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Kviečia prie taikos

ir Kuršo KVIEČIA PRIE TAIKOS.
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GRŪMOJA PABĖGĖLIAMS.

Kurstęs žmones nesiregistruoti.

»

Kaina 2c

LONDONAS, birž. 6. — Ofi
cialia anglų admiralty os prane
šimas sako, kad vakar rytą An-

PRIEŠINASI KONSKRIPCIJAI. 
Gavo kulkų.

CHICAGO, birž. 6. — Vakar 
Jolieto kalėjimo kriminalistai 
pakėlė riaušes. Riaušes, sako
ma iššaukė tūli nauji patvarky
mai,

Chicago, III., Sereda, Birželio (June) 6, 1917.

iiivaržantįs kalinių “lais- 
Kitos žinios dargi sako, 
i buvo tiesiogjjiis pasiprie- 
is prieš registracija. Ka-
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Vokiečiai nori Lietuvos

Užsakė 200,000 grabu
NORI LIETUVOS IR KURŠO.

LIETUVIŲ TARYBA.

uos.
PROTESTUOJA.

ra i.

or-20,000 paimta belaisvėm
rvtuose

užginčija gandą.lenuos

UŽSAKĖ 200,000 GRABŲ.

LietuvaNENORĖJO REGISTRUOTIES.
šiomis vių. Nusinuodijo.dienomis karės

LAUKIAMA DIDELIŲ MŪŠIŲ.
RUSAI ATSIGRIEBIA.

iš
gėrė karbolinės rūgšties.

AREŠTAI HOUGHTONE.

AUDRA KANSAS VALSTIJOJ.Priešinosi konskripcijai.FRANCUOS TAIKOS
Užmušta trįs žmonės.

AREŠTAVO TRIS INDIONUS.

slaptas Francijos atstovų buto

LENKŲ ARMIJA FRANCIJOE.

Rezoliucija

ĮMETĖ KALĖJIMAN.su-

PAS1UNTĖ KARIUOMENĘ.

IŠPLĖŠĖ VYNO SANDĖLIUS.

Prisigėrė ir mirė.
LANSING, Mich., birželio 5.—

cialistai ir I. W. W. agitatoriai.

Kaizeris sako, kad visi pabėgu
sieji iš fronto kareiviai priva
lo sugrįžti iki liepos 15 d.

sos provincijos žemės, kurios 
dabar apie 43 nuošimtis priklau-

Sakoma, kad talkininkai atnau
jinsią užpuolimus ant vokie-

Anglai paskandino vokiečiu ka- ( 
rišką laivą; antrą pagadino.

Darbininkų ir Kareivių Atstovę 
Tarybos pirmininkas stebisi 
delei neišdavimo pasportų šios 
šalies socialistų delegatams.

PETROGRADAS, birž. 6. — 
Oficialiai pranešama, kad rusų

Kad Brazilija konfiskavo Vokie
tijos pirklybinius laivus. •

LONDON, birž. 6. — Žinios iš 
Amsterdamo skelbia, kad Vokie
tijos kaizeris Vilhelmas išleidęs

TIFFIN, O., birž. 6. — Vietos 
policija areštavo du vyru, dali
nusiu literatūrą, kurstančią žmo 
nes nesiregistruoti.

Kriminalistai padegė koplyčią ir 
keliatą dirbtuvių; randasi su
žeistų ir užmuštų.

bos, susidedančios iš įžymiausių 
lietuvių.

TOPEKA, birž. 6. — Vakar 
Kansas valstijoj siautė stipri au
dra. Topekos miestelyj padary
ta didelių nuostolių ir užmušta 
trįs žmonės.

APSIMAINYS KARĖS 
BELAISVIAIS.

ta ant vietos, antras gerokai pa
gadintas. Anglai neturį jokių 
nuostolių.

sisako patvirtinti.
Laike susirėmimo kriminalis-

Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba išleido atsišaukimą į 
visų šalių socialistų partijas 
ir profesines darbininkų są
jungas.

RIAUŠĖS JOLIBTO 
KALĖJIME.

AREŠTAVO VETERANĄ 
LEGISLATORIŲ.

GEN. ALEKSIEJEV 
REZIGNAVO.

ėmė rezoliuciją, kur sakoma, 
kad Francija yra priešinga už
grobimo politikai ir svetinių ta
utų
pirmiausia sveikina Rusijos ir 
kitų talkininkų šalių demokra-

siems iš fronto kareiviams. Ga
le savo atsišaukimo kaizeris bet
gi žada susimylėti ant pabėgu-

dvi valstybi apsimainytų visais 
iki šiol jų rankosna patekusiais 
karės belaisviais-imtiniais.

Kad išnaujo^ suleidus juos 
skersties.

Kurstė savo vientaučius 
nesiregistruoti.

FRANCIJOS FRONTE, birž.

Danija 
(per Londoną), birž. 5. — Esse- 
ne įvyko didelis pangermanistų

Associated Press, birž. 5, pra
neša iš Berlino sekamą žinią:

Vyriausias štabas rytuose ge
gužės 30 dieną paskelbė, kad 
vyriausias komanduotojas patvi-

HOUGHTON, Mieli., birž. 6.— 
Valdžia vakar čia areštavo pen
kis asmenis ištikus demonstra
cijai prieš konskripciją.

TOKIO, birž. 6. 
džia oficialiai užgi

(Lietuvių Tautos Himnas 
Chicagos “Tribūnoj”).

PIKTINAS SUV. VALSTIJŲ 
VALDŽIOS ELGIMOSI.

milicijai skubiai vykti į nedide
lį angliakasių miestelį Nagau- 
nee. Gauta žinių, kad daugelis

beminiu iš Anglijos, Francijos 
ir Vokieti jos.

BOMBARDAVO VOKIEŽIŲ 
LAIVYNO BAZA.

Lietuvą ir Kuršą ir jose koloni
zuotų apie du milionu vokiškai 
kalbančių rusų, paimtų iš slavų 
šalių. Tuo, girdi, butų susilpni-

jimui žuvusiųjų šios šalies 
reiviu.

Kad “suvąldžius” konskripcijos 
priešininkus.

ATSIĖMĖ PRARASTAS 
POZICIJAS.

Tokį reikalavimą stato pan-ger- 
manistai.

Laidojimui žuvusiųjų 
kareivių.

ATMUŠA AUSTRŲ UŽPUO
LIMUS.

BOMBARDUOJA BELGIJOS 
MIESTUS.

Lenkų armijon, beje, busią 
kviečiama ir visi kiti karinio 
amžiaus lenkai, gyvenantis da
bar Francijoje.

PABYŽIUS, birž. 6. — Vokie
čių submarina Viduržeminėj ju
roje paskandino Francijos pirk- 
lybinį laivą Yorra — 4,163 to

ji ustrų Isonzp fronte brangiai

160,000 — vyrų užmuštais ir su
žeistais. Per tą ptvtį laiką į au
strų rankas pateko 20,000 nesu
žeistu Italijos ka rei vi u-bela iš

grąžinta Francijai atimta iš jos 
1871 metais Alzas-Lotaringija.

ITALIJA NETEKO 180,000,000 
VYRŲ.

t

Ir Kaukazo ir Persijos frontuo
se rusai padarę naują progre-

Reikalauja sugrąžinti AIzas-Lo- 
taringiją ir atlygint už pada
rytus nuostolius šiaurinėje 
Francijoje.

“faterlande nevisa kas ge-

PARYŽIUS. — Paryžiaus die
nraštis Petit Parisien išspausdi
no prisiųstą iš Genevos žinią, 
kur sakoma, kad Austrijos ir 
I tali j os valdžios darančios nau- Kad dalino žmonėms “maistišką 

literatūrą.”

PETROGRADAS, birž. 5. — 
Vyriausias rusų armijos koma
nduotojas, gen. Aleksicjev, rezi
gnavo. Jo vieton paskiria gene- 

komanduotoją
pietų-'Vakarų fronto. Generolas 
Gurko, vakarų fronto koman
duotojas, užims komandą pie- 
tų-vakarų frop.|c.

Austrija ir Italija darančios 
naują sutartį.

si Mexikai paskolą — atstaty
mui paįrusio tos šalies ūkio. 4

“Lietuvių pakilimas paskuti
niaisiais dviem dešimtmečiais

WARREN, Pa., bii% 6. — 
Charles Rea velijo geriau nusi-

nuo Gorizija. “Užpuolimai at
mušti su pasibaisėtinais nuosto
liais austrams” — sako italų 
pranešimas.

MILWAUKEE, Wis., birž. 6. 
— E. Kuhlman ir Ch. Sommers 
įmesta kalėjiman. Kaltinami 
dalinimu kurstančios literatū
ros.

ryšių su Finais ir Mažarusiais, 
kuriuos, girdi, nesunku dabar 
butų atskirti nuo Rusijos.

t i atskirą taiką su Rusijos lai
kinąja valdžia tai esąs bergž
džias darbas. Daug geriau esą 
pasinaudojant dabartiniu Rųsi-

kurion

ROMA, birž. 6. — Oficialis j rolą Brusilova, 
Romos pranešimas sako, jogei 
vakar austrai bandę sulaužyti
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dabar laikoma vokiečių ranko
se šiaurinė Francija ir atlygin
ta už padarytus ten nuostolius. 
Rezoliucijoje, beto, išreiškiama 
viltis, kad puolus Prūsijos mili- 
tarizmui, Europa galėsianti su
silaukti pastovios taikos.

Šitai atstovų buto rezoliucijai 
♦ karštai pritarė ir Francijos rni- 

nisterių pirmininkas Ribot.

