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GINĄS DARBININKŲ TEISES

Prez. Wilsonas esąs priešingas 
pailginimui darbo dienos.

RUSIJOS REVOLIUCIJA

Sako, išardžiusi talkininkų 
pienus.

TURĖS PASIAIŠKINTI

RYTMETINE LAIDA

Karines registracijos pasekmes
DIDELĖ DEMONSTRACIJA 

STOCKHOLME.
NETEKO 23 PIRKLYBINIŲ 

LAIVŲ.

WASHINGTONAS, birž. 7.
Associated Press praneša, kad 
prez. Wilsonas ginąs darbinin
kų teises, šiomis dienomis pre
zidentas parašęs Pennsylvanijos 
gubernatoriui Brumbaugh laiš
ką, kuriame jis nesutinkąs su 
pono gubernatoriaus pasiūlymu 

panaikinti įstatymų keliu 
pripažintus dm’bininkams page
rinimus ir suteikti sanulytoj
galios nustatyti tokias darbo va 
landas, kokios jiems patiktų.

Prezidentas sako, kad tuo ta 
rpu nėra reikalo tatai daryti...

ims

LONDON, birž. 7 
no

Kuo vądovaudamos nenori iš
duot pasportų Franci jos soči 
alistų delegatams.

Kronštadto respublika

Virš dešimt tūkstančių žmonių 
susirėmė su policija ir kariuo
mene ties parlamento rūmais.

LONDONAS, birž. 7. — Ofi
cialiai pranešama, kad begiu pe
reitos savaitės vokiečių subma
rines paskandino dvidešimt tris 
Anglijos pirklybinius laivus.

Londo
T i m "e S militaris korės 

pondentas, rašydamas apie da 
lykų stovį Rusijoje, tarp kita sa 
ko, kad kilusi Rusų revoliuciji 
išardė talkininkų pienus — už 
duoti vokicčiapis paskutinį smu 
gį šiais 1917 iiiet 
kfninkai tikėjęsi, kad Šiais 
tais Rusija ir vėl galėsianti at 
naujinti stiprų užpuolamąjį j u 
dėjimą — ir Azij 
-austrų frontuose

KRONŠTADTO RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS.

ais
me

kėdami tiems tvirtinimams tai

PASKELBS KARĖS TIKSLUS

, kuo 
r mini

linasi šiaip: 15/ laivų virš 1,600 
fonų, 3 mažiau nei 1,600 tonų 
ir 5 žvejų laivai, kurių intalpa

pareikalauta, kad 
be atidėliojimo pasiaiš- 

vadovauda- 
paspor-

ims į Sto-

PARYŽIUS, birž. 7. — Augš- 
tesniajam Francijos parlamento 
bute vakar 
valdžia
kintų, būtent, kuo 
mos ji atsisako išduoti 
tus. socialistų dclegat 
ckholmo konferenciją.

Tuo klausimu, regis, bus su 
šaukta nepaprastas augštesnio 
jo buto narių posėdis. Vadina 
si, turės pasiaiškinti.

STOCKHOLM, birž. 6. — Su- 
sipratusieji Stockholmo darbinin 
kai vakar surengė didelę demeo- 
nstraciją miesto gatvėse, 
met Švedijos ministeriu pi
ūkas viešai užreiškė atstovu bu- 

C 

to posėdyje, jogei jis atmetąs iš
rinkimą socialistų vado Branti- 
ngo augštesnįjin Švedijos par
lamento butan.

Demonstracija buvo tvarki ir 
taiki, kol policija ir kariuome
nė nepastojo demonstrantams 
kelią ties parlamento rūmais. 
Kuomet kariuomenė pradėjo va
rtoti kardus, iš minios paleista

nepažymėta.
Londono pranešimas beto sa

ko, kad pereitos savaitės nuos 
toliai esą mažesni nei priešper- 
eitos savaitės nuostoliai. Tatai 
girdi, liudija, kad vokiečių sub
marinų veikimas pradeda silp

Pele
ką d 

valdžia re- 
ires tiks-

NENORI KARALIAUS.
Reikalausią tik, kad butų pava 

rytas Kynijos parlamentas.

Armijos

KARINĖS REGISTRACIJOS 
PASEKMĖS.

Sakoma, užsiregistravo arti vie 
nuolikos milionu vyru.

WASHINGTON, birž 
Vėliausieji pranešimai 
kad birželio 5 d. šioje šal 
siregistravo apie pusvienuolikto 
miliono kareivinio — nuo 21 
iki 31 m. — amžiaus vyrų. Ka
lbingi tie pranešimai 
paskutiniai - iš tūlų ’ 
neturima pilnų žinių — 
noma, kad užsiregistr 
skaičius siekisas arti vienuolikos 
milionų vyrų.

Di dž ia usia užsi regis t ra v u 
skaitlio

ai ma
išiųjų |

šiųjų 
unos trįs val- 

ew Yorko — 1,000,000, 
Pennsylvanijos — 900,000 ir Il
linois arti 640,000. Mažiau
sią: Idaho - 33,000, Utah — 2(T 
000 ir Delaware — 21,294. Iš 
miestų: New Yorkas — 520,000, 
Chcago 309,812, Philadelphia 
- 172,502.

SPECTALIS AMBASADO 
RIUS.”

Anglija rengiasi pasiųsti į Wa 
shingtoną lordą Northcliffe.

LONDONAS, birž. 7. — Atė
jusi iš Londono telegrama sako, 
kad greitu laiku Anglijos val
džia atsiusianti į Washingtoną 
syecialį savo ambasadorių, ku
ris reprezentuosiąs karės vedi
mo klausime. Tuo “specialiu” 
ambasadoriumi busiąs žinoma- 
sai anglų diplomatai lordas 
Northcliffe.

Pateko pavojun būti nulinČiuotu

DURANGO, Colo. — George 
Lawrente,' vietinis socialistų 
skyriaus narys, pasikalbėjime su 
gyvulių ganytojais kokiu ten 
bildu įžeidęs šios šalies flagą. Ir 
pateko jų nemalonėn, 
minia rodė palinkiu 
čiuoti Lawrence^. Policija bet 
gi pasiskubino ir suareštavo jį

PETROGRADO DARBININKAI 
SUGRĮŽO DARBAN.

Samdytojai išpildė darbininkų, 
reikalavimus.

Petrogrado streikas užbaigta. 
Samdytojai sutiko išpildyti visus 
darbininkų reikalavimus, jų ta
rpe ir šešių valandų darbo die
nos -veika la vinių.

Anglijos premieras Lloyd Geor
ge rengiasi paskelbti Anglijos 
karės tikslus.
LONDONAS, birž. 7. - 

gramos iš Londjono sako 
pagalios ir Anglijos

| ngiasi paskelbti savo 1-
! lūs, vadinasi, kokiom
| mis ji norėtų ir galėtų taikinties. 
Tatai a t liksiąs premieras Lloyd 
George.

Vadinasi, Rusijos Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos 
triūsas nenueis niekais: talkini- z
nkų valdžios viena po kitos ha- 
ndo atsiliepti į tą klausimą, ku
rį pakele Laikinoji valdžia, dar
bininkų ir kareivių atstovų 
spiriama.

geriausių savo'kanuolių ir dau
gelį milionų šovinių. žodžiu, 
daryta visa, idant padarius Ru
siją tinkamu pagelbininku pie
nuojamam užpuolime. Bet štai 
kilusi revoliucija galutinai su- 
demoralizavo rusų armiją. Kuo
met anglų-francuzų
grūmėsi su priešu vakariniame 
fronte, kuomet vokiečiai pradė
ję traukti geriausią savo kariuo
menę iš rytinio fronto ir siųsti 
ją Francijon, -— rusų kareiviai 
nei nepasijudino iš savo apkasų.

Taip dalykąms stovint, sako 
korespondentas 
faktiškai yra p
šia dar vienais metais 
ko mat reikėsią, kol bus peror 
ganizuota ir tinkamai prircng 
ta rusų armija.

TIENTSIN, Kynija, birž. 6.—< 
Specialią Chicagos Daily 
News korespondentas užgin
čija pasklydusį gandą, buk su
kilusiųjų Kynijos provincijų gu
bernatoriai, prezidento Li-Juan- 
Hungo priešininkai, norį sugrą
žinti Kynijoj monarchiją. Esą 
jie reikalauja tik, kad butų pa
varytas dabartinis Kynijos par
lamentas, kuris priešinosi karei 
su Vokietija.

IR RUSAI

DENVER, Colo., birž. 7. — 
Gauta žinių, jogei apie šimtas 
rusų, gyvenančių netoli Phoenix, 
Arizonos valstijoj, griežtai ^atsi
sakė registruoties — “delei re
liginių įsitikinimų.”

Kokių įmonių 
juos federate valdžia 
dar nežinoma.

BIJOSI

Kad Austrija nepadarytų atski 
ros taikos su talkininkais.

BERNE, Šveicarija, birž. 7.— 
Dešiniųjų Vokietijos socialistų 
organas Volksfreund išspausdi
no ilgą straipsnį, kuriame išva- 
džiojama, jogei esą labai gali
mas daikta, kad netolimoje atei
tyje Austrija bandys padaryti 
atskirą taiką su talkininkais. Lai 
kraštis nurodo, kad Austrijos 
žmonės tolydžio vis labiau pra
deda kelti savo balsą — už tai
ką. Volksfreund aštriai smerkia 
Vokietijos junkerius, kurie savo 
nepasotinamu troškimu svetimų 
teritorijų gali taip puikiai pasi
tarnauti “vaterlandui,” kad vic- 

*

ną gražią dieną Austrija ims ir 
atsimes nuo Vokietijos — pada
rydama atskirą taiką*su talkini
nkais.

KAIMIEČIŲ ATSTOVŲ 
,TARYBA.

PETROGRADAS, birž. 5. — 
Kaimiečių Atstovų Taryba rin
ko Pildomąjį Tarybos Komite
tą. Žemės dirbimo ministeris 
V. M. černov, sočiaHstas-revo- 
liucionierius, gavo 811 baigų, se
nutė Breškovskaja 802 balsu. 
Neišrinkti: • Petras Kropotkin, 
maisto ministeris Piešechonov, 
N. Lenin (gavo 20 balsų), darbo 
ministeris M. I. Skobelev (gavo

RENGIA DIRVĄ

Užgrobimo politikos šalininkai 
varys savo darbą ir armijoje.

