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Rezignavo Austrijos ministe- 
riy kabinetas

Skerdžia Lenkijos gyventojus

SKERDŽIA LENKIJOS
GYVENTOJUS. .

NORI ATSIIMTI SERBIJĄ ,

Talkinink/U rengiasi dideliu j 
užpuoliman Serbijos fron- S 

te. i

telegrama). ,z

Lš Darbo Lauko

New Yorko ir Illinois valsti
jų milicija eis j “pirma ug
nį”

WASHINGTON, birž. 20.
Su v. Valstijų valdžia visu 

stropumu rengiasi i kare. A- 
tejusios šią naktį iš Washin
gs tono žinios praneša sekamų 
dalykų:

1. Kad po pirmosios ver
bavimo kampanijos, kur bus 
Paimta 625.000 vyru, už ke- 
bų menesių seks antras ver
bavimas — kitų 625,000 vy
rų,

2. Kad pirmieji gen. Per- 
shingo būriai, kurie tucy bus 
Pasiųsti į Francijos frontą, 
Gnes būti urnai sustiprinti 
Gaujomis geriausiai išlavin
tomis karinėmis spėkomis.

3. Kad pirmieji New Yor
ko ir Illinois valstijų milici- 
Ioh būriai bus pasiunta Fra
kcijos frontan dar prieš už
stosiant rudeniui.

Ten pat, beje, sakoma, 
kad valdžia, esant reikalui, 
Pasiųs į Francijos frontą a- 
Pie vieną milioną vyrų. Ma
noma, kad iki sekamų Kalė
dų Šios šalies valdžia turės 
1,625,000 šauniausių ij svei
kiausių vyrų kariuomenę.

Pakorė 30,000 žmonių delei 
“politinių išrokavimų.”

Į ZURICH. Šveicarija, birž.
120. s— Vienuos laikraštis i ,
| A rb e i t e r Z e i t u n g iš
spausdino žinią, kur sako
ma, kad šiomis dienomis lai
kytame Austrijos parlamen- 

įto posėdyje lenku atstovas 
! Dašinskis tarp kita užreiškė 
i t ur i s ž i n i ų, j ogei vo k i e ė i ų 
' valdžios įsakymu iki šiol esą 
pakarta virš trisdešimts ta

ikstančių lenkų. Pakarta jie 
’del tūlų politinių išrokavimų, 
vadinasi, neištikimybės ir t. 
t. Dašinskiui nepabaigus 
savo kalbos jį pertraukęs 
pan-gormanistų atstovas He
ine šauksmu: “Jie (vokie- 

i čia i) nepakankamai panau
dojo virvę; visus reikėjo iš
karti!“ Po tų žodžių pašo- 

j kę iš sėdynių visi slavų ir le- 
i nkų atstovai ir puolėsi ant 
i H.einės. Pakilo baisiausias 
1 triukšmas ir sumišimas. Ir 
rcichsrato pirmininkas bu
vo priverstas uždaryti posė-

i dį.
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i KYNIJAI GRĘSIA CIVILĖ 
KARŠ.

Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad talki
ninkų armijos Balkanuose 
rengiasi prie didelio užpuo
limo. Talkininkai esą pie
nuoją užpulti vokiečius-aus- 
trus Serbijos fronte ir atsi
imti iš jų mažiausia pusę už
kariautosios Serbijos terito
rijos. Prie užpuolimo ren
giamasi tikslu atkirsti Berli- 
no-Konstantmopolio geležin-

sostine Niš.
Jeigu tatai talkininkams

pavyktų, Turkija faktiškai 
butų atkirsta nuo jos talki
ninkių — Vokietijos ir Aus
trijos— ir turėtų prašyti

VOKIETIJAI GRĘSIA

ir
karščiai gru-

isitęsiantis sausmetis
staiga užėję
moja sunaikinti derlingus

KOPENHAGEN, birž. 20 
— Atėjusios iš Vokietijos 
žinios sako, kad besitęsiantis 
ten sausmetis ir pastaromis 
dienomis' siaučiantįs karš
čiai grūmoja sunaikinti dide
lius plotus derlingųjų Vo-

čių, kokie dabar ten siaučia, 
Vokietijos žmonės neatme
na. *

TI KULKOMIS
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ISPANIJA ARTI REVO
LIUCIJOS.

Neramumai kariuomenėj ir 
galima streikų banga sta
lo pavojum Alfonso sostų.

JAtėjusieji iš Londono pra
nešimai sako, kad ilgai taip 
negalėsią tęsties. Ispanijoje 
turėsianti kilti revoliucija,

REZIGNAVO AUSTRIJOS
MINISTERIŲ KABI- 

N ETAS.

Gen. čang-Hsungas šeimy- 
ninkauja Pekinge; gal a- 
reštuos prezidentą Li-Ju- 
an-Hungą:

Bando atsiekti degtine ir 
rašalu.

Lenkų atstovų grupa atsisa- 
kė balsuoti už karės kre
ditus.

AMSTERDAM, birž. 20.— 
Iš Vienuos pranešama, kad 
Austrijos ministerių kabine
tas, vadovaujamas grafu 
Clam-Martinicų, rezignavo. 
Rezignavo jisai dėlto, kad 
Lenkų atstovai Austrijos re
ichą r ate- pa ria men t e a ts is a - 
kė balsuoti už Valdžios pa
siūlytuosius karės kreditus. 
O atsisakė jie todėl, kad val
džia nenori pripažinti Aust
rijos lenkams lygių teisių su 
Rusijos lenkų teisėmis — įs
teigti suvienytą ir neprigul- 
niingą Lenkų valstybę. Aus
trijos ir Vokietijos valdžios 
tekalba tik apie “rusiškosios 
Lenkijos” neprigulmybę...

Austrijos imperatoriau 
Karolis dar nieko neatsakė 
į Clam-Martinico rezignaci
ją- Spėjama tečiaus, kad na
ujuoju Austrijos ministerių 
kabineto pirmininku veikia
usia liks Čekijos gubernato
rius Coudenbore ar buvęs 
Vengrijos ministerių pirmi
ninkas Dr. A. Weckerle.

Clam-Martinico kabinetas 
užėmė puolusio Tiszos kabi
neto vietą gruodžio mėnesy
je pereitais metais.

PEKING, birž. 19 — Ky- 
nijai gręsia naminė karė. 
Militaristų vadas, generolas 
Čang-Hsungas liko neapri
botu Kynų sostinės viešpa- 
čiu-diktatoriumi. Labai ga
limas daiktas, kad jis pa
lieps areštuoti dabartinį Ky- 
nijos prezidentą Li-Juan- 
Hungą. Kol kas prie jo ne- 
prileidžiama nei vieno, kuris 
tik yra nužiūrimas kaipo 
Čang-Hsungo partijos prie
šininkas.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad Čang-Hsungas sugrąži
nsiąs ant sosto pavarytąją 
mandžių dinastiją. Šitą te
čiaus užginčija pati pavray- 
tojo karaliaus šeimyna: ji 
painformavusi gen. čang- 
Hsungą, kad buvęs karalius 
nieku budu nesutiksiąs už
imti tą pavojingą “džiabą.”

Tos pačios žinios, beje, 
skelbia, kad pietinės ir piet
vakarinės Kynų valstybės 
provincijos skubiai tariasi 
panaudoti ginkluotą spėką 
priešjiang-Hsungą ir jį re
miančias šiaurines provinci
jas — delėi neteisėto pava- 
rymo Kynijos parlamento ir 
noro panaikinti revoliucija 
iškovotąsias teises.

PETROGRADAS, birž. 20 
— Vokiečiai pradėjo naudo
ti naują kovos būdą prieš ru
sus. Matydami nedaug ką 
beatsieksią ginklais, jie nu
tarė pavartoti prieš juos de
gtinę ir rašalą tikslu sude- 
moralizuoti rusų armiją. Gi
rdi, nepaisant Rusų koman
duoto jų pastangų pertraukti 
visokį broliavimąsi su vokie
čiais, pastarieji vis dėlto su
radę būdų kaip pristatyti 
rusams 
kimų.

Rusų 
tikrina,
kiečių bandymas neduosiąs 
lauktų jiems pasekmių.

degtinės ir atsišau-

kariuomenės vadai 
kad ir pastarasis vo-

VAŽIA IR BE JO.

STOCKHOLM, birž. 20.- 
Šiomis dienomis čia atvyko 
dar trįs Suv. Valstijų socia
listų delegatai. Dalyvaus jie 
busimoje tarptautinėje so
cialistų konferencijoje. Vie
nas iš delegatų atvyko be pa- 
sporto, kuomet jį valdžios 
agentai New Yorke atėmė iš 
jo. Tai Boris Reinsteinas,' 
kuris sakosi Konferencijoje 
atstovausiąs Socialist Labor 
Party’ją. Kiti du yra žydų 
socialistų teritorialistų dar
bo partijos atstovai — Max kįla. Taip, bėgiu pastarųjų 
Goldfred, iš F o r wa r d o, dviejų mėnesių Madride jos 
ir D. Davidovič.

LONDON, birž. 20. — Bi
le valandą Ispanijoje gali iš
siveržti revoliucijos vulka
nas. Atėjusi^ iš -Romos, 
Paryžiaus ir vėliau paęios 
Ispanijos sostinės, Madrido, 
žinios sako, kad dalykų sto
vis ten darosi vis rimtesniu. 
Alfonso sostui gręsia rimtas 
pavojus. Tuo labiau, kad ne
senai prasidėjusieji fabrikų 
darbininkų neramumai spė
jo pakirsti ir svarbiausijį 
Alfonso valdžios ramstį/ 
kariuomenę. Pirmą nera
mumo ugnį Ispanijos kariu
omenėje, kaip žinia, sukurė 
Barcelonos pulkų riaušės. 
Tiesa, valdžiai pavyko jas 
nuslopinti. Bet tik laikinai. 
Neramumas, sakoma, tolyd
žio vis plėtojasi...

