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Iš Darbo Lauko
sako se

apijau DIRBTUVĘtaciją prieš konskripciją. Rrau

AREŠTAVO 16 SOCIALISTŲ

Kaltinami kaipo šalies išdavikai

KARINGOS RUSŲ MOTERIS

GRASINA STREIKU

Paaiškino karės tikslus

REIKALAUJA RESPUBLIKOS

NEIŠDAVĖ PASPORTO
KARINGI MINISTERIAL

S1OS

Moterų

VARIO TRUSTO PELNAI

Kynijos prezidentas sutinka ii 
nesutinka pavaryt parlamentą

Socialistų Partijos Sekretorius 
ir dvylika kitų apskųsti u 
agitavimą prieš konskripciją

ITALIJA TAIPJAU NEDUODA 
SOCIALISTAMS PASPORTŲ.

>ėrsti 
jei a-

Anglijos valdžia duoda socialis 
tams pasportus, bet tik Petro 
gradan.

darbininku kh t
darbininkiškos
Naujienų

KONGRESAS 
STPAUDA PREZIDėNTO 

PATVARKYMAMS.

LEDO IŠVAŽIOTOJŲ 
LAIMĖJIMAS.

Vakar Socialistų Partijos Ra 
štinė, Chi 
iš Grand Rapids, Mich 
pranešama

ROMA, birž. 12 
me Italijos 
ančiamc 45

kad šiomis 
žymia u- 

orlaivininkų

Įgula išliko
LONDONAS, birž.

i

kiečių
dar vieną Suv. Valstijų pirklybi 
n į laivą — Mag 
įgula išsigelbėj

PERSHINGO ŠTABAS 
PARYŽIUJE.

Anglijos valdžia atsisakė išduo
ti pasportą Anglijos moterų 
amatų unijos delegatei į 
šalies Moterų Amatų Unijų 
Lygos kongresą.

pastarųjų 
maisto 
dvigubino 
nai šiuo

sai.
spaudos 

skaitytojus ir

dabar bus dirbama tik 10 vai 
Algos taipgi padidinta. Nuo da 
bar išvažiotdjai gaus po 21 dol 
į savaitę, jų pagelbininkai—lt

tų unijos delegatei, p-lei Mary 
McArthur. Anglijos darbinin
kių delegatė mat žadėjo paaiš- 
iknti šios šalies moterims kaip 
Anglijos valdžia išnaudoja tos 
šalies moteris, ir kūdikius amu-

OTTAWA, Kcnada, birž, 12 
— Pranešama,rkad vakar rezig
navęs Kanados valstybės minis- 
teris, E. P. Patenaudas.

PETROGRADAS, birž. 12. — 
Vakar čia atsibuvo didelis žydų- 
Sionistų susirinkimas. Susirin
kusieji kaip vienu balsu nutarė 
reikalauti busimosios taikos ko
nferencijos, 
neprigulmin

MAISTO SPEKULIANTAI 
ŽMOGŽUDOS.

GELEŽINKELIS Į PETRO 
GRADĄ.

IŠDAV1NĖJA VALDŽIOS 
PASLAPTIS.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ.

pramogai rengra- 
gražcsnių ne kaip 

kartu ir mil-
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ŽUVO ŽYMUS VOKIEČIŲ 
ORLAIVININKAS.

AMSTERDAM, birž. 12. — 
iria iš Berlino Sako 
dienomis žuvo vienas 
šiųjų
— baronas Ęį'nst Pleneris

SUŽEISTŲ KAREIVIŲ DE 
MONSTRACIJA PETRO

GRADE.

Nedidelia- 
miestelyj Term, es- 
mylių atstume nuo

PASKANDINO SUV. VALSTIJŲ 
LAIVĄ.

ministeris, Andrew 
pranešė atsto- 

vieną dieną
padidino savo dar-

10 nuoš., tai 
ir asociacijos 
kas nors (lary-

d ienomis Chicagos- 
plaikė ilgą ir in- 
$ Washingtono. 

Rašė jį vienas Illinois valstijos 
senatorius Washingtone—Law-

— Vietinė 
kompanija 

kad išar- 
uni- 

biąsias unijos organiza- 
kompanijos klapčiukai

Atėmė perėjimą Angello 
augštumose.

pats dar1 pietaująs su Angli 
jos karalių-—Londone.

įtvyko pirmasis būrys 
Pershingo kariuomenės 

Priimta jie be jokiu mi-

birž. 11. — 
(pluTnberių) 

samdytojams 
sutrumpinta

ITALAI ATNAUJINO Už 
PUOLIMĄ.

TRISDEŠIMTS SEPTYNI 
MILIŪNAI.

Padidinta algos ir sutrumpinta 
darbo valandos.

Tiek Anglijai lėšuoja viena 
karės diena.

Tern i miesto gyventojai apsigy 
veno laukuose.

uz isspau- 
žinios apie pasiųstą

Samdytojų užmačios nueina 
niekais.

Berankiai ir bekojai reikalaują 
karės.

Sako agrikultūros ministerio. 
asistentas.

Iš CHICAGOS DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Vietinė 
unija 
streiku, 
nuo 48 
ir užtikrinta

Vroomanas turįs žinių 
nežmoniškai augšlonu 

daugelis šios šalies 
stačiok stimpa badu 

prasižengi-

Jei samdytojai neišpildys 
reikalavimu.

WASHINGTON, birž. 12. — 
Admirolas Earle vakarykščiame 
senato laivyno reikalų komisi
jos posėdyje pranešė, kad nuo 
balandžio 1 d. iki šiol Suv. Val
stijų valdžia 
tris šimtus šešiasdešimts devy
nis laivus kovai prieš vokiečių 
submarinas. Jų tarpe randasi 
daug pirklybinių laivų — Suvie
nytųjų Valstijų ir jos talkinin
kių: Anglijos (14) ir Rusijos

WASHINGTON, birž. 11. — 
Maisto spekuliacija šiandie yra 
lygi išdavystei ir žmogžudystei 

pereitos pėtnyčios 
Lstijų a 
nelbimnkas Vroo

ROMA. — Idilijos vidaus da
lykų ministeris Orlando pasakė, 
kad Italijos valdžia neduosianti 
pasportų socialistams, kurie no
ri dalyvauti socialistu konferen-

Prezidentas, beje, esąs pasiry
žęs daryti ir kompromisų, bet 
tik lokių, kurie remtųsi pamati
niais respublikoninės Kynijos 
principais, kuriuos ji išsikovojo 
pereitose trijose revoliucijose.

Matote, dvi tuo pačiu laiku iš
siųstos žinios, ir tai)) priešingos

LONDONAS, birž. 
sočiated Press praneš 
galios 
uosius

džiabus” ir eina 
dueliun.

LONDONĄ 
gi i jos ižde 
Bona r Law vakar 
vų butui, jogei per 
Anglija išleidžia karės reikalų 
vedimui $37,277,500.

Virš trisdešimts septyni milio- 
nai dolerių žudymo ir naikinimo 
darbui!

išliko keturi stiprus žemes dre- 
bėjiami. Gyventojai didžiausio
je panikoje apleido miestą ir ap
sigyveno laukuose. Pridaryta 
didelių materialių nuostolių.

Tern i turi apie trisdešimts tū
kstančių gyventojų.

Naujienų Skaitytojų
domą atkreipiame Į busimąjį nedėlioj, birželio 17, 
milžinišką tarptautinį Socialistų presos Pikniką Ri
verview Parke.

Šis piknikas, tai ne paprast 
mas pikniki 
paprastuose 
žiniška dar 
kalančius

Visas šio. pikniko pel 
naudai. Tat para ginam

PETROGRADAS, bir 
Telegramos iš Pctrogr 
neša 
ma sparti agitacija už tai]) va
dinamą “moterų regimen tą.” A- 
pie aštuoni šimtai motorų jau 
įsirąšė tau regimentan. Tarpe 
naujųjų rekručių randasi ir ka
res ministerio Kerenskio žmo-

PEORIA, III. — Central Light 
kompanijos darbininkai parei
kalavo samdytojų žmoniškesnio 
atlyginimo už savo sunkų darbą. 
Kompani ja nesutiko. Darbinin
kai metė darbą ir streiku pri
vertė samdytojus padidinti dar
bininkams algas — 10 nuoš.

Vienybė—galybė?

tore 
įvairiais budais steigiasi perse
kioti. Kai-kurios neiškentėda- 
mos apleidžia dirbtuvę. Bet uni
jos — ne. Naujai atvykusios 
irgi turi jon įstoti. Tuo budu 
vieton silpnėti, unija vis dar au-

galios užsimanė turėti susinėsi
mų su Rusų sostine Petrogradu 
geležinkeliu. Pranešimas iš Wi
nnepego sako, kad plenuojama- 
sai geležinkelis turėtų driektis iš 
Suv. Valstijų per Kanadą, Alas- 
ką, Beringo siaurumą iki Trans- 
Si beri jos geležinkelio.

Jeigu tatai įvyktų, sako Vin-* 
nepego pranešimas, šios šalies 
pirklybai nebegręstų joks pavo
jus. Maistas, amunicija ir visa 
kita butų galima nugabenti Ru
sijon
kianl su vokiečių submaririonris

“Rusų žodyje” (R. Golos) 238 
nr. nuo birželio 9 d. išspausdin
ta sekama žinutė: Lietuvos atei-

PEKING, birž. 12. — Žinios iš 
Kynų sostinės Pekingo pradėjo 
prięštarauti viena kitai. Pąv., 
Associated Press žinių agentūra 
praneša, jogei Kynijos preziden
tas jau sutikęs pasirašyti po pro- 
kla macija, paskelbiančia 
men to pa varymą. Dar

na 
ministerio pa 
manas.

