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Gen. Pershingas jau Londone

karmom©

LONDONE

Tokio

BANKININKŲ SUSIRIN 
RIMAS PETROGRADE.

šimtų milionų frankų tiems 
“garbingiems tikslams.’’ $

NEW ORLEANS, birž. 9. 
— Suv. Valstijų iždo minis- 
teris, kuris dabar važinėja 
po visų šalį, praneša, jogei 
iki šiol esą parduota t. v. 
“laisvės bondų” už $1,3000,-

Kur nors už 2,000 mylių 
nuo Washington©.

nauja 
ne italų fro

Vokiečių imtinių skaičius 
siekia arti septynių tūks
tančių žmonių.

icarijos valdžia rengiasi už
traukti naują karės paskolą 
— šimtą milionų frankų. 
Bėgiu dabartinės karės Švei-

MUŠIAI BELGIJOJE 
NESILIAUJA.

Kelyj iš New Yorko j 
Archangelską.

at the P< Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879

VOKIEČIAI G
AUSTRA

Respublikos sostinė, San Sal
vador, ir keli kiti miestai 
paversta į krūvas griuvę-

IR JAPONAI SIUSIĄ Į S. 
VALSTIJAS KARĖS 

KOMISIJĄ.

OKMUIGEE, Okla., birž. 
8. — Vakar naktį čia siautė 
didelė audra. Netoli esan
tis kaimelis Eram visai su
griauta 
namas 
Nuostoliai dideli

PITTSBURGH, birž. 8. - 
Utarninke čia atsidarė 44 
metinis Labdarybės ir Patai
sos organizacijų kongresas 
Kongrese dalyvauja pusket
virto tūkstančio delegatų is 
įvairių šios šalies miestų.

NEW YORK, birž. 9. — 
Didysis šios šalies piniginis 
tūzas, J. P. Morganas ir Ko., 
vakar nusipirko už penkis 
šimtus mil. dolerių t.v. “lai
svės bondsų”.
> Gera but patriotu, kai tu
ri pinigų..

Didelis žemes drebėjimas 
Salvadaroj

Sako, kad pirma juos išnau 
dojęs carizmas, dabar — 
riaušininkai nenuoramos.

Kad paliuosavus areštuotus 
draugus.

IŠSPROGDINO TRAU 
KINJ.

UŽPULKITE VOKIE 
ČIUS!” -

PRAŽUVO SUV. VALSTI 
JŲ LAIVAS.

Haiti respublikos atašė ap 
leidžia Berliną.

Sako kaimiečių suvaziavi 
mas Petrograde.

JAUTĖ ŽEMS DRĖBĖ 
JIMĄ.

WASHINGTON
Suv. Valstijų agŲkulturos 
departamento apskaitliavi- 
mu, šįmetinė pjūtis šioje ša
lyje duosianti viso 6,56,000,- 
000 bušelių kviečių, arba 15 
mil. bušelių daugiau nei per
eitais metais.

Komisijos vadu busiąs gen. 
Togo.

TOKIO, birž. 9 
laikraštis Joruzu 
spausdino žinią, kur sako
ma, kad ir Japonijos valdžia 
rengiasi pasekti savo talki
ninkų — Anglijos, Franci- 
jos ir kit. — pavyzdžiu. Grei
tu laiku busią atsiųsta į Wa
shingtons specialė komisija 
tikslu bendrai apsvarstyti 
tolimesnį karės reikalų vedi
mą ir kitus su kare surištus 
klausimus. Komisijos va

du busiąs rusų-japonų ka
rės karžygis, gen. Togo.

LOREDO, Tex., birž. 9.- 
Pranešama, kad šiomis die 
nomis tapo išsprogdinta pa 
sažierinis traukinis, vyksta
ntis iš Mexikos Suv. Valsti
jų pasienin. Užmušta as
tuoni žmonės, jų tarpe du S 
Valstijų piliečiai 
Kansas,

NUSTATYS MAISTO 
KAINAS.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
ATMATOS.

minėtas 
ten įvyko 11 
mi žymesni 
mai buvo: 
1707, 1719, 1793, 
1851, 1873 ir šis

PETROGRADAS, birž. 9 
— Vakar čia pradėjo savo 
posėdžius laikinosios val
džios paskirtoji konstituen- 
tos komisija. Komisija, 
kaip žinia, turės prirengti 
reikiamų taisyklių busi
miems i rinkimams delegatų į 
konstįtuentą. Komisijos pi- 
rminwiku išrinkta Feodor 
Kokdskinas.

sako Lon-
pra nešimas. Nežiu-

strai persiuntė daugybę na
ujos kariuomenės ir įvairių 
karės pabūklų —iš Rusijos 
fronto. Apskaitliuojama, 
kad du trečdaliai visos aus
trų armijos dabar randasi 
Italijos fronte. Beto jiems 
į pagelbą ateina ir jų talki
ninkai vokiečiai: ir pastarie
ji atsiuntę kelias divizijas 
geriausios savo kariuome
nės.

Talkininkai labai susirū
pinę delei rusų neveiklumo. 
Sako, ačiū tam jų neveiklu
mui vokiečiai ir austrai da
bar turi progos siųsti ka
riuomenę prieš Franciją ir 
Italiją.

Liko tik vienas 
liaudies mokvkla.

NAUJA KARĖS PAS
KOLA.

Šveicarija rengiasi užtrauk
ti naują karės paskolą — 
100,000,000 frankų.
BERNE, Šveicarija, birž.

9. — Associated Press žinių

vienas is
kitas iš New Yor-

PETROGRADAS, birž. 9. 
— Austrų generolas Korh 
inteikė rusams formalį pa
siūlymą pradėti atskiros tai
kos tarybas. Tuo tikslu ji
sai paskyrė specialę delega
ciją, reprezentuojančią kiek
vieną austrų armijos divizi
ją rusų fronte, ir pasiuntė 
ją į rusų apkasus. Apie tai 
pranešta Petrogrado val
džiai.

Tuo pačiu laiku Petrogra
das aplaikė ir kitą praneši
mą, būtent, kad Kišenevan 
atvykusi specialė austrų ka
riuomenės delegacija, kurion 
įeina ir du generolai, tikslu 
užmegšti reikiamas tarybas 
su vietiniu Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
skyriumi. Valdžia buk įsa
kiusi areštuoti atvykusią a- 
ustrų delegaciją.

Tversią naują partiją; jiems 
padėsianti ir šios šalies 
valdžia.

Tatai pripažįsta ne vienas 
Posto korespondentas, 
bet taipjau įžymesnieji Pet
rogrado... pirkliai ir banki
ninkai. Ir jie saką, jogei 
dalykų stovis darosi nepa
kenčiamu. Vakar tie ponai 
vienoje Petrogrado bankoje 
laikę posėdį — prie uždary
tų durių. Jame dalyvavo 
penki šimtai žmonių. Ir ži
note ką? Susirinkimas kaip 
vienu balsu užreiškė, būtent, 
kad pirma ponus bankinin
kus ir vaizbininkus išnaudo- 
jo-valdė carizmas, dabar — 
minia nenuoramų-riaušinin-

Photo by American Press Association.

asekmės nesenai siautusios Illinois valsti

r DULUTH, birž. 9. — I. W. 
W. unijos valdyba vakar 
įsakė mesti darbą visiems 
tos unijos nariams, dirban
tiems Cuyuana kompanijos 
langlių kasykloje, kol nebus 
paliuosuota penkiosdešimts 
tos unijos narių, areštuotų 
Crosby, Minn., delei atsisa
kymo registruoties birž. 5 
dieną.

. WASHINGTON, birž. 9.- 
Vakar prez. Wilsonas nomi- 
navo-paskyrė dar tris nau
jus generolus, gen. Pershin- 
go pagelbininkus Francijos 
fronte — J. Morrisoną, W. 
Sibertą ir Ch. Mortoną.

LONDONAS, birž. 9. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vakar čia pribuvo busimos 
Suv. Valstijų kariuomenės 
Francijoj vadas, gen. John 
J.‘Pershin. Su juo kartu at
vyko ir visas jo štabas — a- 
pie 200 žmonių.

Gen. Pershing, sako, pasi
tikta su didelėmis ovacijo
mis.

Kitos žinios sako, kad ne- 
užilgio turėsią būti pasiųsta 
Francijon ir pažadėtoji Suv. 
Valstijų kariuomenė.

Kol kas ji tečiaus pagel
bėjo tik patiems socialistų 
renegatams, suteikiant jiems 
“atsakomingas vietas” val
džios įstaigose. '

Tokie yra tie “naujos par
tijos” tvėrėjai ~ nutupę į 
darbo žmonių naudotojų liz-

WASHINGTON. — Iš 
Washingtono pranešama, 
kad paskubusieji socialistų 
renegatai — Ernst Poole, 
Walling, ir kiti — rengiasi 
tverti naują socialistų parti
ją, kuri butų liuosa nuo “vo
kiečių intekmės.” Tos pa
čios žinios, beje, skelbia, kad 
tame darbe jiems gelbėsian- 
ti ir Wilsono administraci-

Matote, kaip bloga Rusi 
joje — bankininkams ir vi 
siems darbininkų naudoto 
jams. ' ,

WASHINGTON, birž. 9. 
— Oficialiai pranešama, 
kad šiomis dienomis išsodi
nta Francijos pakraščiuose 
šimtas Suv. Valstijų orlaivi- 
ninkų, kurie turės veikti sy
kiu su gen. Pershingo armi-

AMSTERDAM, birž. 9.— 
Žinios iš Berlin© skelbia, jo
gei vakar Vokietijos valdžia 
inteikusi pasportą Haiti re
spublikos atašei. Tai pasek
mė notos, kurią tos respub
likos atašė inteikė Berlino 
valdžiai. Sakoma, kad Ha
iti respublikos valdžia už
protestavusi prieš neapribo
tą vokiečių submarinų veiki
mą ir reikalavusi atlyginimo 
už padarytus tos šalies pirk- 
lybai nuostolius — tuojau. 
Berlino valdžia atsisakė iš
pildyti -Haiti respublikos re
ikalavimą pirm negu bds pa
daryta tyrinėjimas.

RIO DE JANEIRO, birž 
9. — Griuvus vienam dide 
liam vidurmiesčio bud ink u 
Ri'o Cariocoj užmušta sep 
tynios dešimts penki žmo 
nės.

Adrese

KAUJIEMOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET 
CHICAGO, II^JUINOIS 

TELEPHONE CANAL 1508

PETROGRADAS, birž. $ 
— Specialis Chicagos E v e- 
n i n g P o s t koresponden
tas, William G. Shepherd 
praneša iš Petrogrado seka
mą: — Rusija svyruoja tar
pe carizmo ir gaujos nenuo
ramų. Suv. Valstijos ir jų 
talkininkės turi skaitytas 
su tuo rimtai. Prie dabarti
nio dalykų stovio Rusija ne-

LONDONAS, birž. 9. — 
Prasidėję užvakar mūšiai 
Belgijos fronte nesiliauja. 
Po pirmo vokiečiams užduo
to smūgio ties Wytschaete 
ir Messines jie bandė atsi
griebti. Vakar po pietų vo
kiečiai atkartotinai atakavo 
užėmusi jų pozicijas priešą. 
Be pasekmių 
dono 
rint vokiečių atakų anglai 
P a tė KO* g e 11. 5r ė. jtaia, 
menės žinion. Imtinių skai
čius jau siekiąs arti sepyt- 
nių tūkstančių žmonių.

Mušis dar tebesitęsia. Vo
kiečiai skubiai siunčia susti
prinimų Belgijos frontam 
Gen. Hindenburgas norįs ne
tik sulaikyti besiveržianti į 
priekį priešą, bet ir atimti iš 
jo svarbias Messine ir Wyt- 
schaete augštumas.

PETROGRADAS, birž. 9 
— Atsibunąs čia Rusijos ka
imiečių suvažiavimas vakar 
priėmė rezoliuciją, raginan
čią kareivius1* fronte klausy
ti savo vyriausybės ir daryti 

visa, idant apgynus revoliu
cinę Rusiją. Rezoliucijoje 
tarp kita sakoma, būtent, 
kad tų, kur reprezentuoja 
revoliucinės Rusijos idealus, 
pareiga paaukauti visa jos 
apgynimui nuo išlaukinio 
priešo.

skatiko.
Kiti pranešimai, beje, sa

ko, kad nuo žemės drebėji
mo nukentėjo ne vien tik so
stinės g y v e n t o j a i. Miestai
Quezalepaque, Nejapa, Sų- tuiUUj 211 IllV'II Iv/S, 
Santa Tecla ir Majiconas tai
pgi liko tik krūvomis griu- 
vėsių.

Viso nuostolių padaryta 
už kelioliką milionų dolerių 
— sako pirmieji pranešimai.

Salvadoro respublika tai 
nuolatinių, žemės drebėjimų 

’masis, istorijoj pa
žemės drebėjimas 

$9 metais. Seka- 
žemės drebėji- 
575, 1594, 1659, 

1815, 1839, 
pastarasis.

KRISTIANIJA, birž. 9 
Žinios iš Norvegijos sos 
Ibia, kad tos šalies 
rengiasi nustatyti maisto 
reikmenų kainas. Tas k.lau- 
simsa jau svarstoma- Norve- 
lų-gaie pnverO  p   j 
dyti minių reikalavimus — 
suvaržyti Įsibėgėjusius spe
kuliantus, kurie, naudoda
miesi karės laiku, plėšia tos 
šalies liaudį.

WASHINGTON, birž. 9. 
— Georgetown universitatės 
seismografas vakar užregis
travo stiprų žemės drebėji
mą — 2000 mylių atstume 
nuo Washingtono. žemės 
drebėjimas tęsėsi virš vala
ndą laiko.

si rodo neką gaus — tai delei 
silpno sveikatos stovio, tai 
del kitų aplinkybių 
tomą, kad iš to maža kas 
eis... Minia šeimyninkauja. 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos pirmininkas 
M. Čcheidze ir jo vienama- 
niai šiandie yra neapribo
tais padėjimo viešpačiais Ru 
sijoje... Tai jie viešai denun- 
cijavo dabartinę karę impe- 
rialistiška. Tai jie užsispy
rė reikalauti talkininkų pa
skelbti karės tikslus. Tai 
jie,priešinosi vokiečių triuš- 
kinimui, kol talkininkai ne
atsisakys savo imperialisti
nių tikslų. Tai jie... jie daug 
ką padarę.

Ir visoks bandymas pri
versti juos prie susipratimo, 
būtent, kad Rusija privalo 
triuškinti vokiečių autokra
tiją, idant išlaikius savo de
mokratiją, nuėjo niekais.

Vadinasi, bloga, begalo 
bloga. Ir tą blogą šiandie 
gali pataisyt tiktai diktato
rius — sako koreseponden-

UNDINE, įtalpa, birž. 9. 
Pusiau oficialjs italų val- 

i pranešimą/ sako^ jo- 
metais, pwirnnmlFas M. fgiu pastarųjų kelių dienų 1 
Krustalev Nosar, paskelbė (sonzo ir Garso frontuose au 
pilną nepriklausomybę Pere- 
jaslavo distriktui, Ukraino
je. Tuo pačiu laiku M. Kru
stalev Nosaras uždraudęs 
gabenti maistą ir amuniciją 
į karės frontą.

Tatai liudytų, kad Rusijo
je įsisteigė dar viena respu
blika — po to kai paliovė gy
vavusi Kronštadto. Aiškes
nių žinių apie tą “Perejasla- 
vo respubliką’' tečiaus dar 
stoka. Gali but, kad tai yra 
tik šiaip gandai.

PETROGRADAS, bi
Čia gauta žinių, joge 

rbininkų Atstovų "Tarybos džios 
Nežiu-j.feteiguąios. d

PERTRAUKE DIPLOMA- j 
TINIUS RYŠIUS.---- J

NEW YORK, birž. 9. — 
United States Steamship ko
mpanijos valdyba praneša, 
kad tos kompanijos- laivas 
Frederick, išplaukęs iš New 
Yorko sausio 2 d. 1917 m. 

ske- i Archangelską, Rusijon, vei- 
aldžia kiausia yra žuvęs. ‘ Nuo jo 

nebegaunama jokių žinių 
pradedant sausio 18 d. š. m.

kt>s sostinė paversta j krū
vą griuvėsių ištikusiu vakar 
žemės drebėjimu ir po juo 
sekančiu Izalco vulkano iš
siveržimu. Ką nesunaikino 
žemės drebėjimas, tą užbai
gė išsiveržusi vulkano lava. 
Pirmieji neaiškus praneši
mai sako, jogei toje katas
trofoje turėjo žūti apie keli 
tūkstančiai žmonių. Sen Sa
lvadoro gyventojų skaičius 
siekia 67 tūkstančių žmonių.,

tų paimti savo geležinėn ra 
nkon seimyninkaujančią mi 
nia... Kerenskio? Ir ik hd.
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RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 25c porai.

Nedlioje, Birželio 10, 1917

PU KUS PIKNIKAS

sau

i

PASTABA: Iš visų dalių miesto imkite 22-ros gat. karus, kurie 
daveš iki Riverside karų, o paskui Riverside karais iki daržo.

Maloniai yra kviečiami visi lietuviai atsilankyti ant šio PUI
KAUS PIKNIKO, kuriame visi gražiai pasilinksminsime ir linksmai 
praleisime karštą vasaros dieną, pasimatysime su draugais bei drau
gėmis. Kviečia KOMITETAS.

O dabar jau pas musmirti.
duonos davalei po zapostovkai,

Laiškas iš Anglijos Rusijoje
(Žiur. nr. 136).

«

skryblių. Tokius skryblius de-

ka-

*

i ĮIMTI h Ad

Latvių reikalavimai.

A STATE BANK
Laiškas iš Rusijos

ir

rarin es reformas.

daro.

'but pavestas valstiečių atstovų mus sudegino, prikazus išdavė

i?.-'

•tos

sidedančių iš užinteresuotų dar
bininkų atstovų ir pramoninin-

ti Londone kokie penki ar dagi 
dešimts metų atgal, ir kas tik

Eių, tai geriausia butų pasakius: 
kaip dianguj, taip ir'ant žemes. 
Jei ir butų koks skirtumas taq> 
amerikiečių ir škotiečių draugų,

Socialistų - Revoliucionierių 
konferencija Maskvoj priėmė

Rusijos socialistinių partijų rei
kalu:

mokamas, visuose užsiėmimuo
se ir įstaigose, dirbančiose šalies Valstiečių suvažiavimas.

SAMARA. — žmonių valdžios

Socialistų-Revoliucionierių 
Rezoliucijos.

Jonija pasiuntė V. Durnos pirmi
ninko Rodziankos vardu tele- 
gramąs kuria reikalauja, kad 
butų panaikintos Latvijoj baro-

21 kuopa yni jauna ir maža, 
narių turi apie dvidešimts tris.

. - ------------- ----—-------- j,------------ ^...,,^3 -- -------------.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Rfcth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Spocialiata* MoUrlikq, VyriJkq, Vaiki 
Ir viai ehroniiki Hgq.

balandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietį. 7-’8

suvažiavimas išsitarė už reika
lingumą urnai organizuoti visos 
Rusijos valstiečių sąjungą. Or
ganizavimas vietos sąjungų turi

sa tai didelėj madoj pas Ameri
kos socialistus... Kas del auto
mobilių, Londone aš patsai

—Jeigu tik “zemskasai” 
grįš atgal Djakovkon, tai

i care. Nedėliomis 10—1 po pietų.
13354 S. HALSTED ST., arti 34 ST 

CHICAGO, ILL.

bes kad ir šitokiame Rankpelnio 
pamoksle:

“Galų gale jaū yla pradeda 
lįsti laukan iš to maišo, kurį 
taip slėpė “Laisvė”, “Kelei
vis” ir “Naujienos”.

“V. Kapsukas dėlto neįtiko 
tų laikraščių redaktoriams, 
kad atvažiavo Amerikon be 
tam tikro “frakoto”, aukšto šil
kų skribliaus, baltų pirštinai
čių ir atsisakė pavažinėti au
tomobilium bei paragauti “a- 
merikoniško” ąlaus... tas vi- 

’ skas Amerikoj labai madoj, y- 
pač dabartiniam šimtmety....”

Dar niekas nėra matęs, kad 
koks nors socialistas Amerikoj

Veda visokias reikalas, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierds.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted Sf.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

~...........- —

su darbininkais. Visi ginčai 
tarp dirbančiųjų ir pramoninin-

mo pamatais visuotino, tiesaus, 
lygaus ir slapto balsavimo, o 
Seimas turės paskelbti demokra
tų respubliką su vienu įstaty
mų leidžiamuoju butu, paskelb-

riose mums tenka gyventi i 
veikli. J. E. Vasaitis.