Andai Vatikane aplaikyta 
žinių, kad: “Ispanijoje deda
si pavojingų dalykų. Ka
riuomenėje varoma didelė 
agitacija už sukilimą. Pra
deda apsireikšti anarchijos 
ženklų...” Londono D a i i y 
Ex press koresponden
tas, Paryžiuje, tatai patvir
tina. Jis sakosi aplaikęs pa
tikėtinų žinįų nuo ką tik at
vykusio iš Madrido asmens, 
kad Barcelonos incidentas 
davęs priežasties visuoti
nam nepasitenkinimui, ku
ris galįs turėti labai negeis
tinų pasekmių.^.

Svarbiausias ir negeisti- 
niausias valdžiai dalykas, tai 
gręsiantis visuotino streiko 
pavojus. Daily E x- 
press korespondentas rašb: 
“Faktiškai veik visa Ispani
jos pramonija stovi prieš 
streiko pavojų. Varoma ne
atiaidi agitacija tarpe gele
žinkelio darbininkų. Anglių 
taipgi stoka... Klausimas 
tad, kaip ilgai galės veikti’ 
Ispanijos geležinkeliai... Ma
isto reikmenų kainos irgi

REIKALAUS $600,000,000
ORĮlAIVIŲ STATYMUI.

Greitu laiku Suv. Valstijų 
valdžia įsigysianti 30,000 
geriausios rųšies orlaivių.

* WASHINGTON, birž. 20. 
— Teldg'ramos iš Washnigto- 
no skelbia, kad pėtnyčioje 
valdžia pasiūlysianti kong 
resui naują milžinišką karės 
sąmatą. Reikalaus, kad ko
ngresas ją įgaliotų išleisti 
šešis šimtus milionu doleriu v c.
naujų orlaivių statymui. Už 
^minėtąją sumą esą turės bū
ti pastatyta apie 30,000 or
laivių. Užsakymai turės bū
ti išpildyta į metus laiko. 
Vadinasi, daugiau ykaip po 
du tūkstančiu orlaivių kas 
mėnesį.

Bet tie $600,000,000 tai ne 
paskutinė suma) Valdžia 
mananti reikalauti dar dau
giau pinigų — kaip tik bus 
išleista dabar reikalaujamo
ji suma pastatymui minėto
jo skaičiaus orlaivių.

PASKANDINO SU V. VAL
STIJŲ LAIVĄ, 

žuvo keturi žmonės.
NEW YORK, birž. 20. — 

Gauta žinių , kad vokeičių 
submarina paskandino di
delį Suv. Valstijų pirklybinį 
laivą. John D. Archbold — 
8,374 tonų intalpos. Paska
ndinta jis kelyj iš Suv. Vals
tijų į Franciją netoli pasta
rosios krantų. Vežta talki
ninkams įvairių prekių. Ka
rtu su laivu žuvo keturi 
žmonės — jūreiviai.

STOCKHOLM, birž. 20.— 
čia gauta patikėtinų prane
šimų, kad Vokietijos valdžia 
pienuojanti greitu laiku su
grąžinti Rusijon daug karės 
imtinių-belaisvių. Tatai buk 
daroma tikslu,palenkti Ru
sijos žmones prie atskiros 
taikos su Vokietija. , 
ATĖMĖ PASPORTĄ —

h.. ..... .... Į ■*) "

MAŽOS ALGOS. NORĖTŲ PANAIKINT
------ -  8 VAL. DARBO DIENOS 

Priveriča ir moteris parduot Į ĮSTATYMĄ.
savo darbo jiegą kapitalis-, ------ —

’ tui. Tik nesusitaiko tarp savęs.

TOCOMA, Wash. — Nor- į 
them Pacific geležinkelio 
kompanija pradėjo samdytis riotai fabrikininkai norėtų, 
moterų į t.v. karų taisymo j kad toji valstija panaikintų 

astuonių valandų darbo die
nos įstatymą. Tšrokavimas 
labai praktiškas: kuomet 
bus panaikintas įstatymas, 
nusakantis darbo valandų 
ilgumą prie valstijos darbų, 
tuomet ir fabrikininkai tu
rės liuosesnes rankas — su
mynioti pastarąsias savo al
piniu vergų teises. Į

Valstijos prokuroras Lew-

. — Didie-

tą

kad pastaruoju laiku, girdi,

Tuo tarpu tikroji prie- 
tis yra ve kame. Kompa-

gelis negali nei išmisti gau
namomis algomis. Ir bėga 
laukan. Likusieji, kurių 
“sparnai” pakirpti šeimyni
nio gyvenimo apystovomis,

Tas išėjimas sekamas: Eiti 
kartu su motere Į darbdavio 
prakaitinę, idant apsigynus 
nuo bado. Tai pripažįsta ir 
pačios tų darbininkų mote
ris. Viena jų šiomis dieno
mis užreiškė Tokomos D a i-

tui sekamai: “Mano vvras c/ 

nūdien negauna tiek užmo- 
kesnio nuo kompanijos, id
ant galėtų palaikyti save, ir 
šeimyną, jam į pagelbą todėl 
prisieina eiti man pačiai.”

Vietos organizuotieji dar
bininkai ir pažangiųjų mo
terų organizacijos * rengiasi 
-daryti visa, kad privertus 
geležinkelio baronus nors 
kiek žmoniškiau apmokėti 
savo alginių vergų darbą.

KAI) GELBĖJO KITO 
DARBININKO GYVASTĮ

Negali gaut atlyginimo už- 
netekimą savosios.

HARRISBURG, Pa. — Iš
tikus nelaimei vietinėje švi
no dirbtuvėje, J. A. Laueris, 
22 metų jaunikaitis, šoko j 
pagelbą mirties pavojuje e- 
sančiai savo draugei darbi
ninkei. Ją išgelbėjo, bet už
tai pats neteko gyvybės.

Velionio tėvai už tai pat
raukė teisman minėtąją švi
no kompaniją. Teismas pri
pažino atlyginti J. A. Lauc- 
rio tėvams $749.00. Kompa
nija tokį teismo nuosprendj 
pavadino neteisingu, ir per
kėlė bylą j augštesnįjj teis
mą. Sako, negalimas daik
tas reikalauti atlyginimo, 
kuomet Laueris pats šokęs 
j mirties glėbį. Kad jis šo
ko gelbėti kito žmogaus gy
vastį — tai jau esą suvis ki- 
ats dalykas. "

DAR VIENA “RES
PUBLIKA.”

Atsisako nuo mokėjimo ka
rės išlaidų.

PETROGRADAS, birž. 
20. — Blacia (Ukrainoje) 
anglies kasyklų distrikte an
gliakasiai laikė savo suvažia
vimų, kur tapo priimta rezo
liucija, paskelbianti tą dis- 
triktą neprigulmingu ir at
sisakanti mokėti dabartinės

Iš-1 karės išlaidas.

kiam sumanymui.</

DUONOS KEPeJŲ 
LAIMĖJIMAS.

Sutrumpinta darbo valandos 
ir padidinta algos.

SAN FRANCISCO, CaL- 
Vietinė duonos kepėjų unija 
pagalios privertė didžiųjįj

ti savo darbininkams algas 
— nuo 1 iki 3 dol. į savaitę — 
ir sutrumpinti darbo valan
das. Iki šiol dirbtuvių dar
bininkai dirbo 9 vai. į dien^į 
dabar dirbs tik 8 valandas* 
Už viršlaikius taipgi busią, 
mokama t.v. extra mokestis^

Unija deda pastangų, kad 
pravedus tokių pagerinimu 
ir mažesnėse duonos kepyk
lose, kurių darbininkai dar 
nepriklauso prie unijos.

IŠPILDĖ DARBININKŲ 
REIKALAVIMUS.

Kuohiet šie streiku pagrū
mojo samdytojams.

ALBANY, N. Y. — Pota- 
siaus darbininkų unija Na. 
15509, priklausanti Ameri
kos Darbo Federacijai, stre
iku pagrūmojo samdyto
jams, jei nebus išpildyta da
rbininkų reikalavimai. Dar
bininkai reikalavo 55 valan
dų darbo į savaitę, vietoje 
60 ir padidinimo algų — nuo

įrodyto jai sutiko išpildyti tai. 
Mat matė, kad negaus paka
nkamai streiklaužių.

PADIDINO ALGAS.

TOLEDO, Ohio. — Ve- 
žiotojų unija privertė sam
dytojus pasirašyti po nauja 
unijos sutartimi, kuria dar
bininkai laimėjo algų padidi
nimą — nuo 2 iki 4 dol. į šar
vai tę.

NĖRA TABAKO

— Vokietijoje užėjo dar vie
nas “badas”. Tai tabako 
stoka. Kopenhagene gauta 
žinių, kad iš “nudnumo” vo
kiečių kareiviai pradėję rū
kyti... kopūstų lapus ir kaž
kurias žoles. Į naująjį ta
baką esą maišoma žemuogių 
lapai ir liavendrų žiedai — 
kad turėjus “priimnesnį 
smoka.”
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Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos, kunigas Kemėšis ka- 
žinko pradėjo labai nervuoties

padaryti, ką mūsiškiai kapita
listai su valdžia priešakyje matę

Mlesto Ofisas:
127 N. tarta* lt 

111141 Unity Bklg.
Tel. Central 4411

darbininkams. Mat 
darbininkas nusipirks 
tai, suprantama, nors tu- 

Juk už idė-
mokama da ir pro-

»įo * |O »jo *lyj »N Į» p jo PI»P1

Sereda, Birželio 20, 1917.

