė nubausti 
profesorių.

Susirinko apie 50 visokio 
plauko komelių ir padarė bal- 

voną. Tas ba Ivona s turėjo re
prezentuoti prof. Lovett.

Paskui jie nusisamdę budelį,

mo procesijoj.”
’“Nubruožk rusa ir rasi, 

jis yra totorius”, - sak 
Napoleonas.

sakymą butų galima pasakyt, — 
nubruožk nekurtus 
eitis ir rasi, kad jie i 
skiriasi nuo imfijonų.

Nors formališka registracijai 
diena yra paskirta birželio 5, lė
čiau kai-kurie jau pradeda re- 
gistruoties ir dabar. Ti 
vakar užsiregistravo 
1,125 vyrai.

Reikia pastebėti vii ną 
dalyką, — iš 112 vyrų 
minėjo įvairias priežas

Kaip pranešama iš Washing- 
t<»no, tai neišsigelbes nuo karei
viavimo ir vedusieji..

Vadinasi, ir sijonai nebeiš- 
gedbės.

žydų fondui trūksta 
dar $300,000.

Užvakar buvo padaryta ats
kaita nesenai susitverusio žydų 
fondo. Fondo tikslas šelpti

Įsteigėjai to fondo sumanė bū
tinai surinkti $1,000,000. Pra-1

[ porą savaičių surinkta milži
niška suma pinigų. Buvo ma- 

suplaukė 
atskaita 

parodė, kad dar trūksta $300,000
kad padarius milioną.

Ir kareiviavimo pavojus nesu
laiko jaunimo nuo apsivedimo. 
Apskritai imant. Chicago j kas 
dieną apsiveda 250 porų.

Norėjo nusiskandinti, bet 
vanduo buvo peršaltas.

Wni. Faloom, 38 metų am
žiaus, —- Eik kotelius, Harrison 
ir State, —- kuris bandė nusis
kandinti, nušokdamas nuo Jack- 
son blvd. tilto, papasakojo po
licijai, kad jisai aplaikes nuo
Dievo pranešimą, jogui jam 
reikėsią mirti gegužės mėnesyj. 
, Tuo tikslu jis ir šokęs nuo 
tilto, kad išpildžius Dievo pra-

Geriau kariauti su vokie
čiais, negu su pačia.

John A. Scudder, nesenai pa
ėmęs perskyras, išreiškė savo 
norą keliauti F ran ei jos frontan

Kai-kurie mažiau bijosi Hin- 
denburgo armijų, nekad vienos 
moters...

J. Ogden Armour smerkia 
anglių spekuliantus.

• Žinomas gyvulių skerdyklų 
karalius pastaruoju laiku pra- 
:x........

sutvarkyti taip, kad žmonės 
galėtų už daug prieinamesnę 
kainą nusipirkti kurą. Esą spe-

Į tą reikalą, 
’eipti savo

Teisingas kalbas, malonu gir
dėti.

But antra vertus, sakoma 
kad labdarybė prasideda namie
Nejaugi ponui ArmOurui ištik- 
rųjų partų*) “vargdienių žmo
nių” interesai? Jeigu taip, tai 
indomu butų žinoti, kokiu badu 
Armourui skerdyklos duoda mi-

Jeigu valdžia turėtų atkreipti 
savo (lomą į anglių spekuliantus, 
tai kuom gi geresni mėsos spe-

Sakoma, kad prasižengėliai, 
norėdami išvengt bausmės, labai 
tankiai išduoda savo bičiuolius.

Ar tik ir ponas Armour nesi
laiko tos pačios taktikos?

KUOMET jus pašaukiate telefono nu
merį ir girdite balsą sakantį “Šis yra 

numeris toks ir toks, toks ir toks, ponas 
kalba,“ jus žinote tuojaus ar jus turite 
teisingą numerį ar ne.

Priešingai, kuomet girdisi halsas “Helio! Heilo!” 
jus esate patamsėję, ir jus gaišinate laiką, kol patir
site ypatą, kuri į jus kalba.

Kuomet kalbate Į telefoną ,visuomet užsirekomen
duokite save iš karto. Tuomi išvengsite bereikalingų 
klausymų ir betvarkės.

