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' 307 AV 30th st ■Rezignavo GiaiKijos mi- 
nisteriij kabinetas
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Streikų laisve pavojuj
Apsimainys karės imtiniais

l ' 1< D <

REZIGNAVO GRAIKIJOS 
MINISTERIŲ KABI

NETAS.

Zaimis kabinetas puolė; jo 
vieton pakviesta buvęs 
Graikijos premieras Veni- 
zelos.

ATĖNAI, Graikija, birž. 
26. — Graikijos ministerių 
kabinetas su Zaimisu pryša- 
kyj, puolė, žinios iš Graiki
jos sostinės Atėnų sako, kad 
vakar Zaimis įteikęs savo re
zignaciją naujamjam kara
liui Aleksandrui. Ir jis pri
ėmęs ją.

Paskutinės žinios sako, 
kad naujojo ministerių ka
bineto pirmininku karalius 
pakvietęs buvusįjį Graikijos 
premierą ir vieną aršiausių
jų jo tėvo, Konstantino, prie 
sininkų — Venizelosą.

STREIKE; LAISVĖ PA- 
VOJUJE.

Washingtono valdžia nori 
atimti darbininkams teise 
kovoti už pagerinimą sa
vo būvio.

WASHINGTON, birž. 26. 
— Prez. Wilsono valdžios 
patiektas ir atstovų bute 
priimtas maisto kontrolės 
bilius, tariant ketvirtas jo 
skirsnys, grasina dideliu pa
vojumi šios šalies darbinin
kų laisvei, jų streikų laisvei. 
Jisai grūmoja sunkiomis ba
usmėmis darbininkams, ku
rie įdarys suokalbių, vieny
sis arba tarsis tikslu sutru
kdyti transportaciją bei iš- 
dirbystę.

Aišku, kad darbininkai, 
kurie juk visuomet tariasi 
norėdami išeiti streikan, ne
galės neperžengti tą įstaty
mą. O tuomet jų streikas 
galės būti sulaužytas gink
luotos spėkos įsimaišymu. 
Dar daugiau, jie galės būti 
net nubaustais už peržengi
mą kongreso priimtojo įsta
tymo.

Ir atstovų butas šitą pa
ragrafą sužiniai priėmė. 
Nes jis atmetė kongresma- 
no Keatingo pataisą, kuri 
reikalavo, kad tas paragra
fas nebūtų aiškinamas kaip 
streikų teisės panaikinimas.

Taip tai liuosuojama “pa
saulio demokratija.”

APSIMAINYS KARĖS 
IMTINIAIS.

Anglų ir vokiečių pasiunti
niai vyksta Haagon.

HAAGA, Holandija, birž. 
26 — Anglų ir vokiečių val
džios tariasi apsimainyti ne
betinkančiais karinei tarny
stei i’^^iais-belaisviais. Iš

rišimui to klausimo abiejų 
valstybių valdžios paskyrė 
speciales komisijas. Anglų 
komisijos vadu paskirta lo
rdas Newtonas, vokiečių — 
gen. Friederick. Komisijos 
turės susirinkti Haagos mie
ste,'Holandijoje. Anglų ko
misija vakar jau pribuvo to
nai. Apie vokiečių komisi
jos atvykinmą dar negirdėt.

ST. QUENTINAS—SUV. 
VALST. KARIUOMENĖS 

BAZA.

Skubiai rengiama busima- 
sai Suv. Valstijų karės 
frontas.

WASHINGTON, birž. 26. 
— Telegramos iš Washingto
no skelbia, buk ten gauta 
pranešimų, kad gen. Pershi- 
ngo pulkai, kurie veikiai 
busią pasiųsti į Franciją, už.- 
imsią dalį fronto tąrpe ang
lų ir franeuzų karjuomenių. 
Vyriausia Suv. Valstijų ka
rės stovykla-baza bus St. 
Quentinas.

Tos pačios žinios, beje, sa
ko, kad esą skubiai rengia
ma busimasis Suv. Valstijų 

įkaręs frontas Francijoje. 
Gen. Pershingas darąs įvai
rius prisirengimo pienus. 
Jam gelbstjs buvęs franeu
zų armijų vyriausias vadas, 
gen. Joffre.

MAISTO KONTROLĖS BI
LIUS NEPRŠALINS

ŽMONIŲ VARGO.

Taip tvirtina socialistų kon- 
gresmanas, Meyer Londo
nas.

WASHINGTON. — Soci
alistų kongresmanas, Meyer 
Londonas, tikrina, kad ats
tovų buto priimtasis t.v. ma
isto kontrolės bilius nepra
šalins šios šalies žmonių, y- 
pačiai darbo žmonių, vargo. 
Jisai, tiesa, sako, daug, bet 
maža težada darbininkams. 
Darbininkai galės būti išna
udojami taip-pat, kaip iki 
šiol. Pavyzdžiui, tas šlovin
gasis bilius, nesuteikia val
džiai galios paimti į valsty
bės rankas dviejų svarbių 
išidrbystės šakų — drabu
žio ir kurpių išdirbystės. 
Spekuliantai galės elgties 
kaip tinkami su šitom reik
menim, be kurių juk nei vie
nas darbininkas negali apsi
eiti.

Toliau, toji biliaus vieta, 
kur kalba apie maisto užsle
pi mą, yra labai miglota ir 
todėl mažai žadanti.

Apskritai, sako d. M. Lon
donas, apsiginti nuo speku
liantų gali tiktai susivieniję 
maisto, suuandotojai — pla
čiosios darbo žmonių minios.

PAVARYS VALSTYBĖS 
DŪMĄ.

Jos pavarymo reikalauja 
Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybų kongre
sas.

PETROGRADAS. — An
dai Darbininkų ir Kareivhi 
Atstovų Tarybų kongresas 
priėmė rezoliuciją, reikala
ujančią, kad butų pavaryta 
Valstybės Durna ir Valsty
bės Taryba. Atėjusios iš 
Petrogrado žinios sako, kad 
laikinoji valdžia nutarusi iš
pildyti tą kongreso reikala
vimą.

Darbininkų ir Kareivų] 
Atstovų Tarybos kongresas 
kaltino tulus Durnos narius 
varyme pragaištingo revo
liucijai darbo pirmosiose di
džiojo sukilimo dienose.

KOVA SU PRASIŽEN
GĖLIAIS.

Rusijos kaimiečiai daigoja 
pagautus kriminalistus.

> PETROGRADAS, birž. 26 
— Telegramos iš Petrogra
do sako, kad Naujosios Ode- 
ssos (Novaja Odessa) kai
miečiai nutarę savotiškai 
pasielgti su pagautais blog- 
dariais-žmogžudžiais, ark
liavagiais ir kitais. Tatai 
jie buk darą todėl, kad mili
cija jau nebepajeigianti ar 
nesugebianti apsidirbti su 
siaučiančiais blogdariais. 
Kiekvieną pagautą blogdarį 
kaimiečiai tuoj “nubaniuti- 
ją” (užmušą), kad jo “nei 
.sėklos neliktų.” Viename 
panašiame atsitikime Niko
lajevo bažnytkiemio valdžia 
bandė perspėti įnirtusius ka
imiečius. Ir vos tik nepate
ko kaimiečių rankosna — 
kaipo kriminalistų apgynė
ja.

KONSTANTINAS NUSI
PIRKO SAU PILI. *

___________ r

Buvęs Graikijos karalius 
apsigyvens Šveicarijoje.

AMSTERDAM, Holandi
ja, birž. 26. — Buvęs Grai
kijos viešpats, karalius Ko
nstantinas, galutinai nutarė 
apsigyventi Šveicarijoj. Šio
mis dienomis jis nusipirko 
puikią pilį netoli Thuno, 
Švecarijoje. Pilis pirma pri
klausė vokiečiu baronui Ged- v 
litzui.

AIRIJOJE NERAMU.

Policija daro “tvarką”—laz
domis, durtuvais ir kulko
mis.

GARK, Airija, birž. 26.— 
Nedėlios ryte čia ištiko kru
vinas susirėmimas tarpe de
monstruojančių gatvėmis A- 
irijos savyvaldos šalininkų 
taip vadin. Sinn Feiner’ių 
ir policijos. Policija užpuo
lė demonstrantus ir lazdų, 
durtuvų ir kulkosvaidžių pa- 
gelba išvaikė juos. Pasek
mėje to — vienas demonstra
ntas nušauta, o virš trįsde- 
šimtjs sunkiau ar lengviau 
sužeista. Daugelis sužeis
tųjų, guli ligonbučiuose.

Iš užpuolikų pusės “nuke
ntėjo” tik vienas policistas.

ATSISAKĖ ATIDUOTI 
SUKILĖLIAMS KARDĄ.

... ..-
Juodųjų jurų laivyno koma- 

nduotojas, admirolas KoL 
čakinas, atstatytas.J 

------------ ------- IT"------

PETROGRĄDAS, birž. 26 
— Juodųjų jurų laivyno jū
reiviai atstatė vyriausįjį la
ivyno komanduotoją, admi
rolą Kolčakiną.

Dalykai susidėjo šiaip, 
i Viename susirinkime, kur 
dalyvavo virš £5 tūkstančių 
jūreivių, nutarta areštuoti 
visus Juodųjų jurų laivyno 
oficierius ir patį admirolą su 
jo štabu, įtariamus noru su
kelti kontkrevoliuciją, kad 
sugrąžinus caro valdžią. 
Kuomet jūreivių įgaliotiniai 
užreiškė admirolui susirin
kimo valią ir paprašė jį nu
silenkti jai atiduodant kar
dą, tai Kolčakinas įmetė jį 
juropi ir užreiškė: “Tą kar
dą man paliko japonai, kuo
met mes apleidome Port-A- 
rturą. Aš jį laimėjau japo
nų karėje, ir jus jo negausi
te?

Admirolas vis dėlto buvo 
priverstas atsistatydinti, 
nors oficieriai ir paliko ne
areštuoti.

KONFISKAVO DIRB
TUVES.

