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vasarų; 750,000 bus pasių-
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WASHINGTON, birž. 25.

COCHI AREŠTUOTAS.

Prisipažino nužudęs p-lę
birž.

visuomenę

I*

DIDELIS MAKSIMALIS
TŲ SUSIRINKIMAS.

1
i

LAIMĖJO AšTUONIŲ VA 
LANDŲ DARBO DIENA.

11

Turį but pastatyti dar šie
met; 3,500 pasiųs j Franci- 
jos frontų prieš užstosiant 
žiemai.

.. -‘.f

PAŠALINIMAS KERENS
KIO Iš PARTIJOS.

.1. SMOTJ-LIS 
J. ŽEMAITE

FRANCUOS MOTERS 
REIKALAUJA BALSA

VIMO TEISIŲ.

mą, kuria butų galima regu
liuoti išdirbystę ir išvežimą

Prieš jį balsavo vos penki 
kongresmanai.

tojams bei tiesioginį jo užslė- 
pimų.

5. Neleisti kuro (anglių, 
malkų ir tt.) ir geležinkelių 
baronams sužiniatsutrukdy-

IR VATIKANAS NELIUO- 
SAS NUO VOKIEČIU 

ŠNIPŲ.

O/

lių asmenų rankas kurpių, 
drabužių ir visų kitų gyve
nimui reikalingų daiktų iš
dirbystę.

Kad apsigynus nuo išnau
dojimo.

Uždraudė streikininkams 
šaukties visuomenės page- 
Ibos.

“KARĖS DOVANOS.”

Už konfiskuotąsias nuosa
vybes jų savininkai gautų 
“prideramą atlyginimą.”

Dar dviejų, “iš dievo malo
nės”, valdonų sostai svy
ruoja.

Du jau pagautu; vienas nu
teista visam amžiui j kalė
jimą, antras — sušaudy
mui.

“šalin Durna! šalin karė! 
Mes norime laisvės!”—sa
ko jie.

SIŲS 150,000 VYRŲ 
JFRANCIL).

DAUG GALIOS MASSA
CHUSETTS GUBER

NATORIUI.

biai rengiasi pasiųsti 
F r a n c i j o s frontan apie

EKSPLIOZIJA AUSTRŲ 
AMUNICIJOS DIRB

TUVĖJE.

TVERIA SAVO ORGANI
ZACIJĄ.

KAZOKŲ KONGRESAS.

Reikalauja Ukrainai 
neprigulmybčs. I I

4

pažangiąją lietuvių darbo žmonių 
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RYTMETINE LAIDA

Priėmė maisto kontroles 
biliu

►

Stato 35,000 orlaiviu
Pašalino Kerenskį iš Soc.= 

Rev. centralinio komiteto
MAISTO KONTROLĖS BI

LIUS PRIIMTAS.

WASHINGTON, birž. 24 
— Pagalios po ilgų debatų 
atstovų butas priėmė val- 
džio pasiūlytąjį maisto kon
trolės bilių. Ir priėmė jį mi
lžiniška balsų didžiuma — 
365 prieš 5.

Bilius suteikia daug galios 
prez. Wilsonui maisto kont
roliavimo klausimu. Pavyz
džiui, jisai leidžia preziden
tui panaudoti sekamų prie
monių :

1. Reguliuoti maisto reik
menų transportavimų, san
dėlius ir jų pardavinėjimų.

2. Suspenduoti-uždaryti 
maisto spekuliantų biržas.

3. Uždrausti tolimesnį pa
rdavinėjimų svaiginančių gė 
rimų ir konfiskuoti dabarti
nius jų sandėlius.
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STATO 35,000 ORLAIVIŲ.

WASHINGTON, birž. 25. 
—Žinios iš Washingtono ske
lbia, kad valdžia visu stropu
mu rengiasi įsigyti juodau- 
giausia orlaivių kovai prieš 
vokiečius. Manoma, kad šį
met turės but pastatyta apie 
35,000 orlaivių. Iš jų 3,500 
bus pasiųsta į Francijos fro
ntą dar pirm negu užeis žie
ma.

sienius.
8. Paimti savo žinion, jei 

tatai pasirodys esant reika
lingu, visus maisto išteklius 
— sandėlius ir javų laukus— 
ir kasyklas.

9. Įsteigti-paskirti atsako
mą agentūrą ar asmenį, kur 
dabotų, kad pravestasai įsta
tymas butų prideramai vyki
namas gyveniman ir t.t.

Visa tai, žinoma, turėtų

tinę karė. Po karės butų 
vėl taip pat, kaip dabar arba, 
jei norit, prasčiau ar geriau 
— nesvarbu.

Bet kad bilius liktų tikru 
įstatymu, t.y. kad valdžia 
galėtų pravesti šį savo su
manymą, reikia, kad jį pri
imtų dar ir senatas. Mano
ma tečiaus, kad ten jis su
tiks didesnį pasipriešinimą 
nei atstovų bute, nors neabe
jojama, kad jis bus priimtas 
_  kadir su viena-antra pa- 
taisa.

RUSAI APSUPTI.

Prasimušo kelią ir sugrjžo 
atgal j pozicijas.

PETROGRADAS, birž. 25 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, kad Galicijos 
fronte jau prasidėjo daliniai 
susirėmimai su austru ka- 4- 
riuomene. Pav„ ties Grab- 
kovee kaimeliu austrų žval
gai bandė gauti jiems reikia
mų žinių apie rusų pozicijas, 
bet buvo išvaikyti rusų pat
ruliais. Gi Presovce apygar
doje austrai buvo apsupę ru
sų žvalgų buri. Rusai nusi
tarė nepasiduoti ir, vedami 
leitenantu Muravcevu, bom
bomis ir durtuvais prasimu
šo pro austrų linijas ir sug
rįžo į savo pozicijas nepalikę 
austrams nei vieno savo dra
ugo. Mušyj gana sunkiai ta
po sužeistas būrio vadas, 
Įeit. Muravcevas.

prisidėti prie jų rengiamos r V ALDONAMS KARŠTA, 
demonstracijos obalsiu: “ša
lin Duma! Šalįn buržuaziniai 
ministerial! įįšalin anarchi
ja! Šalin karė! Mes norime 
laisvės!” |

. Po pasirodymo tų atsišau
kimų tapo sušaukta nepap
rastas laikinosios valdžios 
posėdis, kuriame nutarta 

i stvertięs griežtų priemonių 
prieš demonstrantus. Tuoj 
išlipdyta tam tikras valdžios 
atsišaukimas - perspėjimas, 
įkuriame graudenama žmo
nės ir kareiviai nuo dalyva
vimo toje 1 demonstracijoje. 
Pąnašų atsišaukimą išleido 
ir Darb. ir Karei v. Atstovų 
(Tarybų kongrėsas ir Social- 

i demokratų partijos pild. ko
mitetas, kuriame kviečiama 
darbininkai ir kareiviai ne
dalyvauti jokioje demonstra
cijoje bėgiu sekamų trijų 
dienų — pėtnyčios, subatos 
ir nedėlios. <

SUSTIPRINO DARBININ- nešiu kovos su geležies lie* 
jyklų savininkais, darbinin
kai galų gal privertė juos 
nusileisti. Ir tai nežiūrint 
to, kad prieš juos buvo pana
udota “indžionkšėnas” su po
licijos buože. Darbininkams 
padidinta algos ir sugrąžin
ta “neištikimieji” darbinin
kai.

PETROGRADAS. — So- 
cialistų-reyoliucionierių pa
rtijos atstovų konferencijoje 
buvo pakeltas klausimas apie 
pašalinimą karės ministerio 
Kerenskio iš soc.-rev. parti
jos centralinio komiteto. 
Klausimas paduota balsavi
mui, ir dviejų balsų didžiu
ma nutarta Kerenskį praša
linti.

ROMA, birž. 25. — Italų 
valdžios slaptoji policija pa
gavo dar du vokiečių šnipu— 
šį syk net pačiame popie
žiaus dvare, Vatikane. Tai 
buvęs vokiečių valdžios‘ata
šė Vatikane, Gerlachas? Ji
sai buk buvęs “progermaniš- 
kos propagandos” vadas po
piežiaus dvare.

Gerlachas nubausta kalė
jimu— iki gyvos galvos. Ki
tas “jo padėjėjas” turės būti 
sušaudytas.

PETROGRADAS, birž. 25 
— Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Petrogrado seka
mą. Šiomis dienomis įvykęs 
kazokų kongresas kaip vie
nu balsu priėmė reikalavi
mą, kad butų pertraukta vi
sokie ryšiai su Petrogrado 
valdžia ir įsteigta neprigul- 
minga Ukraina.

menės, kuri galėtų užpulti 
vokiečius dar šį rudenį. Iki 
sekamo pavasario busią pa
siųsta dar virš 750,000 karei
vių. Vadinasi, išviso iki pa
vasario manoma pasiųsti a- 
pie milioną šios šalies karei
vių į Francijos laukus.

X K > V A. # X JI. y M l J- JL •

Padrąsintos Anglijos mote
rų laimėjimu ir Francijos 
moters pareikalavo tokių 
jau teisių. New York o Wo- 
rldo korespondentas, Pary
žiuje, L. Ayre, praneša, kad 
Moterų Teisių Lyga pasiun
tus atstovų butan delegaciją, 
reikalavimu, kad valdžia ne
vilkinant suteiktų Francijos 
moterims prideramų pilieti
niu teisiu.

