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Francisco kapitalistų 
bernai surado naujų liudi
ninkų prieš Thomas Moo
ney moterį Reną.

NORI PASMAUGT MOO 
ŽMONĄ.

Chicago, Ill., Subata, Birželio (June) 16, 1917.

vienuolikos tūkstančių vyrų. 
Minneapolise jų randasi a- 
pie 7,000, St. Paule — 4000. 
Utarninke jie “šturmavę”
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AREŠTAI TĘSIASI.

M

žinia.

New Yorke, Chicagoj, Min- 
neapolise, Springfielde ir 
kituose miestuose polici
ja medžioja atsisakiusius 
registruoties vyrus.

sią kalėjimam, o ne

pranešimų Chicago je iki šiol 
areštuota virš trijų šimtu 
kareivinio amžiaus vyru, ne- 
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” jie

džioklę ant t.v. “

ban

kaitlinę galima drąsiai
>>

riai atėjo i miesto rotuže ir v C
užsiregistravo. Ir juos nu-

valdžia mano, kad jų ten ra
ndasi nedaugiau penkių tu- 

1 kstančių Tūli pesimistai
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fe>,

mos drebėjime išsiveržusia lava daug prisidėjo prie sunaikinimo tos respublikos so
stinės. i '
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Federate valdžia įsakė a- 
teuoti kiekviena kareivi- £

Mg. ypačiai gi jo apielinkėse, 
n e n žs i i ‘e gis t ra vus i ų j ų 
but nemaža. Iki šiol t 
reštuota apie pusantro

perpildytas.

šim-

elio Minnesotos val- 
miestelio, Dulutho,

sakiusiais registruoties ka
reivinio amžiaus vyrais. Vi
si jie sumedžiota vatiniame

licija rūpinasi, kur čia gavus 
daugiau vietos sekamiems 
“rekrutams.” O jų ten esą 
daug.

Nušovė atsisakiusį regis
truoties negrą.

tūkstančių vyrų tiktai
PASKANDINO ANGLŲ 

KRUIZERI.

| federates valdžios žinioje.
Sekama savaite manoma tu- v v
rėš prasidėti ten visuotina 
medžioklė.

Ir kunigas pateko bėdon.

n 
f 

pasiųstų pavieto kalėjiman, 
randasi ir vienas lietuviu ku-

miero

a

parapijos klebonas 
mieste —kun. An

tanas Tamoliunas. Ar jį 
kas paliuosavo iš ten, neži
nome.

Neužsiregistravusiųjų skai
čius sieksiąs miliono vyri].

Tūlas federates valdžios 
atstovas papasakojo New 
York C a 1 l’o korespon
dentui, jogei kai kurie jo ‘te
mato” draugai spėja, kad 
visoje šalyje neužsiregistra
vusiųjų skaičius sieksiąs ar
ti miliono vyrų. Kiek tame 
tiesos, suprantama, tuo tar
pu dar nežinia.

REIKALAUJA TAIKOS.
Ketverge Memphis mieste

lio (Tennessee valstijoj) po
licija nušovė negrą, atsisa
kiusį registruoties birželio 
5 d. Sakoma, kad nušovimas

Austrijos socialistų atstovai 
parlamente spiria valdžią 
paskelbti tinkamas taikos 
sąlygas.

bių. Areštuotasai buk atsi- LONDONAS, birž. 16. — 
Čia gauta žinių, kad Austri
jos atstovų bute, svarstant 
valdžios pasiūlytą išlaidų 
sąmatą, socialistų atstovas, 
d. Karl Seitz, pasakęs ilgą 
kalba už taika — be aneksi- 
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LONDONAS, birž. 16. — 
Oficialiai pranešama, kad 
šiaurės juroje paskandinta 
pagelbinis anglų kruizeris 
—Anenger.’ Paskandino jį 
vokiečių submarina. Laivo 
įgula, išskiriant vieną, išgel
bėta.

PALIUOSUOS AIRIJOS
REVOLIUCIONIERIUS.

Ką buvo suimti Dublino su
kilime pradžioje pereitų 
metų.

LONDONAS, birž. 16. — 
Anglijos iždo ministeris, An
dre v Bonar Law, vakay pra
nešė atstovų bute, jogei val
džia nutarusi “susimylėti” 
ant suimtųjų Airijos revo
liucionierių, — paliuosuo- 
janti juos. “Tautų liuosuo- 
toja” buvo įgrudus kalėji- 
jiman airių revoliucionie
rius vien tik už tai, kad jie 
kovojo už Savo šalies liuo- 
sybę.

muf tris klausimus: maisto 
kontroliavimą, paėmimą va
lstybės nuosavybėn geležin
kelių bei kasyklų ir Jkovą 
prieš verstiną kariuomenėn 
ėmimą. ■%

Kongresas jau rado atbal
sio Kanados darbininkuose. 
Pastaromis jenomis įvyko 
visa eilė masinių protesto su
sirinkimų Montreale, Otta- 
woje, Quebec’e ir St. Jous’e. 
Visur kaip vienu balsu pri
imta protesto rezoliucijos, 
smerkiančios valdžia delei c 
nesirūpinimo pažaboti įsibė
gėjusius maisto spekulian
tus, kurie darosi milžiniškų 
pelnų naudodamiesi dabarti
ne kare ir tt.

Jeigu valdžia nepasirūpins 
įvesti šalyje pageidaujamų 
reformų, gali kilti generalis 
streikas. Tatai jau pradeda 
suprasti ir tūli valdžios at
stovai.

kimo tiktai tuomet, kai jie 
vadovausis savai reikalais ir 
atmes imperialistų bei mili-

nai paslepia savo tikrąjį ve
idą viliuginga maska... Dar
bininku ir Kareiviu Atstovu 

4- 4. <

Taryba tikisi iš busimosios 
kariaujančių ir neutralių ša
lių socialistų konferencijos 
Įsteigimo internacionalo... 
kuris padarytų galimu visų 
darbininkų klesų susivieniji
mą kovai prieš imperializmo 
pastangas pratęsti karę tur
tingųjų klesų naudon, ir ne
prileisti prie taikos be anek
sijų ir kontribucijos...

/ ANGLAI SUĖMĖ 100,000
VOKIEČIŲ

Nuo pradžios dabartinės 
karės.

NESISEKA KANADOS 
VALDŽIAI.

Kanados darbininkai vieni
jasi kovai prieš Bordeno 
valdžią; gali kilt genera- 
lis streikas.

KODĖL RUSAI ŠAUKIA 
TARPTAUTINĘ SOCIALI
STŲ KONFERENCIJĄ.

Darbininkų ir Kareivių Ats
tovų Tarybos komiteto at-

* sakymas Vanderveldei, 
Hendersonui ir Thomma- 
s’ui.

PETROGRADAS, birž. 
16. — Nesenai trijų talkini
nkų valstybių—Belgijos, A- 
nglijos ir Franc.-ministeriai 
parašė bendrą laišką Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai, protestuodami 
prieš jos šaukiamą tarptau
tinę socialistų konferenciją 
Stockholme — pirm 
įvyks talkininkų šalių 
ferencija.

Tarybos Pildomasis 
mitetas vakar paskelbė
atsakymą laiško autoriams. 
Atsakyme tarp kita sakoma: 
“Rusijos revoliucija yra 
žmonių sukilimas ne tiktai 
prieš carizmo Uraniją, bet 
taipgi ir prieš baisenybes pa
saulio karės, kurios kaltini
nkas yra tarptautinis impe
rializmas... Visų šalių darbi- 
ninku klesos, gali lengvai at-
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SAN FRANCISCO, birž. 
16. — San Francisco kapita
listai būtinai nori pasmaugt 
Thomą Mooney ir visus toje 
byloje įmaišytus asmenis. 
Billings jau įgrūsta visam 
amžiui kalėjiman, Mooney 
nuteista pakorimui. Dabar 
jie užsimojo ant trečiosios 
savo aukos — Mooney žmo
nos. Šiomis dienomis prasi
dėjo jos tardymas.
apskričio prokuroro pagel-
bininkas, kuris atętovauja , gendama. Nėra tečiau abe

jonės, kad ir jų yra žuvę — 
jei jau ne nuo ugnies, tai iš 
bado.

BUTTE, -Mont., birž. — 
Pereitą pėtnyčią Batte ru
dos kasyklose kilo didelis ga
isras. - Nelaimė ištiko laikę 
darbo. Tuo budu ugnis, pa
statė pavojun 412 žmonių 
gyvastis. Tik ačiū keliems 
apsukriems ir drąsiems kasė 
jam išgelbėta dar virš du ši
mtu darbininkų. Vis dėlto 
aukų skaičius yra pasibaisė
tinas. Sudegė arba užduso 
nuo sugadyto oro net 173 
žmonės. Iki vakar dienos 

Vakar |Į gelbėtojaŲjau išėmė 163 la
vonus. Dešimties dar pasi-

valstiją, beje San Francisco 
kapitalistus, Louis Ferrari, 
pranešė, jogei jis turįs nau
jų liudininkų, kurie galėtų 
paliudyt (kaip Oxmanas?!), 
kad Rena Mooney ištiesų y- 
ra kalta delei ištikusios ten 
ėkspliozijos preparedness 
paradoje—liepos 22 d., 1916.

Liudininku vardai kol kas u
nepaskelbti. Tur but dar 
neišdresiruoti...

Mooney byloje tos valsti
jos kapitalistai ir jų nuolan
kus klapčiukai jau nudegė 
savo nagus. Mooney, kuris 
tuhėjo būti pakartas geg. 17 
d., dar gyvas. Svarbiausias 
sumokslininkų liudininkas 
Oxman pagautas bemeluo
jant, ir laukia teismo. Ar 
neišeis taip pat ir dabar tai 
velniškųjų sumokslininkų 
šaikai?

PRIEŠINASI AZIATŲ IR 
MOTERŲ DARBUI.
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DUONKEPIŲ LAIMĖJI
MAS.

rivertė samdytojus padi
dinti darbininkams algas 
—po tris dolerius į savai-

OAKLAND. Cal. — Vieti
nė duonkepių unija pagalio^, 
privertė samdytojus pasira
šyti po nauja sutartimi, su
lig kuria bus padidinta tos 
unijos nariams algos — po 
tris dolerius j svaitę.

KOVA Už ŽODŽIO
LAISVE.

Kėsinasi suvaržyt viešus 
susirinkimus.

NORVISH, Conn. — Nor- 
vish miestelio valdžia kėsi
nasi suvaržyt laikymą susi
rinkimų gatvėse. Mat arti
nusi nauji miesto valdžios 
rinkimai. O kadangi dabar
tinė miesto administracija 
yra nepateskinti organizuo
tieji darbininkai, tai kad iš
gelbėjus savo reikalą mies
telio gaspadoriai nori už
čiaupti darbininkams bur
nas. Darbininkai nežada 
pasiduoti, jeigu valdžia ba
ndys pastoti jiems kelią — 
reikalas atsidurs teismo ra* 
nkosna..

Sako, kapitalistai, samdyda
mi moteris ir aziatus, nori 
išardyti darbininku orga
nizacijas.

*

LONDONAS, birž. 16. — 
Oficialiai pranešama, kad 
nuo pradžios dabartinės ka
rės anglai suėmė šimtą tuk- 
stančių vokiečių belaisvių. 
Vakariniame karės fronte, 
t.y. Francijoje, iki pabaigai 
gegužio mėn. vokiečių imti
nių skaičius siekęs 76,067, 
Mesopotamijoj — 10,900, E- 
gipte — 8,739.

Sunkiųjų vokiečių kamuo
lių, pradedant liepos mėne
siu 1916 metų, anglai užgrie
bė: vakariniame fronte — 
434, • Mesopotamijoj — 
Egipte — 13.

Pradedant liepos mėnesiu 
1916 m. anglai atėmė iš vo
kiečių 600 ketvirtainių my
lių Franci jos ir Belgijos te
ritorijos.

TACOMA, Wash. — Vie
tos organizuotieji darbinin
kai suskato varyti sparčią 
kampaniją prieš didžųjų pa- 
triotų-kapitalistų pienus — 
persitraukti iš Kynijos “pi
gių darbininkų.” Taipjau 
protestuojama ir prieš “mo
terų darbą” — statymą jų 
prie tokių darbų, kuriuos di
rba vyrai. Organizuotieji 
darbininkai sako, kad tuo 
budu didieji patriotai kėsi
nasi ant jų organizacijų, 
nori išardyti jas. Darbinin
kai sako, kad jeigu samdyto
jai taip tinka aziatų ir mo
terų darbas, tegul moka jiem 
tas pačias algas, kaip orga
nizuotiems darbininkams.

1
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DOUGLAS, Ariz., birž. 16 
— Čia gauta patikėtinų ži
nių, jogei Mexikos valdžia 
konfiskavusi priklausančias 
Šveicarijos ir Su v. Valstijų 
kapitalistams kasyklas So
nora valstijoj. "Kasyklų di
rektorius, anglas, areštuotas 
ir laikomas kaipo belaisvis.
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OTTAWA, Kanada.—Ka
nados ministerių pirminin
kas Bordenas susilaukė di
džiausio nepasisekimo. Ne
senai Kanados darbininkai 
griežtai atmetė jo pasiūlymą 
sudaryti koalicinę ministeri
ją, kurią ponas Bordenas 
buvo sugalvojęs tikslu atsie
kti verstino kariuomenėn ė- 
mimo — konskripcijos. Da-. 
bar ve ateina žinių, jogei 
Kanados darbininkai išnau- 
jo rengiasi pradėti atkaklia
usią kampaniją prie valdžios 
užmačias ant “žūt but” pra
vert priverstiną' kariuome
nėn ėmimą. Nesenai ten at
sibuvo darbo unijos kongre
sas. Kongrese buvo atkrei
pta ypatingos domos į seka-*’ siekti greito, tvirto sutiki

<

šaukti jam vežimą Be tele-
r

negu 
kon-

tos mieštuose neužsiregist
ravusiųjų skaičius siekiąs

Ko- 
savo

Kova prieš konskripcijos 
Įstatymą Minneapolise 

ir St. Patilk.

“be-
me-gindamas” ir nušovęs

kalavęs valdžios, kad ji, vie- 
ton'prašius naujų pinigų su
mų karės tęsimui, neatidėlio
jant paskelbtų tinkamas tai
kos sagas — be aneksijų ir 
kontribucijų — ir stengtųsi 
sustabdyti tą pasibaisėtiną 
tautų skerdynę.

PASKANDINO PENKIS 
NORVEGIJOS LAIVUS. 

“LONDONAS, birž. 16. — 
Iš Kopenhageno pranešama, 
kad šiomis dienomis vokie
čių submarines paskandinę 
dar penkis Norvegų pirkly- 
binius laivus — Sigrun, Vav- 
ment, Vinaes, Sylvia ir ,Ca- 
nadae.

Kartu su laivais, sakoma, 
žuvo nemaža ir žmonių. Pav. 
laivas Cavement žuvo su vi
sa savo įgula

Ryto
npAI yra Nedėliojo, Birželio 17. 1917 

" MilžiniškasTarptautinisDarbininky
Spaudos Piknikas Riverview Parke.

Ne tik Piknikas, bet ir milžiniška demonstra
cija už taiką. Lietuviai darbininkai, dalyvaukite 
kuoskąitlingiausia-

Tikietus pirkite Naujienų Ofise.



Willow Springs, III.

Pradžia 9 v. ryto. Inžanga 25c porai.

APTIEKA

lr lietu
viški Re

kordai.
$10“"
Ir augšč.

LEAFY GROVE
llLINSTRUrO DARŽE

r KIKIN GI AUSI A 1H GURIAUSIA 
LIETU V H KA

JOSEPH C. WOLON .
LIETUVIS ADVOKATAS

Į Ruimaa 902-904 National Lifa Bid*.. 
29 So. La Salle St., Chicago. III.