Ponas 
kad ačiū 
kainoms 
žmonių 
Tai esą kriminalis 
mas prieš šios šalies žmones.

Tai kągi Washingtono valdžia 
mano daryli su tais razbainin-

LONDONAS. — Anglijos val
džia nutarė duoti socialistams 
pasportus kelionei į Petrogradą, 
bet tąja sąlyga, kad delegatai 
nedalyvautų Stockhohno socia
listų konferencijoj.

DAYTON, O., birž. 10. — Da- 
ytono ledo trusto darbininkai— 
išvažiotojai ir jų pagelbininkai— 
privertė samdytojus pasirašyti 
po nauja sutartimi, suteikiančia 
žymių' pagerinimų ledo išvažio- 
tojams. Taip, vietoj pirr/ . i f( 
barnų 12 ir net 14 vaJN^ J j

KONFISKAVO LAIKRAŠTĮ. 
Kad/ išspausdino žinią apie Au

strų delegariją Petrograde, 
grade. ; /
AMSTERDAM, oirž. 12. — 

Berlino laikraštis Lokal Anzei- 
ger Zeitung f praneša, būtent, 
kad, jo subatĄs laidą vokiečių 
valdžia konfiskavusi 
sdinim

Apie 800 jau įstojo į “moterų re 
gimentą”; jų tarpe ir Kerens 
kienė.

Senatorius Sherman stipriai 
kritikuoja, prezidento politiką, 
kokią jis pradėjo varyti pirm įs
tumiant šią šalį į Europos karės 
verpetą ir dabar. Tarp kita se
natorius sako, jogei šiandie šios 
šalies sostinėje 
niekas nėra 
diktatoriavimas. Kongresas — 
jis tėra lik antspaudu preziden
to Wilson o patvarkymams. Val
džia matė csaht reikalingu pa
skelbti karės padėjimą — kon
gresas priėmė. Sumanyta pa
rink linio kareiviavimo' įstaty
mas — kongresas priėniė. Jeigu 
gi kariais jis pasipriešina pilda
nčiosios valdžios, beje preziden
to, pageidavimams — apšaukia
ma jį nekompetentingu ir tt. žo
džiu, kongresui nėra lemta bū
ti sužiniu, svarstančiu kurni, bet 
paprasta gumine antspaudu re
gistravimui pildančiosios val
džios *patvarkymų ir tt.

Abelnai 
šono politika yra peiktin 
tinkanti su šios šalies tradicij 
mis ir žmonių valia 
na torius Sherman.

kad pa
ir Anglija atsake į laiki- 
Rusų valdžios paklausi- 
paaiškinti savo kares tik- 
Nota dar nepaskelbta. 

Spėjama tečiaps,zkad ji pilnai 
supuolanti su prez. Wilsono no-

Niekas nėra taip madingu šios 
šalies sostinėje, kaip diktato 
rystė — sako senatorius Sher 
man.

LONDON, birž. 12r — Reute- 
rio žinių agentūra praneša iš 
Berlino, kur patvirtinama kiek 
laiko atgal pasklydus gandas, 
būtent, kad San Domingo res
publika pertraukusi diplomati
nius ryšius su Vokietija.

Didžiausioji Chicagoj unijinė 
firma — Hart Sihaffner and 
Marx — pridarė daug nesmagu
mo visoms Asoiiacijos firmoms* 
Mat kuomet Hart Schaffner ir 
Marx firma 
l)ininkams ; 
norint-nenorint 
bosams prisiėjo 
ti, kad išvengus atviro savo dar
bininkų pasipriešinimo. Taigi ir 
paskelbta, kad nuo liepos 2 die
nos bus padidinta darbininkams 
algos — taipgi 10 nuoš.

Nežiūrint šito susivienijusiųjų 
firmų užreiškimo, viena jų, bū
tent Kuppenheimer, ėmė ir nu
mažino savo* darbininkems-už- 
baigejoms algas. Siuvėjos, sup
rantama, tuoj metė darbą, vadi
nas, buvo sustreikavę.

Adresą:

NABJIENOS. 1840 SOUTH HALtTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

> TELEPHONE CANAL 1501

TULA ATLANTIKO PRIE
PLAUKA, birž. 12. — Vakar 
psibuvo į šią šalį vienas įžymes
niųjų Anglijos diplomą tų—lo
rdas Northchiffc. Jisai atsto
vausiąs čia anglų komercinius 
interesus.

Berline dabar randasi lietuvių 
delegacija, kurion įeina, Šaulys, 
Kairys, Smetona ir tautiškos hal- 
tgudžių grupės vadas Antanas 
Luckevič.

Delegaicja atvyko čia šaukia
ma Berlino valdžios sąryšyje su 
busiančio Lietuvos sutvarkymo 
pienais. Greitu laiku tuo klau
sim laukiama atskiro akto. Su 
tuo rišama taipgi ir administra- 
tyviškas susivienijimas Kurlan- 
dijos, Kauno, Vilniaus ir Suval
kų gubernijų.

gavo telegramą 
kurioj 

kad nacionalis Soči
os Sekretorius Adol

fas Germeris ir dvylika kitų

WASHINGTON. — Federalė 
valdžią areštavo šešioliką socia
listų Cincinnati’e. Visi kaltina
mi kaipo šalies išdavikai -— da
linusieji lapelius, kurstančius 
žmnes prieš konskripcijos įstaty
mą. Suimtieji nepaliuosuojama 
nei už jokią paranką.

susiorganizavusiems darbinin
kams. Tuo tikslu unija pa
dengs visus kaštus, kur pasida
rys samdant-svetaines ir šau
kiant susirinkimus. Tokie susi
rinkimai laiks nuo laiko bus ša
ukiami įvairiųse miesto dalyse. 
Taigi dabar visa turės priklau
syti nuo pačių neorganizuotųjų 
darbininkų 
samdytojų
mai jų teisių — tegul organizuo
jasi, kol yra laikas. Koresp

WASHINGTON, birž. 12. — 
Laivyno sekretorius Daniels va
kar užreiškė augŠtesniojo buto 
laivyno reikalų komisijos posė
dyje, jogei randasi žmonių, ku
rie sistemačiai išdavinėja pilda
nčiosios valdžios paslaptis.

Nekantrieji patauškos, sako 
laivyno sekretorius, busią ima
mi už pakarpos ir prideramai 
nubausti. .

udžiantis dabartinio parlamen
to nariams statyti savo kandida
tūrą sekamiems parlamento ri
nkimams. Tuo gi tarpu sykiu 
su šituo Associated Press prane
šimu atėjo kitas, būtent specia- 
lio Chicagos D a i 1 y News 
korespondento, Williamo R. 
Giles. Daily News koresponde-*
ntas sako, jogei jis vakare (t.y. 
tuo pačiu laiku, kuomet Associ
ated Press paskelbė viršui minė
tąjį Li-Juan-Hungo sutikimą) 
kalbėjosi su Kynijos prezidentu, 
ir Li-Juan
kęs, kad jie nieku budu nesutin
kąs pavaryti parlamentą taip, 
kai)) to reikalauja sukilu
sieji Kynijos militaristai. Jis, 
prezidentas, vely pats rezignuo
siąs, jei to reikalaus šalies inte
resai. Reto, tuo pačiu kartu Ky
nijos prezidentas buk užreiškęs, 
kad kilusią respublikoje suirutę 
iššaukė ne pavarymas karingojo 
ministerių pirmininko Tuan-Či- 
Jui’o. , Kova prasidėjo ne už ir 
su pa varymu premiero, bet jau 
senai ir tik tarpe konstilucionali- 
zmo ir militarizmo. Li-Juan- 
Hungas, beje, išreiškęs viltį, kad 
iš dabartinės suirutės Kynija vi
sgi išeisianti sveika, nesuskaldy-

' TRENTON, N. J 
Trenton S h i r t 
pradėjo daryti visa 
džius darbiu ink ių-mer

PARYŽIUS; bir 
k ar čia 
gen. 
štabo 
litarių formalųinų

Tuo tarpu, kaip skelbia Asso
ciated Press, pats Pershingas 
dar esąs Londone. Vakar pieta
vęs su Anglijos karalių Jurgiu 
ir jo žmona Mdree Buikinghomo 
palociuje. į <

WASH1NGTONAS, birž. 12r— 
Agrikulturso departamentas pa
tiekė statistiškų skaitlinių apie 
maisto reikmenų brangumą šio- 

Jos rodo, kad bėgiu 
vienų metų veik visų 

reikmenų kainos pasi- 
Vadinasi, už ką per

ia iku reikėjo mokėti 
šiemet reikalaujama 

dviejų.
Palyginkite tai su savo algų 

pakilimu ?

NEW YORK, birž. 12. — In
ternacionale vario kompanija 

high cost of li
ving”. Pereitais metais trusto 
“uždarbis” buvo 16,728,913. Va- 
<Jį»asi, pustrečių n^ęnu dau- 

uzpereitais (191®) me-

BUENOS AIRES, birž. 12. — 
Argentinos ministerių krizis ar
ti. Dėlei ištikusių nesusiprati
mų tarpe atskirų ministerijos 
narių keli jau metė “džiabus”, 
vadinasi rezignavo, idant turė
jus progos atsilyginti už “įžeis
tą garbę” — dvikovoje.