Turėsiąs teisės konfiskuoti 
žemes ir kitokias privati
nes nuosavybes.’
BOSTON, Mass. — Massa

chusetts valstijos, legislatu- 
roje dabar svarstoma naujas 
įstatymų sumanymas, ku
riuo norima suteikti tos val
stijos gubernatoriui teisės— 
laike dabartinės karės — ko
nfiskuoti žemes, fabrikus, 
kasyklas, maisto reikmenis 
ir kitokias privatines nuosa
vybes, kurios pasirodyti] es
ant būtinai reikalingos sus
tiprinimui kariuomenės ir 
laivyno spėkų toje valstijo-

Tas pats įstatymas, beje, 
duotų gubernatoriui gailos 
parduoti ar visai veltui išda
lyti žmonėms byle dalyką, 
esantį jo žinioje. Jis taipgi 
galėtų nustatyti ir minimum 
mokestį už maisto reikmenis

LONDON, birž. 24. — U- 
nited Press žinių agentūra 
praneša, kad dar du “iš die
vo malonės” valdonai laukia 
labai nesmagių vakacijų — 
netekti sosto. Tai Austrijos 
ir Ispanijos imperatoriai, 
Karolis ir Alfonsas.

Žinios iš Zuricho, Šveica
rijos sako, kad nežiūrint Au
strijos valdono pastangų, 
grafas Clam-Martinic vis dė
lto nebeliks ministerių pir
mininku.
ministerijh, kaip jau žino
ma, neteko parlamento pa
ramos delei kilusio lenkų ir 
kitų slaviškų tautelių atsto
vų pasipriešinimo valdžios 
politikai. Ir ji puolė.

Eina tečiaus gandai, kad 
dabartiniems valdžios nepa
sisekimams yra dar ir kitų 
priežasčių. Tai Rusijos re
voliucijos pasisekimai,* kurie 
radę čia stiprų atbalsį, ypa
čiai gi pavergtose slavų ta
utelėse. Esą jaučiama, kad 
dalykai susideda taip — id
ant Karolis netektų sosto...

Dar blogiau Ispanijoje. 
Nežiūrint aštriausios cenzū
ros, vis dėlto iš jos negu iš
sprūsta viena kita žinia, kad 
ir dalinai nušviečianti blogą 
dalykų stovį “Alfonso kara
lystėje.” Andai gauta iš 
Madrido kablegrama sako, 
kad agitacija už general] 
streiką tolydžio plėtojasi ir 
randa vis daugiau pasekėjų, 
ypačiai ūkio darbininkuose. 
Bolbao angliakasiai kas va
landą galį mesti darbą. Ir 
pradėti visuotinąjį gaisrą. 
Tatai jau pripažįsta ir pats 
Ispanijos premieras Dato. 
Jis jau užreiškė, kad armi
joje viešįs “sugedimas” ir 
“graftas” ir kad reikia dary- 
ti visa išvengimui galimo 
pr amoni jos suparalyžavi- 
mo...

United Press — kaip ir pa
prastai -— dar prideda, kad 
žmonės nepasitenkina Alfo
nso valdžia dar ir dėlto, kad 
jo dvaras esąs perdėm “pro- 
German.”

BLOOMINGTON, III. — 
Nesenai čia metė darbą gat
vekarių darbininkai — kon
duktoriai ir motormanai. 
Streiką iššaukė begėdingas 
samdytojų elgimąsi su savo 
darbininkais/ Pajutę/ kad 
gatvekarių/darbininkai pra
deda organizuoties į uniją, 
samdytojai pasiskubino at

leisti kelis gabesniuosius uni
jos organizatorius. Darbin
inkai užsistojo už pavary-' 
tuosius savo draugus ir metė 
darba. i

Darbininkai, beje, reika
lauja pripažinti jų organiza
ciją.

Kompanija kiek drūta ste
ngiasi sulaužyt streiką. Tam 
ji pasikvietė pagelbon ir tei
sėją Welty, kurs šiomis die
nomis pagraudeno streikini
nkams, kad jie nedrįstų 
šaukties pagelbon to mieste
lio visuomenę, atkalbinant ją 
nuo važiavimo gatvekariais.

skaitomas boikotu, todėl — 
baustinas.

Tas betgi tik dar labiau su
vienijo streikininkus. Jiems 
pagelbon atėjo ir kiti orga
nizuotieji to miestelio darbi
ninkai. Tuoj tapo sušauk
tas didelis viešas susirinki
mas, kur aštriai' pasmerkta 
kompanijos ir jos pagelbini- 
nko, teisėjo Welty’so, pasiel
gimas.

Ta pati kompanija, kuri 
taip priešinasi Bloomingto- 
no gatvekarių darbininkų li
nijai, ją yra pripažinusi ki
tuose miestuose, kur ji valdo 
gatvekarių linijas.

ILGAI KOVOJO.
Bet privertė samdytojus 

pildyti reikalavimus.
4

OREGON, Ore. — šiomis |
dienomis čia tapo suorgani- |
zuota popieros dafbininkų |
unijos skyrius. Tai pasek- I
mė maisto reikmenų bran- 
gurno ir samdytojų godumo 
be galo ir krašto išnaudoti . "Ą 
savo alginius vergus.

Baimė streiko privertė sam
dytojus išpildyti darbinin
kų reikalavimus. Y
CANTON, ILL. — Masi-.

nistų unija pagalios privertė 
samdytojus išpildyti darbin
inku reikalavimus — sutru- C

rūpinti darbo dieną iki 8 vai. . 
ir mokėti už 10 vai. darbo 
dieną. Samdytojai išpradžių 
spyrėsi. Baimė streiko te* 
čiaus pergalėjo jų užsispyri
mą. /hta

SUSQUEHANNA, Pa. — 
Karė su Vokietija suteikė 
savo dovaną ir Erie geležin
kelio kompanijai: vietoj vy
rų ji pradėjo samdyties mo
teris į vagonų taisymo dirb
tuves.. Moters dabar ope
ruos geležies gręžimo maši
nas ir kitus vtin sunkius ir <7

painius drabus. Ir gaus už 
tai nepalyginamai mažesnes 
algas nei išmestieji gatvėn 
vyrai.

Tie ponai turi pamato būti 
patriotais ir šaukti už karę.

BOLOGNA, Italija, birž. 
24. — Italas Alfredo Cochi, 
kurio dviračių dirbtuvės 
skiepe rasta nužudyta 18 m. 
mergelė, Rutha Cruger, jau 
areštuotas Italijoje,\ Bolog- 
nos mieste. Po trumpo tar
dymo jis prisipažino nužudęs 
p-lę Crugeriutę — delei mei
lės dalykų.

Manoma, kad jis bus sug
rąžintas į Suv. Valstijas, 
kur, sulig tos valstijos įsta
tymais, jo laukia elektros kė
dė.

PETROGRADAS, birž. 23 
— Ketverge čia įvyko didelis 
maksimalistu susirinkimas, 
kuriame tapo nutarta suren
gti ginkluotą demonstraciją 

! Petrogrado gatvėse.
Ant rytojaus, t.y. pėtny- 

čios ryte, Petrogrado gatvė
se buvo išlipdyta jų atsišau
kimai į gyventojus, kur aš
triai kritikuojama laikinoji 
valdžia, kaipo imperialistų ir 
buržuazijos reikalų gynėja, 
ir kviečiama kareiviai ir civi 

liai gyventojai-darbininkai

PETROGRADAS
25. — Laikinosios valdžios 
paskirta komisija patieki
mui reikiamų taisyklių rei
kale atstovų rinkimo į Stei
giamąjį Susirinkimą, prane
ša, kad delegatų skaičius tu
rėtų būti nedidesnis kaip 
800, arba po vieną atstovą 
nuo kiekvienų 200,000 gyve
ntojų.-

KONFERENCIJA KAREI- 
VIŲ-ŽYDŲ.

PETROGRADAS. — šio
mis dienomis Minske žada 
įvykti kareivių-žydų konfe
rencija.

il36 darbininkai užmušta, 265 
sužeista, daugybės dar pa
sigendama.

T

Chicagoje ir apylinkėj 
oras nepastovus; veikiausia 
lis; kįlanti temperatūra.

CHICAGOS LIETUVIU
VisMmenis Susirinkimas

AMSTERDAM, birž. 24.- 
Žinios iš Austrų sostinės 
Viennos sako, kad šiomis 
/dienomis ištiko didelė eks- 
pliozija amunicijos dirbtu
vėje Bloewig’e. 136 darbin
inkai užmušta, 625 sužeista, 
o apie dviejų šimtų dar pa
sigendama/ kurie, matoma, 
irandasi dirbtuvės griuvė
siuose.

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

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

Šis susirinkimas turės patiesti pamatą 
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ
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SO. BOSTON, MASS

Apgavo

Kara avis

eikite į tas sąkro

si jūsų dienraštyje

NAUJIENAS

li.OO
•1.00
•1.75
•6.00
•7.00

Aid. 'John 
Kennedy.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn lt 

1111-13 Unity BHg.
Te). Centrai 4411

GARSIŲJŲ ŽMONIŲ 
IŠSIREIŠKIMAI.

Apgauti 
darbininkai

Nesvarbu žinojime 
bet jo kokybe 
labai dau 
iriausio.

Darbininkai privalo pa 
siųst velniop ne tiktai “vy 
čių” vadus, bet ir visų tų or

Mokytojai ir 
mokiniai.

šiandie Chica 
nkai žiu: 
kaipo i 
draugą, ii 
riuose j isa 
tūkstantine

Vienas rašytojas, kuris nore 
jo parašyti romaną iš piktada 
rių gyvenimo, kreipėsi į detek

gino padaryt demonstracija 
ties Baltuoju Namu, tai poli
cija suareštavo jas.

Šitie incidentai nepaliko 
be įtekmes į svečius iš Rusi
jos. Vienas rusų komisijos

ir prie 
teisti žmo 
Pu n u teisiai

Kaip vietos tautininkai pra 
žiopsojo savo srovę.

NAUJIENOS
Lithmmaini Daily News

savo keistu vei 
, mat snaus 
nekom peten 

P. Jokubino ir J

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Hoisted, Chicago, III

vas, kurios skelbia

tur, ne Cihcagoje, metams $5.00 
liet mėty ........................... $3.00
ims mėnesiams .................... $1.75
Fiem mčnesium ................... $1.00
madoje, metams .............. $6.00
įropoję, metams ............... $7.00

Lietuviškieji “vyčiai”, ku
riuos suorganizavo kunigai, 
yra apgauti darbininkai.