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar-
I n in k o, ket vergą Ir subatoe vakarais x»uo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IM* MILWAUKEE AVIU, Chfca**. IIL 

Tol. HmaboMt 91.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.2
Lėkė aplink kiekvieną indą,Vapsva Vabzdžių Karalaite

save ir mokykitės iš visa ko; kad

šaulio karalius, baimingai mirk-
■4

vę šeimininkę
Extra Extra

DIDELIS PAVASARINIS
sauvaiingiau į oro jurą šoka, —

Šokis ir Cabaret
sius ar už medžių luobos; kiu-

Rengiamas
lyšterėdama; vieną paniekinusi Liet. Mergaičių — naudai sergančios1 draugės.

- tik

Pradžia 7:30 vai. vai.po minkštus jų reiškia: duonos

valgis jos ne-

lo ir tokia ironija įsmeigė akis į

riant, lig gaivai apsisukant, mas:

nebelik* vą patenkina tokie niekai!...ne-

juo kaitriau ir
valgiai pajutę tų apjuokimą ir ar

muose augi

Tel. Drover 6369

P. CONRĄD
Si

Tuščia jo: juk žinome, kaip jo 
niekas ir nekados nepatenkino.

kaušu patempęs, atsiviepė, štai 
saulės spinduliu raita įzvembė

džių Karalaitė su visais savo pa
lydovais: kaimene plikinusių ir

liui, tarytum, sumanė visa lep
inime pasinerti : šoko į pat vidu-

feI
£

lo prie smaliugavimo indo.
Pirmą kartą savo gyvenime

nesą;
Jiuose

Karalaitę dideliu vaksu perrugu

1840 3 o. H 1 h t »d 3 t., 
C h j c a f? o, lit

štu, - visdelto, visos valandos 
netrukus, ir tuos dalykus nekan
triai stūmė ten-pat, kur ir silkė.

—Jau, ponui, nebus blogai, 
nors sykį taukų neregėjus: šian
die, Bažnyčia sako, posninkas!..

vo duris pravėrė! — Trokšdami 
ir prakaitu plaudamiesi, burbė
jo žmonės.

Bet ką tu žmonių sužiūrėsi!

sas žiedų pūkeliais apliptume!! 
Ypač gi — judėk, krutėk; šok,

radę, kam jų šlovė pakelti ir 
storapilvio akįs į kitką nukrei
pi-

Vos tik nedėkingas* valgyto-

— Na, dabar pasistokime...
Vio! nuo briaunos į saulėkaitą!

Ir... žlept čia pat ant stalo? 
Dar karta! žlent ant stalo. Dar

mylisi ir vieši... Tik

veikalas tilpo
tai jų akai-

kaip

Mas tik pH-

Mokyti šnipai - nenuoramos 
mėgina juos suskaityti. Padėk

gulė minios visokių muspalai- 
kių. Kitos musės trynėsi prie 
pat jos šonų. Kitos, ant pasku
tiniųjų kojų pasistojusios, jau 
nieko nebebijodamos, pirmuti

nis ir visdelto liuosas, pakabus, 
koki teturi rūmuose gimė, ru-

Karalaitės. Bet kas ir besuskai-

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatves,

mei su blakėmis valandą pagy
venti, ne su žmonėmis...

Nesididžiuokite tad su mani
mi paviešėti ir vabzdžių karaly-

WIN0GRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill..... r" ...     —

nyste, pilna sveikatos, gyvybės, 
pajiegų; pilna troškimų; Deka
dos neprisotinama, nekados ne
nuilstanti. Vienu žodžiu sa
kant, jau kad Dievas davė, tai

teles. Tai jų viešpatavimas, tai 
jų laikas, — tai ir ragauja, netu
rėdami laiko peikti; tai ir mau-

jonu žeme vilkos, palikdamas

nę (net be pastijolkos!). Bet

Nardyk is saulės spindu- 
maudvkis oro okeane!

smo trynė ir, erzinda- 
nosį jai rodė. Visas 

savo darbu užsiėmęs,

rusvai-juoda, dryža striuke, gel
tonai-juodas, rainuotas sijonas.

Bent kojos neškite, jei sparnai 
nebetarnauja!

nieko neužuodė. Stalas, ant 
kurio paprastai laukė jo kum-

oras issi-; 
vėl šokti

jurą! Iš-*

augštyn: ir patsai žmogus, iš 
teisybės, yra tikras žemės vaba
las, dažnai niekesnis už kitus 
Dievo padarus, nes labiau pas-

T:k-ką 
ifcėjo it spaudo# 

Gerhard Hauptmanno
PA8KENDU8IS VARPAS

Penkių aktų pasakos drama
A. L a 1 i o vertime

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

musės, lyg apypenų pa- 
duksfa šėlsta; vos vie-

sta; piešėjas tepamėginie išreik
šti žmogaus veide netikėtai su- 
puolusius: nepatenkintą norą, 
užvylį, nemalonumą, ir del viso 
to — rūstybę. Jau-jau buvo

tikslo, bet tik judėtų kojos ir 
butų aišku, jog dar sąnariai 
liuosi. Bet kojos pynėsi, pui-

—Tfu, tu bjaurybe! — piktai 
nusispiovė ir.„. tuoj užmiršo pui
kios Vapsvos Karalaitės prie
tikį...

Kaina 75c.

Illcido J. Klevas ir J.Sirutis

Kadangi iii 
“Naujienose 
tytojai turėjo progom »u juo 
susipažinti— pasigerėti 
jo turiningumu, taip ir gra
liu vertimu, 
dūmime, kad PA8KENDU- 
SIS VARPAS pilnai užei
tam au ja vieton tarp geriau
siųjų lietuvių kalboje knygų 
— kiekvieno apsišvietusi© lie- 

knygynėlyje. Norintis 
veikalu 
adresu:

Liemuo tęvas, ilgas. Juosmuo... 
Perkune-dievaiti! Jokia kita 
kunigiyfkštytė taip nepersis- 
maugsK Gražiai riestos, ilgos 
kojos - tamprios, kaip plieno

piose vietose, o žymės — kaip 
ir nėr: milionai, piriadai vis 
taip-pat zvembia, grūda, mala,

linkiais užtraukia... Zuna nas
ruose, žūna spąstuose, žūna šia-

nių. Pažiūrėk - pilnas oras. 
Kas jų nežudo, kas jų nenaikina ! 
Tūkstančiai paukščių kasdieną 
po tūkstanti kiekvienas išgaudo; 
bjaurus vorai visus pašalius

O saulė šviečia, spindulius 
beria... Menkiausi padarėliai ti
žia, mala, 
viena, visų jų Karalaitė, visų-
gausiausiai apdovanota, čia pa
unksnyje limpančiame purvyne 
ritinėjasi ir galo ąau laukia...

tuvio 
įsigyti *1 puikų 
Ireipkites s«kamu

—Paklausykite, Paaugusieji 
Vaikai, pasakos apie vieną Vap
svą!

—Tatai tau—apie vapsvą! A- 
pie vapsvas meluok sau sveikas 
mažvaikiams. Mumsgi praver
stų šis-tas apie žmones žinojus, 
ką jie dirba, ką jaučia, kaip 
kankinasi — kįla ir žūna...

—Kaip kankinasi — kįla ir 
žūna... O delko jie kankinasi — 
kįla ir žūna? Dėlto, kad — gy
vena: kasgi tai yra — gyventi, 
jei ne kankintis — kilti ir žūti? 
Bet greta žmonių taip pat “gy
vena” mirijadai kitokių gyvių, 
t. y. taip-pat kankinasi — kįla ir 
žūna. Nebūkite tad savimyliai-

čiojo liepos mėnesio, to vabzdžių 
Basono. Saulės spinduliai taip 
stačiai krito žemėn, kad visas 
oras rodėsi srovėmis išsitiesęs. 
Srovės, atsimušdamos nuo, že
mes ir sienų, švietė, skersai pa
drik dainos, ir pažemiuose virė, 
virpėjo, kad net akįs reipo.

vis nepatenkinti, vis skundžiasi, 
aimanuoja ir, susitikdami, kits 
kitam visų pirma orą ir dangų 
mipeiRii*

Kas kita — vabzdžiai. Šal
čiams užeinant, jie paklusniai

Dievas vėl jų pasigailės. / 
mine Viešpats: įspindo saulė, 
šildė orą, - - na, tada gyvį 
negalvodamas, visomis gy 
mis, visais kūno pašidiais, 
sais savo pajautimais! G 

moku padėti: netiktai visų gy
vių, bet nei jų giminių aš nesu
gebėčiau sužinoti, nors jų ap
link pačią galvą visi spiečiai 
siaudžia ir tyčiodamies, pralėk
dami, į pat galą nosies spardo.

čia nepažinsi, kad praviršesnė 
savo ugiu, vikrumu, galybe, gra
žumu, na, tiesiog visa tikrai ka
rališka išvaizda ir pasielgimu.

Kaip iš šautuvo kulipka, drą-

sparnų žvembimas ištolo xgirdi
si. Kelią didžiajai! Šalin, visa 
sparnuotoji minia! štai burba 
pilk musė, užsižiopsojus, nesus
kubo pasišalinti... Pražuvo! 
Vienu matu tarp šešių Karalai- 

juodas, b(‘Iytis gumulas beliko. 
Kitur įdrįsęs voras su savo tink
lu perplačiai išsitiesė. Lėkda
ma, netyčiomis užkliudjė Kara
laitė, — ir kitiems baisus spąs
tai škurliais žemyn nudribo.

mis nepaprastomis prigimties 
dovanomis. Niekas už ją grei
čiau lyg soties maisto nesuvo
kė; niekas taip greit neužuodė, 
kame galima pasmaliugauti. 
Rodos, kokios, bereikėjo dides
nės laimės, tik mokėk gyventi.

Ak, tai ir yra nelaimė, kad 
“gyventi” tik kitus temokame 
pamokyti, ir tik tuomet, kad 
patįs^ gyvenimo saldybių labai 
stingame. Didesnės laimės pri-

tyrę, pirmieji išmintingus savo 
patarimus užmirštam, saiko ne- baidydama būrius maželių vab- 
benumanome ir laimėje — vei
kiau pražuname.

Tokia jeibe buvo ir Vabzdžių 
Karalaitė: juo daugiau saldybių 
ragavo, juo mažiau saiką benu- 
nianė. Na, ir veizdėkite, kas at
sitiko.

Buvo tat vidudienis pačiame 
vidurvasaryje. Išlepęs storapil
vis, dar nevisiškai ątsijokėjęs iš 
keliolikos valandų miego, dar 
nenusikratęs nemaloniu patalo 
raugu, ruošėsi į valgomąjį kam
barį. Rūsčiai sutraukti ančia- 
kiai reiškė, jog visą naktį nič 
nieko nevalgęs, juokų prie stalo 

perkarusio pilvo smunkančias 
kelines; atminė kvapnų virto 
kumpio garą; ir seilės švirkšte
lėjo išr-po liežuvio; jau, prisi
merkęs, visas savo pajautas lyg 
į vieną uoslę suvarė; smarkiai 
truktelėjo duris už rankenos, 

stijolka, buvo užstatytas vienais 
saldumynais: penkiariopos uo
gos čielos, keliariopi uogų syvai, 
tirštesni ir skystesni; medus, ai
trumu kambarį prikvapinęs, ir 
nuošaliai visiškai į tą saldžią 
draugiją netinkanti, it patsai po
sninkas, perkarusi, silkė su uk- 
susu ir svogūnais! Medus, sil
kė, uksusas ir s vogtinai susitarę, 
iš savotiškų kvepalų mišinį pa
darę, pilvazui, kitokio kvepalo 
laukusiam, taip dūrė į panosį, 
taip liepė susijaukti, jog tai ap- 

gijoje ištikimiausis. Protestuo
ti netiko. Tad pasižvairavęs į 
visus tuos nepaprastus skany- 
nus, su pasibiaurėjimu šalin pas
tūmęs mišinį silkės, uksuso ir 
svogūnų, ėmė kabinti saldumy
nus. Dėjosi, pylėsi į žolinę;

gėrėdamasi, kibo į išstatytus 
skanėsius. Bet kad visi kiti 
smulkieji- vabždžiai -čiulpė ir’ 
siurbė juoda-balta, anot to; ten 
kur visų pirma nusileido, — 
Vapsva, užmetusi akis ant viso 
gero, sumanė nieko nepalikti, 
neparagavus.

Na, ir buvo gi jai pokilis! Iš 
vieno ragavo, iš kito < ragavo, 
sparnais iš džiaugsmo zvembė, 
kelį į kelį trynė, galvą purtina, 
kad net bizai j šalis lakiojo. 
U-a! Tai ui tone!

iš visų pakraščių; ir juo mėgino, 
juo kilo ir tvirtėjo visos pajau
tos. Godus žandij rakinėjimas, 
nekantrus, nervingas sparnų 
zvembsėjimas reišk: ne paten
kinimą, bet augščiausį laipsnį 
pajautų sukilinfo.

Bet štai indas už kitus švie
sesnis. Kaip ašarota akis, bliz
ga jame tirštai sutumėjęs ginta
ro skysčius. Vienas cukrus... 
kur tau! vieni cukriniai uogų 
syvai, be jokios hiobelės-lupinė- 
lės. Tai man karališkas valgis! 
Kabink gi, negailėkis!

Ir ėmė Vapsva visa burna kna- 
boti. Ėdė, čiulpė, ilgais ūsais 
glostė, net visi aplipo ir akis už
teptojo. Ak, sinaliugai-lepin- 
tojai!... Vivat! Prosit! Gau- 
deamusL.

ma, iškeltais sparnais zvempsė- 
dama, zovadu perlėkė per visą 
indą, nuo briaunos lig briaunos; 
pasistojo ant sausos briaunos ir, 
įsisprendusi į šonus, ėmė sauva- 
lingai didžiuotis.

Taip, sako, senovės girtuok
liai, prisigėrę, šokdavę maudy
tis visoje gėrimo statinėje, kol 
griežtai visų kūno pa jautimų * 
degtine neužmarindavę.

Apsidairė Vapsva aplink. At
viras, kaip ir pirma, langas lei
džia pilną šviesą. Ta pati sau-, 
le juokiasi-mirga, tarytum, prieš 
tavo akis šokinėja; tais pačiais 
spinduliai s-srovėpis 
tiėsęs. Tik bereikia 
ant spindulio į oro
tempė Vapsva visą savo sparnų ’ 
vieką; šoko į šviesą, pirmykš- 
čia kulipka norėdama perskro
sti orą, ir... žlept čia pat ant 
stalo šalia smalstumynų indo.

Brr.Z Brr... Bzz... Bzz... Kas 
čia yr ?

Tse! Sparnai sulipo, kojos, 
šonai cukrini, visi plaukeliai kli
juojąs!, limpa prie kojų, prie 
šonų.

Greit-greit kojukėmis apsi
braukė pažastis ir sparnų viršų, 
vėl pasilipo ant briaunos.

—Ei gi, į saulę, į spindulius,

bludusiom akim apsidairė ir, 
kaip pasiutusi, ėmė ėsti saldų, 
limpantį šyvą, kuriuo visa bu
vo susitepusi; rijo, nors jau į 
pilvą nebetilpo ir nė paveizdėti 
į ana nebegalėjo. Praamžiau! 
Kokiuo biauriu jai dabar rodės 

spiečius, 
nė kreivomis nebedirstolėjo, jog 
atkeliauja jų baisioji, jų gražio
ji’ Karalaitė; matė, jog nebe 
lėktinai, lekia, tik šliaužtinai be- 
šliaužia...

didybes! Tikrai, širdis butų 
plyšusi, kad Vapsva butų ture- »
jusi laiko visa apsverti ir visą 
gilumą panieksimo suprasti. 
Bet nebuvo laiko galvoti. Ėjo,

DIDELIS ir PUIKUS

AŠTUNTAS METINIS
PIV M T k' A Q L 1 N. i N 1 rS, /A. O

Parengtas

Liet. Kraučių Kiiubo Sav. Pas. 
( SU TRIMIS DOVANOMIS:

Branzalietas, Plunksna ir Skėtis.