Kokie necivilizuoti tie ponai 
ministerial I

PETROGRADAS, birž. 12. — 
Associated Press žinių agentūrai 
praneša, jogei vakar čia įvykusi 
didele sužeistųjų kareivių de
monstracija. Veik visi sužeis
tieji kareiviai apleidę ligonines 
ir kas pėsti kas važiuoti marša- 
vę sostinės gatvėmis, reikalauda
mi, kad butų tęsiama pradgĮpji^^-- 
prieš vokiečius kafė. — ’ ■

Dem on s t ra ei j a padariusi'.* 
lį įspūdį į sostinės gyventojus.

j, nors ir pramogų bus (
piknikuose, — šis piku

i'bininkų demonslra cija prieš šios šalies despolus, 
vis stipresnius pančius

n a s eina
vis us

Geležinkelis i Petrogradą

ROMA, birž. 12. — Oficialis 
Romos pranešimas sako, kad 
po trumpos pertraukos, italai 
vėl atnaujino užpuolimus Trem
tino fronte. Pirmasis užpuoli
mas, kaip sako atėję iš Romos 
pranešimai, davė gerų pasek
mių. Italai atėmę iš austrų sva
rbų perėjimą Angello augštumo
se ir keliatų šiaip įrengtų pozici-1 nicijos dirbtuvėse* 
jų. Ve kame priežastis

rORRINGTON,
šaltkalvių 
grasina 
jei nebus 
iki 44 darbo valandos [ bininkų kova negali būti pase!

do

WASHNIGTON, birž. 12.— 
Žinios iš Washingtono skelbia, 
kad šios šalies valdžia nori pa
sistatydinti milžiniškiausį pasau
lyje oro laivyną — idant sumu
šus Vokietiją. Pasak prisiųsto
sios žinios busią pastatydinta 
šimtas tūkstančių įvairios rų- 
šies orlaivių, kurie šiai Šaliai at
sieis nei daugiau nei mažiau 
kaip vieną miliardą (1,000,000,- 
000) dolerių.

Tuo reikalu valdžia greitu lai
ku pareikalausianti kongreso 
paskirti jai penkis šimtus mili- 
onų dolerių. Likusią dalį vąliau.
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Vokiečių kolonistų 
judėjimas.

kad išsiaiški 
ą, kaip Rusijos vo 
reaguoti į dabartį

Manyda-
užsi-

Jeigu netoli trįs ketvirta
daliai vyrų jauname amžiuje 
pasirodė esą priešingi tarna
vimui^ kariuomenėje, tai ai
šku, jogei kariško entuziaz
mo šalyje nėra.,

Washingtonas ir kapitali
stinė spauda labai patenkin
ti. Jie, matoma, laukė dide- 

* 

snių keblumų. Ir iš džiaug
smo, kad registracija pavy
ko, valdžia parodė net malo
nę tiems, kurie paskirtąja 
diena neužsiregistravo. 
Jiems buvo keletu dienų pra
ilgintas registravimosi lai-

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Canal 3877

Bet šitie politiniai, tauti- 
ir apskritai visuomeni- 
reikalai yra labai pai- 
Reikia daug žinojimo, 

juos prideramai supra-

Delei “status 
quo ante'’.

B Hnm Lialtmy Oiiiiraitit Amarikaįa
NAUJIENŲ BENDROVE inc 

^Kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina!
Chicago] e — per išnešiotojus 12 
lBtQ savaitėje. Pačtu siunčiant, 
bteafoje metams 16.00, pusei me-

Valstybės Durnos pirminiu 
kas Rodz lanko pasiuntė Novic
kiu! telegramą, reikalaudamas 
kad tasai juodašimtis tuojau at
vyktų Petrogradan.

Didesnis tečiaus nesma
gumas valdžiai yra ne tas 
faktas, kad dalis*žmonių nė
jo registruoties, o tas, kad 
didelė didžiuma užsiregist
ravusiųjų pasisakė nenorį 
eiti į kariuomenę. Iš Wash- 
ingtono pranešama, kad apie 
65 užsiregistravusiųjų rei
kalavę paliuosavimo nuo tar
navimo kariuomenėje. Bet 
ištiesų, tai procentas neno
rinčių but kareiviais galėjo 
but dar daug didesnis, ka
dangi registracijos raštinin
kai daugybėje atsitikimų at
sisakė įrašyt registrantų 
protestus. ' Daugelis regist
rantų, be to, nesuprato, kaip 
reikiant, 12-jo klausimo ir 
nemokėjo tinkamai į jį atsa
kyt. Mums, pav. teko gir
dėt, kad dalis žmonių manė, 
jogei tas klausimas reiškia: 
“Ar nori eit į karę?” Ir ka
da raštininkas pažymėdavo 
ties 12-ju klausimu “No”, 
tai jie būdavo pilnai paten
kinti.

klesa — tam tikrais darbi 
ninkiškais’ principais, — ta

Ukrainos social-demokratų 
konferencija.

Kieve laikyto j Ukrainos sočiai

Tai yra ne taip lengvas 
dalykas, kaip daugeliui rodo
si. Tūlas mano, kad jeigu ji
sai dirba fabrike arba mai- 
nose, tai jau jam visi jo rei
kalai yra aiškus, kaip ant 
delno. Bet tai. yra klaida.

Darbininkų reikalai, nors 
jie labiau sutinka, negu ku
rios kitos klesos reikalai, y- 
ra anaiptol ne visi tolygus. 
Pirmutinis reikalas, kurį tu
ri kiekvienas darbininkas — 
reikalas užsipelnyt duonos 
kąsnį, — stato jį net į kon
fliktą (susirėmimą) su savo 
klesos draugais. Jieškoda- 
mas uždarbio, darbininkas 
darosi konkurentas kitiems 
darbininkams.

Taigi, koliai darbininkas 
neišmoksta matyt toliau sa
vo artimiausių kasdienių rei
kalų, jisai greičiau yra pa
linkęs kovot su savo drau
gais, negu eiti su jais išvien. 
Ima laiko nemažai, iki jisai 
įsitikina, kad vienybėje’ su

da, kada viso pasaulio prole
tariatas rengiasi, kaip vie
na jiega stoti į kovą už savo 
pasiliuosavimą; lietuviai da
rbininkai yra to proletarija- 
to dalis. Taigi jie privalo 
neatsilikt nuo jo.

gyvenimo reikme- 
taip senosios 
imai ir spaudi -

Tai buvo klausimas, devynio
liktojo šimtmečio Amerikos vals 
tybės vyrams virtęs neatmezga- 
mu mazgu, ir mazgas buvo tik 
kardu perkirstas.

mai sutik kįlančių 
reikmenų brangumu 
ini viršlaikio valandomis 
dirbti daugiau, darbininkai žu
dė savo jiegas ir sveikatą ir mo
kes ties pakėlimą, kurį jie butų 
galėję laimėti, jeigu butų buvę 
mažiau konkurencijos tarp be
darbių armijos.

“Laikas susiprasti, draugai.

sąjungą, ne 
raginti visus 

e savo lauku v 
bet visa 

—Tuo tikslu nu- 
tsišaukimų rusų ir

tijų vergijos 
tokį jau pębudį 
nų valstybės 
kompromisų 
premisas 1850 
Kansas-Nebraska 
vi pusi veikė, 
norėjo duoti ir gauti, 
viena nei antra puse 
nusileisti nuo savo 
reikalavimo 
bos, diplomatijos

darbininkų minios imtų ru- 
pinties daugiaus savo klesos, 
o ne priešų reikalais?

Reikia visų-pirma tuos 
darbininkų klesos* reikalus 
aiškiai pastatyt prieš jų a-

NAUJIENOS
M?

itne LitltasuniMm Daily News

Juodašimčiai.
Petrograde gauta oficialis pra

nešimas, kad vaisi. Durnos ats 
lovas, juodašimtis P. Novickis

Šalis negali gyventi taip, kad 
ji butų pusiau demokratinė ir 
pusiau plutokrątinė. Sunku da
gi įsivaizdinti, kad dvi galingos 
socialės jiegos, kaip demokrati
ja ir p 1 u t o k r a t i j a, ga- 
1 e t ų šalia viena antros išsi
tekti ir pasidalinti dirva. Nėra 
tokio dakto, kaip kompromisas 

vieno kitam nusileidimas. 
Kilo visuomenės klausimas — į 
jį reikia atsakyti, išrišti galuti
nai. Gali but diskusijų 
čų del smulkmenų, bet del pa
matinio, vyriausiojo klausimo 
tegali but tik atsakymas: taip, 
ar ne. -

Anais metais kova Suv. Valsli-

5 birželio dienos registra
cija praėjo palydinamai ra
miai. Tik keliose vietose vi
soje Amerikoje buvo atvirų 
pasipriesinimij valdžiai ir 
susirėmimų su policija. Šiaip 
žmonės užsilaikė gana šal-

Žmonės kariaut nenori. 
Registruoties jie ėjo beveik 
visi, kadangi tokio ūpo pas 
juos dar nėra, kad atvirai 
priešinties valdžiai. Jeigu 
kas laukė, kad registracija 
iššauks revoliuciją, tas, ži
noma, turėjo labai nusivilti. 
Bet žmonės nepritaria kari
škai valdžios politikai, ir jie 
nepritars jai juo labiau, juo 
daugiau suvaržymų ir sun
kenybių atneš jiems karė. t

Vokiečių šnipai.
Ekaterinoslave tapo suimti du 

vokiečių šnipu. Vienas jų buvo 
pasirėdęs rusų pulkininko, o an
tras — štabo rotmistro unifor
momis.

Kitur, ne Cihcagoje, metams 85.00 
įjasei metų .......................... $3.00
■Trims mėnesiams..................$1.75
mdem mėnesiam .................. St.OO
Kanadoje, metams .............. $6.00
fhuropoje, metams .............. 87 (H)

Visi sutiks su tuo, kad A- 
merikos lietuviai darbinin
kai privalo uoliau veikti, i- 
dant parėmus savo klesos 
reikalus čionai ir Europoje.