PETROGRADAS. — Iš Troit- 
sko pranešama, kad šiomis die
nomis kažin kieno sukurstyti ta
msus kaimiečiai užpuolė kelia
tą vyno sandėlių ir išplėšė juos. 
Riaušininkai paskui surengė • 
puotą: gėrė, kol tik galėjo. Pa
sekmės to betgi buvo liūdnos— 
mirė apie keturi šimtai žmonių. 

vijo turkus linkui turkų-persų 
rubežiaus. Šioje vietoje jie at
ėmė iš turkų miestelį Rozansir.

Kaukazo fronte Kurdai darė 
keliatą nepasekmingų bandy
mų sulaužyti rusų linijas. Bet 
tapo atmušti su dideliais jiepis 
nuostoliais.

PARYŽIUS, birž. 6. — Vakar 
Francijos prezidentas Poincare 
pasirašė po patvarkymu, shlig 
kuriuo Francijos valdžia oficia
liai įsteigia “lenkų armiją”, ku
ri turės kovoti sykiu su talkini
nkų armijomis Francijos fron
te. Naujoji “
sides daugiausia iš jau dabar ta
rnaujančių franeuzų armijoje 
lenkų kareivių*. Ji tik turės sa
vo (lenkišką) vėliavą ir unifor
mas. Visas “lenkų armijos” iš-

LONDONAS, birž. 5. — Ang
lų ir vokiečių valdžios padarė 
naują sutartį, sulig kuria visi 
suimtieji karės belaisviai turės 
būti laikomi nearčiau kaip I8V2 
mylių atstume nuo karės fron
to.

Iki šiol — ir vienoje ir kitoje ......
pusėje — dalis karės belaisvių to miestelio angliakasių yra prie- 
buvo laikoma pačiame karės šingi konskripcijai ir nenori er- 
fronte ir dažnai verčiami kasti 4 gistruoties. Sakoma, kad tai so- 
apkasus ir lt

Iškilus riaušėms tuoj pašauk
ta milicionieriai. Kaliniai tc- 
čiaus nei nemanė pasiduoti ge
ra valia. Kilo susirėmimas. Su
sirėmime sunkiai sužeista keli 
kriminalistai ir milicionieriai. 
Du krminalistai esą nušauta. Tą 

kelias dirbtuves.
Atvykusius ugnagesius kri

minalistai užpuolė su akmeni
mis ir neleido gesyti degančių 
budinki!. Tuo budu, sakomai- 
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sras veik visai sunaikino koply
čią ir porą kilų dirbtuvių.

Milicionieriai turėjo vargo, 
kol pavyko suvaryti kriminalis- 

kad talkininkai rengiasi prie 
naujo didelio užpuolimo Fran
cijos fronte. Spėjama, kad pir
miausia talkininkai bandysią 
prasiveržti linkui Lille, idant 
p r i v e r t u s vokiečius apleis
ti dalį užimtos Belgijos palei 
šiaurinę jurą ir pašalinus nuo
latos gręsiantį pavojų Franci
jos miestams Dunkirk ir Ca
lais.

bmąrdavo vokiečių laivyno ba- 
zą Ostende. Pridaryta didelių 
nuostolių vokiečiams, 
laivai sugrįžę sveiki.

Tas pats pranešimas sako, 
kad kita anglų kariškų laivų es
kadra pasitiko šešis vokiečių 
torpedų naikintojus. Vienas

ALBUQUERQUE, N. M., birž. 
6. — Federates valdžios įsakymu 
vakar čia areštuota trįs įžymus 
indionai — Corice, Peną ir Ba- 
ca —- Santo Domingo respubli
kos piliečiai. Kurstę savo vien
taučius nesiregistruoti.

VERNON, birž. 6. —, Valdžios 
įsakymu vakar čia areštuotas 
Ūkininkų ir Darbininkų Apsau
gos asociacijos vietinio skyriaus 
sekretorius, George Dodson. 
Kaltinamas konspiracijoje ptyeš 
valdžią, vadinasi, daręs suokhl-Įtrijos — ir padaryti atskirą manymų yra — 
bius prieš'konskripcijos įstaty- taiką, 
mą.

FORTH WORTH, Tex., birž. 
6. — E. H. Fulher buvo prie
šingas konskripcijai ir nutarė 
nesiregistruoti. Jisai pasiėmė 
šautuvą įrišėjo artymiausion gi
rion pasislėptų. Apie tai suži
nojo valdžia ir pasiuntė policiją 
pagauti jį. Jis betgi nepasidavė 
geruoju. Pasidalinta keliais šū
viais ir gaudytojai suėmė Ful-

OKLAHOMA, Okla.,4)irž> 6.— 
Federate valdžia įsakė areštuoti 
vieną senesniųjų Oklahomoa 
valstijos legislatorių, J. C. Kur- 
mond. Sako, jis laikęs prieška
rinę prakalbą ir kurstęs žmones 
neiti registruoties. 
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LONDONAS, birž. 6. — Lon
dono pranešimai sako, kad ang
lų orlaiviai neatleidžiai pradėjo 
bombarduoti tulus užimtosios 
Belgijos miestus, kur vokiečiai 
turi įrengę subrcųirinų ir 
laivių bazas.

PARYŽIUS, birž. 6. — Ofici
alia Paryžiaus pranešimas sako, 
kad franeuzai atsiėmę prarastas 
pozicijas ties Froidmont kaimu, 
Aisne fronte. Vpkiečių kontr
atakos atmušta.

PETROGRADAS, birž. 6. — 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba vakar viešai paskelbė 
dieną, kurioje turės įvykti Ru
sijos socialistų šaukiamoji tarp
tautinė socialistų konferencija 
Stockholme. Ji įvyksianti lie
pos 8 plieną.

TURKŲ DIPLOMATAI 
ŠVEICARIJOJ.

LONDONAS, birž. 6. —• 
Lodnno laikraštis Daily Ex
press aplaikė iš Genevos 
(Šveicarijoj) žinių, kad šio
mis dienomis atvyko j Švei
cariją daugybė Turkijos di
plomatų ir parlamento ats
tovų. Sakoma, jie ten at
siųsti tikslu užmegsti taikos 
tarybas su talkininkų diplo
matais. Turkija mat norin
ti atsimesti' nuo savo talki
ninkių — Vokietijos ir Aus-

PETROGRADAS, birž. 6. — 
Rusijos darbininkai dar sykį at- 
sišaukia'į viso pasaulio proleta
ry ą. Vakar Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba paskelbė 
ilgą atsišaukimą ir visų šalių 
socialistų partijas ir profesines 
darbininkų sąjungas, kviesdami 
jas panaudoti visas savo jiegas, 
idant sustdbdžius dabartinę pa
sibaisėtiną tautų skerdynę ir 
įvykinus visuotiną ir patvarią 
taiką, — “taiką be aneksijų ir 
kontribucijų, suteikiant visoms 
tautoms teisių spręsti apie savo

RIO DE JANEIRO, birž. 6.— 
Kaip žinia, šiomis dienomis 
Brazilijos valdžia konfiskavo 
keturiasdešimts šešis internuo
tus Vokietijos pirklybinius lai
vus. Dabar pranešama, kad 
Berlino valdžia pasiuntusi Rio 
dc Janciron notą, protestuoda
ma preš lokį Brazilijos valdžios

Chicagos Tribūna vakar 
spausdino ilgą savo specialio ko
respondento, James O’Donnell 
Benueito, kablegramą iš Stock- 
hohno. Rašo jis apie dabartinį 
padėjimą Rusijoj, daug vietos 
pašvęsdamas ir lietuviams. A- 
pie lietuvius jis ne rašo, bet gie
dote gieda. Klausykite: '

“Rusų karės.ministeris Kere- 
nskis, kurs kartu yra visų rusų 
lyderis, pritaria federacijai “nuo 
Baltijos lig Juodųjų jūrių,” kuri 
apimtų Finlandiją, Estus, Lyvus, 
Kuršą, Lietuvą, Lenkus ir Ukrai
ną. Jis bijosi, kad kitaip Rusi
ja galinti suskilt į dvidešimtį ma 
žų valstijų-respubUkų.

“Pirmutinis uždavinys, tai su
daryti “vienatų partiją
įeitų visos Rusų vakarų mažes- 
nėsės tautos,.o jų politinę atsto
vybę sudarytų centro partija su
sidedanti iš elementų esančių ta
rpe klerikalų vienoj pusėj ir so
čia 1-demokratų kitoj.

“‘Nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrių’ federacija susidėtų iš nuo 
septynių iki 'devynių jungtinių 
autonomių valstijų, įeinančių 
Rusų valstybės ribosna, o jų iš
laukinė politika butų taipjau ru-

Valstijos sutvarkymas.
“Valstijos sutvarkymas turė

tų būti toks: butų renkamas 
penkiems metams prezidentas. 
Jis veiktų išvien su kabinetu, 
atsakomu prieš atstovų butą, ku
rio nariai butų renkami visuo
tinu žmonių balsavimu.
Lietuviai — didžiausia spėka.
“Didžiausia tame judėjime 

spėka dabar yra lietuviai. ’Tarp 
lietuvių paduodamųjų dpbar su

PETROGRADAS, birž. 6. — 
žinia apie Su v. Valstijų valdžios 
žygius neišduodant pasportųį 
šios šalies socialistų delegatams 
į Slockholųio konferenciją ne
maža nustebino Rusijos darbi
ninkus. Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos pirminin
kas, d. čcheidže, viešai užreiškė, 
būtent, kad toks Suv. ValstijųC 
valdžios elgimąsi sunaikino ten 
pastarąsias iliuzijas apie ją.

Vadinasi, Rusijos darbinin
kai, kurių labui neva dirbo šios 
šalies valdžia, nepasitenkina to- 
kiuo jos žygiu.