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

geležies dirbtuvėj 
prie siuvamųjų mašinų taisymo 
dažų dirbtuvėj 
prie rakandų apmušimo 
elektrmėno 
dailydžių 
prie Gordon lyderio 

! prie dėžių dirbimo
4 skardžių
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
Taipjau daugelio darbininkų 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IŠ CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
yairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

East St. Louis, TIL 
.’>29 ( mllins\ illr A venue

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas n 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jtjs gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi |»o vie 
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 Su. Kcdzie Avė., arti 22 
ros glv^ Chicago, I1L

Turiu už garbę pranešti 
viams, gyvenantiems Šioje apiehUB- 
kėje, kad mes atidarėme vieną M 
didžiausių lietuvišku aptiek y Ame
rikoje. Užlaikome Amerikoniškus žr 
europejiškus vaistus, kaip tai: 
šaknis, treies-devyneres. Žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga., Mum* 
kainos prieinamos, nebrangiau IMB 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ar 
susipažinti su mumis ir musų kaiisa>* 
mis. i U J J VIZGIRDAS.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1C me

tę kaipo patyręs gydytojas, cbūrt»>~B~*-s 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir ehvoaiškas linas, vy
rų. moterų ir vaikų, panai nastjauašaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektras ©vie
ta is us.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

TURIU paaukauti 1165 seklyčios 
setą vėlinusios slailėn už $30, valgo 
mojo kambario stalą ir 6 krasea ui 
$20. Karpei a s >10. Komodoa, bj a 
sinės lovos, paveikslai, 

$800 Grojantis Pianas 4917 
$200.00; $225 vietrola ir 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., aril Ke&de Av« 

Chicago. HL

■ ... . ................  *....■■■...................          i, ■■ !!-■■

Šiandie doleriniai patrio- ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
tai žada dėti visas pastangas, kad 
padilginus žmonių jausmus.

Jie žada rengti visokias pro
cesijas. Tose parodose pirmą vie 
tą užims kareiviai.

Nežinia tik ar spalvų įvairu
mas padarys tokią intaką į dar
bininkus, kaip į laukinius žmo
nes...

ALFRED DECKER & COHN SIU
VĖJAI SOCIETY BRAND DRABU
ŽIŲ REIKALAUJA DARBININKŲ 
PRIE OVERKOTŲ SEKAMAI: 
UŽBAIGSIU 
KLIJANKU STRIGUOTOJŲ 
SUVIENYTOJŲ
RANKOVIŲ SIUVĖJŲ MAŠINOMIS. 

ATSIŠAUKITE IN ŠAPA H.
- 2414 W. 20-TA GATVĖ

PUSĖ BLOKO NUO WESTERN AV.
CHICAGO.

J. Bagdžiunas — parkų 
komisionierius.

tanias lietuviams , West Sides 
bankierius.

Reikia pasakyti, kad parky 
komisionierius skiria ne miesto 
valdžia, bet valstijos gubernato
rius. L

J. L. A. T. Kl. choro ir dra
mos skyriaus susirinkimas įvyks

Radavičiaus svet., ant 33 gatvės.
Visi choristai ir d ra m iečiai su

sirinkite laiku, nes turime daug

Roseland, III., LDLD. 79 kp. 
reųgia svarbias prakalbas pėt- 
nyčioj, birželio 1 d., 7:30 vai.
vak., J. Stančiko svet., 205 E.
115 St., Kensington, Ill.

Roselando, Kensingtono ir a-

oro
Sutaisytas i§ tprmuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoniUku,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

• Vodeviliam Permaina: —"
Panedelyj, Ketverge Ir Bnbatej 

Pfiprotcmis dienomis pirma* Gort- 
10c, Balkonas 6c. •

Subatoa vakarais ir nedCllomi» 
nitu floras 15c, Balkonas 1$«.
HALSTED ir 12-ra GATVB

Pa j ieškau Kazimiero Kriaučano, iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Ve
lykių parapijos, Preidžių kaimo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą. Kas 
pirmas praneš, gaus $5 dovanų.

