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Iš Darbo Lauko

Finlandija turi likt respublika
Vokiečiai neteko 630 laivą

imu

LIKT

nesiranda

pryšakinių

RUSŲ BELAISVIŲ VAR 
GAI VOKIETIJOJE.

Papirkų pagelba nori palai
kyti draugiškus ryšius su 
Vokietija.

VIEŠBUČIŲ DARBININ 
KŲ LAIMeJIMAS.

jiems pra-
ministeris

^pajiegia sudaryt naują 
įhinisterių kabinetą.

UŽDRAUDĖ TAIKOS ŠA
LININKŲ SUSIRINKIMĄ

šimtai tūkstančių nelaimin
gų karės aukų badu mirš
ta; badui pagelbon ateina 
ir džiova.

laivų, 187,000 tonų jtal- 
pagautų jurose.
I laivų, 456,000 tonų įta-

užgriebtų Anglijos
RUSAI PRADĖJO UŽ
PUOLIMĄ GALICIJOJ

LAUKIA NAUJO TALKI 
NINKU UŽPUOLIMO.

kstantį dolerių atlyginimo. 
Nors kompanija visokiais

REIKALAUJA PAVARYT 
VALSTYBĖS DŪMĄ.

ba gausi mušt” — tuomet pa
sakiusia tai darbininkas tu
rės eit į kalėjimą, o “pabau-

ITALAI TURI LAIMĖ
JIMŲ. ' '

VOKIEČIŲ INTRIGOS 
MEXIKOJE.

AUSTRIJOS TAIKOS 
SĄLYGOS?

Samdytojai išpildė darbiniu 
kų reikalavimus.

VOKIETIJA NETEKO
630 LAIVŲ.

gijos atmatas, bet jų skaičius, 
nesidaugina
daug tokių bepročių ir sava 
klesos draugų išdavikų.

Streikieriai vis organizuo
jasi. Kompanija turi dide
lių nuostolių, bet nenori

AMSTERDAM, birž. 23.- 
Aujstrija vis dar liekasi '“be 
galvos” — ministerių kabi
neto. Andai rezignavus bu
vusiam ministerių kabinetui 
su grafu Clam-Martinicu 
pryšakyj, imperatorius Ka
rolis ir vėl pakvietė buvusįjį 
ministerių pirmininką — su
daryti naują kabinetą. Da
bar gauta žinių, būtent, kad 
Clam-Martinico bandymas 
nedavęs lauktų pasekmių; 
jis nepajiegęs sudaryti nau
jo kabineto. Ir įteikęs im
peratoriui prašymą, kad tei
ktųsi paliuosuoti jį.

vimu.
Visgi yra daug vilties, kadi 

darbininkai streiką laimės*

Kuris vienas įveikė 800 
vokiečių.

PARYŽIUS, birž. f 23. — 
^Bedieviai, kur netiki5 į Liur- 
do stebuklus, turėtų imti do- 
mon sekamą: Pradžioje pa
starojo pasibaisėtino fran- 
cuzų ofensivo Chapagnę fro
nte, vienoje vietoje vokie
čiai atkirto dalį francuzų 
^tranšėjų. Šaudė jie į jas per 
visą naktį tol, kol jose beli
ko tik vienui vienas, ne koks 
kunigas ar kitas šventasai, 
bet paprastas kareivėlis, kul
kosvaidžio operatorius 
Emile Bigorne. Ryto metą 
jie užsimanė ant žut-but pa
imti apkasus ir Emile Bigor- 
ne’ą. Jie pasiuntė 
nei duagiau nei mažiau kaip 
800 kareivių. Ir, žinote, E- 
mile Bigorne padarė tai, kad 
daugelis jų krito, o likusie
ji ir vėl pasislėpė savo tran
šėjose, stovinčiose kelių de
šimčių žingsnių atstume.

Vokiečiai taip, ir negavo 
tų tranšėjų, o narsusis Bigo
rne didžiifojasi įgytu garbės 
legiono ordenu.

CLAM-MARTINICUI
NEVYKSTA.

Bando atsigriebti statant 
naujų laivų.

NORI APIPLĖŠ! 
RUSIJĄ.

ja ir 
bimąs 
Juodkalnijos teritorijų ir 
atidarytas kelio į Juodą
ją jurą.

PETROGRADAS, briž. 23 
—; Petrogrado dienraštis 
Novoje Vremia pata
lpino ilgą-ilgą paskelbimą, 
kuriame tūla neįvardinta A- 
merikos korporacija užreiš- 
kia paskyrusi- dvidešimt mi- 
4. dol. supirmimui Rusijoj se
nų ir retų dailės veikalų — 
paveikslų, kaurų, skulptūros 
darbų ir tt.

•, Šitokį; tos korproacijos už
simojimą žinomasis Rusų 
rašytojas, Maximas Gorkis, 
savo laikraštyje N o v a j a 
Ž i z n pavadino noru api
plėšti Rusiją sugrobiant jos 
dailės brangenybės.

Gorkis reikalauja, kad va
ldžia neatidėliojant praver
tų įstatymą, kuris aštriai 
draustų pardavinėti ir ga
benti iš Rusijos visus dailės 
darbus, kad tuo budu išgel
bėjus ją nuo apiplėšimo, ku- 
rin-pasirėngusi ta Amerikos 
korporacija — išlaikymui 
“pasaulio demokratijos”.

ROMA, birž. 23. — Oficia- 
lis Romos pranešimas sako, 
kad vakar italai padarę na
ują progresą Dolmites apie- 
linkėse, ir Carso lygumose. 
Vienoje vietoje jie išsprog- 
idinę 
priešo pozicijų ir užėmę jas. 
Kitoje — nutildę atkaklų 
pirešo artilerijos veikimą.

75 1., 228,000 t. įt., — Por 
tugalijoš*priepr.
priėplaukose.'

88 laivų, 620,000 t. įt. —

KOPENHAGEN, birž. 23 
— Oficialis Austro-Vengri
jos žinių biuras leido paskel
bti viename Lembergo (Lvo
vo) laikraštyje sekamą: 

1 Austro- Vengri ja sutiks ta- 
iikinties, be kitko, sekamo- 

miš. Juo arti- 
konominis suvie- 
uriija tarpe Aus- 

Serbijos ir

Šiandie, 10 valandą ryto* 
streikieriai susirinks į Ma* 
linausko svetainę, 1843 So. 
Halsted st. Iš čia darbinin
kai eis sykiu atsiimt jiems 
priklausomą, mokestį iš ko
mpanijos, o paskui sugrįš į 
tą pačią Malinausko svetai
nę, kur bus sutverta pašai- 
pine streikierių kasa.

Streiko Komitetas

RUSIJOS CARAS LAUKIA 
BAUSMĖS.

Kad išlaikius “pasaulio 
demokratiją.” BADO RIAUŠĖS VO 

KIETIJOJ.

Chicagoj ir apielinkėj — 
oras nepastovus; veikiausia 
lis; nuolat kįlanti tempera
tūra.

ARIZONOS STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

CHICAGO, birž. 23. — 
Western Shad’s Cloth kom
panijos darbininkai energi
ngai laikosi vienybės.

MALMOE, Švedija, birž. 
23. — Atvykę čia iš Stettino 
(Vokietijoje) keliauninkai, 
papasakojo, kad šiomis die
nomis ten įvykę didelių bado 
riaušių. Išbadėję Stettino 
gyventojai, daugiausia mo
ters ir kūdikiai, atkartoti- 
nai užtvenkdavo miesto cen
trą šaukdami choru: “Duo
nos! Duokit mums duonos!’1 
Tečiaus vietoj duonos val
džia pašaukusi kariuomenę, 
/kuri vargais-negalais pada- 

šautuvųriusi “tvarką” — 
kulbėmis ir kardais

Ekonominė unija su Serbi
Juodkalnija; užgro

LONDON, birž. 23. — O- 
ficialis Vienuos pranešimas 
sako, kad po ilgos pertrau
kos pagalios rusai pradėję 

Uit austrų pozi
cijų Galicijos ir Volynijos 
frontuose. Artilerijos 
kimas ten laipsniškai st 
jąs. Taip-pat atnaujinę vei
kimą ir rusų orlaiviai.

Vienna susirupfnusi delei 
dalykų stovio rusų-austrų 
fronte 
nebūtų pradžia 
sūotino užpuolimo ant Au 
tr o-Vengri jos.

mis sąlyj 
miausias 
nijimas - 
tro-Vengrijoj 
Juodkalnijos. vPasilaikymas 
Juodkalnijai ; priklausančio 
Lovcen kalno
taro užlają. Nuteikimas sa- 
vyvaldos Albanijai, pave
dant ją pilnutėlėje ekonomi
nėje ir milįtarėje Austro- 
Vengrijos globoje. Atidary
mas Austro-Vengrijai kelio

Rusijos caras laukia 
bausmes

prieplaukose.
94 L, 143,000 t. įtalpos, 

Rusų ir Francuzų priepl. 
ncuzų prieplaukose

39 L, 172,000 t. įt

Darbininkų ir kareivių kon
grese priimta rezoliucija, 
kaltinanti ją kenkimu de
mokratijos reikalui.

i PETROGRADAS, birž. 23 
Vakarykštėje Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybų 
kongreso sesijoje dalis dele
gatų priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią, kad butų pava
ryta Valstybės Durna ir Va
lstybes Taryba. Šitą reika
lavimą rezoliucijos autoriai 
remia tuo, kad pirmosiose 
Rusų revoliucijos dienose 
dalis Valstybės Durnos na
rių, naudodamiesi atstovo 
neliečiamybės teisėmis, varė 
darbą, pragaištingą kovoja
nčios Rusų demokratijos re
ikalui. .

WASHINGTON, birž. 23. 
— Čia aplaikyta dviejų Ru
sų Raud. Kryžiaus tarybos 
narių laiškas, kuris sako, 
kad Rusų beliasvių padėji
mas Vokietijoje yra pasibai
sėtinas. Šimtai tūkstančių 
nelaimingųjų brolžudingo- 
sios karės aukų be laiko ve
jama į kapus. Daugelis jų 
jau mirė, dešimtis tūkstan
čių dar tebemerdi, o kiti ši
mtai tūkstančių kaujasi su 
badu bei džiova. Ir laukia 
tokio pat bevilčio galo. Jais 
niekas nesirūpina. Vokiečių 
valdžia duodanti jiems vos- 
vos po pusę svaro prasčiau
sius di’rsinės duonos, trupu
tėlį bulvių ir biauriausios,

nėr T a g e b 1 a 11 išspau
sdino sekamų skaitlinių a- 
pie Vokietijos^ pirklybinio 
laivyno nuostolius. Jos rodo, 
kad

kong 
resas sako, kad buržuazi 
nė Rusų valdžia neištesė 
sianti išpildyti duotų Fin 
landijaį užtikrinimų.

Duonos! Duokite mums 
duonos!” — šaukia badau* 
jančios Stettino moters ir 
jų kūdikiai.

Jo byla busianti vedama prie 
atidarytų durų;, gal bus 
nubaustas už šalies išda
vimą.

ANGLŲ KARĖS STOVY
KLA FRAKCIJOJ, birž. 23. 
— Patekusieji belaisvėn vo- 
kiečių kareiviai rr oficieriai 
papasakojo, kad vokiečiai 
dideliu įtempimu seka daba
rtinius talkininkų prisiren
gimo žygius ; Francijoje ir 
Belgijoje. Jie, 'mat, bijosi 
naujo talkininkų užpuolimo. 
Es^ daroma visa, kad sušni- 
pinėjus laukiamojo užpuoli
mo vietą ir priešo artilerijos 
pozicijas.

nlandijos
tuo, kad buržuazinė Rusijos 
valdžia vistiek nepajėgsian
ti ištęsėti duotų Finlandijai 
užtikrinimų, liekai/t pasta
rąja! autonomine Rui*ų vals
tybės dalimi.

Finlandijos socialistai at
sišaukia į viso pasauli yjsoci- 
alistų partijas, ypačiai gi 
Rusijos, reikalaudami remti 
sj jų reikalavimą.

f;.* ' v'Z'

URBANA, Ill., birž. 23.— 
Urbano miestelio policija sa- 
(uvaliai uždraudė socialistų 
ir kitų taikos šalininkų susi
rinkimą, kuris čia turėjo 
įvykti vakar vakare. Polici
ja tą savo žingspį teisina 
tuo, kad ji buk bijojusi gali
mų riaušių. Mat sužinota, 
kad socialistai turi parsitra
ukę daug “maistiškos litera
tūros^, kenkiančios “bend
riems šalies reikalams.”

Džiaugkitės Amerikos lai
svėmis !

46 1. 236,000 t. it. — Brazi- 
lijos priep.

9 1., 18,000 t. įt. — Graiki
jos priepl.

12 1., 24,500 t. įt. — Japoni
jos priepl.

11 1., 22,000't. įt., — Kyni- 
jos prieplaukose. .

Viso 630 laivų, 2,107,000 
tonų įtalpos.

Prieš prasidėsiaot dabar
tinei karei Vokietija turėjo 
2,119 garlaivių viso 4,473,- 
000 tonų įtalpos ir 302 buo- 
rinių laivų — 339,015 tonų 
įtalpos.

Vadinasi, Vokietija tuo 
budu neteko netoli pusės sa
vo pirklybinio laivyno, im
ant domon jų įtalpą. Arba 
virš ketvirtos dalies visų jos 
laivu skaičiaus.

Vokietija tečiaus bando 
atsigriebti po šito jai sutei
kto smūgio. Pranešama, 
kad jos laivų statymo dirb
tuvėse statoma didelė dau
gybė naujų pirklybinių lai
vų, viso apie 1,577,000 tonų 
įtalpos.

kurią dabar Valdo Rumuni
ja. Pagalios, užtikrinimas 
Austro-Vengrijai saugesnių 
ribų, skiriančių ją ir Italiją, 
tikslu apsaugoti nuo jos 
Triestą ir Tyrulių. Vadina
si, atimti dali italu teritori-

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas, Samuel Gompe- 
rsas, aplaikė nuo intemaci- 
onalės rudos kasėjų ir tirpi
ntųjų unijos prezidento laiš
ką, kuriame pranešama, kad 
ilgai tvėrusis Arizonos ru
dos kasėjų streikas tapo už
baigtas pilnu darbininkų lai
mėjimu. Samdytojai suti

ko padidinti dabininkams al
gas, priimti visus atgal ir 
p r i j a ž i n t i jiems or
ganizavimosi teisę. Taipjau 
įvesta vienas-kitas pagerini
mas ir kasyklose.

MEXICO CITY, birž. 23.- 
El. Universal praneša, kad 
vokiečių valdžios agentai ir 
šiaip “geri vokiečių drau
gai” darą visa, kad padarius 
reikalingą spaudimą į Car- 
ranzos valdžią, kuri tolydžio 
vis labiau linkstanti talkini
nkų pusėn. Tam, esą, nau
dojama riebios papirkos-ky- 
šiai.

Vokiečiai ir “geri jų drau
gai”, be to, darą pastangų, 
kad nuraminus ir atkaklųjį 
talkininkų reikalo gynėją ■— 
El Universal. Tas laikraš
tis esą varo stiprią kampani- 
ją*už pertraukimą diploma
tinių ryšių tarp Mexikos ir 
Vokietijos.

vos. Tai visos dienos mais
tas. Maitinkis ir gyvenk

Nedėlioję, Liepos-July 1, 1917 
Chernaucko Darže.

Vakar streikieriuul(Vy iite- v 
tas nuėjo kalbėties fšvu bo
sais, bet bosai atsisakė išpilr ■ ./ 
dyti darbininku reikalavi-

HELSINGFORS, birž. 23 
— šiomis dienomis čia prasi
dėjo Finlandijos social-de- 
mokratų partijos kongresas. 
Vakarykštėje sesijoje kong
resas kaip vienu balsu priė
mė rezoliuciją, reikalaujan
čią visiško Finlandijos atsi
skyrimo nuo Rusų valstybės, 
tiksliau tariant, kad ji liktų 
neprigulminga — savistovia 
respublika. Vadinasi, kad 
Rusija niekuomet nieko ne
beturėtų prie jos, skaitytų ją 
lygia su kitomis valstybėmis 
šalimi. Visokios ekonomi
nės ir diplomatinės sutartįs 
taigi turėtų būti atlikta taip, 
kaip su kiekviena pilnai savi
stovia valstybe-respublika.

Šita savo reikalavimą Fi- 
socialistai remia

Rengkitės visi išanksto in 
NAUJIENŲ BENDROVES

TACOMA. — Nesenai vie- 
tos viešbučių darbininkai— 
virėjai ir patarnautojai — 
pareikalavo didesnio užmo
kesčio ir. trumpesnių darbo 
vai a nd ų. Pr a d ž i o j e samd y- 
tojai griežtai atmetė darbi- 

mą Matyda
mi, kad darbininkai vis tiek 
nemano

Žinių biurai leidęs laikra
ščiui paskelMį šitą žinią, 
užreiškęs, kad tai yra nuo
monė “vieno idigšto valdini
nko,” stovinčio artimuose 
santykiuose su busimomis 
Austro-Vengrijos taikos są
lygomis.

nuo savo 
reikalavimų, jie pagalios su
tiko pradėti tarybas. Dar
bininkai išsirinko savo įga
liotinius, kurie ir vedė tas 
tarybas. Šiomis dienomis 
jos tapo paskelbtos. Jos yra 
i'tokios: padidinta darbinin
kams algos visu 25 nuoš. ir 
sutrumpinta darbo valandos 
— iki 60 vai. į savaitę vietoj 
70 valandų.

PUIKIAI ATSIMOKĖJO.
Kad darbininkai išrinko jį 

gubernatoriumi.
SACRAMENTO, Cal. — 

Califomijos gubernatorius 
Stephens pukiai atsimokėjo 
tos valstijos darbininkams, 
kurie išrinko jį gubernato
riumi. O atsimokėjo jis ve 
kaip: užmušo legislatures 
priimtą bilių, prieš “indžon- 
,kšenūs,” vadinasi, vetavo jį.
Kaipgi, jeigu ponas Ste-Ir greitu laiku. Tik, dmt* 

iphens butų padėjęs po juo gai, neikite streiklaužiautiE 
savo parašą, jo draugai sa- 

1 mdytojai-kapitalistai butų 
netekę galingiausio įrankio 
(sulaužymui savo alginių ve
rgų pasipriešinimo streiko.
i Tai kas, kad poną guber- 
inatorių išrinko darbininkai?
Iki kitų rinkimų jie ir vėl už
simirš. Ir gal but jį patį iš
rinks, — kad užmušus kitą 
.jų naudai pravestą įstatymą.

rbuoja streiklau- . v 
to juos r \ia / 

.idns
ties dirbtuvėmis is 
didzi.-iusnis plakatus, kuriu-^s^ 
ose sakoma, kad jeigu kuris 
darbininkas išdrįs pasakyt, 
streiklaužiui: “Neskebauk*

LONDONAS, birž. 23. — 
Tik ką sugrįžę iš Petrogra
do Darbininkų Partijos na
riai ir jų atstovai Anglijos 
parlamente, kuriuos partija 
buvo įgaliavusi vykti su va
ldžios paskirta komisija Ru
sijon ir atstovauti ten orga
nizuotuosius Anglijos darbi
ninkus, vakar laikytame Lo
ndono darbininkų susirinki
me užreiškė, jogei buvusis 
Rusijos caras laukia sunkios 
bausmės. Tatai 
nešęs pats karės 
Kerenskis.