-ai.. '-' . ...ji U-

kiūtos agrarinės reformos ir 
kad Latvių kraštui butų suteik
ta pilna autonomija.

ir visuomeninių organizacijų 
komitetų. ' /

Iš pirmesnio mano laiško 
skaitytojai, tikiuos, galėjo su-

LIETUVISKA8 AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi sknudnniaR arba silpnas akiu, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite, pas mus

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

9 rvto iki 1 po piat

Svelninėje. 
, Chicago.,

Redakciją 
liukais ir k ei vergais, 

Maicinkcvičiaus svetainėj, 1036

kas turi dirbti baltomis piršti
naitėmis už 10 centų pora, arba 
dvi poros už penkioliką centų, ir 
laikydavo per visą dieną. Na, o 
Rankpelnio redaktoriai nori

Gal šitai ir labai nepatiks 
škotiečiams “abstinentaips”, bet

geriau, suko, tegul zems- 
daugiau čia nepasirodo.

Jis atsiuntė škotiečiams krepšį 
blėkų draugams amerikiečiams

pro voką torių.
pranta reikalą ir vardan naujos 
Rusijos labo, be abejo, tokią 
menką auką ( padarys mielu 
noru.”

patsai karalius Mikalojus. Po
licijos anei dūko nebėra, katrą 
pagauna,
Iš turmų visus saldotus, laipo ir
valnus, išleido ant valios, tur-

Rengia

Liet. Soc. Sąjungos 
170 Kuopa 
Subatoje, 

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

8132 Vincennes Ave.
Pradžia 5 vai. po pity 

Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus atsilankyti 
į šį pikniką, kur turėsite pro
gos pasilinksmint ir pasišokti 
ugi vėlai nakčiai. Taig, drau
gai j r draugės .nepamirškite 
atsilankyti į minėtą pikniką.

Kviečia visus LS.S. 170 kp.

s

Londonas bus didelis lietuvių- 
socialistų judėjimo centras. Čia 
dirva didelė, tik buvo apleista, o 
Škotijos socialistai negalėjo pa
siekti. Tarp Londono ir Škoti
jos mat tokie ledynai gulėjo, 
per kuriuos škotiečiams sunku 
bavo perlipti. Jei ne tie ledy
nai, butų galėjęs atvažiuoti bent 
vienas pagyventi kokį porą mė
nesių, paagituoti, įsteigti kuo
pą, paskleisti literatūros, įsteigi 
ii tinkamą Rankpelnio agentū
rą. Jie, matyt, nežinojo, kad 
Londone galima dikčiai išplatin
ti Rankpelnį, bet užtat jie visa 
ką gerai žino apie Ameriką, kaip 
ten kas ką veikia ir ko ir kiek 
ten dar socialistams trūksta...

Kapsukas mat įsodino juos, 
draugus škotiečius, į dorųjų eki
pažą, tai jie sau ir važinėja, su
ka aplink Rankpelnio duris.

jai-kebmenai.
da užsivelka fcoks kriaučius ei
damas į vestuves, bet aš nei to 
nesu matęs. Kas del baltų pirš
tinaičių, tai tiesa, kad ir aš jo
mis’ dėvėdavau: mat “yra ma-

“Socialistų - revoliucionierių 
partijos konferencija Maskvoj' 
atranda:

L. kad revoliucija likvidavo 
visą eilę taktikos skirtumų tarp 
soc.-revoliucionierių partijos ir 
social-demokratų partijos;

2. kad abidvi parti j i, vado- 
vaudamos klesine-socialistine 
mintim, savo politiniame darbe 
remiasi — kad ir ne vienodu 
laipsniu tomis pačiomis vi
suomenės grupėmis: proletaria
tu ir sožiaus darbo žmonėmis;

3. kad bendrumas darbo ir 
artumas agrarinio klausimo

yra neabejojamas

Subata, Birželio 9, 1917.

iPKNIKAS
§ REMIAMAS SUJUNGTOMIS SPĖKOMIS 

KETURIŲ DRAUGIJŲ
■■—.ii l .. iį ........r......  .....-.—i.............. ...... ........ . ................ ....................................................................................................... ...... . ............. . ..................

D.L. Kiigaikščio Keistučio”, “Apšvietimo Brolių”, 
“Lietums Brolių ir Seserų Amerikoje” ir “Jaunų

Yru Liet. Draugiško Pašalp. Kliubo”

Rengia

Li etniška Tautiška Liuosybės Dr=tė

Ned, Birželio June 10,1917

Leafy Grove,
WILLOW SPRINGS, ILL.

Inžanga 25c porai.Daržas bus atdaras nuo 9 vai. ryto
Kas mėgsta praleisti Šventadienį ant tyro oro, lai turės progos 

vasaros šiltame ore atsigaivinti šviežiu ir šaltu alumi ir parūkyti 
gardžių Havanos cigarų, o taipgi pasilinksmint ir pašokt prie gra
žios lietuviškos muzikės. Taigi nepamirškite atsijankyti, kaip seni 
taip ir jauni būti šiame piknike. Kviečia visus KOMITETAS.

PASARGA: Važiuodami imkite Arcber-Cicero karus iki City 
Limit, o paskui Chicago-Joliet karus, kurie daveš iki pat daržui.

tanuos, kad amerikiečių drau
gų gyvenimą ir veikimą pažįstu. 
Ir aš nemačiau Rankpelnyj nei 
vienos teisingesnės apie 'ameri
kiečius pastabos, kuri liudytų, 
kad Rankpelnio redaktoriai 
kiek nors nusivokia, ar bent 
šiek-tie k orientuojasi užjūrio | 
draugų gyvenime, santykiuose ir 
darbuose. Amerikiečiams drau
gams, kurių labai retas kas 
Rankpelnį tegauna, tikiuos, bus 
indomu pasižiūrėti į Rankpelnio

sykį automobiliam, ir tuo pasi-| 
važinėjimu dg. Kapsukasjfcuvo 
dagi labai patenkintas. Kad jis 
ten negėrė alaus tai labai gerai 
padarė: “amerikanckas alus” 
negardus. Čia, Anglijoj, Škoti
joj, tai yra bent visokio, ir gar
daus. Beto, saliunai čia gražus, 
suolai minkšti: atsisėdau sau, ir 
trauk “biterį” su kokia šalia sa
vęs juodake — kas “labai ma-

programo 
faktas;

4. kad atviras abidviejų par- Į 
tijų gyvavimas, jų giminingas 
ryšys su politine proletariato or
ganizacija — diarbininkų atsto
vų tarybomis — ir jų bendras 
ten veikimas verčia anksčiau 
susiartinti;

5. kar kovojant atskirai už 
bendrus mums siekinius ir inte
resus mes tik eikvojame ir dar 
labiau skaldome savo jiegas; to
dėl tardama,

kad įsteigimas vienos socialis- 
i tų partijos Rusijoj labiau atsa
kytų ir tarptautinio socializmo 
principams, ir darbininkų rui
mų geidavimams, konferencija 
mato būtiną reikalą susiartinti 
abiems partijoms, ir sveikina 
kiekvieną žingsnį, kuris bus tuo 
krypsniu padarytas.”

I Darbininkų politikos klausi-

Kazimieras Gugis

I

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

JcVlW^liontnninio padė
jimo; kati revoliucijos pasiseki
mas būtinai reikalauja umaus 
pakelinio proletariato gyvenimo 

— proletariato, kurį ca
ro valdžia buvo pastačius elge
tų padėjime; kad šaliai išvesti iš 
dabartinio jos baisaus ekonomi
nio padėjimo būtinai reikalinga 
urnai apriboti autokratinė galia 
kapitalo atskirose pramonijos 
šakose, — konferencija mano, 
kad dienos tvarkon turi but pa-

................. ..............................................

Rusijoj
/ ■

Grįžtančių politinių emi
grantų koiiroles reikalu.
Kad dabar plitiniai emigran- Į 

tai miniomis grįžta atgal Rusi
jon, tai laikraitis “Don” mano, 
kad būtinai rekalinga įvesti šio
kia tokia konfolc, kad su grįž
tančiais emigftntais neįsibriau- 
tų kartų ir vsai negeidžiami, 
įtariami elementai: “Den” sako:

“Musų nuonone, reikia būti
nai įsteigti tim tikras kontro
lės organas, ktris užsiimtų emi
grantų asmen; ištyrimu ir suži
nojimu. Tokiai organas turėtų Į 
susidėti iš 1) karės žvalgytojų! 
atstovų ir 2) pecialių revoliuci
nių partijų dstovų įgaliotinių, j 
Emigrantamsalvykus Petrogra- 
zL.n iUps sulaikyti
patina." Suprantamas* dalykas, 
kad toks sulaikymas dargi 
dviem dienom gali užgauti emi
grantus. Bet dabar laikas toks 
atsakomingas, kad smulkesnė 
asmenine skriauda turėtų but 
statomą antron vieton. Reikia 
Rusiją apsaugoti nuo šnipų ir

su-

ANTRAS PIKNIKAS
DRAUGYSTES MEILĖS LIETUVIŲ AMERIKOJE

Su trimis dovanomis: 1) $5 pinigais; 2) Moteriškas auksinis žiedas, vertės $; 3) Skėtis, vertės $3.00
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 10 d., 1917. ,

JAMES FIRTIK DARŽE, 40th St. ir Harlem Ave., Stickney, 111.
Pradžia 9 valandą ryto. Kurie neturės dovanoms tikėtų įžanga 25c porai.

Didelis ir gražus daržas, kuriame bus dar pirmu syk lietuvių pikmkas. Atvažiuokite visi, nes 
tyrame ore ir didelių medžių pa!us ir kiti leri girnai. Grieš puikiausia munk^po ^^^aS«AS^%ITETAS.

PKARCA' Važiuokit bile karais iki Ogden Ave. Ogden Ave. karais iki 48th Ave. Pot am Berwyn- Lyoi^š'karais iki kampo Ogden ir Harlem Ave. Išlipę eikit i pietus iki daržui Daržas yra du bloką, 
šioj pusėij Chcrnaucko daržo.

tarybos nariams. Išreikšta pa
geidavimas valstiečių sąjungon 
patraukti taipjau kareivius-val- 
stiečius. Patvirtinta laikinosios 
taisyklės apie naudojimąsi že
me, kol Įsteigiamasis Seimas iš- 
riš žemės klausimą. Pripažin-

Jusy Pinigų Saugumas yra Užtikrintas 
Kada Jie Randasi Stipriame Banke

Central Manufacturing District Bankas yra taip 
saugus kaip geriausias bankas Amerikoje. Yra pil
noj prasmėj žodžio IJ ETŲ VISKAS BANKAS, nes 
jame lietuviai dirba ir lietuviai laiko savo pinigus. 
DAUG LIETUVIŲ YRA ČIA PASIDĖJUSIŲ SA
VO PINIGUS,

j 3 nuošimtį moka už padėtus pinigus.- Duoda pasko- 
j las ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chica- 

gos. Apsaugoja namus ir naminius daiktus nuo ug
nies, Parsamdo Bankines skryneles (boxes), Par
traukia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką 
abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.

KALBAMA LIETUVIŠKAI.
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. Turtas virš 
$2,400,000.00.
Sukatomis atdaras iki 9 vai. Paprastais vakarais iki 
4 po pietų.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th St. Netoli Morgan gtv., Chicago, Ill.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas ant Bridgepoyto 

Po vAižips Priežiūra. \

Ii u, o kol-kas vielos ribose ir or
ganizuotose formose, pamatinių 
ekonominio minimalio progra
mų reikalavimų, ypačiai ir ar
timiausiu laiku; Iš Astuonių va
landų darbo dienos, nesumaži
nant mokeslics už darbą, tuo 
pažymėjimu, kad, diel šalies u- 
kio paįriino, butų nustatytas

lingiausių gyvenimui daiktų; 2) 
nustatymo minimum irtokes- 
ties už darbą visuose valstybės ir 
vietos valdžių užsakymuose; 3) 
įsteigimo principo, kad1 kariuo
menei privalomieji, besinaudo
jantieji atostogų ir dirbantieji 
šalies gynimo darbuose, turi 
but skaitomi kaipo taniaujanlįs 
valstybei, o ne privačiam pra
monininkui, ir todėl negali but 
pramonininko atleidžiami iš 
darbo; kareiviai gi, komandi
ruoti į fabrikus ir dirbtuves,

nijos ūkininkų alstivų suvažia
vimą. Valstiečiai iš visų guber
nijos pašalių atsiuntė du šimtu 

u?atstovų. Priimta rezoliucijos, 
kuriomis suvažiavimas pripažį
sta laikinąją valdžią ir išreiškia 
jai užsitikėjimą.

Suvažiavimas nutarė steng-

akių visokioms neorganizuotų 
atskirų kaimiečių kuopų riau
šėms, suirutėms ir pogromams, 
kas labai pakenktų tinkamam 
žemes ir laisvės klausimų išriši
mui. Suvažiavimas išsireiškė

įsteigiamąsias kameras rišimui 
į nesusipratimų žemės naudojimo

viršininkus.
Kaip dabar valstiečiai žiuri į 

kadaise buvusius savo “globė
jus” viršininkus matyt iš šitokio 
atsitikimo, pranešamo iš Novou- 
žensko apskričio. Kaimo Dja- 
kovka visuomenes komitetas ga
vo iš apskričio komisoriaus 
pranešimą, kad buvusieji žemie
čių viršininkai privalą, kiek ga
lint, pasilikti savo vietose ir to 
liau savo priedermes pildyti kaip 
ir prie senosios valdžios. Suži
noję apie tai valstiečiai pasipik
tini begalo ir pakėlė aštrinusį

su
mos 

taip “gražiai” paprašysim jį iš
sinešdinti, kad jo nė’ kvapo čia 
neliktų. Mes mokėsimo apsiei
ti ir be tų ponų!

Ir komitetas pasiuntė komi-

Musų skaitytojas, p. J. Žemai
tis, Sioux City, la., atsiuntė 
mums laišką, kurį jis gavo nuo 
savo krikštatėvio iš Petrogrado. 
Laiškas rašytas kovo 4 (17) š. 
m., ir turi savo indomumo, tat 
čia jį ištisai paduodame:

Mielas krikštasuniau Juoza
pai! Sveikinu tamsią ir linkiu 
Viso gera. Nuoširdžiai dekavo- 
ju, kad siuntei man laiškų; aš 
gavau tamsios laišką 18 vasa
rio, bet tuojau nerašiau, ba pas 
mus dabar naujas apsivertimas. 
Pristigom duoneles; sustojo vi- 
si zavodai, susivienijo vaiskus ir 
kazokai su darbininkais su vi- 
įsom strielbom ir su pulemiotais, 
nugriovė visas policijos sytas ir 
11. ... . . »

URA! URA! VISI Į

Raisinį Pikniką
Su Dovanomis Keturių Dalykų, Vertės $8.

Dr=stė Leb=Gvard D. L. K. Vytauto
Pirma Divizija Raitelių ant Bridgeport*)

Ned., Birželio June 10,’ 17
v «— Cherpaucko Darže,

Tikietas 25c porai.
KOMITETAS. •

Pradžia 9 vai. ryto.
Visus kviečia

kad saldotai enarolų arba api- 
cierių kitaip niekaip netitulavo- 
tų, kaip tik gaspadin enėral, 
gaspadin polkovnik. Gal jau ir 
pas mus bus prezidentas, bet 
vainą vistiek žada turėt lig ga
lui, niemcui neapsileisti. Ar 
vajavos, ar susigadys, taih<aip 
nutars.

Pas mus eina kalbos, kad ir 
Vilgelmą jau užmušę ir Germa
ni jo j eina bu n ta i.

Kai sulauksim pabaigos vai
nos, tai žada dvarų žemes dalin
ti žmonėms ir saldotams. Taip 
taria Duma. Neka trie bago- 
čiai nenori, bet gal greičiau ne
klausys bagočių: bus taip, kaip 
c !/a rbi n i nk a i rei k a 1 a u j a.

Su broliu dažnai susirašom; 
anas labai bėdoj a, kad duonos 
nebemožna esą gauti Maskvoj.

DIDELIS

PIKNIKAS
Rengiamas

Liet Pasilinksminimo Drg. Kl.

Birželio-June 10,17
Kindel’s Grove,

Hammond, Indiana.

Pradžia 2 v. p.p. Įžanga dykai 
Piknikas trauksis iki vėlyvai nakčiai 

Kviečia KOMITETAS.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDeJ .

MĮ

I 1

buvo. Rugines duonos kimiu 
mokam 7 k., o kvietinės t 
nebėra bent visas menuo.

nebežiūri.

kas Rosi i

DR. W YUSZKIEWICZ

naJ /2/0 
Prof.
Šokiui atšiltu

Tel. Canal 3161 
Prof.

is panedčlį ir

m išmokinti Šokli j 
t /tikriname.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas
3203 S HaUted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.
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Korespondencijos K R A U T U V Ė
KENOSHA, WIS

Chronika.

i Zoologijos Parkus Bukite atsegus.

atsargumą patinka tnirtis.

Rities.

zmo-

J. Glinskis .

Tai bent “laisva F, Mickus .

M. Punis ..

Chicago Surface Lines

' * *"1^ ■ m —.-j J 1 •

ra arti pusantros mylios gilumo

SHEBOYGAN, WIS.

atsilankymu

Virš 800

■»
AKIŲ, AUSU, NOSIES IR GERKLES

Galutinas Pranešimas AKYSminėtojo kaipo
AKYS

Skaudanti

kui ne tik atsitolino nuo organ i- apie/7000
9

State St.,
v. po piet.

MUSKEGON, MICH.

rius

4

čiai, atsišaukite nurodytu adresu

jums

*1° 1*1^!♦ ♦Kl*

S. Janulis, Siks.

suteiks ka

l
ii

galite 
daly-

NOS1S 
NOSIS

NUO 
KRAUJO
LIGŲ

Afi
OFISO

kaip turtingiems taip ir 
beturčiams.

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

PATS.

NUO
KRAUJO
LIGŲ

Skaudanč.
Raudonos

Dykai šis puikus 
setas su kiekvie
nu galionu degti
nės.

Tekant. AUSYS 
Užinčios AUSYS 
Užkimšt. AUSYS 
Skaud. GERKLE 
Silpna GERKLE

Iš lietuvių judėjimo.

būrelis. Gyvuoja

gyveno .šiuo adresu:

sums vanduo.

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

užrašyta išgydytų, fe 
jgykite ypatišką atidą 

nuo Įgijusio mokslišką laipsnį ir už
registruoto gydytojo ir chirurgo, tu
rinčio speciali mokslą galvos ligų.

nuo

Schreiber Bros.-
Prisirengkite ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųšies ([eg

linę dabar. Pirma extra teksai — karės teksai bus priversta mo
kėti ir kainos pasidvigubins,

Apsirūpinkite su gėrimais, tas bus paranku.
Pirkite už dabartines kainas,

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

N K LIN O. CARTER, M. D
20 metų ant State gatvės.

PROF. DOCTOR COATES
kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi aš
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS

Mano reikalavimai yra visiems prl
einami

Chicago, HL

ga GERKLft
Pasididi

nusi GERKLft

Vežkite Sava Vaikus

806-914
noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖLIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 So&th State Street, 2nd floor 

Prieš Siegel Cooper & Co.

1

į

r—-

Geg. 27 d. lietuvemoteris kur
dama pečių, kad . greičiau įsi
degtų pylė gasolino. Kilo ėks- 
pliozija. Moteris baisiai apde
gė ir už dviejų'dienų mirė. Jos

3
3 ■ d. prie ^etinės LSS. 

kuopos prisirašė 3’ iiiuji nariai^ 
Aiškiai matyti, k d darbinin-

ganizuotų darbininkų skaičiui | 
darbininkai sugabts pasiprie-1 į 
šint prieš savo išnaudotojus vi- J 
suose atvejuose. . į— V. V. f

SO. OMAHA,NEBR. į

i LIETUVIŲ RAKANDU
I he Peoples Furniture Compiiev 

1930-1932 SOUTH KALSTEI!) STREET"
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų geriausios rųšies ir už prieinamiausias kai

nas. I arankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius rakandus už pic-ią kainą.
Norėdami atlankyti šią krautuvę tčmykite antrašą ir lietuvišką parašą virš duriu 
Krautuve atdara kiekvieną vakarą iki 9-nių, o Sukatomis iki 10-tai valandai vakare. 
Parduodame uz pinigus ir ant lengviausių/ išmokėjimų.