Salamonija Ęaga^iunaitė, 
8530 Vincennes Ave., Chicago,

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJAME: ^darbininkų į 

hoteiius ir restoranus, prie įvairių 
darbų, vinių kalėjų, $3.50 į dieną, 
pečkurių ir nagelbininkų, geriausia 
mokestis; malimų statytojų pagalbi
ninkų, 35c valandoj; vaikų 14 metų 
ir augščiau del ofiso darbo, dirbtu
vės ir mašinžapės; inžinierių, saliu- 
iiq porterių, $14, nedėlioję nedirba
ma, cinuotojų, 40c valandoj; darbi
ninkų 30c ir augščiau, boilerių dir
bėjų; vyrų prie barnės, vežėjų, kar 
penterių, pastovus darhdš, bartende- 
rių; karų trokerių, 40c į valandą, 
išilgai pjaustyti rąstus, 37^c valan
doj; bučiėriaus, 2 vyrų prie eleva
toriaus, Vežimų plovėjų, 2 pečkurių 
važiuoti į Hammond.
MOTERŲ arba MERGINŲ reikalau
jama: Darbininkių į hofęlį, restora
ną ir ligonbutį prie įvairių darbų, 
mdrginų į dirbtuvę, 14 metų ir nug- 
ščiaus prie' lengvo darbo. Gera mo
kestis. 2 ros virėjos, merginos į 
pentrę, virėjos prie daržovių.

SOUTH PARK EMPŲ. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-rąs augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)
-------------------------- ---------- ............................... .. į, . REIKALAUJAME moldęrių: gerų, 

pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų; 20 nuošimtis prideda
ma prie regulerės nuo šmotų dąrbo 
kainos.
MISSOURI MALLEABLE IRON CO., 

East St. Louis, Ill.
i . .............—1  —  — — ■

PA J IEŠKAU kambario tarpe gat
vių 95 ir 110 (Burnside); nepaisau 
su valgiu ar be valgio, bile butų žmo 
nes blaivus ir švariai užsilaikantįs. 
Geistina butų, kad nedahg vaikų bu
tų. Aš esu blaivus ir nerūkantis, 
kuriems reikalingas Įnamis, malo
nėkite greitai pranešti šiuo adresu:

REIKALAUJAME DARBININK 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
POVISA 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN.

DIRBTUVE. PASTOVUS 
ATSINEŠKITE ' OVER- 

ĄTEIKITE PRISIRENGĖ

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE 

CHICAGO

REIKALAUJA PATYRUSIŲ KIŠE
NIŲ DIRBĖJŲ, PAMUŠALO ATSTU- 
VINĖTOJŲ, KLIJANKU STRTGUO- 
TOJU IR SIUVĖJŲ PRIE VYRIŠ
KŲ KOTU.

BAUBE ROSENTHĄI
1719 N. WINCHEST]
ARTI BLOOMINGALE 

CHICAGO, ILL.

REIKALINGA jauna pora be vai
kų gyventi gražioje rezidencijoje ir 
apžiūrėti kambarius. Rakandų ne
reikalinga.

J. SINKUS and CO., 
3151 So. Halsted St., Chicago. Hl.
..

REIKALINGA keletas merginų ar
ba moterų prie abelno valymo. 8- 
nios vai. darbo. . Mokestis j mėnesi 
27.00. Kambarys, valgis ir apskal
bi mas. Be kambario $32.00, valgis 
ir apskalhimas. Atsišaukite tuojaus

PRESBYTERIAN HOSPLIAL 
1753 W. Congress St./ Chicago, III.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

SU Detali Fisk SU
VALANDOS: Nuo 10—lt pietų, žr 

6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto. Ūktai.

Tel. Drover 7tM3

Dr. C. Z. Vezelis
• Lietuvis Beritėtas

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

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

Tel. McKinley 3543.

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, 
nuoja ir patarimui duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Are., arti Chlcar* Ara. 
luboe. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki raW 
ruL Nedėliomia nuo 9 išryto iki > jk» yt^a.

Teh Haymarket 2434.

ŽIŪRĖKIT, ŽIŪRĖKIT, ŽIŪRĖKIT. 
UŽTIKRINIMUI NUOSAVYBES 
TURI BUT PARDUOTA PRIEŠ 
BIRŽELIO (JUNE) 9-tą DIENA 

Didęlis paaukąvimas puikių rezi
dencijos lotų* arti Crane dirbtuvių. 
Visi Įtaisymai. Turiu 5 pasirinkimui 
lotus, kuris turi but parduoti tuoj. 
Parduosime ypatingai pigia kaina, 
grynais pinigais arba išmokėjimais. 
Pasirnatykite su mumis tuojaus.

(Franckewicz) 
CHANDLER, HILDRETH and CO., 
Cent 5151. 56 W. Washington str., 
Chicago, III.