Rusijos valdžia paėmė savo 
žinion drabužių, kurpių, 
kerosino ir kit. dirbtuves.

PETROGRADAS, birž. 26 
— Telegramos iš Petrogra
do sako, kad laikinoji val
džia nutarus konfiskuoti 
drabužių, muilo, kurpių, ke
rosino ir daugelį kitų dirb
tuvių. Vadinasi, valdžia at
ima jas iš privačių asmenų 
rankų, kurie nepajiegė pa
tenkinti plačiųjų minių rei
kalavimų ir atiduoda daly
kų tvarkymą į valstybės ra
nkas.

ŠVEDIJOS ŽMONIŲ 
VARGAI.

Už bulvių svarą mokama 75 
centus.

STOCKHOLM, Švedija, 
birž. 26. — Švedijos žmonių 
vargsa didėja. Neturtingie
ji žmonių-darbininkų sluogs- 
niai kaikurių daiktų stačiog 
nebegalį įpirkti. Pav., bul
vių svaras ten jau kainuoja 
75 centus. Gi mūsiškis bu
šelis net 40 dolerių. Tas pats 
jr su kitais valgomais daik
tais. Ir jie nesvietiškai pa
brango.

Bet tai dar nepaskutinis 
pabrangimas. Telegramos 
skelbia, kad šiemet Švedijo
je busią labai prastas užde- 
rėjimas. Tie, ką viską val
do, jau pradeda leisti įvairių 
gandų, kad jais pripratinus 
žmones prie naujų dar dide
snių kainų.

Chicagoj ir apielinkėj — 
šiandie giedra ir kiek vė
siau.

MAISTO RIAUŠĖS 
HOLANDIJOJE.

Moters užgriebė toną bulvių, 
skirtų Anglijai; Holandi
ja “tarpe kūjo ir prieka-

’ lo.”

LONDONAS, birž. 26. — 
Žinios iš Amsterdamo sako, 
kad šiomis dienomis ten ki
lę maisto riaušių, kuomet 
badaujančios Amsterdamo 
moters sužinoję, kad val
džia rengiasi išsiųsti Angli- 
jon apie vienuoliką tūkstan
čių tonų bulvių. Moters 
tuoj susirinko prieplaukon 
ir įsiveržę laivuosna, kur bu
vo sukrauta menamosios bu
lvės, griebė, kiek kuri galė
jo. Tuo budu moters esą 
“konfiskavę” visą toną bul
vių. Valdžia bijodama toli
mesnių “konfiskavimų”, pa
liepus laivams pasišalinti 
nuo prieplaukos denio.

Holandija dabar randasi, 
kaip yra sakoma, tarpe kū
jo ir priekalo. Pereitą sa
vaitę ji turėjo pasiųsti Vo
kietijon didelį siuntinį bul
vių už gaunamas iš ten an
glis. Bet pirm to ji būtinai 
privalo išsiųst Anglijon 11, 
000 tonų pernykščių bulvių, 
kitaip ji sulaužytų padarytą 
su Anglija sutartį ir nebega
utų iš ten grudų. Vokietija 
savo keliu irgi grūmoja: jei
gu ji negaus prižadėtų bul
vių, paliaus siuntus Ho- 
landijon anaglis, kurių nete
kimas jai butų lygiai pavo
jingas, kaip ir netekimas 
Anglijos grudų.

NORI PASIGROBTI DALĮ 
SERBIJOS.

Bulgarija reikalausianti šia
urinės Serbijos kaipo at
lyginimo už karės nuosto
lius.

VIENNA, birž. 26. — Ne- 
ue Freie Presse išspausdino 
Bulgarijos premiero Rados- 
lavovo pasikalbėjimą su to 
laikraščio ’korespondentu. 
Tarp kita premieras užreiš- 
kęs, kad Bulgarija busimoje 
(taikos konferencijoje reika
lausianti, kad jai butų sutei
kta dalis šiaurinės Serbijos
— kaipo atlyginimas už ap
lankytus kares nuostolius.

KĖSINOSI ANT TEISĖJO 
Nepavyko.

> JERSEY CITY, birž. 26.
— Nežinomas blogdaris kė
sinosi nužudyti vietinio pa- 
.sirikimų bei apeliacijos tei
smo teisėją Ernest Heppen- 
heimer’į — kelyj iš Home- 
stead’o į Jersey City. Ein
ant trūkiui per Homestea- 
d’ą, į langą, prie kurio sėdė
jo teisėjas, paleista kulka, 
kuri tečiaus neatsiekė tiks
lo: įstrigo antroje vagono sė
dynėje.

Kas kėsinosi, nežinia. Iš
imtoji iš sėdynės kulka liu
dija, kad tokios kulkos yra 
naudojama Suv. Valstijų ar
mijoje.

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, birž. 26. — 
Atvykęs į čia anglų pi'rkly- 
binio laivo komanduotojas 
pranešė, kad jo laivas pas
kandinęs vokiečių submari
ne Atlantiko vandenynė;

Iš Darbo Lauko.
VIENYBĖ—GALYBĖ.

Streikavo aštuonis mėne
sius, bet privertė samdyto
jus išpildyti reikalavimus.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Cigarų darbininkų unija No. 
165 po ilgos aštuonių mėne
sių kovos pagalios privertė 
Theobald and Oppenheimer 
kompaniją pasirašyti po na
uja unijos sutarčia, kuria 
darbininkai laimėjo algų pa
didinimą ir tūlų pagerinimų 
pačioje dirbtuvėje. Be to, 
kompanija turėjo priimti at
gal ir “neištikimuosius” da
rbininkus.

DOKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS BALTIMORE!

Reikalauja astuonių valandų 
darbo dienos ir didesnio 
užmokesčio;

BALTIMORE, Md. — Or
ganizuotieji dokų statytojai 
Sparrows Point’e metė dar
bą. Reikalauja aštuonių va
landų darbo dienos ir didės- c.
nio užmokesčio — po 50c. į 
valandą vietoj dabar moak- 
mų 32 su puse centų, už de
šimties valandų darbo die
ną.

Darbininkai laikosi tvir
tai. Samdytajai, nors ir at
sisako tarties su streikinin
kais, bet negaudami streik
laužiu anksčiau ar vėliau tu- 
rėš išpildyti jų reikalavimus. 
MOTERŲ LAIMĖJIMAS.

COLUMBUS, Ohio. — O- 
hio valstijos legislatura pri
ėmė įstatymų sumanymą, 
kuriuo sutrumpinama mo
terų darbo valandos nuo 54 
iki 50 vai. i savaite, c- C.

NEPAVYKO IŠARDYT 
DARBININKŲ ORGA

NIZACIJĄ.

Peorijos kontraktorių asoci
acija atšaukė lokautą.

PEORIA, Ill. — Peorijos 
kontraktorių asociacijos ba
ndymas išardyti dailydžių u- 
niją pagelba lokauto nuėjo 
niekais. Šiomis dienomis a- 
sociacija atšaukė lokautą ir 
išpildė visus darbininkų rei
kalavimus. Peorijos daily- 
dės dabar gaus po 70 centų i 
valanda.

Lokautą kontraktorių as
ociacija buvo paskelbus to
dėl, kad darbininkai atsisa
kė pasirašyti po jos patiekta 
sutartimi, kuri butų žymiai 
susiaurinus dailydžių teises.

REIKALAUJA 8 VAL. 
DARBO DIENOS.

Gali kilt streikas, jei samdy
tojai atmes darbininkų re
ikalavimus.
PHILADELPHIA, Pa. — 

Kaurų audėjų unija No. 825 
pareikalavo 48 vai. darbo į 
savaitę. Gali kilt streikas, 
jei samdytojai atmes darbi
ninkų reikalavimus.

STREIKAVO 252 DIENI, 
j Bet privertė samdytojus iš

pildyti darbininkų reika
lavimus.

SPRINGFIELD, Mo.—Pa
galios po sunkios kovos, ku
ri tvėrė 252 dieni, Springfie- 
Ido gatvekarių darbininkai 
išėjo laimėtojais. Ir tai ne
žiūrint kompanijos pasam
dytų streiklaužių ir išlavin
tų mušeikų bei policijos žia
urumų. Kompanija galų 
gale suprato, kad tais para
zitais negalima daryti “biz
nio.” Ir išpildė visus darbi
ninku reikalavimus. Pava- c
ryta streiklaužiai, padidin
ta darbininkams algos ir su
teikta keli kiti pagerinimai.
....   i. m... Th—i —...................................................t,       ’

VYSKUPAS STOJA Už 
ŽMOGŽUDYSTĘ.

Ko ši šalis reikalinga, tai ke
lių pirmos rųšies kartu
vių” — sako Texas vysku
pas Herbert Kinsolving.
BALTIMORE, Md., birž.

24. — Atvykęs čia iš Texas 
valstijos vyskupas, Herber
tas Kinsolvingas, tarp kita 
pereitą naktį užreiškė, bū
tent, kad jis pritariąs baus
mei kulkomis ir kartuvėmis, 
vadinasi užmušinėjimui 
žmonių, žinoma, “maištinin
kų.” Ir, tarp kita, net to
kių, kaip Chieagos majoras 
William H. Thompsonas.

Thompsonas, kaip jau ži
noma, yra “prUšingas” pr z. 
Wilsono politikai ir retkar
čiais savo laikraštyje Rep
ublic a n’ e kritikuoja jį, 
Wilsoną. Vyskupas tataį^ 
skaito išdavyste (treason) iF, 
sako: “Aš manau, kad jis y- )■ 
ra kaltas išdavystėje ir tu
rėtų būti sušaudytas. Yra 
tik vienas kelias išnaikini
mui išdavystės, tai mirtyje 
to žmogaus, kur papildo iš- . 
davystę. Aš esmi šalininku 
baudžiamųjų burių ir akme
ninių sienų (kalėjimo), kai
po tinkamų įmonių iš
naikinimui išdavystės linkui 
šios šalies.