Kiek daug Chicagos žmonių realizuoja, kad 
vienas didžiausių ir svarbiausių zoologijos paro
dymų visame sviete yra įsteigta šiame mieste?

. .Lincoln Parko Zoologijos Parkas talpina ap- 
štesnį ir didesnį įvairumą gyvulių, negu galima 
rasti bile keliaujančiame žvėryne.

Puikiausi levai, tigrai, leopardai, zebrai, bui
volai ir meškos kuomet nors surinkti į vieną vie
tą yra matomi Zoologijos Parke, ir nemokama 
už įžangą.

Kada tie lietuviai įsigys .-sausų 
prakurų ir kada jie supras, kad 
visame reikia but labai a įsa iš

gė debatus lemoje: Ar moterims 
reikalingos balsavimo teisės? 
Balsuojant nubalsuotą, kad rci-

Lietuviai dažnai patiki viso
kiems valkatoms ii pijokams ir 
nuo to nukenčia. Taip ir čia 
buvo, čia pasirodė koks lai 
Frenk Poniukas, Juris čia pri
siskolino nuo len 
$30.00 ir dingo.

Jis paeina iš Kauno gub. 
Juodaplaukis, rydiakis, penkių 
pėdų ir apie 6—colių augŠ- 
čio, sveria apie 15f), ar 160 sva
rų.

Porcdoid 
Lined

NICKELPLATED
THinnmor

ui nes, vai

Taipgi yra datrg įvairios rųšies paukščių, bež
džionių, lapių, vilkų, juros levų, briedžių, kan
garoo, ir galutinis—bet ne paskučiausias 
ma—slonius.

Kuo galima daugiau gėrėties vaikams 
ne pikniku Parke, su visomis jo už dyką 
nėmis?

kaip 
vilio-

Sėskite į gatvekarį bile miesto dalyje ir va: 
žiuokite už nikelį iki Lincoln Parko. Jeigu tas 
gatvekaris neveža tiesiai iki parko, paimkite už 
dyką transfer j.

Dabar praleista diena parke bus vaikams ma
loniu atsiminimu.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE. 

•augioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoilhj 

ir taupymo padėjimų.

-KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB71MA LIETUVIŠKAI

• 1900
W. KASPAR 

prezidentas 
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas 
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brewing Cc

Wholesale & Retail Wines & Liquors
828 W. 14th St., Chicago. Telefonas Canal 152’}

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.

Vietinis piemuo savo aveles la
bai draudžia nuo panašią susi
rinkimų, bet jam vergauja tik 
pačios juodžiausios.

Geg. 27 d. vienas lenkas, už 
pasakymą, kad jis i)eis mušt vo-

lovę. Ten jį vertė pasirašyt ant 
blanko, kad jis nori stot į armi
ją. Jis atsisakė. Už tai nuteis
tas vienam mėnesiui kalėjimo ir

Birž. 3 d>. vietiniai klerikalai 
surengė spyčių kokiam tai Chi
cagos Sutkui. Tas žmogelis pa-

šiaip nū šį ne tą papliovojęs iš- 
rnnijo namo.

Birž 3 d. vietinis dūšių gany
tojas už n esi regi s t ravimą 5 d. 
birželio baugino parapijonams 
3 metais kalėjimo, nežiūrint to, 
kad valdžia grąsino bausme tik 
vienais metais kalėjimo.

Well, kunigas mano, kad pa- 
rapijonai nėlaįki’ąŠŲ,įu^^^<aih> 

u t* .. -r «rr J' l u i j V
kaip-kunigo užlaikyme.

J. Martin.

nemažas lietuvių 
keturios pil

is jų viena
vien moterų.

Randasi ir šiaip draugijū 
Paminėsiu tik Birutės Ratelį.

bavosi. Pastalė scenoje kelis 
gana rimtus veikalus, surengė 
šiaip vakarus. Bei pagalios bi-

jaučia. ’ Buvo išrinktas kores
pondentas, kuris turėjo infor
muoti spaudą apie biru liečiu 
veikimą. Tas korespondentas, 
iau tuoi bus melas laiko, išsi-

ką pirmiaus dievino.
Gėda, broliai, del ypatišką ki- 

virčią toliu ties nuo visuomeni
nio veikimo. Pasiduokime vieni 
kitiems rankas ir stokime dar
ban. Vienybėje — galybei

G. J. M-tis.

Atsišaukimas į LSS. 205 kp. na
rius Vietines kuopos 

veikimas.

vęs atsakymo į savo 
205 kp. sekretoriaus, 
mašausko, prašau pra-

ar kur iškeliavo sekretorius.
Jeigu da 205 kp. nors šiek

liek gyvuoja, atsišaukite į XI 
rajoną šiuo adresu: V. V. Vasys, 
Box 177, Muskegon, Mich.

gu galite surengti prakalbas 
rajonas 
jus.

MOLINE, ILL.

Atikos rusu revoliucijai.

vol i nei jai 
aukavo šie lietuviai

Sis=tas

Šitas finikus naujausios mados 
kukninis pečius su .angliais ir 
gesti kepiamas ir verdamas po
kšiuoto plieno daug- 
čiai, ............................... ww

puikus kukninis penius su 
na, nikeliu apvedžiotas, ki- 
)arsiduoda po CĮfl
musų kaina .. i mOU

. . $1.00
.. 1.00
.. 1.00

.. . 1.00

... 1.00

apie 18 ar 40 pėdų ginimo, 
tų šulnių paprastai semiamas 
vanduo. Tečiausįpasaulyje ran
dasi kur kas gilesni šulniai, o iš

sijos provincijoje, Vokietijoje.

šias šilinis bus netoli Pittsbur- 
gh’o. Menamasis šilinis yra dar 
tebekasamas ir jau turi 7171 pė
das gilumos. Trūksta vos tik

jam. Tuo šulniu norima pasiek
ti taip vadinamojo Medina smė
linio akmens, kuriame randasi 
gazas ir aliejus. Mat kapitalas

ir siekia į žemės vydurį. Jieš- 
ko lobio ir milionų žemės vidu
ryje. x

zo ir aliejaus. Toliaus sekė vien 
tik kietas akmuo, paskui druska 
ir
Temperatūra tame šulnyje yra 
gana

snių karščio, skaitant pagal Fa- 
hrenheit’ų, ar 66% gr. C. žmo-

roję.
Šiaip jau šulinių, apie 500d 

randasi daug 
valstijoj. B ė

nepriklauso

pėdą gilumo, 
Pennsylvanios 
abejo, tie šulniai 
darbininkajns, tečiaus juos iš
kasė darbininkai, taigi ir žinoti 
f^Įiie juos privalėtą darbininkai.

1 J. T. Vitkus.

Šitą puiki plieninė lova su matrasu ir spring- 
sais, tiktai už— J

$12.00
m ,,,,.,. _

Šita puiki skurinė sofa paranki 
turėti kiekvienai šeimynai nuo

šitn puiki sulankstoma lova (Davenport), 
ranki turėti kiekvienai šeimynai nuo 
ii

no didumo gryjinanuos ma-

... .... 7“ ikl "100
1 aipgi mes užlaikome didžiausia
me pasirinkime lietuviškų rekor-

• di^kluijaciiomis

SILPNI W JA n ATEIKITE
NERVUOTI UYS? A I PAS MANE 
SERGANTI W B TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno j šj miestą vėliausias Etfropos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose klini

kose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien,

30 m. Prakl. ir šimtai išgydytų vyry -Tai mano reputacija
Ar jus esate SILPNAS, ’ NERVUOTAS, arba 

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, N KAPSI LEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBftJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus huo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yrg perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas, 
kad aš gydau vyrus per 30 metų. Visi atsilan

EGZAMI-

•f*

A K IŲ
tas

atitaisomos vienu
Be skausmo ir cliloro-

Chicago, III.

ĘEIKALAUJAMA vyrų 
mORyties b’arberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
A i eikite arba rašykite.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, HL

0 VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BRIDGEPORT!) į

SUAUGIEMS j
Akiniai aukso i-ibnuose nuo $8.00 Ir nu- [ 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 2 
augščiau. Pritaikome akinius uldyką. I 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- J 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimat Ir t 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kuris gali & 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- c 
mu. Ištyrimas uždyką, jei prr*ll ar g 
skauda akis. Jei jos raudonos, j.J irai- j 
va sopa, jei blogai matai, jei akis mU- I 
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbo* ] 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- Į 
kiniai uždyką. Atmink kad men koi- J 
nam gvarantuojam akinius b klenkir- I 
nam gerai prfrenkam.

^Ekspertas Optikas,

VYJRĄ.IVIS ir.

Tel. Drovčr 6369

CONRAD
Fotografisas. . 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., sale Mildos 
teatro.

U
TAIKINGIAUSIA IR GENIAUSIA 

LIKTU Vilk A

0. M. MESIRQFF,
Jei jųn sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Afc buvau mp- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al 
draugas žmonių 0, M. MESIROFF, 3149 00. MORGAN HT., CHICAGO, ILL.

IšRAOEJIAI
/ Jeigu norite, gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
kai išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egtaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
swrandasi Washinglon’e, kur yra Departamentas Palentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PĄTENT OFFICES (NS)
6 Broadway. New York, N.Y.

T /

H
<

o
D

OMD

i»» »n iIdiiiantl*
nežiūrint, r-» tie Lletnvx »r
Amerlkoo daktaru. Tai vienatini H»- 

tnviika »pi irk a Haittaao Ir Mawacbw-
■ etta valBtijoj. Gydoollą iralH raut ka- 
k ios tik paaaulj j yra vartajamoa. G»- 
llt ralhalaut ptr laiikua, • ai prblų- 
#iu per

K. įSicLlauskis
AĮittfkotlu* 1/ aavinlnku 

SOUTH BOSTON, MASS.



NAUJIENOS 
iTh® Uthusmm Dmly News
> Rmit Lietuviu DienraRit Amirikoja
X*toiia NA UJIENŲ BENDRO VE Ine.

** Kasdien, išskiriant nedeldienius

t Užsisakomoji kalnai
Eklcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. PaČtu siunčiant,
*1 metaras PUS&I me“

Rtur, ne Cihcagoje, metams *5.00
įsei metų .......................... *3.00

i JTrims mėnesiams.................... *1.75
Dviem mėnesiam.....................*1.00

' lUmadoje, metams .............. *6.00
Jhrropoje, metams .............. *7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
**ytolų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
M rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai,, o ne Redaktoriaus 
HŪr4u. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
Sftiiekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Ob rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
•i*, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
*1 Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Kares pradžioje 
ir dabar.

Šiandie, kada jau praėjo 
pustrečių metų sluviršum 
nuo to laiko, kaip Amerikos 
lietuviai suskato šaukti sei
mus ir daryti pienus, idant 
sugalvojus, kaip tinkamiaus 
padėt karės audron pakliu- 

* vusiai Lietuvai, bus ne pro

to laiko musų visuomenės 
judėjimo.

Karei prasidėjus, pas mus

kie turi but musų partijų

Buvo nuomonių, kad visos Taigi dvejų ir pusės metų 
partijos veiktų tame, dalyke ]ajk0 patyrimas parodė, kad 

lYAfer Jiems ir mažiausia bu
vo reikalo praktikoje prieš
tarauti savo teorijoms. O 
klerikalai su tautininkais 
vienaip kalbėjo, o kitaip du

išvien, ir buvo tokių, kad kie- 
slj pirmoji nuomonė. O ką 
parodė praktika?

Klerikalai, kurie prie ben
dro veikimo pirmutiniai ėmė 
ragint, praktiškai pirmuti
niai suardė jį. Tautininkai, 
kurie į savo partijos princi
pų pamatą deda “tautos vie
nybę”, nuėjo klerikalų ke
liais, kuomet Brooklyno sei
me jiems nepavyko paimt 
Šelpimo Fondą į savo ran-

nuo kitų srovių ir socialistai.
Teorijoje—vienybė, o pra

ktikoje — pasidalinimas į 
partijas.

Brooklyno seime nemažai 
prisiginčyta apie tai, ar šel
pimo darbą jungti su politi
ka, ar ne. Didelė didžiuma 
balsavo už socialistų įneši
mą, kad šelpimo įstaiga tu
ri neužsiimti politika. O kaip 
dėjosi praktikoje?

Klerikalai iš-pat pradžių 
ėmė skirti žymią dalį iš savo 
fondo politikos reikalams. 
Tautininkai savo Gelbėjfyno 
fondą suvienijo su politikuos 
fondu ir pastatė po partijas 
kontrole. Tik socialistai ne
kišo savo partijos reikalų į 
Šelpimo Fondo reikalus ir 
veikė jame kartu su bepar- 
tyviais žmonėmis.

Pačioje karės pradžioje ir 
vėliau buvo daug ginčų apie 
politiškus Lietuvos klausi
mus. Musų dešiniosios sro
vės stojo už tai, kad Ameri
kos lietuviai turį suformu- 
luot Lietuvos reikalavimus 
ir pagelba diplomatų steng- 
ties įvykinti juos. . Socialis
tai tam priešinosi. Jie sakė, 
kad Lietuvos likimo nuspre
ndime turi pirmas balsas 
priklausyt Lietuvos žmo
nėms, o amerikiečių parei
ga yra remti juos. Brookly
no seime tapo priimta soci
alistų pasiūlytoji rezoliucija,

First Lithuanian Daily ii> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of SobscrlptloBi
Ib Chicago, by carriers, per week.

13 cents. By mail one year, *6.00;
six months, *3.50.

Outside Chicago, by mail, one
year ...................... .

Six months ........................
Three months ..•••••••<
Canada, one year ........

European countries, 1 year

> *5.60
..*1.00

*1.75
*6.00

. *7.00

Straipsniai
kad Lietuva, kaipo tauta, pri 
valo turėt teisę apsispręst, ir 
kad amerikiečiai, linkėdami 
jai kuodaugiausia laisvės, 
prisižada remti kiekviena jo
sios judėjimą, vedantį prie

Šitų principų socialistai 
laikosi ir šiandie. Bet ne 
taip elgėsi klerikalai su tau
tininkais. Jie varinėjo viso
kias “diplomatijas” per Gab
rio biurą, per Yčą, Šliupą, 
Bartušką ir k. Jie statė 
“reikalavimus” Lietuvos au
tonomijos, paskui neprigul- 
mybės, o dabar nežinia, ko
kius “reikalavimus” statys.

Taigi dvejų ir pusės metų

Tuo išsiaiškina ir didelis 
socialistų agitacijos pasise
kimas.

Šiandie mes stovime dvi
gubai geriau, kaip stovėjo
me prieš karę. Bet mes sto
vėtume dar geriau, jeigu pa
skutiniais metais nebūtų mu
sų eilėse suvartota tiek daug 
energijos griovimui to, kas 
pradžioje buvo sutverta
... ■ l I II «. II ..į. .....•■■I

Apžvalga
KUNIGŲ 
SLAPTYBĖS.

“Ęęleivis” išspausdino vie
no kunigo laišką, rašytą ki
tam kunigui. Kokiu budu 
tas laiškas pateko į bostoni- 
škio laikraščio redaktoriaus 
rankas, jisai nepasako, Bet 
iš laiško stiliaus ir turinio 
matyt, kad ne kas kitas ga
lėjo jį parašyt, kaip “dvasiš
ka asaba”. žemiau paduoda
me ištrauką iš jo:

“Dar pasakysiu. Jus sako-j

me s v.

tikiu, mielas Drauge, kad ei
na velniop. Su Juozapais; 
bet jei dar galima tai collec- 
tok ir kuomet jau matysi, kad 
tikrai viskas po velnių! Tuo
met, kaip sakiau, ka tik sugrie 
bsi išvesk, kaip lai: Kielikus, 
arnotus ir tam panašiai, 
ten kielikas yra brangus, 
daugi sidabrinis bet aš 
klausiu; Ar nemanote
mojaus mėnasio išsilaikyti? 
Ant June kaip minėjau, taip 
kaip kad ant vokacijų kur iš 
university bu tumėm atvažia
vę.

nes 
ka
da r 
nei

o mes išvarysim gerą biznį su 
studentais, pradėsim mokyti

me po kokius $500.00 o aš ti- 
kiuose, kad mes jų gausime 
apie porą, ir kur žadam va
žiuoti, mes šiandien apkalbe- 
jom su jus brolių kuomet iš
sirovėm, kad gali puikiaušį 
pinigą padaryti, ir tas panašų, 
kad gali taip tiktis. Bet ne 
prošalį kad turėtume kaip sa
kiau, Bažnytiniu dalyku, tai

baltais kotais kur aš nuo jus 
brolio pirkau. Ir ihan taip

pragyvenimą padarysim, kaip 
kokioj ir geroj parapijoj Anaii 
taip atrodo, po $500.00 emali t 
išmokyk kokis 3-4 studentus 
(o į 4 menesius galima leng-

Aišku, kad švenčioniškiui 
nesiseka logiškai protaut. 
Jisai sako, kad koalicinė mi
nisterija (t. y. ministerija, 
sudaryta iš įvairių partijų 
atstovų)- lakai daug skiriasi 
nuo “koalicinių krikštynų”. 
Ir šia-pat aiškina tą skirtu
mą;
Įima bendradarbiaut ir su 
buržuazinėmis partijomis, o 
ministerijoje'j galima daly
vaut kartu sii buržuazinėmis 
partijomis, bet negalima ben 
dradarbiaut.;

Ką-gi' tai reiškia —■ daly
vaut, bet ne bendradarbiau
ti? švenčioniškis aiškina ta
tai sekamai: V Jeigu sociali
stai įėjo į koalicinę ministe
riją, tai dar nereiškia, kad 
jie ten darbuosis išvien su 
buržuazinės ]|artijos atsto
vais, dar neręiškia, kad jie 
ten pritars bąržuazijos par
tijoms ir renįs jų pblitiką”. 
Taigi “bendįadarbiavimas” 
švenčianiškiaięrininojogi jo
mis partijomigį rėmimą kitų 
partijų politikos.. Dabar 
klausimas: ai* krikštynose 
gali but koks bendras veiki
mas su partijomis, ar tenai 
gali but kalba apie kokią- 
nors politiką? žinoma, kad 
ne. Todėl ir švenčioniškio 
aiškinimas, kad krikštynose 
esąs galimas “bendradarbia
vimas” toje prasmėje, kaip 
jisai tą žodį supranta, yra 
neteisingas.

Vadinasi, ir visas jo paly
ginimas krikštynų su mini
sterija yra nevykęs.

Bet švenčioniškio nemo- 
(kėjimas nuosakiai protaut 
stumia jį ir į dar didesnes 
klaidas. Jisa'i labai griežtai 
polemizuoja prieš tuos, ku
rie neafiheta«visiškai bend
radarbiavimo su buržuazijos 
partijomis, ir jisai nepaste
bi, kad tarp-jo ir jo oponen
tų visas skirtumas yra tik
tai terminologijoje (žodžių 

gindamas "didžiumos rezoliu-|var^°j™e)' Tei?u 
ciją, priimtą “kairiųjų orga
nizacijų 
Tarp kitko jisai sako:

Bet štai kas*: “Keleivis” ne- 
gali atsidėti įėjimo į koalicinę 
ministeriją nuo žodžio bend
radarbiavimo. Jis mano, jei
gu susieina “Keleivio”, “Atei
ties” redaktoriai ir kun. Ta
rnas Žilinskas ir visi trįs prie

puikiai pragyventi, o akvat- 
ninkų ant to surasime. Tai 
tas mano minčiai, gali būti ir 
labai pasekmingas darbas,

“O antra, ir Marytei bus 
malonų gražiam gyvenime,

manau, kad jus ją galit pa
mylėti, o taipgi ir inai jus! Aš 
tam tykių. Sakote man tai 
gerai gali būti. Po šimtas ve
lnių! Gal jum šimtą sykių ga
lį būtį gcriąus. O kad ne, tai 
abiem gali būtį gerai. Jei ma
tai, kad velniop eina parapi
ją. Tai colleclok ir vok pini
gus, bo žinok, kad velniop 
parapiją paliksį. Nenusimin
kit, ne sykį sakiau neprapul
si Bet dar daugiau pasigėrės 
musų gyvenimas. Ir jau da
bar mes bėdos neatysime, kas 
link ----------------------------- -
tai š----------k jį ji visas pu
ses! jei jis nori jus po savo

“Aš manau, kad iki June 
jex-myicsii Kaip sakiau, tai

dar daugiau galėsime Prancū
ziškos rauti, nekaip, kad ki- 
tuomet raudavom. Baiksiu

jau ir iš logikos po velniais

Atleiskit už viską, kas
Jus 
Jus

tis. “Draugas!!!
“Rev.-------------

Žinoma, butų perdrąsu sa
kyt, kad visi kunigai yra to
kie, kaip tasai “Rev.--------
D. D.” ir jo draugas. Bet 
kad tokių typų kunigijoje y- 
ra labai daug, tai tą žino vi
si, kas turėjo progos kiek 
arčiau prisižiūrėti į kunigų 
gyvenimą.