Jie to pirma nežinojo, bet 
jie tą pamatė dabar.

LSS. sparčiai auga. — Ateitinin
kas K. Jurgeliunas reikalauja iš 
Kemešio organo ‘ Darbininko” 

$10,000.00.

Pranešė jiems tatai Mote
rų Pąrtijos (sufragįsčių) at
stovės, iškeldamos didelį pla
katą ties ta vieta, pro kurią 
važiavo
Ant plakato milžiniškomis 
raidėmis buvo uždėtas para
šas: “Prezidentas Wilsonas 
ir pasiuntinys Root apgaudi
nėja Rusiją. Jie sako 'Mes 
esame demokratija’... Mes, 
Amerikos moters, užreiškia- 
me jums, kad Amerika yra 
ne demokratija. Dvidešimt 
milionų Amerikos moterų 
neturi' teisės balsuoti...

Valdžios tarnų gauja su
draskė tą moterų plakatą.

Žmogaus prakilnumas yr; 
matuojamas ne ypatingais j< 
žygiais, bet kasdieniniu jo dar 
bu. — Pascal.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina: 
’Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

KALSTEI) u* 32-ra GATVE

Jie patyrė, kad čionai tikros 
demokratijos nėra. Patyrė 
jie tatai iš Amerikos žmo-

Kaip čia senai musų “dva
siški tėveliai” skelbė ( ir 
dar skelbia), kad visokia va
ldžia, kapitalistai, kunigai ir 
visi tos rųsies gaivalai, dar
bininkų dielės, yra “leista 
nuo Dievo” ir todėl jų “rei
kia klausyti“ lygiai * taip, 
kaip ir paties Dievo.

Tokius melus kunigai ske
lbė žmonėms per daug šimtų 
metų. Darbininkai jiems ti
kėjo ir manė, kad tikrai taip 
yra. Bet jau šiandie žmo
nės labiau prablaivėjo, la
biau protiškai atbudo ir ku- 
nigužiai darbininkuose nus
tojo savo vardo ir įtekmės.

Mes žinome, kaip kunigai 
carą garbino; siuntė už jį 
Dievui maldas, gi tuo tarpu 
kįlantį proletariatą keikė, 
niekino; išdavinėjo caro bu
deliams. Susipratę darbini
nkai vienok rengėsi ir prisi
rengė — “Dievo pateptinį” 
nuspyrė nuo sosto, nepadėjo 
jam jokia kunigų nei popų 
talka. Vienu mostelėjimu 
nusirito nuo žemės kamuolio 
kruvinas budelis!

Visas pasaulis žinojo apie 
to žmogžudžio darbus, taip 
lygiai ir kunigai, vienok jie 
jam pritarė, padėjo jam mi- 
lionus žmonių šaudyti, karti; 
šimtus tūkstančių kalėji
muos kankinta, Sibire ir ki
tur. Panašiai sunkus gyve
nimas buvo ir nekalėjimuo-

IHmat Lietuviu Oienraitis Amirikojt
NAUJIENŲ BENDROVE inc 

^Kasdien, išskiriant nedėldienius

Suv. Valstijos išsiuntė 
Rusijon specialę komisiją, 
kad ji pamokintų jauniausią
ją pasaulio demokratiją su
sitvarkyti.

Beveik tuo pačiu laiku, 
kaip ta ex-senatoriaus vado
vaujamoji komisija pasiekė 
Petrogradą, atvyko Ameri
kon Rusijos komisija, su 
prof. Bachmetjevu pryšaky-

Visa tai atsiminus, žmo
gus turi pasakyti: caras bu
vo budelis, o kunigai — jo 
padėjėjai!

Darbininkų klesa vienok 
pabudo, pasipurtė ir nuo to 
pasipurtymo sugriuvo caro 
įsostas, išsigando kunigai. Iš
sigando darbininkų balso:

—Tegul išnykšta visi tie 
)gaivalai iš musų akių; tegul 
jie mums daugiau neperša 
įklausyti tyronų ir jiems sa
vo sprandus lenkti. Lai eina 
(juodieji iš musų tarpo; lai 
gyvuoja darbo žmonių valia!

žemės žiedas.

Dievas sutveręs 
savo paveikslą; 

butų pasakius, kad 
žmogus sutverė Dievą pagal sa
vo paveikslą. — Lichtenberg.

Užsisakomoji kainai
Chicago j e — per išnešiotojui 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hleagoje metams $6.00, pusei me-

Jokubinas, su 
gizelių, parašė 
“tautiečius”, tikslu 

mo

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg^ 
29 So. La Salle St., Chicago, I1L

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir Bubėtos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, UL 

Tel. Humboldt 97.

ganizacijų. Tegul j jų deda 
si kunigai su savo gaspadi- 
nėmis. Darbininkams 
neturi but vietos.

darbini
ai į aid. Kennedy, 
ištikimiausią savo 
' susirinkimai, ku- 
i kalba, pritraukia 

minias publi-

“American Socialist” į savaitę 
laiko po registracijos dienai ga
vo 81,788 prenumeratorius.

Dg. J. Davis iš Trenton, III. 
tame laike užrašė 96 “A. S.” 
prenumerątorius-ukininkus.

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

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison SU Chicago, BL

Neretai įenka patėmyti laik 
Paščiuose, kaip įvairiose lietu 
vių apgyventose kolonijose vi 
suomeniniame 
trįs srovės: socialistai, tautiniu 
kai ir klerikalai. Tečiaus Rock 
fordo faktiškai veikia tik dv 
srovės: pirmeiviai ir atžaga 

Pažangioji dalis lietu

Kuomet atėjo karė, kuo
met valdžia pravedė kongre
se konskripciją, “vyčių” va
dai pasirodė, kas jie esą.

Jie-ragina žmones stot į 
kariuomenę, jie kreipiasi 
prie valdžios, siūlydamiesi 
sutvert iš “vyčių” tam tikrą 
bataljoną, kuris eisiąs ka
riaut po Suv. Valstijų vėlia
va “už Lietuvos laisvę.”

“Vyčiai” tokie-pat žmo- 
ir jie ne-

kiekybė, 
Galima žinoti 

nežinant reikalin- 
L. N. Tolstojus.

lietuvius.
Šimkus užd 

ypač Kemešiui 
rojimą. Pasai 
nes 
padinių

Pergalėti blogus papročius g; 
Įima lik šiandie, o ne ryto.

— Konfucius

rašė laišką sufragistėms, gi
rdamas jų drąsą ir raginda
mas jas toliau taip-pat nar
siai kovot už savo teises. 
“Rusijoje — sakoma tame 
laiške — kitokios rūšies pris
paudėjai elgėsi taip-pat, kaip 
dabar elgiasi Amerikos po
licija. Bet tikroji laisvė pa
ėmė viršų”...

Taigi abejonės nėra, kad 
rusai nuo amerikiečių paty
rė šį-tą naujo ir naudingo de
mokratijai. Jie dabar žino, 
kad tas, ką tikri laisvės dra
ugai vadina demokratija, žy
miai skiriasi nuo ?kmerikos 
"demokratijos.”

Rusai pasimokino nuo a- 
merikiečių, bet ne nuo tų, 
kurie nuvyko į Petrogradą 
jų "mokint.” P-as Root ne
išmokins nieko gera Rusijos 
demokratijos, kadangi Ru
sijai reikia ne žodžių apie 
demokratiją, o praktiško pa
tyrimo demokratijos tvarky- 
mesi.

Amerika jau senai turi 
demokratesnę valstybės tva
rką, kaip daugelis kitų šalių. 
Bet jai d a ir šiandie 
daug trūksta iki to, kad 
patapus tikra demokratija. 
Šiandie ji net stovi toliaus 
.nuo tikrai demokratinės tva
nkos, negu stovėjo pirma.

Taigi Amerika teikia pro
gos pažint tuos pavojus, ku
rie stovi ant demokratijos 
kelio. Tuo žvilgsniu ji yra 
mokytoja Rusijai.

Ji rodo išvirkščią demo
kratijos pusę.

žindinti su pinigų dirbėjais, 
šantažistais, Sideriais, alfonsais, 
ir į viską detektyvas atsako:

—Ir tai galima... Kiek tik no
rite. 4

—Dar vienas prašymas. Ka
dangi savo romane aš norėčiau 
išvesti porą šviesių ypatų, tai 
gal jus galėtute nurodyti man 

kitą idealiai sąžiningąTerms of Subscription!
I* Chicago, by carriers, per week,

13 cents. By mail one year, |6.0B;
six months, $3.50.

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

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

European countries, 1 year

ipie 
de m o k r a t i šk u m ą, ” 
revoliuciją ir da

bartinę jos valdžią, apie Lietu
vos 
kalni
Lietuvos valdžią į savo juodus 
nagus.

Klerikalai, anot kalbė 
nori idant Lietuvoje butų 
drausta kalbėti tokiems žmo
nėms kaip šliupas, Grigaitis ir 
Michelsonas.

Kalbėtojai patarė visiems pir
meiviams lietuviams vienyties, 
organižuoties ir neduoti pagrieb
ti Lietuvos valdymą į savo ne
švarias klerikališkas rankas to
kiems Laukaičiams, Yčams, An- 
tanavičiams ir Olšauskams.

Birutės Kanklių choras po va
dovyste p. S. Simanavičio pa
dainavo keturias daineles.

Buvo renkamos aukos. Su
rinkta $16 su centais.

Publikos buvo apie 500 iš ku
rių į 60 kp. prisirašė 26 nariai.

Savaitė tam atgal taipgi laike 
Q0 kp. prakalbų, kur kalbėjo dg. 
Spielstorius, prisirašė 15 narių, 
tai per 2 savaites prisirašė 41 
narys.

