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Graikija stoja karėn RENOS MOONEY BYLA
TĘSIASI.

Vakarykščiame Darbininkų ir STEIGIAMOJO SUSIRIN-

Rusija bus respublika
Daroma visa, kad apkaltinus ją 
surengime ekspliozijos 1916 m.

_______________t

SAN FRANCISCO, birž. 30.— 
Renos Mooney tardymas vis dar 
tęsiasi. Apskričio prokuroras 

džtro visa, idant priparodžius,
GRAIKIJA STOJA KARĖN Susirinkime

Kareivių Atstovų Tarybos posė
dyje pranešta, kad gen. Durno- 
vo palociuje, kur dabar randa
si anarchistų cėntras, be jų lei- 
ką svo susirinkimus ir reakcio
nieriai-juodašimčiai. Tatai ro
do, sako pranešimas, kad reak
cionieriai deda a visas pastangas, 
idant išnaudojus nedėlios demo
nstracijos atsiekimui savo juo-

KIMO REIKALU.

Laikinoji valdžia paskelbė 
rinkimų dieną.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Taryba įkurta

Pertrauke diplomatinius ry
šius su Vokietija, Austri
ja, Turkija ir Bulgarija; 
Venizelos šeimyninkauja.

žmonių atstovų, išrinktų visuo- paredness parodoje San Franci
sco liepos 22 d. 1916 m. Tam

a.

ANGLAI VAROSI 
PRIEKIN.

želio 30. — Dar viena vals
tybė įsivelia Europos karėn. 
Tai Graikija. Trumpa te
legrama iš Graikijos sosti
nės, Atėnų, sako:

“Graikijos valdžia per
traukė diplomatinius ryšius 
su Vokietija, Austro-Veng
rija, Bulgarija ir Turkija.

UG ra i ki j os m inisteriams

Išvijo vokiečius iš svarbių 
pozicijų Oppy apielinkėse; 
atsigriebia Verduno fron-

draugiją”, kuri gyvuojanti jau 
nuo^1913 metų ir kurioje buk 
priklausiusi ir Bena Mooney.

Byloje įveliama ir A. Berk- 
mano asmuo, kuris dabar areš-

nimsoi verstino kareiviavimo įs- i 
tatymui.

MAISTO KONTROLES 
BILIUS SENATE.

Gal bus priimtas dar šiandie. 
Wilsonas nenorįs uždraust 
išdirbi alų ievyną.

PETROGRADAS, birž. 30 
—Laikinosios valdžios pa
skelbimu rinkimas delegatų į 
Steigiamąjį Susirinkimą į- 
vyks rugsėjo 30 d 1917 m. 
Pats Stėigiamasai Susirin
kimas prasidės spalių 13 d. 
Petrograde.

Chicagos Visuomeniame Lietuviu 
Darbininku Mitinge

Išrinkta Laikinasai Komitetas

Konstantinopolyje įsakyta 
apleisti juos, pavedant Grai
kijos reikalų atstovavimą 
Holandijos legacijoms.

^Graikijos valdžia mato e- 
sant negalimu daiktu palai
kyti draugingus santykius 
su valstybėmis, kurios pra
dėjo karę jos teritorijoje’.

Telegrama iš Londono sa
ko, kad kares deklaracijos 
paskelbimas yra tik valan
dos klausimu. Venizelos, da
bartinis Graikijos diktato
rius, tuoj sušauksiąs nepa
prastą parlamento posėdį, 
kur bus atlikta pastarasai 
diplomatinis žygis — paskel
bimas karės deklaracijos.

Graikija yra septyniolik-

LONDONAS, birž. 30. — 
Anglai neatlaidžiai gula ant 
vokiečių. Išviję priešą vie
noje vietoje jie nelaukiant 
pradeda gulti ant jo kitoje. 
Dar nepasiliovė kova Lens 
priemiesčiuose, kur užva
kar anglai atėmė iš vokiečių 
du svarbiu militariu žvilgs
niu kaimeliu, vąkar jie ir

KARĖ lirl GALUI.

Tikrina Brusilov Amerikos 
misijos vadui, Rootui.

Ko

PETROGRADAS, birž. 30. — 
Pranešama, kad šiomis dieno
mis Roolas, lydimas užsienio 
reikalų ministerio Tereščenkos, 
buvo apsilankęs genęralio Rusų

WASHINGTON, birž. 30. 
—Debatai už ir prieš maisto 
kontrolės bilių eina prie ga
lo. Laukiama, kad šiandie 
senatas jį galutinai priims, 
žinoma, su- tūlomis pataiso
mis.