NESUSIPRATIMAI 
DEL ŽODŽIŲ.

“Kovoje” švenčioniškis 
polemizuoja su “Keleiviu”,

■ ■ Jtų tatai pastebėjęs, tai visa
konferencijoje”. P0 polemika šitame klausime 

butų buvus bereikalinga.
Kaip augščiau matėme, 

švenčioniškis vadina “bend
radarbiavimu” rėmimą kitų 
partijų politikos. Jeigu soci
alistai, įėję į ministerių ka
binetą, veiks taip, kaip jiems 
diktuos socialistų partija, tai 
toks jų veikimas nebusiąs 
“bendradarbiavimu.” Tuo- 
gi tarpu švenčioniškio opo
nentai vadina bendradarbia
vimu patj faktų socialistų 
dalyvavimo ųesocialistinėje 

(ministerijoje, visviena kaip 
jie tenai elgsis toje ministe
rijoje.
čioništfis sako, kad socialis
tai gali dalyvaut prie tam ti
krų aplinkybių koalicinėje 
ministerijoje, tai jisai sako 
tą-pat, ką ir jo oponentai 
(nes jie tok j | dalyvavimų va
dina “bendradarbiavimu’^).

darbiau ja, tai panašiai bus ir 
politikoj! Socialistai išvien 
su buržuazijos partijų atsto
vais varysią politiką, su Yču 
bučiuosiąsi, kaip kad šliupas 

^bučiavosi su Tumu ir Alšaus- 
ku, ir atliktas kriukis.

♦Reikia atsiminti, kad koa
licine ministerija labai daug 
skiriasi nuo koalicinių krikš
tynų. Krikštynose galima be
ndradarbiauti ir su j buržuazi
nėmis partijomis, bet ar bus 
tai koalicinėj ministerijoj ? 
Jeigu socialistai įėjo į kodlici- 
nę mirristeriją, tai da nereiŠ-

kia, kad j 
vien su b

j ten darbuosis iš-
ržuazinės partijos prieš “Keleivį” delei to 

atstovais, <ai nereiškia, kad jie ^bendradarbiavimo šven
tėn pntarsWzuazxjos parti- čionigkis netur-jo joki() pa_
joms ir reiįs jų politiką, kaip 
“Keleivis” rako. Socialistai, Į 
kaip kovojo su Miliukovu ir 
Gučkovu, lliriuos taip karštai 
kairiųjų orįanizacijų suvažia
vime gynė; Bagočius ir net, 
(Vedinai, Miįhelsonas, taip ir 
kovos. Socialistai, įėję į ko
alicinę miiisteriją, turės taip 
veikti, kaip jiems diktuos so
cialdemokratų partija. Bet 
jeigu jie nešildys partijos įsa-

budamas Kuzma, tuomet mes , i ■ ,ne tik juos (pasmerksime, bet

Socialdemokratų Partija jiem

i-pat aisJ 
krikštytose, girdi, ga

Taigi, kupmet Šven-

Reiškia, taip smarkiai kal- 

” Šven-

mato. Ginčyties su juo jisai 
galėjo tiktai dviejuose atsi
tikimuose: viena, jeigu jisai 
mano, kad j isąi. teisingiau i 
vartoja žodį “bendradarbia
vimas”; antra, jeigu jisai ma 
no, kad “Keleivis” stoja už 
bendradarbiavimą netiktai 
prasmėje dalyvavimo, bet ir 
prasmėje rėmimo buržuazi-l 
nių partijų politikos.

Musų, supratimu, neteisin
gai vartoja tą žodi “bendra
darbiavimas” pats švenčio
niškis. Jisai klaidingai įsi
vaizdina, buk, ministerių ka
binete esant, socialistas ga
lis neveikti bendrai su kitais 
ministeriais. Ministerija y- 
ra ne parlamentas, kur kie
kviena partija atsako tiktai 
už tą, už ką ji balsuoja; mi- 

kur visi ministerial ima ko- 
lektyvę atsakomybę už vi
sus jos padarytus darbus. 
Jeigu vienas ministeris ne
sutiks su kitų ministerių vei
kimu, tai jisai gali išsisukt j 
nuo atsakomybės už jų dar
bus tiktai rezignuodamas iš 
ministerijos.

I

Vadinasi, žmogus, kuris 
dalyvauja ministerijoje, kar
tu ir bendradarbiauja joje. 
Ir todėl, jeigu socialistai įei
na į buržuazinę ministeriją, 
tai visas svietas sako, kad 
jie “bendradarbiauja su bur
žuazinėmis partijomis”.

Bet kitas dalykas yra, tai 
bendradarbiavimo sąlygos, 
švenčioniškis įsivaizdina, 
kad tas, kuris kalba apie 
bendradarbiavimą, tai buti- 
darbus, kaip Kuzmos Rusi
jos Durnoje. Tuo-gi tarpu 
šitokiam bendradarbiavimui 
pas lietuvius socialistus nie
kas nėra pritaręs. Tiek “Ke
leivis”, tiek kiti, sakiusieji, 
kad socialistai prie tam tik
rų aplinkybių galį bendra
darbiaut su buržuazinėmis 
partijomis, visuomet stojo 
už tai, kad socialistai varytų 
savo politiką ir stovėtų po 
savo partijos kontrole. Reiš
kia, ėjo kalba tik apie bend
radarbiavimą tam tikromis 
sąlygomis, t. y. lygiai tokį, 
kokį pripažįsta ir švenčioni
škis. j

švenčioniškio straipsnis 
parodo, jogei jisai gina broo- 
klyniškės didžiumos rezoliu- 
[ciją tiktai dėlto, kad jisai de
da į ją kitokią prasmę, negu 
jos kritikai, kadangi jisai jos 
žodžius supranta kitaip, ne
gu paprastai yra priimta.

DARBO ŽMONĖMS. ..

Aš geisdamas laisvės palikau
tėvus:

Apleidau aš savo tėvynę.
Čia žmones tikėjau atrasti savus,

Bet žmonės čia tamsus, dar gar
bin stabus, 

Pamynę po kojų liuosybę.
Jie'to nesuprasdami kenčia 

vargus,
Nevykina šventą vienybę.

O, žmonės vargdieniai, ar ilgai 
taip bus?

Ar garbinsi t ilgai tamsybę?
Kada jus nulaušit siaubūnams

Mes vargsim per amžius ir gero' 
nebus,

Neveiksim jei savo galybe.
Tik tuomet baisioji vergija

Kai žmonės sueis į vienybę.
Vyturys.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

KAS BUS TOLIAU?

Tas klausimas šioj valandoj 
yra ypač svarbus. Bet labai ma
ža dalelė žmonių jį užduoda 
sau. (ii didžiuma visai nemano 
apie ateitį. Bile šiandie tik ge
rai — o ryto, kaip Dievas duos.

Grįžkime prie Rusijos jauni
mo. Ką jis manė tuo laiku, ka
da liko apskelbta karė? Kiek 
buvo galima pastebėti iš laik
raščių, jis sėd,lijo rankas nulei
dęs, jis nebandė galvoti apie tai, 
prie ko ta karė gali privesti ša
lį. Rusijos jaunimas karei pra-

uos, bergždžiai leido savo lai-

Tas pats dabar dedasi ir Ame
rikoj. Visi matome, kas dabar 
yra ir kas mus laukia, bet matai,

ima,

ar pakenčiama, o ry- 
s taip. -Net* baime 
voius anie tai. Mai-

darbininkai atleidžiami iš dar-

ėmijnas per prievartą kareivi- 
jon. Tiesa, kol kas nepiliečių 
neims. Bet jeigu kare ilgai už
sitęstų, lai dar bus klausimas ir 
su jais.

Aky vaizdo j viso to, ką veikia 
jaunimas? Ugi karčiamose per 
naktis geria, šoka, dainuoja, 
kumštimis barus daužo. Su-

visą jaunimą -

, žinoma

priešina, tai kodėl tuo ir nepa-

Vienok, rodos, butų metas jaunimui rimčiau
sižadiėti tų visokių linksmybių 
ir imties kokių nors įmonių.

A. Garbukas.

Japonija ir Rusija.
Washingtonas po 24 valandas 

paroj užimtas politika. Miestas

naujienų. Washingtonas ati
džiai seka visus pasaulinius nuo- 
tikius, kurių dabartės visur pil
na.

tonas kreipia į Rusijos reikalus, 
kurie nuo revoliucijos pradžios 
pasidarė pasauliniu centru.

Washingtonas nežino, kas 
darosi Rusijoje. Į kokią formą 
išsilies žmonių upas, kuris iki 
šiol niekur dar neapsireiškė. 
Rusijos žmones — slėpiningas 
sfinksas, kuris tylėjo ištisus 
tris šimtus metų.

kurios priklauso kares užbaiga.

tik Washingtonas, bet ir Londo
nas, Paryžius, Berlinas ir dagi 
Tokio.

Washingtonas rengia siur
prizą, kuomet Rusija padarys 
atskirą taiką su Vokietija. Prie 
to paties ruošiasi ir Tokio. Del

vairus gandai.

eina kalbos, kad tame atveju j, 
jei Rusija darys atskirą taiką, 
tai ant jos užpuls Japonija. Esą 
japonų armija numalšins rusų 
radikalus ir mužikus.

Daug tamsių ir nedasakytų

ną. Iš to viso išvada tik vie
na: Washingtonas labai susirū
pino kalbomis apie taiką.

del paglemžimo pasaulinių rin
kų. Viena tų rinkų yra Rusi
ja. Vokietija buvo jiaėmusi 
Rusijos rinkas j savo rankas. 
To paties norėjo ir Anglija. 
Pastaruoju laiku Rusijon pra-

j deda veržties ir Suvienytos Vąl-
stijos.

Jeigu Rusija padarys atskirą 
‘taiką, tai Vokietija vėl užvaldys 
jos rinką. Priešingame atvejuj 
— jos rinka teks Anglijai ir Su
vienytoms Valstijoms, kuiros*

Dėlto tai Anglija nelabai pa
tenkinta, kad tarp Rusijos ir 
Suvienytų Valstijų prasidėjo 

jos dalykus Japonija, turi vis 
arčiau ir arčiau slenka prie sa
vo kai minkos. Ta kaiminka. 
erzina jos apetitą. Japonija jau 
ragavo jos: ji atėmė nuo jos da
lį Manžurijos geležinkelių ir 
Sachalino salos. Ji rengiasi 
skverbties ir toliau. Tik kai
minka gali staigu sustiprėti ir 
pasidaryti kietu riešutu, kurio 
nebus galima sutriuškinti ir di
džiosiomis kanuolėmis. .

Japonija tik priepuolainalj 
Dr. Tayokici Yenaga lupomis 
užreiškė, ką ji mananti daryti.

Anceri- 
koj ir žinojo, kad Washingtonas 
išklausys jo. Jis griežtai užrei- 

-1 ške, jogei Japonija negali indi-

dėjimą.

japonai žinosią, ką daryti.
Japonija esanti pasirengusi 

ginklu ginti In Ai ją del Anglijos.
Japonija visą laiką' siunčiasi 

rusams 
liaus ji

li num ici jos ir ant to- 
neatsisakvsianti tatai

Japonija noriai aktyviai da
lyvausianti karėj, jeigu bus rei
kalas ir jeigu talkininkai padė
sią jai atvežti Europon jos ar
mijas. •

Japonija su ginklu ginsianti 
savo interesus, jeigu įvyktų tarp 
Rnsiios ir Vokietijos atskira

Atskira taika esanti pavojin
ga Japonijai ir jinai tokiaipe at- 
vejuj užpultų ant Vladivostoko

| Taika gali suardyti lygsvarą ir 
labai užkenkti Japonijai ir Su
vienytoms Valstijoms.

i Dr. Yenago užtylėjo tik vie
ną dalyką: ką Japonija darys, 
jei tarp Vokietijos ir Rusijos j- 
vyks atskira taika? Ar užpųįs 
japonų armija rusus iš.užpaka
lio ir nubaus juos?

Japonija lengvai dabar gali 
apsidirbti su Rusija. Rusija 
finansiniu žvilgsniu stovi ant 
bedugnes kranto. Tuo tarpu 
Japonija yra tvirta ir turtinga, 
kaip niekuomet kad nebuvo.

Labai galima, kad Rusijai, 
padarius atskirą taiką su Vokie
tija, prisieitų kariauti su nauju 
priešu rytuose — japonais.

O Washingtone vis šnabždo
mis kalbama apie tai, kad butą 
neprošalj pagąsdinus Rusiją ja
ponų armijomis, jei ji rimtai 
pradės kalbėti apie atskirą tai- 

(Iš Russki Golos)

PAAIŠKINIMAS
Naujienų Skaitytojui, Chgo.

— Suvienytose Valstijose nėra 
jokių varžymų del pavardžių. 
Tamsta gali vadi n ties ir ra šy ties 
visur savo tėvo pavarde, tik 
kaipo balsuotojas turi registruo- 
ties ta pavarde, kokia turi pi«b| 
lietybcs popieras išsiėmęs® 
Tamstos sūnūs gali va din ties ira 
rašyties pavarde, kokią jam pa-y 
tinka ir, pilnų metų sulaukęs* \ 
tąja pavarde registruoties. Jei
gu tamsta dabar norėtum ofi
cialiai savo pavardę pakeisti 
natūralizacijos popierose, gals- 
(imi irgi padaryti. Atsieitų ta- 
tai 25—30 doleriu, c

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Valerijonui 1 Gurevičiui. —• 

Pačio taupomuosiuose skyriuose 
įgalima pasidėti pinigų nuo vie
no dolerio lig 500 dolerių; mo
ka 2 U prosenio. Knygos Mo
dern Machine Shop Construc
tion pasiteiraukite pas McClurg, 
218 S. Wabash Ave. — Knygg 
apie žemę, saulę ir kitas plaiae- 
tas galite gauti Naujienose,
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Dieve mano, ką aš

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RUSSIAN

i

tavo akių ne-
i. Ir nuo tos

25* 
75 * 
20$

darė, 
nojau.

Šliubines Suknės $19.75 
Puikios šliubinčs suknes, [pa
siūtos iš sudėtinio balto chif
fon ir crepe de chine. Liemuo 
papuoštas puikiu šilkiniu tink
lu kamžos pavidale, perliniais 
karoliais papuošta aplink (kak
lą, puikus diržas aplink veis
le, sėjomis dailios draperuo- 

tos st ai lės, nu
dirbta puikiais 
šilkiniais kvarb- 
atkais. Miera del 
moterų ir mergi
nu .................

aš nieko nepamenu, — tai buvo 
lyg amžinas tamsumas. O nie
kuomet aš nebusiu tavo, niekuo

verkė, tas stiprusis vyras verkė 
iki tokiam laipsniui, kad net vi
sas virpėjo; jis rangėsi nuo kan
čių, — ir tuosyk aš paėmiau jo

kankino mane?
Ir ar tu supranti, kaip baisu

tikti?
Aš nieko nebeatsimenu. Aš tik 
norėjau nueiti pažiūrėti jo. Jis

NAUJIENOS, Chicago. Hl

tau į akis), tu nebūtum pa
jutęs, — ateiti į tavo kamba-

O, ačiū tau, ačiū!
Aš taip rami. Man linksma, 

kad aš privalau mirti, ir tau bus 
linksma, — tu pamatysi, — luo-

viso to stebėtino!

Aš tiek daug 
Man rodosi, 

moteris beveik niekuomet nesu-

sakos, kad aš myliu tave dieną 
ir naktį prakilniausia meile.

—Aš pabučiavau pagalvę, 
Sudiev! Buk linksmas! Aš 
linksma!

giau akių tavo 
matysiu dau 
minutės aš žii 
lau numirti, ir kad aš tavo ant 
amžių, — lyg pirma aš to neži
nojau! Ir man tik reikėjo pa
bučiuoti tas vietas, kur tu sė
dėjai ir gulėjai; man norėjosi 
nakties laiku, kada tu miegi

Specialiai. B. Kuppcnheiniero, Juodi ir 
mėlyni siutai, visi rankomis $J^/r 
siūti. Apkainuoli .............. ^*3

Satino Messaline šliubo Suknės 
Pavejanti modeliai geros rų- 
šies ^baltas satinas 'messaline, 
pąpuošta puikiais šilkiniais dir 
Etiniais kvarbat-
kais,, plačiu rum- gtf . jT9** 
buotu diržu, se- w* J IL^ 
jonas tunikos sta z Jk <■ ■ 
ilė.s. Micros mo- <!■ ■ J 
terims ir m'ergi-
noms .............

8BM- ■> MW-Jr vJW 4 Oh- I > 4 'OH* f■>«**<-

Paturimai Dykai | 
ii’ĮRMA NliOU 1’lKKsl 6AU| jjĮf Moters

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir , ... >>nce , į
! CARR BROS. "
OO3-3O39 S. Halstcd St.,. ok savo sveikatos gįsiduo-

puikios visi vilnonės mėlynos serges, ranko
mis nudirbti suktų gijų vilnoniai kašmie- 
rai, ševitai ir puikus vilnoniai, šviesus ir 
tamsus. Lygus ir puikus mai- 
syti. Augščiausios rųšies mode g
liai, puikus diržai jauniems vy- I
rinns, taipgi ir konservatyves ssM i | 
stailės senesniems vyrams vi- H

■ • ip*. -VWšokių nu erų ........................... ■

Be io, save
paprastai sunku. Kartais tie-

1709 So. Halsted St.,

Subata, Birželio 9, 1917.

S. Obstfelder.

(Tąsa).

Tatai taip biauru, šlykštu! 
labai norėčiau nebekenteli, ne-

kur viskas šventa. Bet kur ma
no vieta pasaulyj, jeigu ne čia. 
O, aš nieko nesuprantu! Kada 
aš atsipeikėjau, aš norėjau tik 
vieno: bėgti pas tave ir viską 
tau papasakoti- Bet ar tu bū
tum man patikėjęs? Juk ’tu 
man niekuomet nebetikėsi,, tu 
nebegalėsi tikėti mano žodžiams,

nėra tenai! 
tu?...

kur

Ir man vėl ateinu galvon ta 
šlykšti mintis, kuri kartais pa
siekdavo mano širdį, ir aš ran- 
gydavos lyg spirginama, kad 
atsikračius nuo jos: Nusidėti, 
nusidėti prieš tave, būtent prieš 
tave, ir tu baustum mane už tai, 
tu, tu vienas, — o aš klupočiau 
ant kelių ir muisčiau atleidimo 
iki pat mirties, — tavęs, — ma
no dievo. Dėlto kad aš nega
liu sau persistatyti kokį nors 
kitą dievą.

Bet dabar aš niekuomet nebe
pamatysiu tavęs. Antra vertus,

tinėjimų, — nuo ko nors kito, 
bet tik ne nuo tavęs. Ir nega-* 
lėčiau gyventi, nežiūrėdama tau 
į akis.

Aš nusiraminau. Ir as dabar 
matau viską labai aiškiai ir 
bandysiu tau išaiškinti; tu, gali 
būti, 
kada 
Taip, 
leisi, 
leisti.

Tokia aš jau užgimiau, mie
lasai, brangusai tu mano, kad 
visuomet tikėjau į ką tai nepap
rastai augštą, ko ir persistatyti 
sau negalima. Nuo pat ma< 
žens aš nežinojau ramumo ir 
vis svajojau- -Bet niekuomet 
ant gero tas svajonės neišeida
vo.

Kada aš tave sutikau man pa
sidarė taip nesmagu,. Sunku 
buvo tikėti, kad tai galėtų at
sitikti.

Aš nenorėjau mąstyti apie ta
ve. Aš viską dariau, kad n einą- 
sčius apie tave. Bet mane, te-į 
rytum, kas tempė pas tave, ir

geriau suprasi mane. O 
nors gal ir atleisi man. 
aš žinau, kad tu man at- 
Todėl, kad tu privalai at-

Tiesą pasakius, tu ir taip gale 
jai da si proteli. <
fT), tu, kuris sakai, kad pirma 
visai negyvenęs, niekuomet ne
galėjai jausti to, ką aš jaučiau, 
kada tai atsitiko, — atėjo tavo 
laiškas, o su juo ir kitkas. Lyg 
stebuklas įvyko!