Mes lankiai teisiant žmones: 
vieną vadiname geru, kitą blo
gu, vieną kvailiu, kitą protingu. 
O to negalima daryti: žmogus 
bėga kai upelis. Jis kiekvieną 
dieną tas pats ir ne tas pats: bu
vo kvailas, virto protingu; bu
vo blogas, virto geru 
šingai. Negalima 
gaus. Kokis jis? 
o jis jau kitoniškas

— L. N. Tolstojus

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
$12$ S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

kas norite turėti 
rytus reinkotus.
pas musų agentų J. T. Deveiki

reiviai
vių čia yra į tekiniu gesnė už klc 
rikalus.

Keli metai atgal 
ninkai po savo gl< 
mažą dalį lietuvių 
gaila, kad jie prie jų nemokėjo 
prisitaikinti 
kimu patįs iškriko 
darni veikė pagal 
tiškų žmoni 
Glinskio metodą.

Protaujantis žmonės pradėjo 
žiūrėti su panieka į vietos tauti
ninkų tuščią pasiputimą ir jie, 
pasijutę mažumoj, pradėjo glau
stiem po klerikalų skvernu ir A- 
merikos lietuviams pradėjus 
rupiu ties Lietuvos likimu, vie
tiniai tautininkai nudardėjo prie 
klerikališko Tautos Fondo, o 
“garsusis” Jokubinas, su savo 
pustuziniu 
šaukimą į 
diskredituoti Lictuv 
Fonda, c

Ir su lokiais nenuoseklumais 
it rode lyg be 

praslinkus 
vietinio L. Š. 

išreikšdami no- 
, š. F. skyrius,

už ką tai apskundė “Darbinin
ką” ant $10,000.00.

Tai mat prie ko priėjo. Ke
letas melų atgal, visi ateitinin
kai susijungė išvien su visais So. 
Bostono špi tol įlinkais prieš so
cialistus. Kovojo visom jie- 
gom, kad tik išmušus socialis
tus iš pozicijų. O šiandie tie 
ponai pradėjo taip gražiai su
gyventi tarp savęs, kad vieni 
nuo kiįų reikalauja desėtkais 
tūkstančių per teismą. Mat kaip 
kartais atsitinka.

Raulinaitis.
MONTELLO, MASS.

Naujas Laikraštis 
“Michigano Ūkininkas"

Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei
kiamas visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug: 
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruoki! ir pasinau

doki! gražiu ir naudingu laikra čiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky- 
stę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai 

Adresuoki! su marke
M. WALENCIUS,

P. O. Box 96, Hart, Mich.

rožė klerikalams, 
už šliupo biau- 
šimkaus, žmo- 

laikantieji po dešimtį gas- 
jau turėtų apie savo 
i galvoti.

Šimkus gana nerimtus prie
kaištus darė socialistams, o kuo
met buvo uždavinėjami jam 
klausimai, tai atsakinėjo gana 
nemandagiai.

Nors prakalbose buvo apie 
500 žmonių, bet, kadangi Šim
kus grubijoriijo tuos žmones 
kurie jam užduodavo klausi
mus, aukų tapo surinkta 
$14.25. S. J.

Jeigu mano kareiviai pradėtų 
mąstyti, — nei vienas nepasi
liktų kariuomenėj.

— Frederick II.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Birželio 17 d. L?T, Sand 
ir TMD. kuopa surengė 
kui prakalbas.

Prieš prakalbas padeklamavo 
p-lė P. Skučiukailė apie karę.

S. Šimkus savo prakalbą pra
dėjo nuo žuvių ir paukščių, da- 
ėjo iki žmonių.

Pasakojo apie skirtingas žmo
nių tautas. Pasakodamas apie 
lietuvius nurodinėjo, kaip vo
kiečiai, lenkai ir rusai spaudė

—-Gerbiamasai, nuvesk mane 
į apgavikų ir valkatų lindyne.

—Su mielu noru.
—Supažindinkite . mane su 

dviem-trimis žmogžudžių ly
nais,..

—Ir tai galima.
—Man reikia apĮfiųkyti palei* 

stuvystės vietas
Toliau rašytojas Į prašo supa- Jurgeliunas,

Pereitą pėtnyčią didelėje 
Wicker Park Hall svetainė
je, Chicagoje, buvo viešas 
mitingas, sušauktas vadina
mosios "Conference on De
mocracy and Terms of Pea- 
ce.” To mitingo tikslas.bu
vo sukelt žmonėse judėjimą, 
kad apgynus demokratijos 
teises karės laiku ir priver
tus valdžią pasakyt taikos 
sąlygas.

Mitingo pasisekimas buvo 
milžiniškas. Publikos į sve
tainę prisigrūdo tiek, kiek 
tik galėjo sutilpti; ir dar di
desnis žmonių skaičius turė
jo grįžti namo, negavę sve
tainėje vietos.

Iš eilės kalbėtojų, kurie 
išdėstė įprieš susirinkimą 
“konferencijos” uždavinius, 
tarfroiausias buvo vietinis 
socialistų aldermanas, drg. 
John Kennedy. Tokių entu
ziastiškų ovacijų, kokiomis 
jį pasitiko žmonės, vargiai 
yra sulaukęs bent kuris kal
bėtojas Chicagoje. Publika 
aplodismentų griausmais pa
sveikino jį, kuomet tik jisai 
pasirodė salėje, ir tokie-pat 
aplodismentų griausmai se
kė beveik po kiekvieno jo 
kalbos sakinio.

Drg. Kennedy kalbėjo 
ris agituoja už taiką.

Žmonės nori taikos. Ir jie 
daro ovacijas kalbėtojui, ku- 
rišagituoja už taiką.

Nepaprastas drg. Kenne
dy populeriškumas prasidėjo 
nuo to laiko, kaip trustinė 
spauda,

Cosmopolitan Gar
ment Corporation.

Didžiausia Lietuviška 
Korporacija.

Musų agen- 
// *as T- De-j / *****^^1 \ veikis yra

k r j \ įgaliotas rin- 
h / -W O kti reinkotų
S ■ vS P orderius, da
lį į bar randasi
V ■ Jk xsT Illinois va 1 s-

Chica- 
gos apielin- 
kčje. Todėl
gerai pada- 
užsisakykite

flrf rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
0bMhi 
Krekant platesnius tarpus tarp eiluči 
•BD rankraščius taisyti ir trumpinti.

Senovėj Anglijoj buvo tokis 
paprotys: nuteistieji miriop tu
rėjo.teisę parduoti savo lavonus 
anatomams ir fiziologams. 
Gautus pinigus jie atiduodavo 
savo giminėms arba pragerdavo. 
Vienas didžiasių prasižengėlių 
pasivadino pas save mediką ir 
po ilgų derybų pardavė savo la
voną. Bet gavęs pinigus jisai 
urnai pradėjo kvatoji^.

—Ko juokiesi?! — nustebo 
medikas.

—Jus nupirkoįe mane, kaipo 
žmogų, kuris privalo būti pa
kartas—juokdamos ištarė pikta- 
daris: — bet aš apgavau jus! 
Aš busiu sudegintas! Cha-cha!

keletas mėnesių at
gal, pareikalavo, kad socia
listų aldermanas butų už jo 
“išdavikiškas” kalbas išme
stas iš miesto tarybos. Tas

First Lithuanian Daily ia Amarica 
Published Daili) Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Naudokis tuojau 
(savo kunti), ryto i 
kilti. — Talmudas.

ir vieną
žmogų...

Detektyvas pakelia į palubes 
akis ir mąsto:

—Hnų.. — niūkia jis. — Ge
rai, pa j ieškosime!

As tata.

bininkų kraują liet. Jų šir- 
dįs plaka kartu su tais žmo
nėmis, kurie trokšta taikos.

Ir jie nesupranta, kaip ga
li jų vadai geisti karės, — 
dagi tokie vadai, kurie skel
biasi, kaipo Kristaus mokslo 
pasekėjai!

“Vyčiai” dabar mato, kad 
jie tapo apgauti.

Bet mes bijo’mės, kad jie 
dar ne visai praregėjo. Di
džiuma jų dar mano, kad ap
gavo juos tiktai jų organiza
cijos viršininkai. Jeigu da
bartinė "vyčių” valdyba bu
tų atstatyta, tai jiems rodo
si, kad tuomet vėl viskas bu
tų gerai.

Dalykas vienok yra ne or
ganizacijos viršininkų asme
nyse. Ne dėlto "vyčių” va
dai traukia savo pasekėjus į 
pragaištingą kelią, kad jie 
(tie vadai) yra blogi, o dėlto, 
kad yra blogas pats tikslas, 
kuriam tapo sutverta ta or
ganizacija.

"Vyčiai” tapo suorgani
zuoti tam, kad tikinčius lie
tuvius darbininkus paver
tus darbininkų priešininkų 
įnagiu. Tos organizacijos 
uždavinys yra atplėšt tikin
čiuosius lietuvius darbinin
kus nuo pažangaus darbini
nkiško judėjimo, sulaikyt 
juos nuo kovos prieš darbi
ninkų išnaudotojus, užmig
dyt jų protą, nukreipt jų e- 
nergiją į tinkamas darbinin
kų priešininkams vėžes.

Tai^i "vyčių” vadai ir ne
gali kitaip elgties, kaip jie 
elgiasi. Kapitalistams rei
kalinga karė, todėl "vyčių” 
vadai turi už karę stot ir tu
ri visokius "skymus” daryt, 
kad įvarius savo pasekėjus į 
karininkų varžą.

"Vyčių” vadai negali ne
būt darbininkų apgavikais, 
nes kitaip jų veikimas netu
rėtų prasmės. Apgavikais 
jie buvo visuomet, netik šia
ndie. Ir jie bus visuomet to
kiais, kas nebūtų išrinktas į 
tos organizacijos viršinin-

oro
k 4
UTAISYTAS fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin 
811 Kgypto zokouinku,

Drg. Kennedy ne tiktai ne
buvo prašalintas iš tarybos, A V 7
bet, neužilgio po to įvyku
siuose rinkimuose, gavo di
džiausią balsų didžiumą už 
visus kandidatus į alderma- 
nus.