Kcrenskis, be 
kęs, kad buvusiojo caro ir jo 
ministerių tardymas atsibu
siąs prie atidarytų durų.

Buvęs caras ir jo bernai 
kaltinami šalies išdavime — 
daryme slaptų suokalbių, ti
kslu atsiekti atskiros taikos 
su Vokietija. Valdžios ran
kose randasi tų suokalbių 
dokumentai, datuoti 
kovo mėnesio š. m.
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Subata •

Puikus Piknikas ! Nedėli*
Rengiamas

Susivienijimo L. A. 139tos Kp.

Jbeta daug sios
Al 1917

vos atidarę *9 Ji x Ji «

Mullauęr’s Grov&iSrže
117th St. ir Princeli ton Avenue, Gano, III

Pradžia 11 valandą išryto. Inžanga 25c porai.

Subata, Birželio 23, 1917.
...........................n įima i.................

Gerbiamieji Viengenčiai: Visi esate kviečiami atsilanky- gi 
ti ant šio pikniko, kur galėsite linksmai praleisti karštą vasa- U 
ros dieną medžių pavėsyj, pasilinksminti prie puikios muzi- H 
kos* Taipgi bus visokių žaislių, kur bus galima linksmai ir S 
naudingai laiką praleisti. Taigi, nei vienas nepraleiskite šios Q 
progos. Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS. O

J

X
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Partijos ŽiniosHalsted Furniture Co Laisvės Gynimo Fondas
pavyz

DYKAIŪžte

Per trumpa laiką

Laiškai iš Rusijos

Lietuviai RusijojCitizens State Bank

KAREIVIŲ SĄJUNGA

Union Watch

Telephone Yards 5032

Garsinkis 'Naujienose

MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

buvo 
apsi-

duotų 
spau-

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

ipsigy- 
pinigų, 

Mes turi
mus, kurie

Sena valdžia 
jų niekuo- 
ž i no jo tik 

musų levus kart ir kale

ntos visi turime teisę 
§ savo tarpo, 
musų teises ir 
o ne taip kaip

gintas, Lapinskas.
socialistų liaudininkų
mą, nurodė, kad Pažangos Par

Ši Banka yra tvirta namine taupymo Banka 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan-

Dr. M. Stupnicki
3.109 So. Morgan SL, Chicago. 

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

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

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

rinktų aukų taip va 
Liberty D e 

F u n d —Laisvės G v

teisės 
apie šalies valdymą, 

kareiviai ir didžiausi

išsiuntinėja pinigus j visas 
' SVIETO DALIS

smo siunčiame 
aukoms rinkti 

Palei-

šalį bet tik mo 
mdncs piaut; nė

ko apie
I ii m
ir prasideda
M. Yčas, pasveikinęs per 
Liuciją išgautą laisvę, 
ruožais praneša apie 
politinius siekimus 
Tumas aiškina, kaip

Kits 
nam 
težėl j 
inkaro su kompasu 
visas 
mius,

Šis didelis virtuves Pečius su 
lentynėle, gvarantuotas ant 20 
metų, mažesnes sankrovos par
duoda juos po $40, $OC| 7K 
mnsŲ kaina .......... f v

Socialistų partijos Ūmiųjų 
Reikalų Komitetas stengiasi iš
dirbti pienus, kad šalies parti
ja galėtų geriau kooperuoti su 
Valstijų partijos organizacijo
mis reikalais gynimo tų socialis
tų, kurie, naudodamies savo 
konstitucinėmis teisėmis, kelia 
balsą priešindamiesi karei ii- mi- 
Jitarizmui, ir užtatai esti perse
kiojami, areštuojami ir kalėji
mai! sodinami.

Komitetas, visų pirmiausia, 
išleido ir visiems partijos kuopų 
sekretoriams išsiuntinėjo atsi
šaukimą prašymu, kad kuopos 
aukotų ir 
dinamam 
f e n s e 
nimo Fondui.

Su kiekvienu tokiu atsišauki
mu kartu išsiuntinėta tam tikri 
lakštai aukotojų vardams ir au
kojamoms sumoms surašyti.

Atsišaukimo laiškas skamba:
"‘Į visų lokalų ir kuopų sek

retorius.

Petrogradas. —-? ‘ 
buvo paskelbta, kad
9 d'., 4 vai., Ušakovo mokyklos 
salėje bus didelis lietuvių mitin
gas. Ištikrųjų, žmonių prisirin- 

Pusę penktos susirin- 
itidaro kaž-koks tautietis 

kalbos. Atstovas 
revo- 

bendrais 
Lietuvos 
Kun. J. 
žiuri L.

“Draug 
jums b k
Laisvės Gynimo Fondui
skite tuos lakštus-blankas tarp 
draugų kuo veikiausia. Jei kuo
pa dar negrei tamsavo mitingą 
laikytų, tai išdalinkite blankas 

šiaip pilnai ištikimiems na
riams. Darykite tai neat įdėlio
dami, ir štai kodėl:

Socialistų partijos nacionalis

Balandžio 8 d. įvyko Petrapi
lio lietuvių kareivių mitingas. 
Atsilankė didokas kareivių bei 
oficierių skaičius. Buvo kalbė-

inunis reikia turėti galingas 
Laisvės Gynimo Fondas. Ir to
dėl, draugai, sukruskite veikti. 
Neatidėliokite reikalo nei valan
dai. Socialistų partiją atsišau
kia į kiekvieną laisvę mylintį 
žmogų, ar jis butų partijos na
rys, ar ne, stoti darban. Lais
vei ir tikrajai demokratijai grū
moja pragaišties pavojus.

Tat, draugai, aukokite ir rin
kite visur, kur tik galite, aukų 
apsigynimo fondui, ir ką surin
kę siųskite urnai adresu: Nation
al Office, Socialist Party, 803 
W. Madison St., Chicago, Ill. ’

Jūsų už Laisvę, Tikrąją De
mokratiją ir Tarptautinę Taiką, 

Socialistų Partijos Naciona
lis Ūmiųjų Rekalų K-tas.”

Dabar kad' tik Dicrvas 
idant vokietį, kuris taip 
džia žmones, but galima išvyt iš 
Lietuvos, tuomet mes ten 
tume gerą gyvenimą.

Tvirtos senos policijos 
keliosdešimts tūkstančių, 
ginklavusių pulemetais ir šau
tuvais. Daug žmonių kraujo 
tapo pralieta ir šioje kovoje. 
Žuvo, kas pateko po policijos 
kulipkom. Vasario 25 d. prie 
žmonių prisidėjo kazokai, o 27 
ir 28 dienomis susivienijo su 
valnais žmonėmis ir visa ka
riuomenė.

Ši tvirto ąžuolo Valgomojo ka
mbario kėdė, tvirta ir ilgai tar
naujanti, mažesnės sankrovos 
prašo už tokią $1.50, QQr* 
musų kaina .......... wwv

karininkus lietuvius. Kokius 
uždavinius gali turėti tokia są
junga, mitinge nepavyko iš
aiškinti. Šitai* atlikti išrinktas 
laikinas komitetas, į kurį įėjo 
10 žmonių.

Be to, buvo kalbėta dar, ar 
yra reikalas tverti lietuvių legi- 
jonus? Visi kalbėtojai vienu 
balsu pabrėžė, kad lietuvių le- 
gijonai vargu galės būti mums 
naudingi, gi žalos atneš nemaža, 
tik vienas studentf^-medikas 
bandė atrasti geras le gi jonų pu
ses. Bet jo žodžiai pasiliko bal
sas, šaukiantis tyruose. ? ° ■

giją ir parapijų sutvarkymą. 
Krikščionybe esanti labai svar
bus pažangos akstinas, todėl ti
kybos dalykai turį būti aiškina 
mi ne tik bažnyčiose, bet ir mo
kyklose ir tt. Klerikalizmas c- 
sąs vis dėlto kenksmingas kaip 
tikybai, taip ir visuomenei. -Bet 
vietose geriausia tvarka tokia 
esanti, kame valsčių ir parapijų 
ribos supuola, susilieja ir kame 
visus tokios svietinės parapijos 
-valsčiaus reikalus veda komite
tas, pirmininkaujant klebonui. 
“L,. Balso” redaktorius L. Norei
ka aiškina pažangininkų-socia- 
lį-ekonominį programą. Jų 
partija ginanti darbininkus nuo 
kapitalistų išnaudojimo, ir jei
gu, girdi, gyvenimas prieisiąs iki 
socializmo, jie tam nesipriešin

sią. Po Pažangos Partijos pra
nešimų kalbėjo iš susirinkusių
jų keletas tautiečių, taip-pat 
atsiliepė prakalbomis soc.-liau- 
dininkai— V. Bielskis, A. Su

kas patįs žmonės — yra visko 
užtektinai,.

Lai gyvuoja laisvė!
Lai gyvuoja laisva Rusija!
Lai gyvuoja demokratinė res

publika!
Dabar 

rinkti žmones 
kurie ir gina 
musų reikalus 
kad pirmiau: ką turčiai norėjo 
tuos ir statė šalies valdonais.

Visko aprašyt negaliu. Pasa
kysiu tik: dabar mums gyvena
si tūkstantį kartų laisviau ir 
geriau negu pirma. A. Pivoru- 
nas.”

1936-1938 South Halsted Street 
2-ros duria j žiemius nuo 20-tos gatves.

RAKANDAI, DIVONAI IR PEČIAI Už GRYNUS 
PINIGUS IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Nepadarykite Klaidos.
kokite sankrovos su raudonais parašais languose 
pinigų ant kiekvieno pirkinio.
Nebūkite Suvadžioti mažesnių sankrovų, kurios turi tiktai keletą 
dalykų parodyti.
Mokėkite savo Geso Bilas čia, bile kada, Dykai.

revoliucinės kovos ir jos šalinin
kai (atstovas M. Yčas) laikėsi 
paprastai diplomatinės pataika
vimo politikos, dabar gi ir jie 
dedasi revoliucijai užjaučiu. 
Su klerikalizmu ligi šiol nė vie
nas pažangininkų ne tik neko
vojo, bet ' išvien veikdavo su 
klerikalais prieš pirmeivius-so- 
cialistus. Keistas taiprpat Pa
žangos Partijos nesipriešinimas 
socializmui. Vadinas, žada neiti 
atžagariai vsnomenės gyveni
mui. Dėkui ir už tai, kad pa
žangai prie socializmo nekliu
dys, bet tupčiojimas ant vietos 
juk taip-pat ne tik nepalengvi
na pažangos kelio, bet jį apsun
kina. Soc.-liaudininkų kalboms 
buvo susirinkimo išreikšta kar
šta užuojauta smarkiu delnų 
plojimu. Padarius pertrauką, 
kelios dešimtįs darbininkų iš
reiškė noro prisidėti prie soc.- 
liaudininkų organizacijos ir 
čia-pat susirašė,. Pažangiu in
kai gi savo partijos kuopai įstei
gti nutarė šaukti susirinkimą 
kitą sekmadienį, balandžio 16d., 
lietuvių mokykloje už Narvos 
Vartų. Pažangininkai buvo nu
siminę, kada pamatė, jog į mi
tingą atvyko ir soc.-liaudininkų, 
ir net rugojo, kam girdi, gadiną 
jų mitingą. Jiems į tai buvo at
sakyta, kad paskelbtas buvo 
lietuvių mitingas, o ne Pažan
gos Partijos ir kad, įvairiems 
nusimanymams susidūrus ir su
lyginus, k 
sa pažinti

Labai turiningą laišką rašo 
kareivis A. Pivoraujas savo bro
liui Pr Pivoruniii į Chicago — 
9364 Burnside Av(\ Laišką pa
duodame beveik ištisai:

“Jus jau žinot iš laikraščių, 
kad senoji Rusijos valdžia am
žinai griuvo į purvyną, kuri 
kamavo liaudį ištisus šimtme
čius. Galop liaudis pergalėjo 
kraugerius ir pasiėmė pati vai-

Ši plieninė sulan
kstoma lova del 2 
žmonių. Mažes
nės sankrovos i- 
ma už tokias po 
$3. 50, mu-? 29 
su kaina

Ona Rulytė iš Petrogrado rašo 
savo broliui:

“Jau ir musų šalis tapo tokia, 
kaip ir jūsų Amerika. Susior
ganizavo darbininkai ir karei
viai ir kovėsi su policija nuo va
sario 23 di iki kovo 8 dienai. 
Dabar mums visiems svoboda. 
Kareiviams dabar labai gerai. 
Nuo varguolių drebančių rankų 
nukrito žiaurus retežiai

nors stebėtino I Kiekvie- 
duodame puikų dvigubų re- 

sykiu pakabėlj pavidale 
parodančiu 

svieto puses, k. a. žie- 
pietus, rytus ir vakarus 

ir dubsinoe peiliukų su dviem 
gelažtėm ir su paveikslu mote
riukės naturalėje pozoj. Kom
pasų gali prisegti ties viduriu 
lenciūgėlio, peiliukų gi prie vie
no galo, o laikrodėli prie kito. 
Šiuos tris naudingus daiktus jus 
galite gauti nuo musy dykai, 
jeigu jys užsisakysite vienų mu
ši) naujos stailės kalendoriaus 
laikrodėlį. Kad turėtumėt su
pratimų, kas tai yra tas ste
buklingas laikrodėlis, mes apra
šysime jums trumpai: 1) Rodo 
valandas ir minutes kaip ir visi 
kiti laikrodžiai. 2) Parodo die
nų vardus 3) Parodo mėnesio 
vardų. 4) Parodo kokio mė
nesio diena. 5) Parodo mėne
sio atmainas 6) Rodo gera! lai
kų ir nė minute nesivėlina. 7) 
Tvirtu ir gražiu apdaru. 8) Tu
ri 15 akmenų. 9) Gvarantuotas 
nnt 25 metų. 10) Galite laikyti 
vandenyje per visų dienų ir ji 
jęs. Tai yra kas tokio nepaprasto, 
sipirks šį laikrodėlj, tai turės didelę naudų ir 
gerų atminti ilgam laikui. Tiktai 
tykite kokis tai naudingas dalykas yra turė
ti panašų laikrodėli, nereikalinga kalendorius^ 
tiktai pažvelgsi ir žinai, kelinta valanda, ko
kia diena, kokia diena savaitėj, kaip vadina
si mėnuo ir kokia mėnesio diena ir mėnesio 
atmainos. Jokioje kitoje sankrovoje negausi
te tų laikrodėlių, kaip tik pas mus. Jeigu už
sisakykite šj laikrodėli, nereikalinga siųsti »ė 
cento, paduokite tiktai savo atsakantį antra
šų, o mes tuojaus atsiųsime pačta. Pinigus 
užmokėsite kuomet laikrodėlj atneš l namus, 
šis laikrodėlis kainuoja tiktai $7.95. Mes at
siųsime jums rašytų gvarantijų. Gyvenantie
ji Chicagoje arba arti tegul atsilanko pas 
mus ir pamato šiuos puikius laikrodžius-ka- 
lendorius. Kas tik pamatys šiuos laikrodė
lius, tas pirks. Tiktai per trumpų laikų 
mes pardavojame juos taip pigiai ir priedais 
duodame dvigubų retežėli, kompasų ir peliu
kų visai dykai. Taigi rašykite reikaJaudaml 
šio stebėtino laikrodėlio kol dar ne pabrango.

r Pastaba.
J augščiau paduotą atsišauki 

mą lietuviai jau atsiliepia, ir at 
siliepia gausiai 
džiui, Christopher, Ill., draugai 
suaukojo socialistą partijos 
Laisves Gynimo Fondui $14.35. 
Tai labai gražu. Be abejo, kad 
ir kitur, kur tik yra lietuvių so
cialistų kuopų, musų draugai 
neatsiliks nuo christopheriečių.

Patariame betgi partijos lak
štus su aukotųjų vardais siųsti 
kartu su aukomis tiesiai Nacio- 
naliam Ofisui augščiau pažymė
tu adresu. Negerai yra siųsti 
partijos lakštus su aukų sąrašu 
laikrašlio redakcijai, o pinigus 
vėl kitur (kaip fui padare chris- 
topheriččiai). Kas nori, kad au
kotojų vardai birtų paskelbti 
Naujienose, mielu noru tai pa
darysime, betgi siunčiant mums 
aukotojų sąrašą ant oficiales 
partijos blankos reikia kartu at
siųsti ir suaukoti pinigai. Re
dakcija, paskelbus laikraštyje! 
aukotojų vardus, originalį aukų 
sąrašą ir pinigus tuojau perduos 
nacionaliam socialistų partijos 
ofisui. Negalime skelbti aukų 
laikraštyje, jeigu su aukotojų 
sąrašu nėra kartu ir aukos at
siunčiamos. — Naujienų Red.

lėtas kitų tapo apkaltinti už su
moksią. Visoj šalyj prasidėjo 
persekiojimai ir areštavimai 
musų draugų už skleidimą vi
sai legales literatūros, kurioj 
kas nors kalinama apie kares da
lykus. Tų draugų reikalas yra 
visų musų reikalas — visų, ku
rie tik norime tul’^li laisves 
Amerikoj. Jeigu mes nestosime 
energingon legalen kovon, tai 
veikiai atsitiks taip, kad ne vie
nas socialistų partijos narys, ne 
vienas šiaip pilietis, kur lik bus 
priešingas militarizmui, nebeiš- 
vengs persekiojimo ir kalėjimų. 
Kad vedus pasekmingą 
nimo kovą, reikali 
reikalingas fondas 
me gelbėti tuos dr 
už musų pačių reikalus kovoja.

Greitu laiku kongresai! bus 
įneštas bilius (įstatymų suma
nymas), reikalaująs, kad kons- 
kripcijos įstatymas butų panai
kintas. Ar tas bilius pereis, ar 
ne, vistiek mi’s turime ■ dabar 
organizuoties ir savo jiegas stip
rinti kongresiniams rinkimams 
1918 m. Jeigu konskripcijos 
įstatymas nebus dabar atšauk
tas, lai sekamais rinkimais tas 
priverstino kareiviavimo klausi
mas bus mums didelis didelis 
dalykas.

Po priespauda senosios val
džios čin alininkų mes gyveno
me kaipo vergai, mes negalėjo
me liuosai ne kvėpuoti, bet da
bar juos pergalėjoni ir sukim- 
šom galėjimus.
! Jus patįs žinote, koks buvo 
gyvenimas kareivio arba vals
tiečio. Dabar to nėra, dabar 
visi žmonės lygus, visi naudoja
si vienodom pilietiškom teisėm.

Pirmiau varguoliai darbinin
kai ir ūkininkai neturėj 
nė kalbėti 
dabar jie, 
turtuoliai naudojasi vienodomis 
teisėmis ir privilegijomis.