Jie, tiesa, turi nemažai ga
na stiprių organizacijų, jie 
turi gana stiprią spaudą, jie 
gerokas sumas pinigų sudė
jo šelpimui nukentėjusių 
nuo karės, revoliucijai ir po
litikos reikalams. Bet rei
kia neužmiršti, kad dar dau
giau lietuvių organizacijų ir 
laikraščių valdo darbininkų 
klesos priešai, dar didesnės 
sumos pinigų tapo surinktos 
tikslams, priešingiems dar
bininku klesai.C-

Tarp Amerikos lietuvių 
nedarbininkiški sluogsniai— 
buržuazija ir kunigija — su
daro tik menką mažumą. O 
vienok jie turi daugiaus į- 
tekmės visuomenės gyveni
me už darbininkus. Ir ačiū 
savo įtekmei, tie sluogsniai 
sugeba didesnę dalį 
darbininkų atkreipti 
darbininkų klesą.

Darbininkai kovoja 
darbininkus. Darbininkai 
remia laikraščius, priešingus 
darbininkams. Darbininkai 
priklauso draugijoms, kurio
se vadovauja darbininkų kle
sos priešai. Darbininkai au
kauja savo sunkiai uždirb
tus centus sustiprinimui sa
vo skriaudikų ir išnaudoto
jų. Ir, kaip sakėme, darbi
ninkų, kurie šitaip elgiasi, 
pas mus dar didžiuma.

999, Ind. Harbor. —*■ Tai ne 
“pašaipa,” bet ištisas niekini
mas visų draugijų. Ar-gi tams
tai rodos, kad tuo galima ką- 
nors gera atsiekti?

reikią aktyviai dalyvauti politi
niame šalies gyvenime, idant 
prirodžius Rusijai, jog jos pilie
čiai vokiečiai turi tuos pačius 
su ja troškimus ir idealus; idant 
padėjus įvykinti 
naująją
čių-piliečių balsais palaikius tas 
politines partijas, kurios stoja 
už pilną visų piliečių teisių ly-

Terius of Subicrlptloat
la Chicago, by carriers, per week, 

12 cents. By mail one year, 16.06; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mall, one
year ................. ......

Six months.............. .  >>61.00
Three months ...••.«•..•• 11,75
Canada, one year .............. |6.00

European countries, 1 year .. 17.00

^r. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Kalstą St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Nutarta stropiai dalyvauti po
litiniame šalies gyvenime ir or
ganizuoti visų Rusijoš pietų, 
PavolgiOį Kaukazo ir kilų vietų 
vokiečių politinę 
to, nutarta urnai 
kolonistus, kad j 
nei a i ky t ų pūdymais 
užsėtų j ava 
tarta išleisti
vokiečių kalbomis ir plačiai juos 
skleisti tarp kolonistų.

Veda v&oAcius reikalus, kaip kriminaiiškuose 
taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>121 S. lUkhd Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Tie lotyniški žodžiai — 
‘jstaus quo ante” — reiškia: 
stovis, kuris buvo pirma.

Tokį stovį atmeta savo no
toje į Rusijos valdžią prezi
dentas Wilsonas. Jisai sa
ko, kad buvusis pasaulyje 
pirm karės stovis negalįs pa
likti po karės, kadangi iš to 
stovio kilusi dabartinė bai
sioji karė.

Taika turinti perkeisti 
valstybių santykius ir rube- 
žius, idant panašios karės 
neatsikartotų. Taigi taikos 
sąlygos privalančios but to
kios, kad jos toje prasmėje 
įvykintų atmainas pasauly-

silaikyti nuo kokio-nors atviro 
veikimo, motyvuodami tuo, kad 
naujoji valdžia dar neapreiškus, 
kaip ji pasielgs su rusų paval
diniais vokiečiais. Didelė (li

ven i m o sąlygų!
“Draugai, kur galėdami, rei

kalaukite urnai panaikinimo 
viršlaikio darbo.

“Tuo pačiu laiku visur išneš
kite rezoliucijas reikalavimais, 
kad Darbininkų Astovų Taryba 
uždraustų viršlaikio darbą viso
se be išėmimo darbo įstaigose.

“Nesileiskite, kad jus apgau
dinėtų nurodymais, kad dabar 
kare, ir kad karės laikas reika
laująs viršlaikio darbo. Netie
sa. Darbininkų daugybės visai 
darbo neturi, tat dirbantiesiems 
visai nėra reikalo dirbti viršlai
kio valandas.

“Šalin visoks viršlaikio dar
bas!”

joj tapo priimta rezoliucija apie 
Ukrainos autonomiją. Rezoliu
cija skelbia? kad del to, kad Uk
raina galėtų geriau savo dvasi-* 
nes ir medžiagines jiegas išvy
styti, ji turi turėt plačiausių eko
nominio ir politinio apsisprendi
mo teisiu. Konferencija spren
džia, kad tederatyvis rusų vals
tybės sutvarkymas, susidedąs iš 
tautinių-teritorinių vien a tų, bus 
geriausia sąlyga visam Rusijos 
proletariatui plėtoties.

Maskvos darbininkų atstovų 
taryba paskelbė šitokį atsišauki- 
mą Įdarbininkus:

“Proletariatas visados kovoja 
už sutrumpinimą darbo dienos. 
Dirbęs keliolika valandų dieno
je darbininkas paverčiamas tik 
diarbo jiega ir paliauja būti 
žmogus. Jis nebeturi progos 
praleisti kiek laiko savo šeimy
noj, jis neturi laiko savo dvasi
niams reikalams patenkinti.

, kada be ilgos 
darbininkas ver- 

dirbti viršlaikio. Tą 
samdytojai visados 

i paversti nuolatiniu 
darbu. O toks viršlaikio darbas 
išsunkia paskutines darbininko 
jiegas ir užmuša jį.

“Naudoda m ies karėf 
samdytojai visur įvedė 
kio darbą. Tą viršlaikio darbą 
dirbti darbininkus vertė kaip 
neapsakomas 
nų pabrangini 
valdžios peršokioj 
mai darbo žmonių.

“Ir pasekmes to matome: 
dirbtuvėse ir fabrikuose nieka
dos nebuvo tiek daug nelaimių 
ir sužeidimų; niekados nebuvo 
tiek ligonių. O darbininkai nuo 
tų viršlaikio darbo valandų ne- 
pralobo. Priešingai: viršlaikio

kada pasaulyje siaučia karė, 
ir kada į tos karės sukurį ta
po įtraukta ir Suv. Valsti- jie pajus artimesnį ryšį ir 
jos. Šiandie jau tik ^visai be|su kitų tautų ir kitų šalių 
smegenų žmogus gali sakyt, f darbininkais. Atėjo valan- 
jogei jo neapėiną, kas tenai 
dedasi šios šalies arba kitų 
šalių politikoje. Ta politika 
kasdien atsiliepia ant kiek
vieno žmogaus kailio, kar
tais net labai skaudžiu bu-

Odesoj įvyko Rusijos vokie 
čių kolonistų susirinkimas, su 
šaukias tuo liksiu 
nūs klausiu 
kiečiai turi 
nius atsitikimus Rusijoj. Susi- 
rinkime dalyvavo didžiumoj in
teligentija, vadovaujanti pietų 
Rusijos vokiečių kolonistų mi
niomis.

Kaikurie susirinkime patarė,

Ii lengviau pagerint savo bū
vį, negu kovoje su jais.

Bet darbininko reikalai 
nepasibaigia už dirbtuvės 
vartų ir už jo buto slenksčio. 
Jisai gyvena tam tikroje ša
lyje, jisai priklauso tam tik
rai tautai, jisai pagalios yra 
visos žmonijos narys. Todėl 
ir valstybės, tautos ir viso 
pasaulio reikalai negali but 
jam svetimi. Jisai turi juos 
suprast, jisai turi žinot, kaip 
jie yra tvarkomi ir kaip jie 
privalo but tvarkomi, kad 
jisai turėtų kuodaugiausia 
gerovės ir laimės.

Kas iki šiol netikėjo, jogei 
šitie reikalai yra svarbu^ 
darbininkams, tam turėjot 
sidarvt ąkįs bent dabar\nlosi§

Tas laikas vakar pasibai
gė, ir dabar skelbiama, kad 
policija jau be pasigailėjimo 
gaudys ir areštuos gatvėse 
visus registravimosi am
žiaus vyrus, kurie neturės 
registracijos kortelių.

Rytinėse valstijose neuž
siregistravusių vyrų bus, ro
dos, neperdaugiausia. Bet 
Skaitlinės, paskelbtos apie 
vakarines valstijas, leidžia

SMrtoJų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
M rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
fftjntu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Bi|tekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Kto rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
r, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
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PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

N u įkaitis pardu- 
laik- 

rodčlius ir kitus

b i n m s ?
A r už g a n ėd i nti 

auksoriaus bei 
laikrodininko

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

žvalgui, Kansas City. — Eilės 
netinka. Geriau rusinėkite šiaip 
žinučių iš savo apielinkės.

Victor Slinksi:!. Cedar Point
Siųstas jums laiškas sugrįžo 

atgal. Paduokite aiškų savo ad
resu.

m tų sąlygų atsiekti? 
Ginklais. Vokietija turi but 
pergalėta, idant butų galima 
sutraukyt “kilpas” tame “in- 
trygų tinkle”, kuriuo Vokie
tijos autokratija apipynė 
vieną valstybę po kitos, plė
sdama savo intekmę pasau
lyje ir ardydama “pasaulio 
taiką ir laisvę”.

Taip sako Wilsonas. Ir 
jisai pasako tiesą apie “in- 
trygų tinklą,” pragaištingą 
pasaulio taikai ir laisvei. Bet 
— ar tiktai viena Vokietijos 
valdžia pynė tokį “tinklą”? 
O kaip su Anglija, Francija, 
Rusija, Italija, Japonija ir 
Suv. Valstijoms? Faktas y- 
ra, kad jos visos darė ir te
bedaro tokias-pat intrygas, 
kaip Vokietija, ir visų jų po
litika privedė pasaulį prie 
dabartinės karės.