Jais rūpinusis ir klerikalams pa
galbon ėjus. Ne. Kas del to, 
lai ji, Amerikos Lietuvių Darbi-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902*904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, JU.

TeL Central 6S90-6391. Atdara: Utar- 
ninkof ket vergą ir e ubą tos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1(M MILWAUKEE AVE„ Chicago HL 

JTel. Humboldt 97.

V, F. MASHEK 
prez. Filsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. AtUc 

[Brewing Co

Jiems užvis labiau rūpėjo,

—Mums, kunigams, nebus 
jokios naudos iš tos Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Męs, kunigai, savo naudai turi
me įsisteigę Juozapinę Darbini
nkų Sosaidę, kuri rūpinas visais 
musų reikalais. Mos nereika
laujame jokios sau pagalbos iš 
socialistų užmanytos Darbinin
kų Tarybos.—

Nusiramink, tėve Fabijone. 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Taryba įsisteigs, turbut, visai ne

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikš- 
Čiojimų, o taipgi Bulotą ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (.Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
Chicago, ĮU.

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1)23 S. HiUted lt

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

pardavus 
kadia
( ( V Mserą,
rėš už ką kariauti.
tus “Šerus”
centas, rodos, trįs ir pusė (tai 
da mažesnis, kaifj Ohio valstijoj, 
ten paprasčiausias bankierius 
moka ketvirtą).

Iš kitos pusės, pamatysime 
da viena kapitalistišką gudrybę 
— į ką jie norėjo pataikinti su 
laisvės bondsais.

Būtent, kuodaugiausia įbrukti 
laisvės bondsų darbininkams, 
kurie bus išsiųsti į karės lauką.

Paėmęs.

★ * *

Neramumas apsireiškia tarp 
vyčių Chicagoj, dar labiau Cice
ro. Tenka girdot, kad Cicero j 
kai kurie vyčių taip įtūžę ant 
savo organizuoto ją, kunigėlių, 
kurie dabar susirūpinę, kaip iŠ 
vyčių “lietuvišką ba tali joną” su
darius, kad tiesiai kumščiomis 
dangun grūmoja.

H H W

Pasitarnavo vyčiams kunigė
liai.

Ir dar pamatysime, kas iŠ to 
išeis.

BLUE ISLAND AVEL, kampo H g&tv&L 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. Citv Bank.
GEO. C. WltCE
), vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

lig šiol dar nežinojo, kad- jų 
“militariška komisija” kreipėsi 
j valdžią prašydama, idant vy
čius priimtų kariuomenėn “gin
ti Amerikos vėliavos.”

* w w
Kad kunigų padiktuota vyčių 

^nntariska komisija” tokią 
apierą padarė prez. Wilsonui, 
apie tai jų organas “Vytis” ir ki
ti kunigų laikraščiai paskelbė 
jau apie pusantro mėnesio at
gal. Ir vyčiai apie tai dar neži
nojo. Jie atsižinojo tik dabar 
iš... socialistų laikraščių.

* * *
Ir atsižinoję, kad kunigai nori 

sudaryti iš vyčių visą batalijoną 
ir atiduoti Suvienytų Valstijų 
kariuomenėn kaipo “lietuvišką 
vaiskų,” šiaip kunigams’palan
kus vyčiai pradeda purtyties.

* * *
—Ar tai šitaip? Kunigai or

ganizuoja mus tam, kad visu 
buriu kariuomenėn atidavus!— 
pradeda šaukti vyčiai.

* * * '
Ne tik šaukti, bet ir veikti. 

Veikti tuo budu, kad ardžius sa
vo kuopas...

* ★ *
Brightone, Mass., vyčiai pa

naikino savo kuopą, sudegino 
savo narių sąrašą, savo protoko
lų knygas.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CIBCAGOJE. 

#au^loįe ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojc. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banky (Clearing House) depoaifrg 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900

IV. KASPAR 
prezidentas 

WTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Broa. Ice Co 

JHARLES KRUPKA j 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS
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konferencija įsteigs Internacio
nalą, kurs sujungs viso pasaulio 
darbininkus kovai už taiką, ir 
sutraukys pančius, kurie laiko 
darbininkus pririštus prie val-

Sosaides konkurente. Ji neateis 
pas jus, kunigėliai, ir neatneš 
jums aukso, myro ir kodylo...

Atsakymas į Vanderveldes 
ir kitų laišką.

Pakol randasi lain (ikro plau
ko žmonių, tai visur ir visada at
siranda diet iu “globėjai.” Tuo

mokratišką koją į šią imperialis
tinę pasaulio karę, čia tuojaus 
atsirado gaivalai, kurie urnai su
galvojo iš kelių pusių sau nau
dingą pieną —- taip vadinamą 
laisves paskolą.

Tas nebe pasekmių. Jų “bon
dsus” perka kompanijos^ perka 
pavieniai žmones, perka kapita
listai, perka darbininkai, perka

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Redakcijos Straipsniai

Lenkų maištas.
*

Girdėt, kad Austrijos len
kai aštriai pasipriešino savo 
valdžiai. Austrijos reichs- 
rate (parlamente), lenkų so
cialistų vadas Daszynski, kri 
tikuodamas valdžios politi 
ką, tarp kitko prikišo jai 30- 
000 lenkų nužudymą.

Lenkai Austrijoje buvo 
privilegijuotos tautos padė
jime ir jie, išimant socialis
tus, eidavo dažniausiai iš
vien su valdžia. Perėjus le
nkams į opoziciją (priešingą 
valdžiai pusę), valdžios pa
dėjimas pasidarys labai keb
lus, nes kitos slavų tautos, 
kaipo labiau spaudžiamos, 
jau pirma buvo jai priešin 
gos.

Austrijos lenkų nepasiten
kinimas valdžia pareina nuo 
to, kad Austrija nenori jiems 
pripažint teisių, kurias ji pri 
pažįsta Rusijos lenkams. Ru
sijos lenkai reikalauja nepri
klausomybės, ir Austrija su 
Vokietija sutinka tą jų rei
kalavimą remti. Bet jos ne
ketina pripažinti tą-pat len
kams, gyvenantiems centra- 
lėse valstybėse.

Vienok Austrijos ir Vokie
tijos pasipriešinimas tauti- 
niems savo lenkų siekimams 
negalės ilgai tęsties, kuomef 
Rusijos lenkai turi vilties at
gauti savo teises. Lenkija 
galėjo but laikoma pavergi
me tiktai toliai, koliai ją slė
gė visos trįs sudraskiusios ją 
valstybės. Bet kada revoliu
cija panaikino priespaudą 
™r'noje Lenkijos dalyje, tai 
turi 'pašiliųosuot ir visa Len
kija.

atskirti nuo visuomenės. Ir 
Brooklyno visuotinasai sei
mas, tos taktikos pasekmėje, 
atnešė socialistams -didelį 
laimėjimą. Leituvos Šelpi
mo Fondas buvo to darbo tą
sa, ir jisai taip-pat turėjo 
gerą pasisekimą.

Bet, ant nelaimės, pasku
tiniais metais musų draugai 
vėl pasuko į klaidingą kelią. 
Ažuot stengęsi sumobilizuot 
aplinkui savęs demokratijos 
jiegas, jie ėmė skaldyties net 
savo tarpe. Atsirado srovė 
(Kapsuko vedama),•kuri sta
tė vyriausiu savo uždaviniu 
atsiskirti nepereinama siena 
net nuo socialistų, kurie ne
pasirašo po kiekviena jos re
zoliucija. Visoks mėginimas 
pabriežt reikalavimus, kurie 
galėtų suvienyt platesnius 
visuomenės' sluogsnius, tapo 
apšaukta “oportunizmu” 
(pataikavimu).

Reikėtų tą taktiką mesti. 
Ne aplink save reikia tvert 
sienas, o varyt į gardą musų 
atžagareivius. Kerikalai ir 
reakciniai tautininkai atsto
vauja mažos žmonių sauja- 
lės, o ne visuomenės, reika
lus. Todėl jie su maža sau- 
jale pasekėjų turėtų ir pasi
likt.

Traukime į daiktą darbi
ninkų jiegas, tada atžagarei
viai bus izoliuoti.

Rusijos 
socialistai.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

demokratijai kelių prie

Reakcijos 
izoliavimas.

Rusijos revoliucionieriai 
laikosi tokios taktikos: jie 
stengiasi izoliuot (atskirt) 
reakcijos jiegas ir suvienyt 
-demokratijos jiegas. Tuo ti
kslu jie stoja už tokius daly
kus, kurie yra naudingi liau
džiai, ir kovoja prieš tokius 
dalykus, kurie yra kenksmi
ngi liaudžiai.

Ir šita Rusijos revoliucio
nierių taktika neša gerų pa
sekmių. Revoliucijos prie
šai ne tiktai neįstengia at
gauti savo prarastąsias pozi
cijas, bet da ir silpnėja tolyn 
vis labiau. 0 paskui revoliu
cionierius eina vis skaitlin- 
gesni liaudies sluogsniai, ir 
net buržuazija yra privers
ta nusilenkti prieš juos.

Panašios taktikos turėtu 
laikyties ir lietuviai sociali
stai. Iki šiol jie menkai te- 
suprasdavo jos gerumą, die 
ne tiktai nepasistengdavo i- 
zoliuot reakciją, bet da ir 
leisdavo, kad reakcija izo
liuotų juos. Jie vartodavo 
tokią taktiką, kad musų at
žagareiviai gaudavo progos 
susivienyt tarp savęs ir pri- 
traukt prie savęs plačiausias 
bepartyvės visuomenės jie-

Smulkesnės žinios apie Pe
trogrado rinkimų pasekmes 
duoda progos patirti apie į- 
vairių Rusijos socialistų sro
vių spėkas.'

Socialistai, kaip žinome, 
gavo tuose rinkimuose iš 
700,447 visų paduotųjų bal
sų 530,000, t. y. tris ketvirta
dalius. Buržuazinės parti
jos gavo tik vieną ketvirta-

Kaipgi*" pasidalino balsai 
tarpe įvairių socialistų parti
jų ir srovių?

i Daugiausia balsų gavo 
menševikų-internacionalistų 
ir žydų Bundo blokas —330- 
000. Bolševikai gavo 120,000. 
Socialistai revoliucionieriai, 
darbiečiai ir tautiniai socia
listai — 66,000. Iki visos so
cialistų balsų sumos (530,- 
000), trūksta dar 14,000. Už 
ką jie buvo paduoti, nežinia. 
Gal but, už kraštutinių deši
niųjų (“social-patriotų”) srd 
vę, o gal už kokią naują so-

sudarydavo Rusijos social
demokratų partijoje didžiu- plačiųjų darbininkų minių, 
mą. Jie tą didžiumą turėjo kartu suteikė smūgi bolševi- 

. nuo to laiko, kaip (15 metų 
atgal) Rusijos darbininkų 
partija suškilo pusiau.

Bolševikai, ačiū savo di
džiumai, paėmė į savo ran
kas centralines partijos įstai 
gas (centro komitetą,- cent- 
ralinj organą, iždą ir tt.) ir 
privertė menševikus organi- 
.zuoties skyrium. Tuo budu 
aplink 1909—10 m. susitvėrė 
du Rusijos social-demokrą- 
tijos centrai: bolševikų (Le
nino pasekėjų) Centralinis 
Komitetas ir menševikų 
(Martovo, Akselrodo pase
kėjų) Organizacinis Komi
tetas. 5

Mažesniųjų Rusijos tautų 
social - demokratijos vienos 
prisidėjo prie vieno centro, 
kitos — prie antro. Lenki
jos Social - Demokratija vi
suomet ėjo išvien su bolševi
kų Centraliniu Komitetu, o 
Lenkų Socialistų Partija (P. 
P. S.) linko daugiaus prie 
menševikų, bet su rusų par
tija ji nebuvo susivienijus 
(nors jų atstovas Varšavos 
darbininkas Jagello, įstojo į 
s-d. frakciją Durnoje). Lat
vių social-demokratų partija 
tūlą laiką rėmė menševikų 
Organizacinį Komitetą, bet 
paskui jos vadai nukreipė ją 
į bolševikų pusę. Žydų Bun
das, išimant nežymią jo dalį, 
visuomet pritardavo menše
vikams ir prisidėjo prie Or
ganizacinio Komiteto. Kau
kazo social-demokratija be
veik visa stovėjo menševikų 
pusėje; iš jos tarpo yra išėję 
beveik visi įžymesnieji s.-d. 
atstovai Durnoje (čcheidze 
irgi kaukazietįs). Lietuvių 
social-demokrajtų partija ne
buvo ir tur-but dar iki šiol 
nėra prisidėjus prie Rusijos 
darbininkų partijos; ji buvo 
tarptautinė organizacija tik 
pagal savo pakraipą, bet su 
Internacionalu ji neturėjo 
organizacinių ryšių (taip, 
kaip ir L.S.S. Amerikoje, ko
liai nebuvo įstojus į Socialist 
Party). Bet lietuviai social
demokratai visuomet dau
giau simpatizavo bolševi
kams, negu menševikams, ir 
jeigu jie susivienys su ru
sais, tai galima laukt, kad 
jie prisidės prie Lenino fra
kcijos (nors, dalykams Rusi
joje taip sparčiai keičianties, 
gali būti ir kitaip).

Šiandie, kaip matėme, fra
kcijų spėkos Rusijos social
demokratijoje visai kitokios. 
“Bolševikai” pavirto mažu
ma, o “menševikai” pavirto 
didžiuma, ir dagi tokia dide
le! Šitos permainos prieža
stis yra tame, kad menševi
kų taktika pasirodė esant 
teisingesnė. Bolševikai yra 
stiprus revoliucinėmis frazė
mis, kurios užžavėja mažai 
susipratusius darbininkus, ir 
tuo, kad jie “apiprastina”

(menševikai ir socializmo mokslą, padaro jį 
ne -taip “painiu” ir todėl len
gviau suprantamu. Bet gy-

zmo srovei.

Apžvalga
SOCIALISTŲ LAIMĖ
JIMO REIKŠMĖ.

sam pasauliui grieštą klausimą 
apie kuoveikiausią taiką. Ir tuo 
pačiu laiku Rusų revoliucija nu
žymėjo kelią tam klausimui iš
rišti. ’ Mes pagraudenome visų 
šalių proletariatą susivienyti ko
vai prieš imperialistų užmačias 
tęsti dar toliau tą karę, vedamą 
viešpataujančiųjų klesų intere
sais.

Socialistai pasilikdavo vie
ni, atsiskyrę nuo kitų žmo
nių. Tik ačiū socialistų spa
udos stiprumui — iš vienos 
pusės, ir klerikalų bei tauti
ninkų vadų negabumui —■ iš 
antros, socialistai padiegda
vo apgint savo pozicijas.

: Kitokia taktika buvo pa-
i vartota karės pradžioje.
I Tuomet socialistai prisidėjo
i prie to, kad klerikalai tapo

Augščiaus paduotosios 
skaitlinės rodo, kad Rusijos 
socializmo judėjime, bent 
svarbiausiame Rusijos cent
re, Petrograde, viešpatauja 
social-demokratai. Jie suri
nko išviso
■bolševikai kartu) 450,000. 
Ne social-demokratinės sro
vės lošia tenai visai menkątvenimo praktikoje frazės ir 
rolę; skaičius balsų, paduotų šablonai negelbsti, ir todėl, 
už jų kandidatus (66,000), y- 
ra beveik septynis kartus 
mažesnis, kaip social-demo- 
kratų balsų skaičius.

Pagalios, pačioje social-de- 
mokrąti-joje menševikai yra 
netoli tris kartus stipresni 
už bolševikus (330,000 balsų 
ir 120,000). Ir tai, Petrogra
de, kuris skaitėsi stipria bo
lševikų tvirtove.

Iki dabartinės revoliucijos
buvo kitaip. Kaip patįs “bo- kad ne atstumus nuq savęs 
Iševikų” (didžiumiečių) ir savo pasekėjų. Taip atsiti- 
“menševikų” (mažumiečių) ‘ ko ir dabar, kada revoliuci- 
vardai rodo, pirmieji kitąsyk jos pergalė, atidariusi social-

Apie Petrogrado rinkimus 
rašo New Yorko rusų sočia-. 
lįstų dienraštis “Novy Mir”:

Daliniai (? “N.” Red.) 
rinkimai, šiomis dienomis 
įvykusie Petrograde, dar 
kartą parodė, kad revoliu
cinė demokratija, pada
riusi perversmą Rusijoje, 
turi savo pusėje plačiau
sias liaudies minias. Dau
giau, kaip 700,000 balsų 
buvo paduota tuose rinki
muose, ir socialistų blokas 
(social-demokratai, socia
listai revoliucionieriai ir 

1 darbiečiai) gavo iš to skai
čiaus 530,000 balsų, o visos 
buržuazijos partijos, sudė
tos į krūvą, — aplink 180- 
000.

Socialistų laimėjimas Pe 
trograde yra ne vienintė- 
lis. Dar anksčiau buvo ri
nkimai kaikuriuose mies
tuose prie Volgos ir Tom
ske, ir reikia pažymėt, kad 
ir tenai socialistai išėjo 
pergalėtojais iš rinkimų 
kovos?

Puikios rinkimų pasek
mės Pterograde ir kitose 
vietose liudija, kad gera ir 
teisinga yra ta praktiškoji 
politika, kurią veda mtisų 

t draugai Rusijoje (musų 
pabraukta, “N.” Red.) Vie 
nydamiesi su revoliucine 
Rusijos liaudies dalim, jie 
izoliuoja (išskiria) visus 
kontr-revoliucipius gaiva
lus^ ir tuo budu pasmerkia 
visiškam nepasisekimui ga 
limus iš jų pusės mėgini
mus sugrąžint senąją tva
rką. Toliau — jie vienija 
ir mobilizuoja visas prole- 
tariškai - respublikoniškas 
šalies jiegas generalei ko
vai už žmonių valdžią.

Ir nėra abejonės, kad 
šitokia politika socialisti
nis blokas praskina sau 
platų kelią į Steigiamąjį 
Susirinkimą ir išanksto už 
tikrina sau jame didžiu
mą.
“Novy Mir”, be abejonės, 

sako tiesą. Reikia pastebėt, 
kad tas laikraštis yra bolše
vikiškas (Bucharinui jį re
daguojant, jisai buvo net ul
tra - bolševikiškas). Ir vis 
dėlto, jisai pritaria tai takti
kai, kurios laikosi Rusijos 
socialistai.

O kaikurie musų draugai 
Amerikoje,, ažuot pasistengę 
suprasti tą taktiką, smerkia 
ją ir vadina net “nesocialis- 
tiška”. Iš kur tik atsiranda 
pas žmones drąsos lošti ne
klaidingų autoritetų rolę ir 
davinėt “socializmo” paten
tus?

Visų šalių darbininkai gali 
lengvai susitarti, jeigu tik jie 
supras savo klesinius reikalus, 
jeigu tik jie atsisakys eiti su im
perialistais ir m iii turistais, pri
sidengusiais tautų liuosuotojųj 
ir demokratų kaukėmis.

Aišku, kad konferencija, ku
rią mes šaukiame, gali duoti ki
tokį, naują visam dalykų bėgiui 
krypsnį. Aišku, kad jūsų laiš
ke keliamieji klausimai negali 
brt< skylimo priežasčia, negali 
pateisinti jūsų geidavimų tęsti 
karę toliau.

Pripažinę, kad kiekviena Jau
ta turi turėt teisės pati savo li
kimu spręsti ir savarankiai gy
vuoti, dalyvaujantieji konferen
cijoj gali lengvai susitaikyti Al- 
žatijos-Lotaringijos ir kitų kra
štų likimo klausimu. Dar dau
giau, visų šalių darbininkai, — 
kuriems imperialistai ir milita- 
ristai mokėjo įkvėpti neužsitikė- 
jimą kits kitu, — pasiliuosavę 
nuo šitokio neužsitikėjimo su
gebės susitaikyti taipjau klausi
mu atlyginimo nuostolių pada
rytų Belgijai, Lenkijai, Galici
jai, Serbijai. Supran tanias da
lykas, kad šitoks atlyginimas 
nuostolių nieko bendra neturi 
su baudžiamomis kontribucijo
mis.

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba tikisi, kad kaliau j an-

Kas del jūsų pasiūlymo, kad 
butų sušaukta talkininkų šalių 
socialistinių partijų atstovų pri
rengiamoji konferencija, tai mes 
turime pasakyti, kad tas klausi
mas, kaip mes jį pastatėme, ne- 
bcreikalauja jokios prirengia
mosios konferencijos. Mes ma
nome, kad musų konferencija 
atsieks to tikslo, kurį jį sau 
stato, tik tuomet, jei visi joj 
dalyvaujantieji žiūrės į save kai
po, į vieno vienintelio darbinin
kų judėjimo atstovus, o ne skai
tys savęs atstovais dviejų ka
riaujančiųjų pusių; jeigu jie vi
si supras, kad visi jie turi vie-

Kunigėliai pasitarnavo 
vyčiams.

Įdomus pasirodo dalykas. Vy
čiai neskaito ne tik savo organo 
“Vyčio”, bet ne ką teskaito ir ki
tus kuniginius laikraščius.

* * *
O tai matyt iš to, kad vyčiai

kaip tik socializmo judėji
mas .gauna progos plačiau 

i susidurti su gyvenimu, “bol
ševikiška” taktika netenka 
savo patraukimo spėkos dar
bininkų miniose.

Taip atsitiko pirmosios 
Rusijos revoliucijos laiku, 
kuomet bolševikai išpradžių 

1 pravedė partijoje Durnos 
boikotavimo obalsį, o paskui 
buvo priversti išsižadėti jo,

Darbininkų Tarybos 
Pozicija.

Į Vanderveldes, Hcndersono ir 
Thomas’o laišką Rūstį Darbinin
kų ir Kareivių A stovų Tarybos 
Pildomasai Komitetas atsakė ši- 
tolciu paskelbimu:

“Rusijos liaudis, pa^iliuosavus pačiu “duku 
nuo caro jungo, eina toliau. Ji ’ 
reikalauja, kad butų pabaigta 
tarptautinė skerdyne, už kurią 
visa kaltė puola ant visų šalių 
imperialistų, 
įį Rųsų revoliucija pastatė vi-

rapijonus.
Ar darbo žmones tuos laisves 

bondsus perka geru noru? 
Daugiąusia taip buna, kad dar
bo žmogus prispirtas prie sienos 
boso, kunigo ar “žandaro” (už
tai sakau žandaro, kadi Ameri
kos policija stačiai pradėjo tuo 

atsiduoti, kokis 
dar nesenai nustojo dvokęs Ru
sijoj), nusiperka' nors del viso 
ko., (be abejonės ne visi darbi
ninkai žino, delko jiems tie lai- 

jjsvės bondsai taip yni brukami).
Visai kitokį išvedimą galima

FRED BENDER
Išdirbėjus ir Pcrpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias 
Sankrovų Išrengėjas.

Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, ciga
rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir 

daug kitokių sankrovų.
1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av.
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AMERICAN EUROPEAN RATENT OFFICES (NS> 
256 Broadway.



I a u d o k i tęs
šis yra ištikryjy didžiausias išpardavimas drapanų, •Predalu. ir H^I'schaffnedo'ir

kuomet nors pirma buvo girdėtas Chlcagos mieste. Musų visas $50,000 sande s Hm bchattneno ir 
Marx’o Drabužių, Wilson Bros, aprėdalų prekių, Douglas ceverykų ir djuj k tų įzyhuų siuvėjų augs 
tos rųšies tavorų vyrams, vaikams ir kūdikiams, dabar parduodama nehunrt isl^UMba vertes. 
Už $10 praleistų Čia įgysite vertę $20.. Išpardavimas tęsias didžiausiu smarkumu, l amcg^tiKite 
kite čia rytoj, be atsisakymo. Tas jums apsimokės gerai. Mes esam priversti surinkti tuojau,
apmokėjimui neužmokėtų mokesęių. \

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!
Kainos nužemintos ant visų pirkinių. Atminkite, kad yra tūkstančiai kitų tavorų šiame^ ^įdeliame 
išpardavime už kainas daug žemesnes, negu pusę, kurių, delet stokos „vietos, negalime suminėti, nie 
ko nepalaikoma. Visas bus parduodama.

SIUTAI VYRAMS IR 
VAIKINAMS

Čia jus rasite tokius puikius 
rinkinius Pavasarinių ir Vasari
niu Siutų ir Overkotų, kokius tik 
galima rasti bile kur Chicagoj— 
puikus rinkinys siutų nuo pagar
sėjusių kriaučių, priskaitant įžy
mias Hart, Schaffner and Marx 
Drapanas, kurie bus parduodami 
už pusę ir, daugunu atvejų, ma
žiau negu už pusę jų reguliarės 
pardavimo kainos.

vienas skyrius Vyrų 
Siutų, puikiai austų 
liai dryži, tamsios 
siduodantįs po $12 
pymo Išpardavime 

tiktai
Kitas skyrius Vyrų 
naujausių modelių,
nėr and Marx siutai 
darni pigiau kaip $18,

Vaikinų 
nekurie dai- 

spalvos; par- 
Piiiigų Tau-

*6.95
Puikių Siutų 
Hart, Schaff- 

neparduo- 
r daugiau; 

Jųsų pasirinkimas iš šio skyriaus, 
musų Pinigų Taupymo $Q © C 
Išpardavime tiktai w.Ov

Kitas skyrius 
Puikių Siutų, 
Scotch audimo 
pardavinėjami 
Taupymo Isparti 
me tiktai

Vyrų ir Vaikinų 
rankomis pasiutų; 

visuomet musų 
•o $20; Pinigų

s12.45
Už $16.85 mes pasiūlome Jums pa
sirinkimą is daugelio Importuotų 
materijų ir angliškų modelių; 
daugiau kaip 20 įvairių pėtrenų 
Pavasarinių ir Vasarinių Siutų. 
Mes su pirkome šias drapanas par
davinėjimui po $27.50, ateikite ir 
patįs jas pamatykite; jos yra ver
tos ir daug daugiau, bet mes par
duosimu Jųsų pasirinktą siutą iš 
šio skyriaus musų dideliame Pi
nigų Taupymo Išpar- $*f fj 
davime už ■ O«Ow

V4IKU IR PAAUGUSIŲ MOKYK
LOS IR PAPUOŠIMO SIUTAI

Musų Vaikų ir Paaugusių skyriu
je jus rasite surinkimą Vaikų ap
rėdalų del Pavasario, kurie pir- 
miaus nebuvo parduodami .Chi
cagoj, ir bus parduodami už kai
nas, kurios vos tik padengs iš
laidas jų pagaminimo, neskaitant 
materijom. Čia Jus rasite moky
kloms siutų, visokios gerai nešio
jamos materijos. Pamatykite juos. 
Vaikų Norfolk Siutai Pavasario ir 
Vasaros nešiojimui; dailių petre- 
nų; $6 vertės; Pinigų $^* 
Taupymo Išpardavime wut'w 
Vaikų siutai vėliausių modelių; 
tanfsiai maišyti; reguliariai $4.50 
vertė; Pinigų Taupymo $O 
Iš^ačdavinie kaina
Vienas Skyrius Vaikų Siutų, vyro 
darbas,, vėliausių petrenų, geriau
sios tvirčiausios petrenos; extra 
stailės kišeniais, nauji pavasari
niai modeliai;, puikiausios mate
rijos; niekuomet neparduota ’jo
kio pardavėjo už mažiau kaip $10, 
jųsų pasirinkimas Pinigų Taupy
mo Išpardavime tiktai $E 
už $7.45 ir

VYRŲ, VAIKINŲ IR VAIKŲ 
KELNĖS

Čia Jus rasite kelnių departa
mentų, pripildytą įvairios rųšies 
kelnėmis. Kelnės visose naujau
siose spalvose, visokio dydžio. 
Virš 1500 porų iš kurių galima pa
sirinkti. čia paminėjame keletą 
is daugelio bargenų, kurie bus 
parduodami.
Vaikų Trumpos Kelnės; visų Vil
nų materiolai; vertos 75c AC|r» 
speciale kaina K'ww
Vyrų Verptų Vilnų Kelnės; taip
gi puošnus cheviots ir cassime- 
res; vertės iki $3.50; Pinigų Tau
pymo Išpardavime tik- $^ Cjjg

175 Poros Vyrų Tyrų Vilnų ver
ptos kelnės; visos naujausios nia- 
dos; naujausios materijos; jokia 
krautuvė CJiicagoj ar kitur ne
pardavė jas pigiau kaip $4; mes 
jų turime visokio dydžio; Pini
gų Taupymo Išpardavi- $O 4 C 
me tik
Musų . visas sandėlis augštos rų
šies kelnių, kokias mes pardavo- 
jome po $5, visos šiame pinigų 
taupymo išpardavime 
parsiduos tik po
Siutkėsiai, kelionei krepšiai, visi 
už nupigintą kainą laike šio Pi
nigų Taupymo Išpardavimo.