RENGIASI UŽPULTI
PEKINGĄ,

Kynijos sukilėliai marguoja lin
kui sostinės.

TOKIO. — čia gauta patikėti
nų pranešimų, būtent, kad su
kilusios prieš pręz. Li-Juan-Hu- 
ngo valdžią provincijos pasiun- 
tusios nemažą.armiją — užiAi- 
ti Pekinga.

Tas pats pranešimas sako* 
kad prezidentas Li-Juan-Hungas 
faktiškai esąs kaip ir belaisvis. 
Bile valandą galima laukti jo re
zignacijos.

Tu didvyrių žemė

4 
I 
j 
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so dvarininkams, ir atidavimas 
jos x žmonėms^ 4 konfiskavimas 
karališkų ir bažnyčios žemiui 
žmonių naudai. Žemė turi but 
duodama tik tiems žmonėms* 
kurie tikrai žemes dirbinyi už
siima.

“Lietuviai pienuoja šią vasa
rą sušaukti konferenciją Lietu
vos sostinėn, Vilniun. Ligi tą 
konferenciją sušauksiant, viena 
tokia konferencija turės įvykti 
birželio 10 dieną Petrograde. 
Joje dalyvaus apie 100 delegatų* 
renkamų po vieną nuo kiekvie
nų dviejų tūkstančių lietuviui* 
pabėgusių ir dabar esančių Ru
sijoj, o 350 tūkstančių pasiliku
sių namie.

Stebėtinas lietuvių pakilimas.
“Ukrainiečiai skaito daugiau 

kaip 20 milionų gyventojų, bet 
jie tikisi, kad reikiamų gerų 
smegenų judėjimui vadovauti 
parūpins lietuviai, o patįs tikrai- g
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kų istorijoj. Dvidešimt metų 
algai jie maža ką žinojo apie va
karų Europą, bet paskutiniais 
dvejais metais jie padarė milži
nišką žingsnį priekin. Ir tai bu
vo pasekmė sislcmatinio švieti
mo žmonių pagelba įvairiausiu 
paskaitų, skaityklų, švietimo

kiausių provincijos sodžių, ir 
šiandie lietuviai yra kulturin- 
ginusi visų Rusijos tautų žmo
nės. Jie turi laisvą bažnyčių. 
Karei prasidedant lietuviai buvo 
labhi spaudžiami, todėl Šiandie 
jie yra atkaklus priespaidm 
priešininkai ir dideli radikalai. 
Jie reprezentuoja vieną stebėti- 
niausiu jiegų, kurios siekiasi at
statyti išnaujo Europą
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Turpentine 
Benzine

Francuos taikos 
sąlygos.
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po pietų 
tūli daro 
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’ kunigi 
‘metodo

Lietuvos klausimas 
Europoje.

Miesto Ofisas:
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Room 1111-13 Unity BŪf.
Xtilt3|nKni€ aJCU'UO

nes 
quarters, 
raita poli ei j 
dėjo trypti žmones 
patų tapo sužeista.

Red* Pastaba 
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. T ’ ’ \ ” . ” ’ • ’ ’
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

mamierius žuvo su 
sumini.

Sam Kairis.

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

jis nori turėt laimės patekti 
kaizerio kanuole.

• Namų Ofisas: 
1323 SO. SAISTEI ST

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Sį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skfii- 
* i naudoties maloniu vedėjo patar 

Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais,
r- 

nėms, kurie norėtų gauti iŠ jo šiokių ar tokių daktariškų patarimu. 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, Ill.

Bankų 
CHICAGO!K 
4 ėda inoje

Geg. 28 d. vakare įvyko iškė
limas vėliavos. Sumani iškelti 
ją tūli Piliečių Kliubo patriotai, 
susidėję su Franklin Kliubu.

1 Nors lijo, bet patriotai pri
traukė apie 600 žmolrių. Pri
buvo keli miesto viršininkai, 
dalis milicijos, detektyvų bei po-

“Lietuvą” kitąsyk Šernas 
padarė geriausiu Amerikos 
lietuvių laikraščiu, daugiaus 
nebesirūpina seno rašytojo 
likimu. Pas buvusįjį “Lie-, 
tuvos” leidėją sukrauta de
šimtus tūkstančių tomų kny
gų, kurias parašė šernas, 
bet jų autorius neturi prie 
jų jokių teisių. Kitos dešim
tis tūkstančių tomų Šerno 
parašytųjų knygų — kone 
geriausių, kokių turi lietu
vių literatūra — tapo išpar
duota, bet pelnas teko ne jų 
autoriui.

Rašytojas šernas neturi 
nieko. Kol jisai' dirbo, jam 
buvo užmokama tiek, kad 
galėtų išgyvent. Kada jo 
darbas paliko nereikalingas 
bosui, tai jisai “gavo” pata
rimą derėties su naujais bo
sais, kurie nesijaučia turį 
kokią-nors pareigą prieš bu
vusįjį

Ar bus pikčerius.

Aš dabar laukiu “Keleivio,” 
spėlioja ir ant pirštų buriu:

—Bus D. Bagočiaus su ple 
Seikiu te šliubo pikčerius, ar ne?

Pabraiža.

tūlas g 
skaitėt

Kaip jums lasai pamokslas at
rodo ?

Ir ką jus manote apie kunigų 
Kylę? ' .

.Palyginkite kunigo Kyle’s pa
mokslų su mūsiškių, lietuviškų 
kunigų, pamokslais — 
škių kunigų “daktarų 
“profesorių,” kunigų 
logų” pamokslais skelbiamais 
ambonų ir rašomais jųjų laiTki 
ščių lakštuose.

Ar galite palyginti?

Pasportai.
Birželio 5, buvo pasportų die

na. Kiekvienas vyriškis nuo 21 
iki 31 metų amžiaus turėjo iš

UTAISYTA9 ii? lomiuJos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokouinku,

Po Ruthenbergo kalbos žiųo- 
susispietė prie Police Head- 

Tuojaus pasirodė 
i ir su arkliais pra- 

Keletas y-

vuojančias šiandie valsty
bes, kadangi jos visos tapo 
sudarytos užkariavimų ke
liu. Tą patį Elzasą Franci
ja kitąsyk buvo ginklais at
ėmus nuo vokiečių.

O antras argumentas — 
tas, būtent, kad Elzaso-Lo- 
taringijos gyventojai protes
tavę prieš prijungimą jų že
mės prie Vokietijos — kalba 
ne už tai, kad Francija da
bar taip-pąt pavartotų spė
ką ir atsiimtų tą provinciją 
atgal, bet už tai, kad Elzaso- 
Lotaringijos žmonėms butų 
duota teisė nubalsuot, katrai 
šaliai ir kokiomis sąlygomis 
jie nori priklausyt.

Labai gali but, kad didžiu
ma franeuzų yra įsitikinę, 
jogei Elzaso-Lotaringijos 
žmonės apie nięką daugiaus 
ir nesvajoja, kaip tik apie su
grįžimą po Francijos val
džia. Bet ar tas franeuzų 
įsitikinimas yra teisingas, 
tai dar reikia patikrint. Ir 
patogiausis patikrinimo bū
das butų referendumas. 
Kada Elžaso - Lotaringijos 
žmonės nubalsuotų tą klau
simą, tai butų tnatyt, ko jie 
nori ištiesų: ar but prijung
tais prie savo “senosios tė
vynės” Francijos, ar palikt 
po ta pačia valdžia, po kuria 
jie išgyveno netoli pusės šim 
to metų.

Jeigu Francijos parlamen
tas ir valdžia mano, kad EI- 
zaso - Lotaringijos žmonės 
trokšta susivienijimo su Fra 
ncija, tai jie juo mažiau gali 
priešinties referendumui. 
Reikalaudami referendumo 
toje provincijoje, jie nepra- 
laimėtų nieko, o laimėt galė
tų viso pasaulio demokrati
jos simpatiją. Prie to reika
lavimo išpildymo ir Vokieti
ją priverst butų daug leng
viau, negu prievarta išveržt 
iš jos Elzasą - Lotaringiją. 
Atėmimas prievarta reiškia 
aneksiją.

Taigi Francijos taikos są
lygos nesutinka su tais prin
cipais, kuriuos paskelbė Ru
sijos valdžia. Rusijos Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba pripažins Francijos 
atsakymą x nepatenkinančiu. 
Galima tikėties, kad ir kitų 
talkininkų sąlygos bus nege
resnės.

Ką darys toliaus Rusijos 
darbininkai ir valdžia, kad 
įvykinus taiką “be aneksijų 
ir kontribucijų ir tokiais pa
matais, kad kiekviena tauta 
turėtų teisės spręsti apie sa
vo likimą” — neužilgio pa- 
matvsime.

kūmą”, b< 
surasti jo 
tamsta dėlto jautiesi 
prieš publiką, kad 
pasakyti, t. y., trūksta išsilavini
mo. Gal but nekartą pasakei ko 
kių niekų ir kas nors skaudžiai 
pakritikavo. Gal but priežastis 
randasi kūne; gal kokios nors 
gilės nenormaliai savo darbą at
lieka ir sukelia kraujo spaudi
mo padidėjimą, ir tada tamstą 
jauti, kad širdis greičiau plaka.

Panedėlyje Francija pas
kelbė savo taikos sąlygas, 
matoma, atsakydama į Ru
sijos Laikinosios Valdžios 
užklausimą.

Atstovų Butas priėmė re
zoliuciją, kurioje sakoma, 
kad Francija yra priešinga 
užkariavimams ir svetimų 
tautų pavergimams, bet ji 
reikalauja sugrąžinimo El
zaso-Lotaringijos, kuri bu
vo spėka atplėšta nuo jos, ir 
tikisi, kad Prūsijos milita- 
rizmo suardymas užtikrins 
pastovią taiką pasauliui ir 
nepriklausomybę tautoms.