Prez. Wilsonas, beje, sako 
jau nebenorįs, kad butų už
drausta išdirbti alų ir vyną. 
Jis tik reikalauja, kad kon
gresas įteikto# j am galios 
elgties sulig savo* geriausio

vė! Užimtupg^taruosiusties-lmiTrtJvnriitabo-Movyklon. kur jf tšftianynior’f^gti pasirody
Oppy—šešių rinylių atstume 
nuo Lens. Ir išvijo juos iš 
visos apkasų sistemos 2,000

“labai maloniai” pasitikęs vy
riausias armijų vadas, gen. Bru
silovas. Tarp kitą Brusilovas

PETROGRADAS, birž. 30 
—Petro ir Povilo^ tvirtovės 
įgula atsisakė paliuosuoti į- 
mestus-ton tvirtovei!: buvu
sį Finlandijos generalguber-1 
natorių Seiiną ir ponią Vi- 
ruhovą. Pastarąją valdžia 
buk norėjusi perkelt j mote
rų belaisvių skyrių — delei 
blogo jos sveikatos stovio.

' LAIVŲ STATYTOJŲ STREI
KAS NEIŠVENGIAMAS.

Nustatyta Principai ir Uždaviniai

Taryba butų nepageidauja
ma, del to kad ji pakenksiant* 
ti Lietuvių Socialistų Sąjun
gai. Tasai draugas bet ir
gi nusiramino, kada buvo

dymas atsiimti prarastas po
zicijas nedavęs lauktų jiems 
pasekmių.

Tokį jau užpuolimą anglai 
surengė ir ties Souchez ūpe. 
Ir čia jie išėjo pergalėtojais 
—užėmė kaimelį Arion. Šio-f 
je vietoje į jų rankas pate
ko šeši kulkasvaidžiai ir ke- 
lio<dešimtįsxvokiečių belai
svių.

Tik viename Verduno fro
nte vokiečiai turi šiokių-to- 
kių laimėjimų. Oficialis 
Berlino pranešimas sako, 
kad ties Avocourt mišku vo
kiečiai vakar užpuolę fran- 
euzų pozicijas 300 jardų plo- 
iyj ir suėmę.ten virš dviejų 
šimtų belaisvių. Paryžiaus 
pranešimas to neužginčija. 
Jis betgi sako, kad kova ten 

Nesenai atvykusios į šią šalį Ru- dar tebesitęsia.
sų komisijos nariai vakar Čia 
laikė ilgą pasikalbėjimą su As
sociated Press korespondentu. 
Tarp kita jie užreiškė, būtent, 
kad busimoji Rusijos valdyrnosi 
forma jau esą nutarta. Rusija 
bus respublika. Kitokį valdy- 
mosi forma ten nėra galima, nes

karėn, arba trylikta prisidė
jusi talkininkų sąjungon — 
prieš vokiečius.

RUSI.JA BUS RESPUBLIKA.

Tap sako Bušų koinsijios na
riai, Washingtone.

Kitose vakarinio fronto 
i vietose neatsitiko nieko sva- 

’ jrbaus, neskaitant dalinių su
sirėmimų tarpe vienos ir an
tros pusės žvalgų.

siekiams, kuri nuvertė senąją 
valdžią.

Stėigiamasai Susirinkimas,

nėšio, turės tik suglausti,

jos tvarką. Ten bus patiekta 
reikiamos taisyklės, sulig kurio
mis turės valdyties naujoji lais-

UŽLIEJO MIESTĄ.
Nuostolių pridaryta už 

tūkstančių dolerių.
BAKER, Ore., birž. 31. — Pa

kilęs Kiilmacue ežero vanduo 
vakar išvertė 50 pėdų augštą ce
mento dambį ir užtvenkė visą 
Rock Greek miestelį. Išsigan
dę gyventojai skubia į saugias

daug

tūkstančių dolerių.

demokratijos atstovui”, būtent, 
kad Rusija kariaus ki galo ran
ka už rankos su savo talkininke,

teikti Rusams “ 
patarimų.”

CARO*BERNAI VEIKIA.

Norį sukelt kontrrevoliuciją; 
daugelis jų areštuota.

PETROGRADAS, birž. 30. —

lę demonstracijų pagerbimui re-

grado gatvėse pirmosiose sukili
mo dienose.

Dabar sužinota,,, kad tą demo
nstraciją nori išnaudoti savo na- 
udon nuverstojo caro bernai-ju- 
odašimčiai. Jie buk pienuoją 
sukelti demonstracijoje 
suirutę ir pradėti kontrrevoliu
ciją, kad sugrąžinus senąją vai-

jau areštuota ir pasodinta kalė- 
jtnian. Kiti dar “tebeveikia.” 
Manoma, kad ir jie busią paimti 
už pakarpos ir patupdyti ten, 
kur sėdi vyriausias jų vadas, 
Mikė antras.