ZURICH, Šveicarija, birž. 7.- 
Žinios iš Municho skelbia, kad 
Vokietijos junkeriai, su fįeldma- 

pryšakyje, 
ptaciją už

ršalu Hindenburgu 
nori pernešt savo i 
prijungimą prie Vokidtijos sve 
timų 
mijon. šiomis dienomis esi 
užsakyta į armijų knygynus di 
dėlė daugybė specialiai parašy 
tų brošiūrų, kuriose 
k 1 a į j či u k a i i šr od i n ė j a
Vokietija privalo užgrobti sveti 

kokia iš to jai bu

stygių teritorijų ir 
Šiomis

irm

NUŠOVĖ KETURIS VOKIEČIŲ 
> ORLAIVIUS.

Kur buvo užpuolę Angliją

LONDONAS, birž. 6. — Ofi 
cialiai pranešama, kad anglų or 
laivininkai vakar sunaikinę ke 
turis vokiečių orlaivius, grįžtan 
čius nuo užpuolimo ant Angli

IR VĖL AUDROS

Trečiu kartu siautė Kansas 
Missouri valstijose.

KANSAS CITY, birž. 7. — 
Pranešama, kad pereitą naktį ir 
vėĮ siautė stipri audra dalyse 
Kansas ir Missouri valstijų. Už 
mušta 24 žmonės ir pridaryta 

1

daug materialių nuostolių; ypa
čiai, gi ūkininkų laukams. \

ATSISAKĖ REGISTRUOTIES

Utes ir Navajos indijonai prieši
nasi karinei registracijai.

IGNACIO, Colo., birž. 7. •— 
Valdžia turi bėdos su vietiniu 
Ute indi jonų klanu, kuris prie
šinasi karinei registracijai. Sa
ko, apie 25 kareivinio amžiaus 
indijonai apsiginklavo ir pasi
slėpė arty minusiuose kalnuose. 
Likusieji namuose irgi visi ap-

kares pabaiga 
mažiau- 
Tiek lai-

REIKALAUJA DAUGIAU 
KURPIŲ.

Associated Press koresponde
ntas birželio 1 dieną buvęs at
silankęs į Kronštadtą ir turėjęs 
ilgą pasikalbėjimą su “Kronšta
dto Respublikos prezidentu”. 
Tuo prezidentu esąs Petrogrado 
politechnikos instituto studentas 
Anatoly Lamanov.

Korespondentas pasakoja:
“Kronštadto visa ramu. Žmo

nės ir tvirtovės garnizonas ne
kantriai laukia pradžios “diplo
matinių tarybų” tarp Lamanovo 
ir Laikinosios dfhisų Valdžios... 
Lamanov — jaunas vyras, švie
siom akim, dėvįs ir dabar stu
dentišką švarką. Jis labai šne
kus, moki gražiai kalbėti, ir sa
vo karštomis kalbomis įsigijo 
didelio populcrumo. Jis mano, 
ir skelbia, kad visa Rusų impe
rija turinti but padalinta į smul
kias savystoves politines valsti
jas. Kronštad'tas, sako, padaręs 
pradžią, dabar Kronštadtą turį 
pasekti kiti miestai, apskričiai ir 
rajonai. Nei prieš Laikinąją 

, nei prieš ministerius 
sako Lamanov — nieko

Anglai turį laimėjimų Arras 
fronte.

LONDONAS, birž. 7. — Ofici
alia Londono pranešimas sako, 
kad anglai ir vėl pradeda gulti 
ant vokiečių. Vakar jie ypač 
smarkiai atakavę vokiečių pozi
cijas Scrape paupiais. Anglų 
rankosna pateko keli tvirtai įren 
gti vokiečių apkasai. — Anglai, 
turį laimėjimų ir keliose kitose 
vietose — ties Lens, Armentie- 
res ir tt.

ATSAKO Į VOKIETIJOS 
NOTĄ.

Brazilijos elgimąsi yra teisotas 
—sako jos valdžia.

Valdžia užsakė dar 750,000 porų 
kurpių.

JAPONIJA GRŪMOJA 
RUSIJAI.

Chicagos Tribūnos korespon 
(lentas iš WashingtOno pasako

Japonija pranešė Laikinajai 
Rusijos valdžiai, kad jeigu Ru
sija pasitrauktų iš karės, tai Ja
ponija turės tarties su Anglija, 
kokių priemonių jos pavartoti! 
prieš Rusiją, Del to jos dar tu
rėtu pasikalbėjimu ir su Suv

WASHINGTON, birž. 7. — 
Šios šalies valdžia užsakė dar 
750 tūkstančių porų kurpių — 
po $4.75 už porą. Viso tuo bū
du Suv. Valstijų valdžia užsakė 
3,360,000 porų armijai ir 850,- 
000 laivynui — už apie dvide
šimt milionų dolerių.

IŠVAŽIUOJA KARĖS 
FRONTAN.

Valstijomis. •
Talkininkai persergėję Laiki

nąją Valdžią, kad jeigu ji pada
rytų atskirą taiką su centralinė- 
mis valstybėmis^ tai Rusija pa
tektų po Vokietijos geležine ra
nka lygiai taip, kaip Austrija. 
Beto, atskira taika su Vokietija 
reikštų tiek pat, kaip kad Rusija 
atvirai prisidėtų prie Vokietijos.

Japonija pranešus Anglijai, 
kad pasitraukimas Rusijos iš ka
rės reikštų naują karę. Japoni
jai grūmotų pavojus, todėl ji, 
saov apsigynimui, turėtų pradė
ti karę prieš Rusiją ir atimti iš 
jos Mandžuriją ir Mongoliją.

Rusų karės ministeris Kerenskis 
vyksta šiaurių-yakarų fron
tam

PETROGRADAS, birž. 7. — 
Nesenai sugrįžęs iš fronte Rusų 
kares ministeris Kerenskis — ir 
vėl vyksta ten. Šį syk jis ap
lankysiąs šiaurių-vakarų frontą.

JAPONIJA BUSIANTI 
“NEUTRAŲĖ.”

Nesimaišys į vidurinius Kynijos 
reikalus.

PRIDARĖ DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ.

Anglų orlaivininkai žymiai ap
griovę vokiečių submarinų 
bazą.

LONDONAS, birž. 7. — Pas
kutiniame užpuolime ant vokie
čių submarinų ibazos Ostende 
anglų orlaivininkai. pridarė ten 
daug materialių nuostolių. Ta
tai liudiją nutrauktos anglų or- 
laivininkų fotografijos. Sako
ma, kad esą apgriauta daug vo
kiečių valdžios kariškų dirbtu
vių, submarinų stotis ir paskan- 
dyta apie septyni laivai.

SIŪLO 25,000 KAREIVIŲ

WASHINGTON, birž. 7. — 
Filipinų salų senato pirminin
kas, Manuel Quezor, pasiūlė pre
zidentui Wilsonui 25,000 filipi
niečių kareivių. Quezon sako 
kad begiu dešimties mėnesių pa

TOKIO, birž. 7. — Žinios iš 
Japonijos sostinės sako, jogei 
teis šalies valdžia nutarusi likti 
“neutralė”, vadinasi nesimaišy- 
sianti į vidurinius Kynijos rei
kalus — siaučiant dabartinei su-

AREŠTAVO.
Kad atsisakė registruoties

TOLEDO, birž. 7. — Polici 
ja areštavo keturis jaunus vy 
rus. Atsisakę registruoties birž

DETROIT, Mich., birž. 7. — 
Paskilbušis “taikos apaštalas”, 
Detroito automobilių fabrikinin- 
kas H. Ford, vakar nusipirko 
už penkis milionus t.v. “laisvės 
bondsų”, vadinasi, paskolino va
ldžiai pinigų karės reikalų vedi
mui.

nūs dol. taikos įvykinimui 
Jis gali ir taip ir kitaip.

mes
neturime.”

* Lamanovas nesibijo “jokių 
susirėmimų su Petrogradu.” Jis 
sako, kad birželio 14 dieną įvyk- 
siąs visos Rusijbs darbininkų ir 
kareiviu atstovu suvažiavimas.L <7

Kaip tas suvažiavimas nutarsiąs, 
taip ir ture

Lamanovas pasipasakojęs ko
respondentui, kokią stiprią val
džią jis turįs, savo respublikoj 
ir kaip jo klausą. Jis areštuojąs 
girtuoklius ir žiūrįs tvdrkos.

Lamanovas stovi už tęsimą 
karės iki galo. Jis tikisi, kad 
Ksonštadto respublika padiegs
ianti atsikirst vokiečiasm, jeigu 
vokiečiai bandytų užpulti.

RIO DE JANEIRO, birž. 7.— 
Rio de Janeiro valdžia davė ofi
ciali atsakymą į Vokietijos no
tą, protestuojančią prieš konfis
kavimą pastarosios pirklybinię 
laivų. Bėdinas sako, kad tote 
Rio de Janeibp valdžios elgimą
si laužo visas iki šiol padarytas 
sutartis. Vadinasi, yra neteiso- 
tas. R i o de Janeiro atkerta, kadi 
josios c 1 g i m a s i yra 
pilnai teisotas — po to, kai 
vokiečių submarines be įjokio 
atsižvelgimo pradėjo skandinti 
Brazilijos pirklybinius laivus.

ITALAI TRAUKIASL

Austrai išvijo juos iš svarbiu po
zicijų ir suėmė apie septynis 
tūkstančius belaisvių.

VIS KRON

Laikinoji valdžia siunčia Kron- 
štadtan socialistus iriinisterius, 
kad perkalbėjus separatistus.

PETROGRADAS, birž. 7. — 
Laikinoji valdžia rimtai susiru- 
pinus dėlei dalykų stovio Kron- 
štadtc. Ji sako, kad tatai yra ne
pakenčiama. Kronštadto sepa
ratistai vis dar nenorį pasiduoti 
centralinės valdžios įsakymams. 
Dabar pranešama, kad) valdžia 
pasiuntusi Kronštadtan du socia
listu ministeriu — Ceretellį ir 
Skobelevą, kad perkalbėjus tvir
tovės įgulą ir atsiekus pageidau
jamos vienybės su sostine.

BIJO TALKININKŲ 
UŽPUOLIMO.

Vokiečiai skubiai stiprin 
Belgijos frontą.

an

AMSTERDAM, birž. 7. — Pa
siekę Amsterdamą Vokietijos 
laikraščiai rodo didelį susirūpi
nimą delei padidėjusio
belgų artilerijos veikimo Yprcs 
fronte. Vokietijoje, sakoma, 
nieks neabejoja, kad talkininkai 
rengiasi užpulti vokiečius.

Vokiečiai, sako skubiai stipri
na visą Belgijos frontą, kad 
kale atrėmus talkininkų užpuo 
Įima.