Nedelioje, Birželio-June 24,1917
White City Grove, Batania, Ill.

Pradžia 9 vai. ryto.
Kurie neturės serijų, Tikietas 25c porai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS 
NURODYMAS: Paimkite bile karą iki Archer 
avė., persėskite ant Archer Limits, tuokart pa
imkite bile Joliet karą, kuris nuveš jus iki Jus
tice Park ir White City Grove.

Subatoj, Birželio J line 16,’17
Mildos Svetainėj,

3142 S. Halsted St.,
Inžanga 25c.

Muzika V. AMBROZAIČIO ,

Rengia
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMO BROLIŲ LIETUVIŲ 
Nedelioje, 17 d Biržei i o-June, 1917 
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, Ill. 
Pradžia 9-t$ vai. iš ryto. Inžanga 25c porai.
Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites at
silankyti į š{ puikų Pikniką, o Draugystė visiems gra
žiai patarnaus. Kviečia KOMITETAS.
Imkite 22-ros karus iki Ogdęn; Ogden iki 48, iš ten Ly
ons karus iki daržui.

/vilkosi, kratėsi, purtėsi, birbė, 
zvembė, vis manydama tą bia ti
rų klijų nudrebsianti, kol spar
nai dar nevisiškai prie šonų pri
lipo ir alsavimo neužgniaužė. 
(Vabždžiai šonais alsuoja). Bet 
veltui.

VICTOR
GRAMAFONAi

sybės nebtekau! — Sušuko iš 
viso vieko ir žlept nuo augšto 
stalo ant grindų.

Storapilvis, visą tą laiką savo 
ironiją ir neprisotintą pilvą pa
miršęs, į Vapsvos pasielgimą ir 
likimą įsivėpsojęs, net nuo sėdi- 
nės pašoko. Susipurtino išbiau- 
rumo, dar biauriau atsiviepė ir

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. H&latH Ht.. Chicago, Ill.
Kampas 18-tos g at v.

Fotografisas.
Mes įraukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Ihdsled 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Subata, Birželio 16, 1917.

Jaunų Lietuvių Amerikoje
Tautiškas Kliubas

Rengia
Didelj Gražy ir Linksmą Metini

piKNIKą
SU DAINOMIS

Ned., Birželio 17,
1917 M.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
nors sykį pasiklauskime mes savęs# 
kur yra galima pilnai a t j a u s t i 
tylą, ramumą ir naudingą pasilink
sminimą, praleisti keletą valandėlių 
pasiliuosavus nuo sunkaus dienos 
darbo, kur galima tą visą liūdnumą 
užmiršti, ir kur galima bent valandė
lei širdį nuo visų sunkenybių pasi- 
liuosuoti. Taigi, persitikrinkime kad 
tik ten yra galima atjausti ramumą, 
jame atsilsėti, tik ten galima jausti 
prakilnius ’jausmus ir rasti tikrą my
limą draugą bei mylimą draugę, tik 
ten tai visą galima, kur daug nuisųi 
brolių ir seserų yra, kur daug ko 
gražaus ir malonaus matai bei daug 
ko naujo išgirsti, o tokia proga yra 
busiančiam viršminėto Kiiubo pikni
ke. čia, tartum, burtininkas neša jū
sų mintis nevystančios grožybės au- 
kštumon, kur laimė ir linksmumas 
ištisą dieną viešpatauja, kur įvai
riausios gėlės klos jiuns savo žiedus, 
kur pasriuvęs žolynas kvepės, kur 
maloni saulutė maudo viską savo 
•auksiniuose spinduliuose. Prie tos 
gamtos grožybės bus įvairus chorai. 
Apart K i ubo choro bus ir kiti cho
rai kurie sudainuos gražių dainų, 
kurių aidas, plaukiantis iš bendros 
krutinės, bus kaipo skrajojančio an
gelo balsas, jums nešantis labą ir 
suteikiantis dvasios suraminimą. Go
dotinai kviečiame visus lietuvius ir 
visas lietuvaites atsilankyti į tą sto- 
roningai parengtą pikniką ir pasi
džiaugti visu labu.

Kviečia KOMITETAS.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ.

^J. SLAZAS 
Tel. Canal 3161’ 

Prof.
ir

J. KL0WAS,
Tel. Canal 7270 

Prof.
Šokiai atsibuna kas panedėlj 

pčtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimame išmokinti šokli į 

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

1843 So. Halsted St., Chicago., 
prieš “Naujienų” Redakciją

Phone Canal 1256.
ŠOKIU MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gat v., Chicago j.

Ateik į vienint&Įį 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu į trumpą laiką. 

Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.’

Mokytojas J. K. BUBELIS, 
ir pagelbininkai.

Gyveninio vieta: 4037 So. Talman 
avė., Chicago, ill

j

HnlaiaaB rxeptM atyia,
aeiiurlat, ar 1U raetplal Lietuva* ar 
AroeiLhM daktaru. Ta! vienatini Ha- 

tuvUka aptieks Baeteae Ir Maaaacba- 
artu valstijoj. Gyduolių galit gaut ka
klo* tik pasaulyj yra vartajaanaa. Ga
lit reikalaut per laUkua, a ai priatg- 
*in par •spręs*.

K. Sidlanskia
Aptlekorlus Ir Bartninkai 

SOUTH BOSTON, MASS.
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Korespondencijos o stokite į socialįtstų eiles, nes 
lik tuomet išsiliuosuos prolęta-

Matykite Chicagos

MELROSE PARK, ILL.
I Darbininkų susipratimas.— 

Lietuviškas “Chaplin-džin- 
go gavo nosį.

Birž. 10 d. čia vėl atsibeldė

jis pliauškė apie laikraščius ir 
žiovaudamas džiaugėsi, kad ka
talikiškoms bažnyčios dygsta, kaip

Išmainome muilą, 
suvyniojimui popie- 
rų, tabako juosteles, 
ženklelius ir tt. ir 
Inus pačių stempas.

Pilna knygutė ve
rta $2.50 grynais 
pinigais arba $3 ta-

Išpardavimai
Panedėlyįė,
Utarninke,
Seredoje,
Ketverge.

nu nw—ii, —im—

Parkus Pilname savo mėnesinį susirinkimų. Ap- 
svrasčius bėgančius reikalus pe- Publika ūme juokties, kuomet Klein Bros. Supirko Vyrišku Apredalų Sandelį

Visas perviršis sandelio nuo Light ir Schlesinger, 18-21 Washington St. New York

Žydėjime
žiedai, begaliniame įvairume spalvų, švie

žiai yra pražydę. Jų kvepėjimas džiugins jus.
darni karei, ^iirdi, mes, lielu-

tižiu ir kitokiu.C- c Augštos Rūšies Siutai
Puikųs suteikianti pavėsį medžiai vilioja 

jus į piknikų ar pasilsį po savo lapuotomis ša
komis. dabar mus ir vėl kviečia, tat 

mes turime prisidėti: užtai mum

kur dabar kalnai tai pirmiaus

lai pirmiaus buvo kalnai.
“Kalbėtojas” miksi, o kas tai

Pievokšniai, lyg divonai, žaliuoja aksominia 
žole. Jie yra puikiausiame stovyje. Pasivaikš
tinėjimas po žolę suteikia malonių permainą nuo 
cementinio šalygatvio.

Tvenkiniai pasivažinėjimui laiveliais, golf, 
tennis ir baseball žaismės laukia tų, kurie mėg
sta lauke žaisti.

Sėskite į gatvekarį, ten kur jus gyvenate, va
žiuokite į bile Chicagos viliojančius parkus ir 
linksminkitės liuosą dieną tyrame ore.

Rašykite mums reikalaudami 
sulankstomo vadovo ir žemla-
pio: “How to see Chicago” 

(Kaip pamatyti Chicagą).
Duodama dykai.

Chicago Surface Lines

kad reik ir jau mane, kad du 
bin inkai paklausys jų ir eis gi

gatvėmis liepos 1 d., kaipo pa
minėjimui atskirimo šios šailes 
nuo “Anglijos” 1776 metais ir 
paskelbimo žmonėms laisvės ši-

laisve, kuri, buvo suteikia 1776 *
m. šiai šaliai/ Bet dabar šioj

ngkinic mes ap vaikščiojimą lie
pos 1 d. ir reikalaukime laisves, 
kad laisvė butų sugrųžintai žmo
nėms tokia, kokia buvo suteik
ta 1776 m. Tokiam apvaikščio-

bet mes busim priešingi to
kiems apvaikščiojimas, kokius

šiais metais.

“Kardo” ir “Draugo” ?
Sutkus aiškina: “A

vienuolynų, bet niekur nema
čiau lokių storų kunigų ir jų ga

piešia.
krūva

tai nebūtų tokia

•rungiu visai nėra.

5)

kini. A.

m ta ? įį!£j .. Brnr.. įrirCc^''.

užproponavo ir tapo 
kolekta į kalbėtojo 
Kiek surinkta -- nei)

kišenių.

bažnyčios labui.
Vien?) niekniekį laimėjo tokia 

ypata, kurios vardas nežinomas

gi norą visame mieste.

skelbt angliškuose laikraščiuose 
Tuomet vienas parapijomis su
šuko: “Lukaut su angliškais 
laikraščiais: galii tu<5j patekt i

ryt jokio biznio be valdžios lei
dimo/’

Kun. A. atsiminė Lietuviuc

šis namas užimtas
d

Light ir Schlesinger

Siuvėjai vyriškų augštos 
rųšies drapanų.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Baugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoj*. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit^ 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
■ prez. Getting Bros. 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co, 
J. PESHEL 

vice-prez. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnfg. Co.
GEO. C. WILCE OTTO KUBIN

Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas
JOZEF SIKYTA [Brewing Co

kasierius ■>
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

Ice
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I Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- I 
+ į
| viską Valstybinė Banka Amerikoje |

I NlBtropolitan State Bank ‘
M

I 807<-809 W. 35th SI., kampas S. Halsted SI *

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

A 3 procentas pelno jnokama už padėtus pinigus. -

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

T Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare

|a^= FRED BENDER
I Išdirbėjas ir Perpirklys Sankrovų Intaisų g 
i Amerikos Didžiausias ir Pilniausias A 
j Sankrovų Išrengėjas. 1
I Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, eiga- S 
I rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir į 
| daug kitokių sankrovų. 1
t 1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av. J 0 • 0

IŠRADĖJAI
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciia. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y.

uti lokiuose apvaikščiojmuosi
Žmones rėkia, šaukia: nereil 

ne re ik, neisim!

m ui šį klausima :
“Kurie norite eiti maršuoti - -

.... .»

sinui

Jenorum, nenorim!”

1 )ra u g i j a K u n i ga i kščio

Garbė jums, draugai, kurie 
jau pradedate protauti ir ne
duodate save džiugams už no
sių vadžioti, c

N-ny Reporteris.

KEWANEE, ILL.

Klerikalu marmalienė.L

lis Sutkus.

musų tamsus lietuviai nepasis-

5

broliais.

atsimint, kad Lietuvos žmones

Jiems nesvarbu,

liejimą, ir šmeižia socialistus, 
kurie stengiasi įvykinti taikų pa
saulyje.

Nelaimingi klerikalai, pasisteii 
gkile protauti savo galvomis: 

-t '

vykite lauk tokius mulkintojus,

mumų.

SPRINGFIELD, ILL.

Socialistų vakaras. — Vyčiai 
dreba.

Birželio 10 d.
lošė “Kares nuotakas.” Geriau
sia vaidino* p. Čekanauskas ir

Publikos susirinko pusėtinai.

visomis trukdė

komis, bet jo

Kuomet socialistai rengė pro-

mot išnešdavo

visaip šmeižė
dabar, kuomet

Bel

s urenai s-

mes neturi kur dėties. Mat vy
čiai kariaut moka lik* liežuviais 
ir bonkomis.

Dievo Muzikantas,

KEWANEE, ILL

Birželio 10 d. vietos klerikalai
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neužsimoka apie tai rašyti, nes 
lai yra žemiau kritikos. Tiek

nas iš jų pasakė

tai šiamlie kares visai nebūtų. 
Pirsak “kalbetojaus”, spauda
luri didelę galybę: pradeda agi
tuot valdžių, kad surengtų karę, 
valdžia, žinoma, nenori klausyt; 
tuomet pradeda valdžių niekinti, 
visokiais budais šmeižti ir pasta?

(Seka ant 5 pusi.).

Vaikinams ir Vyrams, kurie 
stovi jaunais

čia yra keletas pasirinkimų. 
Ši firma turėjo perdaug siutų 
—mes supirkome visą sandėlį 
už pigią kainą.

I Skyrius vyriškų $10.00 iki 
$12.50 siutų ...................J $7.45

Darban arba pasipuošimui šie siutai*yra stebėtini. Iš jų išvaizdos 
nė vienas neman-ys, kad jus mokėjo! mažiau $15, gražiai JĮ ĮĮ 
tamsios spalvos, geros vidutinės vogos. Visų mierų .■ ■Hrw

11 Skyrius Vyrų $18 ir $20 Siutai $14.50.
Gražiausi tyrų vienų vilnų mėlynos serge siutai.—Tvirtai nudirbti, 
suktų vilnonių gijų, kašmerių arba vilnonių, šviesių arba vidutinių 
spalvų. Puošnus modeliai vaikinams, su puse, trims-čveiiimis, ir 
su daugiau konservatyvi modeliai del vyrų. Micros 33 $1 Ji Čf) 
iki 46 per krutinę ............................................................... * “TuvU

Vyrai! Čia Yra Išparda= 
vimas Siutų 

VYRIŠKI $28 ir $30 SIUTAI.
vien lik rankomis siūti, suktų vilnų gijų, kašmie- 
rų, vilnoniai ir mėlynos serges; miera ir stailė vy- 22.50

$1.00 ir $1.25 MARŠKINIAI 88c. .
Visi siūlai iš puikiausios materijos, inadras audeklo French Bepps, šalin 
drvžės ir kili gražus audbj^ai, minkšti ir franeuziški kvolduoti ran- OQm 
koiialiai ..........................<..................................................................... OOU

$1.50 MARŠKINIAI PO

didelis įvairumas, Gvarantuolos tvirtos spalvos, arba grąžinaniijM 4 O
pinigai ....................................................•.......................................... J O

Vyrams Marškiniai, maišyti šilku, augšos rųšies audek- 
las, puikios petrenos ...........................................................  6««wU
Vyrams, Čysto Šilko Marškiniai, visi naujausios vasarinės O|J
stailes, $5.00 vertės ......................................   /0l«Ow
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Raumatizmas Sausgėla, j
Nesikankykite savęs skaus

mais. Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina yiršmi- 
notas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

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

*

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
^^**,*\^ Pasekmingas, moks-’ 

liSkas gydymas dykai 
tlel vyru ir moterių.

-A1' slinka jums idau- 

jusu plau- 
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 

niežus

dedi plikti?
Ar kenkia kas 19 

Prieš gydymą, anksčiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau- 

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”- 
Pa ra Šita eu ropos gar- 

singo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži-

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- Vj-JSRFjf 
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svol- 

p 111 - 
i h ■ u- 
r,ra-

kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

*
Męs galenic pertl- 
krentl kiekviena, kadi 
gyduoles CA LVACURA 
Tsulaiko slinldmų, plau-. 
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsiuče- 
įmo kie :vienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte žc- 
iipfifnlA qnvoito miau atspaustą kupomj neštoje savaite. Jr Hiusketo įianden.

UNION LABORATORY, Box 431, Gnion^

UNION LABORATORY, -
to Box <181, Union, N. Y. w
Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerinę^ dėžutė Gap 
vacura N 
Plaukus.” 
jusu antrašu.!

Union. N. Y.