VYRŲ APRĖDALAI
Vyrų šleikos, reguliarės 
duoda j)o 19c, 39c, 49c ir*«wV 
Vyrų Naktaizos, Visokios Mados, 
vertos iki $1, visos parsi 
duoda po 19c, 29, 39, 49 ir vvv 
Vyrų Mėlyni Darbiniai Marški
niai; reguliarė kaina 75c; KC|f* 
šiame išpardavime wwG 
50c vertes, parsiduoda po

VYRŲ ČEVERYKAI >
Vyrų darbiniai Čeverykai, regu
liarės $4 vertės, specialiai. Pinigu 
Taupymo Išpardavi- $p JĮgJ 

ine •
Vyrų Paprasti, tvirtais padais 
darbiniai čeverykai; $4.50 vertės, 
Pinigų Taupyntb Išpar- $O 
davimo %aina
Vyrų Reguliarės $5 vertės Puoš
nus Čeverykai, visokio $*> 
dydžio, išpard. kaina
Vyrų Reg. $6 puošnus čeverykai 
juodi, rudi, angliški arba su kny- 
pkiais; išpardavimo kai $*į O K 
na vavv
Vyrų puikus čeverykai, verti $7 
ir $7.50; su knypkiais arba raiš
čiais; juodi arba rudi; $jį 
pardavimo kaina

Bukite tikri, kad jus esate tikroje vietoje. Jieškokite užrašo

CHICAGO CtOTHING COMPANY
1922-1924-1926 SO. HALSTED ST

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Korespondencijos

AKRON, OHIO

Amerikoniškos “sorkės.”
Birželio 13 d., čia tapo sureng

ta demonstracija, “prepared
ness”, pritraukimui maisto ka- 
nuolems ir žmonių simpatijos 
linkui kares.

Ėjo benas ir turčiai, o tarp jų 
matėsi suvargę, nukankinti, pa
juodę darbo žmonės... Buvo at
skiros lenkų, slavokų, ir rumunų 
kompanijos. Good Year Tire- 
and Rubber Co. darbininkai tu-< 
re j o ant krutinės po vėluką su 
vardu tos kompanijos. B. F. 
Goodrich Co. darbininkai rieše 
“jų pačių nupirktą” didžiausią 
vėliavą Ohio valstijoje.

Roberiniai karaliai labai tuo 
didžiuojasi.

Visi žmonių išnaudotojai T. 
Roosevetlo lupomis sako: “šia
me momente kiekvienas turi bū
ti patriotas, arba eiti lauk.” 
Keista. Kodel-gi dabar, kaip 
tik dabar, kuomet blogos valios 
žmonės suteršė tą vėliavą, į- 
stumdami šią Šalį karėn, prie
šais žmonių norą.

Vienas vežimas buvo padirb
tas pavydale tvirtovės, iš kurios 
kyšojo kanuolės. Ant to vežimo 
stovėjo keletas kareivių ir, laiks 
nuo laiko, šaudę važiuodami, o 
iš šalių tos “tvirtovės” buvo toks 
parašas “Wake up America!” 
Tai reiškia, kad Amerikos liau
dis pabustų ir kariautų prieš 
kitos šalies liaudį.

Ne. To visai nebūtų jeigu 
Amerika ištikrųjų pabustų iš 
letargo miego. Jeigu Amerikos 
liaudis-darbininkai pabustų, tai 
jie vietoj 
žmones
naudotojus

savo klcsos
kovotų prieš savo iš-

Čia darbininkai bruzda 
nemano, kad 
vien patriotizmu; jie reikalauja 
didesnio duonos kąsnio. Tūlą 
laiką atgal buvo sustreikavę 
“bootmakerlaf”, o nesenai “tire- 
makeriai”. Visi jie prašė boso 
didesnio duonos kąsnio. B. F. 
Goodrich Go. darbininkai -neor
ganizuoti. Jiems ponai paža-

BENTON, ILL.
Iš LSS. kuopos veikimo.

Birž. 9 d. LSS. 190 kp. suren
gė prakalbas. Kalbėjo A. Mont 
vidas apie Rusijos revoliuciją ii 
darbininkų reikalus,

Publikai prakalbos patiko 
Kuopon įstojo vienuolika narių

SENA - TV IRTA
TEiDEVITCI IJ if C. Imi IIX

I ieMiį Durnai
Chicago, Ill

praneša, kad del parankamo nuolatinio didėjimo rėmėjų, jie didi
na savo dabartinę vietą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni
škais įrengimais ir geriausios įgijamos nedegamos medegos.

tekturą, specialiai pagerintą del jųsų parankamo. Mes taipgi tu 
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu bu 
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 Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais iki 8 valandai, 
Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

i. Kiekvienas 
i iki $200.00.

ar vedę ar 
r jaunos.r

Mes skoliname del Stocky ardų 
šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos įrengimu 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų, užtikrinimų. Mas 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

IOCfiL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street,

Jus galite juos turėt 
gali juos turėti, $.r 
Moters ar merginos 

pavienios, senos s

kams ir tt.
algos padaroma į

rakandų

suteikiame paskolą

Telephone Drover 2116.

Milt
j 12-ta gatve arti Halsted Get. ChicaRs, III

BAN KĖŠ
COFFEE

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui.1 
Ateikite arba rašykite.

IIURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, III*

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

GteriauBioH 
emetonou ge- . 
reanU, negu 1 n 
kur jus sa-'4||a 
lite gauti .. H "° *C.

RYŽIAI |
Geriausios 

rųšies 12c. 
vertės par-jj^fj 
siduoda užv*w

SVIESTAS
Gera*

40 c.viralu. ..

ARBATA į
Priimniau- 

•ia, gvaran- « 
tuota, vertžai /j | Į n 
70c parsidu-('*|'|l|e 
oda čia po...

WEST SIDE 1644 W. Chicago Av.
1378 Milwaukee Av. 1836 Blue Island Av.
2054 Milwaukee Av. 2612 W. North Av.
1045 Milwaukee Av. 1217 So. Halsted St.
1510 W. Madison St. 1832 So. Halsted St.
2830 W. Madison St. 1818 W. 12th St. 1

3102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

iis rio

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
3418 N. Clark.

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga j krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

Akis egzaminuoja dykai 
Gyvenimas yra 

\ tuščias, kuomet
Pranyksta regėji- 

j ” v* s.
vartojam pa- 

^er’nlą Ophthal- 
a- tnometer. Ypati- 

nga doma atkrei- 
" - piarna į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

12th St. Tel Kedzle 8102 
Paulina. Tel Western 18 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
SU Chicago. I1L

jįRUSSJANA-ę 
į<TURKISHr-^

WITH SA

Garbė bentoniečiams, kad 
taip energingai darbuojasi šiame 
darbininkų minių atbudimo lai
ke. J. M. G.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplero*.

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted Sh, Chicago, Ill

WESTVILLE, ILL. 
Klaidos atitaisymas.

“N.” 141 nr. patėmijau, kad 
Apdraudos savaitė įvyks nuo 21 
ligi 28 d. birželio, gi turi būti 
nuo 21 ligi 28 d. spalio, šiuo tą 
klaidą atitaisau.

Merginą Mylįs.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu ___________ t _  _
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JTOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TĖMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

atvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
i ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5335

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N I K A B T I S
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

£ PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- t 
HI men is tiesiai už "wholesale” kainas. 9 
!Mes parduosime visiems. X

Levinthal Plumbing Supply Co., I
1637 W. Division St., Chicago, 5 

Corner Marshfield Ave. ®
Kalbama lietuviškai. V

Galutinai Pranešimas
DR. M. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviam* žinomai per 16 me~ 

tų kaipo patyrę* gydytojai, chirurgai 
ir akuierU.

Gydo aitria* ir chroniška* ligaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodai X-Ray ir kitokius elektros prie- 
taieue.

Ofbaa ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
Ht. netoli FUk St.

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

VALANDOS: A-9 ryto, Ūktai.

nuo

ScTwefber ».
Prisirengkite ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųšies deg 

karės teksai bus priversta mo

Pirkite už

Pirma extra teksai
pasidvigubins,

Apsirūpinkite su gėrimais, tas bus paranku 
dabartines kainas*

SCHREIBER BROS.
Deering Brandy ir Deering Rye $2.90
, Frenko Brandy $3.25 už galioną

0R.W. YUSZKIEWIC7

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kmi tori »luiad*xuM arba »Upna» akis. •* 

gpalvoe akauddjuno, atailankyklta pas mua 
1155 Milwaukee Ave.

|/ Valaodoa: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
M«d4UM»ėi 9 ryto iki 1 po piet.