Aš tikiu, tvirtai tikiu, kad aš 
buvau laimingesnė už tave.

Kokią sunkią kovą tu turėjai 
pergyventi! Aš beprotiškai my-

nerimauti. O gal tai nuo ma
nęs prasidėjo? Pamenu, kad aš 
viską, absoliutiškai viską užmir
šau. Bet pamažėl aš pradėjau 
atsiminti. Pas mane nebuvo to 
viso, ką aš norėjau duoti tau- 
Aš negalėjau būti tuo, kuo aš 
privalėjau būti. Mano krūtinė 
jau nebebuvo jauna. Aš jau
čiau savyj dėmę, kuri kenkė 
mudviejų laimei.

duosi sūkuryj tokių jausmų, ku 
riuos negalima išreikšti žodžiais; 
man net rodosi, kad aš daugiau 
nebepriklausau šiam gvveni-
mui.

Aname pasaulyj, ten viskas 
gali ir privalo įvykti. Ar nelie
sa, mano brangusai? Aname 
pasaulyj aš turėsiu atsinaujinti. 
Tuosyk mudviejų laimei nebus 
kliūčių. Aš tai jaučiu, miela-

daugiau nebekankina. Juk ta
tai atsitikdavo todėl, kad mudu

Juk aš užgimiau del tavęs. 
Bet kas tai perskyrė mudu. 
Vienok paskui mudu suradova 
vienas kitą- Ir tokiu budu tu 
žinai apie mane, o aš žinau apie 
tave.

Ir štai tu ateisi ir rasi mane, 
kuomet aš jau busiu gatava. 
Tu vyras, ir daug dalykų tau 
reikės atlikti pasaulyj. Bet aš 
lauksiu tavęs. Aš moteris, o

priduoti jam reikiamos energi
jos atlikimui pasaulyj to, ką jis 
privalo atlikti.

Aš padarysiu tatai del tavęs.

Man rodosi, kad mirtis nebau
gina manęs todėl, kad tu tiek 
daug pasakojai prakilnaus. Tu, 
turbūt, ir nemanei, kad aš do- 
mingai sekiau kiekvieną tavo

Bet tu neprivalai manyti, kad 
mes, moters, nieko nematome ir 
nemąstome apie pasaulio tvar
ką; kad į mus nedaro įspūdžio 
stebuklingoji visata. Ir kaip 
mes galėtume neatkreipti (lomos 
į tuos stebuklus, mes, kurios 
jaučiame gimimo paslaptį savo

žiu; tu rasi jį tarp šitų popie- 
rų. Meldžiu tavęs nuolatos ne
šioti jį ant kaklo.

Taip, aš žinau, 
le tu busi mano-

>ali mylėti, bet tąjį, del ku
rio ji yra gimusi, — nesutinka. 
Ir, gali būti, kad ta, kuri neras 
šiame pasaulyj savo tikrojo su- 
žiėdotinio, sutiks jį aname...

Mudu buvova gimusiu vienas' 
del kito. Ir todėl jokių kliūčių 
mudviem negalėjo 
ne tiesa, mielasai?

KfflBBOCI lHALSTED.2O^sr

Atidaryk 
mėnesinio

Paskaita a-

Del Paneilelio, (Jtarnyko, Šarados ir Ketverge
Parinktinos šliubinčs Suknės

būti, — ar

draperuo-

Ir pati aš 
meilė visurpasirengusi. Mano

ir

12th St. Tel Kedzie 8B02 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. I1L

Viską,
Gali būti,

:ą jinai
viską aš

Ištaisymas Bresinės Lovos
. Reguliariai i$28.00 
Visa brasinė lova 2 

coliu nuolatiniai pas
tovai su penkiais tvi-

Salin arba puikiai Sviestai, visokio di
dumo, Sanitari retežio springsai su 
tvirtos dūdos rėmais. Matrosas. Bo- 
velninis viršus. Tvirtai pasiutas. Stori 
dryžuoti įpilai. $28 Išrcngimas $18.75. 

($2 įmokėti, 50c į savaitę).

Ak, kodei iš nepasitikau ant 
visados tokiu, kokiu aš buvau 
pradžioj, kada nieko daugiau 
nenorėjau, kaip tik priglausti ją 
prie širdies, padaryti jos gyve
nimą laimingu,.priversti jos kru

ra i?
Kada ji gulėjo su mirtų vai

niku, tuosyk (linktelėjo man į 
galvą mintis: Tau buvo lemta 
suraminti ją. O tu nukankinai 
ją mirtinai.

Bėgiu kelių metų aš 
skaitau jos laiškus. Ant galo 
jie pradėjo mane raminti taip, 
kaip ramina amžiilastis.

Gali būti, kad tatai turėjo į< 
vykti, kadangi aš buvau tokiu-

Aš parašiau viską 
paliko man. 
parašiau.
tokių dalykų, kurie atsikartoja
arba kurie yra nesvarbus, bet 
del manęs jinai gyvena kiekvie
noj eilutėj ir aš negaliu kriti
kuoti.

Aš nieko daugiau nejunti pa
sakoti. Saulė patekėjo. Man 
rodosi, kad ji kiekvieną dieną 
darosi skaistesnė ir skaistesnė?

savyj talpina tūkstantį dienų?

yra paties gyvenimo srovė.
Ir juo labiau aš artinuosi prie 

amžinasties, tuo saulė darosi 
skaistesnė, o žvaigždės artimes
nėmis. Aš jaučiu, kaip mano

save tai, įkas buvo, yra ir vi-Į 
suomet bus. Nejaugi žmonės 
kiekvieną dieną jaunėja, o ne 
senėja?

štai žmonės pradedla judėti 
gatvėmis. Skubėti į darbą. Aš 
girdžiu klumpių bildėjimą.

Aš taipgi privalau imties dar
bo. Per naktį prieš mano akis 
perbėgo praeities gyvenimas.

Aš turiu dirbtį Bet kartais 
gimsta nepasitikėjimas: Kas iš 
to bus?

Taip, kas bus, kas mus lau-į 
kia, kada sudegs musų celės?

Ar išeis iš to kas nors tobui 
lesnis, prakilnesnis? O gal sva
jonė ir yra galutinas gyvenimo 
tikslas?

Aš — aš tikiu. Ji yra mano' 
kankinė, o podraug ir šventoji. 
Ji paaukavo savo gyvenimą del

i

Vyrų Siutai, 
Dauguma Sankrovų parduoda 

juos po $20.

1 >
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daugiau negu parašytus žodžius. 
Jie užveria savyj jos kūną ir 
kraują —tie žodžiai,.

Daugumui, gali būti, tatai pa 
sirodys šventvagyste. Bet kas 
tai yra Dievas? Ar Jis nėra tai, 
prie ko mes bepaliovos artina- 
miesi? Manau, Jis mažiausia 
užsirūstins ant manęs už tai, 
kacLaš kas vakarą bučiuoju iš 
jos plaukų nupintą kryželį.

Rytą melą, kuomet pateka 
raudona saulė ir nuo jos spin
dulių juros vanduo pasidaro, ta
rytum, kraujas, — pas mane at 
siranda nepaprastas noras ką 
nors veikli.

Del kitų jos laiškai negali tu
rėti tos reikšmės, kokią jie tu
ri del manęs. Man kiekvienas 
juose žodis prilygsta užsimoji
mui baltų amžinasties paukščių 
sparnams arba spinduliams^ 
kuriuos išleidžia visatos centre 
esanti širdis ir kurios karštas <• 
plakimas niekuomet nesustoja.

Jos laiškai dėl manęs —$ Bib
lija. Juose viškasrrandasi. Juo
se yra daug išminties, nors nie-

Labiausia mane džiugino ta
vo kalba. Tuosyk, man rodo
si, tu duodavai geriausį, ką ga
lėdavai duotų

• Aš įie tik domingai klausiau, 
aš jaučiau, kaip tu juos jautei, 
kaip tu mąstei.

—Man daug dar norėtųsi pa - 
įpasakoti: tau. Bet aš noriu kuo- 
greičiausia apleisti $į pasaulį ir 
keliauti ten, kur aš atgimsiuž 
Aš nupinsiu iš savo plaukų kry«*kąs, apart manęs, to nepastebi,

Aš padarau serga n či us vyrus sveikais ir silpnus vyrus biriais
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma- GfpHu! tt* Dacfnxrlar ne Kaip Tą Padaryti. U1 IF 1 dblUYldl

Aš noriu tos progos pasi-j 
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jj 
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.

Aš gydau pat-ekmingai ir ' 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijimą kraujo, Stricturą, Po- 1 
liavimą, Nutekėjimą, Žudy- ‘ 
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehriicho 606-814 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku- ‘ 
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes l>e atitrau- j 
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turėtut but. pasitarkite y 
su manim tuoj, be mokes- ’ 
čio ,ir stokite ant kelio Sve- ' 
ikatos, Stiprumo ir Ilsimės. |

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
r> P G q 422 So. State Street, Chicago, Illinois, j

u L u u Priešais Siegel Cooper and Company
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

"" .. .............................................. ■IBIUI III --------

Aš Alena Koslovska, Sieiiilic Pasirodau 
Visai Publikai Akyse 1

Kas mane išgelbėjo nuo varginai H. tj Hsnil 
Salutar&s Bitteris. Aš per praeitus 4 motus 
buvau voe tik gyva. Aš kentėjau nuo nevt- 
rinimo pilvo ir dispepsijoa. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas zaaiatas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj j 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuoee ir strėnosa. 
Niekur aš negavau pagalbos del savo sveiksto*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti Ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 8 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir i>aHk»tt 
laiminga naudodama Salutaras BiUeria. Kal_ 
na 11.00. Galima gauti geresniuoee saliunuo- 
•e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis |i

8ALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
žolės nuo visokių blogumų.

F. J. DALTHKNA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III
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iaktaras
s 606

dinti. Bet mano žemiškų jau
smus nepakanka tam tikslui

VICTOR
G RAMO N Al

Ir lietu
viški Re

kordai.
. $10™

ir augšč.

Mums malonu patarti Šio 
—; shrtltj tUjėlJiio, hnd Jia w

u Dr. Boss-’dykai. Jis yrą 
žinias ir ilgiausiai praktikui 
list as Chicagoje.

Jokis daktaras nedali pada- 
žiningą gydymą iki jis ueiš-

* savo akimis.
iŠ įvairių Suv. Valstijų kra-

y keblumais, vidurių ir ke- 
|V| lapi m luoši liromis, syphHiu,

.1 JL£ O * silpnumų, reikalaujanti gero 
Ak.1' ‘ " 1)1 ■ Bdss. tm inčiu dau- 

likaviifli Ppcksiintties ketuny mėty pra* 
Philadelphia ligonių sveikatą.
ju prie girr 
visokiose 1 

Kaino ms.
stink »i,

173$

X-RAY

NACLIA
Kuomet 
Nurodyta 
Moderniš
ki Elektrų
Medikali

i
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Vakare, kada saulė leidžiasi, 
kada jos atsisveikinantį^ spin
duliai primena nuolatinį gimi
mo ir mirties paslaptį, — gal
von nenoroms skverbiasi klau 
simas: kas tai yra visata?

WIN06RAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE

Arti Kenuington Avė.
Plione Pullman 655. Chicago, 111.

A TELEPHONE YARDS 2721 
? DR. J- J ONI K Al T
X Medikas ir Chirurgi
A 3315 S. Halsted St., Chic

pecialistas iš
GYDO VISAS 1.1G AŠ V V B L DC 3 T 1> OI U

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IH
Speciališkai gydo ligas pilvo, 

oš, ligas, žaizdas, reumatiinią, 
rklės skaudėjimą ir paslaptinga 
ą ir persitikrinkite, ką jis jums 
<yde tūkstančius ligonių

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va 
OO BLUE ISLAND AVE., kampas T

O- ški Gydy
mai.

£

s

1, ink* , . 
skausp
Jeigu Ir (

plaučių 
galvos i 
ligas.
gali padaryti

Paturima dykai. V)

SL, Kampas 
Chicago, FU. 
5-t o augs to.*v. ant

i huk(ipreja, lieka ener-

eikite pas seną19-tos jsatąną arba ligą
MMMMM*

v, rvto iki 4 v. po pietų. No- 
I ; pi I ’anrdčlio, St i rdos, 

—T‘.-rn> nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Daug Gyvasčių Pražuvo
Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas melų algai, tureli tą patį mitrumą ir energiją, 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, 
. Mano moksliškos melodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus 

spėkos protui jr kuriui, kuriais gali didžiuoties. Mctodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali lik tą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkvicČiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kai 

sėkmės teisingu gydymu.

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

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

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausinufi viduriuose, galvos 

 

skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, g... izos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą (vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gysĮą, itžnuodijimą kraujo,

Nesi rūpinkite. Ateikite šiand&n.
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9 ryfo|iki 8 vakare;

Nedėldieniais nuo 9 iki )2 dieną.

kad .uis norėtu! but? 
■} uigsnius, priduoda

i

' 1

■i

?4

i

sutrukinią, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, ii*

sutruk imą skuros,

akiu 5

t® i

M. S. HALSTED ST., ARTI MADISON,

Ir mane apėmė‘baime, kada 
aš supratau, jogei tu esi tas, del 
kurio aš sutverta. Juk aš nega-

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu, kiekvieną sergantį v\ra ir moterį pa
kviesti j savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus. nusi
stebėsi t, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Dr. Layton
GHKM
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SuknesParinktinos šliubines

■

Man

VICTOR
GRAMAFONAI

yra mano

Ir lietu 
viški Re 

kordai.

kad galų ga- 
Aš tiek daug 
Man rodosi,

12th St. Tel Kedzle 8802 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago. lit

išreikšti žodžiais; 
daugiau 
fivveni-

. Mano moksliškos nietodos padidina kraujo cirkuliaciją 
spėkos protui jr kunui, kuriais gali didžiuoties 

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš i
sekines teisingu gydymu.

tinę kilnoties rainiai 
ra i?

Kada ji gi 
nikų, tuosyk 
galvą mintis 
suraminti ją. 
ją mirtinai.

veis 
draperuo

Aš stengiuosi suprasti, įsivaiz 
dinti. Bet mano žemiškų jau 
sinus nepakanka tam tikslui. 

(Pabaiga).

Patarimai Dykai 

” ii ir Moters 
•ark su Dr. ROSS, 
tikimu gydytoju, 
ok savo sveikatos atsiduo- 
ankas naujų ir nepatyrusių 
Mums malonu patarti šio 
aKalt į 'tvjuuia, tfaij

u Dr. Boss dykai. Jis yra 
urnas ir ilgiausiai praktikuo- 
'.istas Chicagoje.
Joki s daktaras negali pada- 

žiningą gydymą iki jis neiš- 
savo akimis.

i iš įvairių Suv. Valstijų kra

ity tą melą, kuomet pateka 
raudona saule ir nuo jos spin
dulių juros vanduo pasidaro, ta
rytum, kraujas, — pas mane at
siranda nepaprastas noras ką 
nors veikli.

kaip
d, kad įtraukus į 
buvo, yra ir vi- 
Nejaugi žmones 

lą jaunėja, o ne

daugiau negu parašytus žodžius 
Jie užveria savyj jos kūną ii 
kraują — tie žodžiai,

ką jinai 
viską aš 

čia yra ir 
dsikartoja 

nesvarbus, bet

Daugumui, gali būti, tatai pa 
■si rodys šventvagyste 
tai yra Dievas ? Ar Jis nėra tai, 
prie ko mes bępaliovos artina- 
miesi? Manau, Jis mažiausia 
užsirūstins ant manęs už tai, 
kaęh aš kas vakarą bučiuoju iš

jo su mirtų vai- 
dinktelejo man į 
Tau buvo lemta 
O tu nukankinai

Bet dabar aš niekuomet nebe
pamatysiu tavęs. Antra vertus, 
aŠ negalėčiau pakęsti tavo išme
tinėjimų, — nuo ko nors kito, 
bet tik ne nuo tavęs. Ir nega-j 
lėčiau gyventi, nežiūrėdama tau 
i akis.

WIN0GRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Konsington Avė.
Phone Pullman 655. Chicago,4Ill

imė, kada

Aš parašiau viską 
paliko man. Viską, 
parašiau. Gali būti, 
tokių dalykų, kurie 
arba kurie 
del manęs jinai gyvena kiekvie 
noj eilutėj ir aš negaliu kriti 
k uoli.

Aš nieko daugiau ne,turiu pa 
šakoti 
rodosi, kad ji kiekvieną dieną 
darosi skaistesnė ir skaistesnė?

savyj talpina tūkstantį dienų? 
Aš myliu dieną, nes ji, tarytum,' 
yra paties gyvenimo srove.

Ir juo labiau aš artinuos! prie 
amžinasties, tuo saulė darosi 
skaistesnė, o žvaigždės artimes
nėmis. Aš jaučiu, kaili mano 
krutinę plečias 
save tai, kas ] 
suomet bus. 
kiekviena dien

Vyrų ii r .
puikios visi vilnones mėlynos 
mis nudirbti 
rai, ševitai ir 
tamsus. Lygus ir

Aš Alena Kostovska, Siendic Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

I
I TELEPHONE YARDS 2721 2
• OR. J. JONI KARTIS 4
! Medikas ir Chirurgas I 
j 3315 S. Halsted St., Chicago i

ne to, juk save 
paprastai sunku, 
sieti negalima;

Ištaisymas Bresines Lovos
, Reguliariai $28.00 “T) r
Visa brasinė lova 2 H 1 Į h

colių nuolatiniai pas- I 1 1 1 
lovai su penkiais tvi- >3 S g 
rtais stiebeliais............ H
Sątin arba puikiai šviesiai, visokio di
dumo, Sanitari retežio springsai su 
tvirtos dūdos rėmais. Matrosas. Bo- 

1 velninis viršus. Tvirtai pasiutas. Stori 
dryžuoti įpilai. $28 Išrengimas $18.75.

($2 įmokėti, 50c i savaitę).

Aš nusiraminau. Ir aš dabar 
matau viską labai aiškiai ir 
bandysiu tau išaiškinti; tu, gali 
būti, geriau suprasi mane. O 
kada nors gal ir atleisi man< 
Taip, aš žinau, kad tu man at
leisi. Todėl, kad tu privalai at-

persis ta tyli 
negalima. Nuo pat ma« 

aš nežinojau ramumo ir 
vis svajojau. Bet niekuomet 
ant gero tos svajonės neišeida
vo.

Kada aš tave sutikau man pa
sidarė taip nesmagu,. Sunku 
buvo tikėti, kad tai galėtų at
sitikti.

Aš nenorėjau mąstyti apie ta • 
ve. Aš viską dariau, kad nemą- 
sčius apie tave. Bet mane, ta
rytum, kas tempė pas tave, ir

RUSSIAN O
TURKISH 75
hath

Tokia aš jau užgimiau, mie
lasai, brangusai tu mano, kad 
visuomet tikėjau į ką tai nepap
rastai augštą, ko 
sau 
žens

šiame
žiedo tinio

Mudu buvova gimusiu vienas 
del kito. Ir lodei jokių kliūčių 
mudviem negalėje 
ne tiesa, mielasai?

Kryžius gatavas, 
pasirengusi. Mano 
lydės tave. Kryžių 
sakos, kad aš myliu tave dieną 
ir naktį prakilniausia meile.

—Aš pabučiavau pagalvę, 
Sudiev! Buk linksmas! Aš 
linksma!

gina manęs todėl, kad tu tiek 
daug pasakojai prakilnaus. Tu, 
turbūt, ir nemanei, kad aš do- 
mingai sekiau kiekvieną tavo 
žodį.

Bet tu neprivalai manyti, kad 
mes, moters, nieko nematome ir 
nemąstome apie pasaidio tvar
ką; kad į mus nedaro įspūdžio 
stebuklingoji visata. Ir kaip 
mes galėtume neatkreipti (lomos 
į tuos stebuklus, mes, kurios 
jaučiame gimimo paslaptį savo 
yščiuje?

Labiausia mane džiugino ta
vo kalba. Tuosyk, man rodo
si, tu duodavai gerinusį, ką ga
lėdavai duotų

Aš įie tik dom ingai klausiau, 
aš jaučiau, kaip tu juos jautei, 
kaip tu mąstei.

— ir štai a 
ginu akių t; 
malysiu < 
minutės aš 
lau numirti

senoj a l
štai žmonės - pradeda judėti 

gatvėmis. Skubėti į darbą. AŠ 
girdžiu klumpių bildėjimą. 
Sunkus vežimai girgžda.