1 ir knygute “Teisybe Apie 
(Paeluskete sykiu kuponą bu

KMI

DR. HAIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

J ši kiti negali išgydyti, ateikite PM 
. u7VT\ mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag-

gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egsaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei a* ap
sibusiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji). 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk clevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

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

SILPIMI W R ATEIKITENERVUOTI ’ns OM’* MM fi PAS MANE
SEKG/tNTi 1 S B TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno } fij miestą kėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose 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. Neatideliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytu 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, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PA SI K A LB ĖJIMĄ, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra U t- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mM'ne, kad jųsų liga neišgydoma, a* 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra "LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas,

PROF. DOCTOR COATES kad aš gydau vyrus per 30 metu. Visi atsilan 
kautis ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATI6KA ATYDA, kadangi ai EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS. .

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams. 606-914 NUO 
KRAUJO
LIGŲ

Afi
OFISO

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

' PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.
v. po piet.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Gki Siegel Cooper & Co. 1
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NAUJIENOS, Chicago, Ill. Subata, Birželio 16, 1917.

(

NAUJIENOS
The Mthiiwdffiint Daily News

Hms Liituni Diaaraitis Amerikoje 
’įUU&ia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
k & Kasdien, išskiriant nedėldienius

UžaisakomojHkalna:
[ Chicagoje — per išnešiotojus 12 
Meto savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Bbieagoje metams (6.00, pusei me-

į JUtur, ne Cihcagoje, metams (5.00
į Psaei metų ........................... (3.00
t (Trims mėnesiams...................(1.75
! Bviem mėnesiam................... (1.00

Kanadoje, metams .............. (6.00
paropoję, metams .............. (7.00

First Lithuanian Daily ii» Amarica
Published Daily Except Sunday 

BY TH« 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription t
In Chicago, by carriers, per week. 

1J cents. By mail one year, S6.09; 
six months, (3.50.

Outside Chicago, by mail, one 
year......................... . (S.00

Six months...................   • < • .(S>00
Three months ......................11.75
Canada, one year .......... . (6.00

furopean countries, 1 year .. (7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
■Blgtojų ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, 6 ne Redaktoriaus 
BAnhi. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
gaftekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai rašiai naikina-
MLarba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių 1 
Bl b išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiunt

į. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 

utorius pareikalauja 
ino lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuoYiki 5:30 vai. vak.

Į ^dakcijos Straipsniai
-.<w<aL am — ~n—i t - -r r» » -

Įi I 

įprasčiau, 
kaip išrodė.

Dešimčiai dienų praėjus 
po registracijos, valdžia pa
liovė gyrusis “geromis pa
sekmėmis”. Jos pasigyri
mai buvo perankstybi. Pa
sirodo, kad užsiregistravu
siųjų skaičius ne tiktai ne 
viršija oficialius spėjimus, 
bet stovi daug žemiau už 
juos.
I Užsiregistravo ne 11 mili- 
onų ir net ne 10 milionų, o ti
ktai apie dęvyni milionai ir 
pusė. Neišpildžiusiųjų val
džios reikalavimą vyrų skai
čius sieks gal miliono arba 
daugiaus.

Ką valdžia su jais darys, 
liar nežinia. Bet abejonės 
nėra, kad ji nebaus jų tokio
mis sunkiomis kalėjimo bau
smėmis, kaip buvo grasina
ma. Perdaug jau butų kei
stas reginys, jeigu pačioje 
pradžioje karės “už laisvę ir 
demokratybę” taptų perpil
dyti šalies kalėjimai.

Kolkas betgi policija daro 
medžiokles gatvėse, parkuo
se, geležinkelių stotyse ir 
dirbtuvėse, reikalaudama iš 
kiekvieno jauno vyro regis
tracijos kortelių ir areštuo
dama tuos, kurie jų neturi. 
Daugelis visai nekaltų žmo
nių tuo budu gauna nuken
tėti.

Dar aršiau, negu policija, 
^elgiasi kaikurie dirbtuvių 
bosai. Neužsiregistravusius 
vyrus jie varo iš darbo, o 
kiti atstatinėja darbininkus, 
neturinčius pirmųjų popie
ty.

Ir kuomet tokie dalykai 
dedasi “laisvoje” šalyje, tai 
randasi pas mus “tautiškų” 
redaktorių, kurie su pasidi
džiavimu šūkauja: “Ar ma
tote, ko susilaukėte! Kodėl 
neklausėte valdžios?!..” Sma 
lavirių sėkla!

Neskanaus 
ragaišiai.

J į _________

Senosios Rusijos valdžios 
Stulpai patyrė, kaip neska
nus yra ragaišiai, kuriais 

/jie pirma vaišindavo savo 
politikos priešininkus.

Buvusis ministerių pirmi
ninkas Štiurmer, buvusis 
vidaus dalykų ministeris Pro 
topopov, buvusis karės mi
nisteris gen. Suchomlinov, 
buvusioji carienės freilina 
Virubova sėdi Petro ir Po- 
rilo tvirtovės kalėjime. Daug 
|iar kitų buvusiųjų augštų 
yaldininkų, generolų ir šiaip 
įžymių” asmenų sėdi kituo

se kalėjimuose. Ir landus 
laikraščių korespondentai 
nuolatos praneša spaudai 
graudžių žinių apie jų liūd
ną padėjimą.

Kalėjimų kambariai esą 
ankšti, oras drėgnas ir tva
nkus, lovos kietos, maistas 
netikęs. Biedni kaliniai va
rgsta tenai ir nyksta, ir nie
kas nepasigailįs jų nelaimių.

Atsiranda kartais ir tokiu 
korespondentų, kurie mėgi
na tų caro tarnų kentėjimų 
aprašymais mesti dėmę ant 
revoliucijos. Revoliucionie
riai esą žiaurus, kad taip 
skaudžiai keršiją savo nu
galėtiems priešams.

Nėra nesąžingesnio daly
ko, kaip tokie kaltinimai. Se
nojo režimo atstovai juk sė
di tuose kalėjimuose, ku
riuos jie patįs pastatė, jie 
gauna visus tuos “patogu
mus”, kuriuos jie patįs teik
davo kitiems. Ko jie buvo 
tokie trumparegiai, kad ne- 
permatė, jogei ateityje jiems 
patiems gali priseiti savo 
darbo vaisių ragauti!

Revoliucionieriai ne del 
keršto, o tik apsaugojimui 
Rusijos laisvės suėmė aršia
usiuosius carizmo tarnus. 
Jeigu jie butų norėję keršy
ti, tai jie butų pristatę kar
tuvių ir giljotinų visoje Ru
sijoje O tuo tarpu jie, kaip 
tik nuvertė carizmą, tai tuo- 
jaus panaikino mirties bau
smę.

Proletariatas prieš 
imperializmą.

Tris socialistai ministe- u
riai, belgas Vandervelde, 
franeuzas Thomas ir anglas 
Henderson, kaip žinia, pa
rašė kiek laiko atgal bendrą 
laišką Rusijųs Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų’Tarybai, 
protestuodami prieš tai, kad 
jie kvietė tarptautinę socia
listų konferenciją, pirma ne
gu įvyko talkininkų šalių 
konferencija.

Rusijos darbininkų Tary
bos Pildomasis Komitetas 
dabar paskelbė savo atsaky
mą į tą laišką. Rusijos re
voliucija — sako Tarybos 
komitetas — yra “žmonių 
sukilimas ne tiktai prieš ca
rizmo tironiją, bet ir prieš 
baisenybes pasaulio karės, 
kurios kaltininkas yra tarp
tautinis imperializmas.” Pa
sauliui reikia taikos.- Ir Ru
sijos revoliucija nurodė ke
lią jos įvykinimui. Tas ke
lias yra , “visų darbininkų 
klesų susivienijimas kovai 
prieš/isas imperializmo pa
stangas pratęsti karę turtin-

gųjų klesų interesuose ir ne
prileist prie taikos be anek
sijų ir kontribucijų.”

“Visų šalių darbininkų kle

Štai jo knyga Apie žemę 
ir kitus svietus;

ra sąžinės laisvės priešai, 
antrieji yra tautinės lygybės 
priešai. Ir prie to, jie abe
ji yra mažiausiai užintere- 

sos,” sakoma toliaus tame suoti tuo, kad busimoje Lie-
pranešime, “gali lengvai pri- tuvoje butų apsaugoti darbi- 
eit prie greito, tvirto sutiki
mo tiktai tuomet, kuomet jie 
vadovausis savo reikalais ir 
atmes imperialistų ir milita- 
ristų užgaidas, kurie dažnai 
paslepia savo tikrąjį veidą 
po apgavinga maska.”

Pasakyta aiškiai ir gerai. 
Greitą ir pastovią taiką ga
li įvykint tiktai sujungtos 
viso pasaulio darbininkų pa
stangos. Bet kad darbinin
kai galėtų susivienyt prie be
ndro veikimo, jie privalo va- 
dovauties savo klesos reika
lais, ir nesiduot klaidint me
lagingomis imperialistų 
militaristu frazėmis.

Darbininkiški 
principai.

ir

Koks minimum—progra
mas turėtų but padėtas į pa
matu bendro Amerikos lie- c

tuvių darbininkų veikimo?
Musų nuomone, jį galima 

but trumpai suformuluoti 
sekamais trimis dėsniais:

Tarptautinis darbininkų 
solidarumas;

Kuogreičiausia taika7 tais

revoliucinė Rusijos demokra

Laisva demokratinė Lie
tuva.

Visi šitie tris dėsniai yra 
reikalingi ir kartu jie paka
nkamai atskiria tikros, dar
bininkiškos demokratijos ti
kslus nuo anti-demokrafi- 
nių arba pseudo-demokrati- 
nių visuomenės sluogsniij 
siekinių.

Darbininkų judėjimas šia
ndie negali but darbininkiš
kas, jeigu jam trūksta tarp- 
tautumo (internacionalizmo) 
idėjos ir dvasios. Net kon- 
servatyvės darbo unijos, pa
našios į Amerikos Darbo 
Federaciją, pripažįsta, kad 
visų šalių darbininkai pri
valo eiti išvien. Ir jos pa
laiko ryšius su kitų šalių da
rbininkų unijomis, dalyvau
ja tarptautiniuose darbinin
kų kongresuose ir tt.

Bet darbininkų judėjimas 
eitų priešais savo reikalus, 
jeigu jisai šiandie atsisaky
tų dalyvauti kovoje už tai
ką. šioje valandoje nėra di
desnės nelaimės žmonijai ir 
visų-pirma. darbininkų kle- 
sai, kaip karė ir jos tęsimas. 
Karė turi but sustabdyta 
kuogreičiausiai. Ir jos su
stabdymas, kaip vis aiškiau 
ir aiškiau rodo faktai, tega
lės but tiktai sujungtų viso 
pasaulio proletariato pasta
ngų vaisius. Ir lietuviai da
rbininkai privalo savoj iegas 
pridėti prie šito darbo.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai, be to, gyvai intere
suojasi savo gimtojo krašto 
ateitim. Jie daug pinigų y- 
ra sudėję sušelpimui nuken
tėjusiųjų nuo karės savo gi
minių ir draugų, likusių Lie
tuvoje; jie daug yra aukavę 
Lietuvos laisvės judėjimui; 
-tūkstančiai jų rengiasi grįž
ti Lietuvon, kuomet tenai 
persikeis sąlygos. Taigi 
Lietuvos likimas negal jiems 
nerūpėti.

Bet darbininkai, žinoma, 
geidžia Lietuvai kitokio liki
mo, kaip dvasiškija arba bu
ržuazija. Kunigai norėtų 
Lietuvos “katalikiškos”; lie
tuvių buržuazija norėtų, kad 
Lietuva pataptų “tautiško

atniosferoje arba meteorologija;
Štai B i o lo gi ja arba mok

slas apie gyvus daiktus;
G a m t x> s p a j i e g o s ir 

kaip iš jų naudoties;
Paėji m a s organiško svie

to; i
Šitai stambiausi knyga: S e-

sutvėrimai;
Dar kuone dvigubai stambes

nė, 667 puslapių, E t h n o 1 o- 
g i.j a arba istorija apie žemės 
tautas.

Toliaus: Iš kur a t s i r a- 
d o muęų naminiai gyvuliai ir

luma;

ži v e r y s ir Žmogus;
R a š t o Istorija;
H y g i e n a, arba m oi

N e m a t o m i priešai ir 
augai žmonių.
Ir keletas kilų, kurių nėra rei-

butų duota 
balso šalies

reikalavimai,

ninku reikalai. Todėl musų 
dešiniosios srovės, kurios at
stovauja tuodu sluogsniu, la
bai daug kalba apie Lietuvos 
pasiliuosavimą nuo svetimo 
jungo, o apie socialius jos sa
ntykius tyli arba kalba tik 
aplamais žodžiais.

Lietuviai darbininkai lau
kia iš Lietuvos visai ko kita. 
Jiems svarbu, kad Lietuva 
pataptų dirva laisvam dar
bo žmonių plėtojimui. Taigi 
jie geidžia ne bet kokios, o 
laisvos ir demokratinės Lie
tuvos, kurioje butų panai
kinti visi religiniai ir tauti
niai (ne tik katalikų ir lie
tuvių!) suvaržymai, kurio
je darbininkui žmogui butų 
užtikrinta žmogiškas pragy
venimas, kurioje žemesniom- 
sioms klesoms 
kuodaugiausia 
valdyme.

Tai tokie
musų supratimu, galėtų su
vienyt lietuvių darbininkų 
visuomenę bendram darbui.

Mes žinome, kad musų da
rbininkų avangardas (pry- 
šakinis būrys) savo reikala
vimuose eina daug toliaus. 
Bet juk jie eina tuo pačiu 
keliu, kurį rodo augščiaus 
išdėstytasai programas.

Mes žinome taip-pat, kad 
žymi dalis musų darbininkų 
neturės drąsos tų reikalavi
mų paremti arba žiūrės į 
juos skersai, kaipo į “socia- 
listišką hereziją”. Bet juk, 
kol gyvuos kapitalizmo tva
rka, tol neapsieis be to, kad 
pačių darbininkų eiĮėse ne- 
sirastų sužinių ir nesužinių 
savo klesos priešų. Tas fak
tas tečiaus nesulaiko mus 
nuo kovos už darbininkų rei
kalus.

Vienykime musų darbini
nkų jiegas, nes tik vienybė
je jie pasijus esą stiprus ir 
įgis drąsos kovot už dar di
desnius idealus! - .

dien po kelioliką valandų tupė
damas spaustuvėje lentgaliais 
užtvertam gardelyj, vadinamam

išsi baigus,

Jis rašė, bankininkas p. Ol
ševskis spausdino ir pardavinė
jo. Vienai laidai 
spausdino antrą, trečią...

Ir darė puikų biznį. Už p. 
Šerno knygas p. Olševskis paim
davo po keletą dešimčių, jei ne 
šimtų, dolerių savaitėje.

Ką gavo p. Šernas už savo ra
štus? Atlygino jam Olševskis 
kiek? Davė jam kokių nors nuo
šimčių už parduodamus jo vei-

Šiuos žodžius rašantysis žino

savo raštus negavo iš p. Olševs
kio nei skatiko, išskiriant ne
bent bakso cigarų Kalėdų dova
noms...

Rašytojas šernas dabar susi
laukęs per šešias dešimts metų.

Sveikdtos Skyrius
Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. 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. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J.

"Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, Ill.

SIUVĖJŲ LIGOS.

Apart blogo oro, prastos švie
sos ir didelio susigrūdimo, siu
vėjams (kriaučiams) tenka su
sidurti su audeklų dulkėmis ir 
gazais. Apart to moderniškos 
dirbtuvės žmones veik automa
tais paverčia, o akordinis dar
bas norom s- nenorams “įduo
da” siuvėjui energiją dirbti taip

kius, kuriuos ne pauderiai neuž
slepia. Ir ačiū savo baimei ar 
gėdai jos pas daktarą tik tada 
ateina, kada apie savo kūno 
suįrimus joms reikia kelių va

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakci j a 
neatsako.

Pono A. Olševskio 
adresu.