VIENNA, birž. 7. — Austrę 
karės ofisas praneša, kad va
kar italai aplaikę ytin skaudę 
smūgį. Jamiano fronte austrai 
išvijo italus iš svarbių militari- 
riiu žvilgsniu pozicijų ir suėmė 
171 oficierį ir 6,500 kareivių^ 
Vadinasi, italai neteko arti sep
tynių tūkstančių vyrų 
kaitant užmuštų ir sužeistų.

PRIPAŽĮSTA NUOSTOLIUS.

Vokietija neteko vieno kariško 
laivo^

BERLINAS, birž. 7. — Ofici- 
alis Berlino pranešimas pripa
žįsta, kad anglai užvakar pas
kandinę vieną vokiečių kariškų, 
laivą — torpedų naikintoją S—

MĖTO DEGANČIAS BOMBAS

BERLINAS, birž. 7. — Ofte- 
[ alis vokiečių karės ofiso prane
šimas sako, kad anglų orlaivini- 
nkai Makedonijos fronte mėto 
degančių bombų į nunokusius 
javus tikslu padegti juos.

BELGŲ KARINĖ KOMISIJA.

Greitu laiku busianti atsiųsta 
į Su v. Valstijas.

WASHINGTON, birž. 7. — 
Telegramos iš Washjngtono ste
lbia, 
ilgio
karinę komisiją su baronu Mon 
cheur prvšakyj.

kad Belgijos valdžia neu£- 
pasiųsianti į šią šalį savo

FLAGITATT, Ariz., birž. 7.- 
Navajos klano indijonai irgi 
pirešinasi karinei registracijai. 
Įniršę indijonai kėsinęsi nužtt-

Jei užrašinB-

PARYŽIUS, birž. 7. — Fran
cijos pirklybinis laivas Oreno- 
que paskandino užpuolusią jį 
vokiečių submariną Atlantiko%dyt užrašinėtoją 

tik 11 balsų) ir Maksim Gorky, J siginklavę ir tik laukia progos,' siūlytieji kareiviai busią pilnai' mušę 12 žmonių, o 36 sunkiai' vandenyne — kelyj į vakarinę jimas nebusiasq 
gavęs tik 8 balsus kad reikale užstojus pabėgėlius, prirengti veikimui.— karei

LONDONAS, birž. 7. — Ofi- 
cialis Londono pranešimas sako, 
kad vakpr vokiečių orlaiviai už-

Afriką

A
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pėdomis.

kintinė liaudis.r

zuokimės kovai del įvykdinimo

mo principų, kad galėtų laisvai

ir kūno pajiegos.

Skaitytoju Balsai

ARGI?

Apžvalga

h

Nuvargęs žmogelis

Praeitį atmindama
mušdamiesi į krutinę,

Dievai ar likimas

Žila galva mano

Kazimieras Gugis
riy

jie bus ten

Du centru
turi?

u

sučėdy-

S

tarpu gerkite stiklą

Kas
Bet

patari- 
metams

liai buvusiųjų vyrų, 
neja fiziškai, jų ve

J. P. G., Cicero, klausia:
1. Ar sveika rytais valgyti me-

ninkai, apskritai 
daugiau išsilavinę.

G. ZINOVJEVO 
PAŽVALGOS.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Ir į grabą guldama.
Vąrdienelis.

omenėj, aš
lietuviams

nęs labai blogas paprotys. Di
džiuma darbininku savo liuosą 
laiką praleidžia karčiamose prie 
baro arba prie biliardo stalo.

žai jaunų vyrų nuvažiuoja į ka
pus be laiko? šimtai. O vis to
dėl, kad jie gyveno blogose apy-

NORINTIEMS SUSIčeDYTI 
z PINIGŲ.

Valgis, kaip žinia, mies- 
Jis taip-

tis ar daugiau metų ir pasilieka 
tokiais pat avinais, kokiais jie. 
atvyko Amerikon. O tuo tarpu 
jie gyveno miestuose. Turėjo 
progos naudoties visomis ap-

ris liepia pažangos prisieku
siems trugdytojams klerikalams

gerjau aprūpinti.
Jonas Kniukšta.

čiame žydėjime: Jie sveiki, kai 
gintarai. Raumens stiprus, 
skruostai raudoni. Bet pagyve
na porą metų mieste ir žiūrėki*

čios liaudies ir jai ^atstovauti, 
nors dar vakar gyrėsi caro tar
nams jai (liaudžiai) į veidą 
spjaudžius. Ir kada prasiver-

*

Anglijos darbininkai pri
taria tam taikos obalsiui, ku
rį, socialistų verčiama, priė
mė laikinoji Rusijos val
džia — taika be aneksijų ir 
kontribucijų, teisė kiekvie
nai tautai spręst apie savo 
likimą.

Bet Rusijos proletariato 
pasisekimas revoliucijoje 
padarė tokį milžinišką įspū
dį į Anglijos darbininkus, 
kad jie pasiryžo įsisteigt ir 
tokią-pat organizaciją, kaip 
jo: Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybą.

Tuo tikslu nutarta visą 
Angliją padalint į 13 apskri
čių, ir kiekviename apskri
tyje išrinkt atstovus į Tary-

Negali but abejonės, kad 
ir veikt anglų darbininkų 
Taryba stengsis panašiai, 
kaip tokia-pat Rusijos dar
bininkų įstaiga,'t.y. jungs po 
darbininkų vadovayjmu vi
sas revoliucines šalies jiegas 
ir stengsis pastatyt po savo 
kontrole valdžią.

Anglijos demagogui Lloyd 
George’ui pasidarys karšta, 
kuomet darbininkai, ažuot 
šokę pagal jo dūdą, ims kal
bėt su juo “rusiškai.” O dar 
karščiau bus jam, kuomet 
armija palinks į susipratusių 
darbininkų pusę. “Kareivio 
batas” Rusijoje jau parodė, 
ką gali — kuomet atsikrei
pia prieš valdžią.

NAUJIENOS, Chicago,Iii.
—„„a.  u-4.   Z* U , , ■ «,   . —-b!   ....
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atkakliausiai kovoja prieš 
taiką. Ir jie palaiko drąsą 
kares šalininkuose visose ša
lyse.

Rusijos darbininkai deda 
visas pastangas, kad sušau
kus tarptautinį socialistų 
kongresą. Visų šalių darbi
ninkai atsiliepia į jų paragi
nimus ir rengiasi siųst arba 
jau išsiuntė delegatus į Sto- 
ckholmą.

Suv. Valstijų valdžia už
draudė Amerikos socialis
tams važiuot Stockholman 
ir patarė kitoms talkininkų 
valdžioms pasielgti taip-pat. 
Francijos valdžia jau pakla
usė jos. Anglijos valdžia ir
gi norėtų paklausyt jo&, bet

Aplink du centru spiečia
si dviejų pasaulių — socia
listinio ir buržuazinio — jie- 
gos. Ir rengiasi į galutiną 
kovą.

Artinasi valanda, kada tu
rės išsiristi milžiniškoji am
žių drama ir nuspręst, kas 
valdys žemės kamuolį:

Proletariatas ar Buržua- 
zija?

Jiem abiem yra permala 
vietos ant žemės paviršiaus. 
Vienas turi-žūt, kad antras 
galėtų viešpataut.

.-Japonija grasina 
Rusijai.

I • M
Japonija pranešė laikina-'J 

jai Rusijos valdžiai, kad jii 
tarsis su Anglija ir žiūrės, i 
kas daryti, jeigu Rusija pa
liaus kariavus. Ji pranešė, 
toliaus, kad Rusijos pasi
traukimas iš karės reikštų 
beveik tą-pat, ką susivieniji
mas su Vokietija.

Kartu su šita žinia skel
biama, kad Japonija pasiun-

• tus pranešimą ir Anglijai ir 
jame ji užreiškuai, jogei Ru
sijos susitaikymas su Vokie
tija butų priežastim naujos 
karės: Japonija užpultų ant 
Rusijos ir mėgintų atimt iš 
jos šiaurinę Mandžuriją, o 
gal ir Mongolijos dalį.

Šitos žinios ateina iš Wa- 
shingtono. Aišku, kad Suv. 
Valstijų valdžia gerai yra 
painformuota apie tas tary
bas tarpe Japonijos ir Angli
jos, ir beveik nėra abejonės, 
kad tose tarybose dalyvavo 
pati Suv. Valstijų valdžia. 
Jos pasiuntinys, Elihu Root, 
veždanfias “draugiškus linkė
jimus”" Rusijos liaudžiai, juk 
sustojo pakeliui Japonijoje.

Prieš Rusijos demokratiją 
■organizuojasi imperialisti
nes valdžios. Jai bus sunku 
ginti laisvę, jeigu proletaria
tas kitose šalyse neateis jai 
į pagelbą.

gų” karių dabar? “Taip”, 
sako Zinovjev: “Taip, gali. 
Bet \tik dviejuose atsitiki
muose: 1) Karė kokioj-nors 
šalių, kuriose proletariatas 
gina užkariautąją socialis- 
tišką valdžią nuo kitų vals
tybių, palaikančių kapitali
stišką režimą. 2) Karė Chi- 
nų, Indijos ir panašių šalių, 
tarnaujančių objektu (daik
tu) pfiė^paudai iš imperiali
zmo pusės, už savo' nepri
klausomybę nuo imperialis
tinių Europos valstybių”. 
Toliaus Zinovjevo straips
nyje vėl skaitome sekamą ci
tatą iš jo paties ir Lenino 
parašytos brošiūros: “Jeigu 
ryt, pavyzdžiui, Marokko 
apskelbtų karę Francijai, 
Indija — Anglijai, Persija 
arba Kinai — Rusijai ir tt., 
tai butų “teisingos”, apsi
gynimo (? “N.” Red.) ka
rės, nežiūrint, kas pirmas 
jas pradėjo, užpuolė, ir kiek
vienas socialistas užjaustų 
pergalei . pavergtųjų, pri
klausomų, nepilnateisių val
stybių-—pasiliuosavimui nuo 
pavergėjų, grėbikių ‘didelių 
valstybių’.”

Vadinasi, ir imperialisti
nių karių gadynėje gali but 
atsitikimų, kada socialistai 
pritars karei, neišsižadėda
mi savo principų. Taip sako 
kraštutiniausis kairysis Zi
novjev. Skaitytojai tur-b’ut 
pamena tuos aštrius ginčus 
apie “imperialistinų karių 
gadynę”, kurie keletas mė
nesių atgal ėjo tarpe “Nau
jienų” ir “Kovos”. Mes nu- 
rodinėjome tuomet, kad to
kia dogma, kuri nustato vie
nodą taisyklę karės klausi
me visai “imperialistinių ka
rių gadynei”, neišlaiko kri
tikos. Kiek pasipiktinimų ir 
kelionių prisėjo mums už tai 
išklausyt ir L. S. S. organo! 
O dabar matote, kad ir musų 
“kairiųjų” autoritetai Zino
vjev su Leninu pripažįsta, jo 
gei “imperialistinių karių 
gadynėje” gali but ne visos 
karės vienodos.