Aš taipgi privalau imties dar
bo. Per naktį prieš mano akis 
perbėgo praeities gyvenimas.

Aš turiu dirbtu Bet kartais 
gimsta nepasitikėjimas: Kas iš 
to bus?

Taip, kas bus, kas mus lain 
kia, kada sudegs musų celės?

Ar išeis iš to kas nors tobu-i 
lesnis, prakilnesnis? O gal sva-i 
jone ir yra galutinas gyvenimo 
tikslas ?

Aš — aš tikiu 
kankinė, o podraug ir šventoji. 
Ji paaukavo savo gyvenimą del 
mudviejų meilės.

Del kilų jos laiškai negali tu
rėti tos reikšmės, kokią jie tu
ri del manęs. Man kiekvienas 
juose žodis prilygsta užsimoji
mui baltų amžinasties paukščių 
sparnams arba spinduliams^ 
kuriuos išleidžia visatos ccntrd 
esanti širdis ir kurios karštas■ f 
plakimas niekuomet nesustoja. .

Jos laiškai dėl manęs —t Bib
lija. Juose viskas/randasi. Juo
se yra daug išminties, nors nie-

Satino Messaline ši i ubo Sulines 
Žavejanti modeliai geros pu
šies ‘baltas satinas *messaline, 
pąpuošta puikiais šilkiniais dir 
btiniais kvarbat- 
kais, plačiu rum- f j***
buotu -diržu, se- Ii" 1 ĮL^ 
jonas tunikos sta , Jjk rl 
ilgs. Micros mo- jUJ I g J 
terims ir m'ergi- Tr ':-WF
noms ..............

Specialiai. B. Kuppenheimero, Juodi 
mėlyni siutai, visi rankomis 
siūti. Apkainuoli ............... &

Ir man vėl ateina galvon ta 
šlykšti mintis, kuri kariais pa
siekdavo mano širdį, ir aš ran- 
gydą vos lyg spirginama, kad 
atsikračius nuo jos: Nusidėti, 
nusidėti prieš tave, būtent prieš 
tave, ir tu baustum mane už tai, 
tu, tu vienas, - - o aš klupočiau 
ant kelių ir muisčiau atleidimo 
iki pat mirties, — 
no dievo. Dėlto 1 
liu sau persistatyti 
kitą dievą.

Šliubines Suknes $19.75 
Puikios šliubines suknes, pa
siūtos iš sudėtinio balto chif
fon ir crepe de chine. Liemuo 
papuoštas puikiu šilkiniu tink
lu kamžos pavidale, perliniais 
karoliais papuošta aplink .kak
lų, puikus diržas aplink 
tę, sejonas dailios 

tos slailės, nu
dirbta puikiais * 
šilkiniais kvarb- 
atkais. Miera del 
moterų ir mergi
nų ...................

s 606 
eilio 
Dearborn St., Kampas 
............. Chicago, <111. 

k elev. ant 5-to augšto. 
- vyrai austiprėja, lieka ener- 
mą arba ligą, eikite pas seną
v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
są. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
įuo 7 v. iki 8 v. vakare.

;<s del mano didelės 
I vyrų ir moterį pa
jus savo geriausią 
išgydoma, jus nusi- 

i drebėjimų jųsų gy- 
sv< ik u.

mm.
Aname pasaulyj, ten viskas 

gali ir privalo įvykti. Ar netie
sa, mano brangusai? Aname 
pasaulyj aš turėsiu atsinaujinti. 
Tuosyk mudviejų laimei nejnus 
kliūčių. Aš tai jaučiu, miela
sai! Visi nesusipratimai manęs 
daugiau nebekankina. Juk ta
tai atsitikdavo todėl, kad mudu

Ak, kodei iš nepasilikau ant 
visados lokiu, kokiu aš buvau 
pradžioj, kada nieko daugiau

Vyrų Siutai.
Dauguma Sankrovų parduoda 

juos po $20.
Jaunų Vaikinų augštos rųšies siutai 

; serges, ranko- 
suktų gijų vilnoniai kašmie- 
puikųs vilnoniai, šviesus ir 

puikus mai- A
i. Augščiausios rųšies mode

liai, puikus diržai jauniems vy- ąL I 
rams, taipgi ir ko n servai y vės ura 8 
stailes senesniems vyrams vi- “ O 
šokių mierų ............................. ■

Vakare, kada saulė leidžiasi 
kadA jos atsisveikinantįs spin 
dūliai primena nuolatinį gimi 
mo ir mirties paslaptį, — gal
von nenorom s skverbiasi klau 
simas: kas tai yra visata?

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Tą Per 20 Metą ir Ma- ~ 
r,: Kaip T?ypldaaryHmoki,,° Ma‘ G^itai irPastoviai

AŠ noriu tos progos pash 
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki j i 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyriis ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.O, Dieve mano, ką aš 

padariau! Kaip tai galėjo atsi
tikti? Po viso to stebėtino! 
Aš nieko nebeatsimenu. Aš tik 
norėjau nueiti pažiūrėti jo. Jis 
padėjo galvą man ant kelių; jis 
verkė, tas stiprusis vyras verkė 
iki tokiam laipsniui, kad net vi
sas virpėjo; jis rangėsi nuo kan
čių, — ir tuosyk aš paėmiau jo 
galvą, — ir tada, — ir tada, — 
aš nieko nepamenu, — tai buvo 
lyg anižinas tamsumas. O nie
kuomet aš nebusiu tavo, niekuo
met! Aš daugiau nebegrįšiu. 
Tatai taip biauru, šlykštu! Aš 
labai norėčiau nebekeutėli, ne
bejausti, numirti...

O, atleisk, kad aš Vėl čia, čia- 
kur viskas šventa. Bet kur ma
no vieta pasaulyj, jeigu 
O, aš nieko nesuprantu! 
aš atsipeikėjau 
vieno: bėgti p; 
tau papasakoti, 
tum man 
man niekuomet 
nebegalėsi tikėti m

žiu; tu rasi jį tarp šitų popie 
rų. Meldžiu tavęs nuolatos ne 
šioti jį ant kaklo 
\ Taip, aš žinau, 
le tu busi mano, 
galvojau apie tai 
moteris beveik niekuomet nesu 
tinka tą, del kuiro ji gimė. J 
dau 
rio ji yra gimusi, — nesutinka. 
Ir, gali būti, kad ta, kuri neras 

pasaulyj savo tikrojo su- 
sutiks jį aname...

pasakoti tau
greičiausia apleisti šį pasaulį ii
keliauti ten, kur aš atgimsiu
Aš nupinsiu iš savo plaukų kry- kas, apart manęs, to nepastebi,

Bėgiu kelių metų aš nuolatos 
skaitau jos laiškus. Ant galo 
jie pradėjo mane raminti taip, 
kaip ramina amžinaslis.

Gali būti, kad tatai turėjo į’ 
vykti, kadangi aš buvau tokiu. 
Jeigu aš nebūčiau-buvęs tokiu, 
jinai nebūtų padariusi tai, ką pa

savęs neži-

Ir mane apėmė ba 
aš supratau, jogei tu esi tas, del 
kurio aš sutverta. Juk aš nega-

Kas mane išgelbėjo nuo vwginajntixj ligi} T 
Salut&raa Bitterie. Ai p®r praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maiatas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę,, tonuose ir strėnose. 
Niekur ai negavau pagalbos del savo sveikatos. 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salataras Bit
tern* ir Salutaras, Reguli&atria, del moterų, 
pradėjau gerai jaustiee, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Biųeria. KaL 
na $1.00. Galima gauti geresniuose aaliunuo- 
«e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis h

8A LUTA RAS CHEMICAL INSTITUTION 
žolės nuo visokių blogumų.
P. J. BALTRKNA8, TROF.

Chicago, III.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Kada 

iš norėjau tik 
tave ir viską 

Bet ar tu bu- 
patikėjęs? .Juk ‘tu 

lebetikėsi,, tu 
no žodžiams, 
patikėti inan, 

iš nebematysiu dau- 
ivo — tavo akių ne- 
[langiau. Ir nuo tos 
žinojau, kad priva- 

, ir kad aš tavo ant 
yg pirma aš to neži

nojau! ir man Iii* 
bučiuoti tas vietas 
dėjai ir gulėjai; man norėjosi 
nakties laiku, kada tu miegi 
(todėl kad aš nebegaliu žiūrėti 
tau į akis), - tu nebūtum pa
jutęs, — ateiti į tavo kamba- 

pasirodė, kad tavęs 
O, kur-gi tu, kur

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dilimų kraujo, Strictarų, Pu- 
liavimų, Nutekėjimų, Žudy
mų, Nutekėjimų, Žudymų 
jiegų, Raudonųjų gyslų. Sil
pnų pūslę, Inkštų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrų Importuo
tų Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Hacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes l>e atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
422 So. State Street, Chicago, Illinois. 
Priešais Siegel Cooper and Company 

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

But paskui tu vėl pradėjai 
nerimauti. O gal tai nuo ma
nęs prasidėjo? Pamenu, kad aš 
viską, absoliutiškai viską užmir
šau. Bet pamažėl aš pradėjau 
atsiminti. Pas mane nebuvo to 
viso, ką aš norėjau duoti tau- 
Aš negalėjau būti tuo, kuo aš 
privalėjau būti. Mano krūtinė 
jau nebebuvo jauna,. Aš jau
čiau savyj dėmę, kuri kenkė 
mudviejų laimei.

Ar tu gali suprasti, kaip tatai 
kankino mane?

Ir ar tu supranti, kaip baisu, 
kad negalima išbraukti praei
ties iš gyvenimo knygos lapų? 
Praeitis visuomet stovėtų tarp 
mudviej ų.

O, aš tiesiog negaliu supras
ti, kaip tai tu privertei viską už
miršti. Pasitaikydavo dienų ir 
naktų, dagi ir savaičų, kada nuo 
praeities nelikdavo nei žymės. 
O, ačiū tau, ačiū!

Aš taip rami. Man linksma, 
kad aš privalau mirti, ir tau bus 
linksma, tu pamatysi, — tuo
syk viskas bus gerai. Aš ran
duosi sukuryj tokių jausmų, ku 
riuos negalim 
man net rodosi, kad 
nebepriklausau šiam

paklausi manęs apie ką nors. 
Tiesą pasakius, tu ir taip galė
jai (Vasi pro tėti. r

tu, kuris sakai, kad pirma 
visai negyvenęs, niekuomet ne
galėjai jausti to, ką aš jaučiau, 
kada tai atsitiko, — atėjo tavo 
laiškas, o su juo ir kitkas. Lyg 
stebuklas įvyko!

Aš tikiu, tvirtai tikiu, kad aš 
buvau laimingesnė už tave.

Kokią sunkią kovą tu turėjai 
pergyventi! Aš beprotiškai my-

Kuomct jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau
XrRAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 

pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas ncpatčmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuil/>ę§, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmiys viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, gąlvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietejuųą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite Šiandįen.
Pasitarimai dykai. ;

* Priėmimo valandos: 9 ryto, iki 8 vakare
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

užgimiau del tavęs, 
perskyrė mudu. 

Vienok paskui mudu suradova 
vienas kitą- Ir tokiu budu tu 
žinai apie mane, o aš žinau apie 
tave.

Ir štai tu ateisi ir rasi mane, 
kuomet aš jau busiu gatava. 
Tu vyras, ir daug dalykų tau 
reikės atlikti pasaulyj. Bet aš 
lauksiu tavęs. Aš moteris, o 
moters pareiga drąsinti vyrą ir 
priduoti jam reikiamos energi
jos atlikimui pasaulyj to, ką jis 
privalo atlikti.

Aš padarysiu tatai del tavęs.

ų keblumais, vidurių ir ke- 
lapinimosi ligomis, syphlliu, 
silpnumų, reikalaujanti gero 
is su D r. Ross, turinčiu oau- 
dešimtties keturių metų pra- 
s ligonių sveikatą.

Specials 
X-RAY

f* EGZAMI- 
JSK. NACUA

A Kuomet
Nurodyta 

Ižį/Sf Modemiš-
ki Elektro
Medikai!- 
ški Gydy

mai

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
tai jus žinosite, kad aš tai padariau.
sutrukimą skaros, spuogus, rudas pli tmas. Žaizdas, išbč 
rimą, subrinkusias gyslas, sulnikimą, išblyškimą, matę j i 
mą švaros, slogas, kraujo bėgi 
ausi), nosies ii* gerklės ligas, a 
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimta 
praktikos, aš mnin kiekvieną 
kviesti j 
nuomonę 
stebėsi!, kaip greit jys pajusit gydvm 
siose. Jus ve’l jausitės gi lai, tvirtu ir

Dr. Layton
1'4. S. HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO, ILI

HALSTED. 2t>JBTS J
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Sveikatos Skyrius j M?

m
ii>............ m

v h” • • ' v >
v v Cor, Ashland Ąve. and 47thSt.

Kuponu Diena
Panedelyj, Birželio 11 -tą dieną
—-ATSINEŠKIT ŠJ KUPONĄ— 
25i bonka Sloans liniment, su 
šiuo kuponu parsiduo- ICa 
da tiktai už ............... 1 vv

■—ATSINEŠKIT ŠI KUPONĄ— 
Moteriški 59c be rankovių u- 
nion siuts, su šiuo ku-
ponu ............................... vvU

N

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ— 
Puiki moteriška naminė ging- 
hamo šlebė, micros 36 iki 44, 
su šituo kuponu 77A
liktai............................... • ■ G

N

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ— 
Vyriškos $3.50 tyrų vilnų kel
nes iš šviesiai mėlynos serges, 
micros 32 iki 40 per juosmenį, 
su šiuo kuponu $O OO
tiktai ...........................

N .

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ— 
Vaikų $1.25 lakiruoti vienudi
ržuku pantapliai, micros 8^ 
iki 11, su šiuo kuponu
tiktai ................................. SJOG

—ATSINEŠKIT ši KUPONĄ— 
J. and P. Coats Chain siūlų, ti
ktai balti, pilna 200 yardų, su 
šiuo kuponu, 6 špuliu- 4 
kės už........................... 1 CaG

N

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ— 
$1.50 iki 4.00 puikios karbinių 
firankos, su šiuo kupo- OOp 
nu kiekviena po ........... fcwv

N

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ— 
$1.00 šilkiniai “Mull Head” ša
likai, su šiuo, kuponu AHa
tiktai po.............. *TwG

/ N

—ATSINEŠKIT ši KUPONĄ— 
12^c sulankstomas perkelis, 
vaikams neišparduotas, su šiuo 
kuponu, 10 yardų tikai

M

—ATSINEŠKIT ŠĮ KUPONĄ—
Moteriški 75c balti musli

nai apatninkai, su šiuo 
kuponu po/........

N

—ATSINEŠKIT šj KUPONĄ— 
36 coliai Lonsdale baltyto mu
slino, 4 iki 8 yardų ilgio, kol 
dar yra 2000 yardų( tik 12 va
rdų pirkėjui) yardas
tiktai ........................... 1^1 G| N

—ATSINEŠKIT šj KUPONĄ-!
10 šmotų Swift’s Pride mui
lo, su šiuo kuponu tik-
tai už ........................... O O G

i N

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

CUKRUS.

rolę kūno maitinime, lik gaila, 
.1 pilnai apvertin-

tas. Ir kadangi apie cukrų dar 
mažai Naujienose rašiau tai da
bar plačiai apie jį pakalbėsim.

Cukrus kaipo valgomas daik
tas dalinasi į daug skyrių: nen
drių cukrus, burokų cukrus,

reikėtų daugiau valgyti, 
tingai tiems, kuriems 
prisieina vartoti bizūną 
paveiksle alkoholiams,
arba arbatos. Cukrus suteikia

dažnai 
kunui 
kavos

kas nors kita.

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House

Narystė. 5
Bankos priklausančios prie CW&» 

cagos Clearing House yra po jo» 
sargia ])i iežii)ra. l.aUas nao 
bent sykį į metus, Clearing Ho®M 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. V&- 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bem- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos 
žiuriamamos ir patikrinamos; 
gai kituos bankuose patikrintum 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gab but knygose parodytu 
Abejotina tvarka arba atsarrtnnH& 
yra nedaleidžiamos. Jeigu buntal 
nustoja savo Clearing House teUIw 
tai yra ženklas jo abejotino storiai

Tiktai tvirčiausios ir saugtaiidĮMl, 
bankos gali but Clearing House ntu* 
riais.

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo įvestas pinai 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei 
na Clearing House banka ^nesubaM* 
knilijo. P,<-i K u 1 u i esant, Clearlaft
House bankos viena kitai pagelMfe

The American State Bank prikiaJK*« 
so prie Chicagos Clearing House* 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos pridHMh

Lietuvių Domai.
Schiff & Co. State Bank

12-ta gatvė arti Halsted gatvės. Chicago, III.
praneša, kad del parankumo 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.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią modernišką archi
tektūrą, specialiai pagerintą del jųsų parankumo. 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 Pancdėlio, Utarninko ir Scredos vakarais iki 8 valandai. 

Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

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

Cukraus virškinimas daug 
priklauso nuo cukraus chemiš
kos formoj. Dvilypiai cukrai 
turi visuomet persikeisti į pa
vienius cukr 
siuose randasi 
narni cukrai, 
geri cukraus

—ATSINEŠKIT ŠJ KUPONĄ—

T

pigiausias.
Vienok suį-

viška Valstybinė Banka Amerikoje
ir pataisius neužmiršti cukraus.

\

kam s, nes jie

Citizens State BankDr. A. J. Karalius.

negadina.

MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

Lietuviškoi irJ. GRUŠO

Ang. Kalboi
Kaina 75c. Gražiu tvir-

dininia.
4

Energijos gamintojas.
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, Ill.

nių arkliams duodama cukraus.Miegok bile kur, bet

cukrus mažina nuovargį,

ŠOKIŲ

enk-

—ATSINEŠKIT šį KUPONĄ— 
Vaikams ir mergaitėms juodas 
ir baltos pančiakos, su apačio
mis be siūlių, su šiuo 
kuponu

jos, su šiuo kuponu, 4 p 
svarui ...................... i £■

pusę svaro cukraus rytą prieš

5 gramus. Ke-

tu apdaru $1.00. Gali-

y

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 
93 menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
ŽMes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 W. Division St., Chicago, m Corner Marshfield Ave.

Y Kalbama lietuviškai.

1415 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

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

I...... ......... ......... ..... ..... ......

e

Nesikankykite savęs skatis- 4 
mais, Beiimaf| 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 4 
—raumenų sukimu; nes skau- fi 
dėjimai naikina kūno gyvybę I 
ir dažnai ant patalo paguldo. 2 

CAPSICO COMPOUND mo- S 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- 4 
gybė žmonių siunčia padėka- 2 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pačtą 28c. Z

Justin Kulis i
3259 S. Halsted SI., Chicago, III. +

Knyga:“ŠALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai- t 
na 50c.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, III. 

529 Collinsville Avenue

Turiu už garbę pranešti įdėto 
viams, gyvenantiems šioje apielin 
kėje, kad mes atidarėme vieną U 
didžiausiu lietuviškų aptiekų Ame
rikoje. užlaikome amerikoniškus h 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
Šaknis, trejes-devyneres. žodžiu ši
kant, ko tik kam reikalinga. Musę 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. UžkvieČiame atsilankyti ii 
susipažinti su mumis ir musų kaino 
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS

Aptiekus Užveizdėtoja*

/
ORKESTRA-BENAS 

3147 S. Halsted Str- eet 
Tel. DrovetT 8674.

Atdaras visa 1 
n as: (’anai 231)9.

vininkas

Tel. Armitage 981

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

Chicago, Ill

salyklo cukrus, 
vaisių cukrus irpieno cukruš, 

tt. Vienok jumps užtenka pa
kalbėti apie cukrų lik aplamai, 
nesigilinant į chemijų. Cukrai 
dalinasi į dvilypius ir pavienius 
cukrus (disaccharidai ir mono- 
saccharidai). Prie pirmutinių 
priklauso nendrių, burokų, kle
vo, salyklo, pieno cukrus; prie 
antrųjų — vynuogių, vaisių cu
krus. Veik visi valgomi daiktai 
užtūri koki nors cukrii. Mes

negu kad manom.

Cukrus kaipo maistas.