Taigi suardymas “kilpų” 
Vokietijos ‘Tinkle” dar a- 
naiptol neapsaugotų pasau
lio nuo karių atsikartojimo. 
Kad karių nebebūtų, turi but 
suardyti visi imperialistinių 
“intrygų tinklai.” Turi but 
pakeista visa pasaulio poli
tika.

O to negalima atsiekti pa- 
gelba karės ir vienos ka
riaujančiosios valstybių ko- 
licijos pergale. Tik perga- 

nt tų klesų, kurių ranko- 
VILnl buvo pasaulio po- 

naikins visus “int
rygų tinklus” ir įvykins pa
stovią taiką pasaulyje.

klausimu turėjo 
Didieji tų die- 

vyrai bandė daryti 
Buvo toks kom- 

metais; buvo 
bilius. Abid- 
Kickviena jų 

. Bet nei 
nenorėjo 

pamatinio 
o todėl visos tary- 

kompromi- 
sai — buvo bergždžias laiko su
eik vo j imas.

Kas turėjo viešpataut: vergi
jos valstijos, ar laisvos valstijos? 
Toks buvo klausimas. Debatuo
se su tęisėju Douglas, Altone, 
spalių 15, 1858, Abraomas Lin
coln pasakė:

“Toks yra tikrasis klausi
mas. Ir tas klausimas nepa
liaus ėjęs šioje šalyj ir tuomet, 
kaip bėdini teisėjo Douglas ir 
mąno paties liežuviai 
žinai nutilę 
same pasaulyj kova tarp dvie
jų principų — gero ir blogo. 
Tai du principai, kur nuo pat 
laiko pradžios stovėjo prieš 
kits kitą ir kovojo, ir jų kova 
niekados nepasibaigs. Vienas 
jų — tai bendros žmonių tei
sės, o antras — dieviškos ka
ralių teisės. Tai tas-pat prin
cipas, vistiek, kokiame pavi
dale jis ne apsireikštų, 
ta pati dvasia, kur *sako 
dirbk, ir kamuokies, ir pelnyk 
duoną, o aš ją suvalgysiu.” 
Vistiek, kaip tai apsireišlda, 
ar karalių besistenginiu pasi- 
žergti sau savo šalies žmones, 
engti juos ir jų jĮąrbo vai
siais gyventi, ar kur vienos 
tautos ar rases žmonės nori 
pasivergti kitos tautos ar ra
sės žmones — tironybės prin
cipas pasilieka tas pats.”

Klausimas buvo, ar nudėvėta, 
visur kitur panaikinta ekono
minės ir socialės organizacijos 
forma turi ir toliau viešpatauti 
Amerikoj, ar jos vietą turi 
imli nauja ekonominės "ii 
suomenės tvarkos forma, vadi 
narna “susitarimų laisvė 
Klausimas buvo pamatinis, 
jis reikėjo išrišti. 

Karė ne būtinai 
giaiua. Valdžia 
vergus ir juos paliuosuoli. Ar
ba Žiemiai galėjo išsižadėti fab
rikų sistemos ir grįžti atgal 
prie žemės dirbimo. Bet viena 
iš tųdviejų (Jalykų turėjo įvyk
ti, ir kada savo dienas atgyve
nusi socialė organizacija stojo 
prieš naują, viršesnę organizaci
jos formą, bebuvo tik vienas 
kelias, kur kova galęjo pasi
baigti.

Vergų darbas, ar laisvas susi-j darbas trukdė darbininkus lai 
tarimas? mėti didesnės mokesties atsako

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS 
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halted St., Chicago

mai 
niai 
nųs. 
kad 
tus ir sugebėjus atskirt, kas 
juose yra naudinga darbi
ninkams, o kas ne. Darbi
ninkas, nemokantis čionai 
atskirt naudingus jam daly
kus nuo kenksmingų, dažnai, 
nė pats to nejusdamas, pa
sidarys savo priešų, savo 
skriaudikų įrankiu. Ar, 
pav. nesulošė tokios liūdnos 
rolės Amerikos darbininkai, 
kada jie savo balsais pereitą 
rudenį išrinko dabartinius 
kongresmanus ir preziden
tą? Jeigu jie butų thomet 
pasiuntę į Washingtoną ne 
kapitalistų, o savo klesos 
draugus, tai Amerika šian
die karėje nedalyvautų.

Darbininkai turi išmokt 
suprast, kas yra jų reikalai, 
idant jie paliautų patįs sau 
skriaudą darę. O kad jie 
suprastų juos, tai reikia, 
kaip minėjome, aiškiai pa
statyt'jų reikalus prieš jų a- 
kis, arba, tiksliau ’kalbant,— 
reikia atkreipti jų akis į jų 
reikalus.

Darbininkų reikalai nuo
latos mainosi, todėl negali
ma jų visų išskaityt, kad 
kiekvienas turėtų jų surašą 
ir tuo budu žinotų,, kas jie 
yra. Bet jie visi turi vieną 
žymę, pagal kurią šiek-tiek 
prasilavinęs darbininkas ga
li atskirt juos nuo priešin
gų reikalų: jie yra DARBI
NINKŲ KLESŲS .reikalai. 
Taigi, kad darbininkas mo
kėtų atskirt, kuris reikalas 
yra jo, o kuris ne, reikia iš
mokant jį žiūrėt į dalykus sa
vo klesos žvilgsniu.

Darbininkas turi žinot, 
kad yra toks dalykas, 4<aip 
“darbininkų klesos reika
lai” (daugelis jų to visai ne
žino), ir jisai turi įprast kie
kviename klausime užimt 
poziciją, sutinkančią su tais 
reikalais. Tiktai tuomet ji
sai pasiliuosuos iš savo prie
šų nelaisvės.

Šitą klesinę idėją mes pri
valome šiandie uoliau skelb
ti, negu skelbėme iki’ šiol. Ir 
ne vien žodžiais, bet ir dar
bu. Musų darbininkai vie
nijasi į visokias organizaci
jas ir duoda joms visokių 
vardų, dažniausia neturin
čių nieko bendra su darbi
ninkiškais reikalais; kodėl 
neparagint juos savo klesos 
žymę dėt ir į organizacijų 
vardus ? Kodėl visuomeni
nes įstaigas, kuriose gyvuo
ja darbininkiška dvasia, va
dint “tautiškomis,” o ne dar
bininkiškomis? Kodėl pa
galios nesuvienyt visą musų 
darbininkišką visuomenę į 
vieną Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą? “Tau
tos” tarybas tegul sau pro
jektuoja ir tveria kunigai ir 
tautiški biznieriai, kurie sa
vo skaičiaus menkumą yra 
priversti dengti “tautos” 
skraiste. Darbininkams nė
ra reikalo slėpties už tautos 
nugaros, nes jie pas Ameri
kos lietuvius visviena suda- 

tautą.

Utarninkas, Birželio 12,1917,
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Korespondencijos
ROCKFORD, ILL

FAFF F FS b

VAISTAI MAISTAS

10c didelė cerata

Daktaras

EXAMINACIJA
šis specialia- paaukavimas tiktai trumpam laikui

Skaitytoju Balsai
IMU

yra ma

I KĄ TAI PANAŠU?

DR. W. YUSZKIEW1CZ

Telephone Yards 5032

Str,

M

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

1878 
2054 
1045 
1610 
2880

Gera* 
otalavao 

•viepta*

Per 30 
metui ši
mtai iš-

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

1 W. Madison St.
' W. Madison St.

de ni ok ra
il ukletu- 
valdžios

35c Fletchers 
Castoria po

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

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. q 
vertes par-K 
siduoda užw

Geriausia 25c 
kava, 
svarui ■

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
8082 Wentworth 
3427 So. Hals ted 
4729 S. Ashland

Pilnos micros 10 
torielkų puikiai 
kvietkuotos^spe- 
cialiai po

Ave. S-oa 
iki vaka
vo pieta

darbo.
Vadinas, bosai pavartoja prie

vartos.
Prievartos keliu stengiamos iš

ARBATA
PriimniMJ- 

aia, gvaran- « tvota, vertė*. /Įfl 
70c pareinu- įj 
oda Či* po.4

taip pat 
originali

itsilie- 
kuri ne
atleisti.

25c Grave 
proškai dan 
tirus.

Mes taipgi tu 
tokiu bu

Nurse Strepe Gi
ngham, 15c ry
šis, 10 yardų tik

25c Novaka’s 
Pigulkos, spe
cialiai Seredo- 
je po

sutikimo, 
čiais, idant

Tinkleliai firan- 
koms, 3G colių 
pločįo, reguliarės 
29c rūšies, tiktai 
5 yardai pirkėjui 
specialiai

ateivių išreikalauti 
kad jie nori but pilie 
tuo budu padarius juos priv 
tomais kariuomenei.

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8418 N. Clark.

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
reanis. negufi^Jr 
kur jus 
lite gauti .. **’

numeris, kurį jis norėjo, arba dėlto, kad jus 
truputį susivėlinti atsakydami ir jis nepaisėjo

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill. 

529 Collinsville Avenue

Telefono Operatore Retai žino kas 
šaukė Jųsų Numerį

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.
2121 N. Western Ave 

Chicago, Ill.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Paaedėlyj, Ketverge Ir bubate) 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 16c, Balkonas Ils. 
HALSTED ir M-ra GATVR.

bile laiku. Kaip 
ėja? Ar jus pirm 
ATEIKI']', leiskite 

tuokart gali-

I ką lai panašu? Ir kas lieka 
daryt tiems jaunuoliams atei
viams, kurie nemano piliečiais 
tapti, ir už tai jiems duodama 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba 
sudėti pilietybės dekleraciją ir 
eiti kariuomenėn 
kan iš darbo ir— 
kaip tinkamas?