“Ko ši šalis reikalinga, tai 
kelių pirmos rųšies kartuvių. 
Tuomet mes galėsime tęsti 
mobilizacijos darbą be bai
mės būti antpultais iš užpa
kalio.”

TULA ANGLŲ PRIEP
LAUKA, birž. 26. — Tele- 
grafas praneša, kad vakar 
atvykusio į “tūlą anglų prie
plauką” šios šalies pasažieri- 
nio laivo kapitonas užreiš- 
kes, jogei jo laivo kanuolės 
užvakar naktį pergalėjusios 
vokiečių submariną netoli 
Airijos pakraščių, kuri' ban
dė paskandinti jo laivą. Ko
va tvėrėsi vos keliatą minu
čių ir submarina pabėgusi.

kviečiama visa Chieagos 
ir apielinkių progresy
vioji darbo žmonių vi
suomenė.

Organizuojamasai 
Komitetas.

eieieiei
+ Pėtnyčioj, Birželio 29, 8 
I v. vak. Meldažio salėje, 
į 2242 W. 23rd PI. įvyks 
į Chieagos lietuvių Visuo- 
i menis Susirinkimas A- 
J menkos Lietuvių Darbi

ninku Tarybos steigimo
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iRįdakcŲoš Straipsniai Pabraižos

Kraugerys ir jo talkininkai
Del musu rašyto j y

numeris

Tarp draugų

Nėvor egein

Arklio rauda,

NUSIGANDO

Krasos dėžė

nu

Apžvalga
IRGI KRITIKA

ar ne

susirinki-
Meldažio

Kaip jiedu are 
Šaknįs traškėjo,- 
Arklys vis savo

Kadi anksti rylą 
Saule tekėjo, 
Arklys priėdęs 
Žolės stovėjo.

Miesto Ofisas:

127 N. Burtom St.
1111*13 Unity

Tel. Central 4411

pos 28).
tojo Rusij
st rijos pusėn ir
Rusijai (rugp. 1)
jos pusėn stojo Fra nei j a ir An g

Arkliui ant kaklo 
Pantį uždėjo, 
Abu prie žambrio

Tuo a ridi u arė
Ir važinėjo
Niekad liuosvbės

dėtų su- 
kolkas
i, nes

Streikų 
uždraudimas

—Zinai, 
kuriuo tu 
dei, labai

rybą, jeigu norėtume 
joj intakus, turėtume 
dau 
ti savo 
jos liesų darbų 
giau

mus, 
įnoris
nenuoprosnai nesuminėtas Na u 
jienu vardas.

Kaip ūkininkas 
Prie jo priėjo 
Aklys nenoroms 
Pasižiurėjo.

Jas savo vargus 
Rėdąs minėjo 
Ir pa kabi nes

prie darbininkų. Jeigu-gi jisai 
mano 
uis bi 
kų minios 
mes 
mu”

tas tavo draugas, si 
mane pažintin suve 
neapsitašęs žmogus.

Jeigu Suv. Valstijose dar
bininkai turėtų tiek galios, 
kaip dabar Rusijoje, tai tru
mpu laiku visoms spekuliaci
joms butų čionai padaryta 
galas. Valdžia paimtų trus- 
tu bizni i savo rankas ir bu- V v L
tu atliktas kriukis.

Kasdien kapitalistų laik
raščiai yra pilni ilgiausių 
pranešimų apie tai, kaip val
džia ketinanti suvaldyt mai
sto ir kitokių reikmenų spe- 
kuliatorius. Bet iš visu ši- 
tų ketinimų kolkas nieko ne
išeina. Kainos kila ir kila.

mui iššaukė baimė, tai kam ji 
statosi tokia didele revoliucio
niere ? Revoliucionierius turi 
but visų-pirma drąsus. Ir darbi
ninkiškas revoliucionierius (to

li ji mm 
demokra

gpj. 4) karę ir joms ir Belgijai 
ir tą pačią dieną (rugp j. 4) įsi
veržė Belgijon. Taip ta karė pra
sidėjo. Po karės verpetai! šo
ko: rugp. 12 Montenegro—prieš 
vokiečius; rugp. 23 Japonija — 
prieš vokiečius; spalių 30 Rusi
ja paskelbė karę Turkijai; ge
gužės 23, 1915 Italija paskelbė 
karę Austrijai; spalių 15,1915 
Anglija paskelbė karę, Bulgari-

JOSEPH C. WOLON
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Ruimaa 902-904 National Life Bldg^ 
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Tai. Central 6&9&4S91. Atdara: Utar* 
ninko, ketverga ir aubatoa vakarais nuo

las Dambrauskas garbino ir va
dino Lietuvos burdingbosiu!

Tokiam kraugeriui kunigas 
Laukaitis rankas bučiavo ir gy
rėsi, kad Lietuvos kunigai pade-

< 1,1
ję jam, tam kraugeriui, žmo
nes smaugti ir k ra molas malšin-

vą vieni konservativai, tai bu
tų negerai, bet jei valdytų vie
ni revoliucionieriški socialis
tai, tai butų labai gerai. 
“Naujienos” niekaip negali 
prieiti prie tos minties, kad

S.S-a niekas nesiūlo C*
Taryba visai nesta- 

uždavinio užimti Są j im
tą; jos tikslas yra koor-

Ką tik išėjęs Naujosios Gaily 
nes gegužės mėnesio 
labai įdomus, tuo labiau įdo- 

kad tai dar pirmutinis nu- 
, kur nei nuoprosnai nei

P. Kutrai, Rockfd. — Nedėsi
me. Pakaks anksčiau gauto ki
to korespondento paaiškinimo 
išspausdinto sukatos numeryj.

“įbrukti” ką-nors žmonėms 
dėlto, kad, jų nuomone, jisai 
tų naudin
jau plačiai išdįėstinejo jį. šii 
pėtnyčią yra šaukiamas Clrica 
goję viešas darbininkų susinu 
kimas. Taigi nuo pačiu ddrbi

Galva kvaito, širdis pyko, i] 
bijojau, kad patsai nesukreizo 
čiau.

Rusijos laikinoji valdžia 
darė svarbų žingsnį: na
rė paimt į savo rankas rei- 
įingiausiųjų žmonėms da-

tuvos žmonės, kad lygią tie
są šalies valdyme turi turėti 
ir konservątiški žmonės ir 
socialistiškai-revoliucionieriš- 
ki. Juk reikia gi žinoti, kad 
jei vieni bus prie valdžios, tai

Nesenai vienas laikraštis 
pasakė, kad butų “oportuni
stiška” tikėties, jogei val
džia pasakys karės tikslus ir 
taikos sąlygas, žinoma, kad 
tikėties, nieko nedarant ir 
atsidedant ant geros val
džios valios, butų oportunis
tiška. Bet kodėl negalima 
pasidarbuot, kad privertus 
ją išpildyt žmonių reikalavi
mą?

Priverst kapitalistus, kad 
jie atiduotų šalies valdymą 
darbininkams, yra daug su
nkesnis dalykas. O vienok 
mes tikimės, kad anksčiaus 
ar vėliaus tatai įvyks.

ja ir Italija; rugp. 27 įsivėlė ka 
rėn Rumuni ja (prieš vokiečius) 
Suvienytosios Valstijos paskui

ui uz berbiją uzsis- 
Vokietija stojo Au- 

paskelbė kare 
O kad Rusi-

Kodel popieros trustas 
taip nesvietiškai kelia popie
ros kainas?

Viena, kad prisiplėšąs da
ugiau pelno.

Bet yra da ir kita priežas
tis. Žinomasai Frank P. 
Walsh, industrijos santykių 
tyrinėjimo komisijos pirmi
ninkas, nurodo, kad popie
ros trustas, keldamas kai
nas, nori pasmaugti laisvą
ją, trustų nekontroliuojamą

ja raja mincia pilnai 
i sutikti. * Reikalauti 
ulinybes ir neleisti vic-

i valdyti Lietuvos 
prakilnus dalykas.

ištikrųjų, “pozily- 
dėtų sulošti bruka

moji Amerikos lietuvių dar
bininkų taryba? — Jei bent 
pinigų sudėtų. O kokiam re
voliuciniam darbui tos aukos 
eitu? Tai, žinoma, priklausy
tų nuo tos beformės minios, 
į kurią daugiausia intakus tu
rėtų opportunistiniai tos tary
bos organizuotojai, kuriems 
ir liaudininkų “socialistų” pa
rtija atrodo revoliucinė.

mums dirbusiais musų auklėto
jais ir mokytojais, ir pirmoj 
vietoj -— Šernu.

Pasirūpinkime, kad jam ne

ginu nebematyti nei Čalio Čap
lino, kol visas tas svieto apduji- 
mas pasibaigs.

—Nėvor egein!
Pabraiža.

aiškinta. Bet “Kova“ visai be 
reikalo šneka, kad “darbas ban
doma pravesti užpakalinėmis 
durimis”. Nejaugi visuomeniš
kų sumanymų negalima paduo-

nas: nusinaiauojau į lupą
trįsdešimts centų praspendin

Tris muvin-pikčių šou apl 
kiau.

Viešpatie! pirmutiniame pik 
j šou nieko daugiau nemačiau 

įitaciją už karę, die 
p r o t i šk ų sk e rd y n i ų 
šnipų kaipo didžiau

Rusijoje, štai, socialistai įgi
jo daugiau in tėkmės už kitas 
partijas dello, kad los klesos, 
kurias jos atstovauja, paėmė 
viršų ant seiliaus viešpatavusių
jų klesų. Ir mes manome, kad 
las atsitikimas buvo milžiniškas 
žingsnis 
mano bi 
gu-gi “\Delei pėtnyčios 

mo (kuris įvyks 
svetainėje) turime paaiškin
ti, jame galės dalyvauti 

^j^fonės be jokių įgaliojimų 
Juo draugysčių. žinoma, 

Ubu tų gerai, kad atvyktų į 
susirinkimą kuoį vairiausių 
draugysčių nariai, nes jie 
tuomet galės savo draugys
tėse papasakot, kas buvo su
sirinkime. Bet mandatų 
jiems nereikės. Tai bus 
mass-mitingas tikslu apsva
rstyti, kaip suorganizuoti 
Amerikoje Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą.

; turėti 
jai labai 

dirbti, turėtume apleis- 
socialistii, organizaci- 

d da dau- 
nenaudingai išeikvotume 
u, negu buvo išeikvota 

tam oportunizmo kūdikiui — 
Lietuvos šelpimo Fondui.

Kokia

iktų gaminimą: rūbų, apsia- 
vimo, muilo, kerosino ir tt., 
idant geriau sutvarkius pra- 
moniją. ♦

Tatai, žinoma, dar nebus 
socializmas, nes valstybė 
Rusijoje dar nėra darbinin
kų rankose. Bet tai visgi 
yra socializmo idėjos perga
lė. Socialistai visuomet sa
kė, kad privatinė nuosavybė 
veda išdirbystę prie betvar-

, dalyvavo 
dietiniai; ir 

“Kova” luome! net rašė, kad 
Sąjungai butų buvę sunku atsi
sakyti nuo dalyvavimo.

Taigi, kada klerikalai arba ta
utininkai paduoda sumanymų, 
ne tik nepsitarę su socialistų or
ganizacija, bet da stačiai tikslu 

3 va” apie 
nekalba, 
us, kad ši

tie “Kovos” priekaištai neatgra
sius protaujančių darbininkų 
nuo gero dalyko. Darbininkai

vai” porą atsitikimų: karės pra
džioje tautininkų laikraščiai pa
davė sumanymą sušaukt visuo
tiną seimą, ir tas sumanymas 
įvyko; jo įvykinime dalyvavo ir 
L.S.S. Pereitų metų gale kleri
kalų ir tautininkų būrelis suma
nė parengt Lietuvių Dieną. Ko
nferencijoje, sušauktoje to su
manymo svarstymui 
ir oficialiai L.S.S. igt

Teisę paduoti sumanymą turi 
juk kiekvienas žmogus, taigi 
tuo labiau ją turi laikratis.

Delei sumanymų davinio ir jų

si žengimą. Nuo 1906 metų 
iki 1909 metų Rusijoj nužudy
ta mirtimi 6,268 žmonės. 
1908 metais kas savaitė aps
kritai nužudydavo apie 36 
žmones. Apskritai tuose me
tuose Rusijoj nužudyta dau
giau žmonių negu 23-se pa
saulio didelėse valstybėse ir 
21 kartą daugiau negu visoje 
Europoj.

Skersai gat- 
ų šou, o vir

šum angos skaitau didelėmis 
raidėmis iškabą:

—Charley Chaplin.
Apsidžiaugiau.
—OI, ot, išsigelbėjimas! Ei

nu; pasižiūrėsiu to klauno kvai
lų šposų. Kad neužmigsiu, tai 
vis bus šiokia tokia pramoga.

neprų 
nai Į) 
liaudį yra
Bet kaip sutaikinti su pirmąją 
dalia to straipsnio, kur būda

vo ja m, kam iš šešių partijų tik 
dvi rcvoliucijinės. Juk aišku 
iš to viso, kad “Naujienos” iš-

nori, kad musų visuomenės j u 
dėjimas butų jų, o ne jų prieši 
ninku rankose.

“Naujienos,” tą sumanyme

Kazimieras Gugis 
advokatas

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

>123 S. Hilthd St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Žinomas Rusijoj profeso
rius Gemetas paduoda žinuį 
kiek caras Nikalojus II nubu
dęs žmonių. Nors daugelyje 
kraštų dar nepanaikinta mir
ties bausmė, bet Rusijoj ji

pasitarimo su liet, socialistų 
organizacija. Susižinota tiktai 
su soc. laikraščių redakcijo
mis. Darbas bandoma prave-

kad), kaip tik suseis dides- 
rys “bespalvės” darbinin- 

tai jisai neteks įtek
tai su jo “revoliucionu- 

i “šlecht” dalykas.
Kovos” baimė yra ypač 

keista, kuomet chicagiečiai į 
p r o j ek t u o j a m osios Da rbi n i nk ų 
Tarybos pamatą * iš karto deda 
grynai darbininkiškus princi
pus — tarptautumą, taiką ir de- 
mokratybę; tie principai gali 
pritraukti prie Tarybos tiktai 
progresyvius darbininkus. Ne
jaugi “Kova” mano, kad ir to
kių darbininkų tarpe socialistai 
lik per didelį vargą galėtų palai
kyt savo įtekmę? Prastą-gi pa
liudijimą ji išduoda tai partijai, 
kurios oficialiu organu ji yra. 
Bet mums išrodo, kad didžiuma 
musų socialistų taip pęastai ne
mano apie save, kaip apie juos 
kalba “Kova.”

Dabar peržvelgsime “Kovos” 
argumentus.

Ji sako, kad socialistų veiki
mas Darbininkų Taryboje butų 
“landžiojimu po pašiuręs” ir 
“spėkų skaldymu”; o jiems rei
kią “dirbti savo firma.” Bet to- 

ka neišlaiko jokios kri- 
Dirbti savo firma” so- 
galės Darbininkų Tary

bai esant, taip-pat, kaip ir da
bar, nes 
likviduot 
to sau 
gos vi
din uoli visų Amerikos lietuvių 
darbininkų veikimą, surišant da
rbininkiškas organizacijas į dai
ktą. Taigi ji neskaldys spėkas, 
o vienys jas.

Panašiai, kaip nesuskaldė spė
kų ir nesutrukdė socialistų vei
kimo ir Lietuvos Šelpimo Fon
das. šitą įstaigą “Kova” dabar 
vadina “oportunizmo kūdikiu,” 
bet tuo ji tiktai parodo, kad, vie
na, ji nieko nepasiniokino iš to 
beveik trijų metų patyrimo, kurį 
mums davė darbas L. š. Fonde; 
antra, kad ji niekina savo ir Są
jungos poziciją tame klausime. 
Juk L.S.S. rėmė ir teberemia L. 
Š.F.; ir “Kova” taip-pat visuo
met rėmė jį. Kur-gi jos nuosa- 
kumas?

Norėčiau ir aš savo nuomo
nę tuo klausimu išreikšti.

Mes renkame aukų Rusijos 
revoliucijai įvairiuose susirinki
muose, piknikuose, sagstome 
raudonus ženklelius publikai ir 
kalbiname:

—Revoli nei j os reikalam s,

“V. L.” be reikalo prasimano, 
buk mums rupi “lik” partijų 
varžytinės už viešpatavimą. 
Mums daug labiaus, negu šitos 
varžytinės, rupi visuomenės 
klesų varžytinės.

Mes norime, kad vietoje bajo
rų, biurokratų, kunigų ir kapi
talistu, šalį valdytų darbo žmo
nės, nes kada darbo žmonės val
dys, lai jie įves teisingesnę tva
rka visiems žmonėms.

Partijos turi liktai liek reikš
mės, kiek jos išreiškia tam tik
ru klesti valia ir norus. Parli- v c v
jų varžytinėse turi apsireiškli 
klesų varžytines; ir paprastai

Ir iškėlęs abidvi ranki dan 
gun, prisiekiau:

—Nėvor eucin!

Irlandijoje kariuomene už
vakar pavartojo mašinines 
kanuoles numalšinimui Sinn- 
Feiner’ių (Irlandijos revo
liucionierių) maišto.

Kariaujame už “laisvę” ir

'kokiam kraugeriui kunigas 
Ališauskas tarnavo neoficialiu. 
Katino oberpolicmeisteriu! *

Kunigu Draugas manosi bet
gi, kad jam geriau apie tuos 
kraugerio padėjėjus ir talkinin
kus užtylėjus.

progreso keliu. Taip 
veik visi žmonės. Jei- 
-ei L.” rodosi kad pir- 

mynžangai nėra jokio skirtumo 
tarpe to, kas buvo Rusijoje iki 
caro nuvertimo, ir to, kas yra 
lenai dabar, tai mes jai tokios 
pažvalgos nepavydime. Tiktai 
tegul ji nerugoja, jeigu už tokią 
jos pa žvalgą mes ją priška Rysi
mu prie atžagareivių.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Raudonojo Kryžiaus aukų 
rinkimo obalsis skamba: 
“Kovok arba duok!”

Gyvastis arba pinigai.
Kadangi kapitalistai turi 

pinigų, tai jie gali atpirkt 
savo gyvastis. O darbinin
kai neturi pinigų, todėl iš jų 
reikalaujama kraujo.

Raudonasis Kryžius, žino
ma, neturi teisės atiminėt 
žmonių gyvasčių. Bet ta jo 
agitacija skleidžia patogią 
kapitalistams mintį, jogei 
beturčių pareiga yra mirti 
kovoje už kapitalo reikalus.

-—Pirma pažinčių jau jis mane 
asilu išvadino.

—Mat, toks jau jis žmogus. 
Kiekvienam į akis teisybę rėžia.

Bet štai žiburiai užgęsta, ekra 
nas nušvinta ir ant jo sumir 
ga parašas: “Priėmimas talki 
ninku komisijos Washingtone.’

Ir prasidėjo. Karė, kariniu 
kai, ląivai, lakūnai, anuotos 
kareiviai, vėlukai, 
riot iz m a s, šnipai...

Nuo pradžios ligi 
tacija už karę, už 
apoleoza žmogžudybės

Kunigo Kemėšio organas 
• “Darbininkas,” pamatęs chi- 

cagiečių sumanymą steigt 
į Darbininkų Tarybą, jau duo- 
I da savo pasekėjams sugges- 
I tiją (mintį) tvert rymo-ka- 
-—Xajiku darbininkų tarybą, ši- 
| tos klerikalų pastangos už- 

bėgt už akių darbininkiškam 
■ sumanymui, liudija, kad ji- 
I yra geras.
r Gaila tiktair kad tūli mū

siškiai darbininkų vadai ma- 
į žiau permato dalykus, kaip
" klerikališki demagogai.

Prie piano atsilošęs ir galvi 
užrietęs jaunikaitis kula kažin 
kokį regtaim pyisį.

Paliinksmėjau.

Galo nebelaukes durniau lau- 
kan. Nei pramogų daugiau ne
benorėjau ir nebe j ieškojau. Pa 
kako jų mano vekėšenui. Svai
gsta m a galva sugrįžau namo 
padaręs tvirtą prižadėjimą dau

“Kova”, pamačius chieagiečių 
sumanymą tvert Amerikos Lie- 
tuvių Darbininkų Tarybą, labai 
nusigando ir ėmė raginti sąjun- 
giečius nepritarti jam. Štai 
kaip ji kritikuoja jį:

Mes turime dirbti savo fir
ma, savo organizacijos vardu, 
savo namuose, ažuot landžius 
po kokias pašiuręs. Gana 
jau to spėkų skaldymo.

Taigi ištikro reikia pagalvo
ti apie socialistus, kurie nori 
nuversti vieną valdžią, o pa- 

Rei- 
kia pagalvoti apie tai, kad so
cialistai rūpinasi, kad užvie
špatautų /jų partija, o ne visa 
liaudis, visi žmonės nežiūrint 
kokių pažiūrų jie butų. Nėra 
jokios pirmynžangos, kuomet 
eina kova tik už partijų vieš
patavimą, o ne apie geresnį

garsiai nesu
lietu viškiausiu keiksmo 

žodžiu.
Dagi tasai klaunas pavartoja

ma dabar, kad savo kvailių kvai
liausiais juokeliais skelbtų vėp- 
sotojams, jog karė, tai šventas ir 
pakilus daiktas ir kad žudyti, 
kraujuose maudylies ir kitus 
skandinti, tai augščiausia tikro 
patrioto priedermė.

Brooklyniške “V. L.” kriti
kuoja “Naujienų” paraginimą 
kovot prieš klerikalų pastangas 
užviešpataut Lietuvoje. Sako:

...‘Naujienos” pabriežia, 1 
kad jos neina prieš Lietuvos 
tautinį savarankumą, tai yra

Labai pakilus ir naudingas 
darbas. Bet gi be to turime 
taipjau pakilių reikalų. Aš ne
prieštarauju rinkimui aukų 
revoliucionieriams. Ir kuomet 
dar prieš keletą mėnesių Rusijoj 
siautė carizmas ir viešpatavo 
žandaras, kuomet geriausieji los 
šalies žmonės kankinosi sun
kiuose kalėjimuose, tuomet ypa
tingai reikėjo aukų, kad rėmus 
kovotojus už laisvę. Dabar 
betgi truputį kitoks dalykas. 
Rusijos žmonės sukilo ir nuver- 
lę carą ir žandarą nuo sosto, ir 
iškovotąją laisvę jie dabar mo
kės ir pajiegs išlaikyti.

Musų aukos revoliucijos rei
kalams tai lik lašas juroj, savo 
aukomis mes nedaug ką Rusijos 
revoliucijos reikalui padėsime. 
Tuo tarpu mes turime ir čia ką 
šelpti — ir lai didelė musų 
priedermė, būtent, musų didžiai 
užsipelniusius rašytojus, Šerną, 
Žemaitę ir U., be to turim nau
jų moksleivių, iš kurių tikimės 
gabių rašytojų ir veikėjų susi
laukti, ir jų mums labai reikia, 
kadį turėjus spėkų atsispirti 
prieš reakciją.

Daug liesos pasakė p. Petro
nėlė Balickienė Naujienų 148 
nr., nurodydama vietas, kur 
mums trūksta tokiu darbininku C 

kaip šernas, Žemaitė ir panašių 
į juos. Ir tokių žmonių visuo
menė negali apleisti, negali pa
daryti su jais taip, kad su kokiu 
daiktu: panaudojome, išnaudo
jome, o paskui, kad paseno, tai 
laukan. Ne, taip daro lik ka
pitalistai.

gareivių pastangas uzsirio$ 
liuli ant Lietuvos liaudie 
sprando.

vi n imą D 
garbinimą
šių didvyrių, kurie veidmainybe 
ir pasalumais sugeba išvogti iš 
priešų plonus ir dokuibentiis ir 
tuo “savo tėvynei pasitarnauti.”

Išėjęs apreibusiom akim iš 
pirmojo pikčių šou, nusitariau 
eiti kitan. Jieškojau, mat, pra
mogos, kurios pirmąįame nėra- 
dau.

Užsimoku dešimtuką ir einu v
vidun. Buvo kaip lik pcrlrau-

Geo. Praninckui, Chgo. — Ta
riamoji karės priežastis buvo 
užmušimas (birželio 28, 1914) 
Austrijos sosto įpėdinio Ferdi
nando, Sarajeve. Del to Austri-

' Pereitoje savaitėje Suv. 
Valstijų atstovų butas svar
stydamas maisto kontrolia
vimo bilių, priėmė ketvirtą 
to biliaus perskyrimą, ku
riame uždraudžiama darbi
ninkams “daryt suokalbius, 
.vienyties arba tarties” tikslu 
sutrukdyt transportaciją ar
ba išdirbystę.

Kadangi kiekvienas dides
nis streikas turi tą pasek
mę, jogei sutrukdo daiktų 
dirbimą arba gabenimą, tai 
augščiaus minėtasai biliaus 
perskyrimas faktiškai ati
ma iš darbininkų teisę strei- 
kuot.

Vienas atstovas pasiūlė 
prie šito perskyrimo patai
są, kurioje sakoma, kad tas 
perskyrimas neprivalo būti 
aiškinamas, kaipo streikų 
teisės panaikinimas; bet pa
taisa buvo atmesta, šis fa
ktas tiktai dar pabriežė an- 
ti-darbininkišką tos biliaus 
dalies prasmę.

Taigi kongresas pasikėsi
no išplėšt iš darbininkų ra
nkų svarbiausi jų kovos gi
nklą. Kaipgi darbininkai 
galės apsigint nuo kapitalis
tų išnaudojimo, jeigu jiems 
nebus leista sutartinai atsi
sakyt nuo darbo

Amerika, pasak preziden
to, kariauja už pasaulio de- 
mokratybę ir ka 
džioja po kojomi 
tyhę namie.

žodžiu, “Kova” bijosi, kad ne
nukentėtų Lietuvių Socialistų 
Sąjunga ir kad neįgytų įtekmės 
“opportunistai.”

Bąt jeigu jos pasipriešinimą
ncipą, kad jei valdytų Lietu- Darbininkų Tarybos sumany-1 padavė ne dėlto, kad jos norėjo
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UREKITEBesočiai trokšta, bet veltui

INDIANA HARBOR, IND

triukšmas

rakandų

forma

COFFnuo

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS bile
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EXAMINACIJAKENOSHA, WIS

OR. W. YUSZKIEWICZ

Daktaras
Seno Krajaus

Telephone Yards 5032

Aukaukite L.S. Fondan

1378
2054
1045
1510
2880

Geras 
vtalavaa 
sviestas

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

The 
Best

AŽINIMUI ir supratimui kalbamų ga 
rsų nėra reikalo garsiai kalbėti.

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

3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iA- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. n 
vertes par-K 
siduoda užw

Aiškumas garso, todėl, lošia svarbiausią 
rolę pasekmingam telefono vartojimui.

Chicago Av

North A v. 
So. Halsted St. 
So. Halsted St. 
W. 12th St.

Ir silpniausia kalba yra suprantama jei 
fu tik aiškiai kalbėsite.

Prieš Pačto
OfiBi

3102 W. 22nd Street.

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

pasinaudok it Šia didele auka, 
y ir daktarišką egzaminaciją

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa
šilei raut.

atvažiavusieji iš kur nors kimi 
gai prisigretina prie darbininkų 
kišenių 
šis

CH1CAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 2B metai

suteikiame paskolą
—----- 1 įrengimų,

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Kalbėkite aiškiai kuomet Jus 
naudojate telephoną.

Šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui

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.

Todėl ir 
misionierius" nieko nepe- 

D. Studentas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVE

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti Lilei laiku. Kaip 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tuokart gali
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

1644 W
1836 Blue Island Av
2612
1217

1832
1818

! Dr. Povilas Žilvitis Z
■ Lietuvis Gydytojas, Chirurgai į
X 3203 S Halsted St., Chicago, t

Tel. Drover 7179. Z

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

Tel. Canal 5335

ARBATA
Priimniau- 

»ia, gvaran- - - 
tuota, vertėm 
70c i>araidu-b*yy 
oda čia po. L

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką vyriškų, Ir valktį ligų.
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.

Ava.
iki
po ptohk

Nesenai į čia atvyko kunigas 
ir susikvietęs apie porą tuzinų 
žmonių paleido savo nepraustą 
burna. Išbarė susirinkusius, 
kad nepasistato bažnyčios ir ne
parsikviečiu sau dvasišką lovelį. 
Girdi, čia yra apie 200 lietuvių, 
tad lyg negalėtai užlaikyl ku
nigo, jus toki, anoki ir da ki-

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

BURKEBARBERSCHOOi
612 AV. Madison St., Chicago, III

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane 

dėlio, Seredos, Pėdnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

WEST SIDE
Milwaukee A v. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 
W. Madison St

čia darbai eina neblogai, bet 
kompanijų agentai prigabeno 
dugybes darbininkų, jų tarpe ir 
lietuvių, taip, kad dabar nie
kam nepatartina klausyt jokių 
agentų ir nereikia važiuot į Ke
nosha aukso kalnų jieškoti.

Birž. 16 d. Balso draugija su 
įasilinksminimo vakarą 
praėjo be incidentų.