Kaipo kuras cukrus suteikia 
daug šilumos: vienas gramas 
sukraus pagamina 4 ir vieną de
šini tdalį kalorijų energijos (ši-

luinos kiek vidutinė bulvė. Ir 
dėlto cukrus yra puikus mais-

dažnai matosi, kad cukrus su- 
taupina kūno riebalus arba net 
pats juos pagamina. Vienok 
tam tikslui cukraus reikia du 
kartu daugiau vartoti, negu 
riebalų; ir ar cukraus pagamin-

minti riebalai — yra ik šiol ne
išrištas klausimas. Tirinėjimas 
viemok rodo, kad išdžiuvusiems 
žmonėms cukrus, ypatingai for
moje sirupų, čokolado, etc., la
bai naudingas, jei tik jų vidu-

riebalų negalima apsieiti.
Cukrus ypatingai tinka vai-

ta. Kas link prasiplatinusios 
nuomonės, kadi cukrus* gadina

palivą nuėsti. Bet čia ne cuk
raus kaltė. Prastose kendėse

su šeputuku
nepavydėk! to

todėl vaisiai 
suteikėjai.

Cukraus virškinimas priklau
so nuo to, kokiu bildu cukrus

vidurius kelioms dienoms suar
dyti, bet tiek pat cukraus gerai 
ištarpinus vandenyje galima 
veik visuomet be vidurių suar-

krus randasi vaisiuose.
Dažnai cukrus sukelia maisto 

rūgimą,,kurio pasekmės visuo
met blogos. Vienok tas įvyks
ta lik tada, kada vartojama cu
krus per daug sukoncentruotoj 
formoj, neatskiestas ir tokių 
žmonių, kurie turi suįrusį virš
kinimą. Todėl dyspeptikams 
nepatartina daug cukraus valgy
li. Tiems, kurie viduriuose tu
ri perdaug gazų, reikia kelias 
dienas visai cukraos nevalgyti — 
kol g

ma valgyti cukraus jokioj for
moj, bet aš kalbuxipie sveikus 
žmones.

Civilizaci ja ant žmogaus kūno 
uždeda didelę naštą, kuri daž
nai yra beveik nepakeliama. 
Žmonės dažnai reikalauja bota
go (bizūno). Jie lanko salio
mis, geria kavą, ir paskui skun
džiasi nervų suįrimais. Cuk
rus, kaip matėm, yra puikus 
energijos gamintojas ir viršy- 
ja alkoholių bei kavą. Naudo
kite daugiau cukraus, lai grei
čiau nuo kenksmingų gėrimų

| Kaip Rašyti
I Laiškus

Vyrišky Drapanų Bargenai 
x'Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Xau’ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 

13 dolerių.
’ Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš-

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

Mosso bandymai parodė, kad 
cukrus yra beveik geriausias 
energijos gamintojas, o geriau
sias muskulų (raumenų) mais-

šokiai 
vergi)

Phone (’anai 1256. 
MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko

Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—Angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu į trumpą laiką, 
kas panedėli ir ket-

liau nueiti. Prautner ir Sto- 
Wasser patyrė, kad daugiau cuk-

nors sunkų darbą dirba. Ban
dymai parodė, kad daugiau čuk- 
raus valgantieji gali toliau nuV

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

atsibuna
;pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojas J. K. BOBELIS, 
z ir pagelbininkai. ' 

Gyvenimo vieta: 4037 So. Talnian* 
ava> Chicago, III.

Todel reikia prieiti prie išva-r 
dos, kad cukrus yra puikus e- 
nergijos gamintojas. Cukraus

JOSEPH C. WOLCN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

6 iki 8 vai. vakare, ho numeriu: 

 

1566 MILWAUKEE AVĖ., Chicago, Ill. 
Tel. Humboldt 97.

' fi

1 Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-

kas metą išduoda penkias pilna* M** 
skaitąs Bankiniai Valdybai UHaaAg 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje banko®* |fW 
išmokami ant kiekvieno pareikafcfį** 
vimo.

čia galima gauti pirmus A«kM( 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage 
Bondus po $1J)O.OO ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausb 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir DmiIMu 
kai.

Kapitalas ir perviršis:

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., LoowAfc 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliafs, Ketvergid* tfc* 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare

t

i
Iffll 1 IMMII

TURĖKITE

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. Halsted St.

f ___________________________________

Padėkite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo/ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Jus galite juos turėti. Kiekvieno 
gali juos turėti. $5 iki 8200.WL į 

Moters ar merginos ,ar vedę ar 
pavienios ,senos ar jaunos. i 
Mes sko’iinnim' de) Slockyardhfe I 

š;ip()S ir dirbtuvės darbininkų, ge- ; 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma 11| į 
minutes. į

Paskola ant rakandų — i 2 va- f 
landas. #

Mes taipgi suteikiame paskolc J 
ant pianų, sankrovos įrengimv*. t 
arklių, vežimų, apdraudę? . pfjl-s 
šių. ir bilė kitų užtikrinimų. Mea F 
nepaisome ką jus turite arba į 
ji,is uždedate“, mes noHm darodyf X 
jmns kad nmsij mokestis maŽiaw ( 
šia mieste. Tas yra delko jus tan K 
>Hc veikli su mumis. Mes kvia- l 
Čiame jus pasiteirauti musų vi- f 
manymu, patirti ,kad mes patvir- į. 
tiriame musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 4 7 I <ss ;> į \. 2 - r;< s a UfMw '
Telephone Drover 2116. *

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 8% už jųsų pinigus, ši banka y- 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra Valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parkd.

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks-* 

Užkas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka juins plau-* 
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors na 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes* 
niežas odos galvos?

a j pllnkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS 
aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau-

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VI$AS 
SVIETO DALIS

Garsinkis ‘Naujienose’

Prieš gydymą, 
guotl jos. Užsakykete iluostrota kny-* 
gute jusu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”- 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savi t is turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 

K<<lv!riMc savaite.
GYDYMAS DYKAI.

Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, 
gyduoles CALVAClTRA 
sulaiko slinkimą plau
ku j >i. ■, s?, ii 11 u pkiiskoiea 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsiuče- 
niG kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—e 
os N. 1 ir k ny grute 
“Teisybe Apie* Plau
kus.“ Išplaukėto *e- 

SožHn-le miau atspaustą. kupon<Sestoje sakaite. ^juskete šlanden.
UNION LABORATORY, Box 431. Union* 
N. Y.
UNION LABORATORY, *
> Box 481, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo-* 

kojirno kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė cai- 
vacura N, 1 ir knygute “Teisybe A|WĮ 
Plaukus.“ (Pasiuskete sykiu kuponą M 

antrafiu.>



1553 Milwaukee Avenue

CHICAGOS ŽINIOSKAREARTAIKA
CICERO, ILL

ma

Protestuoja prieš mokesčius

J. Ogden Armour susirūpino
m o

IMPERIAL TEATRAS

Akiišerka

č/ž ## W/# W W# Iff 'JjPergreit

Persikėlimo Pranešimas

Scholl Studio Mano ofiso valandos bus tokios

Geriausias

FOTOGRAFAS

Dr. Schneider
“NAUJIENAS

Mat tiems ponams norisi, kad 
darbininkai ir kariautų ir po
draug mokėtų kares išlaidas.

Padaryta už $8,000 nuostolių, 
kuomet gaisras kilo Marquette 
budinke prie 15 gatves.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. 
vertės par-X 
siduoda užw

Majoras Thmopsonas sugrąži
no laisnį Henry Rice biliardinei 
su ta išlyga, kad ten butų sus
tabdyta gemblerystė.

Island Av. 
North Av. 
Halsted St. 
MaU te d St.
12th St.

Ateidavo pirkti, pasi 
likdavo skolinti.

šiuo pranešu visiems savo pacientams, 
draugams ir pažįstamiems, kad aš perkė
liau savo ofisą iš 1645 W. 47 th st. į

Geo. Hutchinson antru kartu 
padavė prašymą, kad jam butų 
pavelyta rodyti krutaniuosiuose 
paveiksluose veikalą — “Pro
tect Your Daughter.”

Ant jo buvo uždėta “veto”, 
kaipo ant nemoraliu veikalo.

151,004 nenori stoti 
armijom

reivijon.
Graiko vardas Thomas Vaisa

pieš. »

ARBATA 
Priimniau- 

s La, gvaran- « 
tuota, vertėsi JI Į1 
70e parsidu-' ’♦II 
oda Čia po..«

Priešu Pačto
Ofisą

Ant rytojaus graikui liko pra 
nešta, kad jis tinka kareivijon

Ketverge jau jis atsidūrė ka 
zarmej.

1553 West 17ili Street
KAMPAS ASHLAND AVENUE

trauka.
Baltveid'žių nenori stoti armi 

jon 143,735.
Baltveidžių nesipriešina “dra 

ftui” 110,017.

Ofiso valandos sekamos: Nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.

2-ras augštas.
eną.

Aišku, kai ant delno darosi 
kodėl Fieldas ir jam panašus po 
nai taip labai trokšta kares.

Annastasia M. Venton reijca 
Jauja perskyrų. Sako, kad vy 
ras norėjęs užmušti ją.

WEST SIDE 
Milwaukee A 
Milwaukee A 
Milwaukee 
W. Madiso 
W. Madison St.

1878
2054
1045 
1510 
2830

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
res n is, negu/|*jlr 
kur jus ga-M-Jll 
lite gauti .. ’

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare.

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartį
Taipgi laikysiu ofise nursę.

Julia Gordon, 1140 Union 
avė., pranešė policijai, kad jinai 
pametusi didmiestyj du deiman
tiniu žiedu $700 vertes.

kas dar 
kurie ateina 
noru, kitus 
Vakar užsi-

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

tai, be kurių kareiviai nieku 
budu negal apsieiti.

Kad davus šiokį lokį suprati
mą apie tai, kaip „patriotiškai 
Fieldas darbuojasi, užteks pami
nėti sekamus dalykus.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lemtų Rėmų Ir Stoginio Poplerat 

CARR BROS. WRECKING CO.
.*003 3039 S. Halsted St., Chicago, Ill.

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET 

Tel. Drover 5052 Chicago

ką ir į Ghicagą. Jau net atvi
rai kalbama, kad reikia neįsi
leisti negrų į miestą.

Valdžia, nors dar ir neoficia
liai, perspėjo skerdyklų bosus, 
kad jie liautųsi gabenę iš pietų 
juodveidžius. Labai galimas 
daiktas, kad tatai greitu laiku 
virs įstatymu bent karės metu.

Del to dalyko, sakoma, labai 
susirūpinęs Armouras. Ko gera, 
gali jam užsidaryti šaltinis, ku
ris jam suteikdavo tuksiančius 
pigių darbininkų.

WISSIG,
Seno K rainus

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

Penkios dešimts šeši nuošim
čiai visų užsiregistravusių chi- 
cagiečių reikalauja paliuosavi- 

nuo kareivijos.
Tatai liko paskelbta užvakar, 

kada, ant galo, registracijos pa
sekmės liko pusiau oficialiai 
praneštos gubernatoriui Lowde- 
nui.

1644 W. Chicago A
1836 Blue
2612 W.
1217 So.

1882 So.
1818 W.

tuviu Valstijiniam Banke— 
kad tavo pini- 
pareikalavimo 

ai pasidėk 
Valstijinla- 

(JNIVERSAL 
K. žmonių 

pinigai sudėti šiame Ban
ke yra investinami tiktai 
į pirmos klesos užtikrini
mus, taii> kad visada jie 
vra gaunami ant pareika
lavimo. Lietuvių Valsti- 
jinis Bankas yra stiprus 
ir parankus Bankas. Ką- 
priežiura Valstijinės Val- 

” rektorių, išrinktų per 
kaitlius siekia virš 500 asmenų ir 

> valdininkų išrinktų per direkto- 
Panedėliąis, Seredom ir Pėdnyčiom 
valandai po pietų, o Utarninkais, 

» 9 valandos ryto iki 8:30 valandai 
padedant arba at

liula atlikt Utarninko, Ketverge ir 
3.00 nuo šimto už padėtus pinigus. 

Daro pasko- 
Ban- vėliavą.”

Vėliaus lenkų kalba arkivys 
kūpąs ragino žmones but pat 
riotais ir nesipriešint karei.

Kas turi pildyti Dievo prisa 
kymus: “neužmušk”, “mylėt 
artimą savo, kaipo patsai sa 
ve”? —J. Aceris.

F. Hoffman, 115 Fullerton 
avė., nubaustas $10. Policija sa
ko, kad jo kambaryj radusi ma
šinėlę pinigams dirbti.

Policistai švęs vieną 
dieną mėnesyj.

Policijos viršininkas Schuel
ler paskelbė, kad kiekvienas po- 
licistas bus paliuosuojamas vie
nai dienai mėnesyj. Už tą dieną 
taipgi bus mokama.

Be to, policistams suteikiama 
15 dienų vakacijų.

Sugavo bankierių.
• ' ■ t V ‘ .

Vakar buvo pranešta Naujie
nose, kad nusibankrutijo priva
tinis bankas, kuris prigulėjo 
Cerny. Cerny žinodamas, kad 
bankui gręsia krachas, paspru
ko. Vienok neilgai tam sakalė
liui prisiėjo džiaugtis laisve. 
Paskutinės žinios skelbia, jogei 
Cerny liko pagautas Kanadoje. 
Už poros dienų jis bus atgaben
tas Chicagon.

Šiuo tarpu tyrinėjama jo ban
ko stovis. Tokios betvarkės 
niekas ncsitikęjp. Negalima su
rasti nei galvos nei uodegos. 
Knygvcdyslė taip supinta, kad 
ir pats velnias ten gali galvą nu
sisukti.

Chicagos stambiųjų pramoni
ninkų susivienijimas turėjo su
sirinkimą. Tarp kitko buvo pa
keltas klausimas, kas del val
džios pienuojamų mokesčių? 
Visi, kaip vienas žmogus, nuta
rė protestuoti prieš tai. Esą ga
lima surasti ir kitų šaltinių pa
dengimui kares išlaidų. Girdį 
mokesčiai labai pakrikdysią pra- 
moniją.

Marshall Field Co. 
patriotizmas.

Ant Marshall Fieldo budinko 
plėvpsuoja didžiausia Chicago j 
vėliava. Ten “pasišventimas” 
tėvynei skelbiama kas valandą.

Nežiūrint to, kompanija pir
moj vietoj pasistengė padaryti 
taip, kad nebūtų imami mokes
čiai nuo jos $3,000,000 vertės 
turto.

Bet tai dar nedidelė bėda. 
Marshall Field užsidėjo krautu
vę kareivių stovykloj. Ten par-

padaryti. Jis prieina prie 
vieno policisto ir klausia. Pas
tarasis nesuprato klausimo. Jis 
manė, kad graikas nori pastoti 
armijon ir pasiuntė jį rekrutavi- 
mo stotih. Ten jį išegzamina- 
vojo, davė jšpildyti regislrauijos 
kortą ir pasakė, kad reikalui at
ėjus jis bus priimtas tarnystėm

Paprašydavo 
dolerių, kol ji 
Gaudavo. N t 
skolintojai tiek ją tematydavo, 
kaip savo ausis.

Tuo keliu ji prigavusi nema
žai chicagiečių. Nuo, vieno pa
siskolindavo $20, nuo kito $10 
ir tt.

čių prigavo neįnažai Irving Par
ko gyventojų.

Štai kokiu budu jinai prigan
ei i liedavo.

Atėjusi į namus, jinai pasisa
kydavo, kad esanti iš Clevelan- 
d’o. Girdi, atvažiavusi specia
liai tuo liksiu, kad nupirkti Chi
cago] namus, šeimyninkai pa
prašydavo ją nakvoti. Ant ry
tojaus ji pradėdavo derėti na
mus. Bet visuomet jai urnai 
prireikdavo važiuoti miestan.

paskolinti kelių 
išsimainys čekį.

žinoma, po to

BhigiiRi Akušerijų* Kolegiją; Ilgui prak- 
Et nnHvh anijoa Honpilaleae Ir 

Philadelphijoj. Pasekmingai patarimw- 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligone moterim# ir m ergi- 
noins. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra* 
win k®, i, lenkiškai ir a vokiškai.

John Lauro, 22 metų amžiaus, 
939 Larrųbee, mirtinai sužeistas. 
Spėjama, kad tai bus juod’rankių 
auka.

Valando
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedeliom 
nno 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

Visokių nesusipratimų buvo 
jgistracija. Štai vienas ryš- 
pavyžd'ėlis.

Utarninke vienas graikas no
rėjo užsiregistruoti

Dr. Renter
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų vra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-toa 
gatvės ant banko.

Sekamą savaitę, pradedant 
nuo nedėlios, birž. 10, Imperial 
teatre, W. Madison ir Western 
avė., bus statoma muzikos ko
medija “Step Lively”, pilna 
juokų, dainų ir linksmumo. 
Lošimas eis tris sykius kasdien: 
po pietų 2:15 vai., ir vakarais 
nuo 7:45 ir nuo 9:15 vai,

‘igu nori, 
kiekvieno 
juos gauti 
juos Lietuvių 
me Banke

šia remiasi šeimyniškais reika 
Jais. I£są jie turi užlaikyti pa 
čias, vaikus, tėvus, e

Registravimos kol 
neužsibai 
registruotis liuosu 
gi atveda policija.

pitalas ir perviršis $225,009.00 
džios, po užžiura 15 gabių ir ištikimų dir 
Banko Sėrininkus, kurių s* 
po nuolatine supervizija ; 
rius. Bankas yra atdaras^ 
nuo 9 valandos ryto iki 5 
Ketvergais ir Subatom mi( 
vakare, per tai nereikia atsilikti nuo darb 
siimant pinigus, nes tą j 
Suhatos vakarais. Moka 
Nuošimtį išmoka Sausio ir Liepos mėnesiuose 
las pirkimui ir statymui namų, siunčia pinigus į Europą 
davoia bankines skryneles, apsaugotas nuo ugnies ir vagių, 
po $<1.00 metams. Parduoda laivakortes važiuosiantiems Ru
sijon ir kitur.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO

r Jeigu kenti i_
I , Jeigu nuolatos Tau
w Jeigu Tau skauda akys,
T Jeigu skaitant raidės susibėga j krvvą,
H Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
r Jeigu turi uždegimą akių,
I Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

reikalingas akinių.
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa
x’ tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsy akių ir 
1 akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
I JOHN J. SMET.ATMA 
f .AKIVI SPIU U AUSTAS
I - TfiMYKIT MANO UŽKASA.
t 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
X Kampas 18-tos gatvės
1 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėlio’m nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

I Daktaras

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
v.............PASEKMINGAI GYDOMA}
• Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

nuo DOCTOR BOYD

Specialistas iš W
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialiftkui gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odbs, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per 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 Bankus. Td. Canal 3263.

173* 8. HALSTED STn CHICAGO, 
g Ant antri lub>.

Už kareivišką skrybėlę, kuri 
paprastai pardavinėjama po $1, 
imama $3.00 ir daugiau. Už 
pančiakas, kurias pardavinėja
ma po 7c, imama 35c, žodžiu 
sakant, nuo kareivių imama du 
ar tris sykius daugiau, negu 
kad daiktai yra verti.

Juodveidžių nesipriešina draf- 
tui 5,702.

■ Ateivių 63,590; vokiečių, au
strų ii’ kitų pr^pšų 3,820. K

Tokiu bud it viso labo užsire
gistravo 339,131. Tečiaus, Den
nis J. Egan mano, jogei toji 
skaitlinė yra neteisi] 
sak jo, visų 
Chicagoj bus 
315,000 vyrų

Tie, kurie reikalą u j

REIKALAUJI AKINIŲ
galvos skaudėjimą, 

ašaros krinta iš akių,

Birželio ,5 d. šv. Valento len
kų bažnyčioje drožė spyčių tą 
dieną atvykęs iš Chicagos arki
vyskupas Mundeleinas.

•pamokslas buvo labai grau
dingas: visiems darbininkams 
liepė eit gint šią šalį, ypač ra
gino stot armijon šaukiamus 
kareiviavimo amžiaus žmones.

Pasak arkivyskupo, — kurie 
eina į karę ■— myli šią .šalį, gi 
kurie protestuoja prieš karę, tie 
“nusideda prieš Kristaus gar
be” ir “mindžioja šios šalies

Jus Galima Išgydytie 
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 
X-RAY EXAMINACIJOS r Aš jums pasakysiu ar jus galite 

but tikrai išgydytu,3
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- 3 partanientą ir laboratoriją,I Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal-

varsen, 914 ir 606.