Šitai rezoliucijai pritarė 
ir valdžia. Ministerių pir
mininkas Ribot ragino par
lamento atstovus priimti ją 
vienbalsiai. Bet balsavo už 
ją 453 astovai, o prieš ją 55 
(jei telegramos nesumažina 
pastarąją skaitlinę).

Prieš rezoliuciją balsavo, 
žinoma, socialistai. Apie 
toks-pat socialistų skaičius

Kažin, ar taip-pat mano 
ir visuomenė?

Todėl nervus kaltinti nebūtų 
teisinga. Mano supratimu, dau
gumas tokių “nerviškumų” pa
eina nuo vidurinių organų suį- 
rimo, ir nervai visai bereikalin
gai turi kęsti. Tamstai reika
linga padaryt pilną kūno egza- 
menaciją. Tada ir vaistai susi
rastų.

2. Bandyk taip padaryti, 
kaip vakar “N.” nurodyta (Ats.

P. A. M. klausia:
1. Ar begalima butų kokiu 

nors budu prašalinti susinerva
vimą? Aš ypatingai prieš pub
liką negaliu rimtai kalbėti; vi
suomet jaučiu kokį tai drebėji
mą ar baimę.

2. Kas daryli, kad veidas 
pleiskanoja?

3. Kokiu vandeniu geriausia 
plauti veidas: šaltu, ar šiltu? 
Atsakymai:

1. Galima pašalinti “nerviš- 
pirmiausia reikia 

priežastis: gal but
neramus 

nežinai, ka

buržuazinių partijų ir val
džios rezoliuciją.

Socialistai, balsavusieji 
prieš rezoliuciją, reikia ma
nyt, buvo jai priešingi del 
dviejų dalykų. Viena, rezo
liucija pripažįsta, kad tarpe 
Francijos karės tikslų yra 
“Prūsijos militarizmo suar
dymas.” šitokį tikslą socia
listai negali paremti. Prū
sijos militarizmas, lygiai 
kaip Francijos militarizmas, 
Anglijos marinizmas ir tt., 
yra vidurinės tų šalių tvar
kos klausimai. Laikyt mili- 
tarizmą arba ardyt turi but 
pavesta tų šalių žmonėms. 
Demokratijos principai rei
kalauja, kad kiekviena tauta 
turėtų teisės spręsti apie sa
vo likimą. Todėl svetimos 
šalies mėginimas suardyt 
militarzimą savo kaimyno 
žemėje yra dalykas, priešin
gas demokratybei.

Bet nemažiaus priešingas 
demokratijos principams y- 
ra ir rezoliucijos reikalavi
mas, kad Elzasas-Lotarin- 
gija butų atimta iš vokie
čių. Šitą reikalavimą Fran
cijos parlamentas ir valdžia 
remia tuo, kad Prūsija mi
nėtąją provinciją 1871 m. 
spėka atplėšė nuo Francijos, 
ir kad Elzaso-Lotaringijos 
gyventojai “visi vienu bal
su” protestavę prieš tai. 
Pirmas argumentas neturi 
vertės, nes kąrės tikslu ne
gali but atitaisymas praeity
je padarytųjų kam-nors 
skriaudų. Jeigu rimt taisyt 
“istorines skriaudas”, tai 
reikėtų suardyt visas gy-

ounces o
ounces 1 
drams 1 
ounces 6 
išlaistykite

3. Geriausia visuomet, nusi
prausus, veidą šaltu vandeniu 
perplauti.

dejai, regis, nepakvietė Šprno to 
liaii būti Lietuvos redaktorium 
tai, bė abejo, ponas Olševskis pa 
siims p. šerną savo rezidencijon 
ir parodys svietui, kad jo žodi! 
visados geras:

—Nesirūpinkit, šernas/ pa! 
mane, ir jo gyvenimas aprupin 
tas, kol gyvas.

Kunigas ir kunigai.
Najuienų Skaitytojai, ar jus 

visi skaitėte kunigo Kyle’s pamo
kslą, kurs buvo išspausdintas 
Naujienų panedėlio ir utąrnin- 
ko numeriuose antrašu: “Kuni
gas, kur to vardo užsipelno”?

Be abejo, kad skaitėte
d dar ir per du kartu pc

Turėkite kantrybės.
' Kad gaunate laišką ir ant kon- 
werto randate rober-stempu rau
donai išdrukuota: Do your bit! 
Buy a Liberty Loan Bond! — 
nemanykite, kad tai reiškia: 
“Šitą laišką karės cenzūra žiu
rėjo.” Ne, tai tik pačtas-prime- 
na jums jūsų pilietiškas prieder
mes, o kares cenzūros tai dar 
valandukę palaukit.

Prasidėjus ceremonijoms, pu
blika, pagerbdama vėliavą ra
miai užsilaikė. Pakalbėjus al- 
dternianui, pradėjo kalbėt miesto 
maršalas Bogden. Vos Jis spėjo 
ištarti šiuos žodžius: “Suvieny
tos Valstijos dabar dideliame, 
krizyje;. kiti aukauja pinigais, 
bet ką jus turite daryti?”

Po to žodžio publika, visi kaip 
vienas, sustojo ir ramiai aplei
do svetainę, išreikšdama tuo, 
kad nenori kraujo. Paliko tik 
traukli niečia i su visu Štabu ir 
tūli sandarieČiai. Ir, kad jus ži
notute, musų lietuviškas štabas 
su miesto viršininku net pajuo
davo iš piktumo. Kili net ver
kė, kam, anot jų, lietuviai pada
rę jiems didelę “sarmatą.”

Bet vistik jie “atsigavo.” At
sikvošėjo ir ėmė keikti moteris 
ir socialistus bjauriausiais žo
džiais. Ypač smarkiai keikė tū
las Jakavonis. Tūli sandarie
Čiai net pirštus laužė iš piktu
mo, kam taip Monlellos lietuviai 
“nedžentelmeniškai” pasielgė. 
Mat jie pasigyrė valdininkams, 
kad jie visus lietuvius valdo ir 
lietuviai jų klauso. Dabar na
bagai pamate, kad progresyvė 
Monlellos visuomenė nesiduoda 
bile kokiems buzininkams už 
nosių vadžioti. Navietis.

Bus indomu išgirst dau
giau žinių apie ’tuos daly
kus. Bet reikia neužmiršt, 
kad viso šito judėjimo pasi
sekimas priklausys nuo Ru
sijos revoliucijos spėkos. 
Juo daugiau laisvės užtik
rins žmonėms revoliucija, 
tuo daugiau įgis jos ir lietu
viai; tuo “prielankesni” pa
sidarys lietuviams ir Vokie
tijos autokratai.

Gaila tiktai, kad ne visi 
lietuviai Europoje tatai su
pranta, — kaip matyt iš tos 
Stockholmo korespondenci
jos. Daugelis jų dar vis te
bemano, kad tautos' laisvę 
galima įgyt “bluffai's” ir 
reklamomis.

žinia, nė ką apie juos manyt.
Kiti du pranešimai apie 

lietuvius teikia žinių iš Vo
kietijos. Viename jų pasa
kojama, kad Vokietijos 
aneksionistai reikalaują Lie
tuvos prijungimo prie Vo
kietijos; antrame rašoma, 
kad karioumenės komanduo- 
tojas rytuose pritariąs pie
nui sutvert “konfideneialę 
tarybą, susidedančią iš įžy
mių lietuvių.”

Jeigu pastarasis praneši
mas yra teisingas, tai reikš
tų kad vokiečių užimtojoje 
Lietuvoje organizuojasi su 
valdžios pritarimu įstaiga, 
panaši į lietuvių Tautos Ta
rybą, kuri nesenai tapo sut
verta Petrapilyje. Vokieti
jos valdžia, be abejonės, žino 
apie lietuvių judėjimą Rusi
joje ir veikiausia ji daro pa
stangas atitraukt lietuvių 
simpatijas nuo Rusijos; to
dėl ji ir pritaria lietuvių Ta
rybos ųsteigimui.

HERRIN, ILL.

Ekspliozija anglių kasyklose.

Birž. 2 d. 8:30 vai. ryto, del 
naktinio boso neatsargumo W. 
P. Rend Coal Co. kasyklose už
sidegė gasai ir iškilo baisi eks
pliozija.

Devyni žmones užmušti mir
tinai, du baisiai apdeginti, daug 
sužeistų. Žuvo daugiausia a- 
merikonų. Lietuvių užmuštų 
nėra.

Vienas
savo 16 melų

Žmones, žinojusieji arčiau 
apie “dėdės Šerno”, padėji
mą, manė, jogei p. Olszews- 
kis už jo ilgų metų triūsą ap
rūpins jį senatvėje. To tur
būt tikėjosi ir šernas, nes ki
taip jisai butų padaręs kokį- 
nors kontraktą su savo bo
su, kad nepalikus senatvėje 
be duosnos kąsnio. Bet, pa
sirodo, ir rašytojas ir kiti 
žmonės klydo.

Nėra kontrakto, nėra prie
vartos. O be prievartos biz
nierius juk nemokės pinigų 
žmogui, kuris jam daugiau 
nereikalingas, — nors tas 
žmogus ir butų atidavęs jam 
geriausio savo amžiaus jie-

siją nuo Baltijos jūrių iki 
Juodųjų laisvų tautų fede
racija. Tame judėjime, pa
sak korespondento, lietuviai 
sudarą svarbiausią jiegą. 
Jie rengiąsi šią vasarą at- 
laikyt milžinišką konferen
ciją Lietuvos sostinėje Vil
niuje (kurį turi užėmę vo
kiečiai!) ir ne tiktai patįs 
susiorganizuot, o ir sutvar
kyt ukrainiečius, kurių yra 
dvidešimts milionu suvir- 
šum! Ukrainiečiams lietu
viai parūpinsią “smagenų”, 
nes jie, lietuivai, esą šiandie 
kultūringiausia iš visų Rusi
jos tautų.