Dykai šis puikus 
setas su kiekvie
nu galionu degti
nės.

Telefonas: Canal 
1527. Mes prisiu
sime į jūsų na
mus tą pačią die«

DENTIST AI
>aš mus del susitaisymo 

____ es vartojame geriausią 
auksą Ir padarysime jums darbą už

Ateikite 
dantų. i Wholesale & Retail Wines & Liquors

828 W. 14th St, Chicago. Telefonas Canal 1527

Vyiiški) Drapanų Baipnai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa-» 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $t5 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiui pamuš
tų overkolų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir "WK 
karais.

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

TEISINGIAUSIA UK GILIAUSIA 
LIMTUVIAMA

Bntaiaaa r«e«ptw m diOiMcfa atrtbų 
■eilvrlat, ar tie reeeptai LAetavM ar 
Amerika* daktaru. Tai rieaattad na

ta vilką aptiek* Baeteae ir M
*etta valetijej. Gydaelfag iralit rast ka
kle* tik paeaulyj yra vertajam**. Ga
lit reikalaut per laiiku*, e ai prieki
ais per *xpre*>.

Aptlekorlm Ir MviniBkan 
SOUTH BOSTON, MASS.

ORKESTRA-BENAS.
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moUrUkų, vyriokų, Ir vaiki licą. 
Ofisas ir Gyvenimai:

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

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

Oarodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tr 

sutrukimą skuros, spuogi 
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą 
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą 
aųsu, nosies ir gerklės “ 
gai Desitęsiančiij ligą?

Nors aš esu labai 
praktikos, aš noriu kiekv 
kviesti i savozofisą ii 
nuomonę. Jeigu aš n 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy 
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

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

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reurtihtizmą, raudonąją gyslą, užnųodijimą kraujo,

į,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai, dykai.

Priėmimo valandos; 9 ryto iki 8 vakare;
\ Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

n a it
as plėtmas, žaizdas, išbė 

blyškimą, mažėji 
tusmą krut>nėję, akių 

užm sen ėjusią, i b

itiiLi-. (i;dd;H del mmid did Ys 
ienq sergantį vyrą ir moterį pa- 

aŠ suteiksiu jiems savo geriausią 
asiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi-

Dr. L-ayton
14. S. HALSTED ST., ARTI M ADISON, CH1

t
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A. M. Matthews išdūmęs.

še

gęs 3329 S. Halstcd

jos” serus. Tų Šerų verte esan
ti tik 10 centų, o Matthews par
davinėjo jas po 70 80 centų. Ir

vo taipjau J. A. Cliinieliauskas,

thews nebe

tūlį “Laimę..

Languose,

augalų ir mineralių akmenų pri
dėta žmonėms privilioti, dabar 
tik krūvos purvo ir šlamšto be

ubtirn avė., nuims

Ne, neprigiiliti. 
du metni ati&il.

Šiandie aš esu jo apiekunu.

nevaro-
jnas ir išeisit

čią.

pakrikštijo va Tuo

Vadinasi, pas airius ir pigiau 
ir geriau.

Patinka apsivedimo 
ceremonijos.

Millspaug

si vedimo ceremonijas.

oro
ĮTAISYTAS iŠ formulę*- 
recepto; suteikto ižmintin- 

Egzoto zokonlnku,

• psireiAki# esą# stebėtinai pasekmingu 
nuo pėlimo pilvo ir tarnu, per- 
klės skaudėjimo, dusulio, palvos 
skaudė jimo, nustojimo apetito, a I Haičio palvoje, ect., eot., Šutai* 

n A ciomas išdirbėjo labai pagarsėjusio 

Si PAIN-EXPELLERKJ-
ir ištikimo draugo Hmy* 
naudojamo visame pašau* 
per pusę Šimtmečio-—25c. 

bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai it

visoje aptiekoee, 
užbįsakyti tieauai it

t F. AI>. RICHTEK 4b CO.
U -tO SfrMt. ’’ori.

3
2
31

Pranešimai
FASA R G A.—Draugijų pranešimus 

stelbiame be užmokestieš. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
iro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 

hioti tą pačią dieną, kada spausdi- 
4<mas dienraštis, nebegali but įdėti. 
-“Naujienų” adm.)

NAUJIENŲ B-VĖS DIREKTO- Į 
RIŲ POSĖDIS

m j ienų Bendroves direkci-

vakaro.

P. čereška,
N-n u B ves sek re t.

Roseland, Ill

Brighton Park.

rintieji prisirašyti. —Komitetas

susirinkimas

susirinkimas

Roseland, HI. —

H

žiavimas i West Pullniano mi-c

skus su dainomis ir prakalbo-
i m s

tini. (ierimu bus ant vietos, c
Kviečia Komitetas.

šiandie, 8 v.v., Mark White

Motinos, norinčios kad jūsų

mos savo vaikus, nejaunesnius 
(j metu amžiaus.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo pažįsta

miems ir draugams, kad aš atkelia
vau į 
noriu 
mais. 
r esu:

Chicago sveikas ir linksmas ir 
matytis su visais savo pažįsta- 
Maionėkite atsišaukti šiuo ad-

Nikodimas Petraitis, 
. Maple str., Chicago

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

A n t b o n y P u sh i n sk a s, 
Gen. Del., Chicago, Ill.

Pajieškau sesers Zabelės Merkevi- 
čiutės iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažeriu gmino, Bebrininkų kai
mo; keli mėnesiai atgal gyveno — 
1411 So. 49th St., Cicero, III, girdė
jau apsivedė su Padolckiu. Turiu 
į jį svarbų reikalą delei mirties bro
lio Miko. Ji pati ar kas ją žino ma
lonės pranešt šiuo adresu:

Stanely Mercovich, 
P O Box 463, .Herrin, Ill.

PAJIEŠKAU Veronikos Kidžnai- 
tės, Kauno gub., Panevėžio pav., Pu
šaloto* miestelio. Jeigu gyvenate 
Amerikoje atsišaukite. 'Puriu svar
bų reikalą.

.Justinas Kleveč

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie siuvimo 

moteriškų drapanų, dienomis ar va
karais. ’ Paprastą darbą moku sinti 
gerai. Su mokesčiu susitaikysime 
padirbus.

K. Waishnis,
3433 S. Lowe avė.

JIEŠKO DARBO NAMAI-žEMe

(uViskai, angliškai, rusiškai ir len
kiškai, galintis varlot rašomąją ma
šinėlę, turintis 4 metų patyrimą vai- 
sbiškoje raštinėje, jieško pastovaus 
darbo yaisbiškoje įstaigoje. Meldžia
ma atsišaukti laišku, šiuo adresu: 
No. 124 “Naujienos,” 1840 S. Halsted

DU JAUNI vaikinai norime gauti 
darbo ant farmed į vienų vietą pas 
gerus farmerius; i 
mažens Lietuvoje

■« * i r • _

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

FARMOS, FARMOS!

ATYDAI TŲ LIETUVIŲ, KURIE 

NORI PIRKTIES FARMAS.

SCOTVILLES APIELINKĖJ

Chas. Masiliūnas,

ukūs darbus. Ra- 
d. šiuo adresu: 
c-o t M. Walincius,

) Ilark^Mich.
JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS antros rankos ke

pėjas. Geram vyrui darbas ant vi
sados ir mokestis gera. Atsišaukite 
tudjaus.

Noriu gaut mebliuotą kambarį, 
šviesų, apielinkej tarp 20 ir 14 gat
vių ir Halsted ir Canal galvių.

Pasiūlymus adresuokite:
364 E. If6th St., • Chicago

A. G. Burdin g i c r i u s.

RANDAI

Aš laikau rcstoranlą ir kambarius 
del pernakvojimo; pąrenku vietą 
apsistojimui .ir ir susipažinimui su 
farmų gyvenimu, nes pas mane ap
sistoja labai daug farmerių. Taip
gi aš ir žinau daug farmų ant par
davimo, didelių ir mažų, ant leng
vų įšmokėjimij ir su mažu įmokeji- 
mu galima nusipirkti farmą. Todėl 
norintiems pirkti, aš galiu prirodyti 
visokio didumo»farmą.

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
pie farmas Scott vilios aptelinkeje, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

2910 W. 40 St., 
Tel. McKinley 3791.

REIKALAU.TAME merginą prie ka
vos, prieskonių ir ekstraktą skylių.

vai. po pietų. $7 į savaite pradžiai. 
ARBUCKLE BROS.

365 1£ Illinois St. Section L. Pugh
forminai Warehouse.

BEI KALINGA 3 patyrusių vyrų ir 
10 patyrusių vežėjų dirbti į scrap 
iron vardą. Atsišaukite į

i 1 »..... ........

subalomis ir ne-

R. Guzevic
704 W. 35th st., Chicago, 111.

Bl’IKALINGAS gaspadorius į pir
mos klesos bučernę. Del inlorma- 
eiiu kreipkitės ypatiškai ar per te-
lel’oną.

The Lithuanian Commercial Co.
301 E. 115111 St., Kensington-Chicių

Tel. Pullman 1161

REIK AI .A U.T AM E Ii ei u v i vi

20tli ir Halsted si.