Beje, “Kovos” redakcija 
pagalios buvo priversta pri
dėt “pataisymą” prie tos for
mules apie “imperialistinių 
karių gadynę,” būtent: 
“tarp kapitalistinių vlasty- 
bių.” Tas “pataisymas” daug 
maž sutinka su Zinovjevo 
mintim: “‘Teisingos’ karės 
tarpe imperialistinių Euro
pos valstybių* negali būti, 
kaip negali but akyse dorų 
žmonių, o ne pačių razbaini- 
nkų, teisingos kovos tarpe

j razbaininkų del pasi
dalinimo grobio. Kiekviena 
kita karė, be musų nurodytų

Iš Lietuvių Judėjimo 
• Rusijoje.
Revoliucijai einant.

[vyktįsis vasario m. pabaigo
je perversmas nušlavė šėlusios 
reakcijos lik viršūnes ir tuos se
nosios tvarkos dyglius —- poli
ciją, žandarus, kurie stačiai vi
suomenės sielą ir širdį draskė. 
Atsiduso laisvai ij> musų kan- 

ct tai buvo
tik revoliucijos įžanga. Dabar 
gi eina visam Rusijos valstybės 
gyvenime tikroji revoliucija. 
Mainosi miestų bei žemietybių 
savavaldybės, mainosi kariuo
menės sutvarkymas, iškįla į vi
suomenės paviršių besiorgani
zuojanti liaudis.

Senosios valdžios nuvertime, 
kiek žinome, visur dalyvavo ir 
musų broliai kareiviai ir darbi
ninkai.

Kas gi daroma toliau?
Ateina žinių, kad įvairiose 

vietose nuversta išvedusieji 
tremtinius iš kantrybės komite
tai, o jų vietoje kiti išrinkta.

Girdime, kad darbininkai lie
tuviai lygiai su kitais draugais 
darbininkais apreiškia buržuazi
jai, kad jau gana juos stumdyti, 
kaip kokius paprastus darbo į- 
rankius, ir reikalauja sau žmo
gaus teisių.
/ Kįla pasipriešinimas ir juodie
siems liaudies sielos žandarams 
-klerikalams. Tik čia reikia nu
sistebėti lietuvių-klcrikalų atka
klumu. Kuomet jų padėjimo 
draugai juodašimčiai — rusai, 
kaip Markovas arba vyskupas 
Pitirimas, jau pirmomis per
versmo dienomis išmesti yra iš 
viešojo visuomenės gyvenimo, 
tuo tarpu lietuvių dešinieji kle
rikalai, su žinomuoju kun. 
Laukaičiu priešakyj, pasitikė
dami, kad musų liaudis dar ne
atsipeikėjusi nuo caro d,espotiz-

Todėl, įgavus dabar, žodžio, 
spaudos ir susivienijimų laisvę, 
pasidaro musų liaudžiai daug 
lengviau susiprasti, kad žinojus, 
kas jos draugai, o kas priešinin- 

| kai arba suvedžiotojai, kas ją 
veda vieškeliais prie bendros 
darbo žmonių gerovės, o kas 
daro skirtumą tarp pašauktųjų 
darbo žmonių ir išrinktųjų ir 
rodo jiems šunkelius.

Tuo tikslu darbo žmonėms 
tarnauja jų reikalus ginančioji 
spauda, o taip-pat kibiau susi- 
pratusieji jųjų draugai. Gry
nai medžiaginiams reikalams 
apsiginti tiesus kelias į profesi
onales darbininkų sąjungas, 
bendruosius gi ir toliinesniuo- 
sius djarbo žmonių tikslus pa
siekti — rūpinas politinės dar
bo žmonių socialistinės parti
jos.

Sveikatos Skyrius

2. Ar tiesa, kad Beef and' Iron 
Wine stiprina kraują? -

3. Kas man daryti, kad po 
valgiui jaučiu “širdies pykimą” 
ir viduriai yra užkietėję?
Atsakymai:

1. Sveika. *
2. Netiesa.
3. Tasai “širdies pykimas” pa

eina nuo vidurių suirusio virš
kinimo ir sukietėjimo. Pirmiau
sia reikia rasti priežastis vidurų 
suketėjimo. Gal tamsta varžai- 
si perdaug (ar moteris?) .u Gal

Tuo

Naujienų Skaitytojas klausia:
L Ar sveika gerji gyvūnų ža

lias kraujas?
2. Ką reiškia lietuviškai “ne

gras” ir kodėl juodveidžiai py
ksta, jei kas juos negrais vadi
na? .

3. Ar 40 arba 45 metų žmogus, 
turėdamas kokią nors ligą, kaip 
antai vidurių arba nervų silpnu
mą gali išsigydyti?
Atsakymai:

L Ne.
2. Negras lietuviškai reiškia 

“juodas.” Jie pyksta dėlto, kad 
žodį “negras” arbe “niegeris” 
-joa„ fauisujd upm.idns ipnponf 
gas.”

Revoliucinio, darbininkiš
ko judėjimo centras pasauly
je šiandie yra Rusija.

Atžagareiviško, kapitalis
tinio judėjimo centras yra 
Suv. Valstijos.

Rusijos darbininkai ener
gingiausiai kovoja prieš ka
rę. Tolyn vis labiau tą kovą 
remia kitų šalių darbinin-

Gegužės 25 ir 26 dd. “Nau
jienose” buvo perspausdin
tas ilgas ir tūlais žvilgsniais 
labai įdomus G. Zinovjevo 
straipsnis apie “tėvynės gy- 

. Del kaikurių prie
žasčių mes iki šiol negalėjo
me parašyt apie jį žadėtųjų 
pastabų. Tatai atliekame 
dabar.

Pradėdami, turime paste
bėti, kad G. Zinovjevas tai 
N. Lenino “dešinioji ranka”, 
kraštutinių kairiųjų teori- 
ninkas, Antrojo Internacio
nalo “laidotojas” ir “Trečio
jo Internacionalo” apaštalas.

Kaip jisai žiuri į tėvynę— 
ar jisai pripažįsta ją, ar ne? 
Iš jo straipsnio aiškiai ma
tyt, kad jisai pripažįsta tė
vynę. To klausimo Zinovje
vas atskirai negvildena, bet 
šitokia jo nuomonė logiškai 
išeina iš jo išvadžiojimų a- j^pjįų 
pie tėvynės gynimą.

Ar jisai stoja už tėvynės 
gynimą, ar priešinasi jam? dviejij atsitikimų, musų lai- 
Tam tikrose aplinkybėse ji- 
sai stoja už tėvynės gynimą, 
tam tikrose—prieš. Ir ant 
kiek jisai nori laikyties Mar
kso mokslo, jisai kitaip elg- 
ties ir negali, kadangi Mark
sas visuomet buvo priešas 
dogmų, kurios tiktų prie vi
sokių sąlygų ir prie visokių 
aplinkybių. Zinovjevas ra
šo: “Mes neatmetame tėvy
nės gynimo apskritai.”

Kokiuose-gi atsitikimuose 
G. Zinovjev stoja už tėvynės 
gynimą? Tuomet, kuomet 
karė yra “teisinga”, šitokių 
.“teisingų” karių, pasak Zi- 
novjevą, buvo daug pirm im-

kais, be jokių išėmimų, bus 
neteisinga, nenaudinga, im
perialistinė, finansinių plu- 
tokratų ir dinastijų klikų, 
karė visuomet ir visuose 
kraštuose pragaištinga dar- 
i u., ui — v

Šitais žodžiais Zinovjev 
paaiškina tą savo “pamatinį

Antrojo Internacionalo šali
ninkus. Jisai sako: “Mes ne
sitenkiname to/neužginčina- 
mo fakto nurddymu, kad da
bartinė karė — 1914 — 16m., 
yra imperialistinė karė. Mes 
statome pamatinį dėsnį, kad 
dabartinėje imperializmo 
gadynėje karė tarpe ‘didelių’ 
valstybių ir negali but kito
kia.”

Už tai, kad Antrasis Inter
nacionalas to “pamatinio 
dėsnio” nepaskelbė, tai Zino- 
vjevo nuomone, jisai užsi
tarnauja pasmerkimo. Jo 

„straipsnyje skaitome: “An-
gali but “teisin- trojo Internacionalo silpnu-

dynėje nacionalių karių? 
Taip, galėjo. Didžiosios fra- 
ncitzų revoliucijos karės, iš- 
dalies, buvo teisingos karės. 
Italijos nacionalės karės bu
vo ‘teisingos’ įkaręs s-

Na, o

voliucijos darbo. Lietuvių liau
dis, bestiprindama savo ekono
minį bei politinį padėjimą, ne
pasakė dar savo paskutinio re
voliucinio žodžio klerikalizmui. 
Tą žodį, žinoma, pasakys orga
nizuota liaudis, nes '• sutikti jį

klerikalai, pasinaudodami šven
tais nesusipratusius minios ti
kybiniai^ jausmais.

Kad įkūnijus revoliuciją gy- 
veniman, mūsų visi darbo 
žmonės — darbi ninkas-prolcta- 
ras ir vakarykštis žemdirbys- 
ukininkas, rankpelnis-amatnin- 
kas ir revoliucinė šviesuomenė 
— visi jie, ar užsivilkę kareivių 
rudinėmis, ar prirakinti prie sa
vo nuolatinio darbo, — visi jie 
turi paduoti vienas kitam drau
gišką ranką, kad 'sutrupinus 
paskutinius juos varžančius 
pančius — klerikalizmą ir kapi
talizmą.

Naujienų nr. 127 tūlas J. Pa
leckis sulygina ūkią ir miesto 
darbininkų gyvenimą. Jis pri
eina prie tos išvados, kad miesto 
darbininkai gyvena daug geriau, 
negu ūkią.

Man teko gyventi ir dirbti ir 
vienur ir kitur. Ir atvirai sa
kant, aš nemanau, kad miesto 
gyventojai turėtą kokią nors pir
menybę.

Tik prisižiūrėkime arčiau į 
miesto darbininku gyvenimą, 
firmoj vietoj jie turi ant savo 
sprando 5—6 bosus. Rytmetį 
jis turi tekinas bėgti į darbą, 
kad nepasivelinus ant vienos 
minutės. Jam nėra laiko nei 
prideramai pavalgyti, nei apsi
rėdyti. Tik iš darbo sugrįžęs, 
jis gali šiek-tiek atsikvėpti. To
li is dalykų stovis priveda prie 
to, kad darbininkai galų gale pa
virsta į gyvas mašinas.

Miesto darbininkas, kaip sako 
J. P., uždirba $114 j mėnesį. 
Priegtam jam prisieina trumpas 
valandas dirbti. Pirmiausia la
bai perdėta uždarbis. Vidutiniš
kai imant, didžiuma darbinin
kų uždirba nedaugiau kaip 
$60 į mėnesį. Bet ir geriausia
me atvėjuj, kada . darbininkas 
uždirba ir šimtą dolerių su vir
šum, tai ir tuosyk nepcrdąug 
jau šauniai galima gyventi. 
Reikia nei valandėlei neišleisti 
iš akių nepaprastą gyvenimo 
reikmenų brangumą. Vadinasi, 
norint šiek-tiek žmoniškiau gy
venti, prisieina visą uždarbį iš
leisti. Maža to. miesto darbi
ninkas negali būti sveikas. Jam 
prisieina dirbti blogai aprūpin
tose hygienišku žvilgsniu dirbtu
vėse.
tuose yra falsifikuotas, 
gi prisideda prie sveikatos sui
rimo. Mieste sunku tinkamai 
pasilsėti. Viskas tatai į krūvą 
paimta ir sunaikina .žmogaus 
sveikatą.

Eikime prie konkrečių faktų.

rius kietina? Gal nepakankamai 
išsimankštai ir tt. Matote, gali 
būti keli tuzinai priežasčių. Jau 
kelis kartus esu nurodęs, kokius 
daiktus valgyti tokiais atsitiki
mais, ir todėl čia nesinori kar
toti. Tamstai reikia permainy
ti maistą ir papročius, kurie ve
da prie vidurių sukietėjimo. 
Trumpu laiku tuo klausimu pa-

falsifikuotą. Oras tyras ir vi- Kodėl aš duodu tokį patari- 
suomet vienodas. Ūkių darbas [mą?
mums, lietuviams, yra nenual- 
sus. Mes esame pripratę prie 
jo. Be to, tas darbas sveika 
dirbti.

Na, o kas del to, kad ūkių 
darbininkams nėra laiko lavini
muisi, tai ir-gi netiesa. . Jie tu
ri laiko susieiti tarp savęs, pa
sikalbėti apie visokius reikalus;

singai nustatytas ir jei toks žmo
gus neturi kokios nors neišgydo
mos ligos. Tūli žmones senat
vėje tampa stipresniais negu bu- 
fįami 20 metų.

Dr. A. J. Karalius.

gų skaitymui. Ant jų sprando 
nesėdi penki ar šeši bosai, bet 
tik vienas. Pailsis taipgi ramus. 
Rytmetį jam galvas neskausta. 
Tiesa, dūrbypetyj šiek-tiek sun
kiau. Bet už tai, kada susima
žina darbai, tai ir darbininkui 
tenka pasilsėti. Mokestis suly
ginamai ir-gi neprasčiausia. 
Ant ūkės galima greičiau suče- 
dyti pinigų, negu mieste.

S. P. sako, kad miesto darbi- 
imant, yra

del progų — nesiginčysiu.
kad miesto darbininkai, o ypač 
lietuviai, naudotųsi jomis — ne
labai noriu tikėti. Jie naudoja
si daugiausia saliunais, nekad 
kokiomis nors kitomis įstaigo
mis. Tėn jie ir semia prie a- 
laus stiklo “mokslą.“ Juk ne 
retenybė sutikti tokių žmonių,

Todėl, kad aš skaitydamas 
per tris metus Naujienas įgijau 
daug įvairių žinių, atpratau lan
kyti karčiamas.

Pareinu iš darbo namo, o 
dienraštis jau laukia manęs. Ja
me aš randu į va i rių-į vairiausių 
žinių iš viso pasaulio. Prieg- 
tam jame yra ir tinkamų pamo
kinimų aprašymų, kokiu budu 
kapitalistai išnaudoja darbo 
žmones.

Užtai patariu visiems tiems, 
kurie dar neturite Naujienų, už
sirašyti jąs. Skaitydami jąs, 
jus įgysite daug naudos.

Z. Gapšis.

Vargau būdams mažas

mas yra ne tame, kad jisai 
apskritai pripažino tėvynės 
gynimo principą. Naciona- 
lėms karėms tas principas 
buvo teisingas. Delei gali
mų karių, |apie kurias mes 
augščiau kalbėjome, tas 
principas pasilieka teisingas 
ir dabar. — Antrojo Inter
nacionalo silpnumas yra ta
me, kad jis nepasakė aiškiai 
ir teisingai: nacionalių ka
rių gadynėje tėvynės gyni
mas — teisus ir reikalingas ; 
imperialistinių karių gady
nėje — neminėk sakinio ‘tė
vynės gynimas’ imperialis
tinėje karėje.” (Aišku, kad 
“gadynė” čia pripainiota vi
sai be reikalo). J

(Pabaiga ryto).

žiurėtume, — atrasime, kad mic-j 
sto darbininkai yra blogesnėse 
apys lovose, nekad ūkių darbi
ninkai.

Turėdamas tatai
nuoširdžiai patariu
eiti ant ukiu. Ir

Bet kokiu budu atprasti nuo 
to blogo jprolio? štai 
mas. Užsirašykite 
Naujienas. Jums tatai 
tik $5. Tuo tarpu jus 
site kelioliką dolerių.

Jeigu netikite, tai pamėgin
kite, nors vienus metus. Tuo-

Pažiūrėkime dabar, kaip gy
vena ūkių darbininkai. Nežiū
rint į tai, ar ūkės darbininkas 
bus vedęs ar pavienis — jis turij syk įsitikrinsite, kad patarimas j 
gerą maistą — maistų švarų, no labai geras.

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkvtose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
>22) S. Halsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131>

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St 

Vnlly Bldy .
Tcl. Central 4411

RAY E. RIEKE
Advokatus

619 Fourth St,, (viršuj Saper 
vaistinyČios).

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

reikalus, kaip k riin i itališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas lt Chirurgas
2121 N. Western Ave.

Chicago, 111.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted St, Chieaco. 

Tel. Drover 7170.
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Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras

Panedčlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo b'ankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš Citv Hali.

SPRINGFIELD, ILL.
Lietuvių judėjimas. — Darbai.

Geg. 27 d. L. Pr. Kliubas pa
statė scenoje “Amerikoniškas 
vestuves.“ žmonių buvo nema
žai. Kliubui liko pelno.

LSS. 29 kp. taipgi darbuoja-

kas A. Montvidui, birž. 10 d. 
vaidins dramą “Karės nuota
kos“, Airon svet, Ketvirta ir 
Jefferson gtv. Į šį teatrą lau
kiami lietuviai ir iš apielinkinių 
miesteliu.

REIKALAUKITE

•fyeufb Xtottlwu
EAGLE

BRAND
Condensed

MILK
XT M EC O R I G I N A U

Per šešiasdešimts metų pasek
mingas kūdikių maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

Tel. Yards 6789
C

Ar norite mokėti už siutą 
$18.50, $20, $22.50, $25, $35, $40 

e

arba augščiaus. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jūsų mierą. ir per expertus kriau- 
cius. Todėl reikale nepamirškite mus.

IWIWililWiO KRiAlil IAI
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

BANKES’b-
COFFEE]

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

Geriausios 
•matonoe ge- _ 
resaū, negu n L r 
kur jus ta-U D Į 
lite <«uti .. 1 w *

RYŽIAI
Geriausios 
•Ųšies 12c. nJ 
vertes par-fi-P 
siduoda užv*

SVIESTAS
G«rfU 

ttalav&s 
sviestas

ARBATA
Prlimniau- 

sla, gvaran- ® 
tuo ta, vertėsi /■ f 1 fl 
70e parsidu-'^y y 
oda Čia po..»

1878 
2054 
1045
1510 
2430

WEST SIpE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. MadUon St.

1644 W. Chicago Av. 
Blue Island Av.
W. North Ay.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.

3102 w.
1836
2612
1217

1832
1818

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

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

AKINIUREIKALAUJI

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel: Canal 5335

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 

j Jeigu turi uždegimą akiu,
< Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

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

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju. 

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
S’dymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu ciau- 

atisia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

Speciale 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta . 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

jis sugrąžino tukstantiems ligonių

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............:..................Chicago, Bl.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augŠto. 
Silpni, nervuotl, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba Ilgą, eikite pas seną 
ištikima specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v, ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
PėtnyČios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Darbai Springfielde eina ne
blogai. Pragyvenimas labai 
brangus.

Nors šis miestelis “sausas“, 
bet girtuoklyste labai išsiplati
nus, mat pardavinėjama slapta.

Jaunas Vaikas.

DE KALB, ILL.
Kaip buvo ir kaip klerikalai 

sako.
Jau buvo rašyta laikraščiuo

se, kad geg. 19 d. čia pliovojo 
koks tai sapno logi jos studentas 
Račkus.

Prieš tai plakatuose buvo gar
sinama, kad “kalbėtojas atsaki
nės į visus klausimus.’’ Į pra
kalbas atėjo ir socialistų.

Kuomet buvo uždavinėjami 
klausimai žodžiais, Račkus rei
kalavo, kad butų paduodami 
raštiškai. Buvo paduota raštiš
kai. Tuomet Račkus išsirinko 
tris klausimus, o likusius susi
kimšo į savo kišenių, sakyda
mas, kad parvažiavęs Ghicagon 
pamislys ir pasitars su juodes- 
niais klerikalais, o paskui atsa

Rezultate, klerikalų kalbėtojai 
iš /gėdos del savo tamsumo, 
išrunijo iš svetaines. Tuomet 
prie LSS. prisidėjo 5 nauji na-
riai.

126
nr. bin fina tokius dalykus, ko
kie lik girtam prisisapnuoti 
gali. Ta gaziela rašo, kad kleri-

Begėdiškai meluoja ir jų ap-

J. P. Vokiečiukas.

ST. CLAIR, PA.
Kas tai rašo?

17 d. vielinis Romos tru-

Laiškuose bauginama nušovi
mu agento ir ji 
Laiškus perski 
nems jų nerodė.
kas juos Tašė. Mat “reikia sta
lyti bažnyčią“ tad reikia gerai

zmo-

piltų tam tikslui savo sunkiai 
uždirbtus centus.

Nesenai 76 LDLD. kuopos se-

laišką, kuriame peikiami socia
listai ir sekretorius kviečiamas 
prigulėti prie lietuvių parapi
jos.

rikuoja.

PAJIEŠKOJIMAI.

Raseinių apskr., jieš- 
gi minių Amerikoj.