Birželio 17 d. Lietuvių sve
tainėj įvyko prakalbos, sureng
tos per LSS. 60 kp. Kalbėjo dd. 
S. Michelsonas ir J. B. Smelslo- 
r.ius, paliesdami opiausius šių 
dienų klausimus, kaip tai: da
bartinę Europos karę, įsivėlimą 
šios šalies į tą pat 
šios šalies

vielos tautininkai 
galvų: vos metams 
jie kreipėsi prie 
Fondo skyriaus, 
rą vienyties. L 
atsimindamas jų praeities stra- 
ksėjimus, ii r, žinodamas, kad čia 
atžagareiviški elementai menką 
įtekmę teturi, nematė reikalo 
vienyties. Klerikališko fondo 
šalininkai dar snaudė kiek laiko, 
o pereitų metų “Lietuvos” nr. 
35 J. K. Guokas užgiedojo “am
žiną atilsį” klerikalų fondo vie
tiniam skyriui.

Laike Lietuvių Dienos aukų 
daugiausia surinko L. Š. F. sky
rius. Musų tautiečių, nuėjusių 
prie klerikalų, jau visiškai nebu
vo matyties ir dar jie nieko nu
veiki neįstengia. Volangis.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

j I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
Jl Ui ®°ixia8 išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii 

< F. AD. RICHTER & CO.
14—M WashlsrtM SlrecL Tat.

• Paskutinėmis dienomis K
Ateities” leidėjas, ‘ SKAITYK IR PLATINK

tojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Redakcija pasilaiko visas tei- 

etinkami spaudai rašiai naikina- 
arba gražinami atgal, jei bčgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
r išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
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TURĖKITEKnut HamsunVYRAI APGAVIKAS
Ateikite pas Mane

Ehrlich

Nusipirk Mosties

UJrrtt
14 S. HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO

OIL W. YOSZRIEWICZSVIESTAS

WISSIG,Daktaras
gyveni

Ger tut 

italavas 
sviestas

Už jąs 
Vienok 
kas lai

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. g 
vertės par-K 
siduoda užv

Chicago 
Blue Island 
W. North 
So. Halsted 
So. Halsted 
W. 12th S

JOS 
užnuodiji in J; 
nugaroje, 

jus išgydyti 
per daugeli

hirurgas
St., Chicago

Praėjo 
ir senuke 
sikupren ilsiu

YRA
j kraujo 
kosėjimą, 

ateik it<
į metų ii

1644 W
1836
2612
1217

1832
1818

Vienok mano .žodžiai nepade 
į jį laukiamos intakos. Mato
mai, jis juos girdėjo ir pirma.

Silpni, Nervoti, 
Ligoti

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt SL
Valandos 4—d ir 7—9

Tel. Canal 3877

tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St*, Chicago, III

Aš vaikščiojau ten po lindy
nes ir temijau, ar miega nakties 
laiku paleistuvyste ir nedatek
lius. Klausyk tik tamsta ! Ste-

8102 W. 22nd Street

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
8427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

Priimniau- 
»ia, gvaran- 
tuota, vertė*! i 
70c parsidu-^ 
oda čia po...

nes, o vienas 
kryžius, 
— dabai 
net svyruoti 
norėjau jau eiti 
manim 
čia u s, b

s u t c ik i am e paskolą 
sankrovos įrengimų, 
įny, apdraudos palU

pamaniau as, 
kelia imantis 

ninkas, kuris bastosi užru- 
j ir išmoko šūkauti, prieš 
alą, — kapitalas, kapitalas! 
Famsta ir-gi ne čionykštis? 
įklausė jis.

is nemačiau
i geltonais 

maža tarbele ran-

Į tai aš jam atsakiau, kad ne
reikia prašalinti iš gyvenimo i- 
deališkumo. Tame, kad žmonės 
gražina kapus velėnomis, yra 
etiška reikšmė. Tos nuomonės 
aš laikaus ir dabar...

—Na, matote, — neramiai iš
tarė jis, — tais pinigais, kurie 
yra bereikalingai išleidžiami pa
dalinimui kapinių, butų galima 
užlaikyti keletą šeimynų, auklė
ti vaikus... Aš žinau, kad ta mo-

pard'avus jąs i 
sau duonos 
padėčiau jai.

pasakė senas sargas 
mė, —- pakartojo jis.

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St.

i W. Madison St.

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

ištiesė kojas ii 
(loiningai erne žiūrėti į kapines. 
Jo kišenėse buvo vokiškų ir 
f ra n c u z i šk ų lai k ra šči ų.

— Kokį liūdną įspi 
šios kapinės! — pasak 
Kiek daug numirėlių vienoje 
vietoj! Kiek daug spėkų išeik
vota, ir kiek mažai nuveikta!

—Kodėl taip ?
-—Juk tai kareivių kapinės.
A-a, “amžiną atilsį!” pama-

dėjau ir kalbėjaus su 
ai nuodėmė, — ta

riau aš. Moteris ėjo pro šalį ir 
išgirdusi tuos žodžius pažiurėjo 
į mane. Aš prisiminiau apie 
nuodėmę šioj šventoj vieloj. 
Deja, ar pastebėjote tą senutę su 
viedru pūslėtose rankose? Ji 
toki susilenkusi! 
mas sugadino sau 
knaisiodamas žemę 
n,lino š

FRED BENDER
Išdirbėjus

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias
Sankrovų Išrengėjas.

Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų 
rų, saldainių, valgyklų 

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

Bet blogiausias dalykas, — 
tai netikęs paprotys apverkti 
tuos numirėlius.

- -Ti k ra beprasmė. .-
Jis išskėtė rankas ir tiesiai at

sisėdo.

I Dr. Povilas Žilvitis g
B Lietuvis Gydytojas, Chirurgai I
& 3203 S Halsted St., Chicago. 1
X Tel. Drover 7179. į

A TI 1 .1 1’1 H t Y Ah! S

| DR. J. JONI
I Medikas ir C)
■ 3315 B. Halsted

; Dr. M. Stupnicki!
I 3109 So. Morgan St., Chicago.

I VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
; ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

rias pardavus butų galima aprė
dyti du vaiku. Karlais nelaimė 
darosi labai godi.

Negalėjo būti, mažiausios abe
jonės, kad tai buvo socialistas, 
o gali būti ir anarchistas, kuris 
stengėsi parodyti savo iškalbin
gumą. Aš pradėjau visai mažai 
bea t k rei p ti atidžios-

jus abejojate apie savo sveikatos 
ant visados. Aš vartoju 
ir padarėt klaidą praei- 

daro jus tikru žmogumi 
nepaprastą vy- 

kad jus pamatytut patįs tą 
senu bu- 
Tikresne

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

3149 S. Morgan Si. kertė 32 M. 
Chicago, UI.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišku ir Valkų

Tjjjigi ( In (miškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

Jus galite juos turėti. Kiekvi 
gali juos tureli, SJ 
Moters ar mergino: 

pavienios, senos 
Mes skolinam 

šapos ir dirbiuvi 
leži akelio

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, 
arklių, veži 
šių 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, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

DR. M. HERZMAN 
l Š RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3116. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tik*-*

tamsta ne cionyKsiisr
Aš čia nebuvau paskutinius 

dešimtis melų
Jis atsilošė

veik savo drabužiais 
mudu. Maža mergaitė si 
mis rankose ėjo šalyj jos, o už
pakalyj ėjo moteris ir nešėsi 
viedrą.

Mudu buvova ant kapinių.
Užstojo rylas. Pamažėl pra

sidėjo ir gyvenimas. Atėjo vic- 
nas-kilas darbininkų, kapinių 

tai ten matėsi 
apie ka

ti me- 
ukščiai.

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji most is išima pici
nius raudonus, 'juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampoinis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 3(

H r II 0 11/ U | T M E V Nedalioms ir Šventadieniais 
Uii n« o wni i utį 10 ryto iki 2 VR1 dicni|

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

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

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

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

Nebandyk, negaišink laiko ir neinetyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 
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 jrengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas jgijama į kelias 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

Aš nepastebėjau tokios mei 
gailės. Vienok kame dalykas?

—Jinai pavogė gėlių, — B 
tarė sargas ir nutraukė toliau.

Aš pasilikau ant vietos i 
laukiau jo sugrįžimo-

— Ar suradote ją?

—Tamsta nieko nepastebėjai?
—Nieko ypatingo. Jinai pa

žiurėjo į mudu.
—Atleiskite, jinai pažiurėjo į 

mane. Tamsta šypsais, norėda
mas nuraminti, kad mudviem 
(įel to neužsinioka ginčyties. 
Bet dalykas, matote, tame, kad 
porą diene at 
pačiu keliu. Aš sėdėjau ir kal
bėjaus su sargu, norėdamas įti
kinti jį, jogei jo amalas nėra 
p e rd a u g p r a kilnus...

—Bet kodėl gi?
-—Todėl kad jis bereikalingai 

knaisioja žemę, užkenkdamas 
tiems, kurie iš jos gyvena.

Fai reiškia, jis nelaimingas, 
paklydęs laisvamanis! — galvo
jau aš, — bet kur čia yra užra
šyta, — duok Dieve atsiminti, — 
kad numirėlius nereikia kasti į 
žemę?” Jis pradėjo man įgrį-

-—Nugi pažiūrėk į tą žmogų, 
sargą. Ar žinote prie ko susi
veda jo užsiėmimas, apart skai
tymo laikraščių. Jis daboja 
kapines. Mirusiųjų kulte pri
valo prižųireti tvarką, šiandie, 
kada aš atėjau šičia, aš pasa
kiau jam, kad nieku budu neiš
duočiau mažą mergaitę, kuri 
bandytų nuskinti porą gėlių, kad 

dėtų nusipirkti 
Priešingai — aš 

Fai yra nuodėmė, 
. Nuode- 

Alkanas 
lieną sus

tabdo tamstą gatvėj ir klausia, 
kiek laiko. 'Famsta išsitrauki 
laikrodį, — domingai žiuri toj 
valandoj į jo akis. Jis žaibo 
greitumu sučiumpa laikrodį, 
ir minėk, kaip vadino. Tams
tai lieka du išėjimu. Tamsta 
gali pranešti policijai, kuri už 
poros dienų, suras laikrodį ir va
gį, Kaip žinia, vagiui priseis at
sisėsti kalejiman. Bet tamsia 
galite taipgi užtylėti. Tai ant
ras išėjimas. Tamsta gali visai 
nepranešti policijai. Vienok aš 
turiu lamstai pranešti, kad aš 
jaučiu baisų nuovargį- Praei
tą naktį aš visai, nemiegojau.