čia tįsia i.
* Louis Sirupas,

rų prie sortavimo skudurą.

“OFF PRESSE-

ROYAL TAI I JOBS, 
Ave., Chicago

BUČERIS. Dar-

Bruno
18111 st.,

Šimkus,

REIKAAUJAME lietuvio vyro dir- 
i į “Wholesale-Retail Liquor Hou-

darbo. Geistina blaivas ir sąžinin
gas. Pastovus darbas teisingam 
žmogui. ’Gera mokestis geram žmo
gui. Atsišaukite greitai.

Chicago, Ill.

ris ant visados arba vakarais. Dar
bas nuolatinis. Gera mokestis. Nuo

Jeigu tik vakarais $11.50. Atsišau
kite tuojaus.

Chicago.

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

East St. Louis, Ill.

REIKALINGAS barbens subatos 
vakarais ir nedėliojo iki 12 valandai. 
Plačiau pasitarti kreipkitės prie

3116 S. Halstcd st

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA DIRBTUVE. 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN.

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE. . 

CHICAGO.

PASTOVUS
ATSINEŠKITE OVER-

ATEIKITE PRISIRENGĖ

REIKALAUJAME indą plovėjų.
Restoranas, 1356 S. Halstcd str. Chi
cago, Ill.

fr-i  ^—i11* #*##Mm*#m*4»

REIKALAUJAME patyFdsių mote
rų sutaisymui maišų. Atsišaukite 
tuųjaus. ' . _

ATIDUODAMA randon kambarys 
2 ar 1 vyrui. Garu šildomas. Atsi
šauki t į Mrs. A. K.
755 W. 32 St., Chicago, 111.

2nd floor.

JOHN SIIURM 
Restaurant and Bakery 

SCOTTVILLE, MICH.

PARDAVIMUI

PARDUODU duonkepyklą, arba 
atiduodu rankon sankrovą, gera bi
le kokiam bizniui.

PASKOLOS-MORGEČIAI

Chicago,

NEPAPRASTA PROGA! 
Parduodu 

labai pigiai.
mažai vartotą smuiką 

Atsišaukite greitu lai-

Place, 1 lubų, Raidė A.

PARSIDUODA bučernės ir groser- 
nės rakandai (fixtures) už pigią ka
ina. Atsišaukite šiuo adresu: 
3239 Halstcd St.,
----------------------U.............................  , II

PARDUODU už $200 gerai apmo
kamą duonkepyklą, kasdien įplau
kia $30. Rondos $30. 'furi but pa
rduota pirhi birželio 30 dienos. Lie
tuvių apgyventa apiolinkė. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą. 
552 W. 37 st., Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę. Geriausia 
viela mažojoj pietų pusėj. Apgyven
ta vieta lietuviais ir lenkais.

LOUIS KACER
500 W. 32nd SI.,

PARDUODU devynių kambarių 
murinę rezidenciją, akmeninis prie
kis. Pečiu šildomas. Lotas 53%x 
122^. Nebrangiai už grynus pini
gus. J. RITCHIE,
10632 Perry Ave

Phone Pullman 1639.

KAS TURITE parduoti “Cach Re
gister” tinkamą saliunui, nuo 5c iki 
$5.00 ir augščiau, malonėkite atsi
šaukti laišku ar ypatiškai.

GEO M. CHERNAUCKAS 
1900 So. Union Ave. Chicago 

Tel. Canal 1256.

PARDUODU greitu laiku sa
binių. Biznis gerai eina. Parda
vimo priežastis — noriu važiuo-

pažymėdami No. 121.

RAKANDAI
TURIU paaukauti «16& seklyčios 

seta vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą, ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai, firankos 

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

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

Chicago. Ill-

ls priežasties į kariuomenę išėji
mo parduodu rakandus labai pigiai, 
vos mėnesį vartoti. Atsišaukite: 
3401 Auburn Ave. Chicago.

Tel. Drover, 1071.

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 ?5 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokčs 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, HI.

NAMAI-ŽEMĖ

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

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

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
hučernės arba saliuno. Pasiskubin
kite. Norėčiau rasti Bridgeporto 
arba Town of Lake apielinkėje. At
sišaukite į

L Grig, 
Chicago, UI.

PARDUODU 3 flavų namą, 8 kanir 
bariai, 30 pėdų lotas. Garu šildomas 
ir karštas vanduo, 2134 Cleveland 
Avenue.

, J. Retterer 
161 W. Lake st.

NORIU pasiskolinti $800 ant pir
mo morgičio. Geras užtikrinimas. 
Mokėsiu nuošimtį ir gerą k<mnšo
ną. Geistina nuo pašalinės ypatos. 
Atsišaukite laišku į

“Naujienų” ofisą No. 123.

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. VaFandos dieną arba 
vakarais de! jųsų parankumo. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bcliios istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilietystčs, dailia- 
rašysi ės.

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

i»— ....... -I—inf.. V i- ■ . —. . .J ------

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS m PAVEIKSLAI

VodevRiaus Permaina: 
Paaedėlyj, Ketverge Ir Subate] 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas &c<

Subatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas 16e* 
HALSTED Ir O-ra GATV&

t LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS i
I N. LIDZIUSZ Valo, dažo ir prosina 

visokius drabužius
£ 3231 S. Halsted St., Chicago •
V Tel. Drover -1899 I

X#M* X *H#k X*M* X#*H* atari X#Mtt X*■■■’ U1 W **Jrw#*> t

I
 Miegok bile kur, bet valgyk J 

METROPOLITAN Ž
RESTORANE JC. J. SMERLIN, Savininkas | 

Atdaras visą naktį. Telcfo- J 
nas: Canal 2309. Z

22nd st. and Western Ave.
IOIO i e f 1 I I

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas / 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedėJ io- 
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiau# Moteriškų, Vyrliką, Vaikų 
ir viaų chroniikų liaą.

Valandos: 10—11 ryta, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomi# 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST„ 

CHICAGO, ILL.

Tel. Drovcr 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v 
Ncdeliomis pagal sutarimą.

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

ak.

. —"-i   —......—

Dr. Ramser

Prirenka visiem# tinkamu# akiniu# 
nuoja ir patarimu# duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryta 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484,

, *g**ml
Av*. *hm 
iki v*k* 
PO PiHih

i Parmos! Fa mos!
X Šiuomi pranešu ir patariu Lietuviams važiuoti ir pirkties far- 
¥ mas—ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl, kad jus

mino, kuris dabar toks brangus, o farmeriams to tik ir reikia—jie 
džiaugiasi iš to, nes jie brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu 
laiku tik pinigus kraunasi. Todėl, kurie norite farmas pirkties, 
kreipkitės į mane, nes aš turiu puikių farmų pardavimui. Gausite

Joseph Paleckis
Dogden, N. D

Telefono Canal #711

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijoa Hospitalese Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterim* ir mergi
noms.
siekai,

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra 
lenkiškai ir slavokllkal.

1731 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

i Daktaras
Specialistas iš

WISSIG,
Seno Kraįans

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

Speciališkai «ydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmu#, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
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.

-.. .. ...........- -...■# .................■■»■■*

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau
Visai Publikai. Akyse

Km man# išgelbėjo nuo varginančių Ilgui 
Saiutaras Bitterie. Al per praeitu# 4 metu# 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevi- 
rinimo xulvo ir dispepsijos. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgyta# maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėiimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, tonuose ir strėnos*. 
Niekur ai negavau pagelto# del savo sveikata*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Saiutaras BH- 
teris ir Saiutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius #4 
/avo paveikslą nebegaliu patint ir palikau 
laiminga naudodama Saiutaras Bitteria. Kai. 
na $1.00. Galima gauti geresniuose saliunoo- 
»< ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki# j:

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION
Jf.olet nuo visokią blogumą.

P. J. BALTRENAS, PROF

1709 So. Ilalsled St Tel. Canal 6417 Chicago, III.

D R. H AI R
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Mejodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa# 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Ra<- 
gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologilk* la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
»pėka bus Jums sugrąiinta. Ateikit pa# 
tikrą specialistą Ir ne prie imituotajų. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum# 
skauda ir kokią jų# ligą turit*, bet ji# 
jums pasakys pats, po apšiursimo.

Dr. C. H HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaforį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Nosies ir Gerklės
Keblumas

Priežastis nervų li
gos — Galvos skaudė
jimo — širdies arba 
Plaučių klinčių Ne
miegojimo naktimis ir

AR JUS TURIT ŠIUOS 
APSIREIŠKIMUS?

Ar jus knarkiate miegodami?
Ar jus atbundate sausa gerkle 

blogu skoniu burnoje?

Ar jus turite katarą?
Ar jums tankiai skauda 
Ar jūsų glylis varva iš g( 
Ar jus čiaudėjat ir 11 ? 
Ar jąs sunkiai alsuojate?

20 melą patyrimo ir lakstančiai

ii

mano
li-

Dr. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai 

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles

120 S. State St., 2-asaugštas
Skaitykit ir Platinkit 

NAUJIENAS .

a

□r. Povilas Žilvitis
Lietuviu Gydytojas, Chirurgui
5203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Telephone Yards 5032

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

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

i
‘eJepliont Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
Kiną* RubHi# Gydytoja# it (hlrurgaa.

Siitcinlisla? Moteriškų, Vyriikų ir 
Vilkiškų, tnipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: J !i79 Milwaukee A v#. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryta; 
Kampus North Ave, Kambary# 408 

J :30 iki 3 ir 7 :30 iki 0 vakar*.

D r S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2359 S. Leavitt St, 

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.