Rašytojo p. šerno reikalu.
Visuose laikraščiuose pras

kambėjo žinia, kad bankininkas 
A. Olševskis pardavė savo Lietu
vą ir raštu pranešė p. šernui,

tinkamas.
P-s šernas buvo Lietuvos re

daktorium apie dvidešimts pen
kis metus. Tam laikraščiui jis 
pašventė visas savo jiegas, ir kol 
jis ją vedė, Lietuva buvo rim
čiausias pažangiosios Amerikos 
lietuvių visuomenės organas.

suomeneje dideli ne tik kaipo 
laikraščio redaktoriaus, bet dar 
didesni kaipo žmonių švietėjo, 
kaipo mokslo populerizatoriaus.

Jeigu mes turime apskritai 
gerų, tikrų mokslo knygų lietu
vių kalba, tai tik ačiū šernui.

Jeigu Amerikos —■ ne tik A- 
merikos, bet ir Europos — liau
dis gavo progos susipažinti su 
įvairiais, ypatingai gamtos, mo: 
kslais,*tai tik ačiū Šernui.

Nėra nei vieno musų rašyto
jo, kurs butų patiekęs tiek bran- 
giųtinų mokslinių knygų lietu
viams, kaip Šernas.

Pažiūrėkime tik: štąi jo stam
biu stambiausi G e o g r a f i- 

- ~ - ) -J
biznio” tvirtove. Pirmieji y- mis;

Kadangi siuvė- 
atsisėdę, 

muskulai 
kitiems 

Na, ir iš

ra n komis, tai jų vieni 
perdaug išsidirba, o 
trūksta išmankšlymo.
lo pasidaro visokių suįrimų.

Ypa liūgai opera toriai veik iš
imtinai dirba rankomis, ir aki
mis. Jie daugiausia kenčia nuo 
vidurių sukietėjimo, dyspepsi

Prosus veik visur šildo

nias sunaudoja daug dc^io (ok-

išeina ir palejika plaučiuosna. 
Todėl ypatingai proseniai dažnai 
kenčia nuo užnuodijimo gazu,

mažakrau-

rių sukietėjimą, ir abelną silpnu-
< 

mą.
Motcrįs siuvėjos labai dažnai 

susigrudusios, susirietusios ir 
susivaržiusios skubiai ką nors 
adata siuvinėja. Jos mažai ką

mažai kūną.išmankština. O čia 
da reikia “dahinties” tai yra 

1 varžybos, veidus tepti ič paude* 
riuoti 10-centinės krautuvės 
pauderiais...

na, kad jų didesnė 
pa juodavusius poa-

Audeklų dulkės yra daug 
kenksmiilgesnės, negu kitos, a- 
part rasi akmenų, švino ir kt 
dulkių. Jos kūną, ypač plau
čius, laipsniškai nusilpnina ir 
pagamina puikią dirvą tuberku- 
lozui (džiovai) vystyties.K Ma
no asmeniški tyrinėjimai paro
dė, kad siuvėjai beveik daugiau
sia serga džiova. Tai patvirti
na beveik visi rekordai miesto 
klinikų arba ligoninių. Džiova

se” kur dirba* keli darbininkai 
— kur nors tamsoje kur pats 
“bosas” dirba arba formanauja, 
kur nėra unijos.

Kas ir ką gali pagelbėti? Ži
noma, didesnėj i darbo dalis turi 
būti pačių žmonių atlikta. Dar
bininkai pirmiausia privalo rei
kalauti, kad dirbtuvėse butų 
įtaisyta ventiliacija, darbavietės 
švariai užlaikomos, akordinis 
darbas, kuris žmogų automatu 
paverčia, panaikintas. Kaip tai

vo unijos susirinkimuose svar
sto.

Ant galo siuvėjams patartina

gerklėje pajutus nueiti pas gy
dytoją, kuris sąžiningai išegza- 
menavęs pasakytų kokiu budu 
kovoti su gręsiančiu pavojum. 
Anot anglų patarlės “misija ap
saugos vertesnė už svarą gydy
mo.” Reikia atminti/ kad ir

ji pradeda apsireikšti.
Dr. A. J. Karalius.

s

tos ilgų metų darbu. Kas žino, 
kaip lietuvių — kad ir bankinin
kų leidžiamų — laikraščių re
daktoriai apmokami, tas supran
ta, kad ir p. Šernas negalėjo nie
ko susitausoti.

Dabar, kad p. Olševskis savo 
laikraštį perleido į kitų rankas, 
o nauji leidėjai atsisakė p. Šer
ną kviesti Lietuvos redakcijon, 
jis, Šernas, atsidūrė išmestas 
gatvėn.

—Laikraštis Lietuva dabar ki
tų posesijoj: nebe 41 š jo bosas. 
Tat sveikas dabar neturėk prie 
manęs jokių pretenzijų! — pa
sakė p. Šernui p. Olševskis, ir

Ar pabaigta? Ar ištikrųjų p. 
Olševskis nesijaučia nieku ne- 
bekaltas p. Šernui, kurį jis iš
naudojo ir kurio darbo vaisiais 
jis lobo, bankus ir rezidencijas

Ponas Olševskis savo privatinį 
banką, tiesa, uždarė. Bet užtai 
jis sugebėjo įsteigti “steit” ba
nką, kurio jis dabar yra vice
pirmininkas.

Amerikos lietuvių visuomenė 
nepanorės, kad labiausia pager
biamam ir daugiausia užsitar- 
navusaim lietuvių rašytojui bu
tų padaryta nuoskauda.

Ką ponas Olševskis mano 
daryti? Vox Populi.

. SUSTREIKAVO 
Kad manadžeris atsisakė 

pirkti “laisvės bonds’ų.” 
TAMPA, Fla., birž. 15. — 

Visokių esama streikų. A- 
nava, Tamps Engineering 
and Shipbuilding kompani
jos darbininkai metė darbą 
— delko? Kad manadžeris 
Kreher atsisakė pirkties tv. 
“laisvės bondų.”

Kreheris mat yra vokie
ty s. Nors ir būdamas šios 
šalies piliečiu, jis vis dėlto 

išėjusi net keliojnis laidoj nemokąs būti ir geru patri- 
. otų.

Pabraižos {

Be vardų.
Du tvirtu srovių vadovu 
Išnetyčių susiėjo.
Nieks nematė, kur jie buvo, 
Užtad drąsiai sau kalbėjo:

—Galvą guldau už tautiečius, 
Kati Į) pas juos sau džiabą gaunu; 
Jei mus įstaigos bankrutys — 
Partijon kiton aš maunu.

—Klebon i j o j raudon veide, 
Vili jomis ilga veide...
Deduos šventas, ir meluoju,
Kvailių dainius “collectoju.”

Ona.

Patrioto liaupsės giesmė
O, brangioji žemele, r 
Kurioj aš gimiau! -

le, kurioj 
Aš su šunimis užaugau!

O, pagirtoji Bričporto stolyčia, 
kurioj

Nuo ryto anksčiausio
Lig vakaro vėliausio S
Mano motinai leidi grindų maz

goti !

O, šlovingasai saliuninke, 
Visokių cnatų pilnasaL

Mano girtas tėvas balsavo!

Kuri teikeis
Ibykla,

Mano sesulę džiova apdovanoti !

O, viešpačiai kapitalistai, 
Militaristai ir kriminalistai, 
Kurie mokėjote pasaulį taip su- 

rėdyt—
Giedu Jums liaupsės giesmę!

K. Starkus.

---------------------- ----------------.-------------- .

Pažymėjimai.
Ponas Gompersas sako, kad 

I. W. W. tai geriausia esanti or
ganizacija. Kad visi pasaulio 
darbininkai prisidėtų prie nido- 
blistų, tai kova su kapitalizmu

Šiur. Bet ra bar darbinin
kams nei kovot nebereikės. Juk 
ponas 60111persas talkon pasi
kvietė ponus kapitalistus ir da
bar išvien su jais darbuojas dar
bininkų gerovei. Darbininkams 
belieka tik išsižioti ir laukti ke- . 
ptų karvelių, kuriuos jiems po
nas Gompersas su draugu Bock- 
efelleriu čirškina.

Tananevičiaus katalikiškas 
bankas nusibankrutijo. Bet jus, 
katalikai, nenusiminkite. Neš
kite dabar savo pinigus Ciceros 
klebono bankam Jis nebankni- 
tys. Tiesa, jis kartais užmiršta 
atiduoti, bet kada gerai bakste- 
lėji, lai bematant atmintis vėl

Vas iz das?
—Manse pardavinėja kiaulie

ną, o pats jos nevalgo.
—Karabelka pardavinėja rą

žančius ir dievomukas, o paUją* 
negarbina.

—Te vynininkas socialistų lite
ratūrą “lietuvina,” o pats nuo 
socialižmo žegnojasi.

—Kunigas kitiems šliubus 
duoda, o pats be šliubo gyvena.

—Laisvės Mylėtojas.

Palyginimas.
Mr. Pabraiža! — Andais jus

“profeso- 
metodolo-

gą Kyle su mūsiškiais kunigais 
“daktarais,” kunigais 
riais,” kunigais ‘ 
gaiš”?
. Well, aš sakyčiau: Ar jus ga* 
lite palyginti Kristų su tuo; 
kurs jį už trisdešimts grašių 
pardavė? — Laisvės Mylėtojas.
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budus pasiekia ško
tam tikslui mes tu- 
Amerikos korespon- 
ir advokatus prižiu-

I 
d

ryto iki 8 vakare; 
iki 12 dieną.

nenusiminkite, bet paduo- 
skoliniuką į musų, rankas, 
būdų i& kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILAN RANČŲ Panedė-

1306 So. Main St. Rockford, 111. 
Phone Forest 98.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

i*

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

mėnesiniame susirinkime šeši

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgyd|iau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukhną skuros, spuogus, rudas plėlmas, ži 
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyški 
ma svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą kru 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokia užsis

Dr. Layton
M. S. HALSTED ST„ ARTI MADISON, CHK AGO. II.L

Subata, Birželio 16, 1917

HALSTED FURNITURE
COMPANY

1936=1938 South Halsted Street
2-ros durįs i žiemius nuo 20-tos gatvės.

Jieškckite-sankrovos su raudonais parašais languose. 
Ar jus norite sutaupyti pinigus pirkdami

Rakandus, Divonus ir Pečius už Grynus Pinigus 
arba Lengvais Išmokėjimais

Ateikite ir pasimato kilę su mumis, patirkite musų kainas 
negu kur pirksite.

Puikios dovanos visiems pirkėjams.

Jus galite užsimokėti savo gas bilas be primokėjimo.

arba rusva skūra muštas, k: 
$95.00. musų kaina ............

ouch
is arba rum

buotas. Kitos sankrovos reikalauja 
$15.00, nrtisų kaina dabar -SQ
i i L t •»i v ■ O w

i nė arba tamsi spa-

musų... *4.95

* *—*

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS
, 1553 Milwaukee Avenue
Arti. North Ave. ir Robey St.

Mes rekomenduojame Ji.

Korespondencijos YOUNGSTOWN, OHIO.
Lietuvių apsnudimhs.

(Tąsa nuo 3 pusi.).

roji, nenorėdama nustot gero 
paklauso “bedievių

Žmonių buvo apie 150, ir visi 
su neramumu klausėsi, nepaten
kinti tų poni] kalbomis.

204 kuopos susirinkimas, kuria
me prisirašė prie kuopos 9 riau- 

atyt kad darbinin- 
suprasti kame jų

čia priskaitoma apie 500-600 
lietuviu. Randasi šešios (Irau- V
gijos bei kuopos, vienok veiki
mo jokio nesimato. LSS. 56 
kp. ir LDLD. 35 k’p. nors ir ne
skaitlingos nariais, bet visgi 
retkarčiais šį bei tą parengia. 
O likusios, būtent Liet. Progre
syvi škas Kliubas, S. L. A., S. L. 
B. K. A. ir Švento Juozapo Drau
gija beveik nieko neveikia.

Girtuoklybė tarp

Vieni karkiamose,

šio mieste-

nauja paseipine
augija: Lietuvių Brolių Drau-

Draugyste moka nariams $150 
įsmertines ir $6.00 į savaitę

sekančio susirin- 
priimti

iaus įsU)- 
Taigi ne
šios lais-

Lietuvos Sūnūs.

alaus parsinešę

kas mielas 
i-gi blcšines 
namie geria, 
girtuokliauja,

tai ir moterįs nuo jų nenori at
silikti. Mat nori turėti lygias 
tiesas su vyrais rudžio naikini
me.

Jeigu jau taip vadinami “šiau- 
dadušiai” girtuokliauja, tai nie
ko stebėtino, bet kad los moters 
kurios save vadina susipratu
sioms, skaito laikraščius, o taip-

Pigu Rockforde Pigu į
Pigus mėsos pardavimas Suba- 
toje, Birželio 16. Nereikės I 
jums eit į miestą; pigiau pirkt • 
galit gaut arčiau narnų.- |
Veršienos pirma

čvertis.......  15y>c 1b. ’
Veršienos pastur- Į 

galio čvertis 18 1b. |
Pork steak... 21
Pork Chops ... 21^c
Spare Ribs ... .. 15 c
Neck bones... 5 c
Kiaulienos kilba- 

a sas/linkor bulk 15i/2c 
® Lietuviškas kilba- 
| sas (geriausiai 
| padarytas) 20 c 
| Rib boiling beef 14 c 
t Lean Pot Roast 15 c
X Visos mėsos šviežios ir per- 

leistos per valdžios rankas. Vi- 
T si kreipkitės čionai, 
t STANDARD MEAT MARKET

KEWANEE, ILL.

žeikiene ir D. Gudaičiu te, buvo 
sumaniusios suorganizuot Liet. 
Moterų Prog. Sus. Am.-kuopą. 
Vaikščiojo po stabas, agitavo 
hiiip vadinamas, pirmeiviškas 
moteris, kad prisidėtų prie to 
taip prakilnaus darbo. Bet... 
ką-gi padaryti, kad musų neva

gesni, negu visuomeninis veiki
mas. Tu dvieili draugiu darbas

Kazimieras Gugis

si didelė ąžuolinė Komo-

luotu veidrodžiu. Kilos 
sankrovos parduoda jas ssM“’io.oo

Bus įvairių pasilinksminimų ir 
užkandžių bei lengvų gėrimų, 
šiame išpažiavime 
vau t drauge su 
rimtesnieji katalik

Socialistas.

EAST CHICAGO, IND.

žodis Naujienų skaitytojams.

kuomet gauna Nauju 
nas per išnešiotoją į namus tą 
pačią dieną. Bet pas mus ran
dasi ir tokių, kurie nori skaityti 
Nau jienas už dyką. Tokie žmo
nės užkenkia kiliems gavime 
laikraščio.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Te! Kedzle 8502 
Paulina. Tei Western 15 
5514-16 W. 12th St., arti 
8L Louia Avė. ir 1115-17 
80. Paulina St, arti 12tk 
Bt, Chicago. Iii.

russian

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

2
3

8.

10

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

Chicago, Ui.

Veda visokius reikalus, kaip kritpinališkuose 
taip' ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas: x

1323 S. Halsted St.
* Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir

binius?
Ar užganėdinti 

auksoriaus bei 
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave» 
Tel. Humboldt 4613.

šioti Naujienas P. Aš jos 
užklausiau, kodėl ji nenori ne
šioti. Jinai nusiskundė, kad 

žmonių nori skaityti 
bet kaip reikia už

mokėti tai šalinasi kad nesusi- 
neužsi-

žmonių pasi
elgsimai uzKeiiKia. gavimui laik
raščio kiliems žmonėms išank- 
sto, o kuomet nuskriaustas išne-

vimas laikraščio visiems buna

neatsikartotų.
Remkime vienintelį darbinin

kų dienraštį, kuris nuims liek 
daug patarnauja. čiadasietis.

SPRINGFIELD, ILL. 
šis-tas.