Jonas Ignatavičius, 
miestelio, 
ko savo
Prašo rašyt jam adresu: Russia,
Dieistvujuščaja armija, 203 
piech. zapas. polk, 15 rota, 1 
vžvod, 1 old., Ivanu Ignatoviču.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo1* $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, nedaliomis ir vakarais.
1415 S. Halsted St

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

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

Tel. Humboldt 97.

LIBERTY HALL
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

t. Tel. McKinley 2878
V B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

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

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

. PAKLAUSKITE KITŲ
^S3a=sa^ Ar teisingai K.

Nu įkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
anksinius išdir
binius?

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago.

Prie Milwaukee ir North Ave.
- Tel. Humboldt 4613/

BR.W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKtŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

win 9 rvto iki 1 po piet.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago, HL
Kampas - 18-tos gatv.

Dr, Rams^r
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egaaml 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave.» arti Chicago AVe. 2-o« 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų 

Tel. Haymarket 2434.

"elephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys 208 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

!
 Ateikit O V II S | Aš jus | 

i,as III Ii h I i mane I S UI B B dysiu JjJ

Per 30 
metų ši
lų tai iš
gydytų 

" yra ma-
no re- 
putaci-

1’If.OF. DOCTOR COA'fEH |
Beturčiai taipgi ateina pas mnne 11' | 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, Jos: • 
aš esmi expertas specialistas Ji« j 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, , 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir ftitt- | 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru* ( 
mas nyksta, kuomet jus turite jų savo i 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pnui 
mano j laikų. Aš gydysiu jus teisingai, 
Numaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir ' 
sugrąžinsiu jus i sveikatų i trumpiau- ' 
s j laikų, ir už mažiausių mokesti I 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. '

Aš gydau Vyrus, ir vyrus tiktai, ir I 
gydau juos greitai, anugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už plgiatudų | 
mokesti del sumanaus patarmnvimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-.'ras augštas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

I PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
I Mot »8.!ry, Ir Stoginio Popl*roi I

| CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3030 S. Httlstcd 51., .Chicago, III. ;

Telefonai Canal 87*7

Aku se r k a
Mts,. A. Vidikas | 
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ligai prak- | 
Ūkavusi Pennsylvanijos Hospitalėse Ir į 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- | 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą j 
visokiose ligose moterims ir mergt- į 
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai Ir slavokiškai.

173# S. HALSTED SK CHICAGO, 
Ant antrą lubi.

Mm WISSIG,
Seno K rajaus

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialistas iš
GYDO VISAS LI

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodjjimą kraujo,

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

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

Jus (šalima b<ydytic
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACMOS

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankos priklausančios prie 

cagos Clearing House yra po jos 
sargia priežiūra. Laikas nuo lalM 
bent sykį į metus, Clearing HowH 
revizoriai nuodugniai Ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VL 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bo&e 
dai, mortgagei ir kitos apsaugos 
žiuriamamos ir patikrinamos; pilJh 
gai kituos bankuose patikrinti K 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsasH 
gos vertė gali but knygose parodyKc 
Abejotina tvarka arba atsargunotfli 
yra ^pedaleidžiamos. Jeigu bankai 
nustoja savo Clearing Rouse teisti, 
tai yra ženklas jo abejotino stovia

Tiktai tvirčiausios ir saugiausi•< 
bankos gali but Clearing House mn 

1 riai s.
The Cbieago Clearing House prfth 

žiūros užmanymas tapo įvestas pint 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vM* 
na Clearing House banka nesnbsHfr 
krutijo. Reikalui esant, ClearMl 
House bankos viena kitai pagelbsti

The American State Bank prlklMM 
so prie Chicago* Clearing House, IP 
ra po jos priedura, naudojasi M 
teisėmis ir išduoda penkias pll*M 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prUifife 
ra, yra reguliariškai tyrinėjame i* 
kas metą išduoda penkias pilnas 
skaitąs Bankiniai Valdybai HlllMlt 
Valstijos. _

Pinigai sudėti šitoje bankoje . 
išmokami ant kiekvieno pareik«M« 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AidER 
Mortgages. Taipgi Aukso MortMHN 
Bondas po &Į0O.OO ir $500.00 

bankas yra atsakančiam!* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LiMkM* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,6H4Wk ,

Prezidentas 1
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave^ LoomU 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais^ K et vergai* H 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 911 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko*

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD «« ■■■«•

Q T> V T A LIST A Q Ofisą

Valandos nuo
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedeliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.
k  -------------------------------------------------------------------------- -------- ---------------i, .,»t  ................i .iHi i > *■

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia j 
mane — nės i'as sveikatą be šugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

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

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

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosj 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

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

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

z Dr. Layton
14 S* HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO

Garsinkis ‘Naujienose

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.06. 

Moters ar merginos ,ar vedę M! 
pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardg. 

Šapos ir dirbtuvės darbininku, 
.lezinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma 11 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolf 
ant pianų, sankrovos irengimw 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba 
jus uždedate, mes norim daruuj. 
jums kad musų mokestis mažiau
sia miesde. Tas-yra delko jus tth 
rite veikti su mumis. Mes kvia* 
čiaine jus pasiteirauti musų ui-' 
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-los gtv., 2-ras angitai
Telephone Drover 2116. ■

i
 TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS |
Medikas ir Chirurgas 1

3315 S. Halsted St., Chicago I

DR. G. M. GLASER
i Praktikuoja 25 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St. kerti 32 st. 

Chicago, Ill.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiky 
Taipgi Chroniškų Ligų 

s OFISO VALANDOS: 
| iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
I ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 

| mis vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę praneiti Lietu* 
viams, gyvenantiems Šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausiu lietuviškų aptieku Aiue- 
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiŠkus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. Žodžiu sa- . 
kant, ko tik kam reikalinga. Musu 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS#

Aptiekos U žv ei z d etoj***

I < EI K AI. \ I ’ J A M A vy r ų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vnkarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., ( hirago. HL

«!%■
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Jinai žino.
Užvakar registravos George 

tW. Woodrich.
Kada jo užklausė, kokios jo 

akįs — jis atsakė, kad nežinąs.
“Ar nebūtų gerai, kad tams

ta patelefonuotum savo mergi
nai? Jinai tikrai žino” — pata
rė rigistruotoja Mary Comb.

Ir vėl Loebas.
Apie tą poną prisieina nuola

tos rašyti. Jis, matomai, prisi
taiko Arakčeevo taisyklės, kuris 
sakydavo: “Jei nori, kad apie 
tave žmonės kalbėtų, tai veik 
nenuilstančiai. Nežiūrėk į tai, 
kokius vaisius atneša tas dar
bas žmonijai.”

Ir ištikrųjų Arekčeevas pagar
sėjo. Jis slopino pradžioj devi- 
niolikto šimtmečio Rusijos lai
svę. Ačiū jo pasidarbavimui 
šimtai— tūkstančiai prakilniau
sių Rusijos sūnų žuvo ant kartu
vių arba Sibiro laukuose.

Loebas ir-gi veikia. Tik, ži
noma, skirtingoj dirvoj. Kas 
buvo galima daryti šimtas metų 
atgal Rusijoj, to dabartiniu lai
ku nebegalima daryti. Bet to 
pono darbai, nors ir mažesnia
me maštabe, yra taip jau pavo
jingi, kaip ir Arekčcevo.

Kas turi nors abėcėlini supra
timą apie psychologijos dėsnius, 
tas lengvai gali suprasti, kad 
Loebo pasidarbavimas Chicago j 
tiesiog kenksmingas.

Vienoj knygoj Alexander Du
mas, Jr. sako: “Kodėl vaikai 
taip protingi, o žmonės taip ne
paprastai kvaili?” Kiek toliau 
jis priduria? “Auklėjimas tatai 
padaro.”

Taip, ačiū nelikusiam auklė
jimui tūkstančiai — ne, dau
giau — milionai žmonių yra vi
sam gyvenimui pagadinti. Jie 
Lunpa protiniais paliegėliais. 
J>,*fn igu yra didžiausias nusidė
jimas koliečyti žmogų fiziškai, 
tai tokis pat nusidėjimas yra ko
liečyti jį dvasiškai”, — sako- 
Karl Liebknecht.

Kad Chicagos viešosios mo- 
kyklos'nea įsako dabartiniams 
reikalavimams — tai nepaslap- 
tis. Apie tai visi kalba. Kalba
ma dar ir apie tai, kad didžiau
siu kaltininku to pikto yra nie
kas daugiau, kaip tik pats Loe
bas. Jis, būdamas Chicagos 
mokyklų tarybos prezidentu, vi
sai nesirūpino mokyklos reika
lais. Jam rūpėjo tik vieninte
lis dalykas — savo asmens iš- 
augštinimas. Kad atsiekus toj 
jis griebėsi nešvariausios politi
kos.

Apie įvairius jo darbelius bu
vo jau nekartą rašoma. Jų ne
bekartosime. Tik reikia pasa
kyti porą žodžių apie Loebo 
naująjį “triksą.”

Pasirodo, kad Loebas liousai 
naudojosi Daily News ir Tribu- 
ne’o špaltomis. Tatai išėjo aik
štėn visai netikėtai. Kada Lo
ebo politika reikalaudavo, kad 
apie ką nors butų rašoma, tai 
tuodu laikraščiai rašydavo siek
sninius straipsnius. Ir dar ne

DIDELIS NAKTINIS

PIKNIKAS
Rengia

Liet. Soc. Sąjungos 
170 Kuopa
Subatoje,

Birželio-June 9 d. 1917.
A. Vasiliausko darže.

8132 Vincennes Ave.
Pradžia 5 vai. po pity 

Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus atsilankyti 
| šį pikniką, kur turėsite pro- 
Sos pasilinksmint ir pasišokti 

gi vėlai nakčiai. Taig, drau
gai ir draugės .nepamirškite 
atsilankyti į minėtą pikniką.

Kviečia vi sus L.S.S. 170 k p. 

bile kokioj vietoj, bet editorialc. 
Na, o jei kas nors blogo atsitik
davo su Loebu, tai tuodu laik
raščiai tylėdavo ausis suglaudę.

Sakysime, reikia paagituoti 
už Loebo išstatytus kandidatus 
— ir laikraščiai sielojasi del jų.

Suprantamas daiktas, neap
mokamų advokatų šioj gadynėj 
negalima surasti. Todėl ir Lo
ebu i prisieidavo mokėti laikraš
čiams tam tikrą duoklę. 0 tie 
už pinigus Jr prirašydavo viso
kių stebuklų apie Loebo “geru- 

M nuj.
Kad taip dalykai ištikrųjų dė

josi, tatai parodo kontrolieriaus 
Pike’o laiškas.