Dabar nėra to caro, kuris ne
mokėjo valdyt 
kejo lėbaut ir i 
ra tos valdžios kuri slopino var 
guolius ir nedavė progos išmok 
ti rašybos. Nėra 
ir caras žuvo amžinai 
met nebebus. Jie 
mus ir 
jimuose pudyt bet dabar jie pa
tįs ten atsidūrė!

Dabar mes liuosai galime tar
ties apie savo ir savo tėvynės 
reikalus, o sena valdžia buvo 
parsidavus Rusijos priešams —•

AŠTUNTAS METINIS 

PIKNIKAS
»

Parengtas

Liet Kraučių Klhibo Sav,. Pas.
SU TRIMIS DOVANOMIS: 

Branzalietas, Plunksna ir Skėtis.

Nedėliojo, Birželio-June 24,1917
WJpte 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.

Pirkit e savo Lcdaunę dabar ir 
sočėdykite nuo 2 iki $5. Viso
kios mados, visokio 
dydžio, augštyn nuo H’bwv

Company
Dept. 36

670 N. Carpenter Str. 
Chicago, Ill.

Tuomet policija tapo išmuš
ta, o kurie liko gyvi tie sukimš
ti j kalėjimus, į tuos pačius, 
kuriuose jie per amžius mus 
pūdydavo.

Kituose miesteliuose 
nebuvo: senoji valdžia pasidavė 
revoliucionieriams, tik mums 
Petrograde teko pasikauti. Ona 
Rulis, Baseiną ja 42.”

Dabar kareiviai žino kad ka
riauja del labo savo šalies, o ne 
už kokius ten carus ar karalius, 
kurie tik- puotavo, o apie žmo
nijos gei'ovę nė nepamanė.

Mes dabar
laisvą Rusiją 
nijos, kuri mums brangesnė už 
viską pasaulyje.

Jau senai
laukė laisvės
diena užstojo tik pabaigų j vasa
rio ir pradžioj kovo mėnesio 
1917 m.

Prie senos valdžios Rusija 
badavo, bej dabar, kuomet ša
lies valdymą paėmė į savo ran-

J

nesustos č- 
Kas nu-

pamas

U



RAKANDŲ
ROCKFORD, ILI

nuo

nin CHRISTOPHER, ILI

ncsera'***nors

KREIVOS AKYS

GRAND RAPIDS, MICH
Klerikalams aplaužė ragus

SO. OMAHA, NEBR
Musu dvasiški tėveliai varo agi

nu

Alena

1709 So. Halsted Si

1900

BROCKTON, MASS

HICKJELPLATED
TIUHMIHOS

Porccloid 
Lined

Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

Birželio 10 d. lietuvių koloni 
joje pasklydo 
buvo šaukiamas “extra” lietuvių

n tli dftl Apm<M 
meldžiu iftslu* 
c dėžutė Cal* 

"Teisybe Apt»

susirinkimą# £ 
salę birželio 11 d., 8 
Tarp kitko fe n bdvo

DETROIT, MICH

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Tautiško namo
Vai. vak. 
sakoma:

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

Birželio 1<7 d. pas dg. Kl. Ma 
ei us buvo*pavyzdingos krikšty 
uos. Jose dalyvavo nrotiresis

M. Čiurlionis, 1006 Chene St. 
Detroit, Mich., Telephone Ridge 
3761—J. M. Čiurlionis

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

suorganizavo
Pats kun.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

QTTO KUBIN 
----- _j. prez. Atlaft

[Brewing Co

ris
m u
Kam laikyti du daiktu, kad galim
vien?) daiktą kaina

ve lygint prie rašytojo Kudirkos. 
Publika pasipiktino ir būriais 
pradėjo išeit iš svetainės. Rač-

laikraščių skaitytojai žino, kad 
spalio 20 d. 1916 m. surengtose 
LDLD. 66 kp. M. X. Mockui 
prakalbose klerikalai sukėlė ler- 
mą ir mėto kalbėtoją supuvu
siais kiaušiniais. •

LDLD. patraukė klerikalus 
tpisman už t(A<į kiaurų darbą. 
Byla atsibuvo birželio mėnesyje 

(Seka ant 6 pusi.).'

nea
kunigų rengiamas prakalbas vi 
siškai neis.

Naujienų Reporteris.

Visai iškrypęs iš vėžių Račkus 
pasakė: “Ir man socialistai siū
lo $600.00 į mėnesį, kad) tik aš 
eičiau pas juos dirbt.”

Kas tai iš publikos sušuko: 
“Kad tik tau duotų, tad ir eitum 
padus pasipustęs.”

Paskui Račkus “darodinėjo”, 
kad socialistai priešingi duoti ly
gias politiškas teisias moterims.

Buvo paduota klausimas jam 
ant korčiukės, bet Račkus vietoj

paėmė nabagėlę į si 
ponia Damlauckit 
šiaušiame padėjime.

rašė, kad publika sušelptų Rač
ky. Kolektuota jam pinigų.

Atsikvėpęs Račkus vėl užblio
vė: “Liebknechtas turi septynis 
milionus markių! Visi Vokieti
jos socialistų vadai gauna po 
dvyliką tuksiančių markių į

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir valką ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

skirtumo kaip sena skola ne- 
iek vargo pridčjote prie savo 

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką j musų rankas, 
būdų iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas. 
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANČŲ Panedė- 

ir Pėtnyčiomis 
».

Kctvergais

Šita puiki sulankstoma lova (Daven 
port), paranki turėti kiekvienai šei
mynai, nuo 
ir augščiau. CiO

PI lįsdamas socialistus ir kel
damas į padanges andarokubtus 
tėvelius Račkus pabaigoje visa 
gerkle sušuko 
socialistų, kaip nuo kokios cho 
Ievos, kaip nuo pavietrės!”

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St.» Chicago, Ill

šią Rockforde, Ill., birž. 6 d. de
monstraciją, kurioje esu daly
vavęs. Autorius pavadina “ne
praktišku veikimu.” Man ne
suprantama, kodėl taip krikšti
jama. Gal todėl, kad Roęk fordo 
darbininkai parodė brolišką 
solidarumą tiems pirmiau areš
tuotiems trims darbininkams? 
Gal todėl autorius pavadina ne
praktišku. kad apie 200 darbi-

Po $1.00 aukavo: J. Bagdanskis, I 
Zaveckas, J. Chesnus, S. Vasaitis, J 
Aržuoaitis, VI. Petrauskas, M. Dėvi 
nauskas, J. Vingalis ir C. Antonello

Po 50c aukavo: V. Dirniontas, P 
Baranauskas, C. K. Mačiulis, J. tier- 
džius, F. Bagdanskis ir J. šeštokas.

Po 25c aukavo: M. Kibartas, J 
Bulriinavičius, I. Bartkus, K. Macys, 
J, Paulinkevičius ir A. A. Meškaus
kas. August Perednis 10c, P. Kabe- 
da 40c, A. Dambrauskas 35c.

Viso labo $14.35. Rinkėjai—
F. Zaveckas ir J. Bagdansky.

gelbos ii 
lietuviams kad išauklėtų 
kitės toki geri lietuviai 
imkite Į savo globą. Damlauc 
kieno turi eit į darbą, idant už 
laikyti pati save.

Visi vaikučiai vra labai gra

Kaip tik Suvienytos Valstijos 
paskelbė karę Vokietijai, tuo- 
jaus ir lenkų kunigas Globa pa- 
vei

Visokio didumo ledaunės, varau- 
niai padarytos, ilgai užlaikančios 
šaltį, nuo $JT
ir augščiau **

STALAS ŪMAI PERKEIČIAMAS j LOVA 
stalas-lova yri 
neužima daug 
dieną ant jo

slaptybių” ir It
Nors lijOį bet vos atidarė sve 

lainę, per septintai valandai, 
penkiolika minučių priėjo pilni 
svetainė žmohių. Susirinkusio, 
ji nerimastauja ir klausinėj! 
vieni kitų, 
si rinkimą?

Aštuntą vulaųdą ant pagrindų 
pasirodė p. K. Vaičiūnas. Pasi- 
pasirodė p. K. Vaičiūnas1 ir pasa
kė, kad' suširinkimą sušaukė jis 
vienas, idant išaiškinus* kas yra 
tikri šnipai.

Vaičiūnas perskaitė apie devy
nių vyrų vardus ir iššaukęs pir
mą (A. Liutkų) kaltino rašyme 
“Kardui” pašiepiančios Vaičiūną 
korespondencijos.

Paskui p. V. užsipuolė ant ki
lų draugų, bet jo kaltinimas bu
vo visiškai nepamatuotas. Visi 
jo,argumentai: tas sakė tam, li
nas anam.

Salėje kilo juokas, o kuomet 
poni Musteikiene paaiškino, kad 
visoj kolonijoj kalba apie Vai
čiūną, publika pradėjo eit 
iš svetainės.

Kad priėjus prie kokio 
išvedimo, d'g. P. M. Balsys 
še publikos truputį palaukti. 
Išsirinkę susirinkimo pirminin
ką susirinkusieji apsvarstė ir 
nutarė, kad biznierius Vaičiūnas 
visiškai bereikalo tramdė žmo
nes, šaukdamas tokį skaitlingą 
susirinkimą, ir bereikalingai už
sipuolė ant tų asmenų.

Brocktono Reporteris.

0^ FRED BENDER
Išdirbėjas ir Pcrpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias, ir Pilniausias 
Sankrovų Išrengėjas.

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

daug kitokių sankrovų.
1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av

Prakalbų temą ir turinys.
Račkus pasisakė, kad kalbi" 

siąs lemoje: “Kokią laisvę žad 
socialistai.”

Krb mane išgelbėjo nuo varginančių Ilgų? 
Salutaras Bitteris. A6 per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AS kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
mau daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimns vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutnras Bit
term ir Salutaras, Regulaatria, del motetų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose Balionuo
se ir aptiekuso, o kur negali gaut, kreipkis į t

j JOSEPH C. WOLON | 
♦ LIETUVIS ADVOKATAS A

Ruimas 902-904 National Lifo Bldg., w
29 So. La Salle St., Chicago, III. t 

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

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. & 
fl Tel./Humboldt 97. Jg

t ■ I 1'41 1111111 ,**HI ll*‘11 M"1 **' *'** f**^1**1 *fr,,**»*«jfc—1 *     *"* * 'M*11

i
PJRK SAD visas Plumbavojimui reik- 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. W

S
Mes parduosime visiems. X
Levinthal Plumbing Supply Co., |

1637 W. Division St., Chicago,
Corner Marshfield Ave. m
Kalbama lietuviškai. V

Visokių rų.šių vaikų vežimėliai 
vytelių, pintiniai ir skurinia'i su 
lankstomi, parankus išsivežti 
parkus ar piknikus, nuo—

'3.50 „,’25

dytų, kad demonstrantai buvo 
vien lik aidoblistai ir jie visą 
demonstraciją vedė. Bet tai ne
tiesa. Demonstracija susidėjo iš 
nemaža socialistų, aidoblistų ir 
šiaip susipratusių darbininkų ir 
darbininkių. Gal kas pasakys, 
kad užstoju aidoblistus. Ne. 
Pats neesu aidoblistas ir neban- 
dau užstoti.’ Panašios taktikos

¥ MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- f 
T GAUNAMAS SKOLAS VISOSE A 
A DALYSE AMERIKOS.
Y Mes išjieškome ir atgauname viso- T 
T kias skolas visose dolyse Amerikos, be
n skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip T sena su palakiais. A

Musų budui atgavimo skolų nėra A 
B skirtumo kur jųsų skolininkas gyvo- ▼ 
X na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— g.

musų pasekmingas būdas pasiekia sko- B 
B lininkus visur, nes tam tikslui mes tu- X X rim visose dalyse Amerikos x korespon- A 
A clentus, kolektorius ir advokatus prižiu- , M 
B rinčius mus reikalus visose apielinkčse. 
X Nedar 
& butų ir 
B skolininko, 

kite savo A mes turim 
B neištrūksta 
4* OFISAS 
g PATIŠKAI

liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 1 4*
V po piętų iki 6 vakaro. ra
M Utarniųkais, Kctvergaisv ir Subato- ▼

mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.
Turėdami bile kokius reikalus atlikti, u 

M kreipkitės i musij ofisų ypatiškai ar V 
T laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. A 
1 SECURITY MERCANTILE AGENCY ® 
B 3281 South Halsted Street, Chicago, Ill. .j.

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

naujausis išradimas rakandų srityje, kir 
,'irtos kambaryj ir atjieka du patarnavi 
ali valgyti arba skaityti, o naktį miegoti 

turėti vienoj vietoj ir u;
Ateikite pamatyti.

tų ir paskutinis berniukas try 
likos mėnesių amžiaus. Moti 
na ir vaikučiai yra labai sveiki 
jie £imę Amerikoje.

yra kasiermm 
rikiai palša

plienine lova, 
paprasto dydžio, kilos krautuves rei
kalauja $7.50, musu kai- >0 O 
na tiktai.................. ........

mzacijos ir Apsigynimo 
prie Socialistų 'Partijos.

Kadangi Soc
\. Germeris ir kiti yra kal- 

suokaIbyje prieš kons- 
Kripciją, tad tuo labiau, visi 
pritarė sumanymui ir aukavo.

Aukų surinkta $14.35, kurie

klapčiukui Račkui.
Bažnytinis choras sudainavo 

kėlės dainas ir poni Sabonienė 
pagriežė smuiku, palydint pianu

armiją is oi 
pasigyrė per 
pasekmingai 
bas eina. A 
kūle į padanges kunigą, pristaty
dami net ari i Kosciuškos did'vy- 

jo ištikimiausi katali
kai cme priešinlies jo darbams, 
už kontroliavimą visos So. O- 
malios lenkų. Vielinis lenkų 
laikraštis’“Gwczda Zachodu” iš
nešė j)asi|)iktinimą.

Socialistų tarpi' lėni 
Kunigas varo agi ta c i
tamsių žmonelių. Žmonės nori 
pasistatyt svetainę, o kunigas 
ją nori užrašyt ant vyskupo var
do, kaip ir bažnyčią.

Kiekvienoje katalikiškoje pa
rapijoje So. Omahoje: čekų, ir- 
landiečiu ir kit. esama išrinkti c
bažnytiniai komitetai, suside
dantis iš 5 ypatų, kurie suveda 
liarapijos apyskaitą du kartu į 
metus. Kun. Gluba daro, kaip 
jam patinka 
sekretorium

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgai

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

Tel. Canal 3877

tam tikras komitetas paprašys 
kalėjimo vyriausybės, kad pa- 
liuosuotų tris kalinius. Vyriau
sybei atsisakius,- ramiausiu bil
du £rįšt atgal, 
fas atidarė duris, 
demonstrantams 
apie 2(H) suėjo, t

®
Dr. Franklin O. Car
ter, garbus akių gydy
tojas Chicagoje, au
kauja naują gydymą 
del žmonių kreivų a- 
kių. ;

.lis užtikrina galuti
nai atitaisyti dargi 
blogiausiuose atsitiki
muose kreivų akių bi

le amžiaus. .Jo metodus vra ORI
GINALIŠKOS- SAUGIOS BE SKA 
USMO - VISUOMET PASEKMIN- 
GOS, atlieka į 15 minučių ten pat 
savo ofise tie <bloroforinos arba 

pjovimo muskulų ir be akinių.

UŽRAŠYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTU
20 METU PATYRIMO ant STATE Ą 

Kainos vidutinės, tąij)/kad dargi 
neturtingi darbininkai nęlnri pasi
likti kreivomis akimis.

Del platesnių žinių rašykite arba 
ateikite. _ .

Keletas kreivomis akimis sibn^Liį 
k u isg\ (l \t;i. >

Jus galite nueiti ir pasimatytas, 
jais ypatiškai: — P-lė Sala 2605 So. 
Trumbull Ave; p-as Emil John, 4347 
Lincoln avė; p-lė Lillian Kolar, 1503 
W. 17th St.; p-as J. Hanus (vaikas)^ 
5001 So. Honoi

uiipo
visai

bažnyčioje, tiktai ag 
kariuomenės ir keiksmams bei 
kolionėms tų, kurie nepritaria 
kunigo darbui

Birželio 3

| Dr. Povilas Žilvitis
B Lietuvis Gydytojas, Chirurgo
X 3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Jis ir pradėjo pliaukšt tokias 
nesąmones, buk K. Kautskys sa
vo raštuose mokinąs vogti, o 
knvga “Moteris ir Socializams” 

- ' f
mokinanti paleistuvaut, kad 
prie socialistiškos tvarkos bu
sianti baisi vergija ir nebebus 
tuomet jokios laisvės.

štai jo “argumentavimai”: 
“Socialistas Bakuninas sakė, 

kad reikia ko1 
kus tikėjimus, 
kėjimo laisvės

Ypatos laisvės nebus dėlto, 
kad socialistai nori įvykiu t ko
muną, o tas reiškia, kad tuomet 
visi žmonės turės vienodai dėvėt, 
vienodai valgyt ir turtas bus pa-

Pasekmlngras, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias norsn< 
sveikumais Ir limpanti 
Jie?
' Ar randas plalskpvMi 
niežas odos galvds?

plinki, bei pradedi plikti1?
Ar kenkia kas 15 

aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau- 

kykete jluostrota kny-* 
tų kalba:
APIE PLAUKUS,’*

prezidentas
DTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prczidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITAIlAS

tu i žmonės. Besilinksminant 
du LSS. 238 kp. nariu: J. Bag
danskis ir Fr.’ Zavackis pasiūlė 
susirinkusiems propoziciją —

1930-1932 SOUTH HALSTED STREET
Parduoda yisokiuspianiams reikalingus rakaftdus .už prieinamiausias kainas. Parankiausia vieta lie

tuviams įsigyti sau pigiai ir gerus rakandus už pinigus arba ant lengvų išmokėjimų. Reikalaudami ką 
nors savo siūbai, neužmirškite atlankyti savo lietuvišką krautuvę pirma, negu eisite kur kitur. Norėda
mi'rasti musu krautuvę, tėmykite numerį ir lietuvišką parašą ant durių.