Birž. 10 d. du lietuviu, LSS 
29 kp. nariu, su automobiliu į- 
važiavo į upę. Laime, kad žino-.- 
nes paspėjo iššoki. Automobi-

bužiai ir $20.00. Vagilius nesu-

Nors
“sausu’7,
šonini dabar labiau džiūsta negu 
pirmiaus: girtuokliaujama pri
vačiuose namuose ir girti Žmo
nas kasdien strapailioja gatvė
mis. Jaunas Vaikinas

bet sprmfieldiečių ki-

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- į 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE A 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjiešRome ir atgauname viso- X 

Idas skolas visose dalyse Amerikos, be A 
skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip X 
sena su palukiais. X

Musų budui atgavimo skolų nėra ■ 
skirtumo kur jųsų skolininkas gyve- Y 
na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— £ 
musų pasekmingas 
lininkiLS visur, nes 
rim visose dalyse 
dentus, kolektorius 
rinčius mus reikalus visose apielinkėse.

Nedaro skirtumo kaip sena skola ne
būtų ir kiek vargo pridėjote prie savo 
skolininko, 
kite savo 
mes turim 
neištrūksta

OFISAS 
PATIŠKAI 
Bais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 
po pietų iki 6 vakaro.

Utarninkais, Kctvergais ir Subato- 
mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės j musų ofisų ypatiškai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

3231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

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

Aš noriu tos progos pasi

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-

I JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Greitai ir Pastoviai
Aš gydau pasekmingai ir 

kuotrumpiausiu laiku, viaaa 
privatines ligas, k. a. Užnaa 
dijimą kraujo, Štrieturą, Pu- 
liavimą, Nutekėjimą, Žudy
nių, Nutekėjimą, f \ _
jiegų. Raudonąją 
pną pūslę, Inkstą 
Aš vartoju Tikrą 
tą Prof. Ehrlicho 
visas vėliausias
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turėtut but, pas i tarkit* 
su manim tuoj, be mokea- 
Čio ,ir stokite anfkelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimia.

žudymą 
rysią, Sa
ligas ir tt 
Importno- 
606-914 ir 
Vaccines,

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
') T| t> RITOr’F’QQ So. State Street, Chicago, Illinois.

1/ Iv* D U u E □ □ Priešais Siegel Cooper and Company
Off iso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedėliotum 10 iki 2.

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališky 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 — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko į naują 
— geriausią balsą, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas.
J&su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tef. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doma atkrei
piama j vaikus.

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

kampas 47 St. -

D*", j < > iifs-t
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano specialiskumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra 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 iRue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

Aš duodu kainas ui 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. N ea ik voki te 
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 pietų.

1709 So. Halsted S!

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kn« man* išgelbėjo nuo varginančių ligip 
Salutara* Bitteris. Al per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo neri- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tcgalėda 
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutina, tonuose ir strėnos* 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras Hit
leris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti Ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitter!a. Kai. 
na 11.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
«« ir aptiekime, o kur negali gaut, kreipkis j

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
Žolė* nuo visokią blogumą.

P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

.Ins Galima išlydy tie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RAV KXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite t 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratorijų,

AŠ vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Daug uyvasciu Pražuvo
Kodėl jums nępasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patj mitrumą ir energiją, tą pat; linksmumą, tą 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kur; jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žirtote, kad jus norėtu! but?
Mano moksliškos inetodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 

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

sekmes teisingu gydymu.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, de) 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažiniiftas ligos tankiai atranda 
ligas ncpatčmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del ji] nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

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

Nesirūpinkite. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9
Nedčldieniais nuo 9
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SENA-TMtRfAW
Lietuvių Domai.

Schiff & Co. State Bank
12-ta gatvė atti Halsted gatvės. Chicago, Ill.

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

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

----------- ------------- ---------

Pasikalbėjimas Juozo ^30230 . □

Sulygink Mušiu Prekes ir Tavora su Kitu g 
Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi-pirkt ką-nors iš rakaddų, tai nepadaryk klaidos, ateik ir pamatyk musų m 
tavorą ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras ir žemesnės kainos už kitų krautuvių. »

su Jonu

tekturą, specialiai pagerintą del jųsų parankamo. Mes taipgi tu
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu bil
du išvengsite neparankumo laukdami savo eilės.

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

Parduodame Laivakortes.
Atdara Panedėlio, l’tarninko ir Seredos vakarais iki 8 valandai. 

Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

Pas mumis labai daug nau
jienų. štai, kapitalistai kares 
gimdo ir darbininkus" priverčia

nenori, lai kariu

e

Išleidžiamas stalas nuo 42

12-ta gatvė, arti Halsted Gatvės. Chicago, Illinois.

nesuprantu, kad Anrerikas, to-

Kojos ii
apačia apskrita arba ketvirtainė; 
yra labai tvirtas ir dai- $O 
lūs, tiktai po ....................OnVv

Del Patarnavimo Depozito
riams Bankas Atdaras

Panedėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai^

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

d V va i ir aš n ('nori u tikėli žino- 
nių kalboms.

, kad

Parankius! Siuvama Mašina
Siuva geriausia ploną ir storą audinį, atida

rant viršų ir mašineriją išsikelia su $4 0 C A 
viršum. Su visais prietaisais . . » w

Mes išmokinant siųt, jeigu nemokate. Tik po

ne apie
but, kad

tai geriau žino. Gal- 
nei laikraščiu neskai-

ku an Holstryčio ir Naujienas, 
bot, kažin ar-gi ten tiesą rašo, 
buk Amerika jau kariauja. Aš
visgi dar netikiu.

Jau prisiartino baisi valan-

lins dįdcliausios dejones ir dar
bininkus paguos vien tik, ašaros 
ir vargas, iššauktas dvkaduo-

Šitas Pečius yra vėliauio išdirbimo
(Su gesti ir anglimis) vartojamas vasarą ir 

žiemą. Nebus nei kokių nesmagumų, kas nusi
pirks šį pečių, nes jis yra geriausia užlaikyti 
švarus, nerūdija ir nesilaiko ant jo dulkės.

Gvarantuojam jo visą kepimą ir degimą, tik 
reik $10.00 “cash”, o likusius ant išmokesčio.

springsai iš
iš tvirtos minkštos plieninės dratos. 
padaryti. Geriausia pasil- $4 
sėjimui, tik po ..............

Pamatykite musų didžiausią pasi- 
skyrimą iš “Ice Bakšių,” lovų ir Di-
vonu.

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St. Chicago, III. įs

□□□□E3E3QE3E3OOE3OD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ u

socializmas kac|a- nors Įvyktų, 
nes, girdi, lai visur bedievybė

jau Jonai.

Citizens State Bank
.y 4

MELROSE PARK, ll.l.Jį; ■’
09

Bankas prie kampo
Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus j CI

TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y- i 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už- i 
tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
.žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 

' giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

apsakomos kraunamos ant dar
bininkų pečių. Aiškiai pildosi 
tie daikai, kuriuos pranašavo 
karalienė Michalda iš Salios, 
kad prieš pabaiga svieto visur 
kils didžiausios karės, sukils vai-.

Vaikiškas kalbas mums kal
bėt neapsimoka ir to metodolo- 
go konferencija bent lik tiems 
gali pasirodyti' teisinga, kurie

moka kalbėti. Bet žmonėms

išrodo tikrai čigoniškoms ir vis-

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill.

529 Collinsville Avenue
Turiu liz garbę pranešti lietuviams, 

gyvenantiems šioje apielinkėje, kad 
mes atidarėme vieną iš didžiausių 
lietuviškų aptieki; Amerikoje. Už
laikome amerikoniškus ir europejiš- 
kus vaistus, kaip tai: žoles, šaknis, 
trejes-devynerias. žodžiu sakant, 
ko liktai kam reikalinga. Musų kai
nos prieinamos, nebrangiau kaip ki
tur.. Užkviečiame atsilankyti ir su
sipažinti su mumis ir musų kaino
mis. Taipgi užlaikome savo krautu
vėj * didžiausį išsirinkimą magiškų 
sinkų.

DR. J. J. VIZGIRDAS,
Aptiekos užveizdetojas.

IFarmoslFarmosJį
Šiuomi pranešu ir patariu Lietuviams važiuoti ir pirkties for

mas—ųkes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl, kad jus 
mieste gyvendami, ką uždirbate tai turite ir atiduot ant pragyve
nimo, kuris dabar toks brangus, o f armėnams to tik ir reikia

Jau ne-

liepia darbininkams kariauti 
vieniems prieš kitus, bet ir vai
kai su peiliais šoka ir pjauna

—Gal but tavo liesa, Jonai.
—Broli Juozai, ilgai nelauk

damas stok į socialistų eiles ir

darbininkų.

eio
Poliu-

Laiminges-
m visi (larnininKai minime, 
kad vieton Miebaldos prana ša

niu darbiifinkų organizavimu 
šiame baisiame momente, kuo-

ninkų užsinorėjo išsiurbti siur-

J. GRUŠO

„ . Jie
džiaugiasi iš to, nes jie brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu 
laiku tik pinigus kraunasi. Todėl, kurie norite farmas pirkties, 
kreipkitės į mane, nes aš turiu puikių farmų pardavimui. Gausite 
teisingą patarnavimą ir patarimą.

Joseph Paleckis

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

EIKITE TUOJAUS PAS

AKTARA ROSS
CH1CAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 25 metai
Jis suteikia moksliški} gydymi, išgydymui chroniškų ligų, nervų 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, Įirivatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumu.

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

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

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

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Panę- 
dėlio, Seredos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Ir vėl nežinai, 
slinu kareiviavimu 
“malonėmis.”

kad socialistų.

” I nias !

zai. Ko gi bijoti? Al
sesnis daiktas yra dabai 
jau Amerikos kapitalistai 
laida, kad mes, darbiu
gavo

, darbininkai, 
Jysime Franci- 
Kad motinos,jos laukuose. Kad motinos, 

netekę savo sūnelių, neteks kar
iu rainios vieteles, kur galėtų 
savo sena galvelę priglausti bent 
valandoj mirties?

Ar-gi nebaisesnis šauksmas 
baugina tave, kad milionai mo
tinų su mažais kūdikėliais pali
ko našlaičiais, kuomet jų mai
tintojai levai žus kares praga-

tu rainios vieteles, kur

šauksmas

re? Kas .tau baisesniu dabar 
atrodo, Juozai, ar viršminėti ka
riški grasinimai, ar darbininkų

Žinau labai gerai, kad ka
res biaurųs dalykai ir kenkia 
darbininkams, bet kunigas Ma- 
liauskas savo konferencijoje yra 
sakęs, kad neduok dieve, jeigu

taria darbininkus ir nori įkū
nyti meilę žmonijoje, tad pri
sirašysiu prie LSS. kuopos. • O 
dabar labanakt, nes perdaug 
minčių tu manyje sokėliai.

Dogden, N. D. |
ORKESTRA-BENAS 

3147 S. Halsted Street, 
Tel. I)Cover 8674.

SKĄITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

IMh*-!**^*!**^*^*^*^*^®^***^***********^

I Galutinas Pranešimas !
nuo f

Schreiber Bros. į
Prisirengkite ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųšies deg- j 

tinę dabar. Pirma extrg toksai — karės toksai bus priversta nio- į 
kėli ir kainos pasidvigubins,

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

SCHREIBER BROS.
Deering Brandy ir Deering Rye $2.90

Dykai sis puikus Telefonas: Canal

VYRA Silpni, Nervoti
Ligoti

nes.

1527. Mes prisiu- 
sime į jūsų na
mus tą pačią die-

j Wholesale & Retail Wines & Liquors
I 828 W. 14th St., Chicago. Telefonas Canal 1527

VIKNAT1NI0 REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT^

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rautuose nuo $3.00 ir «u- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uftdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perttl ar 

A skauda akis. Jei jos raudono*, trnl- 
va sopa, jei blogai matai, jei nkį» ui), 
pata, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbo* 

IĮ aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
IĮ kiniai uždyką. Atmink kad mes koft- K nam gvarantuojam akiniu* ir kiankia- 

nam gerai prirenkam.
H. M. MESIROFF, Ekspertu* Optikas, #

Jei jus sergate ir reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pas mane. AM buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virfi 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aft duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aft rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ak ton 
draugas ftmonių fl. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

VYRAMS m

Ateikite pas ^?1ane! |
Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš- f 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai | 

Dr. H. S. WHITNEY | 
505 So. State St., Chicago. ”

Turi- mokslišką laipsni *r pavelijimą, w 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola- g 
tinęs ir pasekmingos praktikos, užtikri- S 
na jums geriausią ir naujausios mados | 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki- 1 
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- s 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 1 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 3L 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu j 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta- ! 
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar- j I 
ba iftsigydymo ir likote nusiminę, ne- H 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani- S 
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini- g *~a= 
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas H 
jums nieko nekainuos. I ai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANfiDINJMAS SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO MET0D0MI8. 
TURI BUTL VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIEŠKANTIEM8 IŠGYDYMO.

Nervy, Užsisenėjusios ir Privatines Ligos
Vyrai! Ar jtjs užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

stovį? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykį ir ant visados. AŠ vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui? Jeigu taip, aš už!$viečiu jus j savo ofisą, deltoj kad jus pamatytut 
stebėtiną intaisymą, kurj aš turiu de! greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne Geresne ir 
metodą.

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. 

"914", NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ, šis yra geriausias ir stebėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite sutrukimą odos, spuogus, žaizdas, votis ant savo kūno, slinki
mą plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit įsigyti šj gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemetyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriški) li
gų mieste. INDIVIDUALS: ATYDA— ‘ ~ ‘
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu 
žvilgio, bet aš turiu taipgi jrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairų 
skyriui {rengti sulig nekuriu vėliausių 
dymas jgijama į kelias dienas, kuomet

Greita Pagelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramumo. >

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų. 

Vakarais: 6 iki 8

Nespėlioju. Negydau per keletą menesių vaistais.

patj« tą 
senu bu- 
Tikresne

Ehrlich’o

GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI- 
gražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at- 

gydymo 
ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy- 
pirmiau ėmė mėnesius.

Dr. H. S WHlTNEYNt8s'Z «ašv'7“i 10 ryto iki 2 vai. dieną

505 So. State gatve, kamp. Congress gtv. Chicago, III.



Turgaus Žinios

KAREarTAIKACHICAGOS ŽINIOS
TOWN OF LAKE

pasidėk

33 J/2

Mušti

Išdavė savo sūnų

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

.TiedviChicagos tūzų orgijos

COFFEEčia

Nepristatyti laiškai

akimi;

TURĖKITE

WISSIG,

Kabaretai kalti

IŠVIJO KONSTANTINĄ

Akušerka

Garsinkis ‘Naujienose’

“Kas neparodys registraci 
jos korčiukės—areštuokite.

North Ar. 
Halsted St. 
Halsted St.
12th Si.

Geras 
stalavas 

sviestas

The - 
Best

-12^2
No. 3 
.13j/2 
.15 ¥2 
.13%

1878 
2064 
1045 
1510 
2880

WEST SIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

1 W. Madison St.
• W. Madison St.

buna tei- 
esu toks

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

Susitvėrė nauja asociacija 
kovojimui su ligomis.

Žydų kongresan išrin 
19 delegatų.

Taikysis arbitrą 
cijos keliu.

Uždarys saliunus, kurie 
randasi arti Northwestern 
universiteto.

Gilevioh Filip 
Keruts Ajde 
Kuchinsky Maik 
Lapinski Adolf 
Norvacz W 
Pasilakus Maikes 
Pawlukewich Samuel
Pohedinski Alexander

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. q 
vertes par-jj 
siduoda užM

klerkams ir 11.
ant algos padaroma į

8102 W. 22 nd Street.
SOUTH SIDE 

8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

šienas
16.50

paprastos rūšies, 10.00

Loebui gal priseis 
rezignuoti.

ARBATA 
Priinmiau- 

•ia, Kvaran- ~ 
tuota, vertAi. /| 11 
70c parsldu- 
oda čia po.*«

Veronica O’Neill, 4650 W. 57 
areštuota. Mainiusi' netikusius 
čekius.

2-ras augštas. 
eną.

sirgo.
Ryto atsibus pakasiu hj ap- 

vaikščiojimas, nes poni Johnson 
numirė.

nes "gali atsiimti kada tik nori 
gai butu saugus ir galėtumei

. Prieš pat pa
ti raugams liko 

jogei poni Johnson su-

John M. Smith pergabentas iš 
Honduras. Išeikvojęs ne savo

John Frisa, 922 Mil ton avė., 
apiplėštas. 7 Iš jo atimta $30 
vertes deimantine špilka.

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.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuviu Gydytojas, Chirurgu
3203 S Halated St., Chicago.

. Tel. Drover 7179.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevili aus Permaina:
Pa Medely j, Ketverge ir Subateg 

Paprastomis dienomis pirmai* Dora* 
10c, Balkonas l&c.

Snbatos vakarais ir nedOUomls 
mas floras ISc, Balkonas 10«. 
HALSTED Ir M-r» GATVM.

Tokį paliepimą gavo visi Chi
cagos policistai nuo savo galvos 
— policijos viršininko Schuett- 
lerio. Girdi, netikėkite tiems, 
kurje sako, jogei užsiregistravo. 
Priverskite juos parodyti regis
tracijos korčiukes.

Iki šiol Chicago j jau areštuo
ta 100 “siekelių.” Kol kas jie 
dar nebuvo teisiami.

Traukiamas atsakomybėn taip 
gi ir vienas daktaras — vokietis 
iš North Sides. Jis įtariamas 
tame, buk skleidęs laiškais agi
taciją tarp savo pažįstamą, kad 
pastarieji priešintųsi konskrip- 
cijai.

Vietoj sidabrinių vestu 
vią—pakasines.

giamasis susirinkimas - naujos 
nsacijos. Jos tikslas—kovoti vi
sokiais budais prieš ligą besi- 
platinimą.

Susirinkime dalyvavo apie 
tūkstantis žmonių. *

šiomis dienomis Chicagoj įvy
ko rinkimai delegatų į žydų 
kongresą, kuris atsibus Wash
ingtone rugsėjo 2 d. Iš 46 kan
didatų išrinkta kongresan 19 
delegatų.

6.00—8.00
3.50—4.00
2.75—3.75

-2.50
15.60
45.00
13.10
11.75

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- 
resnia, negu Ii 
kur jus «a> / I
lito gauti ..

Draugo redaktoriai nežino 
Laisvės adreso.

•21.00; dobilų

Vienas kunigų lapo skaityto
jas, V. S., pasakojas šitokią iš
turi j elę:

Beskaitydamas Draugą, iitar- 
ninke, birželio 12, jis radęs daug 
prirašyta apie Laisvę. Draugas 
visokiais žodžiais išniekina Lai
svę už tai, kam ji atsišaukia į 
skaitytojus del pagelbos ir kam 
Laisve sakosi, kad ją skaito ka
talikai. Kad jau Draugi 
piktinasi tuo laikraščiu, 
norėjęs pats pasiskaityti I 
ir pamatyti, kas tai pe 
tis. bet kad nežinojęs 
tai kreipęsis tiesiai į Drau 
dakciją telefonu.

Hammondo majoras rengiasi 
pradėti kovą su tuo piktu, ko
kis dabar viešpatauja Hammon- 
de ir Burnhame.

Esą tūkstančiai jaunuolių at
važiuoja iš Chicagos automobi
liais į tas vietas. Ypač daug\jų 
prisirenka subatvakariais. Tuo
syk tai ir prasideda tikros orgi-

Teisėjas Uhlir pVliuosavo Flo
rą Otis, 159 E. Osio, ir Emma 
Roberts, 58 E. Walton 
buvo areštuotos už tai, kad 
kė kabarete.

gi ir prie Naujienų Bendrovės.
Linkėtina geros kloties jauna 

vedžiams. — J. Aceris.

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET

Tel. Drover 5052 Chicago

Valstijos prokuroras Hoym 
užvedė bylas prieš kelis saliuni 
n inkus. Jis reikalauja, kad bu 
tų uždaryt 
perdau

Viąnok, keisti žmonės tie stu
dentai! Ar nebūtų saugiau pri
stačius prie jų aukles — tuosyk 
jie ištiktųjų nebegalėtų eiti į

APSIVEDIMAI
Cicero, Birželio 14 d 

apsivedė p. A. Voveris su p-le 
Elz. Arvasaite. Abudu jaunave
džiai dar jauni žmonės. Šliubą 
ėmė bažnyčioje. Well, tiek to. 
Viso gero jų gyvenime.

Town of Lake. Birželio G 
dieną suėjo į porą drg. J. Gra
kauskas 
budu jaunavedžiai 
žmonės

tarp Jackson blv. ir Adams gat., 
Chicagos lietuviams yra laiškų, 
kurių pačtas del blogų adresų, 
negali pristatyti. Žemiau pa
duodame jų surašą. Kam jie 
priklauso, nuėję pačtan atsiim- 
kite prie Advertised Window. 
Klausdami laiško, pasakykite jo 
numerį:
Iš užsieniu: 

3618 ' ‘
3629 
3633 
3635 
3641 
3643 
3644 
3649

3656 Saganowez Jon
Iš Amerikos:

Aleksandraites S
Norkus C K
Norkus A J
Troškus Jozef 
Gutowski John 
K a c z i n s k a s I g n a c as

kuris turi 15 metų pa- 
uoti sulig jųsų akių ir 

akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

IOHN .1. SM JE7T. A N A.
AKIU SPECIALISTAS
TėMYKIT mano užraša.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės 
Valandos

su p-le A. Jocaite. A- 
rimti 

Grakauskas pri-

2.00—3.50
. 75—1.00

WWWWWWWWWWWW

Kova tarp majoro ir Loebo vis 
neužsibaigia. Priešingai — 
nūdien ji darosi vis aštresnė 
Majoras stengiasi pravesti į mo
kyklų tarybos narius savo žmo
nes. Tam, suprantama, yra la
bai priešingas Loebas.

1644 W. Chicago Av
1886 Blue Island Av
2612
1217

1882
1818

Gatvckarių ir elevatorių dar
bininkų “draugiški pasikalbėji
mai” su kompanija nedavė jo
kių rezultatų.. Darbininkai ne
nori jokių kompromisų. Iš ki
tos gi pusės — kompanija nesu
tinka geruoju išpildyti darbinin
kų reikalavimus.

Kompanijos prezidentas už 
reiškė, jogei greičiausia prisiei
sią taikinties arbitracijos keliu

UNIVERSAL 
žmonių 

pinigai sudėti šiame Ban
ke yra investinami tiktai 
j pirmos klesos užtikrini
mus, taip kad visada jie 
yra gaunami ant pareika
lavimo. Lietuvių Valsti- 
jinis Bankas yra stiprus 
ir parankus Bankas. Ka- 
priežiura Valslijinės Vai- 

‘rektorių, išrinktų per 
r virš 500 asmenų ir 
išrinktų per cRrekto- 

iom ir PėtnyČiom 
Utarninkais.

usves 
laikraš- 
adreso, 

eo re-

.75—2.00
1.25— 2.00
1.25— 1.90
.75—1.00

1.50—2.00

Ketverge liko areštuotas Char
les P. Scharm weber, 4512 North i 
Central Park avenue. Jisai iš
eikvojęs kompanijos $1,500:

“Aš sukolektavau pinigus ir 
praleidau juos kabaretuose” — 
prisipažino Scharmweber. — 
“Aš esu vedęs. Aš gailiuosi tai

tą, iiKo užvesta nyia. jo pati, 
taipgi akrobatė, reikalauja per
skyrų. Girdi, vyras visą laiką 
apgaudinėjęs ją. Teismui pri
duota nemažai laiškų, kuriuos 
rase cirko akrobatės jos vyrui.

pit alas. i r perv 
džios, po užžiur 
Banko šėrininkus, kurių 
po nuolatine supervizija 
rius. Bankas yra a.2v-- 
nuo 9 valandos ryto iki 
Ket vergai s ir Sub atom nuo 
vakare, per tai nereikia i___
siimant pinigus. Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pinigus, 
ka Sausio ir Liepos mėnesiuose. Daro paskolas pirkimui i 
siunčia pinigus j Europą. Randavo ja bankines skryneles 
ugnies ir vagių, po $8.00 metams. Parduoda laivakortes.

nariais butų paskirti kompeten- 
tiški žmonės, tokie žmonės, ku
rie turi nuovoką apie mokyklų 
tvarkymą ir mokinių auklėjimą. 
Be to, tie žmones turi užimti 
nepaskučiausią vietą ir socialia
me gyvenime. Esą reikia neuž
miršti, kad mokyklos turi rei
kalą su labai grakščiomis sielo
mis. Tuo laiku formuojasi 
žmogaus charakteris. Ir nuo 
to, kaip bus auklėjami vaikučiai, 
priklausys jų ateities gyveni
mas. Ateityj iš jų galima su
laukti vieną iš dviejų: ar nau
dingu piliečiu ar visuomenės iš-

U3> 8. HALSTED Hl.. ( HH AGO
Ant antri lu

irsis $225.000.00
15 gabių ir ištikimų d 

skaitlius sieki 
5 valdininkų

itdaras Panedėliąis, Ser
5 valandai po pietų

___i 9 valandos ryto iki 8:30 valandai 
atsilikti nuo darbo padedant arba at- 

Nuošimtj iAmo- 
vtatymui namų, 
apsaugotas nuo

(įėjimas nieku Duetu negali ouii 
žmogaus prakilnumo liudinin
ku. Juk niekam ne paslaptis, 
kad didžiuma įgyja turtą, kaipo 
tėvų palaikus. Kiti vėl susikrau
na turtus tokiais budais, kuriuos 
jie slepia nuo visuomenės akių. 
Taigi tuo mąstu negalima ma
tuoti žmogaus gabumus’.

Majoro pusę palaikė taipgi 
John F. Dobbitt, Chicagos uni
versiteto profesorius.

Spėjama, jog dalykai gali pri
eiti net prie to, kad majoras be 
tolimesnių ceremonijų pareika
laus Loebo rezignacijos,

Laurenkus Frank į
Mokinas John
Rotkis Joe
Sobutis F
StaniszcWski John
Tuniaszonskos A (gal Tanijašaus- 

kas?)
giai kaipo—r------------
Mes privalome kovoti bcndi 
idant užtikrinus laisvę, lino 
bę ir palaimą visam pasaulit

Ponas Root nematąs jok 
m o r

jaučiai, sulig gerumu nuo 
karvės 9.00—10.50;

-11.25.
.svarumu, nuo 15.30—

14.25.
erai 14.25—

Javai
Kviečiai, 2.57; komai, 1.73; rugiai 
13; miežiai, 1.25—1.43; avižos,

Atsakydamas į majoro kalbą, 
— kurioj pastarasis išvadino 
Loebą melagiam, besąžiningu 
žmogum ir nešvariu politikierių, 

Loebas štai ką pasakė. Esą, 
tegul visi tie “epitetai 
singi. Tegul, girdų r 
žmogus, kokiu mane nupiešė 

tuosyk aš rei-

Jųsų pinigai visada yra saugus Lietuvių Valstijiniam Banke— 
-• - - - - •’ T?igu nori, kad tavo pini-

kiekvieno pareikalavimo 
juos gauti 
juos Lietuvių Valštijinia 
me Banke 
STATE BANK

Mrs. A. Vidikas
BnipuMl Akiišfiijon Kolegiją; ilgai prak- 
tiknvuHl Penn*)Ivanijok IloRpltalėaa lt 
BhBadelphijoj. i’BRekmlngai patarnaa- 
ju prie gimdymu. IJždyką duodu rod| 
vtaokioae ligone moterim* ir m e r gi- 
noma. Kalbu lietuviškai, angliikai, ra 
• iškal, lenkiškai Ir alavoklikal.

PINIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrenginių, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kilų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mdkestis mažiau*- 
šia m'ieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musu pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

Patelefonavus Draugo 
dakeijon, - 
kažinkas 
balsu:

“—Alio!
“—Kad loska, ar negalėtumė

te pasakyti man Laisvės adresą. 
, “—Kieno? Laisvės adreso? - 

“—Taigi, laikraščio Laisvės 
adreso. _ 1 * • * I

labai guodojamų Chicagos šei
mynų.

Jeigu perspėjimai negelbės, 
grąsinarna tuos vardus paskelb
ti viešai.

Tai butų ašarų motinėlėms 
del savo “ščyrųjų” dukrelių.

“^T)u... mes nežinome Lais
ves ii d reso. Bet palaukite, aš 
paniuksiu prie telefono poną, gal 
jis tamstai pasakys. i

“Po valandžiukės atsiliepia 
jau vyro balsas:

“—Alio, kas čia kalba?
“—Tai aš, Draugo skaitytojas.

Ar negalėtumėt pasakyti 
laisvės adreso?

“—O kam jums reik ir 
vės adreso?

“-•Mat, skaičiau apie 
ge, tai norėčiau pats tą lu 
pamatyti.

“—Well... mes nežinome., 
nežinome, koks Laisvės adresas

“—Tai kažin, kur aš galėčiai 
jį gauti... 1

“—Aš nežinau, nežinau, — 
atsakė ponas iš Draugo redakei 
jos.

” W '

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijinaą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus i&gydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir 
iSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Kiek laiko atgal ' Jolinsonai,1(1081 
2224 Van Buren St., išsiuntinėjo 
užk vietini us savo draugams 
kad atsilankytų į jųdviejų sidab
rines vestuves.

Vestuvių iškilmes žadėjo atsi 
būti birželio 8 d 
skirtąjį laiką 
pranešta

Ant Platt’s Aptiekos 
nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

į’ PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MES! KAINAS Į
i Aoft Bhiry
| CARR BROS. WRECKING CO. |
g 300.1 3039 5. Halsted SI,, Chicago, Iii ‘

Vyriški) DraiianijįBargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over-

Motiejukų
16.50—18.50:
—17.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birželio 15 atgabenta: 

galvijų 3,000 ;veršių 1,000, kiaulių 
15,000; avių 5,000. Paduodamos kai
nos:
Galvijai: v‘

9.70—13.75;
veršiai 9.25-

Kiaulės sulig
16.05; paršai 12.00-

Avįs nuo 9.25—12.50
18.00

ibaigė. Man vis 
l Draugas žino, 

kas i^aisvej rašoma, o nežino 
jos adreso. Jei Laisvė neateina 
į Draugo redakciją, tai iš kur 
redaktoriai žino, ka Laisvė ra- 

C

šo? Ir ko čia jiems pavydėt ad
reso?” - - pabaigė 
jimą tasai Draugo

$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

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

Vakarinėj miesto dalyj buvo 
labai indomus atsitikimas: mo
tina apskundė savo sūnų polici
jai, kad pastarasis nesiregistra- 
vęs. Suprantamas daiktas, su
nūs tuoj atsidūrė už krotų.

Užėmė sostinę ir... atšauk) 
blokadą.

LONDONAS, birž. 17. —-
nia iš Graikijos sostinės Atjotai, vertės nuo $25 iki $85, daba i I
sako, kad vakar apleido Grap 
žemę pavarytasis jų valdoj 
Konstantinas. Kartu sn tuo ' 
ktiškasai Atėnų viepats, frau 
zų senatorius Jonnartasu vic 
paskelbė atšaukimą blokad 
kuri jau senai buvo uždėta a 
Graikijos.

Nėra mat prasmės palaikį’ 
ją —• pačiam ant savęs. . i

Draugo redakcij 
s vės adreso. Jei 
klausęs adreso ne e a išveš, bet 
kurio nors klerikalų laikraščio, 
tai butų buvęs visai kitas rok Li
ndas: butų gavęs visas informa
cijas. O Laisvė juk darbininkų 
laikraštis, kur nesibijo pasakyti 
teisybės žodį kunigams nei ki
tokiems klerikalų apuokams.

Kad broliams darbininkams, 
kurių tūlas dar skaito kunigų 
melų organus, nereikėtų be rei
kalo savo penktuką telefonams 
mėtyti ir Draugo redakciją 
“klapatyti,” paduodu čia Lais
vės adresu: Rašykite tain: Lais-

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

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aki
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai š

Nes todvi 
“kovoja prieš tiraniją,” o an 
(SuV. Valst.) stovi jos sargy 
jc, kaipo “seniausioji demok 
tija.” Jodvi taigi privalo eiti 
nka užtvankos ir “parodyti! 
spins talijoms kelią prie pa 
mos.”

O kaip su Purenu ir Rudei

Nepraeina tos dienos, kad vie
nur ar kitur nebūtų areštuojama 
po kelioliką žmonių už priešini
mus konskripcijai.

Užvakar policija taipgi už
klupo būrelį vyrų Colonial salėj. 
Jie susirinko tenai kad apsvars
čius, kokiais budais priešinties 
konskripcijai. .

dėčiau, policija juos suėmė ir 
nugabeno nuovadom

Dabartiniu laiku nebegalima 
žmonėms svarstyti, kas gera, o 
kas bloga: taip turi būti — ir 
viskas čia...

CHICAGO, Birž. 15, 1917.
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra ..
. Prastesnis, sulig riįšies .. 32—35 /2
Oleomargarinas, geriausias 27—28

Pigiausias .....................
Kiaušiniai, geriausi, tuz, 

Prastesni, sulig rųšies
Suris, Amicr., sulig rųšies

šveicariškas ...............
Paukščiai:

Kalakutai
Vištos .,
Antįs ...
Žąsįs ...

Veršiena, sulig svarumu
Prasčiausia .............

Jautiena No. 1
Ribs ................... 20
Loins ................. 26
Rounds.............. TŽ1/^
Chucks...........1516
Plates................. 1446

Bulvės, jaunosios, bušelis 3.25
Daržoves: —
, Barščiai, bušelis .....

Kopūstai, gurbas........
Morkos, pintinė ........
Agfurkai gurbas ........
Žalieji žirniai ......
Salotos, galv., dėžė ...
Cibuliai, gurbas ........
Ridikėliai, 100 bunčių
Tomėtės, gurbas ....

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė........
Apelsinai, Kalif., dėžė
Citrinai, dėžė .......
žemuogės, 24 kvortos. .2.00

Miltai, kvietiniai, geriausi ..
Prastesni, sulig rųšia 10.00-
Ruginiai, baltieji ...................

tampieji ................................
Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų,

nuo ................................ 7.65—8.60

NORTH SIDR
406 W. Division
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av.
8418 N. Clark.



'■'W?

Pranešimai

Rengiamo Naujienų Bendro
vės pikniko komiteto susirinki
mas įvyks subato, birž. 16 d., 7: 
30 v.v., Naujienų ofise. Nesi vė
luoki te. K. Jamontas.

4

Brighton Park. — Keistučio 
kliubo narių susirinkimas įvyks 
nedėlio, birž. 17 d., 1 v.p.p., Li
berty svet., kampas Kedzie avė. 
ir 39 PL Kviečiami nariai ir

J. Gustaitis.

A. C. W. of America 269 lietu-

7:30 v.v., J. Rašinskio svet, 731
W. IStli st. -

lankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymiu. Valdyba.

LDLD. 18 kp. susirinkimas

Vincennes avė.

J. Butkevičius.

Kas pametė brangy daiktą D

man, tos (ir
F. Schnolis

LSI). Ratelio

29 k p. susirink iras

VhMI

rinie

v.

A. čepukienė,

A. P. Kliubo susirinki-

P- P-

nariai ir svečiai.
Valdyba.

VIII rajonas Internatio-

klausančioms į rajoną. Kuopų 
literatūros agentai šiuomi kvie-

goims. Kiek virinis turės teisę 
išparduoti jas savo kuopų nau
dai. A. B. Liutkus, VIII ra i. oru.

.. ...............................            -——I..  ■«Trumpa Lietuvių Kalbos
Gramatika

ITA gramatika taip
praktiškai parašyta,

kad kiekvienas gali ir
be mokytojo išmokti.

Galima gauti “Naujie-
Administracijoje.

1840 So. Halsted St.,
Chicago, III.

--------------- -------- —— . .... I

Garsinkite 
NAUJIENOSE

NAUJIENOS, Chicago, Ill Sub'ata. Birželio 16, 1917.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

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

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Konstan

tino šloinio, Kauno gub., Telšių pa* 
vieto, Platelių parap., Kairupių so
džiaus. Pirmiau gyveno Chicago, 
Ill. Jis pats tegul atsišaukia arba 
kas jį žinote praneškite jo antrašą.

Toledo, Ohio

šo; abudu Kauno gub., Šiaulių pav., 
Žagarės valsčiaus. Jų giminaitis 
šapoj apdegė ir mirė—Antanas Ši
manskis, Kruopių valsčiaus, Gembu- 
čių sodos, Kauno g., Šiaulių pav. K.

čia, Amerikon, 
vnu. Mano ad-

susirinkimas
ręsti s: Bussija, Dieistvu.juščajt i ar-
mija, Eltipnoi batalięii, Laja rota,
G-nu Osipu Jacimi. .Ari>a del pla-
tesnių žinių kreipkitės į mane •
Pranas Zykus. 5363 SI. (’Itiir ave.,
(Jevehimi, Ohio.

adrcsu:

rupijos, Bakanių kaimo, pirmiau 
veno Chicagoį, o vėliaus buvo

mažo ūgio

veno Blackburn, Pa., o di 
dėjau, kad Monohagha, W.

Kas ji

Ohio.

gn

— busiu labai dėkingas.

Chicago, Ill.

JIEŠKO darbo
P AJ IEŠKAU DARBO už šoferį. E- 

su patyręs lame darbe ir turiu paliu-

šaukti: C. A. Z.
1840 So. Halsted St., Chicago, 111.

PAJJEŠKAU DARBO prie išvežio- 
jimo duonos arba groserio, nes ta
me darbe esu patyręs. Reikalaujan-

šku arba ypatiškai šiuo adresu:

KAS RADOTE skėti (umbrella) u-

malonėkite sugrąžinti
\s užmiršau, 
šiuo adresu.

Madison SI. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME TRUCKER1Ų 
DEL IŠKROVIMO KARŲ IR VEŽIO
JIMO MES REIKALAUJAME.VYRŲ 
KURIE GALI DIRBTI SUNKIUS 
DARBUS. 28c VALANDOJ Iš PRA
DŽIOS IR TOLI AUS DAUGIAUS. 10 
VALANDŲ DIENOJ DIRBTI. PA
STOVUS DARBAS.

THE BARRETT CO., 
2900 S. SACRAMENTO AVENUE.

REIKALAUJAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA DIRBTUVE. PASTOVUS 
DARBAS. ATSINEŠKITE OVER
ALLS IR APEIKITE PRISIRENGĖ 
DAR RAN.

THE BARRETT CO.,
&

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

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

prie namų Mokestis $25 j

.i u
mė-

Įvairių dar-

SOUTH PARK EMPL. AGENCY

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

‘ laisnio. Mo-

BEI KALAU.IAME jaunų merginų 
mokyties mezgimo amatą, nuo 14 iki 
16 metų amžiaus.

154 Whiling St. 4 blokai nuo Chica
go Av., % bloko į rytus nuo Well st. 
t......a.......i i i • <.... ..........  ,<»

REIKALINGAS JAN1TORIĄUS pa
tarnavimas už 4 kambarius ir mau
dynę, naujos mados beizmentas fia
las, garu šildomas ir šiltas vanduo. 
Atsišaukite tuojaus:

3215 Flournoy st., 1-inas fialas.

REIKALINGA 3 patyrusių vyrų ir 
10 patyrusių vežėjų dirbti į scrap 
iron vardą. Atsišaukite į 
1717 N. Western Ave. Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA randon kambarys su 
valgiiT arba be valgio. Prie karų li
nijos telefonas, maudyne.
3538 So. Wallace St., Chicago. 

Phone Drover 8812.

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

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS 

Parduodu jauną arklį, vedimą ir 
bogę. Atsišaukite adresu:
3317 So. Auburn sAvc., Chicago.
Hl I IMI I ■■U—WM—■■■■■ ifr’ ■■■■■■■— ■. 1 I » ll| ■■—■■■■HI ■■ 

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
Valstijos nemokamas Darbo Biu-Jlenkų apgyvento^ vietoj, arti dirbi u- 

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago,1 vių. Saliunas atdaras nedėliomis. 
Laisnis tiktai $500. Gera proga. At
sišaukite: 1401 S. 51st Ct. Cicero, III.

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų ‘ 
Chicagoje ir kitur.

reikalauja:
8 prie geležinkelių'
50 molderių
I geležies dirbtuvėj RAKANDAI

NAMAI-žEMe NAUJIENŲ AGENTŪROS

6 kurpių
20 prie karų taisymo
3 prie siuvamųjų mašinų taisymo
2 prie automobilių taisymo

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

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

a-

2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
3 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IŠ CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

Vartoti vos 90 dienų. j
3019 Jackson Blvd., arti KeAsio Ava. 

Chicaio. Ill.

PARDUODU dviejų kambarių ra
kandus, mažai vartoti, viskas už $30. 
Galima ten pat gyvent; ramios $5, 
ant 2 flato, su porčiais. Savininkas 
išeina į armiją. S. Biknis, 
2112 W. 24th Str., Chicago.

9 

Chicago.

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

Tel. Drover 1071. ;

EXTRA
J auna pora privemta paaukauti _____raįailw

i se-
savo puikius, beveik naujais rah 
dus už retai pigią kainą, $160.00 
klyčios setas, tikros skuros už $35.

gobiojo ir mie- 
kandus, 2 pui

kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat.

Vėliausios mados vai 
ganiojo kambario ra 
kių divonų, dav

Jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, IB.

PARDUODU 4 kambarių rakandus, 
mažai vartotus. Parduosiu ir atski
rai. 2618 W» Chicago Ave., Chicago.

NAMAI-žEMe

NORIU PIRKTI vieną arba du lo
tu už “cash” stačiai nuo žmogaus, 
bet ne nuo agento, bile kur, bile vie
ta tinkama del tuotfaus statymo na
mo. Pasiųsk laišką gerai aprašyda
mas vis loto padėjimą ir kaina tu
ri but neperbrangi, nes mokėsiu

mistą vakare. Adresuok:
P. KŪLIKĄ, 

393!) N. Oakley Ave., Chicago, 111. 
2nd flat—Front.

PARDUODU NAMELI ir 5 LOTUS

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkile pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nesunaikins jųsų tvirto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gąusite raudos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vi) išmokėjimų.

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

1'APMOS, PARMOS!

ATYDAI TŲ LIETUVIŲ, KURIE

NORI PIRKTIES FARMAS.

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

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
pie farmas Scottvilles apielinkėje, 
kreipkitės ypališkai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

JOHN SUURM '
Restaurant and Bakery 

SCOTTVILLE, MICH.
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..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 
tuoįaiYs:

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

Tel. McKinley 3354

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin BV
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton «▼<
Scranton, Pa.: J. Teleysh. 

1726-28 Jackson

MICHIGAN VALSTIJOJ

PASKOLOS-MORGEČIAI
' ANTRU ir trečiu mortjraie suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po S ir • proa 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interaaq ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jų«ų nuo
savybes, arba jei Jųa pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKE**

North La Salle Street, Oklaage.
Telephone Main 484*

S

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS
/ RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kufs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
grabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: P. Pučkorius, 

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargas, 4569 S. Shields ave.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi
des. i
Skyrius: S. Misiūnas, 

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage ave., Chicago.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas*
452 W. Leonard Mr

Saginaw, Mich.: S. JoškeviČe, 
2707 Washington Av*

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Feizis,
5016 Baring AyW

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov
3814 Deodor M

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Statieg

Clinton, Ind.: Tonas Mažuolis,
P. O. Box

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway

WISCONSIN VALSTIJOJ:

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis,
809 Park M

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette av«u 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ofc

__ _________ u.__________________
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

Cicero, III. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd St 
Melrose Park, Ill.: Chas Kocbones.

2005 W. Lake St. 
Springfield, Ill.: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave. 
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210. 
Rockdale, 111.: via Joliet, D. Lukša,

140 Moen Ave. 
Westville, Ill.: St. Mazremas,

Barber Shop, State St 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,

801 — 8tb St 
So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 

8904 S. Houston Ave. 
Rockford. Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main
W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 

720 W. 120 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave 
Chicagc Heights, 111.: M. Remeika,

1330—15th Ave. 
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland ‘
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, HL: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Iii'.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill/. K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,
62 Lewis Mt 

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis,
775 Bank Bli

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviwa,
286 Wallace 9k

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,
Box IMb

,----- 4----- -y,, „ ,------- f.-------------------------------------------- r ... 4 ' ' -..t "O

Dr. Ramser
SPECIALISTAS

St
StRANKVEDIS ANGLIŠKOSKALBOS

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje, *
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, Ill.

ĄRITMET1KĄ
Pagelba šios knygelės
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut uNaujie- 
nu” AdmiphvraČijoje, 
1840 Halsted St.

REIKALAUJAMA vyrų 
kyties barberystčs amato, 
jios kainos, lengvi išmo- 
l'imai, mokinama dienomis 
vakarais, viskas puikiai, 
,rbas kiekvienam žmogui, 
eikite arba rašykite.

IRKE BARBER SCHOOL
W. Madison St.. Chicago, Ill.

...... ..........  '.............. ■■■......... ...................................................-i............ ...

Miegok bile kur, bet valgyk 
METROPOLITAN

RESTORANE
C. J. SMERLIN, Savininkas
Atdaras visą naktį. Telcfo-

ins: Canal 2309. •
22nd st. and Western Ave.

’IRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
nenis tiesiai už "wholesale” kainas. ■ 
les parduosime visiems. X

.evinthal Plumbing Supply Co., I
1637 W. Division St., Chicago, į 

Corner Marshfield Ave. A
Kalbama lietuviškai.

JR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

peolallstas moteriškų, vyriškų, Ir valkų ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

600 S. Halsted 8t., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

Misas atdaras iki 10 va), ryto, 1—3 
po pietų ir vakarnis.

Spring Valley,
Kewanee, Ill.:
Pana, Ill.: W.

St
St.
St

Ave

Ave
Ave

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur St 

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St 

Montello, Mass.: P.\ Kurpius,
175 Ames St

Mbntello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ąmes St 

Lowell, Mass.: J. Bomnil,
50 Charles St 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St 

Montello, .Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

St

St

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First 

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Ave

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut St

Bayonne, N. J.: A. Schwarlzburg, 
13 W. 23rd St

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, Y. II L: Weiss,
102 Riverdale Ave. 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str.

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave. 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main St

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Pac*

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard

10WA VALSTIJOJ

St
Si
St

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin,
1209 S. 3rd Si

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O SI

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 SI

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E. 59 51

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Av»

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.:.T. Gelchis, 
P O Box 497 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh* Pa.: Fort Pitt News Co^ 

Liberty Ave and Grant Si 
Kulpmont, Pa.: Jos. Buraųskiis, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Renn Alt 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbei Bi

nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Are.
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų. 

Tel. Haymarket 2434.
......................... -................................... ..... .... .......

Tel. Arinitage 984

DB. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. Western Ave 

Chicago, Ill.

.         ■ fim ■■■!■ — II    

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialintan MoterUkų, Vyriikų, Vaikų 
ir visų chroniškų lųnj.

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

CHICAGO, ILL.

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

31J9 S. Morgan St. kertė 32 *L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
ir VaikųMoteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.

Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 14- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

"elephone Humboldt 1273.
M. S AH U D M. D.
Benas Rusas Gydytoja* ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų tor 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų-

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

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar*.

Dr/S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt SL

Canal 3877

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpna* aki*, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

9 ryto iki 1 po piet.