-—Ištikrųjų? Jau vėlu. Prie- 
gtam ir aš turiu šiokį-tokį dar
bą atlikti.

Aš atsikėliau, rengdamos eiti.

tifikmriUB akiniu*, 
jU.« duoda dykai.

A* r., arti Ėhicaf® 
>()S : Nuo 9 iiryto 
boo V lAryto iki i 
Bayrnhrkct 2484

viejų link. Gerai
kada jinai eis pro šalį.

Taj buvo labai lengva pada
ryti. Ji praėjo taip arti, kad be- hs n

sargas 
moterų, kurios triusėsi 
pus, sodindamos gėles, 
džių šakose čiulbėjo pa

Aš jo suvis nežinojau, lai 
buvo jaunas žmogus, augšlas ir 
plačių pečių, nesiskutęs ir su 
biskutį apdėvėtais drabužiais. 
Raukšlės ant kaktos, garsus ir 
pasitikintis balsas, jo paprotys 
primerkti akis, kada jis kalbė
jo, pridavė jam, kaip yra priim
ta sakyti, “seno ir patyrusio

REIKALAUJI AKIN!t1
5eigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,

• Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jįjsu akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

aOMJN J. SIVIFTI1.ATM.A.
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

’Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2_ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

nfiSW 0*4 OM-
’elephonc Humboldt 1278.

J M . S A H U D M. D.
A Senas Rusas Gydytojas h Ch kortas.

Specialistas Mot<>iUų, Vyrilką ir
4 Vaikiikų, taipgi CbroniUn}
(I OFISAS: 1579 Milwaukee Avs
? VALANDOS: 8:80 iki 10 ifiryto;
a Kampas North Ave., K amrys 106
H 1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

>«#►+*^4-0 1 0 I MB I MM

Tas sutvėn- 
s veika tą, be- 

yve-
Ir ar tamsta pa- 

jinai ėjo trijų, žingsnių 
atstume nuo tos ponios, kuri e- 
jo ant kapų verkti. Na, dalykas 
ne tame. Tamsta matei, ką ne
šė maža mergaitė? '

—Gėles.
—Rožes. Jus matėte? Kiek

viena gėle kaštuoja kroną, l ai 
labai brangios gėlės. O tuo 
tarpu jos labai greit nuvysta. 
Už keturių dienų jąs išmes ir pa
mainys naujomis.

Į lai aš atsakiau laisvamaniui:
—Piramidos yra dar branges

nės.

OUR Ii L«3k

betinų dalykų pasitaiko gyveni
me! Vieną vakarą, devyni me
lai atgal, aš sėdėjau šičia, — ir, 
rodosi, ant šito paties suolelio; 
ir tuosyk su manim atsitiko te
kis dalykas, kurio aš jokiu bildu 
negaliu užmiršti. Pradėjo lem
ti. Kapinių lankytojai pamažėl 
skirstėsi. Tik vienas darbinin
kas kalinėjo raides paminklui.

, jis sudėjo savo įran- 
pleido kapines. Sukį- 
judino kaštanų viršu- 

igštas geležinis 
<uris stovėjo netoliese 
jo čia nėra — pradėjo 

pasikėliau ir 
Tik staigu ties 

Atsidūrė sargas be plos- 
kepures, — plaukai iš- 

Ant greitųjų jis už
klausė manęs, ar i 
mažos mergaitės su 
drabužiais ir 
koše.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APReDALŲ 

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

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

Elekti'a varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku —- dieną ir va
karais Ir gauti speciaiiškai pigią kainą.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdetinis
La Šalie gatvė, Kambarys 416-417. 

prieš City Hali

Telephone Yards 5032 ;

atsilošė; inirkščiojo a- 
mąstė.
dvejetą senių, senukas 

įbu su lazdomis, su- 
jiedu ėjo išlė- 
savęs kalbėjo.

, lai buvo tėvai, kurie 
an kyli savo vaiko ka
us kelia diulkes ir iš

džiuvusius lapus, kurie krinta 
šlamėdami alėjom

—Pažiūrėkite! —
jis, nemainydamas pozos ir ro 
dydamas akimis, — pažiūrėki

eina mud 
įsižiūrėkite

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki- keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių 
mane 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

. / A neturi apie tai mažiausio suprati-
/ '1 mo *r ^^i^ingai gydosi visai nuo

H kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

'f* uą. dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantįs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia i mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedeliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną. GARSI SANTOS KAVA

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c,.......
SVIESTAS

Geriausios
Smetonos ge
resnis, negu A j? 
kur jus ga- ttj | 
lite gauti .. " " '

Dr. Ramser
PECIALISTAS

Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš= 
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
tines 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. 
AA iAgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
a* tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jų® maginote gydytiea pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba iAsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
•peileisk ite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos* ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

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

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

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują* 

stovi? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite syk| ir 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai 
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą 
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus į savo ofisą, dėlto 
stebėtiną intaisymą, kuri aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—ir 
metodą.

enas
$200.00. 

vedę ar 
aunos.

del Stockyardų 
darbininkų, ge

lt lerkanis ir 11.
algos padaroma j 5

Žinote, juk tie išmėtyti ak
ine n s k a š t u o j a da u g pinigų! Bt: 
jokios prasmės perka brangius 
bukietus ir vainikus, dirbina 
gražius suolus, kur žmonės sė
di ir verkia, visur riogso bran
gus paminklai, — tai suakmenė
jęs turtas! Kapinės — tai ne
gyvas kapitalas.... Taip, juk 
čia yra ko užsimąstyti, — tęsė 
jis. Jeigu papuolė čia turtas, 
tai ir prapuolė, nes jis negyvas 
kapitalas... To negana. Tas 
kapitalas kas metą reikalauja 

vainikų ir kilų 
Juk čia randasi 

ui, kurie kaštuo-

Telephone Drover 9693

Dr» A.. A. Roth
RUSAS (GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

t i ; < i». I i * i j. » Moter iii ą. Vyriški, Vaiką
Lr visų chroniškų ligą.

: 1<i Ii 4 f po pietų, 7—8 
kare. NedėliomiB 10 1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST,

1878
2054
1045
1510
2830

niu, kuris suteikdavo maisto Ry
mo viešpatystei, tuosyk pasau
lyj nebuvo taip ankšta- Aš turiu 
šiokių-tokių patyrimų, ant kiek 
dabartės tas pasaulis pasidarė 
ankštas. Tečiau, tai ne mano 
asmeniškas patyrimas, aš ži
nau tik, kad piramidos tyrlau
kiuose — tai vienas dalykas, o 
musų laikų išdabintos kapinės 
— visai skirtingas dalykas. Štai 
apsidairykite aplinkui! šimtai 
kapų ir paminklų, kurie kaštuo
ja baisiausių pinigų. Aš jau ne
kalbu apie paties darbo bran
gumą. Bet pažiūrėkite į tuos 
kalnus velenų! Dabartiniu lai
ku sunku gauti velenų, 
reikia brangiai mokėti, 
ar pagalvojote apie tai 
yra velėnos? 
mas!

Brangus skaitytojau! — Aš 
susitikau su šiuo žmogum ant 
vienų kapinių. Aš nepadariau 
nei vieno žingsnio, kad susiarti
nus su juo; jis pirmas pradėjo 
kalbėli. O aš tik atsisėdau ant 
to suolo, ant kurio jis jau sėdė
jo, ir pasakiau:

—Ar aš tamstai nekliudau?
Tai taip prasidėjo.
—Tamsta man visai nekliudai 

— ištarė jis, truputį pasitrauk
damas. —■ Aš čia sėdėjau ir 
žiurėjau į tą numirėlių viešpati
ją. — Ir jis pakėlė ranką, ro
dydamas j akmeninius pamink-

Akis egzaminuoja dykai J 
Gyvenimas yra M 
tuščias, kuomet J 
pranyksta rcgfiji- J 

[4j mas.
\ J. Mes vartojam pa- J 
Ii gerintą Ophthal- I 
P mometer. Ypati- J 
r n^a d omą atkrei- ■ 

pi am a j vaikus. « 
f Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- ■ 
f karo; nedeliomis nuo 10 iki 11 X 
! dieną. M

1649 S. Ashland Ave. 1 
i kąmpas 47 St. |

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMO 
Speciąliškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Įlankos., Te)

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpna® aki*, ar 
galvos skaudėjimo, atlankykite

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar®.
V^AaIm***!*** rvio 9 r v to iki 1 po ptet

wiiaawiiMl
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Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

MICHIGAN VALSTIJOJ*'

INDIANA VALSTIJOJ:

WISCONSIN VALSTIJOJ:

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ*

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,
Box ll€

Tarrington,- Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis JRk

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis* ''~

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas^
452 W. Leonard < 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 Washington Avtu

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivina.
286 Wallace S&

1415 S. Halsted St., Chicago, HL

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišku, vyrišky, Ir vaikę į<g|.
Ofisas ir Gyvenimas:

S800 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover >1974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, I—S 
po 'pietų ir vakarais.

Chicago, III.