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
H menis tiesiai už “wholesale” kainas, 
X Mes parduosime visiems. X
@ Levinthal Plumbing Supply Co., f T 1637 W. Division St., Chicago, ‘J 

Cornex’ Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

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

3149 S. Morgan SL kertė 32 Bt 
Chicago, BĮ.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDO/“

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2% j piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėiio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

S VIJO 
nenorėjo jo prakal
bėt publika nėjo iš 

svetaines ir neleido kalbeli.
Buvo ir policija. Klausinėjo, 

ar ne prieš kare Šalčius nori

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
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: 1425 W. iSth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Gabiai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. HalstAd Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tikftū-

toki.
Plūdo pirmeivius, jų knygas 

ir laikraščius, sakydamas, 
pirmeivių literatūra veisia 
dievins” ir 11.

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina, 'jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė. skausmo 
ne pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci- 
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus ] 
lis paau 
priežastį jųsų ligos 
ir jus taip ilgai nežinot 
priežastį, ir sutaupykite 
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
Kurie sergate, kenčiate ir nusimin 

Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X- 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a- 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepcįių, plaučių, inkstų ir pū
slės klintis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerkles, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo klintyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, 
prielvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve* murmėjimą žarnose, 
nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir 
palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma.

Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa- 
svejikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
Ray ir daktariškos egzaininacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

rodo nenaturalį stovį, 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų 
kūno, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jus 
galitci įsigyti vien tik 
už dalelę paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 

javęįikslas, pa- pirm negu šis specia-
kavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie 

Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 
Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės 

galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva-

I O11*
I '< h phone Humboldt 1278.

? M . S A H U D M. D.
Z Sena* Rusas Gydytojai? ir Chiroraaa, 
W; Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
1 OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.
Y VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
X Kampas North Ave., Kambarys 194 

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

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Šitą menesį $L25 Marškinius parduosim po 85 
Taipgi kituose departamentuose yra daug bargenų.

Hie Bridgeport Clothing Company, 
3248-3250 So. Halsted Street,
A. MASULIS

Telephone Drover 9693

| Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų liyų-

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po pietų. 7—8 VB* 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 

CHICAGO, ILL.

vardą ten uždėjo.
Ponas Barzdis buvo kur lai 

pasislėpęs, bei lapo surasiąs ir 
už tokią carišką sauvalę 
eliubiečiu i^avo daug dau

Malonu, kad draugai vykii 
taip dafdų darbą. Dirbkime, 
vaisių sulauksime. J. M

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas . |
Ofisas 2359 S. Leavitt St. I

Valandos 4—6 Ir 7—9
‘•Tel. Canal 3877. Į

Birželio 9 d. Birutes Draugija 
pastate scenoje veikalą iš mies
to gyvenimo.

Abelnas vakaro įspūdis — vi
dutiniškas, V.k luli lošėjai savo 
roles barabanijo monotoniškai, 
kaip poterius.

Valandos: 9 ryto iki 8 DR. FIELD 
vakaro. Nedėliomis: 9 710 W. Madison gatvė, 

kampas Halsted gatves 
ryto iki pietų. Antras augštas.

Chicago, Ill.

eių įlipirų.
Nesant rengėjų Šalčius pats 

nusamdė svetainę ir publika su
ėjo vidun, bet kalbėt nedavė.

svetainės

Bus suprantama, jeigu kiekvienas žodis bus kalba
mas tiesiai į telefoną aiškiai, pamažu ir vidutinišku 
balsu.

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

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

Silpni, nervuoti, sergantįs, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

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

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

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Slockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu 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 augštaa 

Telephone Drover 2116.

r„ Ramser
AKIU SPECIALISTAS

šiame mieste atsiranda lokių 
ypatų, kurios nori vadžioti už 
nosių draugijas.

Dalykas štai kame:
Birželio 22 d., pagal paskaitų 

maršrutą, čia turėjo laikyt pas
kaitas j). M. Šalčius.

Plakatus pagamino 
ponas S. Barzdis, L. P. 
mininkas, be tam tikrų 
luinų. Plakatuose jis drįso pa
sakyt, kad tas paskaitas rengia 
kliubas ir vielinė SLA. kuopa 
(jos numeris 185, bet plakatuo
se matėsi 135).

Kuomet atvažiavo kalbėtojas, 
publika buvo susirinkus ties sve
taine. Kliubicčiai užklausė, 

Šalčius kliubo vardą 
n t plakatų, šalčius pa

uškino, kad jis nieko nežinąs 
<as prakalbas rengia ir kas ta

ra j o- 
sukoncentruoti jiegas 

plačių darbininkų minių, ant 
kurių ramumo dabar pasikėsi
nęs žiaurus kapitalizmas ir mi
ll turizmas.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

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

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ 

Musų sistema ir ypatiskas mokinimas pa 
darys jus žinovu j trumpų laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama 
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ii’ va 
karais ir gauti speciališkai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierų — 
stailčs arba dydžio, iš bile madų knygos 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
i*. Kasnicka, Perdčtinis 
Salle gatvė, Kambarys 416-417 

prieš City Hali

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

Jeigu
’leigu 

reikalingas akinių.
Dnokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ii 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

joniM j. srvn r va, .a.
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO L’ŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

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

Geriausios
•metonos ge-
resnis, negu A 1 į 
kur jus ga- M- B | 
lito gauti .. ■ ■ *

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

3-A \ g 2 Aš jums pasakysiu, be spelioji-
_ Į ’ nilb kokia yra jūsų tikra liga, 
~- ■ Aš vartoju tiktai vėliausias mo-

ksliškas metodas ir įrengimus, 
I W I turiu mano paties vaistų de-H ’ I parlamentą ir laboratoriją,

ii Ik’M I Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal-
U fi'rl ' I varsen, 914 ir 606.
tyqOc\ Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

t’rirenka visiems tinkamus akinius, 
įuoja ir patarimus duoda dykai.

Milwaukee Are., itrfi Chirasrc 
ūbos. VALANDO 
-ui. Nedėliomi.

Ž TEL. Canal 2118 X

ž Dr. A.L. YUŠKA i 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago, III. Z 
Kampas 18-tos gatv.

DR. J. J O N II K A I T IS 
Medikus ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St., Chicago

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akte. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu*

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
VM4UQW0A u’M> 9 ryto iki 1 po ptet.

" -’I
AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

priuiykstu regėji- 
) ,naSe

^es vartoiam Pa~ 
^erlntą Ophthal- 

", Ino,nelcr- Ypati- 
nga (loma atkrei- 

■ B plama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

I Speciališkas Ispanlavhnss Marškiniu I
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NAUJIENOS, Chicago, Ill

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CHICAGOS ŽINIOS
lurgaiis Žinios

Valgomieji produktai

ROSELAND

REIKIA DARBININKŲMušti

20 y2

1KEHKHA.

No. 1 No. 2

mil

Iš WESTSIDeS

RANDAI

PARDAVIMUI

žmonių

Pranešimai RAKANDAI

NAMAI-žEMĖ

Smulkus Skelbimai
AUTOMOBILIAI

BRIGHTON PARK
mano AMATŲ MOKYKLOS

nėra jo

CASTING

AUG
DIR

-20 y2 
-i2y2
No. 3
.13 y2

Jautiena 
Ribs . 
Loins . 
Rounds
Chucks 
Plates .

Drill cor® makers 
vien tik merginu 

šokama mno gabalo

žudy- 
Žudymų 

gyslą, 811- 
ligas ir tt. 
Importao- 
606-914 ir 
Vaccin®*.

Paukščiai: 
Kalakutai 
Vištos .. 
Antis ...

Per 30 
metu Ši
mtai iš-

Pasiskubin 
J. Grig., 
Chicago, Ill

viško Susivienijimo 25 kp., L 
DU). 79 kp., Lithuanian Impro
vement and Benefit Club, LMD

įmos
Didžiu-

Greitai ir Pastoviai

gerumu nuo 
9.00—10.50;

Reikale liepos 4 dieno 
apvaikščiojimo.

vartota vos 
i po vie- 
yveninio 
arti 22-

nenusiminkite, bet p*duo- 
skolininką j musų rankas, 
būdą iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATSILANKANCŲ Panedė-

kėt man algą pagal naują sutar
tį, o pigiems jau i toriam s atsake 

Jos Waicechovskis.

Iš Lietuviu Moterų v- C.

Progersyvisko Susivieniji 
m o 9-tos kuopos veikimo

Sviestas, Creamery, extra 
Prastesnis, sulig rųšies ..

Oleomargarinas, geriausias 
Pigiausias .................

Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .
Prastesni, sulig rųšies ..

Suris, Amer., sulig rųšies .. 
šveicariškas .............

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

PARDUODU arklį ir vežimą labai 
pigiai del priežasties apleidimo ūkio 
ir kėlimos į miestą gyventi. Geras 
arklys. Kreipkitės į John Buras, 
4545 S Paulina St., Chicago, Ill.

Šienas 
10.50—20.50; dobilą, 

paprasto rųšies, 10.00

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

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, 1160.00 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
9 savaites. Parsiduos taipj 
ną. Atsišaukite tuojaus. ( 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė 
ros gtv., Chicago, Ill.

PARDUODU verdamą pečių, 3 mė
nesius vartotas, už mažą kainą. At
sišaukite: F. STAUTIS,
3341 Auburn Ave., ant 3-čių lubų 
iš užpakalio. Chicago.

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted St., Chical®, Ill.

į’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
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.QG 
iki $7.50. -t

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais. *

A. M. STEIN, 
2855 W. 38th str., Chicago, Ill

Chicagos Lietuvių Draugija Sav. Pas. lai
kys susirinkimą seredoj, birželio 27 d. Liberty 
svetainėj, 39-tas Place ir Kedzie Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare, šiame susirinkime į draugi-

INDŲ PLOVeJU REIKALAUJAM 
RESTORACIJA,

1356 S. Halsted St., Chicago, III.

reikalaujame: 6 PARDAVĖJU 
Mokame augščiausią komišiną. Tu 
rime geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

Klauskite P-no Zewert, 
Room 725, 111 W. Washington st. 
Chicago, Ill.

SLUNOIIS MALLEABLE 
UKOH co.

1801 Div®rs®y Parkway

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, Brankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, Ill.

Nauj.” Red

IŠMAINAU gerą medinį namą 
bučernės arba saliuno 
kite. Atsišaukite į 
4515 So. Union Avė.,

uųijos iš West Pull mano), SLA. 
139 kp., LDK. Gedimino ir DL. 
K. Vytauto No. 2 draugijų.

Visos draugijos prisidėjo prie

>os skyrių. r\. r>-as.
ROSELAND, ILL.

svetaine j 
, pareng- 
Pirmiau- 

fuck-

pirmininkavo al- 
C. Johnson. Au- 

i surinkta 
eis Ameri- 

lisves Gynimo Fondam 
Povilas.

ATIDUODAMA randon kampinis 
saliunas. Puikiame stovyje. Atsi
šaukite į

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but jdeti

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.

visi tam pritarė ir prisizadėjt 
dalyvauti Chicagos susirinkime 
kad plačiau patyrus apie steigia 
mąją tarybą ir jeigu bus galima 
ant vietos įsteigti vietini tos ta

nzreiski 
mes turime mobili 

' ant kiekvie 
uis Wilsonas 

sumobilizuoti KM

S. G O R D O N - •
1415 S. Halsted St., Chicago. IK

nė svetainėj gali ne 
□hskripcija paliečia

si bijo. Tą pačią 
paeiti tikslu rengia

Kamynski pa rd 
rakandus, o taipi 
Bernard J. Kolinskiui.

Užvakar Kolinski 
luotas. Primetama,

lių $600

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Užmokestis gera. $18 į sa
vaitę. Atsišaukite tuojaus.

86 W Main SI., SI. Charles, III.

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

Allen R. Wrisley & Co 
925 S. Fifth Ave., Chicago, 111

REIKALINGAS atsakantis barbe
ris. Pastovus darbas, gera mokestis 
L. Sirupas, 1656 Wabahsia avė. 
Kampas Paulina St., Chicago, III

SrR LOUIS MALLEABLI 
COMPANY

7800 N. Broadway, St

Yarberough aplanl 
darbdavį ir pasakė jam

Jeigu jums darbininkas 
buvo geras trejus melus, malo
niai, jis toks pat ir dabar. Be 
priežasties jus jo neturite teisės 
prašalinti, o pagal naują sutar
tį, po kurią jus pasirašė te, pri
valote mokėt dešimtį dolerių 
viršaus.

Mano darbdlavis matydamas, 
kad aš j iešką u tiesos, sutiko mo-

Isvaziavimas visiems patiki 
ir manoma yra rengti tokius iš 
važiavimus kuotankiausia. Tai 
pgi pa turtinti sekamų išvažiavi

Jokūbas

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo draugams ii 
pažįstamiems, kad aš atvažiavau 
Chicagą. Paeinu iš Kauno gub. Pa
nevėžio pa v., šiaduvos parap., Užub 
zerių kaimo. Meldžiu atsišaukti

Turiu pranešti daug svarbių daly
kų. Mano adresas: Petras M. Moiit- 
vilias, 2203 W. 22nd St., Chicago, Ill

atgavimo
jųsų skolininkas gyve- 

nuo jųsų ar musų— 
būdas pasiekia ško
tam tikslui mes tu- 
Amerikos korespon- 
ir advokatus prižiu-

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškome ir atgauname viso

kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip 
sena su paltikiais.

Musų budui atgavimo skolų nėr*, 
skirtumo kur 
na ir kaip toli 
musų pasekmingas 
lininkus visur, nes 
rirrt visose dalyse 
dentus, kolektorius 
rinčius mus reikalus visose apielinkės®.

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

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

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

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės 1 musų ofisą ypatiškai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

3231 South Halsted Street, Chicago, Ill.

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

Aš noriu tos progos pasi- 
kalbėt su kiekvienu žmogum, * 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be HHEj 

mokesčio, kokia jo yra kliu- ■ 
tis, kiek laiko reikės iki j| 
padarysime seiku ir tvirtu, I ?
ir mažiausias išlaidas, už p
kurias aš galiu del jo atlikt* ■
Aš gydau tiktai vyrus ir t
mano SPECIALIAI NAU- K
JOS MET0D08 išgydo, kuo- ĮjįL’ ;

met kitos negelbsti.

Pajicškau kaimyno, Miech Johnu 
zovichaus, paeina Kauno guberni 
jos, Zarasų pavietes, Papilo parapi 
jos, Zayirblų kaimo, meldžiu atsi 
saukti šiuo adresu:

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

ną prakalbas, kuriose bus priim
to rezoliucija, reikalaujanti, kad 
kongresas atšauktų priverstino 
tarnavimo kariuomenėje priim

si ivo Karei v 
darbininkų.

Brukai host 
derinimas dr 
kų padengimui 
virš $38. Kas

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

Naujienas kasdien skaito 
tuksiančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progą. 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 kiliems 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. ______ _

REIKALAUJA GERŲ KRIAUČIŲ 
PRIE SIUVIMO KOSTUMERIŠKŲ 

NAUJŲ RŪBŲ IR TAISYMO SENŲ. 
DARBAS ANT VISADOS, GERA 
MOKESTIS. ATSIŠAUKITE PAS 

CHARLES STENGAL,
152*/2 BROADWAY, NETOLI 
LAKE ST., MELROSE PARK, ILL.

Rockford, 111. — LSS. 75 kp. extra 
susirinkimas įvyks seredoje, birž. 
27 d., 7:30 v.v., 1010 So. Main st. 
Draugai ir draugės, nė vienas ne
pasilikite neprisidėję prie LSS.

• A. J. Valentas, organ.

REIKALAUJU gero barberio 
stovus darbas. Atsišaukite

J. Jankus, 
1951 Canalport avė., Chicago

. .50—.75 
2.00—3.50 
. 75—1.00 
1.50—1.50 

1.00 
2.00 
1.15 
1.00 

1.00—1.60

rengimo šio viešo mitingo nu
tarto padengti surinktomis au
komis salėje,o jeigu dar liktų 
- juos pasiųsti į Amerikos Lai

dei organizuot Vaikų Draugijė 
lę, nors ir iš seniau buvo išrin 
ktas tam reikalui komitetas.

Musų susirinkimai huną kie 
kvienos seredos vakare ant 29 ii

, liepos 1 d., 12 vai, dienos, 
Paulina si. Dalyvavimas 

irių būtinai reikalingas.
K. A. Cirpsi,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

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

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

1850 Wells gatv&
i SARA PATEK# MOKYTOJA.

savo Susivienijimo reikalų, ku
riuos musų priedermė remti 
adugiau, negu kitas organiza
cijas ir k u r i e r c 
iš musų daugiau darbštumo, da
ugiau pasišventimo ir paramos.

Kad išsipildytų musų pirmie
ji troškimai, kuomet priside- 
jom prie visuotino nutarimo lei
sti “Moterų Balsą,“ išauklėti jį, 
kad jis mus aplankytų bent du 
kartu į mėnesį.

Čia reikia jyinigiškos par 
ir daugiau darbštumo 
ma narių išsireiškė, 
butų reikalinga “Moterų Balso“ 
padidinimui ir pagerinimui, — 
musų kuopa galėtų prisidėti net 
su $50.00 auka, ypatingai dabar
tiniu laiku, kuomet visas Susi
vienijimas svarsto apie padidi
nimą “Moterų Balso.“

Sąjungos Namui lokiu pudu 
paaukauta iš kuopos iždo $10, 
prisiketinant ir ant tolinus ne
užmiršti Sąjungos namo.

P A R D UODU už 300 dolerių 
septynių sėd 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

Petras Walteraitis, 
2615 W. 47th st. Chicago

REIKALINGAS barberis ant visa 
dos. Atsišaukite tuojaus.

S. Spurgis , 
2209 W. 23rd Place. Chicago, III

man 
n ėdė lias išei

čiau iš to bildingo.
Aš to da nepali('ku išlošimui

Roseland, Ill. — LMPS. 25 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks birželio 
26 d., 7:30 v.v., Aušros mokykloje, 
10900 Michigan av., Aušros mokykloj, 
privalo atvykti, nes bus renkama 
valdyba sekančiam pusmečiui. Kvie
čiamos ir norinčios prisirašyti.

Valdyba.

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

Mano darbdavys lik aiškinosi 
kad jis turįs kitam name dir 
bančius du janilorius, apsiiman 
čius dirbti dešimčia dolerių pi 
giau. Kuomet aš užklausiau 
kur jis tokius g 
rodė dirbančius

. 171/2 .17 
151/2 .15
. .141/2 .14

Bulvės, jaunosios, bušelis 3.00
Daržovės: —

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

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ......... 6.00—8.00
Apelsinai, Kalifu dėže 3.50—4.00
Citrinai, dėže ............. 2.75—3.75
Žemuogės, 16 kvortų, . . 2.00—2.25

Miltai, kvietiniai, geriausi — 14.00 
Prastesni, sulig rųšia 10.00—43.80 
Ruginiai, baltieji ... ......... 13.00

tamsieji ..............   11.75
Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų, 

nuo .......................  7.35--8.50

š n įkarto tinai 
nurodydamas, 

Kad pragyvenimo brangumas 
dabar labai auga.

REIKALAUJAMI: grindų molderių 
Darbas nuo šmotų. A

Mason Davis and Co., 
7740 S. Chicago Ave., Chicago, Ill.

i turėjo prakalbas. Kalbė 
tin. J. Žilinskas. Ant pla 

buvo pažymėta, kad kai 
įpie Lietuvos vargus, bet pa

bildinge trečius metus. Kadan 
gi unija pagal naują sutartį pa 
kėlė mokestis ant hildingų, ai 
irgi pareikalavau pakėlimo mo 
keslies ir, kad bildingo savinin 
kas pasirašytų po nauja sutar 
čia. Jisai pasirašė, bet tokią ai 
gą, kai]) kad sutartis rodo, jisa 
man nemol 
pareikalavai

Galvijai: jaučiai, sulig 
9.7(5—13.75; karvės 
veršiai 9.25—11.25.