Chicago j

Franklin 0. Garter M. 0.
Akys, Ausvs, Nosis ir Gerkle. •'7 •'7

Specialistas

120 SO. STATE GATVĖ.
Valandos: 9 ryto iki 7 vakare; nc- 
dėliomis: 10 rvto iki 12 dieną.

Ateityje* žmones žinos,' ko 
verti tie kunigų “kalbėtojai”, 
kuriuos kunigai ištisomis savai
tėmis garsina. Publika žirnis, 
kad toki gaivalai, vieton apšvie
tus, temdina žmones ir skelbia 

O tuomet į tokias

Atsidūręs už geležinių krolų, 
kadangi nuo keleto metų buvau 
/nylėtojas skaityt darbininkiš
kos dvasios laikraščius, aš pasi
gedau jų. Vieną draugą papra
šius laiškeliu, jis man suteikė 
keletą egzempliorių, kurie davė 
man nemaža džiaugsmo. Be
skaitydamas, radau Naujienose

tvertų langų? Kockfordo dar-1 
bin inkai pasirodė tyroj šviesoj 
prieš išnaudotojus ir apreiškė 
tvirtą valią, nusprendę pakęst ir 
didžiausį vargą 
akmeninių sienų

Minėtojo aprašymo autorius 
tarp kitko sako, kad čia aidob
listai panaudoję savo taktiką; 
buvę manyta, kad prisikimšus 
pilnam kalėjimui, valdžia nebe
turėsianti ką daryti ir visus tu-

Pora dienų atgal atvažiavo 
Rozalia Dandauckienė si 
1 mažais vaikais. Iš B 
N. Y. išvažiavo ant laivo 
roit, Mieli. Juozapas Damlauc 
kas paliko savo pačią ir vaikui 
dar Butinio be cento, o jiats |>a 
bėgo. R. Dandauckienė aiva 

Detroit, Mich

mas negali išblaškyt jų solid;
rūmo. Step. Indriūnas

Belvidere, Iii.,
Boone Counlv Kalėjimą

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
rssu, _____ __________ x M ūsų korespondentų pranešimai -

Viena saugiausiųjų
• ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

Mukioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojd.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Rankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

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

pirklys 
H*. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. G. WILCE 

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBJ1MA LIETUVIŠKAI

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?

Northsidės ir apielinkes lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Į Lietuviai į Kalifornija
■ Kas tik norit užsiimt naudingu darbu—far- I 
X meryste, puikiausioj vietoj ant pasaulio, su vi- 9 
! sais parankumais, tai atsiųskit savo ir pažįsta- | 
I mų adresą, o mes jums atsiųsim gražią knygelę * 
į su paveikslais apie Kalifornijos farmerystę.

| International Land & Cnlnnizatinn Gn.. | 
J 1416 E. first St., Los Angeles, California. J

BALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION
| Žolėn nuo visokiu bloffumy.
’ P. J. BALTRŪNAS, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III

PricS gydymą
griot! jos. T’žs 
tutu ju^u prige:

“TE1SYBH
Parašita ouroj 

Bingo specialisto, kuri 
oje randas įvairios žl

! tlejitniis plauko odos 
galvos. ITiežastis slin- 

. Kimo plauku ir žilumas ’ JįjS
I . o i; 1 O ~

■ .. i - ' i -
■ i ■ . f ■ 

vonos nuo Užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI, 
t MOS galeme pert!- 

krenti kiekviena, Kad 
gyduoles < ’A l .VACĮ.1 RA 
sulaiko slinkimą, plau* 
ku praSalina pbilskote® 
ir augina Kražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsiuva
mo kiekvienam dolor-* 
Ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” iSpiaukcte Že- 

šeštoic savaite i'111'1 atspausto, kuponu 6AVUHV. jr sluskete Landen.

UNION DABORATOR Y, Box 431, Union* 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

41 Box 431, Union, N. 
Siufitu i dedamas 10 o 

kojinio kaštu perslutimo 
st i man tojaus jusu dolerine 
vacura N,' 1 ir knygute 
Plaukus.” (Pastuskėte sykiu kuponą m* 
justi antrašu.).

X TEL. Canal 2118

I Dr. A. L. YUŠKA į
CHIRURGAS X 

t., Chicago, IB. A 
W kumpai Ic-Ujs gutv.

| Dr*. Renier į
| SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS, f 
| Mano Hpcciališl,.urnas yra gydyme paslaptingų vyrų ir motorų lirų. | 
K Chroniškos ligos vyrų ir inolerų yra gydomos su dideliu pasiju ki- J 
| mu. Ligos FIJSLūS, INKS't'U, PILVO, KRAUJO, NERVU ii Sh l | 
| ROS.. PATARIMAI DYKAI 

s Užsiscnėjusios ligos, 
g reikalaujančios ilgo gy 
g dymo, yra mano speci- 

ališkumas. Mano re-
Į komendaciją yra dide- 
r lis skaitlius pasekmin- 
I gai išgydytų pacientų.
J Visiems viena kaina, 
i 1827-29 Blue Island Av.

zųs ir svarus, sintį skaudą ne
žiūrint į jų padiejimą.

Vyria tįsis berniukas turi šes 
šis ir puse metu amžiaus, ant-

raraNMMM«W 
. - iiil|įĮ|į‘.>«lii'*1*

krautuvė!

^1* Fu*W * P SS



Apžvalga

NEUŽMIRŠKIME JŲ

Mdress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

Pabraižos
Redakcijos Straipsniai Duokdie daugiau tekių

uzau

muškite

Redakcijos Atsakymai

jaiųjų žmonių skaičiaus, o

$5.00
$3.00
$1.75
$1.00 
$6.00 
17.00

LAIKINOJI VALDŽIA IR 
DARBININKAI.

isz 
įpic 
isz

Pėtnyčios 
susirinkimas

3214 So. 
16.000. 

krautuve, 
16,000 

3240 
9.000.

L Plaut LitluTif Dienraštis Amerikoje
NAUJIENŲ BENDROVE Ine 

** Kasdien, išskiriant nedeldienlus

Atsaukt konskrip 
cijos įstatymą.

muni (t.> 
program o. 
nori

amerikieliams, 
vieną laikraštį 
O nauda butų 

. Tuo budu 
tremtiniams

K. Bartulis, Livingston, Ill 
“Naujosios Lietuvos 
toks 
skuja 15, Petrograd, Russia

kalus i 
trumpai 
daro šitaip 
šia s

; buna 
ipverti 

stovi $100.000, o kai pri

žiurkės kaltos - 
žiurkes

ji galėtų moralę ir materialę 
naudą atnešti Lietuvos atstaty
mui

O Steklovas yra dagi “bolševi
kas.” Ir savo kalbą,<jisai laikė 
tada, kada dar buvo laikinoje 
valdžioje Miliukovas su Gučko-

Viso labo .... $390.000.00 
ir tokiu budu butu ir vilkas 
sotus, ir avis ciela. Lietuviai 
ingytu puikiausi turtą, ir pa-

orgamzavimą.
kad pir-

ilžagareiviais ii

lytota Ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tiesiai Naujiem) Redakcijai, o i._
(tu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
tekant platesnius tarpus tarp eiluči 
rankraščius taisyti Ir trumpinti, 
arba gražinami atgal, b " _

br ilstančia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt

kad ne spekuliantai

NAUJIENOS
h

Liftuaniaiini Daily News
Į mano rankas pateko įdo- 

miausis dokumentas.
Apie “Vilkus ir Avis?’
Arba kitaip: apie Tautišką

atstatymo’ 
nes jos ne 

ima darbiniu

ne Redaktoriaus 
1 

Redakcija pasilaiko visas tei- 
etinkami spaudai raštai naikina- 

ei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

ir nuo rimtumo ir nuoseklu
mo svarstymų. Taigi ragi
name draugus tą sumanymą 
apgalvot ir atvykti, gerai 
prisirengus prie diskusijų.

Jeigu susirinkimas nutars 
padaryti pradžią Darbinin
kų Tarybos steigimui, tai 
reikia žinot, kad jo dalyvau- 
tojai pasiims ant savęs dide
li ir sunkų darbą. Ne tik kad 
tas darbas bus naujas ir ne
priprastas mums, bet ir prie
šininkų jisai sutiks daugiau,

viena, kad misijos 
i valo ne remi lai- 
, bet verst ją ir 

į savo ran- 
antra, kad 
vemt val- 

pildys jų rei-

kaip tie seno- 
sėdėjome, ti- 
kad “posėdis 

priežastis, 
neužgrobėme 

priežastis politinė.

Didžiuma jų 
Tuo kė- 

da sunkes- 
kenčia ne- 
Maža kas

su lietuvių tautos tarybą, kuriu 
srovių: socialistų, 
klerikalų atstovai, 

da u gel i s da r b i niūk ų

ir ant galo jie duoda kiekvie
nam depozitoriui tiek vertės Še
rų, kiek jisai buvo pasidėjęs pi
nigų banke. Su tais Šerais de
pozitoriai paskui galės daryt, 
ką norės: jeigu jiems patiks, tai 
jie galės kadir padovanot juos 

Ghrist-

Todel, šalin klerikalų tarybos 
ir tautininkų “atstatymo” bend
rovės! Lai gyvuoja Amerikos 
Liet. Darbininkų Taryba!

M. Pinus.

ar, ne Cihcagoje, metams 
ei metų .................. ..
ms mėnesiams ..................
em mėnesiam..................
ladoįė, metams ..............
‘opoje, metams ..............

DEL ĮSTEIGIMO DARBININKŲ 
TARYBOS.

duotis; tvirčiaus galėtų juos su
traukti j vieną vietą ir veikti so- 
lidariškiau, nes j on susispiestų 
visos pirmeiviškos ir darbinin
kiškos partijos, unijos ir drau
gijos bei rateliai, kurie šiandie 
veikia atskirai.

Pagal paprastą tvarką, esan
čią šitokiuose atsitikimuose, 
bankas turėjo but uždarytas, vi
sas bankieriaus turtas suskaity
tas ir išparduotas, kad sugrąži
nus pinigus depozitoriams. Bet, 
depozitoriams iki šiol atmokėta 
tik pusė pinigų. Kitos pusės jie 
negauna.

Užsisakomoji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 
ĮBty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
■teagoje metams $6.00, pusei me-

valdžios. Mes ne vienos mi
nutes neabejojome, kad ta$ 
pats programas, kurį dabar 
vykina laikinoji valdžia, visai 
Rusijos buržuazijai plojąnt 
delnais, butų (iššaukęs iš vieš
pataujančiųjų klesų pusės e- 
nergingiausią pasipriešinimą, 
jeigu jisai butų vykinamas po 
darbininkų ir kareivių tary
bos fiirma.

dėtu pamatus...
Apie Olszewskio 

apvertinimą šitame 
aš nekalbėsiu, nes

Viena, pirmose 
dienose mes dar 
kuo pasiremti.

priešais save 
masą. Iš

Įeitų visų 
tautininkų 
tai aš ii 
per Naujienas stojom prieš to 
kios Tarybos 
Mes tada nurodėme 
meiviams su

nuosavy- 
isz- 

$378.000.00 
demo- 

12.000.00

si vietiniai kalbėtojai. Ren 
gimu užsiima Chicagos Lie 
tuvių Draugijų Sąjunga ii

adresas
Naujoji Lietuva”, Podol-

Ateinančią petnyčią, bir
želio 29 d., šaukiama didelis 
Chicagos lietuvių darbinin- 
ky susirinkimas (Meldažio 
svetainėje). Tenai bus ap
svarstyta sumanymas steig
ti Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą.

Apie tą sumanymą “Nau
jienose” jau buvo daug rašy
ta. Kiek patyrėme, darbi
ninkiškoji visuomenė yra la
bai užinteresuota juo. Gali
ma todėl tikėties, kad susi
rinkimas, šaukiamas to su
manymo išgvildenimui, pri
trauks skaitlingą minią žmo
nių.

Ir tai butų geistina. Bet 
susirinkimo pasisekimas pri-

Tuose miestuose, kur nėra 
lietuvių kalbėtojų, patartina 
draugams veikti išvien su 
kitų tautų darbininkų orga
nizacijomis.

gaiš $12.000.00, už 
kokias jis turi pardavimui, ir 
tas tris mažesnius 
bes, tada turtas paimtas 
nesztu . .

Grynais pinigais

J. Olowieckio
3251 S. Halsted st

Eagle Music House 
So. Halsted St.

2 Lotai, 50x125 
3215-17 Š. Halsted St 8.000

tas musų darbininkų judėji
mo žingsnis. Klerikalai, pa
vyzdžiui, jau dabar pikčiau
siai atakuoja tą sumanymą.

To bijotjes nereikia. Bet 
reikia turėt omenėje, kad 
Darbininkų Tąryba turės 
but generale darbininkiškų 
jiegų mobilizacija, jeigu bus 
norima, kad ji pajiegtų at
likt savo uždavinį.

Viename pirmesniųjų 
“Naujienų” numerių buvo 
trumpai pabriežta tie prin
cipai, kurie galėtų but pa
dėti j Darbininkų Tarybos 
veikimo pamatą. Pakarto
sime juos: tarptautinis dar
bininkų solidarumas; kuo- 
greičiausia taika Rusijos de
mokratijos priimtais pama
tais ; laisva demokratinė Lie
tuva.

Šitie principai galėtų but 
gal dar papildyti vienu-ant- 
ru dėsniu arba kitaip sufor
muluoti. Bet jie, musų su-

Viso $8.500.00 
Judinamasis gi turtas, 

ris yra apkainolas 
$107.000.00, iszpardavus 
licitacijos gali atneszt i 
$10.000.00, kas sudarytu 
viso apie $396.000.00, paden- 
ginčui skolos $390.000.00.

Jeigu gi depozitoriai sutik- 
tu paimti visa virsz paminėta 
nejudinama j i turtą, iszski- 
riant tuos 3 szmotelius, vertes 
$8.500.1)0, tai turėtų $378.000, 
o jeigu p. A. Olszewskis, su-

įsteigti tokią Tarybą, kuri re
prezentuotų vien pirmeiviškas 
draugijas ir veiklų prisilaikyda
ma darbininkiškų-socializmo 
principų?

Į tą klausimą galima atsakyti, 
kad naudinga. Naudinga del 
trijų priežasčių

1. Toki

savo fren tams 
mas presents.’

Tuo budu ir pasidaro, kad “ir 
vilkas sotus ir avįs Čielos.” 01- 
szewskiui nepriseina mokėt pi
nigų, o jo depozitoriai “gauna” 
atgal savo įdėlius. <

Dabar paduodu žodis žodin 
patį dokumentą, kuriame ta 
bizniškai-tautiška propozišen iš
dėstyta. štai jisai*.

šerlokas Holmes.
? žiurkes!
Tos žiurkės daugiau-

Chicagoj, pavyz- 
tok j arduose ir kitose js- 
kurios ką nors bendra 

maisto gaminimu, pri
de. lai kad mušite 

muškite atsargiai, kad 
nepataikytumėte

Jus žinote, kad privatinis A. 
Olszewskio bankas įlindo į sky
lę. Jisai priėmė iš žmonių —- 
daugiausia savo tautiečių — ke
letą šimtų tūkstančių dolerių de
pozitų. O kada žmonės parei
kalavo jų, tai jisai negalėjo ati
duoti. Tos priežasties delei 
bankas pateko į “rcceiverio” ran

cių , nuo 
gaus Šerus 
siaukavimo savo tautiečių labui 
aš dar niekados nešini matęs.

Lai gyvuoja vilkai ir avįs! 
Ura!!! Tautietis.

Tautieti s.

į tris menesius Amerikos plie
no karaliai gavo $118,000,000 
pelno. Pagalvokite, kiek musų 
draugų darbininkų nustojo svei
katos, kiek badavo kol kapita
listams tą pelną sukrovė.

M. šilkaitis.

Konskripcijos įstatymas 
labai nepopuleriškas. žmo
nės didžiausiai nepatenkinti 
juo.

Jisai buvo padarytas be 
žmonių pritarimo. Ir jisai 
yra priešingas Su v. Valstijų 
konstitucijai.

Reikia reikalaut, kad kon
gresas atšauktų jį.

Socialistų Partija jau pra
dėjo darbuotieš per savo at
stovą kongrese, drg. M. Lon
doną, kad konskripcijos įsta
tymas butų atšauktas.

Yra vilties, kad atšauki
mo sumanymas bus neužil- 
gio įneštas kongrese. Bet 
kad jisai turėtų pasisekimo, 
tai reikia žmonėms paremti 
jį. Jeigu žmonės smarkiai 
.suk reikalaut to įstatymo 

.aikinimo, tai politikie
riai Washingtone bus pri
versti jų paklausyti.

Lietuviai visose kolonijo
se taip-pat žada energingai 
prisidėt prie kovos su kons- 
kripcija. Iš daugelio mies
tų ateina žinių, kad lietuviai 
darbininkai ketina rengti 
^didelius protesto mitingus 
prieš konskripciją.

Ypatingai subruzdo chi- 
cagiečiai. Liepos 4 d. jie pa
darys visą eilę viešų mitin-

li tarnaut kaipo medžiaga 
toms diskusijoms, kurios tu
rės išaiškint bendruosius 
Darbininkų Tarybos tikslus 
ir kelius.

Bus gera, kad kiekvienas, 
kurs ketins ateit į busimąjį 
pėtnyčios susirinkimą, pa
nagrinėtų juos išanksto. 
Tuomet nebus didelio keb
lumo prieiti prie kokių-nors 
nutarimų.

Ar lietuviai darbininkai 
nori smarkiau veikti savo 
klesos reikalams? žinoma, i 
kad nori! Klausimas eina ti-l 
ktai apie tai, kaip padarius, 
kad jų veikimas butų smar
kesnis.

Ar Darbininkų Taryba 
bus tinkama tam tikslui? — 
Štai ką svarstys pėtnyčios 
susirinkimas.

kti negalima. Lygiai kaip ne
galėtų pavesti vežimą, jeigu pa
kinkytum gulbę, vėžį ir lydeką, 
nes vienas trauktų augštyn, ki
tas stumtų atgal, o trečias trauk
tų žemyn į vandenį. Tai tas 
pats butų ir yra iš tokios tary
bos, kuri susidėtų iš griežtai 
priešingų srovių atstovų. Bet 
tą klausimą palikim, nes tai jau 
praėjo, o dabar tai imkim dis- 
kusuoti sekamą klausimą, kurį 
Naujienų red. pakėlė, būtent, 
«r naudinga butu darbininkams

nuosavybių 
dokumente 
nedaug ką 

teišmanau lame dalyke. Žinau, 
kad su tais apvertinimais deda
si kartais keistų istorijų 
pavyzdžiui, taip, kad “i 
nime 
seina nuosavybė parduot, tai tos 
sumos vietoje atsiranda kokie 
$25.000 arba ir mažiau. Todėl 
ir nekalbėsiu. apie tai

Nejudinamosios nuosavybes, 
kurios turi didžiausia verte, 

yra sekanezios:
Milda Theatre, 3138-40-42

S. Halsted St., vertes $200.000
Kulio aptieka, 3259-61 S.

Halsted St., vertes 48.000. 
A. OlszeWskio rezidencia, 

1036 W. 79 St., vertes 45.000.
Halsted Fur. House & Ga

rage, 3222 S. Halsted 36,000.
Lietuva Theatre

Terma of SabacrlptioMl 
!■ Chlciro, by carriers, per week. 

12 cents. By mail one year, $6.09; 
tlx months, $3.50.

Outride Chicago, by mail, one
year ..........................  11.00

Six months.............................. .91.00
Three months .................  01.75
Canada, one year .................$0.00

European countries, 1 year .. 07.00

Del dviejų priežasčių 
ko Stcklov, 
ir politinės, 
revoliucijos 
neturėjome 
Mes turėjome 
lik neorganizuotą 
visur ėjo žinių apie besiarti
nančią kontr-revoliuciją. Iš 
visų pusių ėjo pranešimų, kad 
į Petrogradą traukia kariuo
menė tikslu numalšint revo
liuciją. Mes, 
vės rymiečiai 
k indam i save 
tęsiasi.” Antra 
del kurios mes 
valdžios
Revoliucinė demokratija ima 
valdžią į savo rankas tiktai 
tuomet, kuomet liberalė bur
žuazija nusibankrutija,, kuo
met ji, vykindama savo pro
gramą, stoja į kontr-revoliu- 
cijos kelią. Tokio padėjimo 
pas mus nebuvo, nėra jo ir 
dabar. Buržuazija puikiai 
numanė ir numano, kad ji 
turi plačiais nusileidimais su
likti demokratijos reikalavi
mus 
vo

naujame banke, o jo depozito- 
riai laukia. Ir ką-gi jie veiks 
nelaukę, kad nė dievas, nė val
džia, nė niekas nepasirūpina iš
gauti jiems jų pinigų?

Buvusis privatinis bankinin
kas yra dar kaltas savo depozi
toriams $390.000.00. Kada-nors 
jisai betgi turės su jais atsitei
sti. Taigi tuo tikslu, kad atsi- 
teisus su depozitoriais, ir tapo 
sugalvota šis straipsnio pradžio
je minėtasai biznišlįas — arba, 
jeigu norite, tautiškas — pasiu- 
lymas.

Jo prasmė, trumpai sakant, to
kia: gerbiamiems depozilo- 
riams, kurie pasidėjo savo pini
gus gerbiamojo A. Olszewskio 
banke, siūloma ne pinigai, o 
Šerai.

Depozitoriai norima padaryt 
dalininkais tam tikrų korporaci
jų, kurios bus įsteigtos, kad pa
ėmus į savo rankas buvusiojo 
privatinio bankieriaus turtą.

iš korporaėijaš steigs (ar 
gia) p. Olszewskio rei- 
itstovaujantįs žmonės, 
sakant, jo ageptai. Jie 

surašo stambesnia- 
p. Olszewskio nuosavybes,

Bet štai kur aš jaučiuosi esąs 
kompetentišku
džių: delei p. A?Olszewskio pa
siryžimo “sutikt damokėt gry
nais pinigais $12.000.00.” Tik 
jus įsivaizdinkite: buvusis pri
vatinis bankicrius pasilikęs kal
tu savo depozitoriams tris šim
tus devynias dešimtis tūkstan
čių dolerių, “sutinka” damokėti 
jiems iš savo kišeniaus dvyliką 
tūkstančių dolerių gry-nais pi- 
ni-gais! Atiduoti į serus savo 
“prapertes”, kurios taip puikiai 
“apvertinta” ir dar pridėt kele
tą tūkstančių dolerių grynių 
gryniausiais pinigais!!

Tuos grynus pinigus p. Ol
szewskis, beje, neduos savo de
pozitoriams į raukas (nes imti 
grynus pinigus į rankas, tai yra 
bankieriaus, o ne depozitoviaus 
pašaukimas), bet jisai “sutiks” 
pridėt juos prie savo “proper- 

kurių depozitoriai 
Tokio didelio pa-

Viso $378.000.
Be lo dar yra keletą mažes

niu nuosavybių, kurios turi 
menkesniu verte, kaip sztai:

1 Lotas, 3131 So. Halsted
St., verias .............  2.000.00

Medinis namelis, 3135 S.
Halsted St., vertes 3.000.00

Mūrinis namas, 3131 Forest 
Ave., vertes............. • 3.500.00

gyni
kartų mes turėjome progos pa
rodyt, kad ta nuomonė pilnai 
sutinka su Rusijos socialistų ta
ktika. Bet paduosime čionai 
dar vieno įžymesniųjų Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary
bos nario, J. M. Steklovo, žo
džius, aiškinančius tos įstaigos 
poziciją, štai ką pasakė Stek- 
lov vienoje savo kalboje, laiky
toje Tarybos susirinkime kovo

kalbėtojas aiškina 
liukų ir kareivių at 
masis komitetas, tu 

rėdamas savo pusėje visos revo
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šimtai, tuksiančiai lietuvių 
skursta Rusijoj 
nepažįsta rusų kalbos 
liu jų padėjimas yri 
nis. Tie tremtiniai 
apsakomą vargą.
jais rūpinasi. Ypač jie yra ap
leisti dvasiniu žvilgsniu.

O t o neturėtų būti. Juk da
bartiniu laiku amerikiečiai šiaip 
taip per laikraščius surado savo 
gimines, draugus bei 
sus, gyvenančius Rusijoj 
ne turėtų pasi tenkinti 
tik laiškų. Jų būtinas privalu
mas yra siuntinėli tremtiniams 
laikraščių. ^„Griuvus Mikės so
stui cenzūra pasidarė švelnesnė,. 
Vadinasi, galima pasiųsti dar
bi n i n k i š k ų 1 a i k r a šči ų.

Juk mums, 
užpren umeruoti 
nieko nereikštų, 
neapsakomai didelė 
mes suteiktume 
dvasinį peną.

Ar šiaip ar taip, bet mums 
vertėtų pagalvoti apie tai .

Barbora V. Jackštienė.

nuomonę išreiškė ir 
m j ienos”. Jau daug

darbininkams. Jau laikas ir la
bai laikas proletariatui valdyti 
pasaulį, nes tie, “Dievo patepti- 
niai” taip nugramzdino varge 
pasaulį, kad šiandie tik vien 
siaučia nuožmus darbo žmonių 
pavergimas, jų žudymas ir nai
kinimas viso turto. Taigi ir 
mums, lietuviams darbininkams 
butų gėda, kad musų klesos 
priešai, klerikalai su tautinin
kais, paimtų viršų ant darbo 
žmonių ir juos paskui nuožmiai 
engtų taip, kaip engia (iš “Die
vo malonės”) kitų tautų valdo
nai..

Laikinasis V. Durnos Ko
mitetas, tardamasis su pildo
muoju darbininkų ir kareivių 
atstovų komitetu, skaitėsi su 
mumis, kaipo su lygia puse. 
Pasitarimų pasekmėje, po lai
kinosios valdžios sutvėrimo, 
kartu su jos deklaracija buvo 
paskelbta ir musų deklaraci
ja apie valdžios rėmiiną tam 
tikromis sąlygomis. Pats sa
va imi suprantamas dalykas, 
kad, surišę valdžią ta sutar
tim, mes save taip-pat iki tam 
tikro laipsnio surišome.

Mes 
kinąją 
tiek, kiek ji eis keliu pildymo 
to progranio, kurį ji priėmė, 
darydama sutartį su mumis. 
Buržuazinė valdžia, kurią pa
statė revoliucija, apsiėmė iš
pildyt musų programų mini- 

tą dalį socialistų 
kurią socialistai 

įvykini, dar kapitalizmo 
ai tebeviešpataujant.

“N.” Bed.). Į kompromisą 
ėjome ne mes, o buržuazija 
savo laikinosios valdžios as
menyje
Tolinus

*Musų spaudoje buvo daug ir 
karštai svarstoma klausimas 
santykio tarpe laikinosios Rusi
jos valdžios ir revoliucinės dar
bininkų klesos. Tuo klausimu 
buvo išreikšta dvi pamatines 
nuomonės 
darbininkai pi 
kinąją valdžią 
pa tiems pasigrobt 
kas šalies valdymą; 
darbininkai privalo 
džią tiek, kiek 
kalavimus, ir k;
užvaldyt šalį dabar butų klai

---- Į1------------- ------------------------ _ --------- 1----

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

n t laisvų demokratinių
pamatų, kaip politikoje, tai]) ir 
industrijoje, nes darbininkai, 
luredaami organizuotą sp 
pavartotų tą spėką del savo 
kalų ir gerovės.

3. Tokiai Tarybai esant, nu 
pultų visokios klerikalų “tary 
bos” ir tautininkų 
Lietuvos bendrovės 
begautų užsi 
kuose ir negalėtų kalbėti visos 
Lietuvos vardu, kai]) jos šiandie 
kad daro. O tai butų klerikalų 
ir tautininkų žlugimas.

Vadinas, tokia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Taryba neštų 
milžinišką naudą darbo žmo
nėms, tik reikia kuogreičiausia 
ją organizuoti. Gaila, kad da 
kiti darbininkiški soc. laikraščiai 
neišreiškė savo nuomonės. Bet 
galima tikėlis, kad jie mielai 
tam pritars, nes tai yra būtinai 
reikalingas teks ryšis užmegsti

Po plynių!
Visi rėkiame ant brangumo, 

viis gvlotu šaukiame, kad bul
vių svaras du grivinų, kad mil
tų svaras du auksinu, kad cuk
raus svaras dvi berlinkos — žo
džiu, kad nori žmogus valgyti, 
o negali nieko įkąsti.

Kas kaltas?
Šaukiame ant kapitalistų, ant 

Irusių, ant maisto spekuliantų.
Valdžia per savo nuskirtas 

komisijas su žiburiu dienos me
tu j ieško kaltininkų.

Veltui. Jų kaip nesuranda 
taip nesuranda.

• Reikėjo tikro šerloko Holme- 
so, kad nevydonus susekus. Ir 
ačiū dievams: toks šerlok Hol
mes atsirado ir bematant visa 
susekė.

Susekė 
kalti, ne maisto kiaulės kaltos, 
ir niekas kitas nekaltas, bet —

Žiurkės kaltos!
Na u j asai šerlok Holmes, Ame

rikos Agrikultūros Kadetų pre- 
zindento C. O. Frisbic asmenyj, 
tatai susekė ir visam pasauliui 
paskelbė.

Žiurkės kaltos!
Tos biaurybės žiurkės Ameri

koj suėdė sunaikino per metus 
daugiau kaip už 250 milionų do
lerių vertės dagos ir visokių 
maisto produktų, ir dėlto pagim
dė nesvietišką gyvenamųjų 
daiktų brangumą!

—Muškite žiurkes, jei norite, 
kad maistas atpigtų, — sako 
naujasai

—Muškit
Pastaba, 

šia veisiasi 
dzin i, S 
taigose 
turi su 
statvmu %.' 

žiurkes, 
vietoj žiurke 
buožėn Annourui ar Swiftui ar 
šiaip kuiliai nors kiaulei.

Ubu a tTawrauuu

Revoliucijos šuolis bu
tą ip didelis, perversmas 

taip netikėtas, kad buržuazijos 
psichologijoje (sieloje) įvyko, 
staigus pasakiškas persilau
žimas...

štai dar vienas samprotavi- 
\ mas, kodėl mes nepriėmėme 

i’L -ii.;::;

Socialistai turi but dėkingi 
kunigams. Jie geri agitatoriai. 
Betgi geriausias ir vaisingiau
sias agitatorius, tai kunigas Ma
kauskas: kur tik jis atsilanko su 
savo “konferencijomis,” ten 
tuojau socialistų kuopos narių 
skaičius kaip ant m 
ga, o kur kuopos nebuvo, ten ji 
įsisteigia.

Duokdie daugiau tokių Kris
taus mokslo — išvirkščio — 
skelbėjų; tokių Dievo tarnų 
skaitančių save už patį Dievą 
didesniais; tokių doros, kurios 
jie palįs nepripažįsta, platintųjų; 
tokių socialistų šmeižikų; tekių 
socializmo griovėjų; tokių pa
leist liežuvių kai]) kad tasai p&- 
skilbusis “metodologijos” kuni
gas, ir greitu laiku susilauktu
me, kad visi Amerikos lietuviai 
pataptų socialistai.

Daugiau tokių kunigų M alia-

i.'1 .■ f

ieago, III

Apie “vilkus ir 
avis”.

Tas dokumentas įai bizniškas
— arba, jeigu norite, tautiškas
— pasiūlymas buvusiojo privati
nio bankieriaus, p. A. Olszews
kio, depozitoriams. Toks pa
siūlymas, kad, anot dokumento 
žodžių, butų “ir vilkas sotus ir 
avis čiela.”

klišio

1/



Senas Vincas
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Chicago Surface Lines APTIEKA

Tel. Drover 7042

Greitai ir Pastoviai
A V .it?A

Z - ■

Daug Gyvasčių Pražuvo

PATS

OFISO

ATEIKITE 
PAS MANE 
TUOJAUS

galite 
daly- 

ir ne
ką ipo

NUO 
KRAUJO 
LIGŲ

del užmoks 
yra faktas, 

Visi atsilan
ai EGZAMI

9 ryto iki 8 vakare
9 iki 12 dieną.

Joje surašyta daug įdomių dalykų, kurie 
padaro Chicagą Vakacijos miestu ir ideališka 
vieta praleisti vasaros laikų.

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

Ar jus esate susipažinę su garsiomis ir zm 
geidžiomis vietomis antrame Amerikos didžiau 
šiame mieste?

Pamatykite musų didžiausią pasi 
yrimą iš “Ice Bakšių,” lovų ir Di

Hutatoan receptas m didžiausia atyda, 
Mėžia r in t, ar tie receptai Lietuves ar 
Amerikos laktatą, Tai vienatinė Jie- 

tuviŽka aptiek® Butone ir M«u»»aek«- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kio* tik pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalaut per Kalikus, o ai prisiu
siu per oxpresg.

K. SSidlauslcis 
Aptlekorius ir savininkas

SOUTH BOSTON, MASS.

Jis iš- 
apkabino jos 

augštyn 
jam į

Rašykite mums reikalaudami sulauk 
Stomos knygutės ir Chicagos

Nors 
praktikos 
kviesti j savo ofis 
nuomonę. Jeigu ii

—Žinoma. Bet jie labai at
sargus. Dažniausia jie kviečiasi 
mus pas save į klebonijas.

—Kokiu bildu jie pasikviečia

TEIHINGIAUBIA IR GERIAUSIA O
LIETUVIŠKA W

jaunikis
vedė?

—‘žinoma. Apsivedė be kuni
go ir gražiausia gyvena.

—Ar jis tamsios nedraudė ei
ti pas kunigų už gaspadinę?

—’Draudė. Pasakė: “Daryk, 
kaip tau tinka, vienok krimsi- 
si, bet bus vėlu.”

—-Na, o dabar, ar sutiktum 
tekėti ir vesti gražų šeimynišką

Yra aiškiai parodoma, kaip pasiekti visas 
vietas ant gatvekarių iš bile kurios vietos Chi- 
cagoje. Sėskite į gatvekarį ir pamatykite vi
sas Chicagos vietas.

parlamentą ir laboratoriją, 
Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 

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

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

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

Ta ip b e va i k šči o da m a 
vietą, praleidau ir 
dovanotus namus n

Šitas Pečius yra vėliausio išdirbimo
(Su gesu ir anglimis) vartojamas vasarą ir 

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

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

AA gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiauaiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijimą kraujo, Stricture, ža
liavimą, Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jiegų, Raudonąją gyslą. Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
AA vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
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, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,įr stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimės.

Del Chicagieeių, kurie yra “svečiai” savo 
mieste ir del tų, kurie atvyksta pasižiūrėti šio 
didelio komercijos miesto, sulankstomą knygutę 
ir žemlapis užvardinti “How to see Chicago” y- 
ra prirengta per Chicago Surface Lines.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiursimas ir teisingas pažinimas ligos lankiai atranda 
ligas ncpatčmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nčra 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, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos:
Nedėldieniais nuo

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.

AA noriu tos progos pasi- 
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
li«r» arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliu- 
th. kiek laiko reikės iki jj 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausia* išlaidas, už 
kurias aA galiu del jo atlikt. 
AA gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODO8 iAgydo, kuo
met kitos negelbsti.

—Kokie žmonės iš užsiėmi
mo daugiausia lankosi prostitu
cijos namuose? — paklausė jis.

—Daugiausia saliunininkai, 
nes tuodu bizniai labai artimi 
giminės. Paskui seka: teisėjai, 
policistai, šiaip visokio amžiaus 
ištvirkėliai, ir kunigai.

Visokių didumų lovos 
springsai

iŠ tvirtos minkštos plienines dratos. 
padaryti. Geriausia pasil- $ Jį *>C 
sėjimui, tik po .............

Išleidžiamas stalas nuo 42 
colių iki 5 pėdų.

Padarytas iš ąžuolo. Kojos ir 
apačia apskrita arba ketvirtainė; 
yra labai tvirtas ir dai- fJE 
lūs, liktai po ................. OsUv

—Per išpažintį ir telefonų.
-Ar jie visi tiki į Dievų, kaip 

kad skelbia?
—-Didelė didžiuma bedievių, 

bei yra ir karštų katalikų.
—Jie tiki į Dievų ir pa leist li

nų vienas
jos namus

Ar senai tamsia pametei ti
kėjimų? — paklausė jis.-

—Kas tamstai sake, kad ai 
pamečiau katalikų tikėjimų? — 
nusistebėjus paklausė ji.

Niekas. Bet juk griekas pa

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

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtimu, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svarus, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerkles ligas, arba kitokią uŽsisenėjusią, 1> 
gai besitęsiančią ligą?

Š esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa* 

aš suteiksiu jiems savo geriausią 
rasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 

stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIECIU ATSILANKYTI.
p* n DTTD f 422 8°’ State Street, Chicago, Illinois.
U Iv. Jlj .U Iy u L □ u Priešais Siegel Cooper and Company

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

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

7^*7% mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag-
vkoMiiwiim ĮjJJ JA f A (Ą gi-X ir pilno Įrengimo BacteriologiMka la-

ų/Ų/v/ boratorija ir Kraujo Egzaminacija atl-
*1 I i LyJ-T“***—dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aB ap-

siimsiu gydyti jųsų ligą, jiįsų sveikata ir 
«p€ka bus Juma sugrąžinta. Ateikit pas 

yvA./ SI j— tikrą specialistą ir ne prie imituotoji),
4 FI !■ *0 Tikras specialistas neklaus jus, kur joms

gį^jĮ 1 skauda ir kokią jus ligą turite, bet j>a
SSkI OT*~ir~ ‘ Juma pasakys pats, po apžiūrėjimo,
f Tur r K® Or- c-H-HA8R 
f! UW MW Mentor Bldg.
W K V®/'/ Paimk elevatorį. Kambarys n22
w . j3į . JT Lllffif Prieš North American Cafe.

VM S. State St. St. Kampas Monroe 
1 Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka-

re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

gyveninių, be kunigo pal 
mo?

— Moteris nuleido akis žemyn, 
paraudo, numėtė sigaretų ir pra
dėjo kartoti:

—Pervėlu, pervėlu...
Visųi nevėlu. Tamstos vei

das, protas ir kūno aiškumas at
rodo visai sveiki. Sutinkate bū
ti mano moteria?

—Aš... aš... Prostitute... tam
stos moteria?!...

—Taip. Mano žmonelė, ku
nigo sesuo, atsiskyrė su manim 
todėl, kad aš bedievis. Ji gaspa- 
dinauja dievotam kunigėliui, 
kaip kad tamsta gaspadinavai. 
Sakykite: ar sutiktumėte būti 
man gyvenimo drauge?

Moteris palinko į jį 
skėtė rankas 
kaklų. Ji atlošė galvų 
ir, šypsodamos, žiurėjo 
akis...

Sulygink Musu Kainas ir Tavora su Kitu
Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi pirkt ka-nors iš rakandų, tai nepadaryk klaidos, 
tavora ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras ir žemesnės k

leistuvauti.
-Griekas! — ironiškai atkar

tojo ji. --- Tamsta ar niekuo
met nesugriešiji?

—Žinoma, kad taip, bei aš ei
nu išpažinties.

O po išpažinties, kuomet

SILPNI >
NERVUOTI O W 
SERGANTI W i
DAKTARAS COATES atgabeno j AJ miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose klini- 
o»e ir ligonbučiaose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
goni* ažkviečlamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UZDYKA. Atminkite, 
a* rrdž iau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. AA UgydŽiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite Šiandien.

30 m. Prakt. ir šimtai išgydytą vyry - Tai mano reputacija
Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTA8, arba 

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAP8ILEI8KIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PA8IKALBfiJIMA, ^A- 
81K ALMĖJIMAS ir mano PATARIMAI rr« UŽ- 
DYKA ir LABAI U2TIKIMI. Jei apMnrėjimas 
pertikrins mane, kad Jųsų liga nelAgydnma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite plnigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manyk it, kad del reputacijos aA pasiekiau 
specialistas del ligų Žmonių, kad mano relkalavl 
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi 
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aA gydau vyrus per 30 metų.

a užtikrinti mano paties YPATIdKA ATYDA, kadangi 
visus LIGONIUS

ai yra visiems prl 
kaip turtingiems taip lt 

beturčiams. *

noriu prašalinti nuodus iA jųsų gydymo systemos vienu gydymu. 
VALANDOS: 9 ryto iki 8:36 vakaro. NEDALIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor 

Priei Siegel Ceeper A Co.

Dr. Layton
14. S. 11ALSTED ST., ARTI MADISON, CHI

K. KULIS, Sav. Phone Drover 9757. Chicago, Ill
:ti:n | H..M.3OO^C1E3KS£3I

Po to, gavau darbų pas tur
tingų pirklį. Algos gavau pen
kis dolerius savaitėj, valgį ir] 
kambarį. Bet iš šios vietos tu
rėjau išeiti todėl, kad atsisa
kiau meilauties su jo ištvirku
siu septyniolikos metų sunum. 
Jis pradėjo mane visaip perse
kioti ir, gabaus, paėmė savo mo
tinos brangius karolius, įkišo į 
mano valizų ir apskundė moti
nai, kad aš juos pavogiau. Už 
tokių jo niekšybę gavau tris mė
nesius kalėjimo.

Daug dar perėjau vietų ir veik 
visur sutikau tuos pačius pyra
gus: mažų algų, po kurių pasis
lėpusi tuno didelė prostitucija.

š vietos į 
man kunigo 

paliko vie- 
į prostituci-

išradėjai
i Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

i! parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
I; ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 

; egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
!su randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

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

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
■ KXAM1NACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

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

VISUS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbę j in
Valandos nuo •«• x /n rp 
9 ryto iki 8 v. U V L I 
rak. NedeHom c, « z
nuo 10 iki 1. n i v
219 SOUTH DEARBORN STREET

Vyriškis atsiduso, 
degtukų ir užsidegė 
Moteris pažvelgė jam 
sudėjo gražioj šypsoj lupas, a G 
kišo krutinę priekin, padėjo al
kūnę ant stalo ir tarė:

Kad loska, pavelykite ir 
man vienų sigaretų.

—Tamsta rukai? — lyg nus
tebęs paklausė jis.

—Taip. Vynas, tabakas ir ap
linkybės tik ir leidžia prisiimti 
širdžiai dalykus, kurių šiaip 
nepakęstum. Blaiva būdama 
juk širdies ir jausmų nepriver
si prie tokio amato.

—Na, o tamstos pirmasis 
bedievis, ar apsi-

Turiu prisipažinti, kad ne.
—Taigi, ir mes taip darome: 

einame išpažinties, užperkame 
mišias ir gauname atleidimų. 
Turiu jums pasakyti, kad mes, 
katalikės prostitutės,, nedirba
me nedėliomis ir pildome pri
sakymų: ‘‘Atmink šventų dienų 
švęst.” Tuo tarpu, tūkstančiai 
katalikų vyrų dirba, kaip jau
čiai, Amerikos fabrikuose ir sa
kosi esu geri katalikai, ir kuni
gai jiems neuždraudžia tatai 
daryti... Mat čia katalikų tikė
jimas sėdi kapitalisto kišeniuj.

8 VIENATINIS REGISTRUOTAS RU8AS APTLEKORIUS ANT BRIDGEPORTO 

f VYRĄMS IR S U AUGIEMS
f&Į,Akiniai aukso Hmaaoso nuo $8.00 ir mh 

RŽČiau. Sidabro rėmuos* nuo $1.00 ir 
Bugččiau. Pritaikome akinius uidyką.

F Atminkit: Galvos sopėjimas, nerrilko-
jL naas, akių skaudėjimas, užvilkimas tr
■ tt. yra vaisiais Įvairių lijrų, kurte araM

//I butt pražalintos gerų akinių pritaikyt/b ffl i YvA m u. Ištyrimas uždyką, jei periti «r 
t N V 4 skauda akis. Jei jos raudonos, jei gaL 
J I AfZVl va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil- 

v- P»ta, netęsk ilgiau, o jieikok pagalbos
J V aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-

/'■ v kiniai uždyką Atmink kad mes ko*-
nam gvarantuojam akinius ir ki«nkle
nam gerai prirenkam.

ME8IR0FF, Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. Al buvau ap- 

® tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimas DYKAJL Galio 
A padaryti bile kokius rusilkua vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktaras. A* «m 
W draugas žmonių 8. M. ME8IROFF, 814$ SO. MORGAN 8T„ CHICAGO. H.L.

606-914

PBOF. DOCTOR COATES 
kant|s ligoniai 
NU OJŲ ir GYDAU
Masss reikalą v 
einami



Korespondencijos

nuo aštuntos lygi
nai šių 1917 metų

Aprašyti visus, iškalbėtu

tiesiog nebegalima. Teisėja 
stebėjosi iš tokio klerikalų be 
gėdingumo sakydamas, kad pii 
ma karta jam tenka turėt tok

Pažymiu bylos rezultatą: 
nors klerikalai turėjo savo ad
vokatą, bet teisybė juos priver
tė užmokėt $50.00 už suteršimą 
kalbėtoja us drabužių ir virš tri-

Taigi klerikalų darbelis jiems 
apsiėjo apie $400.00.

LDLD. 66 kp. da kartą gali 
traukt teisman kuniginius už 
sukėlimą triukšmo prakalbose, 
reikalaudami atlyginimo rengi
mo prakalbų lėšų. S. Varpelis.

AKRON, OHIO

Prof. Scott Neari ng’o kalba 
—“Wake up America” 

atbalsiai.

Kalbėtojas, kurio kalbos te
ma buvo “Imperializmas”, po- 
puleriškai išaiškino dabartinės

met čia, Amerikoje, despotiz
mas ir reakcija siaučia! Mass, 
valstijoje- kaip statistikos pa
rodo iš keturių šimtu moterii 
darbininkių, šimtas moterų 
gauna dar mažiau penkių dole
rių į savaitę, kuomet gyvenimo 
reikmenįs taip pabrango!

“Žodžio laisvė, spaudos laisvė 
ir susirinkimų laisvė yra suvar
žyta! Konskripcija įvesta taip
gi be žmonių noro. Ar tai reiš
kia demokratijų? Plutokratai 
vie^p«tmija šioje šalyje, ši ka

irė už pramonę-dolerį, 
emokratijų. Rusai da- 
dį, kaip demokratijos 
narnos. Ir mes turime 
utis ir skelbti socializ- 
leliia jei norime demo-

, o nu garbingas.
u buvo matyti ir girdėti, 

užstojantį 
ana, nors

Sina
taip mokytą žmogų 
darbininkus ir sueit 
jis už tai persekioji

Ne daug vra tokiu vyru.
Ant galo prakalbų pirminio 

ke, įžymi Akrono socialiste dg< 
Mrs. M. Prev 
po pelicijomi

ragino rašyt les 
nduma 
klausi-

muose.
Žmonių buv 

taįnė. Lieti iv

’buvusioj i 
paroda 
šiau Nau-apie kūnų n 

j ienose*, užde 
fanatizėjusj amerikonu natrio

NMOOEHOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS 

Published Daily except Sunday b’ 
The Lithuanian News Pub. Co., Inc

moji kaina:
lien pri

kur nešiotojai 
is siunčiamas 
to užsimokėtu

00; pu
ri metų $3.00; trims mėnesiams 
L75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
ur kitur užsieniuose $8.00 metams.

k i “gentel menui” įėję į vieną 
restauraciją/pasistatė ant stalo 
“sign” su parašu: “No parking 
herel'L ant kurios viršaus buvo 
mažas Suv. Valst. vėlukas. Pa
tarnautojai bandė nuimti tų 
“sign” nuo stalo - tapo sumuš
ti, o policija juos suareštavo ir 
darbininkai turėjo užsistalyt po 
500 doleriu kiekvienas v
naši, darbininkai tapo 
ir areštuoti. Nežinau 
s i baigs teismas?

Ant rytojaus po tos parodos 
buvo laikraščiuose ilga litanija 
žmonių vardų, kurie liko suva
žinėti automobiliais ir guli li- 
gonbutyj.

Man Visgi ateina mintis, ką 
fanatikai darytų pamatę darbi-

raudona vėliava?
Tai žmoniškumas ir “denio

kratija.” Rafael Vargas

PITTSBURC

namas veikalai 
kitaip žinomas 
“Kerštas.”

Veikiantieji asmenis: Mani- 
girtas — A. Marliukonis, savo 
rolę atliko gerai. Rusna — M. 
Kaunaitė, lošė neblogai tik iš- 
pradžių labai tykiai kalbėję), 
paskiau pasitaisė. Rūtelė — J. 
Marčiukoniutė, atliko gerai. 
Lėla — A. Sutkaičiutė. lošė pu
sėtinai. Gailutė — M. Puida, 
savo rolę geTai atliko. Gelbuta

V. Miliauckas, atliko gerai.

šimuliuvičius, V. žyžys ir J. Kri
štolaitis atliko gerai. Tarnai:

Petrauskas ir P. Garliauckas

vičius sudainavo tris daineles, 
lydint pianu vietiniam vargo
nininkui p. A. Sodeikai.

Publikos buvo daug ir ji liko 
labai užganėdinta.

Delegatu S. L. B. K. A. buvo

t pelnas bus ne- 
> pavyko labai 
So h o Tautietis.

Juodosios armijos agentai čia 
pasėjo daug plakatų, atspausdin
tų Maliauskynėje be nurodymo 
datos. Ten lik pristatyta šauk- 
smaženkliu, kad Rukštalis ir 
Mačys sakys prakalbas, e 
čioj prispaudžiamas štei 

aula ir kur tas “prak 
's. Matomai tuos du 
kunigai stumdo po 

nupus.

žino

Birželio 17 d. ir čia tapo su
kviesti žmonės į tokias klerika
lų prakalbas.

Vienas tų ‘’kalbėtojų” čia visai 
nepasirodė, pliovojo lik Bnkšta- 
lis: keikė laisvamanius, o ypač 
socialistus; susiriesdamas šaukė, 
kad Rusijos kraugerys caras vėl 
užsirioglvs ant sosto ir 1.1.

Susirinkusiu ji pasijuokė iš to 
“kalbėtojo”, kad, nors kunigai 
meldžiasi už carus bet Dievas 
jų neišklauso. Dievas išklauso 
socialistu. ki c

“Mums nereik

mums jo.
Rukšlelė buvo atsivežęs ka va

ikišką Maliauskynės kro- 
“Drauge” garsinama 

>mis”, bi t jo tavoro niekas

kuopos piknikas Mrs. Nill far 
mojo įvyko labai gražiai. Svai 
ginančių gėrynių visiški 
vo. užtai linksmintasi blaiviai ir

viai A. Bimbo ir Andri Ulevičius. 
Prakalbos buvo -labai įdomios. 
Paskutinis karšiai ragino reni t 
darbininkiškų spaudų. Palaiky
mui “Laisvės” suaukauta $22.19.

Kiekvienas vaikų draugijėlės 
narys ir kiekviena narė padek
lamavo po vienas eilutes.

Vaiku choras sudainavo “Ant c

kalno karklai siūbavo” ir “Bu
vo dėdė Vilniuj.”

Vaikų dainelės publikų tiesiog 
užžavėjo. Aplodismentams ne-

rėjams ir tėvams, prirašiusiems 
sa vo
Progresyvūs Clevelando visuo
menės pareiga remi tų draugi
jėlę, nes tuom suteikiamas svei
kas dvasiškas penas - jaunoms 
kūdikiu sieloms.

Paprašius V. D. (Ji. vedėjui 
aukų tos draugijėlės palaikysimi, 
suaukauta $10.27.

Kalbėjo vienas draugas iš 
Pittsburgh, Pa,.

Nuimtas pikniko paveikslas.
Publikos buvo apie trįs šim

tai žmonių. Rodos LMSPS. 24 
kp. liks keli doleriai pelno.

Barbora V. Jackštiene.

SO. OMAHA, NEBR

Vietinė LSS. kp. birželio 17 
d. turėjo puikų šeimynišką iš
važiavimų, kuriame dalyvavo 
apie šimtas žmonių, kurie* susi
dėję po 50c. patįs pasigamino
puikių valgių ir padoriai pasi 
linksmino puikiuos miškuose.

Pikniko rengime daug pasi 
darbavo draugai M. Užunaris 
J. Strazdas, J. Amlrukonis ir A
l kelis, o laike pikniko ponios 
l’kelienė ir Žaumienė.

Viskas but labai puiku, tik 
kuopos valdyba negerai padarė 
neparagindama susirinkusiųjų 
kiek nors paaukauti badaujan
tiems Lietuvos žmonėms.

Piknike Buvęs.

EAST CHICAGO, IND

Sužeistas lietuvis

b(‘t ir kitur kartais taippa su
žeidžiami žmonės.

Birželio 17 d. atsibuvus L. A. 
N. Kliubo piknikui. Darbštus to 
kliubo narys, Antanas Šiurkus, 
ėjo sėsti i s t ryt kari, o tuo tar-

OMAHA, NEBR

Birželio 17 d. LSS. 131 kuopa 
turėjo šeimynišką išvažiavimą į 

s, kuriame dalyvavo daug 
nų ir jaunimo.

Išvažiavusieji padoriai links
minosi, kalbėjosi ir užkandžiavo 
medžių pavėsiuose.

Buvo nlatinama ir literatūra.
Tetervinas.

victor
G8AMAF0NAI

Ir lietu 
viški Re 

kordai.

WIN06RAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

Fotografisas. 
Mes traukiame 
pa veikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halstcd 
St., šalo Mildos 
teatro.

Paskutini Panedėlį Kiekvieno Menesio Speciali 25c Pigumai

Moterims puikus su kaspi
nu bovelniniai Union Siu
tai su kvarbatkais arba ap
skrita apačia, viso- 
kių mierų, panedėly w

COAT’S SIŪLAI
J. P.Coat’s siūlai, tik bal 

ti, numeriai 50 iki 60 — 
reguliare kaina 35c, Pa
nedėly je 12 špu- JC* 
linkių CUV

VAIKŲ 50c 
VASARINĖS KEPURĖS 
Puikių tamsiu petrenų, 
šilko pamušalu, skuriniai 
prakaitavimio raiščiai, vi
suomet 50c, Panc-^Cpj 
(lėly pasirinkime

Birželio 25=ta 
Diena Tiktai.

Suknes. Vaikų su 
k n ės—iki 100 ga
lima gauti, per
kelio suknės pa
siūtos iš geriau
sios rų.šies perke 
lio puikiai suk va 
Įduota, 
papuošta
iki 6 metų 
žiaus

graziai
nuo 2 

im-

25c

50c Korse
tai po 25c 
Tik apie 15 
tuziny re
guliariu 50 
c. korsetų 
šių m e t ų 

modelių.
Geriausiai

50c bonka kas- OCf*
(orkos už CiVM

VYRŲ APATNEŠOS.
Paprasta 39c rųš'is, marškiniai ir kelnės, ly 
gaus balbriggan arba Porosknit, vi- OEfi 
šokio didumo, po ...................,.

Plovimui lenta, didele, 
plieninė vieta trynimui— 
39c vertės, tik- OfZ/* 
tai už

3 svarai - įvairių OCf* 
pyragaičių už C-vIa

VAIKAMS PANČIAKOS 
Vaikam puikios bovelnos

FIRANKOS
Scrim, Voile ir Mar

quisette, su kvarbatkom 
pakraščiuos, išdirbėjų pa 
vydalai,-verti iki 75c pa
sirenkama ‘iki ga- OCa 
Įima gauti

KŪDIKIŲ ČEVERYKAI
Kūdikiams Satino čeve- 
rykai, 'juodi arba balti, 
minkšti padai,, 50c ver
tes, micros nuo 1 OCa 
iki 4, po 43C

dos, rusvos, juodos ir 
baltos, mieros 5 iki 9^2. 
reguliariai 19c vertės, 
Panedėlyje 2 po- OEm 
ros už fciwv

Panedčlyj tiktai, Roman 
dice ypatybės rankšluo
sčiai, balti, 12 %c 
vertė, 3 vardai

4 .4<i •

EL VAMPIRO— 
VABALAMS MILTELIAI 
EI Vampiro vabalams 
naikinti milteliai 
3 dėžutės už

FLOUNCING
27 colių platumo, pasirin
kimas iš daug puikių pet
renų, cambric ir Swiss 
materijos, ypatingai pi
giai, parduodama po 50c 
už yard. Panedė- OEa 
Ivi tiktai fcvU

Turkiški rankšluosčiai, 
suktų siūlų, dideli, sida
briniai baltyti, 19c ver
tė, 4del pirkėjo

9 ii>

Kūdikiams Suknelių pefrenos—2{/i ya 
rdų ilgumo, puikios dryžuotos ir kvor 
(notos Red Seal suknėnis ginghams; re 
gnljarė kaina 17c vardui; Pane- OCf 
del y j 2Ej yardų, tiktai už ..

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ.

5 svarai marinuoti spra^ 
mlakauliai tiktai 25c
4 svarai šviežių gerai ma 
rihuotų kiaulių 25c

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hhll.

w n
i Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-

viską Valstybinė Banka Amerikoje į

Metropolitan Stato Bank |
807-809 W. 3501 St,, kampas S. Halstad SI

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

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus

Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Apdraudimas nuo ugnies

............ ...............  I ■ I ........................  Į........................M............ .. ... Iiiw-I iiim.i W| II,Mni IM -■iirtiiĮiiiniiiaiiil.mmii .............. i

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS
1553 Milwaukee Avenue

Arti North Ave. ir Robey St.

Mes rekomenduojame Jį

J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270

Prof.

J. šLAŽAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
Šokiai atsibuna kas panedėlį ir

pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimame išmokinti šokti į 

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

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

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko
SvcL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chicagoj.

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

vakare.
itsibuna

,pradžia 7:45 vai 
Mokytojas J. K. BU BE LIS, 

ir pagelbininkai.
Gyvenimo vieta: 4037 So. Talman 
avė., Chicago, III.

I1A5TK SYSTEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfiDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa 
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkvieČiami aplankyti ir pama 
tyti musų mokyklą bile laiku — - dieną ir va 
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos 

MASTER DESIGN ING SCHOOL 
?. Kasnicka, Perdėtinis 
Salle gatvė, Kambarys 416-417 

prieš City Hali
118

J. GRUŠO

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

Vyriškų Drapanų Barbenai 
\\Tauji 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
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halstcd St., Chicago, IK

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

Užlaikau įvairius muzika* 
liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.
/ Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smūiko į naują 

geriausių balsų, ir pasidara 
brangios vertes smuikas, 
£sū praktikavęs 37 metus 

tą darbų.
3240 SO. HALSTED STREET* 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

Į Nesikankykite saves skalia- ♦ 
E niais, Reumatizmu, Sausgėle, K
5 Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
E —raumenų sukimu; nes skau- ■ 
K dėjimai naikina kūno gyvybe X 
įj ir dažnai ant patalo paguldo, k 
| CAPSICO COMPOUND mo- 1 
f st is lengvai prašalina viršmi- ■
6 nėtas ligas; mums Šiandie dau- X 
y gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
X vones pasveikę. Kaina 25c, X 
J per pačtą 28c.

i Jbstin Kulis | 
| 3259 S. Halsled fl., Chicago, III. t 
T Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA- f 
V TOS”, augalais gydyties, kai- , 
T na 50c. w

Miegok bile kur, bet valgyk 
METROPOLITAN 

RESTORANE
C. J. SMERLIN, Savininkas
Atdaras visą naktį

nas: Canal 2309.
22nd st. and Western Ave.

Telefo



TURĖKITE

visuomenę
MELROSE PARK, ILL

Neužbaigiama kova

COFFEE
DR. M. HERZMAN

DR. G. M. GLASER

Rubsiuviai nerimauja
AKINIŲ

DR. W, YUSZKIEWICZ

EIKITE TUOJAUS PAS

Mano ofiso valandos bus tokios

Join
Har

Pėtnyčioj, Birželio 29, 8 vai. vakaro, 
įvyks Visuomenis Liet. Susirinkimas 
Meldažio salėj, 2242 W. 23rd Place.

Garas 
ntalava* 
svies tau

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

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

The 
Best

1878 
$054 
.045 
1510 
1830Nauja LSS. kuopa 

Chicago j.

CHICAGOS LIETUVIU
Visuomenis Susirinkimas

Valandos 
karo; 
dieną
4649 S. Ashland Avė 

kampas 47 St.

ARBATA
Priimniau-

nia, gvaran- - „ 
luotą, vertėm /! 11 
70c parBidu-u’JlJ 
oda čia po..*

Gyvenamosios valandos atsitikimai iškėlė 
mintį apie reikalingumą steigti Amerikoj Lie
tuvių Darbininkų Tarybą,—tokią organizaciją, 
kuri galėtų atsiliepti į įvairius lietuvių gyveni
mo klausimus tiek čia, Amerikoj, tiek Europoj. 
Tuo tikslu Chicagos lietuviai daro pirmąjį žing
snį, ir

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 28 metai

A. LALIS
J. ŠMOTELIS
J. ŽEMAITĖ

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

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

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

VALANDOS
6 8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

u os e 
ro 

re ras.
Miesto Ofisas:

127 N. Beartam lt.

T ei. Central 4411

Iginiams vergams 
Klierikas.

Koncertas ligonės naudai

Tie du susirinkimai bus kai
po pradžia rimto organizavimo
si. Daug darbininkų pasiryžę 
aktyviai dalyvauti organizacijo
je tuoj pat, dalis prisidės darbą 
pradėjus. Korespondentas.Galų gale tas dalykas atsidū

rė teisme. Patėvio užsispyrimu 
Betty liko išsiųsta į Joliet pas

n.irties s
Trude’o įsi- 

policistą.

Vaikai užmušė žmogų.
Du dvylikos metų vaikai pri

sipažino, policijai, jogei mačiu
siu, kaip jų draugas McDonnell 
užmušė Sreary.

Pas Sreary rasta $13. Vaikai 
pasidalinę* tuos pinigus tarp sa
vęs ir nuėję pažiūrėti krutamų- 
jų paveikslų.

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110. 
3412 S. Salated Street 
8—9 ryto, tiktai.

sas nuo politikos.
Be to, ir Loebas bando atsi

spirti. Jis pranešė mokytojams, 
kad naujojo tarybos prezidento 
čekiai niekur nebus priimami. 
Gi Dovis, dabartinis tarybos pre
zidentas, tą patį paskelbė apie 
Locbą.

Kažin kaip ilgai ta kova dar

Loebas gali vėl likti 
mokyklų tarybos 
prezidentu.

Valstijos prokuroro pastan
gomis iškovota, kad miesto ta
ryba išnaujo peržiūrėtų paša
lintųjų tarybos 'narių dalyką 
Ko gera, Loebas vėl gali sugrįž
ti prie senojo “džiabo.”

[CHICAGOS ŽINIOS

Praeitą rudenį pasimirė mo
tina. Tuosyk tėvas užsimanė 
paimti dukterį pas save. Vie
nok, Betty, pagyvenus porą die
nų pas tėvą, vėl sugrįžo pas pa
tėvį. Girdi, aš gyvensiu su ta
vim visuomet.

Tada moters-policistės atsiė
mė iš patėvio Betty.

Dabar tie išrinktieji ponai 
pastatė daugybes policijos, kad 
statytų kryžiokus ant streikie- 
rių su buožėmis!

Vyčiai,^Qe Kemėšio paaukau 
ti kareiviai, jau pamatė, kai 
jų piemens juos parduoda, tode 
pradėjo protauti. ‘

Ar neduos Dievas dvasią šven 
ta visiems

tuos, kurie 
darbininkai, 

judėjimą or- 
jie jieš-

NORTH SIDE
406 W. Division
720 W. North Av
2640 Lincoln Av.
8244 Lincoln Av.
8413 N. Clark.

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. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET

Tel. Drover 5052 Chicago

Vakar į musų redakciją užėjo 
du žmonės skųsdamiesi ant sa
vo ganytojo, dvasiško tėvelio 
nuo Aštuonioliktos gatvės.

—Jau nebegaliai pak sti — 
pradėjo abudu iškarto — kuni
gėlis mus kamandavoja ko tolyn 
to aršyn; mes jo klausom ir ka
da tik jis liepia — jam pinigų 
duodam, o jeigu mes norim pa
sidaryt sau pasilinksminimą, 
susieit su daugiau darbininkų — 
kunigėlis neleidžia.

kapitalistų bernai užfundijo bal 
šuo tojams, o dabar — sįreikie 
riams...

gia pikniką birželio 24 d., Berg
mans darže, Riverside, Ill. Ren
gėjai nutarė pasigarsinti Nau
jienose, kaipo darbininkiškam 
laikraštyje. Čia kunigui parupo, 
kad tokiu budu jo avelės gali 
susieit su labiau susipratusiais 
darbininkais ir paskui nesiduot 
kirpti, tad jis ir užreiškė:

—Jei gars i nsitės Naujienose, 
eikit lauk ant visados iš ma
no (!) svetainės. Garsinkitės 
“Drauge.”

draugės padėjimą 
oi p ir N 
idant su

Kova tarp ‘Tėvų”,
Pas teisėją Sheridan E. Fry 

buvo labai ugdomi byla. Kaip 
tėvas taip ir patėvis norėjo at
siimti Betty Bradley, 12 metų 
mergaitę.

Kada Betty buvo dar kūdikis, 
jos tėvas paėmė perskyras su 
motina. Motina apsivedė antru 
kartu. Nuo to laiko Betty gy
veno pas patėvį. Tečiau ir jos 
tėvas suteikdavo jai visokių do
vanų.

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St. kertė 32 vL 

Chicago, Ill.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų

X OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeyiliaus Pelnai na: 
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c. 

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 

HALSTED k GATVĖ

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkai greitu laiku, turbut, 
susitaikys su savo kompanija. 
Girdi, tokiu kritišku momentu 
streikas atneštų šaliai nepapras
tai daug bledies. Kad išvengus 
to, ir viena ir kita pusė nutarė 
nusileisti. Vadinasi vardan pa
triotizmo įvyks taika.

PIRMAS PIKNIKAS 
Su Keturiomis dovanomis 

Rengia
Lietuvių Tautiška Dr-stė 

“Vienybė”
Nedėlioj, Birž.-June 24,1917 

Geo. Chernaucko Darže, 
LYONS, ILL.

Pradžia 9 v. ryto. Tikietas 25c porai.

vakarėlius, idant tuo davus pro 
gos išgydyti nelaimingą mer 
aaifė. • ‘ S. R.

geriausia susiorganizavę ir patįs 
darbininkai rūpinas organizaci
jos palaikymu. Kiekviena or
ganizacija, kuri rūpinasi atliki
mu tam tikrų užduočių, turi 
but palaikoma atskirais na
riais ir grupomis. Pas mus tan
kiai atsitinka taip, kad žmonės 
tįk laike streiko prisirašo prie 
unijos, kad galėtų naudoįies iš 
unijos iždo pašalpomis, o užsi
baigus streikui jie užmiršta a- 
pie palaikymą organizacijos.

Paskutiniu laigu unija ren
giasi prie organizavimo neorga
nizuotų darbininkų. Tam tiks
lui bus šaukiami susirinkimai, 
kur bus aiškinama organizaci
jos reikalai.

Birželio 29 dieną rengiama du 
dideli susirinkimai: vienas įvyks 
Hod Carriers salėje, o kitas li
nijos salėje, 1579 Milwaukee 
Ave.

šovęs savo pareigas pildydamas. 
Teismas išnešė išteisinamąjį 
nuosprendį.

Trude sako, kad tai paskutinė 
jo byla. Esą jis niekuomet ne
stosiąs į teismą, kaipo advoka-

Vardan ekonomijos.
Užvakar duonkepiai laikė sa

vo susirinkimą. Tarp kita ko, 
jie nutarė nebepriimti atgal 
nuo savo pirkėjų neišparduotos 
duonos. Esą tuo keliu išeikvo- 
jama bereikalingai daug maisto. 
Kada pirkėjams bus pastatytos 
tokios išlygos, įai it jie neims 
tiek duonos, kiek negales išpar
duoti.

Pririnks visimui tinkamu* akiniaa, agMHMh 
nuoja ir patarimus duoda dykai
781 88 Milwaukee Ave., arti Chirag* Aw. 1NM 
luboe. VALANDOS: Nuo 9 Uryto iki v*k»* 
rui. Nedaliomis nuo 9 ii ryto iki 2 pe

Tel. Haymarket 24*4

pasakys jums, kas jums 
a ilgas keliones iš vi
nilo savo ligų.

I "ėlephone Humboldt 1278, ’
f M. SAHUD M. D.
B Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgą*.
B i Specialistas Moteri&kų. VyrktaB ' 
f* Vaikiokų, taipgi Chroniškų Ligų.
B OFISAS: 1579 Milwaukee Are.
J VALANDOS : 8 :30 iki 10 iiryto;
X Kampas North Ave., Kambarys 144 
H 1:30 iki 3 ir 7 ;80 iki 9 vakare.

Taika artinasi.

Ši panelė prasi I
iš Lietuv
lų kalbą 

krautuvėje, 
nitari.šk oje 
džiov 
kių giminių 
padėjimas labai blogas.

Panelė S. Laurinavičiutė 
nedarna
pakvietė poną J. J.
Pappą (svetimtautį) 
rengus kelis koncertėlius s u šel
pimu i sergančios draugės.

šis vakaras buvo antras iš ei
lės ir buvo labai pavyzdingas. 
Programas susidėjo iš dainų ir 
muzikos (išpildė daugiausia sve
timtaučiai); po koncerto sekė 
šokiai. Ponas EI i j ošins svetai
nę davė šiam vakarui beveik už 
dyką, muzikantai taipgi pasi
aukavo.

Publika vakarėliu buvo labai 
užganėdinta, tik gaila, kad ne
daug susirinko.

Vertėtų čionykščiams drau
gams dažniau surengti tokius

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Birželio 19 d. čia susipratusii 
lietuvių būrelis iš janitorių u 
nijos surengė prakalbas 
Engei svetainėj, 3720 W. 
rison St.

Kalbėtojam buvo d. P. 
gailis, kuris labai puikiai 
kino tos ap lėliukės lictuv 
kaip jiems galima greičiau sut
verti LSS. kuopą ir kaip gerinus . >
kovoti su nelemta kapitalistini 
tvarka.

Ant galo kalbėtojas ragine 
sutverį LSS. kuopą. Kuopa su 
si tvėrė iš dvidešimts trijų na
rių, jų tarpe yra keturios mote-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kr irniiuiliik 
taip ir civil inkuose t e is m n o s<. I)a 

visokius dokumentus ir pop

Namų Ofisas:
1123 S. Hiljted lt

Ant trečių lubų
Tai. Drov.r 1310

Trude išlošė paskutinę 
savo bylą.

Trude, m i lion ierius-ad voka
las, kuris savo laiku skaitėsi 
vienu geriausių Suv, \Valstijbse 
kriminališkuose dalykuose ad
vokatu, užvakar išlošė paskuti
nę savo bylą. Pastaruosius ke
lis metus jis visai nestodavo į 
teismus. Mat paseno. Bet 1914 
m. jis užsiinteresavo pol leisto 
Valquartz byla. Valąuarįz Jbu- 
vo patrauktas teisman/iz už
mušimą Frank Klefterip 
tokį prasižengimą gręsė 
bausme,. Tečiau, 
maišymas išgelbėj

Paskutiniu laiku, kad 
kalba apie pagerinimą darbo są
lygų ir pakėlimą algų, tarpe or
ganizuotų rubsiuvių apsireiškia 
didelis judėjimas 
jiinas atsiliepia į 
nėra organizuoti 
Samdytojai seka 
ganizuotų darbininkų 
ko būdų užganėdinti savo dar
bininkus.

Gatavų drapanų asociacija jau

Forest ligonbutyje guli 
nova p-lė. B. Mlkutai- 

i vi mis atvv- 
os, o Ha pramokus 

dirbo drapanų 
Bedirbdama nesa- 
k ra u tu vėjo susirgo 

kadangi ji neturi 
Xmerikc

Lyginai tokie pat dalykai de
dasi Chicagos mokyklų taryboj, 
kaip Mexikoj — revoliucija be 
pabaigos.

Loebo “valdžia” puolė. Reiš
kia, majoras išėjo pergalėtoju.

Bet dabartiniu laiku praside
da vėl nauja suirutė. Valstijos 
prokuroras Hoyne rengiasi pra
dėti kampaniją prieš majorą.

COSMOPOLITAN^ GARMENT 
CORPORATION

Didžiausia lietuvių korporaci
ja Brockton, Mass. Musų agen
tas J. P. Deveikis yra įgaliotas 
rinkti orderius?jis dabar randa
si Chicagos apielinkėj.

Mes darome iš geriausių audi
nių ir darbą atliekame kuoge- 
riausiai. Pirmos klesos reinko- 
tus, pilnai gvarantuojame — da
rome krautuvėms, į “wholesale” 
ir pavienius orderius. Jei ku
rios krautuvės norite puikių re- 
inkotų, rašykite mums.
COSMOPOLITAN GARMENT 

CORPORATION
164 Summer St. Brockton, Mass.

Sekantį^ utarninką, Rirželic 
26 d., nauja kuopa turės save 
pirmą susirinkimą toj pačioj 
svetainėj, 3720 W. Harrison st.

J. Aceris.

Čia streikuoja apie 600 maši 
nistų ir negali laimėti streiką 
mat vietinė valdžia duoda poli 
ei jos skobų apsaugojimui. Ta

čių. mat organizuoti darbinin
kai išreikalavo nuo savo samdy
tojų. Bet hitą asociacija “spe
cial orders” dar vis nieko nepa
sako, ką jie mano daryti. Ma
tomai jie dar permato, kad jų 
darbininkai nesusiorgapizavę, o 
todėl negręsia jokis pavojus 
samdytojams.

Vienok paskutiniu laiku daug 
kalbama apie tai, kacl orgniza- 
cija yra būtinai reikalinga, 
dant išgavus geresnes darbo są- 
Ivcas. New Yorko rubsiuviai

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumu^

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 91-1 page
rintas 606 ir !jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite j Daktaro Boss’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Boss isCgzaminuos jus DYKAI 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliaūj 
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą 
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, 1EL.

ROOMS 506 IR 507, CRILEY BUILDING.
IMK ELEVATORIIJ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane 
delio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8,

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Apveizdos Dievo Draugystės 
nariai pabijojo tėvelio grūmo
jimų; tik du iš jų tarpo “atvož- 
nesnieji” atėjo į Naujienų re
dakciją, prašydami, kad para
šyti apie tai, kaip kunigėlis va
džioja už nosių ir jodo ant 
sprandų susispietusioms į Apv. 
Dievo draugystę darbininkams.

Vardais ir adresus žmonės pa
liko, bet į laikraštį prašė “brom 
bože” nedėti, nes, girdi, jeigu 
sužinotų kunigėlis, kad mes 
pranešėm tai, kas bažnytiniame 
skiepe darosi jis mums gy
viems kailį nuluptą.

Vienas iš jų įsikarščiavęs 
tvirtai sukeikė savo ganytoją, 
ir nusigando atsimin-s, kad yra 
griekas blogai manyti apie šven-

Telephone Drover 96W

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

MnDriihtj. Vyrlihęi. V»Ut* 
ir Kiny chroniiky lljįj.

VhlhndoF : 10 D ryto, 4 f> pietų. 7—-8 
kare. Ne<Hliomis 10—1 po pietų
3354 S. HALSTED SI,, arti 34 S K 

CHICAGO, ILL.

PINIGU
Jus galite juos turėti 
gali juos tupėti, C 
Moters ar merginos, 

pavienios.
Mes skoliname del Štockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų 
landas.

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

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Sis susirinkimas turės patiesti pamatą 
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ 

TARYBAI.
Del to kviečiame visą Chicagos ir apielinkių 

pažangiąją lietuvių darbo žmonių 
kuoskaitlingiausia atvykti.

Organizuojamasai komitetas:
T. DUNDULIS K. GUGES
P. GRIGAITIS KL. JURGELIONIS

Prapudlė 300 motery.
Pradedant nuo sausio 1 d. iki 

šio laiko Chicago j prapuolė 300 
moterų. Didžiuma jų sugrįžo 
atgal. Bet kaikurios 
visai. Spėjama, kad 
ko į “baltąją vergiją.’

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

Geriausios
Ntnetonos ge- 
resnis, negu /M f 
kur jus ga- U I I 
lito gauti .. " " '

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 3
Jeigu Tau skauda akys, |
Jeigu skaitant raidės susibėga j krūvą, 3
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,g 
Jeigu turi uždegimą akių, ]
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi ] 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 1

' TEMYKIT mano UŽRASA. i
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. " 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 41 

Tel. Canal 5335

“1. Kiekvienas
juos tupėti, $5 iki $200.00.

i, ar vedę ar 
senos ar jaunos.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis es’.zniiiiniioja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 

1^ pranyksta regėji- Pj m as.
Mes vaHotfim pa- 

JĮ '..’ei i i ii ;j Ophthid- 
fiiometer. Ypati- 

[ nga doma atkrei- 
- piama i vaikus, 
nuo 9 ryto iki 9 va- 

ncdėliomis nuo 10 iki 11

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS' 
Ka« turi skaudamas arba silpnas aki*. «r 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu*

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

w’*o 9 ryto iki 1 po piat.

Dovanos: 1) $10 auksu; 2) Laikro 
dėlis gvarant. 20 metų vertas $10; 3) 
Branzalietas, gvarant. 20 metų, ver
tas $5; 4) Rašoma plunksna verta $5.
P. S. Kurie turite nusipirkę dova
nom tikietus, jie bus geri įeit daržan

RYŽIAI
Geriausios 

rųšics 12c. g 
vertes par-jj 
siduoda užw

1644 W. Chicago Av. 8102 W. 22nd Street.
1836 Blue Island Av.
2612 W. North Av. SOUTH SIDE
1217 So. Halsted SL 8032 Wentworth

1832 So. Halsted St. 8427 So. Halsted
1818 W. 12th St. 4729 S. Ashland
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ĮIEŠKO DARBO

731 W.
st.

Administracija. Naujienos,

REIKIA DARBININKŲ

IR

120 NORTH JEFFERSONM.\ BADYKLIALS IK MAŠINOMIS.

AUTOMOBILIAIK A MS
Matonis, rast.

PUIKIOS MOKYKLOS, BAž-

AMATŲ MOKYKLOSNAMAI-žEMe

r wru'

A.

r y

h
Louis Mo.

Chicago, III.

50 VYRŲ IN 
NAMŲ. $2.75 
DARBAS. Už

<21 į savaitę? automobilių 
f?15 j savaitę, anglių metė- 
j valandą; stogo dengčjų,

vvro, Juozapo

PRESS
120 NORTH JEFFERSON ST

>, armonikų, revolverių, 
ir kitokiu iubilierišku

PARDUODU gerą tikę, užsėta, su 
visais gyvuliais ir ūkės įrankiais. 
Platesnių žinių patirsite ant vietos 
pas savininką. Joe Daugirda, 
1932 So. Union Ave., Chicago, Ill.

T RUSSIAN
A TURKISH

TH
WITH SA

WK.?,.-*.

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

man miškus.

PARDUODU grosernę ir saldainių 
sankrovą. Pigiai. Priežastis parda 
vuno apleidžiu Chicagą.

James Pęshota, 
1617 Ruble Str.. Chicago, Ill.

Komitetas. įjįj, Racine Ave

Jaunas vedęs vyras, kalbantis lie
tuviškai, angliškai, rusiškai ir len
kiškai, galintis vartot rašomąją ma
šinėlę, turintis 4 metų patyrimą vai- 
sbiškoje raštinėje, jieško pastovaus

BUČERIS. Dar- 
Mokestis gęra. 
Šimkus, a

avė., Chicago, 
front.

J. Grig,
4515 So. Union Ave., Chicago, III.

'Y. ANGLIS 
A UGŠTUMO.

M. J. AUGULIS, 
Jthuanian Colony “Gausa” Dir. 

SANBORN COMPANY 
EAGLE RtVER, WISCONSIN

C. P. ANDERSON 
DEPT. L.

PARDUODU už <^n_

svet., 936 W. 3.

NAU JIE N OS, Chicago, Ill.

Pranešimai Smulkus Skelbimai
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ N AM AI-ŽEMĖ

KEIKIA
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 

be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iŠ vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1306. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but jdėti.—"Nauj.” Red.

Rockford, Ill. — Liet. Šclp. Fondo 
skyriaus susirinkimas įvyks nedė
lioję, birželio 24 d., 10 vai. ryto, 1528 
So. Main st., Montague House. Drau; 
gai delegatai, malonėkite atvykti į 
susirinkimą, nes turime daug svar
bių dalykų aptarimui. L. Palsuckis, 

raštin.

Roseland, Ill. —• Rosclando, 
Kensingtono ir West Pullmano 
visų draugijų valdybas kviečia
me atsilankyti į susirinkimą su
katoj, birželio 23 d., 7 v.v., į 
Aušros mokyklą, 10900 Michi
gan avė. Reikia aptarti klausi
mą prisirengimo apvaikščioti 
liepos ketvirtą dieną.

Kviečia LSS. 137 k p. K omit.

Liet. Moterų Draugija “Apš- 
vieta” rengia draugišką išvažia
vimą į Washington parką nedė- 
lioj, birž. 24 d., 11 v. ryto. No
rintieji linksmai praleisti laiką 
atsineškite savo pietus. Į par
ką eikite ties 57 gatve.

Valdyba.

Brighton Park. — Svarbus 
valgomųjų daiktų kooperacijos 
natinę susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, birž. 24 d., 1 v.p.p., 3925 S. 
Kedzie avė. Bus svarstomas na
mo pirkimo klausimas ir ren
kama valdyba. Nesiveluokite. •/ *

Daubaras, prim.

LSS. 234 kp. mėnesinis susi-

24 d..

4630 (
Dra

niui.

LSS. 4 k p. mėnesinis susi r in

ta rimui.

uoseland, III. 
ro nariai, nu

Mich, gatvių: b 
kslai. Nesivelti

Liet. Viešo Knygyno PVD. at
stovų susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj, birželio 25 d., 7:30 v.v.,

Cicero, III. LSS. 138 kp. ex
tra susirinkimas įvyks suimtoj, 
birželio 23 d., 8 v.v., Tamuliuno

49th avė. Bus apkalbamas Lie
pos Ketvirtosios klausimas.

Dra u ga i, nesi vėl nok i te.
Kviečia Agitacijos Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 
217 kp. susirinkimas įvyks pa- 
ned., birželio 25 d., 7,30 v.v., A. 
Mikalavia'aus svet., 2112 — 137 
st.

Draugai, yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui ir blankai 
reikia išbalsuoli — būtinai visi 
susirinkite.

Roseland, HI. — Į LSS. 137 ir 
LMPS. 25 k p. išvažiavimą, bir-

4 iki 119, paskui imkite Ridwes 
Det karus ’ir važiuokite iki 126 
Michigan avė., o ten 
žmogus su raudonu ženklu ir

West Pull- 
Komitetas.

SLSDA. I apskričio Jungtinės 
Tarybos susirinkimas įvyks Šia-/ 
ndlen. 8 v.v., T. Kadayičiaus

Kenosha, Wis. 
v 58 ki). reniz

avė. Pradžia 3 v.p.p. Bus pui
ki muzika ir žaislai. Kviečiami 
visi, kas nori linksmai laiką pra

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

Drill core makers 
viens tik merginu 

Mekam® nue gabale

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

East St. Louis, Ill.

■ k. ,X žFarmos'.Farmos!
Šios Naujienų Smulkiųjų 

Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar- 
)o 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, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ILLINOIS MALLEABLE 
IKON CO.

1801 Diverse^ Parkway
Arti Chi. & N. W. Bail Road

REIKALAUJA DARBININKŲ.
\ s

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

50 molderių
5 geležies dirbtuvėj ,
6 kurpių
20 prie karų taisymo \
3 prie siuvamųj mašinų taisymo
5 prie kaurų audimo
2 prie automobilių taisymo
3 prie Gordon fyderio

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU Veronikos Kidžnai- 
tes, Kauno gub., Panevėžio pav., Pu- 
šalotos miestelio. Jeigu gyvenate 
Amerikoje atsišaukite. Turiu svar
bų reikalą.

Justinas Klevečkas, 
4621 S. Marshfield Ave., Chicago

------------- Į,.............. .. ................. «, I III...... ..!.»■■■! I * ■ I ......    III.

Pajieškau Antano Kn.uksto, iš Ka
uno gub., Telšių pavieto, Plunges 
par. Pirmiau gyveno Chicagoj. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkite atsiliepti.

Wilimas Domarkas, 
645 W. 14 Il^ice, Chicago, Ill.

■■ ■mil——MM^«**^«**<^**r

Pajieškau senų laikų savo myli
miausių draugų, katrie dirbote pir
ma Stanhope, N. J. Tai da
bar vėl pradėjome dirbti. Jeigu ka
trie norite, tai prašau parašyti man 

' išinistai, slicsoriai- ir kiti 
u, kurie mano pažįstami,

4 skardžių
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
3 dažų dirbtuvėj
4 dailydžių
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

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

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

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

REIKALINGA ženota pora, mote- 
ris neinanti į darbą, kad prižiūrėtų 
namus, šeimyna maža — aš pati ir 
mergaitė 12 metų. Aš esu akušerka 
ir man prisieina išeiti iš namų. Duo
du kambarį uždyką. Atsišaukite 
pas

Mrs. P. Urbunas,
3313 So. Halsted st., Chicago

Ton v Urbonovich,
REIKALAUJAME patyrusio buče- 

rio kalbančio lietuviškai ir lenkiškai.

Paul Conseneau 
avė., Cicero, III.

MAME patyrusių šepe- 
Turi suprasti karpymą 
šerių del plaukų šepe- 

paslovus dar-

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 VAIKŲ LAIKE 
VASAROS DYKLAIKIO IR DEL PA
STOVAUS DARBO, 16 IKI 18 METŲ 
AMŽIAUS DIRBTI PRIE APTAISY- 
MO KNYGŲ. SVEIKI KAMBARIAI. 
GERA MOKESTIS.

METROPOLITAN SYNDICATE

REIKALAUJAME MERGINŲ LAI
KE. VASAROS DYKLAIKIO IR DEL 
PASTOVAUS DARBO, 16 IKI 18 ME
TŲ AMŽIAUS DIRBTI PRIE APTAI- 
SYMO KNYGŲ. SVEIKI KAMBA
RIAI. GERA MOKESTIS. KLAUS
KITE MISS HAMILTON,

METROPOLITAN SYNDICATE

REIKALAUJU gero barberio. Pa
stovus darbas. Atsišaukite

J. Jankus,
1951 Canalport avė., Chicago, 111.

PARSIDUODA bučernės ir groser- 
nės rakandai (fixtures) už pigią ka
ina. Atsišaukite šiuo adresu:
3239 Halsted St., Chicago
*1————————————-r—-m 1—— —r     ri— -  ui inu n j-ir

PARDUODU čeverykų taisymo ša
pą arba afiduodu ant pusės. Kas no
ri dirbti su gerais įrankiais, elektra 
mašinomis. Priežastis pardavimo 
—mirė darbininkas. Atsišaukite: 
3244 So. Halsted St., Chicago.

'f.... .... ...... ... ..................i HL*.......... ■ I .

ATSAKANČIAM ŽMOGUI yra ge
ra proga atidaryti saliuną ir resto
raną prie naujai pastatytos stoties. 
Turi kalbėti atsakančiai angliškai. 
Atsišaukite šiuo adresu:
1957 W. 23rd St., Chicago, III. 

f ■! ■■■« ■ . ..........   i
PARDUODU bučernę ir grosernę 

arba išmainau ant namo ar farmos. 
Biznis yra “cash”, gerai išdirbtas 
per 3 metus. Kreipkitės šiuo adr.: 
1434 S. 51 st Ave., Cicero, Ill.

Mes išmieravom 20,000 akrų žemės 
Marinette paviete, aplihk miesto, kur 
yra bažnyčios ir mokyklos.

Žeme labai derlinga auginimui vi
sokių javų, kaip tdi: rugių, kviečių, 
miežių, avižų, bulvių ir kitokių dar
žovių.

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

Mes parduodame savo žemę ir 
samdome 600 darbininkų musų len
tų pjovykloms, per. čielus metus. 
Taigi daugelis farnlerių eina darban 
į šias pjovyklas, kada nedirba savo 
žemes.

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

Rašykite tuojaus užklausdami 
žemes kainos ir mokesties 

CHAS ZEKĄS 
UNITED LAND AND 
INVESTMENT CO.,

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

aviete, aplihk miesto, kur

gc-

kas 
pas

PARDUODU už nebrangią kainą 
kriaučių dirbtuvę. Biznis gerai ei
na ;aštuoni metai kaip stovi ant vie
nos vietos. Norintis pirkti, 
nokite atsišaukti šiuo adresu:

J. Wove r i s,
1410 S. 491h Si., o. Cicero, III.

Pasirūpinkite savo ir šeimynos at
eitimi. Nusipirkite farmą ir pasto- 
kit nepriguhningais. čionai yra ge
rų progų del pradėjimo Ūkininkauti. 
Gai nusipirkti farmą už mažą įmo- 
kėjimą; išlygas gali pasidaryt ko
kias tik nori. Gyvulių gali nusi
pirkti ant išmokesčio. Atvažiuokit 
ir pažiūrėkite, kaip javai auga ir kai 
musų lietuviai gyvuoja. Iš Chica
gos gali atvažiuot vakare. Važiuo
kite dabar—yra geriausias laikas.

FARMOS!

100 akerių farma Wisęonsine, 20 
Įvijų, 4 arkliai, geri namai, visos 
išinos, gera žemė, užsėta ir užšo
kta. Parduosim arba išmainysiu! 
L mūrinio namo.
80 akerių Illinois valstijoj, gera 
me, nauji namai, 14 galvijų, 4 ar- 
iai, vištos, kiaulės, mašinos. Iš- 
linysim ant mūrinio namo.* 
200 akerių farma; daug galvijų; 
kliai, vištos, kiaulės , mašinos ir 
skas kas reikalinga ant farmos. 
likus namai. Arti miesto. Išmai- 
sim ant namo.
Taipgi turiu daug mažų farmų už 
ai gus arba ant išmainymo arti mie* 
) Chicagos.
Rašyk arba atsilankyk pas -

B. Jasudes
15 So. Robey st Chicago

MOKAMA NUO TONO. MAINOS 
RANDASI PRIE DVIEJŲ GELŽKE- 
LIŲ, SUTEIKIANT PRAKTIŠKA 
KASDIENI DARBA. NAMAI IR LO
PAI PARDUODAMA DARBINTN- 

IŠMOKĖJI-

PRIE KIEKVIENO NAMO. GERI 
KASĖJAI GALI UŽDIRBT NUO $80 
IKI $100 IN DVI SAVAITE GEROS 
LENKŲ MOKYKLOS. TRANSPOR- 
T-ACIJA SUTEIKIAMA ŠEIMYNOMS. 
DEL PLATESNIU ŽINIŲ RAŠYKIT 
ARBA KLAUSKITE BILE KOKIO
JE KALBOJE.

dą arba $60 į mėnesį ir užlaikymas. 
MOTERŲ REIKALAUJAMA: kamba
rių apžiūrėtojo, $20 iki $25 į mėne
sį, kambarys ir valgis; indų plovė
jų, $8 iki $10; merginų į dirbtuvę 
$8 iki $10.

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

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

REIKALAUJAME — 
LAUKUS PRIE LEDŲ 
DIENOJ. PASTOVUS 
DYKA KELIAS.

SAM CUMMINGS
613 W. MADISON ST., CHICAGO.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

PIRMA TOKIA PROGA 
ainome namus ir lotus, neskiriant 
r butų Chicagoje ar Gary, Ind. Tu
me mūrinių ir medinių naujų na- 

iu. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
.tojaus:

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

Tel. McKinley 3354

PARDUODU 3 fla’tų namą, 8 kam- 
bariai, 30 pėdų lotas. Garu šildomas 
ir karštas vanduo, 2134 Cleveland 
Avenue.

J. Retterer, Savininkas 
1G1 W. Lake st. Chicago, Ill.

PARSIDUODA PIGIAI Kissel) 
Kar, 5 sėdynių automobilius. At
sišaukite nedėlioj, pas Kapitoną, 
Engine House, 1154 W. 22nd Street.

REIKIA barberio. Geistina, kad 
butų gerai išsilavinęs darbininkas, 
jaunas vyras. Darbas pastovus. Ge
ra mokestis. Del platesnių žinių 
meldžiu kreipties ypatiškai arba lai
šku: D AN G. TU KSA,

514 Moen Ave., (Joliet P .O.) 
Rockdal, III.

MOLDERIŲ—mes reikalaujame 
dar penkių arba šešių lietuvių Bench 
and Squeezer Molderių, gera moke
stis pastoviems žmonėms, nėra jo
kių keblumų

ST. LOUIS MAJLLEAĖLEJ3ASTING 
COMPANY

7800 N. Broadway, SL

. šiuomi pranešu ir patariu Lietuviams važiuoti ir pirkties far
inas—ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl, kad jus 
rtiieste gyvendami, ką uždirbate tai turite ir atiduot ant pragyve
nimo, kuris dabar toks brangus, o f armėnams to tik ir reikia—jie 
džiaugiasi iš to, nes jie brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu 
laiku tik pinigus kraunasi. Todėl, kurie norite farmas pirkties, 
kreipkitės į mane, nes aš turiu puikių farmų pardavimui. Gausite 
teisingą patarnavimą ir patarimą.

Joseph Paleckis
BOX 13 Dogden, N. t)

VYRAI -
Ateikite pas Mane!

Mano Metodos yra vėliausios ir mokslia 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

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

Turi mokslišką laipsni ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart; kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau dąug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba išsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieke? nekainuos. Tai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus
GYDYMO PAGELBA IK UŽGANĖDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS. KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOMIS, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS J1EŠKANTIEMS IŠGYDYMO. '

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos,
Vyrai 1 Ar jus užnuodinote savo kraują ? Ar jus abejojate apie savo aveikatoe 

stovj? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykj 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, nepaprasta vy
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut pat;s tą 
stebėtiną intaisymą, kur| aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite senu bu
ll u, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—-ir Tikresne 
metodą.

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos InČirŠkimo gydymą. Prof. Ehrlich’o 

"914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias ir stebėtiniausiaa 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 Š| gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

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

Šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairus gydymo 
skyriai {rengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas jgijama j kelids dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

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 Dr. H, S WHITKEY”;:™;;“"
505 So. State gatve, kamp. Congress gtv. Chicago, Ill.

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir 
išgydė tūkstančius ligonią. Patarimas dykai.

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

Telefono Canal 1711 .

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak-

Paaek minga! pa t ar na w- 
Uždyką duodu rodą 

i Ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 

len kiškai ir alavokiškai.

tikavufci PennaylvanijoB HospitalėBU ir 
Philadelphijoj. 
ju prie gimdymo.
visokiose ligose moterimi 
no ms.
ilškai,

t

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

In dėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nesuhaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos liamus. Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin
kėje. Atsišaukite gręitai šiuo adre
su, gausite gerus nafhus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted SL.______ Chicago.

ALSTEI) ST., CHICAGO, 
Ant antra lubą.

DU DIDELI PARGENA!
Parsiduoda lotas ant Campbell avė., 
netoli 40-tos gat., $250. Nlunelis»ant 
Artesian avė., 25 pėdų lotas —$600.

PŲĘLAN
38th, Archer ir Campbell Avė., 

Phone Yards 6539.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba «p- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. UI 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, poli ti
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.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzie 8>02 
Paulina. Tel Western 11 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louin Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. J Ik

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted StREIKALAUJAME moterų prie tai- 

*svfno skudurių. $1.25 už
14.37’ S. Racine Ave.. Chicago.