RAKANDAIREIKIA DARBININKŲ

IKEBKIA

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Arli Chi. & N. W. Rail Road

NAMAI-ŽEMĖ

MOKESTIS.

ne-
IOWA VALSTIJOJ:

AMATŲ MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ

Nepristatyti laiškai nėra jo-

Louis Mo.

.

kurių pačias del blogų adresų

RANDAIMaio- NAUJIENŲ AGENTŪROS

2855 W. 3X111 sir., Chicago, Ill.

PARDAVIMUI CHICAGO, ILL.

2615 W. 47th si. Chicago

PVD. at-

Valstijose moters nėra liuo- Administracija
ILLINOIS VALSTIJOJ:Indiana Harbor, Ind. — LSS.

P-lė Wolf

— būtinai visi
kada

naudin-

St120 NORTH JEFFERSON ST.,
StKova iki pabaigai. Komitetas

lio Spring Valley,
St.

Kewanee, Ill.:
St.

Pana, Ill.: W.
St

pini-
ST AveSmulkus Skelbimai 1639.

Ave.

Ave.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:
iš užpakalio. Chicago.

RAKANDAI
IN

St

St

St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Ill.

A;

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

Vyriausiame pačte, Clark gtv 
tarp Jackson blv. ir Adams gat

AUG-
DIR-

Squeezer Molderių, gera nioke- 
pastovicms žmonėms, 
keblumų

119. 

ros

Pk -Ht #..I// ; ! f '

PARDUODU čcvcrykų taisymo ša
pą arba atiduodu ant puses. Kas no
ri dirbti su gerais įrankiais, elektra 
mašinomis. Priežastis pardavimo 
—mirė darbininkas. Atsišaukite: 
3244 So. Halsted SI., Chicago.

1521/2 BROADWAY, NETOLI 
LAKE ST., MELROSE PARK, ILL.

REIKALAUJAME moterų prie tai
symo skudurių. $1.25 už 100.
1437 S. Racine Ave., Chicago.

SAM CUMMINGS
613 W. MADISON ST., CHICAGO.

but priduoti 
(Janai 1506. 

pausdinamas 
Nauj.” Red.

Pa j ieškau savo vyro, Juozapo 
Stankaus, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Švirkšlių parap., Suraičių kai
mo. 11 metų kai ncsiisirašom. Gir
dėjau, kad gyveno Chicagoje. Kas 
pirmas praneš man 'jo adresą gaus 
$20 dovanų. Barbora Stankus,

426 N. 9 Str., Philadelphia, Pa.

DARBININ- 
IŠMOKĖ.II- 

GEROS GYVENIMO SALY- 
PUIKIOS MOKYKLOS, BAŽ- 
S IR TT. PUIKUS DARŽAI

PRIE KIEKVIENO NAMO. GERT 
KASĖJAI GALT UŽDIRBT NUO $80 
IKI $100 IN DVI SAVAITE GEROS 
LENKŲ MOKYKLOS. TRANSPOR
TA CI JA SUTEIKIAMA ŠEIMYNOMS. 
DEL PLATESNIŲ ŽINIŲ RAŠYKIT 
ARBA KLAUSKITE BILE KOKIO
JE KALBOJE.

duodame jų surašę. Kam jie 
priklauso, nuėję pačtan atsiim- 
kite prie Advertised Window. 
Klausdami laiško, pasakykite jo 
numerį:

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

REIKALAUJA GERŲ KRIAUČIŲ 
PRIE SIUVIMO KOSTUMERIŠKŲ 

NAUJŲ RŪBŲ IR TAISYMO SENŲ. 
DARBAS ANT VISADOS, GERA

Pajieškau brolio, Valerijono Užu- 
balio, paeina iš Panevėžio pav., Bir
žių parap., Kriauželių sodžiaus. Gir
dėjau gyvena Pittsburge. Kas jį ži
no ar jis pats malones atsišaukti.

Paulina Ta mul i u n i e nė, 
3812 W. Monroe St., Chicago, Ill.

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. LUKŠA
514 Moen Ave., (Joliet P .O.) 

Rockdale, Ill.

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

LOUIS KACER 
500 W. 32nd St., Chicago, Ill.

PARDUODU verdamą pečių, 3 mė
nesius variolas, už mažą kainą. At-

REIKALAUJAME — 50 VYRŲ 
LAUKUS PRIE LEDŲ NAMŲ. $2.75 
DIENOJ. PASTOVUS DARBAS. Už

REIKALAUJAME vyrų, 26c. į va
landą. Gera proga į ateitį.

Allen B. Wrisley & Co. 
925 S. Fifth Ave., Chicago, Ill.

PARDUODU už 300 dolerių 
septynių s ė d y n i ų “H a b b i t 
Detroit” automobilių. Elektros švie
sa ir elektra štarduojamas. Visas 
geram padėjime. 1913 modelis. At
sišaukite

ų, kas no- 
arių, arba patsai

PARDUODU už $200 gerai apmo
kamą duonkepyklą, kasdien įplau
kia $30. Rendos $30. Turi but pa
rduota pirm birželio 30 dienos. Lie
tuvių apgyventa apielinkė. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą. 
552 W. 37 st., Chicago, Ill.

automobilius pasuko į šalį ir iš- 
lan-

C. P. ANDERSON 
DEP’T. L. z 

MACDONALD, WEST VIRGINIA.
A________i-----------

PRESS
120 NORTH JEFFERSON

Liet. Viešo Knygyno 
stovų susirinkimas įvyks pane- 
delyj, birželio 25 d., 7:30 v.v., 
J. Rašrnskio svel., 731 W. 18th

MOLDERIŲ—mes reikalaujame
dar penkių arba šešių lietuvių Bench 
and 
st i s 
kių

ATI DUODAMA randon kampinis 
saliunas. Puikiame stovyje. Atsi
šaukite į

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

. •.r'-71''

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

Pajieškau buvusios draugės Onos 
Vaįsniauskiutės. Pirmiau gyveno 
Chicagoj, dirbo Albert Pick & Co. 
Dabar girdėjau, kad irgi gyvena 
Chicagoje ant Bridgeporto. Prašau 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
Jums pranešti. Jums gerai žinomas 

Dominik Abelkis,
12 Broadway, Melrose Park, Ill.

26 d., 7:30 v.v., Aušros mokykloje, 
10900 Michigan a v., Aušros mokykloj, 
privalo atvyki i, nes bus renkama 
valdyba sekančiam pusmečiui. Kvie-

REJKALAUJAME vyrų patyrusių 
prie varstoto, pripildymui ir pritai
kymui.

Mason Davis & Co., 
7740 So. Chicago Ave., Chicago

PAR DUODU už nebrangią kainą 
kriaučių dirbtuvę. Biznis gerai ei
na ;aštuoni metai kaip stovi ant vie
nos vietos. Norintįs pirkti, malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

J.. Wove ris,
1410 S. 491h SI., Cicero, UI.

PASARGA.- Draugijų pranešimus skelbiame 
|>e užmokesties. Pranešimai turi 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu 
Priduoti tą pačią dieną, kada i 
dienraštis, nebegali but įdėti.—‘

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, Ill.

UŽ valandos
Vie nas iš susidurusių auto

mobilių priklauso p. Valau linui.
Nelaimes vietoje susispietė di

delė minia žmonių. K.

R1 • IK A L A U J A M E VEDUSIŲ IR 
PAVIENIŲ ANGLIŲ KASĖJŲ IN 
NEW RIVER COMPANY. ANGLIS 
NUO 4 IKI 6 PĖDŲ AUGŠTUMO. 
LABAI MINKŠTOS ANGLYS KASA
MA BADYKLIAIS IR MAŠINOMIS. 
VISOS ANGLYS PASVERIAMA IR 
MOKAMA NUO TONO. MAINOS 
RANDASI PRIE DVIEJŲ GELŽKE- 
LIŲ, SUTEIKIANT PRAKTIŠKA 
KASDIENI DARBA. NAMAI IR LO
TAI PARDUODAMA 
K A MS 
MAIS. 
GOS.

Elizabeth, N* J.: D. Bočkuv

CICERO, ILL.

ST. LOUIS MALLI'ABLE 
COMPANY

7800 N. Broadway, ' St.

Pajieškau kaimyno, Miech Johnu- 
zovichaus, paeina Kauno guberni
jos, Zarasų pavietes, Papilo parapi
jos, Zavirblų kaimo, meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

John J. Johnuzavich, 
839 W. 34 Str., Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
arba išmainau ant namo ar fanuos. 
Biznis yra “cash”, gerai išdirbtas 
per 3 melus. Kreipkitės šiuo adr.: 
1434 S. 51st Ave., Cicero, III.

metų,

Pajieškau brolio Konstantino A- 
belkio, angliškai vadinasi Gust Al
bert; girdėjau, pirmiau gyveno Du
luth, Minnesota, dabar nežinau kur 
jis randasi.. . Prašau atsišaukti grei
tu laiku. 'Puriu svarbų reikalą pra

nešti. Brolis
Dominikas Abelkis,

12 Broadway, Melrose Park, Ill.

Pranešimai

71 • ■_

reikalaujami: merginų lai
ke VASAROS DYKLAIKIO IR DF.L 
PASTOVAUS DARBO. 16 IKI 18 ME
KŲ AMŽIAUS DIRBTI PRIE APTAI- 
SYMO KNYGŲ. SVEIKI KAMBA
RIAI. GERA MOKESTIS. KLAUS
EI TE MISS HAMILTON,

METROPOLITAN SYNDICATE

2. Be du u s Kaži m era
3. Bednar Kazimera
4. Karpavich Ignas 
0. Mielialowka Mary
1. Poška Eduard
5. Wigmant John

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

Phone Pullman
................. —f—į  ui —iiriri

kaip be vargo Ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų

st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506. __ ____

CHICAGOS ŽINIOS

Vakar 8:30 v.v. 
gatves, prie Union 
mšo automobiliai.

riausiais kalbėtojais buvo 
Catherine Waugh Me Cul- 
loch ir aid. John C. Kenne-

Panedėlis, Birželio 25, 1917.

hili inn pateko du vaikiu
5 metų amžiaus. Abudu airiu- 

Veinas iš jų tapo sutryn-

Skandalas miesto 
taryboj.