Kiaules sulig svarumu, 
16.00; paršai 12.00— 

Avįs nuo 9.25.12.50;

REIKALAUJAME vyrų patyrusią 
prie varstoto, pripildymui ir pritai
kymui.

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

Town of Lake. — LTTM. No. 1 pu
smetinis susirinkimas įvvks nedėlio- 

4600 
visų

visus ir vi- 
diena ir tuo v 
prakalbas ir

nauji nariai prisirašė. Belo bu 
vo įvairių žaismių, taipgi dai 
nu.

MOLDERIŲ—mes reikalaujame
dar penkių arba šešių lietuvių Bench 
and 
stis

LSS. 22 kp. rengia diskusijas u 
tarnifike, b'irž. 27 d., 7:30 v.v. Me- 
Idažio svet., temoje: “Ar naudin
ga priklausyt prie Socialistų par 
tijos?” 'Tikimės sulaukti kuodau- 
giausia publikos. Galės diskusuo- 
Ii ir pašaliniai, išanksto prie le
mos prisirengę. Komitetas

vairiu programų j Jeilerson 
miškus, bendrai su kitomis Chi
cagos apielinkės LMPS. kuopo-

egirdėjau, kadangi 
nesutinka liepč iš- 

jo kalbos aš supra
tau, kad tasai jų biznis gali pa
kelti Lietuvą taip, kai]) kad A- 
merikoj šolderis yra pakilęs, 
kad darbininkui žmogui prie jo 
jauViunku prieiti.

Mijtyt, kad kun. Žilinskas ir 
visa jų armija trokšta turėti 
Lietuvoje nuolankių vergų; gir
di, mes ka.:j) atbudavosim Lie-

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birželio 25, atgabenta: 

galvijų 17,000, veršių 3,000; kiaulių 
45,000; avių 20,000. Paduodamos kai
nos:

Husas Vasili Kamynski, 516 
West Thirty-first pL, nugirdęs, 
kad caras atsisakė nuo sosto 
tiesiog neteko sąmones iš 
džiaugsmo. Toj pačioj valan
doj jisai nusprendė važiuoti Ru
sijon. Pas save jisai turėjo 
$600. Tuos pinigus jis padavė 
pačiai, kad kur nors paslėptų. 
Pastaroji indėjo juos pančiakon

, nuo 14.40 
14.00.
erai 14.75

Pereitą subatą, birž. 23 d., 
Aušros mokykloje įvyko pažan- 
giųjų draugijų pirmininkų susi
rinkimas, sušauktas vietinės L. 
S.S. kuopos, reikale tinkamo pa
minėjimo neprigulmybės dienos 
•— liepos 4 d., reikalaujant at
šaukti priverstiną kareiviavimą.

Susirinkime dalyvavo 12 dra
ugijų pirmininkai ir kiti valdy
bom nariai: LSS. 137 np., Lietu
vių Politiško ir Pa šelpiu io Kliu-

Javai
Kviečiai, 2.57; komai, 1.73; rugiai 
10; miežiai 1.25—1.48; avižos 63— 
•70 y2.

Birželio 6 d. minėta kuopa tu
rėjo skaitlingą mėnesinį susirin
kimą, kuriame tarp kitko tapo 
nutarta surengti draugišką iš
važiavimų su prakalboms ir j-

juoują žmogų, rial Jamtoru 
Unijos oliicierą, Dan Yurbe 
raugh, ir papasakojau jam da

PARDUODU automobilių už labai 
pigią kainą. $700. 5 sėdynių. Visas 
geriausiame stovyje. Pirktas 1916 
metais. Vardas “Sun”. Priežastis 

pardavimo— apleidžiu Chicagą.
J. Mekšras, 

1829 So. Peoria St., Chicago, 111.
Tel. Canal 6307.

Pajicškau savo vyro, Juozapo 
Stankaus, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Švirkšlių parap., Suraičių kai
mo. 11 melų kai nesusirašom. Gir
dėjau, kad gyveno Chicagoje. Kas 
pirmas praneš man jo adresą gaus 
$20 dovanų. Barbora Stankus,

426 N. 9 Sir., Philadelphia, Pa.

Birželio 21 d. K. P 
įvyko taikos prakalto 
tos anglų socialistų, 
šia kalbėjo kun. Irwin St 
er, redaktorius “Christhi 
alist.“ Paskui kalbėjo Mr 
I. Thomas iš Anglijos, p 
zabeth Freeman iš New 
p pabaigoje Seymor 
man. Žmonių susirniki 
svetainė ir visi su atida st 
be tojų išvadžiojimus, griausmi
ngais aplodismentais lydėdami 
kiekvieną jų žodį pi 
Ypač smarkus aplot 
iššaukė drg. Stedmauo 
mas y. f'F ■"**. *
Žuoli savo jiegas ir 
no kareivio, kurį gi 
mes turime

Squeezer Molderių, gera moko 
pastoviems žmonėms 
keblumų

kai]) pirma: lik žiurėdavol pro 
petį, ar kas nemato — turėsit 
tai]) dirbti, kad net tirps. Tik 
duokite pinigus, o jie jums į- 
stvigs banka, atbudavos Lietu-

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

ft^toės dienos. Tik Gedimino ir 
Vytauto draugijų pirmininkas 
aom ir pritarė tam paminyji- 
mtti, bet pasibijojo prisidėti pir
miau nepasitaręs su draugijo
mis (abiejų draugijų susirinki
mai įvyks šią savaitę), bet tiki
masi, kad ir tos draugijos pri-

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina paa 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrių Jo® 
aš esmi expertas specialistas JW 
realizuoj.-K, FalnnH išgydyti,
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir 
rek, kuomet jųsų sveikata ir utipr®- 
mas nyksta, kuomet”" jus turite ją m*vo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa* 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, fcr 
sugrąžinsiu jus | sveikatą | trumpiai* 
s| laiką, ir už mažiausią mokesti daJ 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyros tiktai, if 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėlinusiomis metodomis ir ui pigisMką 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo Bydrmo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras aa<MM^

PHei Siegel Cooper an< (X

VIJKNATINI8 REGISTRUOTAS RU8A8 APTIEKORIUB ANT BRIDGKPORTO 

SU AUGIEMS
Akiniai aukso ršmno** nuo Iš.00 ir 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo >1.00 Ir 
augščiau. Pritaikome akiniu* ušdyk*. 
Atminkit! Galvos sopėjimas, nervUInk 
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* Ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kuri* SftM 
būti prašalintos gerų akinių pritaRųp- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei p a* Ml MT 

J skauda akis. Jei jos raudono®, įtA 
va sopa, jei blogai matai, jei akie *ik* 

Į* psta, netęsk ilgiau, o jie&kok pagalbas 
rf aptiekoj, kur kiekvienam pritailroaaa 
U kiniai uždyką. Atmink kad ma koA- 
p nam gvarantuojam akinius ir kieakia^ 

nam gerai prirenkam.
B. M. ME8IR0FF, Ekspertą* Optika*,

Jei jus sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. Al buvau ag*, 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimus DYKAL GaiM 
padaryti bile kokiu* rusilku* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al 
draugas žmonių B. M. MESI R OFF, 3149 SO. MORGAN 8T„ CHICAGO, UJU

AŠ gydau pasekmingai Ir 
kuotrumpiausiu laiku, vi*a* 
privatines ligas, k. a. Uiaae 
dijimą kraujo, Stricturą, Pa- 
liavimą, Nutekėjimą, žudy
mą, Nutekėjimą 
jiegų, Raudonąją 
pną pūslę, Inkstų 
Aš vartoju Tikrą 
tą Prof. Ehrlicho 
visas vėliausias
Serums, Bacterins ir tt., Įta
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.

DR TR TI T? r1 F’ Q ^°* State Street, Chicago, Illinois.17 Iv® D U Iv u L □ □ Priešais Siegel Cooper and Company 
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. NcdėliomLs 10 iki 2.

bar važinėju šioje salyje organi
zuodamas tokią banką. Žemė 
dabar Lietuvoj daug brangesnė,

Ateikit IIVQ M I Ašių* 
pas y I Kili išgy- 

mane V I lt IBI dysia

Birz. Ji d. ĮvyKo įsvaziavi 
mas į West Pullmano girias, pa 
rengtas LSS. 137 ir 235 kp. ir L 
MPS. 25 k]). Išvasiavime daly 
vavo (king jaunuomenės, taipg 
ir LMI). “Aido“ Choras. Kalbė 
jo drg. T. Dundulis apie karę 
taipgi ragindamas dar neprigu

iš Roselan- 
š Cicero. Diena 
vėliaus.

'Poliaus nutarta paaukauti iš 
kuopos iždo $5.00 padengimui 
lėšų išleistųjų lapelių per pil
dantįjį komitetą LMPS.

Buvo įnešta, kad kuopa iš sa
vo iždo paaukautų $25 ar dau
giau Sąjungos namui. Po ilgo 
ir rinito svarstymo prieita prie 
išvedimo, kati mes, remdamos 
LSS. privalome neužmiršti ir

. PAKLAUSKITE KITŲ 
©Ar teisingai K.

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kituar 
auksinius išdir

binius ?

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko- - 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 

___ AKINIUS?
NorthsidČs ir apielinkės lietuviai 
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Avcu 
Tel. Humboldt 4613.

Pirmame susirinkime, 13 d', 
šio mėnesio, jau prisirašė 12 va
ikų ir mergaičių. Geistina, kad 
kiekviena šios apielinkės moti
na atsivestų savo vaikučius pri- 
sriašyti prie šios draugijėles, 
kurioje tarp kitko bus mokina
ma lietuviu 
Taipgi bus lavinami dailėje, de 
klcmacijosc 
<!iau 
silavinti ir dabartinį vakacijų lai 
ką naudingai suvartoti.

Ona S. V—ne.