BANKES’S
COFFEE] 

GARSI SANTOS KAVA J
Visur parduodama po 28c ir | 11A i i 
po 30c,..................................  B V W ”

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali ISgydytl, ateikite paa 

/ffi "" —TTT] mane. Mano prietakai, Radio-Scope Rag-
x , ...-LjJ ' ■ i.\ gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologiika la-

h y \y boratorija ir Kraujo Egzatninacija atl-
T''- dengia mari jūsų tikrą ligą ir jei ai ap-

čl Li atimsiu gydyti jųsų ligą, jųaų sveikata Ir
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 

~ ir ne prie Imituotoje,
_ j-_ . JĮ j Tikras specialistas neklaus jus, kur jum*

fcilCjZ*? ’ ’kanda ir kokią jus ligą turite, bet ji*

rr~~7j—l !/[• jjn, ■ Jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

W fa t TP pJCiK® Dr. c. h. HAIR
W ihS - =* Žm I o Mentor Bldg.
W r 1 ąU Į Udj S / Paimk elevatorį. Kambarys 122 
p , t Prieš North American Cafe.
įk 39 S. State St. St. Kampas Monroe

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 yaka- 
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Leila Case reikalauja persky 
rų. Sako, kad vyras buvęs ne 
ištikimas.

I t MBHMMRsnMmlINHMMI

Telefono Canal 17H

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

3032 W ent worth 
3427 So. Halsted 
47 29 S. Ashlaikd
IHlWWIIIirLlIIBIIilBlW IIUII1MNHI

Policija j ieško vienos gudrios 
Apgavikės, p-ios “Holmes”, ku-
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DRAUGIJOSPARDAVIMUI NAMAI-žEMeREIKIA DARBINIjSTKŲPranešimai

Kviečia Kamitetas

Smulkus Skelbimai
3240

PASKOLOS-MORGEČIAI

AMATŲ MOKYKLOS

RAKANDAI
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

avė

Pirm

Raštininkas
NAMAI-žEMe Business Ag

Iždinikas

REIKIA DARBININKŲ

10900

JIEŠKO PARTNERIŲ

Chicago, Ill

RANDAI

PARDAVIMUI

CHICAGO Campbell avė
Chicago, Ill

squeezer
. Kompani- 
pernakvoti 
'esi dirbtu

įvairiu program u

j fabrikus 
Taipjau ūkio darbams.

Šiandie LSJL. Mandolinų Or- 
:stra rengia puikų vakarą su 

šokiais,

įstojimas pagal Dr-stės 
30 metų

nuA 30 iki 35 metų -
" ‘ i — $4.00

38ta, Archer ir 
Chlcai

REIKALINGAS pusininkas kriau
čių biznyje, šiek tiek suprantantis a- 
mafą; turi įnešti 500.00. Biznis ge
rai išdirbtas. Darbo turime perdaug, 
tokiu budu vienam sunku prižiūrėti. 
Gera proga del sumanaus vyro. Atsi
šaukite vpatiškai: 
3310 So. Halsted St

tinkamus akinius,

Ava. %-M 
iki vaka
vo pivhą.

Uetuvių Džianitorių 
ki. susirinkimas 
birž. 10 d., 1 v. p. 
kampas Kedzie i 

Bus svarstoma 
aidėjimo prie Ch 
Draugijų Sąjungos ii 
Naujienų i 
ganu. Vi:

LDLD. 19 kp. susirinkimas 
fks nedelioj, birž. 10 d., 1:30

Rockford, Ill. — LSS. 75 kp. 
rengia didelius prakalbas pane- 
delyj, birželio 11 d., 7:30 v.v.

Kalbės Montvidas; įžanga 10 
centu.

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

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

YUŠKA
CHIRURGAS

Chicago, Ill.

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St,

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

TURIU paaukauti $163 seklyčios 
setą včliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karietas $10. Komodos, bra 
sinės lovos, paveikslai, firankos 

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

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Avė. 

Chicago. UI. amžiaus senumo 
$2.00; 
Tas į-

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA: 

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, III. 

Pagelb

tainėje — Club room, ant vir 
šaus. Reikalinga 
visų narių.

DIRBTUVĘ. PASTOVUS
ATSINEŠKITE OVER- 

A'PEIKITE PRISIRENGĘ

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 u z T

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

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

įvyks nedelioj, 
)., Kedzie Hali, 
Colorado gat. 

klausimas pri
eigos Lietuvių 

paėmimas 
misų orgamzaui jos or- 
si pribukite. Valdyba.

BARGKNAS j
Parduodama mūrinis namas labai pi 
giai. Atsišaukite į 
adresu:
3149 So. Halsted St., antros lubos.1

KETURIŲ flatų namas, 
nuomotas, raudos už «46.00 į 
sį. Keturių kambarįjyj 
Jotas. Kaina $3400 ' 
ti už $500 grynaisįpinigais ir $25 
mėnesi. f

1G17 N. Robey Str., Chicago.
Prie Milwaukee ir North Ave. 

Tel. Humboldt 4613.

SARGA.—Draugijų pranešimus 
biame be užmokesties. Praneši- 
betgi turi but priduodami iš va- 

>. laiškeliu arba telefonu. Pri
ll tą pačią dieną, kada spausdi-

KAS TURITE PARDUOTI cash re 
gisten’į, malonėkite atsišaukti prie 

K. Jamonto,
1810 S. Halsted st., Chicago, Ill

PARDUODAME smulkmenų sank
rovą, groserio, Ice Cream’o, saldai
nių, cigarų ir tabako. Randasi tirš
tai apgyventoje darbininkų klesos 
apielinkėje, South Sidėje* Geras bi
znis. Darbo užtektinai del dviejų 
žmonių. Pagyvenimui kambariai. 
Nereikalauju agentų. 
4018 So. Rockwell st

PARDUODU cigarų 
sankrovą

— P. Shvelnis, 
1442 Milwaukee Ave.

- G. Bložis,
3261 So. Halsted st

— P. Galskis,
1327 N. Robey St

G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave

savininką šiuo

R EIK A LA U.L\ ME P RIT Y R U SIŲ 
GELEŽŲ KARPYTOJŲ I GELEŽŲ 
YARDĄ. ATSIŠAUKITE Į.

ARGO IRON & METAL CO. 
OFISAS

311 N, CURTIS ST

ATIDUODAMA raildon kambarys 
su rakandais. Atsišaukite:

A. Dobkiewicz,
3113 So. Halsted St., Chicago, Ill 

Tel. Yards 3111.

ATIDUODAMA randon geras ka
mbarys, 2 vyrams su valgiu arba be 
valgio. Maudyne, telefonas. Arti 
prie gatvekarių linijos. Kreipkitės 
3538 So. Wallace st. Tel. Drover 8812

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Siįv. Valst. istorijos, a- 
belnos) istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilietystės, dailia- 
ęašystės.

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

REIKALAUJA moterų arba mergi 
nų prie abelno darbo į 

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress st., Chicago 111

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

Chicago Malleable Castings Co, 
12000 S. Racine ave. W. Pullman, Ill

'HIE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVE 

CHICAGO.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

f VALDYBA 1917m.
A. Misčikaiticnė, organizatorė, 

3500 So. Emerald
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union

j ice cream o 
$2,500. Atsišaukite į: 
DREYER BROS, 
Park Ave

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IX PAVEIKSLAI »

Vodeviliam Permainą: J
Panedėlyj, Ketverge ir S u bato) 

Paprastomis dienomis pirmai flontfl 
10c, Balkonai še.

Sub at oi vakarais ir nedaliomis 
mis floras ISc, Balkonas Ils.
HALSTED Ir M-ra GATVX

PARDUODU 7 kambarių rakandus 
vertės $1000.00. 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.

LMPSA. susirinkimas įvyks 
nedėiloj, birželio 10 d., 10 v. ry
to, Aušros svet. Visi nariai pri
valo dalyvauti.

Kviečia

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

East St. Louis, Ill.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO visą 
DARBAS.

TURI BUT PARDUOTA subatos 
vakare, .. .
saliuno intaisymai ir sandėlis. Par
davimo priežastis — savininkas ap
leidžia miestą. Geriausia vieta. At
sišaukite DABAR.

THE PALACE LIQUOR STORE 
1816 So. Halsted St., opp 18th gatvę

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W, 22nd St.
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 

; 1915 So. Halsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukaitė, Chicago, 11.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

Siunčiant i centrą mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

JL J. STASULANISe
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų* Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai, 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika* 
liškus instrumentus-—naujus 
dirbu ir senus taisau.

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 voš 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv.» Chicago, Ill'

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Prirenka visiems 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 0 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484

PARDUODU t roką visarniažai va
rtotą, už $250.00. Tinkamas bučey- 
sei, grosernei ir kitkam.» Reikalau
janti panašaus troko kreipkitės pas 
1652 W. 47th $L, Chicago, ill.

visas is- 
l mėne- 

f fintai, 50 pėdų 
Galima nupirk-

•RE1 KALINGAS bučepis, mokantis 
gerai bučernės darbą. Mokestis ge
ra, atsišaukite tuojaus. II. Peldžius, 
H29 S..Sacramentp ave., Chicago.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 »L 
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. Nedėlto
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str. 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228 Coblenz str. 

Pranas A. Druktainis, turtų sekr.
1604 North ave. 

Kazimieras Cepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

August Moldenhauer, daktaras,
1554 W. Chicago, Ave. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

1 TEL. Canal 2118 * Z! Dr. A. I
? GYDYTOJAS
X 1749 So. Halsted St
W Kampas 18-tos gatv.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21 St

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 181 h Street 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St 

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Ave

L. Kasper, iždininkas,
3117 So. Wentworth ave

nariai, prisirašiusieji Ra
gožiaus prakalbose ir norintieji 
kovot už darbininky iŠliuosavi- 
ma. teikite. Komitetas.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917in.
1. Misčikaitienė, pirmininkė,

3500 So. Emerald Ave 
f. Radzevičiūtė, nut. raštininkė,

8363 Kerfoot Ave
2. Ulkiutė, finansų raštininkė,

2137 W. 21 Place
2. Šatkauskienė, iždininkė, 

3423 So. Halsted St
). Dobrovolskienė ir
i. Pabarškienė

PAGELBĖK1TE DĖDEI ŠAMUI. 
DIRBAME ŠĖTRAS, ANTKLODES 
DEL ARKLIŲ, DEL VALDŽIOS, BEI 
KALAUJAME GERŲ SIUVĖJŲ PRIE 
GARINIŲ MAŠINŲ IB LENGVAUS 
DIRBTUVĖS DARBO. GERA MO
KESTIS PATYRUSIOMS MERGI
NOMS.—KREIPKITĖS i

J. W. JOHNSON 
1237 MACEDONIA GATVĖ, ARTI 
WOOD IR DIVISION GATVIŲ. 

CHICAGO.

GVARDIJOS L. K. M1NDAUG1O N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., Chicago.

Vincentas Danta, prot. raštininkas, 
2000 S. Halsted St., Chicago. 

Silvestras Dargis, fin. raštininkas, 
638 W. 18 St., Chicago.

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport ave., Chicago.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO- 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas, 

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno menesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington ave.

Roseland, Ill. — SLA. 
mėnesinis susirinkimas 
nedelioj, birž. 10 d.., 2 v.p

Pajieškau brolio Stasio Pušinsko, 
Pilviškių valsčiaus, iš Suvalkijos. 
Senyvas, mažo ūgio ir mako pa- 
griešt 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 Pushinskas, 
Gen. Del., Chicago, Ill.

ANTRU ir trečhi mortgage ■utalklama. pa* 
skola nuo $100 iki $5000.00 po I ir # pros 
apmokėjimui taksų, uimokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERB 

f North La Salle Street, Chieaga.
Telephone Main <841.

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

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

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie J- 
vairių-i 
ir dirbtuves

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

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

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

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

Phone Canal 6059

’elephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av«. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys 104 

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

Mes išmierayom 20,000 akrų žemes 
Marinette paviete, aplink miesto, kur 
yra bažnyčios ir mokyklos.

žemė labai derlingą auginimui vi
sokių javų, kaip tai: rugių, kviečių, 
miežių, avižų, bulvių ir kitokių dar- v • Czovių.

Javai galima parduot ten pat už 
gerą kainą. Apie 100 familijų jau 
čia yra apsigyvenę.

Mes parduodame savo žeine ir 
samdome 600 darbininkų musų len
tų pjovykloms, per čielus metus. 
Taigi daugelis farmerių eina darban 
j šias pjovyklas, kada nedirba savo 
žemės.

Gera proga tiems, kurie nori apsi
gyventi tarp savo žmonių smarkiai 
augančioje kolonijoj, kur yra baž
nyčios, mokyklos, arti miestų ir ge
ležinkelių.

Rašykite tuojaus užklausdami kas 
link žemės kainos ir mokesties pas 

CHAS ZEKAS 
UNITED LAND AND 
INVESTMENT CO.,

127 N. Dearborn St., Room 808, 
Chicago, Ill.

Ave 
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St 
Girdvainicnč, iždininkė,

3255 So. Halsted St 
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted St 
Kubutienė, kasos globėja.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltjs lai 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 lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausiu pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

S.L.A. 212 KUOPOS TALDYBA 
X KENOSHA, WIS. 

pirmininkas, 
819 Edward St. 

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis. 

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Hawland Ave. 

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St. 

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Ave. 

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zelcckas, iždo globojas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
kares komiteto narys,

202 N. Hawland Ave. 
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys 

50 S. Hawland, Ave. 
F. Basčius, slaptas ligonių lankyt.,
L N

EXTRA
PARDUODU Naujienų Bendrovės 20 
Šerų. Reikalingi pinigai užbaigimui 
mokslo. Geras bargenas.

J. J. Bagdonas,
3231 S. Emerald Ave., arba “Naujie
nų” Ofise. Chicago.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirin 
kimas įvyks suimtoje, birž. 9 d. 
8 v.v., Meldažio svet., 2212 — 
23 PI.

Seni

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

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

DSBL. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedelioj, birželio 10 
d., 1 v.p.p., paprastoj svet., — 
1732 So. Union ave.

Visi nariai atsilankykite ir at
sineškite serijas.

Draugystės Valdyba.

Roseland, Ill. — LSS. 
mėnesinis susirinkimas XI 
nedelioj, birželio 10 d., 
ryto, “Aušros” mokykloj
Michigan ave.

Draugai, atsilankykite 
nes turime daug svarbi 
lų apsvarstymui. Taipg 
gai, kurie norėtų prisirašyti prie 
LSS. 137 k p., kviečiami susirin-

Chicagos Sav. Pi 
Draugijos mėnesinis 
mas įvyks nedelioj, 
Zwiuzek Polek svet 
Ashland ave., 2 vai.

Yra svarbiu reikal 
atsilankykite. Naujiems kandi 
datams įstojimas į draugijų nu 
mažintas trumpam laikui.

BUK PATS SAU 
Parduodu 80 akerių 

kerių dirbamos. Visa 
džemis su moliu. Prie 
visoki piknikai laikomi : 
lio kelio. 2 ’ * ’ ’
gero miško 
Randasi tarpe lietuvių 
kas greitai pirks, gales labai pigiai 
nupirkti už-$2,850. Su mažų įmo- 
kėjimu.

J. SINKUS and 
3151 .S. Halsted St

ir Halsted sts. Pradžia 7:30 v 
v.; įžanga visiems dykai. Pe 
program ui šokiai iki 12 vai. nak 
ties. Kviečia Komitetas

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne St. 

Ant. Pakais, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaite, iždo globėja, 

' 173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Cbngress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

’ 653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Babelis, teisėjas, 

313 Quince St 
Juož. Jurevičius, včlaunešis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, včlaunešis, 

R. 35 Box 90 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St

_ . 50 S. Hawland Ave.
Palt, S.L.A. 212 kp daktaras,

158 Main St

REIKALAUJAME vyrų prie pa
taisymo nuo $2.25 iki $2.50 į dieną. 
Anglių metėjų, $17.50 į savaitę arba 
$45.00 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Apsukrių vyrų $14.00 savaitėje. Sar
go, $60 iki $65 į mėnesį Darbininkų 
prie lengvo darbo $15 savaitėje. Pa- 
gelbininko prie sodininko $35 į mė
nesį, kambarys ir valgis. Vaikų į 
fabrikos darbą, $13. Pečkurio, $75 į 
mėnesį. ' MOTERŲ REIKALAUJA
ME į hot ei i us ir restoranus prie į- 
vairios rųšies darbu. Merginų į dirb
tuvės darbus, $8 iki $12. 2-ros vi
rėjos, $10 ir valgis.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
K‘kuomet pranyksta re- 

gejimas.
V w Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
/flkjZr Ypatinga doma atkrei- 

piama I vaikus.
Valandos: Nno I rytio ik! • vakarai 
mia nuo 10 iki 12 dieną.
«44> S. ASHLAND AVK« kampM 47 Bk

DR. M. HERZMAN 
lt RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomns per 16 me
lų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Lnbaratorija : 1025 XV. )8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 31)0. 
GYX LN1MAS: 34)2 S. Hslsted Street

VALANDOS: 8- 9 ryt< , tiktai.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis,
2229 W. 22nd St

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag.,
664 W. 18th St

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wcntwort

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

D. Užgalis, prezidentas, 
312 E. Kensington ave

W. Markauskis, vice-prezidentas, 
355 E. Kensington ave 

Frank Yurkus, prot. raštininkas,
355 E. Kensington ave 

Antanas Bertašius, fin. raštininkas,
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasieriusį, 
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave 
nutarimą 
$1.00; i 
nuo 35 iki 40 metų 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų

..PIRMA TOKIA PROGA
Mainome namus ir lotus, neskiriant 
ar butų Chicagoje ar Gary, Ind. Tu
rime mūrinių ir medinių naujų na
mų. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
tuojaus:

G. VIRBALAITIS,
4514 S. Richmond St., Chicago, IB. 

Tel. McKinley 3354

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indčkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Ne ugnisį 
ne vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didęlę 
randą. $840 gausite randos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite (įerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

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

/ Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko ( naują 
*- geriausių balsų, ir pasidarą 
brangios vertės smuikas.
tsu praktikavęs 37 metus 

tą darbą/ - ’ 
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL. u

LSJL. 1 kp. lavinimos susiri
nkimas įvyks nedelioj, birželio 
10 <1., 10 vai. ryto, Mark White 
Square svetainėj. Lekciją škai- 
tys K. Starkus apie Wawayan 
.salų vulkaną, kurį kunigai 
dindavo pragaru.

Yra kviečiami ir nelygiem
Komi teta tas

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

P. J. Rimkus, pirmininkas,
1133 Indiana Ave.

J. Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. 10th St.

S. Dambrauskas, protokolų rašt., 
.1227 S. 8th St.

G. Mikelaitis, finansų rašt., *
1128 N. 8th St.

J. Makarevičia, kasos globėjas, 
1723 S. 9th St.

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

BOSAS 
farmą, 50 a- 
lygi — juo- 

ežero, kur 
• arti dide- 

sodai ir keletas akerių 
Trobos visos geros. 

Tą farmą

Extra susirinkimas Rusijos 
išeiviu socialistišky organizacijų 
konferencijos gelbėjimo Rusijos 
revoliucijai įvyks nedėlio, birž. 
10 d., 10 v. rvto, 139 Blue Island

. PAKLAUSKITE KITŲ 
®Ar teisingai K.

Nu rk ai t is pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir
bi mus?

/Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais? x

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apiclinkės lietuviai ge
rai žino

Dr. Lietuvos Mylėtojų mene 
ainis susirinkimas įvyks šiandie 
birž. 9 d., 7:30 v.v., J. Norvai- 
Šo svet.

Bus išiiuodamas pikniko ra
portas. Visi nariai atsilankyki
te. P. Orlauskas.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas niolirl&ty, vyrišky, Ir valką lirą.
Ofif<as ir Gyveninius:

3600 8. HaNtrd St.( kampan 36 Sir. 
Telephone Drover 4974.

Ofisą* nt<h»ras iki )0 va), ryto, 1—3 
X>o pietų ir vakarais.

Vugščiausia mokėsi is. V 
vė, ari i ežero. — 
Malleable ('.o., Hammond

Dienos klausimas yra 
siuntimas, baliaus 
Nesi vėl noki te.

Kviečia

mi i si susi 
svarbiu daly7 c

K. Kalnietis

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
'fiičiaus, iš Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Kupiškio parap., Puponių kai
mo. Gyveno Roseland, HI. 'Puriu 
svarbu reikalą. Meldžiu jo paties at
sišaukti, arba kas jį žinote praneš
kite šiuo adresu:

Frenkis Jokubka,
R. R. >3 , Box 207, Kenosha, Wis.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS