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką j muaij rankas, 
būdų iš kurio skolininluai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČU Panedė-

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

1644 W. Chicago A v 
1886 Blue Island Av 
2612 
1217 

1832 
1818

Prirenka visiems tinkamus akinius 
nuo j h ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedčliomis nuo 6 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

prievartos, o
“žmoniškom 
tai jos lakš
dvikojai sutvėrimai
operuoti kn.utu nei kiek nepras
čiau už Rusijos autokratą Maikį 
Romanovą, kur (kibą f savo 
džiabo neteko? ’ L. Mateika.

pardavime kiek 
viena po

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems Šioje apielin* 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausiu lietuviškų aptieky Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus b 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu ąa* 
kapt, ko tik kam reikalinga. Mušą 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. Užkviečiaine atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musy kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aotiekos Užveizdėtojam.

n uoliai, kur nėra šios šalies pi
liečiai ir nemano jais būti, atsi
duria kebliame padėjime.

Dirbtuvėse ir kitose įstaigose 
bosai, darydami kontrolę, ar vi
si jų kareivinio amžiaus darbi
ninkai užsiregistravę, iš nepilie
čiu reikalauja prisimygę, kad jie 
pasirašytų po dekleracįja, jog 
nori but šios šalies piliečiais. 
Tuos, kur atsisako tai daryti, bo
sai ant tų pėdu gena laukan iš

Moterų pliuši 
nes naminės ši 
iurės, micros i 
iki 11 no

JOSEPH Ch WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas /C02-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko. ketverga ir eubatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, do numeriu: 
1560 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. 

Tel. Humboldt 97.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago. Ill

10 svarų gra- 
žiu ci- OQj» 
bulių

10 svarų švie
žių bu EQ* 
Ivių WWV

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Official 100

jo visi
čia aidoblistai panaudojo savo 
taktiką; buvo manyta, kad pri
sikimšus pilnam kalėjimui, va
ldžia nebeturės ką daryti ir vi
sus turės paleisti, tečiaus pasiro
dė prešingai. Kada stačių prisi
kimšo
135), tuomet policija susižinojo 
su Freeport ir Belvader valdžia, 
ir naktį, apie 2 vai., vietinė poli
cija ėmėsi už darbo: pradėjo 
skirstyti, vesti į kitus kalėjimus. 
Be abejo, tie demonstrantai, ku
rie iš savo geros valios į kalėji
mą sulindo, nenorėjo skirties. 
Tada policija panaudojo savo 
buožes taip, kad ir sąlygątviai 
buvo kraujais nutaškyti. Dabar 
tie 135 žmonės yra išsklaidyti 
Freeport, Belvader, City jail, ir 
County jail. Pasikalbėti nieko 
neprileidžia. Kada teismas at
sibus, dar tikrai nežinia, bet, 
kiek pirmiau, tai juos teiemfw 
kiek patyriau, juos teis Federal 
grand jury.

Tokiame atsitikime šaukiant ypatus liniją 
kaip ir jūsų operatorė perskiria, kuri gauna 
pašaukimą ir tas yra panašiau, kad, kuomet jus 
pėte, jums buvo atsakyta nuo kitos operatorės, 
žino apie šaukimą ir kuri mandagiai prašo jus

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

mi nacijos. jei ji nevi
sai užganėdina jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminari
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
d r abu žiu. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus pavetf ksl as, pa-

DR. M. HERZMAN 1$ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir' akuSeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8- 9 ryte, tiktai.

palengvą nykimą,
šis apgarsinim 

lengvai yra jums : 
svejiKti, atsineškite 
Ray ir daktariškos

Lietuvių Domai.
Schiff & Co. State Bank

12-ta gatvė arti Halsted gatvės. Chicago, Ill.
praneša, kad del parankamo nuolatinio didėjimo rėmėjų, jie didi
na savo dabartinę vietą.

Musų 5060 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni
škais įrengimais ir geriausios jgijamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią moderniška archi
tektūrą, specialiai pagerintą del jųsų parankamo. ?' * ’
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų 
du išvengsite neparankumo laukdami savo eilės.

3% mokama už visus padėtus pinigus
Ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame Valstybiniam Banke 

Parduodame Laivakortes.
Atdara Panedelio, t tarninko ir Seredos vakarais iki 8 valandai. 

Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

Schiff and Co. State Bank
12-ta gatvė, arti Halsted Gatvės. Chicago, Illinois.

.GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijima kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Kurie sergate, kenčiate ir nusimin 
Tiktai trumpam laikui aš suteil 
už 1.00, daug expert ų ima i 
gydyties. Aš duodu kiekvienam 
pielinkeje 
tų patyrimo 
sies kliūtis, 
sų, nosies ir 
gas pilvo kliūtyse

Jeigu jus tu 
prietvarą, atsirai

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

S
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. ■ 
Mes parduosime visiems. X
Levinthal Plumbing Supply Co., į 

•f* 1637 W. Division St,, Chicago, T
A Corner Marshfield Avo. A

Kalbama lietuviškai.

DR. G.M. GUSER 
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 »L 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišk

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne d Clio- 
mis vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 687.

Registracijos atbalsiai.
Nors registracijos, t.y. birže

lio 5, diena prabėgo, vienok ro
ck f ordiečių tarpę liūdnus atbal
siai pasiliko ir ant toliau. Čia 
jau prieš registracijos dieną tarp 
organizuotų darbininkų paskly
do mintis, kad reikia priešinties 
registracijai, nes tas gręsia kie
kvieno darbininko gyvasčiai pa
vojum. Birž. 5 d. Black Howk 
parke susirinko nemažas skait
lius švedų, prie to prisidėjo ir 
lietuviai. Susirinkime ejo( kal
ba, ar registruoties, ar ne. Pri-t 
eita prie išvedimo, kad nesiregi- 
struoti. Vakar vietiniai anglų 
laikraščiai pranešė, kad ant 
Black Howk park 50 žmonių 
nutarė Besiregistruoti. Ant ry
tojaus, birž. 6 d., policija jau a- 
reštavo 3 Besiregistravusius. Tą 
patį vakarą ant 7 st., švedų soci
alistų svetainėje įvyko skaitlin
gas susirinkimas, kuriame nu
tarta visiems maršuoti prie Co
unty Jail kalėjimo ir reikalauti 
iš kalėj ioin suimtuosius.

Demonstracijoj pirmiausia 
buvo nešama iškaba su užrašu: 
“Mes visi už vieną, ir vienas už 
visus, mes priešingi karei.” Bet 
kokie rezultatai pasirodė iš to 
nepraktiško veikimo, tai labai 
apgailėtina. Kada demonstraci
ja prisiartino prie kalėjimo du
rų, buvo reikalaujama,, kad pa- 
liuosuotų iš kalėjimo suimtuo
sius, jei ne, lai mes visi eisime 
į kalėjimą. Šerifas atsakė, kad 
negalįs paliuosuoti, jei norį, ga- 

<aĮėjimą. Na, ir pradė- 
rumties į kalėjimą. Mat, 

pa n a ūdoj 
manyta

GAL but šiandien atsiliepiant į skambinimą jųsų te
lefono, jums operatorė atsakė sakydama: “Malo

nėkite, numerį?” ir jus buvote nustebinti, patyrę, jog 
niekas jųsų nešaukė. Galinxr^'daiktas, kad ypata, pa
šaukusi jus, užkabirm-prtFfnėją pirmiau negu jus atsilie
pėte, artai dėlto, kad ji atsiminė, kad jųsų buvo ne tas 

galėjote 
laukti.

X telephone Humboldt 1278. <4

? M . S A H U D M. D. S 
aft Senas Rusas Gydytojas Ir Chirur<as. ® 
W Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir į
jr Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. 'g
O OFISAS: 1579 Milwaukee Av«. H
J, VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; I
A Kampas North Ave., Kambarys 20® A 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar®.

Ar čia laisvės šalis, 
lijos ir žmoniškumo 
vė” — kaip kas ten 
viršūnėse lakštingalo balsu gie
da, — ar ji tik kadaise buvo to
kia, o dabar jau virto auklėtuvė 

įpie “laisvę” ir 
’ giedantįs augš- 

pasirodo 
mokanlįs

F MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
f GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 
1 DALYSE AMERIKOS.

Mes išjieškome ir atgauname viso- 
r kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
B skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip F sena su palakiais.