Petriščev, rašydamas apie ita
lų laikraščius, pasakė, kad jie 
prilygsta prostitutei, kuri parsi
duoda kiekvienam, kas tik už
moka.

Augščiau aprašytas pavyzdė
lis parodo, kad ir Amerikos gel
tonoji spauda užsitarnauja pro
stitutės vardo. Ji taipgi parsi
duoda pirmam pasipynusiam 
ant tako, jeigu tik tasai užmo
ka.

Nieko todėl nuostabaus, jei 
visokio plauko Loebai ponauja 
dabartiniu laiku.

Tų ponų principą galima iš
reikšti sekamais žodžiais:

Mokėk pinigus ir valdyk !

Chicagiečių patriotiškumas.
Kapitalistų laikraščiai tiesiog 

žiopčioja iš džiaugsmo. Girdi, 
308,809\chicahiečių stoja už ka
rę. Jie su dideliu entuziazmu 
registravos. / Nenorinčių regis
truotis atsirado vos keli. Esą 
tatai parodo, jogui pas žmones 
patriotizmas labai pakilęs. Jie 
yra pasirengę “ginti” šią šalį.

Caro laikuose rusai-juokda- 
riai sakydavo: “Pas mus žmo
nės nėra verčiami per prievar
tą ką nors daryti. Pas mus ir
gi gyvuoja savo rūšies manda
gumas: caro kazokai, uždėję če- 
batus ant kaklo, prašo musų da
ryti taip, o ne kitai])”...

Ne keisčiau yra ir su chica
giečių “patriotizmu.” Kuomet 
valdžia prigrąsino kalėjimu 
tiems, kurie nesiregistruos, tai 
jie nenoroms virto “patriotais.”

Tafto “receptas”.
Užvakar Taftas kalbėjo Au

ditorium salėj. Žmonių buvo 
apie 3,000.

Tarp kitų dalykų Taftas pa
sakė štai ką:

“Klaidinga butų manyti, kad 
Vokietija nusilpnėjo. Ji rengė
si prie karės 50 metų. Musų 
šalis nėra atsakančiai prisiren
gusi. Todėl ant jos puola sun
ki našta. Ji turės kariauti su 
stipriausia valstija pasaulyj. 
Bet mes kariausime tol, kol 
10,000,.000 vyrų ir musų visas 
turtask nebus sunaikintas. Mes 
turime išlošti karę. Anglai bė
giu gegužės mėnesio neteko 
112,000 kareivių. Kada mes tu
rėsime tolygius nuostolius, tuo
syk suprasime, ką reiškia karė.”

Puikus “receptas” — nėra ko 
ir kalbėti! Reikia pražudyti 
10,000,000 žmonių ir sunaikinti 
šalies turtą!

Ponas Taftaš*kelba apie žmo
nes tokiu jau tonu, kaip “stock 
vardų” riezninkai apie bulius, 
avis ir kitus Dievo sutvėrimus.

Paskaita apie Lietuvos 
istoriją.

Vakar Aušros svet. laikė pa
skaitą apie Lietuvos istoriją p. 
M. šalčius, kurį čion užkvietė T. 
M. D. rajonas.

Aiškino Lietuvos istoriją nuo 
feodalizmo laikų lig dabartinei 
gadynei. Kalbėjo plačiai ir ga
na nuosekliai. Publikos buvo 
pilnutėlę svetainė. Rinkta au* 
kos badaujantiems žmonėms 
Lietuvoje.

Kad kitos taip , 
nedarytų.

Frank Fisher, biznierius, už
vedė romaną su p-le Nellie Ga
no w. Jųdviejų dalykai, mato
mai, nekaip klijavosi.

Galų gale jiedu visai susipy
ko.

Tuosyk Fisher ištraukė revol
verį ir šovė į savo mylimųjų, 
sunkiai jų sužeisdamas. Kitu 
šuviu pats nusišovė.

Ganow betgi pasveiko.
Fisher paliko raštelį sekamo 

turinio: “Tegul tai buna pasar
ga toms moterims, kurios žai
džia vyrų jausmais.”

ROSELAND, ILL.

Pereitų panedėlį ištikusiose 
peštynėse tarp trijų italų ties 
114 ir.Calumet ave., Angelo 
Gouveles peiliu sunkiai sužeidė 
Algo Helge, 10901 Wabash ave. 
ir Join Aurelius, 10850 Edbrook 
ave. Ypač sunkiai sužeistas He
lge, kuris dabar guli Pullman 
ligonbutyj. Policija nesuranda 
Gouveles.

■—o—
Nežinomas automobilius- už

bėgo ir sunkiai sužeidė Thomas 
Armitage, gyvenusį prię 112 ir 
Normai ave. Sužeistasis guli 
Pullman Ii go n b u t y j.

—q—

Prie 130 gatvės (Riverdale) 
J. C., traukinys užmušė to sker- 
skelio flagmanų Frank Fulford, 
60 m. amžiaus. Povilas.

CICERO, ILL.

Užsiregistravo 1147 vyrai.
Birželio 5 d. čia užsiregistra

vo apie 1147 vyrai, vien tik taip 
vadinamo Granl-Worko distri- 
kte. Ac.

Pavojus vėl artfnas.
<

Pereitais metais non vaikų 
paralyžiaus numirė 285. šių 
vasarų vėl tas pats pavojus arti
nasi. /

Kovojimui su įvairiomis epi
demijomis yra įsteigtas sveika
tos departamentas. Bet visa ne
laimė tame, kad to departamen
to viršininkas Dr. Robertson 
yra greitas davinėti žmonėms 
įvairių patarimų kas del pragy
venimo pigumo, o mažai tesirū
pina jam priklausančiais daly
kais.

5,000 ateivių prašo leidimo 
gyventi arti uždraustų vietų

5,000 ateivių padavė peticijas, 
kad jiems butų leista gyventi 
arti uždraustų vietų.

Sulig įstatymo, jie negali gy
venti arba dirbti arčiau pusės 
mylios nuo svarbių valdiškų 
įstaigų.

John Hunter paėmė persky
ras. Pati.buvusi neištikima*

Sophia Schipek, pasikorė.
Priežastis—nežinoma.

Vittorio Arimondi sužeistas.
Užbėgo galvckaris.

Flo Hull liko patraukta teis
man už tai, kad norėjusi pavy- 
lioti ponios- Shepard vyrų.

S. N. Harper, Chicagos uni
versiteto profesorius, išvažiavo 
Rusijon.J o

600 žmonių reikalavo, kad 
Rose Meissner, mokytoja, mo
kytojautų Berwyn mokykloj. 
Ji buvo pašalinta nuo vietos.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAyEIKSLAJ 

Vodeviliam Permaina:
Paaedčlyj, Ketverte Ir SnbateJ 

Paprastomis dienomis pirmai florai 
10c, Balkonas ic.

Babatoa vakarais ir nedaliomis >lr 
mas floras 15c, Balkonas lt«.
HALSTED Ir 32-ra GATVA

----------- --------------..... . "'H, ■ ........... -J .....  ( ,

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.

Pranešimai
\ PASARGA.—Draugi jų pranešimus 
delbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
?aro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
faoti tą' pačią diena, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.
-“Naujienų” adm.)

East Chicago, Irtd. — LDLD. 
70 kp. susirinkimas įvyks birže
lio 7 d., 7:30 vai. vakare, K. GrL 
kšo svet. ’ • ' ,

•Vietiniai ir apielinkės draugai 
kviečiami atsilankyti.

K. L. Kairis, Raštiniu.

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

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

* A. Meldažis, rašt.

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

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

S. D.

Cicero, Ill. — LSJL. 2 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks ket
verge, birž. 7 d., 7:30 y .v., Ta
in uliuno ir Gudgalio svet., kam
pas 15-tos ir 41 Ave.

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

K. Kaminskas, Organ.

LSJL. Mandolinų Orkestrą re
ngia puikų vakarų 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 programui šo
kiai iki 12 vai. nakties. Kviečia 
visus Komitetas.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirin
kimus įvyks pėtnyčioj, birželio 
8 d., Liuosybės svetainėje, 1822- 
24 Wabansia ave.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų.

Pranešu, kad dabar mėnesi
niai susirinkimai bus laikomi 
kas antra pėtnyčia kiekvieno 
mėnesio, Liuosybės svetainėje.

C. Lazarevičia, Nut. rašt.

Jaunų vyrų draugiško pašal
pos kliubo susirinkimas atsibus 
šiandie Hrincvičiaus svet., 18433 
Halsted st.

Visi nariai būtinai privalote 
atsilankyti. Komitetas

Liet. Taut. Liuosybės Dr-ste 
birželio 10 d. rengia puikų pik
niką Leafy Grove darže, Willow 
Springs, III. Daržas bus atda^ 
ras nuo 9 vai. ryto; įžanga 25c 
porai.

Kviečia Komitetas. .

AŠMĖNŲJIEšKOJIMAI
Pajieškau Močislavo Kukoraičio, 

gyveno St. Charles, III., jeigu kas ži
notų jį, arba jo paties meldžiu atsi
šaukti adresu:

Antanas Kišonas, 
Box 282 Melrose Park, Ill.

Pajieškau Juozapo Žilio, iš Kauno 
gub., p.p. Janiškelio p., Nartaikių 
kaimo. Gyvena, regis, Baltimore, 
Md., atsiliepkite arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti man. Turiu labai 
svarbų reikalą., Esu nesenai atke
liavęs iš Lietuvos, iš Narteikių kaimo 
nuo karės baisenybių. Mano adresas

Petras Walašius, 
2818 MuHburry Alley, Pittsburgh, Pa
|ii .iiiI. ■ . 11 ■ ■ ■<! f į, ,.. ... ..t, . . , „

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

........    It» I" I f I    fall'll  ....................

Pajieškati pusbrolio Kazimiero 
Tučiaus, iš Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Kupiškio parap., Puponių kai
mo. Gyveno Roseland, Ill. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jo paties at
sišaukti, arba kas jį žinote praneš
kite šiuo adresu:

Frenkis .Toknbka,
R. R. 3 , Box 207, Kenosha, Wis.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.’*

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

2 prie automobilių taisymo
- 12 dailydžių

3 geležies dirbtuvėj
1 prie siuvamųjų mašinų taisymo
6 prie rakandų apmušimo
1 dažų dirbtuvėj
5 prie kaurų audimo
2 prie saldainių dirbimo
3 prie Gordon fyderio
4 skardžių
2 mašinistų
4 prie dėžių dirbimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininku kitokiems darbams.
IŠVĄŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-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.