"Praeitą panedėlį ačiū ma
joro pastangoms liko išrin
kta nauja Chicagos mokyk
lą .taryba. Bėt neilgai jai 
buvo lemta gyvuoti. Įsima
išė valstijos prokuroras Ho-

Miesto taryba nuspre-

Nutarta — padaryta.
Wlajoras visokiais budais 

stengėsi užgniaužti judėji
mą prieš naujai išrinktąją 
tarybą. Daėjo dalykai net 
iki to, kad jis nenorėjo duo
ti balso aldermanams. Tos 
priežasties delei ir prasidėjo 
revoliucija. Intuže 
manai ėmė rėkauti.
ras, matydamas, kad jam ne
bepasiseks suvaldyti alder- 
manų, apleido salę. Jam ei
nant iš salė du aldermanu 
paleido į jį kyngas. Viena 
knyga pataikė jam į alkūnę.

Po to atsitikimo alderma- 
nai išsirinko iš savo tarpo

“Mes žinome, kas suruošė 
karę” — kalbėjo Kennedy,— 
“tai kapitalistai. Bet taiką 
įvykins socialistai.

Padėkime, kaikuriems 
musų prisieis eiti kalėji
mam Bet ką tai reiškia, jei
gu mes galime sustabdyti 
skerdynes.

Rusai pravedė kelią. Mes 
privalome tuo keliu eiti. Pre
zidentas ir kongresas priva
lo klausti žmonių, ar jie nori 
karės. Tik panašiais susiri
nkimais, kaip šitas, mes ga
lime tatai padaryti.

Musų idėjos yra jaučia
mos Stockholme, nežiūrint 
to, kad mums yra uždrausta 
ten dalyvauti. Reikia ste- 
bėties , kad demokratiška 
valdžia uždraudžia delega
tams važiuoti ir svarstyti 
budus, kaip užbaigti šias 
skerdynes. Mes norime tai
kos pirm skerdynių, o ne pa
skui.

Vokiečiu socialistai tvirti
na, kad jeigu dabartės bus 
pasiūlytos taikos išlygos ir 
jeigu valdžia atsisakytų

kada turės siek-tiek proto ir 
paliaus taip darę,”- rri , A v . J SKėlDlinUS priima naujienųLame laike pro salį ėjo ja- / Administraciją, 1840 S. Halsted 
unas vaikinas ir jis matė, kas 
ten dedasi. Prisiartinęs prie 
tos vietos, iš kur obuoliai 
pradeda lėkti, jis pamatė pa
žįstamą mergaitę, kuri tą 
“darbą” ten varė. Tėvai tos 
mergaitės davatkos; merga
itė gi yra mokinė Šv. Anta
no parapijos mokyklos ir 
priguli prie mažųjų vyčiukų. 
Jos vardas Nastė G. Užkla
usus tam vaikinui, kodėl ji
nai taip negražiai elgiasi, at
sakė: “Už tai, kad jis cicilis- 
ttas.”

—Tai kas, kad jis socialis
tas, jis tau nieko blogo 
daro, o taip daryt labai 
gražu.

—Kunigas sakė, kad 
reikia su cicilistais gražiai 
būti. Mano papa ir mama 
jų nemyli už tad ir aš jų ne
myliu.

. Taip tas atsitikimas ir už-

NAUJIENŲ AGENTŪROS

ne-
ne-

Kiek man žinoma, tos me
rgaitės tėvai yra labai “die
voti” žmonės, saliuno ir baž
nyčios garbintojai.

Well, koks mokslas, tokie 
ir darbai. J. Aceris

©irfiM ©©ir® makers 
vwira tnk mergmo 

Mokama mno gabaHo

SILLUNOIIS MALLEA1BILE 
U1ROH CO,

WO1 Dweirs©y IPairikway

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sinės *’lovos, paveikslai, i

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

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

Chicago, 111.
,______... . - ■-.mu..: .....t.---------- r- ' ' ...... .................. . ...

Kaierson, N. J.: A. Atkind,
273 River St

Harrison, N.J.: A. Gavėnas,
64 Cleveland Are*

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

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd Sfc

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

NEW YORK VALSTIJOJ:
JAUNA PORA turi parduoti tuo- 

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park, Chicago

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted St. Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Bivcrdale Av<fc>

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

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

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

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Avb>

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

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Aleknevicz, 
650

Md.: J

Md.: F.

W. Lombard St.
Filipovici,
437 S. Paca W

J. Lažauskas*
637 Lombard St-

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Oraara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So# Omaha, Nebr.: W. WaskeL
3223 O K'

So. Omaha, Nebr.: A. Zal

OHIO VALSTIJOJ:

rstyti dalykus.
šta rezoliucija, reika- 

ujanti, kad majoras Thom- 
peonas rezignuotų. Taipgi 
reikalaujama ir Loebo rezig
nacijos.

Ko gera, majoro kampan i- 
I ja gali užsibaigti jam tra- 
r gingai. Jis galės atkartoti 
I Pirro žodžius — dar viena 
t tokia pergalė ir aš liksiu ga- 
Vlutinai sumuštas.

5 Negaila ir gyvasties 
dėl šuniukų.

■i

gyvastį, kac 
du šuniuku, 
namas laiku

mus liepsnose.

j suniukus. N 
apsvilo, bet išgelbėjo juo

is ictw Ut Icvll-

a ‘Wolf puolėsi gelbėti

Chicagoj tveriasi naujas 
(būrys policistų ir detektyvų, 
kurie žada užsiimti specia
liai kova prieš saiką banditų,! 
užsiimančių motorų “vogi-1 
mu." Manoma, kad tie ban
ditai yra gerai susiorganiza- j

I

sukinys užmušė 
anglių rinkėją.

Clara Frank, 60 metų am
žiaus, 560 West Eighteenth 
st. liko užmušta. Užbėgo

voliucija. Bandykime pa
siūlyti tas išlygas. Aš neno
riu būti žmogžudžiu ir nie
kas manęs negali prispirti 
būti tokiu. Joki valdžia ne
gali priversti manęs imti į 
rankas šautuvą ir žudyti ki
tą žmogų.

Mums sako, kad tai karė 
už pasaulinę demokratiją. 
Ar tai tiesa?

Maisto spekuliantai sako, 
kad mes privalome eiti muš
ti vokiečių. O jie tuo tarpu

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

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

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

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair AvC

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ*

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News C®^ 

Liberty Ave and Grant M.
Kulpmont, Pa.: Jos. Burai»k*K
Pittsburgh, Pa., F. KrasowskU

2809 Penn Aw<-
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes Mk
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

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

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson Bfe

nesako teisybės a- 
trės mierį. Jie fa-

Mc Culloch pasakė:
“Mes kalbame apie demo-

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

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

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

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

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av. 
F. Saudargas, 4569 S. Shields avc. 
J. Rid'ikauskas, 6033rd State Str.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės. t
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

E. Chicago, Ind.: A. Feizis, 
5016 Baring Avg^-

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

Gary, Ind.: V. V^ičilaitis,
Box 122 Tolleston StatlMfi

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis^
P. O. Box

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 BroadwAF*

suoti. Pirma įvykinkime 
demokratiją namie, o pas
kui jau bukime demokratiz
mo mokytojais kitoms ša- 
i • >>

Žmonių susirinko labai v
daug. Jie plojo be perstoji- 
mo kalbėtojams. Matomai, 
jie sutiko su kalbėtojų nuo
monėmis.

čiai šaudo obuoliais; koks 
mokslas, tokie ir darhak

būdavo tokių fanatikų lietu
vių tarpe, kad kuomet soci
alistų- kalbėtojai laikydavo 
prakalbas gatvėje, tie žmo
nės iš pakampių mėtydavo 
kiaušiniais j kalbėtojus. To-

Dabar gi socialistai pra
kalbų gatvėje dar nelaiko, 
nors daugelis žmonių nori, 
kad butų laikomos.

Dabar tūli vyčiukai mėto 
jau ne kiaušiniais, bet obuo
liais į praeinančius gatve so
cialistus. štai vienas pavy- 
zdis, atsibuvęs birželio 22 d. 
Einant gatve “Naujienų” a- 
gentui J. Matuliui, iš kur tai 
pradėjo lėkt nupuvę obuoliai 
ir subjaurejo drabužius. Pa-

'“Tie, 
gal but

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

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

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

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

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

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

140 Moen Av©. 
Westville, Ill.: St. Mazremas,

Barber Shop, State St 
Waukegan, 111. J. Miloszeviče,

801 — 8th St 
So. Chicago, HL: Max Feldman, 

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

Račkeviče, 1012 S. Main 
W. Pullman, 111.: W. Pilypas, 

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

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

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

516 Cleveland 
K. Valančiunas,

506 E. 7 
W. Petraitis,

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K..E. Bertulis, 
E. St. Louis, 1111.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, III.: K. Stočkus, 

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

123 St. Clair

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park Mu

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayette

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon C&

Vyriškų Drapaną Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $>.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Boumil, 
50 Charles

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

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

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiais 
siu 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 darbinink 
ri gaut kambr "'.*, ~ 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite,

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. Persiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuo!aus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ąve., arti 22- 

gtv., Chicago, XII.

REIKALAUJU gero barberio. Pa
stovus darbas. Atsišaukite 

J. Jankus,
A1951 Canalport ave., Chicago,

FIRK SAU visas rlumbav 
menis tiesini už "wholes: 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C«.,
1637 W. Division St., ChicasK 

Corner Marthfield Ava. 
Kalbama lietuviškai.

icker Park svetainėj pė-
Hoje įvyko masinis susi-

as. Susirinkimo mie-
Vo išaiškinti žmonėms

iežasties delei Suv.! starasis tik atsako:
įsivėlė karėn. Vy- kūrei dabar mėtosi,