Šitie korespondento apra
šymai, matoma, yra įkvėpti 
“grafo Yčo” arba kito pa
našaus “blufferio”, ir.juose

J. KL0WAS, 
Tel. Canal 7270 

Prof.
Šokiai atsibuna

šiomis dienomis ant Public 
Square susirinko dau 
likos, kur apie 2 vai 
prasidėjo sumišimas: 
pastangas išsklaidyt

Vienas žmogus pasistojo ant 
akniens ir pradėjo pasakoti 
kasliųk konskripcijos teisių. 
Jis luojaus tapo areštuotas, kai
po prasižengėlis prieš kapitalis
tiškas tiesas,

Minioje kil
mas. rJ
žmonių

Pradėjo kalbėt C. E. Hulben 
berg.

“Naujienų” skaitytojai jau 
žino, kad p. A. Olszewskis 
pardavė savo laikraštį ir pa
tarė pp. šernui ir Balučiui 
kalbėties apie redaktorių po
zicijas su naujaisiais “Lie
tuvos” savininkais.

Nežinia, ka mano “Lietu- 
vos” pirkėjai. Bet veikiau
sia juodu, jeigu leis laikraš
tį toliaus, tai tik sumažinę 
arba visai pakeitę redakci
jos štabą. Ir kuomet redak
cijos štabas bus mažinamas 
arba keičiamas, tai į jį ne
pateks visų-pirma senasis 
“Lietuvos” vedėjas, Šernas, 
nes — “persenas.”

“Dėdė-šernas” tuo budu 
liko be vietos. Išdirbęs 22 
metus prie laikraščio ir su
silaukęs šešių dešimčių me
tų suviršum amžiaus, 
tapo išmestas į gatvę 
pinigų ir be sveikatos.

, P-as A. Olszewski's, kurio

LOUISVILLE, NEER.

Darbininkai laimėjo.

Akmenų kompanijos bosai, 
matydami, kad sunku gaut nau
jų darbininkų tam sunkiam 
darbui ir jausdami, kad darbi
ninkai organizuojasi — pakėlė 
mokestį.

Pirmiau nuo štukų mokėdavo 
po 10c. dabar po 11c. Už va
landą mokėdavo 22%c., o nuo 
birželio 1 d. jau po 25c.

Akmeninis.

Apsireiškia esąs stebėtinai joasekmingui 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo,. nustojimo apetito, 
Žalčio galvoje, cct., ect., Sutai- 

į somas išdirbėju labai pagarsėjusio

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

« F. AI). RICHTEK & CO.
W) WaRhiuka Jtieet, Maw Tcrb.

Pono Olševskio žodis.
Kadaise “Lietuvos” leidėjas, 

p. Olševskis, užtikrino:
—Šernu tegul niekas nesirū

pina* Jis bus pap inaųe, ir jo 
gyvenimas bus aįjrupintaSj kol 
gyvas.

Kad| dabar p. ęHševskis savo 
“Lietuvą” parda

Kerosine oil
Su tuo' skystimu 

visus plyšius, kur tik blakės ga
li laikyties.

Dr. A. J. Karalius

vice-prez. Nat. Citv Bank
GEO. C. W1LCE 
). vice-prez. T. 
JOZEF SIKYTA 

kasieriua.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

1900
V. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
SVILLIAM GETTING 

prez. Oct ting Bros. Ice (
CHARLESKRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

S. K. klausia:
Kokiu budu išnaikinti blakes?

Atsakymas
L i o •

Rusijos revoliucija staigu 
išstūmė j pryšakį mažųjų 
tautų klausimą. Oficialė 
dabartinės Rusijos taikos 
formula — kad kiekviena 
tauta turi teisės nuspręsti 
savo likimą — duoda ma
žumoms tautoms progos 
užreikšti apie tautinius rei
kalavimus.

Pirmutinės pasinaudojo 
tąja proga Rusijos tautos. 
Mes matėme, kaip subruzdo 
organizuoties ir savo tauti
nius tikslus skelbti Rusijos 
lenkai, Kaukazo gyventojai, 
ukrainiečiai ir lietuviai. I- 
ma tečiaus bruzdėt jau ir 
tautos, gyvenančios centrali- 
nėse valstybėse — Galicijos 
lenkai, cechai ir kiti.

Į tą bruzdėjimą atkreipė 
savo domą didžiųjų kariau
jančiųjų šalių valdžios. 
Kiekviena kariaujančioji ko
alicija geistų palenkti ma
žųjų tautų simpatijas j savo 
pusę. Ypatingai jos susirū
pino tomis tautomis, kurios 
randasi prie valstybių rube- 
žių, kadangi klausimas apie 
jas loš svarbią rolę taikos 
derybose.

Todėl ir lietuviai, iki tol 
nieko nesvėrusieji pasaulio 
politikoje, dabar staigu už- 
interesavo diplomatus ir di
džiąją spaudą. Vakar atėjo 
is Europos kartu net keletas 
pranešimų apie lietuvius.

Vienas jų iš Stockholmo. 
Tenai rašoma apie tai, kaip 
Rusijos lietuviai dalyvauja 
plačiame judėjime, kurio ti-

V. F. MASHEK 
vrez. Pilsen Lnmher (X

J. PESHEL
sek r, Turk Mnfg. Co.

G ITO KUBIN
Wilce Co. prez. A U**

{Brewing Cb

J. šLAŽAS 
Tel. Canal 3161

Prof.
is panedėlj ir 

vakare.
Mes apsnnianic išmokinti šokti į 
timpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

1843 So. Halsted St., Chicago., j 
prieš “NaujienŲ” Redakciją ■ 

s ir k et vergais, 
svetainėj, 1036

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

dokumentus ir popieras.

Viena saugiausiųjų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA

jioje ir tikroje Rankoje. .28 inetui- teisingai vedamoje Bankojhk 
os ir Susivienijimo Bankij (Clearing House) deposit^ 

ir taupymo padfjiray.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampa# 19 gatvės. 
WAI. E N T Y S Z Y M A N S KI 

pirklys

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDEJ

Pirmą vietą gyventojų 
čium šiame mieste užim 
kai. Yra nemažai ir lietuvių. 
Lietuviai išsiskirstę į įvairias 
partijas: vieni darbuojasi del 
pa geriu im os darbininkų būvio, 

Į siekia prie progreso, — kiti re
gresuoja.

Paskutiniu laiku darbininkų 
būvis ir čia žymiai pablogėjo: 
daugelis firmų atleidžia darbi
ninkus. Atvažiavusiems sunku 
surast darbas.

Patyręs. M. F. G.
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Galutinas Pranešimas

Subatos

A. Ambrozevičius, sekrct

dARflENT

BANKES Best

TURĖKITE

DESTINES Ii Kihtiiii! Gertai
BIRUTIEČIAMS

VYNU
ALAUS

AKINIŲ Skladas Visokių Gėrimų

CHICAGO, ILI

IR. W. YBSZKSEW1CZ

Gydylojas ir Chlruros

Tel. Drover 7042

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

VISUS

1H36
2612
1217

1632
1819

GARSI SANTOS KAVA 
Visur parduodama po 28c ir

1378
2064
1045
1510 
2830

G*riM 
•talavas 
sviesta*

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Chicagos Lietuvių Draugijų
Sąjungos susirinkimas įvyks se-

Del Ketverge 
Pėtnyčios

RYŽIAI
Geriausios 

ryšies 12c. n 
vertės par-n 
siduoda užw

Jieškokite%£r
Kokybe, staile, pritai 

kymas ir darbas.

ARBATA
Priimnfaif* 

•la, gvaran- « 
tuota, vertėsi H Ii 
70c parsidu-('qf|J 
oda Čia po. .

Chicago. Telefonas Canal 1527

Idažio svet., 2242 W. 23 PI. Vi 
si delegatai nepamirškite atsi 
lankyti paskirtu laiku, nes turi 
me apkalbėt daug svarbių daly

Dr. C. Z. Vczclis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va k 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. I>ouis, Ill.

529 Collinsville Avenue

t., Chicago!
Corner MarahUeld Ave.

, trejes-devyneres. žodžiu 
ko tik kam reikalinga. Mus^

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

Dvigubos 
Stempos visą 

dieną
Ketverge

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loonta 
ir 18>tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, KetvergaJii* 
Subatomis iki 8:30 va), vakare.

3102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

3032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

RUSStANOSgfi 
TURKISH^®

cius. 1 uit daug žingeidžių da
lykų papasakoti lietuviams.

Kviečia visuš Rengėjai

Rockford, Ill. — LSS. 75 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
10 d. birželio, 2 vai.* po pietų, 
I. W. W. svetainėje, 302 E. Sta
te st., kampas Madison st.

Draugai ir drauges, meldžia
me atvykti laiku. Norintieji pri
sirašyti taipgi pribukite.

A. Meldažis, rast.

PIRMA NH(H: pirksi gauk musų kainas 
Ant Durų, L»ntų Rėmų Ir Stoginio Poplero, 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicage, Ill.

2121 N. Western Ave 
Chicago, Ill.

SCHREIBER RROS. • 
Deering Brandy ir Deering Rye $2.90 
Fresko Brandy $3.25 už galioną

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House 

Narystė.

Jieškokite 
šią žymę ant šių 

kautu.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale" kainas 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co..