Musų budui atgavimoj skolų nėra H skirtumo kur jųsų skolininkas gyve- L na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— 
1 musų pasekmingas būdas pasiekia sko- 
B lininkus visur, nes tam tikslui mes tūlu rim visose dalyse Amerikos korespon- L dentus, kolektorius ir advokatus prižiu- 
B rinčius mus reikalus visose apielinkėse. 
£ Nedaro skirtumo kaip sena skola ne- 
Sį butų ir kiek vargo pridėjote prie savo 
s skolininko, 
r kite savo 
h mes turim 
” neištrūksta 
T OFISAS H PATIŠKAI y liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 ' 
T po pietų iki 6 vakaro. I
m Utarninkais, Ketvergais ir Subato- 
T mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.x Turėdami bile kokius reikalus atlikti, Į 
g| kreipkitės i musų ofisą ypatiškai ar ( 
T laiškais ant žemiau nurodyto antrašo.
T SECURITY MERCANTILE AGENCY I 

3231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

% bačkos mi
ltų (užsakant 
už $1.50 išski
rti d a i k t a i 
apga- | 
rsin. * ■ ■

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką vyrišką. Ir valką ligy.
Ofisas ir Gyvenimas: 

3600 S. Halsted St., kampas 36 
Telephone Drover 4074.

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

laidų. Ateikite tuojau 
. pinu negu šis specią-

lis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasanyti tikrą teisybę apie 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, surrfskit tikrąją sayo negalės 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
įsinaudokit šia didele auka, 
ir daktarišką ejgzaminaciją 

. . ., , nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti
Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir inoterei Šioje a- 
! progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. AŠ turėjau danu me- 

pasekmingo ^ydynio pilvo, kepenų, plaučių, inkšti] ir pu- 
mjo ir odos ligas, katarą, akių, au- 
nervišku ligų, ypatingai pasekmių

Korsakas, M. Grinas, V. Petru
kas, D. Grin uis, S. Vežėiias, S 
Darginevičiiis, J. Džugas, J. Sise 
vičia
P. Kutra, J. Balsis, S. Klastaus- 
kas, J. Žukauskas, J. Januševi- 
čius, J. šilkas, A. Mačis, S. Ind- 
runas,*A. Valentas, K. širvinskas 
J. Janavičius ir dar keletas.

Naujieną Skaitytojas.

LIBTUVIAKAB AKIŲ GYDYTOJAS 
Km tari akaadamas arba silpna® akla, ar 

cahro® skaudėjimo, atailankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Vidando*: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

' wvo 9 rvto iki 1 po piak

Tiktai ant Seredos Pigumų Specialiai

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

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

JTOKN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

e TĖMYKIT MANO L’ŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekęs 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Vyrišky Drapanų Sargeliai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane W 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertna epecialistae Ji© 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir kiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite Ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa* 
mano j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai. Ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpinu
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visilknt, 
vėlinusiomis metodomis ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarMavimo ir 
p 08 ek m i n g o g y *1 y i n o.
PASIKALBfiJlMAS IR PATARIMAS 
' DYKAI

PROF. DR. COATES 
430 So. State St

BANKES’ L

WISSIG

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa
miegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo 
ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti 
randasi jųsų kraujo rūdynai? Ar jie smarkiai-did 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys, 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis— 
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti

rodo nenaturalį stovį, 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X Bay ištyrimo jųsų 
kūno, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jys 
galilei Įsigyti vien tik

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiai*© Moterišką, Vyrilką, Vaiką 
ir vlaų chronišką Ilgą.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST. 
CHICAGO, ILL.

! PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS | 
| Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplcroi | 
į CARR BROS. WRECKING CO. | 
| 3003-3039 S. Halsted St,, Chicago, III. J

VYRAI -j" IP mane W I dysiu 1

W. North Av.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.

SENA-TVIRTA-UZTIKIMA

Merginoms ma
rškiniai, ilgi iki 
kelių, mi era 20 
iki 34, specia-

Vaikams 39c 
balti Lawn Bo-

Pilnos mieros 
35c įpilai prie-

rfnets, speciali- galviams, kiek-
škai po vienas tiktai po

22c 17c

ilpn;3 nugarą, apsvaigimą,
ilvC|, murmėjimą žaruosi'.

mtimą, nerviškumą, ir
uri but žinona.

SV(‘įkiltos ir laimes, kuri
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CHICAGOS ŽINIOS
Areštuota du vyru ir dvi mo-

Alfred Lipke, 927— 51st st., 
areštuotas. Kaltinamas tame,

Baisi tragedija.
John Jaros, kontraktoriaus, 

namuose ištiko baisi tragedija. 
Iš nakties rasta trįs lavonai. Jų

dų mergaite.

Dabartės yra įvairių spėjimų. 
Kontraktoriaus brolis tvirtina, 
kad pati nušovusi vyrą ir vaiką, 
o paskui pati nusišovusi. Girdi, 
paskutiniu laiku jinai labai kei
stai elgėsi. Buvo net galime.

Vienok duktė, Bose, griežtai 
gina tatai. Esą tėvas su motina 
gyvenusiu santaikoj. Tarp jų 
dviejų niekuomet neištikdavo 
barnių. Greičiausia tai busią 
kokių nors piktadarių darbas.

Išradimas.
Niekuomet tiek daug automo-

tai’ųjų dviejų metų. Nepraeina 
los dienos, kad nebūtų pavogtas 
vienas, du ar net ir daugiau au-

vairių būdų kovai si 
1m4 vis nepasek m ingai

tomobiltų numeriai.

mižiurimi asmens važiuoja nuo- 
saviu automobiliu, ar ne.

McNuraey jau tokiu budu šu-

vieno niižiurimo asmens:
Kieno tas automobilius?
Mano. O ka — ar nori, v 

pavažinėčiau?
—Taip. Buk taip geras 

Vežti mane policijos stotih.

tomis dovanomis

Areštavo šešis 
saliunininkus.

, teeinu mes turime nciižmirš-

šalyj* kur valdo didžiuma. Di-

Didesnio sarkazmo, rodos, 
sunku butų ir sugalvoti. Kokia 
didžiuma tarė savo žodį? Juk 
Washingtono keli ponai dar ne
gali reprezentuoti didžiumos.

Nepavyko.

La Crosse avė. Grasindamas re-

“Negausi nuo manęs jokių pi
nigų!” — sušuko Yore ir su vie
na ranka sugriebė už bandito ra
nkos, o kita — už telefono.

Plėšikas nieko nelaukdamas 
spruko, iš kur atvykęs.

Vėliau pribuvo policija, bet 
nepasisekė sučiupti piktadario.

Kiek metų turi 
For mailer?

Klemens Formaller
Kedzie avė., vakar at;

rodė

jam

paduotas į valdžios

Frank Parmelee Traufer 
kompanijos darbininkai

kad sustreikavo.

nu-

Iki šiol jau

saliunininkui. Jie pa 
svaiginančius gėrimus 
Iš jų, gali būti, bus ai 
niai.

Prapuolė high schooles 
mokinys.

jęs kariuomenėn.
16 metu amžiaus.

2 užmušta ir 11 
sužeista.

Nedėlioj susimušė keli auto
mobiliai. Tų kolizijų rezulta
tas sukamas: du liko užmušti 
ant vietos ir 11 sužeista.

Patriotizmas ir 
pacifizmas.

Nedelioj p-le .

nyčioj. Jos kalbos tema buvo 
Patriotizmas ir Pacifizmas.

karšta pacifizmo

neišriš tarptautinius valstijų rei
kalus. Viena karė yra priežas
tis kitai kitai karei. Ginklas nie
ku budu negali nustatyti teisy-

į tai prof. Ralį atsakė seka- 
inais žodžiais: •

“Kokios musų privatiškos nuo-
nebūtų karės klausimuo-

automobiliu.

žydai rinko delegatus į pirmą

nosyje.

Alfred Brown, 5838 W. Huron

neipalas, nežinia kur prapuolė.

Reed hotelyj, 102 W. Lake,
•lieija areštavo 15 vyrų ir mo-

Michael Daskolas, 220 S. Hal- 
sted, areštuotas. Jis bus išsiųs
tas į Detroitą. Pavogęs ten ke
letą šimtų dolerių.

Vendome hotelyj, 310 S. Hal- 
stėd, rasta lavonas nepažįstamos 
moters ir apalpęs John Murphy. 
Tai gazo aukos.

Wm. Dolp, 5623 S. Campbell 
e., liko suvažinėtas traukiniu.

Joe Brown ir Davis Harris a- 
reštuoti Ciceroj. Darė reviziją 
užsižiopsojusių kišenėje.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų praneSimus 
keikiame be užmokesties. Praneši
ni betgi turi but priduodami iš va
iro, laiškeliu arba telefonu. Pri
joti tą pačią dieną, kada spausdi- 
»nm dienraštis, nebegali but įdėti. 
-‘’Naujienų’* adm.)

BIRUTIEČIAMS.

Birutės

vakar apleido darbą. Jie reika
lauja pakelinio algos ir trumpe-

kare, Mark White Square sve
tainėje. Valdyba.

Laisvos Jaunuomenės Choro 
susirinkimas atsibus šiandie, 8 
v.v., 3001 S. Halsted st., Aušros 
svet.

čiami būti, nes turime daug

Kviečia L. J. C. valdyba
dieną, Tuo tarpu prisieidavo

Brighton Park, LSS. 174 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 14 d., Maženo 
svet., 3824 S. Kedzie avė. ir 38 
PI. Kviečiami ir norintieji pri
sirašyti prie darbininkų organi
zacijos. F. Z,

f

Verbuoja jūreivius.
litę norima būtinai 
suverbuoti 500 jueri-

vių. i uo ūksiu yra lai 
sokie susirinkimai, km

L. S. J. Lygos koncertas.
* , Mark

keletą muzikališkų gabalėlių ir 
šiame vakare net svetaine dre-

iššaukiimt atkartoti orkestrą 
ant scenos.

puikiai pasmuikavo ir sužadino

Kapinių tyla užviešpatavo 
svetainėje, kuomet deklamavo 
p. J. Briedis. Per klausytojų 
kimus ėjo šiurpuliai. Briedis, 
kaipo geriausias deklamatorius 
Chicagoje, buvo iššauktas ant 
scenos kelis kartus.

Publikos buvo labai daug, ku
ri, pasibaigus programai, gra
žiai linksminos ligi 12 vai. nak- 

orespondentas.ties.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų; kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir 11., pasiskelbkite šifose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir nienkiausio-r 
mis išlaidomis turėsite grei-

Skelbimus priima Naujiem] 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: (’anai 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Aleksandro Kasparaičio 

iš Kauno gub., Šiaulių pav., Žagprės 
parap., Žiūriu sodos, o taipgi ir ki
tų savo krašto pažįstamų. Atsišau
kite šiuo adresu:

Mykolas Ru dausk a s, 
Arcdy Farm, Lake Forest, Ill.

Pajieškau brolio Stasio Pušinsko, 
Pilviškių valsčiaus, iš Suvalkijos. 
Senyvas, mažo ūgio ir moka pa
griebt ant smuikos: 6 metai atgal gy
veno Blackburn, Pa., o dabar gir
dėjau, kad Mononagha, W. Va.; jis 
pats ar kas kitas prašomi pranešti 
jo adresą — busiu labai dėkingas.

Anthony Pushinškas, 
Gen. Del., z Chicago, III.

------
______ _____________ a

PAJIEŠKAU jArbO už šoferi. E- 
su patyręs t|»Htė darbe ir turiu paliu- 
dijfnwLJ*Kam. reikia, 

C. A. Z.
1840 So. Halsted St,

Pajieškau savo stiliaus, Stepono 
Rugieniaus, 5 metai kaip Rockford 
gyvenant atsiskyrėm, labai norėčiau 
susižinoti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pat^ ar kas, jį žinot mel
džiu man pranešti, už ką busiu 
kinga. Girdėjau, kad gyvenąs 
apie New Yorką.

Magdelena Rugienė, 
1609 S. Main S., Rockford,

dė- 
kur

III.

Pajieškau Stepono Noreikos ir Jo- 
į no Matuzo, abu Kauno gub., Telšių 
pav., Alsėdžių valsčiaus, Kalvarijos 

I parapijos, Pasrujos Jcaiino. ( 
jau, gyvena Montreal, Canada, 
lonėkite atsišaukti.

Jonas Bimkunas, 
1314 N. Fulton St

Ma

Chicago, Ill.

Pajieškau Kazimiero šerelio, Kau
ni) gub., Vilkmergės pav., Šimonių 
miestelio, keli metai atgal gyveno 
Chicago (ant Bridgeporto). Jis pats 
^arba Įgis jį žinote praneškite jo ad
resą. Tadeušas Žilinskas, 
659 W. 14th Place, Chicago, III.

JURGIS ŽILINSKAS, iš karės lau
ko, ir Juzefą Žilinskienė, pajieško 
Kostancijos žiličestaitės, gyveno 
Bostone, Mass., pirmiau gyveno Ry
goj Kur gyvenate, atsišaukite šiuo 
adresu: Tadeušas Žilinskas, 
659 W. 14th Place, Chicago, Ill.

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:

1 teplioriaus
3 pališiuotojų
6 kurpių
20 prie karų taisymo
6 prie rakandų apmušimo
5 prie kaurų audimo.
2 prie automobilių taisymo
3 prie Gordon fyderio
12 dėžių dirbtuvėj
2 mašinistų
2 saldainių dirbtuvėj
2 dažų dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI 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, namą 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

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

Chicago Malleable Castings Co, 
12000 S. Racųie avą. W. Pullman, Ill.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VLSĄ DIRBTUVE. PASTOVUS 
DARBAS. ATSINEŠKITE OVER
ALLS IR ATEIKITE PRISIRENGĘ 
DARBANv

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE.

CHICAGO.

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

MALLEABLE CO. 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

REIKALAUJA moterų arba mergi
nų prie abelno darbo i 

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress st., Chicago Ill.

REIKALAUJAME AGENTŲ, kurie 
gali padaryti didesnę “pėdę” bedirb
dami pas mus vakarais, negu kitur 
per visą dieną. Atsišaukite tuojaus 
del platesnių paaiškinimu.

J. SINKUS and Co., 
3151 S. Halsted St., Chicago, til.

REIKALINGA PATYRUSIŲ LEN
KIŲ IR LIETUVAIČIŲ DRAPANŲ 
IR SIUTU — -----
MOKESTIS 
BAS.

PARDAVĖJŲ. GERA 
IR PASTOVUS DAR-

B. BURROWS
4712 SO. ASHLAND AVENUE, 

CHICAGO.

Garsinkite 
NAUJIENOSE

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbarys su valgiu arba be valgio, ge
roj vietoj, dviem arba vienam vy
rui. Kam reikalinga kreipkitės šiuo 
adresu: 3427 So. Lowe Ave. ,1-mas 
fialas. — Chicago.

TEL. Cana! 2118

ATIDUODAMA randon kambarys 
del vyrų, North sides pusėj. Gali
ma gauti ir valgis. Kreipkitės į V. 
Shadoff, 3-čias augštas. 624 N. May 
Sir., Chicago, Ill.

PARDAVIMUI
PARDUODU 7 kambarių rakandus 

vertes $1009.00. Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis— 
važiuoju kitur. Kas nori pigiai į- 
sigyti gerus rakandus, kreipkitės ši 
tuo adresu.
5209 S. Halsted St., vienais tropais. 

Chicago, Ill.

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

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

PARDUODU greitu laiku saliuną. 
Biznis gerai eina. Pardavimo prie 
žastis—noriu važiuot į kaimą. No
rintis pirkt atsišaukite į:
- J. Karbauskas,

5133 W. 12th Str., Cicero III.

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

K. Jamonto,
1840 S. Halsted st., Chicago, Ill.

t

«

RAKANDAI
TURIU paaukauti seklyčios

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

$8Q0 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50. .

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

Chicago. Bl.
1------------ 1 uui i Tiri ..ir -II Ii rr r T!

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 Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

NAMAI-žEMe
SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkitc pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 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 i metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin- 
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.'

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

PRIVERSTAS grįžti ant savo far- 
mos. Garsindamas “Naujienose” 
pardaviau savo biznį, dabar parduo
du mūrinį namą ant 3-jų fialų, a- 
bai gražioj vieloj tarp lietuvių, ant 
35-tos gatves ir LoWe avė., No. 3524. 
Išlygos labai geros, kaina labai že
ma, pinigų mažai tereikia. Dabar 
tik morgičjai prisirokuos. Meldžiu 
apžiūrėti, o vėliaus kreipties į savi
ninką. Užtikrinu, kad bus parduo
ta.

WM. SHIMKŲS,
— 4714 13 St., Cicero, III.

PARDUOSIU ARBA IŠMAINYSIU 
ANT LOTO 2-jų pagyvenimų naują 
mūrinį namą Lietuvių apgyvento] 
vietoj; norintis daug pelnyt, atsišau
kite laišku tuojaus:

A. J. FRANCKEWICZ
154 W. Randolph St., Chicago.
_ 1_____________________________
PASKpLOS-MORGEčIAI
ANTRU ir trečiu mortga?* »ut*lki*ni* pa

skola nuo $100 iki $5000.00 po 1 ir 4 proe 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui fnt*r«sų anl 
jųsų pirmo mortgage, .pagerinimui jų*ų nuo
savybės, arba jei jųa pirkliaajat* ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* ir manda
gu* patarnavimas, teisinga* reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

1 North La Salle Street, Chi«ar».
Telephone Main 4*4»

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTl’RIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

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

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

' „ 1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Kampas 18-tos gat v.

Aš padarau sergančius vyrussveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma
ne Kaip Tą Padaryti.

Aš noriu tos progos pas i- 
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliu- F 
tis, kiek laiko reikės iki jj I 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Greitai ir Pastoviai
Aš gydau pasekmingai if 

kuotrumpiausiu laiku, vi*M 
privatines ligas, k. a. Uinaa 
dijimą kraujo, Stricturą, P®- 
liavimą, Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, 
jiegų, Raudonąją 
pną pūslę, Inkstų 
Aš vArtoju Tikrą 
ją Prof. Ehrlicho 
visas vėliausias 
Serums, Bacterins 
rios suteikia tikras Zr nu*- 
latines pasekmes be'atitrau- 
kimo jus nuo darbą.

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turėtut but, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,ir stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimė*. 

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.

D nnp p pCQ 422 So. Statę Street, Chicago, Illinois.
Iv. Jj U n II L □ □ Priešais Siegel Cooper and Company

Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliomis 10 iki 2.

Žudymą 
gyslą, 88 
ligas ir tt.

606 S14 ir 
Varpine*, 
ir tt., ku-

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jų& Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus
XRAY

Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
EXAMINACIJOS

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- 
• parlamentą ir laboratoriją,

varsen, 914 ir 606.
Aš išgydau, kuomet kiti atsisa

ko.
Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite buti 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
Valandos nuo
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Ofisą

VIENATINIS REGIHTRUOTAH RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rainuose nuo 18.00 Ir 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo |1.M *r 
Kukėčiau. Pritaikome akiniu* 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviMn^- 
mas, akių skaudėjimas, utvilkim** Ir 
tt. yra vaisiais {vairių lijtrų, kuri* 
būti praėalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ifetyriinas uidyk^, jei pel Ml W 
skauda akis. Jei jos raudono*, jei 0*1- 

jra va sopa, jei blogai matai, jei akį* aft- 
[v psta, netęs k ilgiau, o jieėkok pagdBm 
n aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •• 
U kiniai uidyką. Atmink kad me* Ir oi 
P nam gvarantuojam akiniu* ir kienlrta 

nam gerai prirenkam.
8. M. ME81KOFF, Ekspertą* Optika*, 

Jei Jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap* 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bile kokiu* rusilkua vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai <M 
dranga* įmonių 8. M., ME8IROFF, 3149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumu.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ii' atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą. .

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti j sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jumis 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 

CHICAGO, ILL.
ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

į KAMPAS MONROE STREET, t-TAL' rnrr CDII

0 iki 1, Taipgi Pane 
nuo 7 iki <8.

Persikėlimo Pranešimas
• Šiuo pranešu visiems 
draugams ir pažįstamiems, kad a 
liau savo ofisą iš 1645 W. 47th st. i

savo pacientams,

Dr. Schneider