ANTRU ir trečiu mortK*tt« MiWJrhm* pa- 
akola nuo $100 iki 15000.00 po K Ir 4 proc 
apmokėjimui taksų, ušraokėjimul iritereeų ant 
jųsq pirmo mortgage, pagerinimui nuo- 
aavybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikedau* 
jwte dar daugiau pinigų. Greit** ir manda* 
gus patarnavimas, teisinga* reikatevimaut.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

K. North La Salle Street, Chieago
Telephone Main CK4R.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Speclallslts motirlškiį, vyrlPuį, Ir li*f.
OPhfcS. ir Oyv»nim»i :

H. St., 34 Ste.
• “-^Telephone Drovar '4974.
Ofi^ks atd&raa ifci 10 vaU^jyto, 1—S 

po pietų ir vakarais.

DR. W. YUSZKIEWICZ

JJETUVJftKAH AK IV (.YDY JOJAS 
Ras turi skaudama® arba silpnas. akią 
galvos skaudėjimo, atsilankykite mu*

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

9 r v to iki 1 po pisk.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted SU £ h i cat*. 

Tel. Drover 7179.

ATIDUODAMA randon sankrova 
ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj flatas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekus. Lietuvių, lenkų apie-^ 
liuke. A. M. STEIN 
2855 W. 38-ta gatvė, Chicago

U .......... .  ■ T............... .. I ..................... II a .! 'll , ■ » !■■■

GERA PROGA LIETUVIUI.
Pasirandavoja puiki duonkepykla, 

įsteigia 18 metų; 3 pečiai ir visas į- 
rengimasf Tirštai lietuvių apgyven
to] vietoj. Gera proga žvalam lietu 
viui. įvyti pelningą biznį.

Taipgi pasirandavoja puiki viela, 
tinkanti valgyklai. Kiekvienas gali 
padaryti biznį.

Kas pirmesnis, tas geresnis, lodei 
kreipkitės tuojaus. \

M. G. Valaskas, 
373-375 Kensington Ave., Chicago.

AMATŲMOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS '
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

SIUVĖJŲ DOMAI:
Dirbu petrenas del vyriškų drabu

žių iš kieto popierių po $2.50. Moki
nu piešti petrenas ir kirpimo. Duo
du lekcijas vpatiškai ir per laiškus. 
Priimu užsakymus ant aprėdalų 
taikytų prie figūrų.

Be mokesčio mokinu sulig i 
mada nuimti mierą.

(The Short Measure System.
Picšrjjis \V. Wybranice 

1055 N. Ashland Avė., ChicapPARDUODAME moderniški) lietu
vių bučernę ir grosernę. Puikiai į- 
rengta ir pažymėtinai bizniškoj vie
toj- Biznis atsakančiai išdirbtas, tar
pe lietuvių ir kitataučių, šiame mie
stelyje lietuvių randasi virš 200 šei
mynų ir datig pavienių. Reikia .pa
žymėti, kad čia randasi tik tas vie
nas lietuviškas biznis, išskiriant kar
ėj amas. Chicago Market Co.
1129

ANT PARDAVIMO
Pirk kaip nori ar snliuną su n»mv 

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

F. Warneke.
951 W. 19th St.. Chicago. Bl

Mokinimo valandos: nuo 8 rv(<> 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:3<) iki 9:39 
3106 So. Halsted St. (Chicago, 111 
-          ——n,    n...... 

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistu Moteriškę, Vyriškę, Vaikę 
ir vhę ęhraniškę ll«ę.

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po ptatę, 7—• ra
kai-*. Nedaliomis 10—1 po pietų. 
3354 S. HALSTED ST„ arti 84 8T^

CHICAGO, 1LU

Specialistas iš
PIRK SAU visas Piutnbavojimul reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co

1637 W. Division St., Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

PARDUODU grošernę ir mokyk
los reikmenis; raudos už 4 pagyve
nimui kambarius ir sankrovą $15 
Nupirksi už geriausią pasiūlymą. 
3537 Wallace Str., Chicago, Ill,

"elephone Humboldt 1273.
M . S A H U D M. D

JO.sx* G, d? tojbx i> < hiraręa 
;:t.<■< in'is-1 :.x M<4<> m U Vyriikę ir 
Vętkiškų, taipsri. ęhroniAlų Pirų

OFISAS: 1579 Milwaukee
VA LANI-OS : h: 30 s 10 iftryte;
Kni<>i'r<'- Kriti), A\< , Kambary* S* 

) :?.O O i ii 'i .30 iii V vakare

REIKALAUJAMA vyng 
mokyt irs karkė vystės amato, 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, \iskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmoguL 
Ateikite arba rašykite.

BURKE BARBER SMOK.
612 W. Madison St