1037 W. Divi.i.n

Kalbama lie

SVIESTAS
Geriausio* 

gmetoruw ge- - _ 
reauia. negu 4 £ f 
kur jus va-Uril 
lito <*uti .. 1 w *

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
ttro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
hioti tą pačią dieną, kada spausdi- 
tamas dienraštis, nebegali but jdėti, 
-/‘Naujienų” a dm.)

Sime i jūsų na 
mus tą pačią die

“Birutės” repeticija įvyks se 
rudoj, birželio G d., 8:00 vai 
vakaro, Mark White Square sve
tainėj. Valdyba

LSJL. Mandolinų Orkestrą re
ngia puikų vakarą su įvairiu 
programų ir šokiais subatoje, 
birželio 9d., Mark White Assem
ble salėj, 29 ir Halsted sts. Pra
džia 7:30 vai. vak.; įžanga vi
siems dykai. Po programų! šo
kiai iki 12 vai. nakties. Kviečia

Komitetas.

DR. A. L EPŠTEIN 
ClYMYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterlšky, vyrišką. Ir valką ligą. 
Ofisus ir Gyvenimas: 

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drovai’ 4974.

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

Rockford, Ill. — Lietuv. Soc. 
Jaunimo Ratelio vyrų choras at
naujino savo veikimą. Choro 
repeticijos bus laikomos kas ne- 
dėldienį nuo 10 vai. ryto, Mon
tagus House, prie So. Main st.

Draugai, kurie norite mokin- 
ties dainų ir veikt sykiu su jau
nimu, kviečiami atsilankyti.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos

44B» 4 4®i> 4 «a»4 W’4«Mk«M*W
A TELEPHONE YARDS 2721 j
I DR. J. J ONI KASTIS | 
1 Medikas ir Chirurgas !
■ 3315 S. Halsted St., Chicago |

LIGAS VYRU IR MOTERŲ.
NĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 

Praktikuoja per daugelį metų' ir

FRED BENDER
Isdirbėjas ir Pcrpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias 
Sankrovų Išrengėjas.

Intaisai grosernėins, bučemėms, smulkmenų, ciga
rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 

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

PUIKIAI PASIŪTI
Tai yra kautai, kurie perėjo 

per rankas expertu siuvėjų. Jus 
nusistebėsite siuvimu ir nudirbi- 
mu — tokios rųšies darbai ran
dasi liktai puikiausios rųšies ka
utuose. Yra kautų del dėvėjimo 
išeinant į gatvę ir apsiren- $E 
gimti i ..................................... **

dai, mortgage) ir kitos apsaugos per* 
žiuri am amos ir patikrinamos: 
gai kituos bankuose patikrinti H 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apiew 
gos vertė gali but knygose parodyta 
Abejotina tvarka arba atsargumai^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu dmIM ’ 
nustoja.savo Clearing House tebde. , 
tai yra ženklas jo abejotino stovia '

T^ tai tvirčiausios ir saugiausiai 
ban«v,s gali but Clearing House 
riais.

The Chicago Clearing House >rW 
žiūros užmanymas tapo įvestas plnat 
dešimt melų, ir nuo to laiko nei d* 
na Clearing House banka n esub** < 
kruti jo. Reikalui esant, Clear!*! 
House bankos viena kitai pagelMM

The American State Bank prikUoc 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias pil>MC 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieit®* . 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama tf 
kas metą išduoda penkias pilnai 
skaitąs Bankiniai Valdybai Rllae^ 
Valstijos. '

Pinigai sudėti šitoje bankoįje 
išmokami ant kiekvieno pareikjįhk 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AaJtoR 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage 
Bondus po $ĮQ0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakau Čiaudi I!> 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir L«al.Ma 
kai.

Kapitalas ir perviršis: *

»R. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 et 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS;
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai* 

Telephone Yards 687.

12th St. Tel Kedzte 8192 
Paulina. Tel Western 15 
•514-16 W. 12th St, arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago. HL

East Chicago, Ind. — LDLD. 
70 kp. susirinkimas įvyks birže
lio 7 d., 7:30 vai. vakare, K. Gri
kši) svet.

Vietiniai ir apielinkės draugai 
kviečiami atsilankyti.

K. T.. Kairis, Raštiniu.

Šis yra pozityviškai didžiausias kautų išpardavimas musų istori
joje — nieko panašaus į tai nebuvo kuomet nors garsinta Chicagdje 
arba kitame kokiame mieste. “Pahnerio Drabužiai” niekuomet ne
buvo siūti pardavimui už mažiau negu $10. — Jie yra žinomi kaipo 
“Stailų Darytojai” ir vien tik puikiausios kokybes materijų ir papuo
šimų vartoja jų siuvimui.

PUIKIOS MATERIJOS
Apima kiekvieną pageidaujamą 

Country Club velour, gražus ve
lours, kvoldttoti, kvortuoti ir lt. 
materiją: Visi vilnonės serges, 
Didelių kalnierių effektas — ru
mbuotos pritaikytos stailės — 
nekurios yra su diržais, kitos yra 
papuoštos su dideliais naujos ma
dos knypkiais. Didžiausias $C 
pasirinkimas .......................... **

TMD. 22 kuopos prakalbos 
atsibus šiandie, birž. G d., Au
šros svet., 3001 S. Halsted st., 
prasidės 7:30 v.v. Kalbės iš 
New York atvažiavęs p, M. šal-

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., ( hicago, UL

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

ivio 9 ryto iki 1 po piet.

Iš priežasties didelio gaisro, kuris sunaikino beveik visą namą, mes esame priversti greitu laiku išpar 
duoti visą tavorą. Šiose dienose jau baigiame viską išparduoti. t

Vi s R ai s
1644 W. Chicagro Av 

Blua Island A v 
W. North Ar. 
So. Halsted St. 
So. Halsted St 
W. 12th St.

Mrs. A/Vidikas 
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos fiospitalew® 
Philadelphijoj. Pasekmingai jmhirnsm- 
Ju prie gimdymo. Uždykų duodu rodą 
Visokiose ligose moterims ir mergi- 
jhhiim. Kalbu lietuviškai. »
jidAkwl, lenk ink a i ir *davuh lakai.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Spcdulisaus L. 1
GYDO VISAS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISI
Speciališkai gydo ligas pilvo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263

GOMPANI
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augitaa 
Telephone Driver 2116.

nuo

Schreiber Bros.
Prhirengkitc ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųšies deg 

karės toksai bus priversta mo

Mentor Bldg.
Paimk clevatorR Kambarys 122 

Prieš North American <’:de.
39 S. State SI. SI. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. NedeDomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Daktaras

Jei kiti nagai! iSgydyti, ateikit* pnu 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope 
y i-N ir pilno jirngimo HRdm )ol"Kla
boratorija ir Kraujo Egzaminaclja •U- 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai 
wiitnaiu gydyti iųsų ligą, jųsų uveikals jr 
apėka bus Jums įsugrąŽinta. .Ateikit 
tikrą specialistą ir ne prie imituotųjų. 
Tikras specialist nu neklaus jus, kur jum# 
skauda ir kokią jus ligą turite, b*t ji# 
jums pHHukys pats, po npiiurėjimo.

Didžiausias
Taipgi parduodama saliunur reikmenis, kaip tai: stiklai, mąži ir dideli, naujas registeris ir daugybė 

kitokių saliunui reikalingų daiktų už PUSĘ KAINOS.
Naudokitės Proga!

Šis išpardavimas tęsis tiktai keletą dienų, todėl norintis gerų, skanių gėrimu už nepaprastai PIGIĄ 
kainą, kreipkitės šiuo adresu:

. 1816 SO. HALSTED ST; OPP. 18th STSheboygan, Wis. —■ Sheboyga- 
niečiai, birželio 7 d., t.y. ketver
ge, 7:30 v.v., visi eikite į indonui 
susirinkimą, kuris atsibus J. c
Stiebo svet., 102 N. Eight st. Ten 
išgirsite daug indomiy dalykų 
ir galėsite įstoti į armiją kovo
tojų už darbininkų reikalus. Su
sirinkimą rengia LSS. 152 kp.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks se- 
redoj, birželio G d., Tamuliuno 
ir Godgalio svet., 1447 S. 49th 
avė., 7:30 v.v.

Draugai ir draugės, būtinai 
turite visi pribūti ir atsinešti 
mokesčių knygutes > sutvarky- 
miu finansų stovio, nes žinote, 
kad sudegė visos knygos, ką bu
vo pas raštininką, drg. Tverijo- 
ną, ir mokesčiai liko nepasiųs

tat i centrą.
Kviečia Valdyba. ,

išradėjai
Jeigu norite gaut patentk savo išradimui trumpam laike ir ji 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką iirast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 

’ sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)

256 Broadway. New York, N.Y.

■.........-.... -......... ■.....■.i™...,... . .................. . .-Mik.”"I '*»' ■'♦■I..♦

I {E1K A1, A11J A M A v y 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, niokhiania dienomis 
ir vakarais, viskas jmikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui 

lykite.

Cicero, III. — LSJL. 2 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks ket
verge, birž. 7 d., 7:30 v.v., Ta
muliuno ir Gudgalio svet., kam
pas 15-tos ir 41 Avė.

Būtinai atsilankykite visi na
riai ir narės, nes turime labai 
daug svarbių šio momento rei
kalų aptarimui.

K. Kaminskas, Organ.

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

$10 ir $12«j50
Mes dedame išpardavimui milžinišką supirkimą pavida

lų skyriaus puikių pavasarinių kautų del moterų ir mer
ginu nuo

PERCIVAL B. PALMER & CO.,
367 W. Adams St. Didžiausia dirbtuvė.