REIKALAUJAMA darbininkų, 40c 
į valandą, gręžėjų prie preso, 30c į 
valandą, cleveiterių taisytojų, $2.50 
į dieną; vaikų į dirbtuvę -10. Jani- 
toriaus $15 į savaitę, pečkurių ir pa- 
gclbininkų $18 ir 21, apsukraus vy
ro, $14. MOTERŲ REIKALAUJAM: 
Indų plovėjų, $10; trumpos valandos, 
dirbti dienomis, $9 ik $12.

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

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

REIKALINGAS lietuvis laikrodi
ninkas, turi mokėti sukalbėti angli
škai; gera proga patyrime praktikos. 
Teisingas vyras galėtų but partne
riu. Kreipkitės laišku į 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.

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

Louis Sirupas, 
1656 Wabansia Avet, Chicago 

kampas Paulina st.

REIKIA DARBININKŲ

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

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

Chicago Malleable Castings Co, 
12Q00 S. Racine ave. W. Pullman, Ill.

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

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

Warnis Bros.,
3838 S. Kedzie ave, Chicago, Ill. 

Tel. Yards 2599

REIKALAUJU porterio, kuris Ra- 
lėtų rytais dirbti už bartenderį. Pa
stovus darbas. Gera mokestis. At-> 
sišaukite greitai. e >
3601 So. Union Ave., Chicago.

Tęl. Drover 9811.

.ĮIEŠKO l’AKTNERir
REIKALINGAS pusininkas kriau

čių biznyje, šiek tielk suprantantis a- 
inatą; turi įnešti 500.00. Biznis ge
rai išdirbtas. Darbo turime perdaug, 
tokiu budu vienam sunku prižiūrėti. 
Gera proga del sumanaus vyro. Atsi
šaukite ypatiškai:
3310 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RANDAI
ATIDUODAMA randon didele san

krova ir 4 kambarių Halas, 3321 So. 
Morgan Si.,

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

Phone Randolph 5042.
9 I 9................... ■»■■■—»■...1 f i—.......................... .......

ATIDUODAMA, randon geras ka
mbarys, 2 vyrams su valgiu arba be 
valgio. Maudynė, - telefonas. Arli 
prie gatvekarių linijos. Kreipkitės 
3538 So. Wallace st. Tel. Drover 8812 i
fa ...... . ■..lįii.i.i.į—■■»....IĮ.||— Į . I !■■. < ......  ■■■<

ATIDUODAMA randon kambarys, 
su rakandais. Atsišaukite: 

A. Dobkicwicz,
4 3113 So. Halsted St., Chicago, IB. 

Tel. Yards 3111.

PARDAVIMUI
PARDUODU arba išmainau duon- 

kepykla, geras pirkliąvimas, geroje 
lietuvių apielinkėje. Priimsime auto
mobilių, Real Estate arba kitokius 
turinčius vertę raštus, kaip ' dalį 
mokesčio. 552 W. 37th St., Chicago.

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
malonėkite kreipties j Naujienų Ofi
są No, 111,

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

V. A,
2011 So. Halsted st, Chicago, Ill. 

Phone Canal 6059
...............     ■•;■■!! f I < I,

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 in taisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku i “Naujienų” 0- 
fisą N. 115.

RAKANDAI
TURIU paaukauti $165 aeklyčioi 

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 Keikia Ave. 

ChicaMo. Hl.
--------------------------------------------------- i-------------- <

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 2b m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimpkės 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.

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

Mrs Robi n š,
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park. Chicago.

TIK VIENA DIENA turi būti par
duoti laikrodžių krautuvės rakan
dai (fixtures). Geras didelis safe 
(apsaugos,skrynia), viskas kartu ar
ba po viena daiktą, nepaprastai pi
giai. Turi but parduota iki pelny
čiai,birž. (June) 8 d.

11208 So. Michigan ave., 
Roseland, Ilk.

NAMAI-žEMĖ
SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indčkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimti. J ąsų 
pinigai bus visados jųsų. Ne ugnis, 
ne vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite ramios i lųetą. 
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 avė., 
kaina $4500, ant greito pardavimo 
už grynus pinigus. t

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

Tel. McKinley 3543.

PARDUODU 2 augŠtų murini na
mą, susidedantį iš sankrovos ir 5-ių 
flatų ,taipgi atikos ir beizmento,. 
3321 S. Morgan St. Išmainysiu.

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

Phoųe Randolph 5042. Chicago

PAŠkOLOS-MORGEčIAI
^ANTRU ir treilu mortffa«« mteikiainji pa

skola nuo $100 iki $6000.00 po I Ir I proa 
apmokėjimui taksų, uimokljlmui inUreaų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKEBB

• North La Salle Street, Ohicage.
Telephone Main 4*44.

fa.,—. ..... .......... Į fa. n . ....................... . . Il, 4

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Telephone Yards 5032

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

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

Kodėl yra
Pavojinga 
Nepaisyti?

Ar jus pagalinate šaltj kuomet už
eina drėgnumas ir traukimas? Jei
gu jūsų kaklas at vapas, ar jus pa
galinate šaltį? Jeigu sudrėksta jū
sų kojos, ar jus pagalinate šaltį? 
Ar jus pagalinate išnaujo šaltį, kuo
met senasis šaltis dar nepraėjo? Ar 
jus turite‘skausmus virš dešinėj 
akies, skausmus virš kairės akies, 
skausmus skersai kaktosj Ar jus la
bai čiaudėjate? Ar jus čiaudėjate 
kols apsvaigstate? Ar užkimšta pir
ma viena, paskui antra nosies sky
lute? Ar varva jūsų nosis? Ar jus 
nustojate nuovokos užuodimo? Ar 
jus miegate su atvira burna? Ar jus 
jaučiate išdžiūvimą gerklėje ir kaip 
smilčių burna pribarstyta? Ar kute
na jūsų gerklėje, kaip kad butų jo
je arklio plaukas? Ar varva į jūsų 
gerklę? Ar jus turite nuolatos valy
ti savo gerklę? Kuomet pagalinate 
šaltj, ar yra kokios votys gerklėje? 
Ar jums kutena gerklėje kaip kad 
norėtumėt kosėti? Ar skauda kaklą 
kuomet norite ką nors praryti? Ar 
gerklė jautri kuomet jus ją spaudžia
te? Ar jums sunku alsuoti? Ar sun
kiau traukti orą į save negu išleisti? 
Ar kosulis pagamina tamprią mede- 
gą arba sukelia pilką medegą, tam
siai rausvą apaugusią medegą arba 
gelsvą medegą? Ar jūsų balsas lie
ka užkimusiu, šiurkščiu, arba 'jūsų 
balsas apsilpsta į vakarą, užkimšta? 
Ar medegą, kurią pagamina kosu
lys yra Sūri? Ar jūsų girdėjimas 
mažėja? Ar jus turite nenatūralios 
garsus ausyse? Ar tie garsai pami
šus yra kaip garo išėjimas arba kaip 
vandens puolimas? Ar jus jaučiatės 
kaip kad butų jūsų ausys užkimštos? 
Ar vaškas sukietėja jūsų ausyse? Ar 
varva iŠ jūsų ausų? Ar jums skau
da krutinę, ar diegia šone, skaudėji
mai užpakalyje krutinės kaulo arba 
smarkus skaudėjimas po vieno pe
ties mente? Ar jus uždųstate kuoniet 
jus lipote į viršų? . Ar jus kosite 
naktyj ir rytais? Ar jus turite erzi- 
Jfnptį kosulį naktyj? Ar jums neska
nius riebus valgiai? Ar jus nenori
te valgyti pusryčių? Ar jums didėja 
skilvio nemalimas? Ar jums menkė
ja kūnas? Ar jus esate išbalęs? Ar 
jus karščiuojate naktyj ir ‘jaučiate 
karštis bėgioja po jūsų kūną? Ar 
didelį troškulį?' Ar jus prakaituoja
te naktyj? Ar jus kuomet spjaudėte 
skaisčiai raudonu krauju?

šie yra svarbus klausiniai del jū
sų atsakyti. Viena, 'jie reiškia vei
kiančią ligą nosyje ir gerklėje; an
tra, jie reiškia ligą, kuri išsiplatina 
nuo nosies skylučių ir gerklės į au
sų dūdas ir tas apvagia jūsų girdė
jimą. Kitaip jie reiškia ligą, kuri 
prasideda kaipo šaltis nosies skylu
tėse ir gerklėje, bet kuri pereina į 
visas oro dūdas ir plaučių dūdas. 
Liga žemesnėse oro praėjimo vieto
se padaro skaudančias vietas, šie 
yra priežastimi skaudėjimo kruti
nės ir kosulio, kurie atneša medegą, 
numestą nuo skaudamų vietų. Tose 
skaudamose vietose randasi perai 
plaučių džiovos ir plaučių uždegimo 
guolis ir įeina į plaučius, būdami 
priežasčia plaučių uždegimo ir džio
vos. Jeigu jus turite bile ženklą li
gos nosies skylutėse, 'jus turite pa
sistengti prašalinti juos tuojaus. Jei
gu nepaisysite, užkurtimas aj)sireikŠ 
vienur, o džiova kitur.

Priežastis kodėl liek daug miršta 
nuo plaučių ligų yni kad jie nepaša
lina išanksto apsireiškusių ženklų. 
Apsirūpinus išanksto, plaučių džio
va gali but prašalinta arba išgydy
ta.

D r. Carteris, 120 S. State st., spe- 
ciališkai teisingai supranta apsireiš-. 
kimus ligos ir tuokart išgydo apsi
reiškusias ligas. Dvidešimts septy
ni metai pat yrimo gydyme įvairių 
ligų padarė jį expertu specialistu.

Adv.

Sr. A.R. Blumenthal

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas x>er 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir xaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie-

SPECIALISTAS
Akis egzaminuojant dykai.

\ K Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 
gėjimas.

yy Mes vartojame page- 
ri n t ą Opb I h ahnometer 

Jgk’JF Ypatinga doma atkrei- 
pi am a i vaikus.

Valandom: Nuo 9 ryte iki 9 vakarei 
mis nuo 10 iki 12 dienų.
4<4» 8. ASHLAND AVI, kampa# 47 B*.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškę, vyriškę. Ir vaikę ligy.
Ofi^aa ir Gyvenimas:

3600 S. Balstrd St., kampa* 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3

Ofisas ir Labnratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10- 12 pietų, ir 
(I 8 vakarais. Telephone Canal 81)0. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8 9 ryto, tiktai.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rp»<?iali»ta» Motrriik^, Vyriik^, Valini 
ir viiiq rhrcniUr^ li««

Valandom: 10 11 ryte, 4—6 po pietų, T—-$ 
kare. Nedaliomis 10 1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST^ 

CHICAGO, ILL

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

'- i^oHv /rJ*