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

reikalingas akinių.
apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 

>v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
JOHN J. SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
13-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos. 2-ras augštas. 

s: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 
Tel. Canal 5335

įsp u d i ngas 1 špard avi m a s • Pavy= 
daly Pavasariniy Kaidy

t r Del B<ot;eiro. ir- fvr’-giriiu

Turiu už garbę pranešti Lietu* 
viamsų gyvenantiems šioje apielia* 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausiu lietuviškų aptiekų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant 
kainos prieinamos, nebrangiau Kaip 
kitur. UŽkviečiame atsilankyti iflĮ 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS.

Aptiekos Užveizdėtoją*.

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $200jM# 

Moters ar merginos ,ar vedę 
pavienios ,senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyard* 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt

Paskola ant algos padaroma | | 
minutes.

Paskola ant rakandų ,— į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mee 
nepaisome ką jus turite arba k** 
jus uždedate, mes norim daro^w 
jums kad musų mokestis maŽiSk 
šia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. MeS kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti .kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Pranešimai
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CHICAGOS ŽINIOS I Visiems aukautojams tariu 
širdingą ačiū už aukas LSS. na
mui, vaijįan pągerbbno jaunave-

CICERO, ILL.

Kunigų šlamšto ir jo bendra
darbių melai.

šio policisto. Bet ačiū savo iš
tikimybei, jis greitu laiku paki
lo į policijos viršūnes.

Vieversėlis.

Yra labai didelis nusižemini- 
nirnas skaityti kunigų šlamštą 
** D raugą”, kuriame rašoma vien 
tik melagystės, šmeižimas pir
meivių ir socialistų. Daugiau
sia tasai nepraustaburnių orga
nas išlaisto savo tulžies ant sočia 
lįstų. Neveltui žmones ir sako: 
kad jeigu pcbutų socialistų, tai 
nebūtų nei “Draugo” ir kitų 
jam panašių šlamštų.

Paskutiniame to šlamšto nu-

siblaivusio dangaus trenkė per-

ėmime. Tie, kurie pažino Hea
ly, nenorėjo tikėti. Girdi, tai 
blogos valios žmonių prasima
nymas. Bet įtarimų kamuolis 
vis vyniojasi. Darodymai bu
vo perdaug aiškus. Abejonės

irgi pradėjo kabinėtis prie so-

Kadangi neranda progos prisika
binimui prie socialistų, tai jis 
bando kabinėtis prie laisvo kliu-

Ant galo, ir pats Healy pama
lė, kad fortūna atsuko jam nu
garą. Jam nieko daugiau ne
liko dalyti, kaip tik atlikti išpa
žintį “iš viso gyvenimo.” Tatai

narius gir-
tuokliavime, buk tai matęs va
žiuojančius automobiliuose į 
pikniką ir da bonkas rankose 
lankančius, girdė 
mą ir taip toliau.

Jo išpažintis indomi. I spin
džių jis priėmęs “ant arbatos” 
nuo Teenan Jonės, gemblerių

Vakar iki pietų užsiregistravo 
apie 200,000.

Chicagoj vakar užsiregistra
vo iki pietų apie 200,000 vyrų. 
Neapsiėjo ir be areštų. Kai- 
kuric ėmė kurstyti prieš regis
traciją. Jie liko paimti nuova
dom Viso labo areštuota 20.

Apie 1,000 negrų bandė pas
prukti, kad tuo keliu išvengus 
registracijos. Tai daugiausia 
Armouro skerdyklų darbinin
kai.

Pradedama varžyti ateivius.
Liko išleistas įstatymas, sulig 

kurio, ateiviams bus uždrausta 
gyventi ar dirbti puse mylios at
stume nuo kareivių stovyklų ir

ri-

/ana

Melavo. *

arba parapijonams, o ne 
tams.” Bet jeigu nekurie ir iš- 
sigūrė po bonką alaus sėsdami į 
automobilių, h nieko
blogo nepadarė 
moka, l 
saugoti.

Na, t
šioj am a sportams
mas ir kokie ten nebutu

Galės gyventi lik tie, kurie 
gaus tam tikrus leidinius.

ties kitu su hunu rengėsi važiuo
ti tavoriniais automobiliais i c. 
šv. Kazimiero .lapines?... Juk 
ienai “sportu” nė “sporčių” ne
buvo, o termas ir barniai buvo 
^baisiausi. Kur tada “Sargas” 
v**

To

je dienoje karčia mose apie šv. 
Kazimiero kapines. Tai nieko 
tokio — pampi jonai tenai plati
na blaivybę...

Žinoma, jei ji

Teisingiau pa- 
vyčių progra- 

nieko

Tame pačiame numeryje, 
“Muzikantas”, aprašydamas a- 
pie vyčių balių ir buvusį tame 
vakare jų programėlį giria jį ir 
nesisarmatija. 
sai savo tavom 
turgaus išvytas, 
sakius, tame
mėlyj nieko prakilnaus, 
naujo nebuvo, o vien ne šis, nė 
tas. Be apsirikimo sakysiu, jog 
tik bereikalingas laiko gaišini
mas ir keršto sėjimas tarp' pra
stai išauklėtų kūdikių.

Savaitei praėjus po to iškilmi
ngo vyčių vakaro, kur Gedgau
das puikiai pasakė monologą 
“Cicilikas,” ištiko tragedija kle
rikalų šeimynoje, apie ką jau 
buvo rašyta Naujienose.

Klerikalai visaip pravardžiuo
ja socialistus, o tuo tarpu patįs 
daro šlykščiausius darbus. 
Mat kaip greit kunigo Malinus
io pasėta sėkla veisias.

Priėjo ožys liepto galą.
Sakoma, kad nėra tos paslap

ties, kuri laikui bėgant neišei
tų aikštėn. Mat visakam pri
eina galas.

dd. De

rodė, jogei graftas buvo plačia 
banga užliejęs miesto adminis
traciją. Pasirodė, kad policija 
veikusi išvien su įvairiu plauko 
gembleriais.
" Policijos kapitonas Stephen K. 

Healy galų gale. prisipažino, 
kad ėmęs kišių nuo gemblerių. 
Tuo tarpu Healy buvo skaito
mas vienu gabiausių ir suma
niausių žmonių policijos tarpe. 

’Jis ištarnavo policijoj apie 25 
metus. Pradėjo nuo paprasčiau**

namo ir radęs ant 
25. Žmonės sako, 
įtuolio nagai į save 
ką jau bekalbėti apie 

mirtinus žmones.

Taftas agituoja už karę.

.Jisai apsistojo Blaekstone’o

o': J< 1

negirdeti

turėdamas

nuolatines a 
grafterių $200 mėnesiui, 
tęsėsi apie 6 mėnesius.

Laike pa vasarinių rinkimų 
kaikurie jaunuoliai, eidami bal
suoti, pasisako turį 21. metus. 
Kitaip jie nebūtų galėję balsuoti.

Gi dabar, kuomet jie liko pa
šaukti registruotis, jie pasakė

melavome. Mes net dabar ne

liuosuokite mus nuo regis t ra vi-

A pi p lesė banko žygūną.

George Meyer, Stockmen’s

ta $6,800.
įplėštas. Iš jo atim- 
Tuos pinigus jis ve- 
Exchange National

Iš NORTH SIDĖS.

Pavyzdingos vestuvės.

d.

Malioriaus su p-Ie P. Pctraičiu- 
te. Jaunavedžiai chicagie- 
čiams yra gerai žinomi, kaipo 
įžymesni veikėjai socializmo

P. Petraičiu te — prie LSS. 81 
kp. Be. to da jie atsižymėjo, 
kaipo dailės mylėtojai.

Kadangi jaunavedžiai yra at
sižymėję savo veikimu darbi
ninkų dirvoje ir yra tikri socia
lizmo idėjos draugai, tai, M. P. 
užmanynju, del pagerbimo jau
navedžių, tapo ‘Surinkta aukų 
LSS. namo fondui.

Aukavo šie draugai ir drau-

V. Petraitis $5.00; K. Nebui
tis „ $3.00; J. Petraitis $2.00. 
Po $1.00: A. Meilus, M. P. D. 
Maliorius, p. N. Kviklis, S. Kvik- 
lis, A. Chinikas, A. A. IJerman, 
F. Chinikas, P. Maliorius, P. 
Petraičiutė, P. G., A. A. Stasiū
nas, J. V. Prusis, V. Novikaitė. 
Julia (Valskienė 50c; Kiniauskie- 
ne 25c.

Viso tie keli draugai ir drau
gės suaukavo $24.75.

Pinigai

išėjimas bu- v
Tuo keliu 

ima išrinkti sveikiausius, 
Gi pasek- 

lik ir legali

prabilo į susirinkusiuosius. Ę 
są tik vienintelis 
vęs — konskripcija. 
bus
stipriausius vyrus, 
m ingai kariauti 
rinktiniai vyrai.

Ir kaip čia nešauks Max Nor
it, k/d tanios eina degenera

cijos (išsigimimo) keliu. Jeigu 
tautos žiedai lieka išmušti ka
res laukuose, tai, suprantaiiias 
daiktas, kad sunku tiketies iš 
los tautos ko nors gero.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Bubate) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas Be.

Subatoa vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas !•». 
HALSTED Ir 12-ra GATVB-

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.
Phone: Yards 4317

Vyrišky Drapanų fiargenai
XXauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau’ji, 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 kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St., Chicago, Hl.

U TKI8INGIAU81A IR GKRIAU8IA H
M LIKTUVItKA M

APTIFKA iri ± IjLJXVjnL
Hntalsaw raeaptaa an JMilauala atyda, 
■ailarlat, ar tia racaptal Lletax** ‘.ar 
Amerikos daktaru. Tai vienatini lla- 

tovlika aptieks Hoataaa hr Ma**aekw~ 
aetta valatljoj. Gyduolių aallt want ka
klo* tik pasaulyj yra vartajaaaoa. Ga
lit reikalaut per laUkwa, a ai prlalf- 
aid per exprea*.

K. Sidlauskia
Aptlekorlua Ir Mvlnlnkan 

SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Ramser|
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akinius, «gsaml- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Avo. 2-os 
lulx)s. VALANDOS: Nuo 9 išryto * 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484

Pajieškau Savo 
Pačios

Domicėlės Mikuckienės (iš namų 
Osaitė), Kauno gub., Telšių pay, 
Žarėnų parap., Saušelio valsčiaus ir 
vaikų: duktė Juzepa 9 ir pusės me
lų, sūnų Antano 8 ir puses mehj ir 
Petro 2 metų 4 mėnesių. Išvažiavo 
gegužio 28 d. apie 12 vai. nakties su 
Pranu Mažilliu, kuris pas mus gyve
no ant burdo. Kas pirmas praneš 
kur jie randasi, gaus $10 dovanų.

Augustinas Mikuckis, 
2021 W. 23rd st., Chicago

................— ' '*" " " A...........

Pajieškau Mečislavo Kukoraičio, 
gyveno St. Charles, Ill., jeigu kas ži
notų jį, arba jo palies meldžiu atsi
šaukti adresu:

♦ Antanas Kišonas,
Box 282 Melrose Park, III,

Pa j ieškau Juozapo žilio, iš Kauno 
gub., p.p. Janiškelio p,, Nartaikių 
kaimo. Gyvena, regis, Baltimore, 
Md., atsiliepkite arba kas žinote, ma; 
lonekite pranešti man. Turiu labai 
svarbų reikalą. Esu nesenai atke
liavęs iš Lietuvos, iš Narteikių kaimo 
nuo kares baisenybių. Mano adresas

Petras WalaSius, 
2818 Mullburry Alley, Pittsburgh, Pa

PAJIEŠKAU darbo prie išvežioji- 
dio visokių reikmenų ir turiu atsa
kantį Ford’o troką, galima vežti vie
ną toną. Kam reikia atsišaukite te
lefonu: Drover 7468.

REIKIA DARBININKŲ
~ PRANEŠIMAS visuomenei

Mes išrinkome Poną Jurgį Kaupą 
musų išpardavimų superintendentą 
ir mes suteikėme jam ’ -" 
samdymui pardavėjų ir 
mui pardavėjų spėkas 
kompanijos.

Kadangi. Ponas Jurgis Kaupas tu
ri augščiausią pardavėjo gabumą, jis 
suteiks jums uždyką patarimą per
davimo reikale, jeigu jus prisidėsite 
į musų kompaniją ,kaip pardavėjas.

Jeigu jus norite gauti vietą musu 
kompanijoje, kaipo pardavėjas, tašy
kite arba ateikite pas poną Jurgį 
Kaupą ir jis suteiks jums visas in
formacijas.

Skaitykite reikalavimų apgarsini
mą šios dienos Naujienose/

THE H. A. STAHL COMPANY,

įgaliojimą 
organizavi- 
delci musų

REIKALAUJAME 100 lietuvių par
davėjų prie didžiausios Real Estate 
Kompanijos del pardavinėjimo lotų.

Mokam algos nuo $35 iki 50 dole
rių į savaitę ir Komišiną del gerų 
pardavėjų. Geistina, kad tie, kurie 
atsišauksite, mokėtume! gerai Ang
liškai kalbeli ir kad sutiktumėt 
atvasiuoti gyventi į Cleveland, Ohio.
Musų kompanija turi 50 automobi

lių ir už dyką patarnauja pardavė
jams del jų kostumerių nuvežimo ir 
parodymo lotų. Atsilankykite ypa- 
iškai arba rašykie' laišką.

GEORGE KAUPAS Superintendent
The T. A. START Co., Real Estate,

6th floor Cuyahoga Bldg.,
218 Superior ave., N.E., Cleveland, O. 
Matyt mane galima kasdie nuo 11 ry
to iki 2 vai. po pietų.

REIKALINGAS lietuvis laikrodi
ninkas, turi mokėti sukalbėti angli
škai; gera proga patyrime praktikos. 
Teisingas vyras galėtų but partne
riu. Kreipkitės laišku j Naujienų 
ofisą, pažymėdami No. 120.

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

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE. 

CHICAGO.

REIKALINGAS pastovus barberis. 
Užmokestis $16 į savaitę. Atsišauki
te tuojau adresu:

Louis Strupas,
1656 Wabansia Aw., Chicago 

kampas P;ftl|ina st. A 
... . . *

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA vieno patyrusio ge
ležų karpytojo. Taipgi 10 patyru
sių vyrų dirbti į scrap Iron y ardą. 
Atsišaukite į
1717 N. Western avė., Chicago

i J

m.o-
Ge-

REIKALAUJAME molderių ir 
kyties molderių darbo tuojaus. 
ra mokestis ir pastovus darbas.

Chicago Malleable Castings Co, 
1200 S. Racine ave., W, Pullman, Ill,

REIKALAUJAME merginų 
presso. Pastovus darbas ir 
mokestis. Atsišaukite tuojaus. 
UNIVERSAL CLEANERS A DYERS 
1328 Blue Island Ave., Chicago, Ill.

prie 
gera

REIKALINGAS antros rankos ke
pėjas. Darbas ant visados. Mokes
tis gera. Atsišaukite tuojaus.

Warn iš Bros.,
3838 S. Kedzie ave, Chicago, III. 

Tel. Yards 2599

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

PARSIDUODA pigiai trijų krėslų 
barzdaškutykla, dalies pinigų galiu 
palaukti, arba mainau ant automobi
li aus. Norintis ge 
kite pas savininką.

2011 So. Halsted st, 
Phom' Canal

biznio atsišau

6059
,4—~.

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

RAKANDAI
TURIU paaukauti $161 seklyčios 

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

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Ke<ht» Av< 

Chicago. IR

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

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

Chicago, Ill.
J v .V.... 4... ........ ...

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

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

REIKALAUJU porterio, kuris ga
lėtų rytais dirbti už bartenderį. Pa
stovus čhjrbas. Gera mokestis. At
sišaukite greitai.
3601 So. Union Ave., 

TelUDrpver 9814.
-t

NAMAI-žEMe

z TUOJAU 
reikalaujama patyrusių geležies kar
pytojų dirbti gelžgalių kieme (scrap 
iron yards), užmiestyje. Gera mo
kestis. Kreipkitės į

MR. SILVER,
1200 W. 12th Street, Chicago.

------------------------- - ------- i-------- i---------------------------------- |--------

REIKALAUJAME molderių; gerų, 
pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų; 20 nuošimtis prideda
ma prię regulerės nuo šmotų darbo 
kainos.
MISSOURI MALLEABLE IRON CO., 

East St. Louis, Ill.

RANDAI
ATIDUODAMA randon didele san

krova ir 4 kambarių flatas, 3321 Sb. 
Morgan St.,

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

Phone Randolph 5042.

PARDAVIMUI

PARDUODAME smulkmenų sank
rovą, groserio, Ice Cream’o, saldai
nių, cigarų ir tabako. Randasi tirš
tai apgyventoje darbininkų klesos 
apiclinkčjc, South Sidėje. 
zuis. Darbo užtektinai 
žmon i ų. P ag y ve n i m ui
Nereikalauju agentų. 
4018 So. Rockwell st

Geras hi
de! dviejų 
kambariai.

•> Chicago.

...i i mm  * *m*M*Mmi*. fii i mimą

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RŪBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

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

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS / 

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, I1L 

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subato® vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, ID.

Tel. Humboldt 97.

Dr. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egžaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.^
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei- 

[ piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*; nedtBa- 
mfs nuo 10 iki 12 dienę.

S. ASHLAND AVE„ kampa* 47 Bt.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

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

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

Tel. McKinley 3543.

PARDUODU 2 augštįų mūrinį na
mą, susidedantį iš sankrovos ir 5-ių 
fialų ,taipgi atikos ir beizmento,. 
3321 S. Morgan St. Išmainysiu.

BENJ. I. MORRIS, savin., 
Room 858, 29 So. La Salle St.

Phone Randolph 5042. Chicago

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trečiu mortgage nuteikiama pa

skola nuo 1100 iki 15000.00 po * ir 4 pro* 
apmokčjifnui taksų, uŽmokčjimui interenų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui Jųnų nuo 
savybč®, arba jei jų» pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gu* patarnavimas, teisinga* reikalavimu*.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANK Eiti

K North La Salle Street, CM****.
Telephone Main 484*.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriikij. Vyriikjj, Vaikv 
ir vjfų chroniikq linj.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietį}. 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST-, 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
ryto, nuo {Tiki 8 vakare.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* 
3203 £ Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

i

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt SL
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Daug Gyvasčių Pražuvo
Kodėl jums nepasiaukauli ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kuri jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtnt but?
Mano moksliškos metodus padidina^kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elasliškus žingsnius, priduoda 

spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiupties. Metodus paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu. t

Parodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, lai jus žinosite, kad aš lai padariau.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikus mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

7 Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
(ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos
Skaifdėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

' Nesirūpinkite. Ateikite
Pasitarimai dykąi.

Priėmimo valandos: 9
Neąeldieniais nuo 9

H
DUODI ' ’ b'1

s lose.
šiandien
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Dr1. Luayton
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"elephone Humboldt 1278.
M. S AH U D M. D
Senas Rusai Gydytojas Ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto.; 
Kampas North Ave., Kambarys 20i 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

ryto iki 8 vakare; 
iki 12 dieną.

KALSTEI) ST., ARTI M ADISON