Tos pačios žinios, beje, sako, 
kad toje juodašimčių kampani
joje dalyvaują ir anarchistai, 
taippat keli bolševikų frakiijos 
nariai. Apie pastarųjų dąlyva-

šią būtinas reikalas uždraus
ti išdirbt alų ir vyną — tai 
galėsiąs padaryti jis, prezi
dentas.

Tūli senatoriai tam labai 
priešinasi. Jie norį, kad bu
tų padaryta vienas iš dviejų: 

J arba* visai uždraust išdirbi- 
mą svaiginančiųjų gėrimų, 
ar leist ir ateityje išdirbti 
juos.

Dvylika tūkstančių darbininkų 
New Yorke rengiasi mest da
rbą; samdytojai atsisako iš- 

.pildyti darbininkų reikalavi
mus. <

NEW YORK, birž. 29. — Lai-

ke neišvengiamas. Samdytojai 
griežtai atsisako tarties su savo 
darbininkais bei jų įgaliotiniais. 
Unjų valdyba jau išsiuntinėjo vi-

KIEK UŽDIRBA CHARLIE 
CHAPLIN?

NEW YORK, birž. 30. — Ap- 
skaitliuojama, kad paskilbusis 
amerikiečių klaunas, Charlie 
Chaplinas, sekamais metais už
dirbs nei daugiau nei mažiau 
kaip $1,075,000. Pereitais me
tais “kinematografo žvaigždės” 
uždarbis siekęs $670,000.

TAUSOJA DIENOS ŠVIESĄ.

Rusijos laikrodžiai bus pavaryti 
viena valanda į priekį.

PETROGRADAS, birž. 30. — 
Kad sutaupius dienos šviesą lai-

visus laikrodžius viena valanda

nuo liepos 14 d.

PADIDINO ALGAS.
Darbininkai rengėsi mest darbą.

CHARLESTON, W. Va. —

10 nuoš. Apskritai, darbininkai
mažiausia kol kas nors kitas pa- dabar gaus dai 
tvirtins tą Associated Press pra- po 60c. į dieną, 
nešimą. |

paraginimąJjuli prisirengusiais. 
Manoma, kad panedėlyj bus pa
skelbtas generalis laivų statyto
jų streikas, New Yorko ir New i 
Jersey laivų statymo dirbtuvė-

statymo kompanijų bei korpora
cijų tvirtovėse. ,

MESOPOTAMIJOJ RAMU.

Rusų revoliucija išardė ang
lų pienus.

LONDONAS, birž. 30. — 
Anglų veikimas Mesopota
mijos fronte pasiliovė. Lon
dono pranešimai sako, kad 
kilusi Rusų revoliucija išar
džius! anglų pienus. Anglai 
tečiaus tikisi, kad rusų ar
mija greitai .^pasitaisys” ir 
vėl bus galima pradėti vei
kimą — “bendromis spėko
mis.”

Chicagoje ir apielinkėje — 
Giedra; nuolat kįlanti tempera-

Tarptautinė darbininkų 
vienybė.

Taika be aneksijų ir kon
tribucijų, ir tuo pamatu, kad 
kiekviena tauta turėtų tei
sės spręsti pati apie save.

Lietuvos laisvė ir demo- 
kratybė.

Tai trįs vyriausieji prin
cipai, kurie tapo nustatyti ir 
vakar, skaitmeningame' Chi
cagos lietuvių darbininkų 
susirinkime Meldažio salėj, 
padėti pamatau įkurtos A- 
merkios Lietuvių Darbinih- 
kų Tarybos.

Lygiai aštuntą valandą 
Vakaro Meldažio didžioji sa
lė buvo jau pilna žmonių ir 
visi nekantriai laukė susi
rinkimo atidarymo. Ilgai 
betgi neprisėjo laukti. Kele
tą minučių po aštuonių su
sirinkimą atidarė K. Gugis 
ir, taręs keletą įžengiamųjų 
žodžių, pakvietė susirinki
mui vesti Kl. Jurgelionį, pir
mininku, J. šmotelį, padėjė
ju, ir A. Lalį, sekretorium.

Kl. Jurgelionis, užėmęs 
pirmininko vietą ir pasakęs 
trumpą bet gražią ir gyvą 
prakalbėlę, tikslams ir užda
viniams. steigiamosios Ame- >darbininkų reikalams įtek-

ryba jokiu būdu negali pa
kenkti L.S.S. bujojimui ir 
darbui, juo kad Tarybos užr- 
daviniai yra praktiškas vei
kimas.

Nustačius A. L. D. Tary
bos principus: 1) Tarptauti
nė darbininkų vienybė; 2) 
Taika be aneksijų ir kontri
bucijų, ir pamatu, kad kiek
viena tauta turi teisės sprą
sti apie savo likimą; ir 
Lietuvos laisvė ir demokr^—^ 
tybė, pastatyta klaušimas: 
koks turės but A. L. D. Tary
bos praktinis darbas arba 
udaviniai?

briežia šitokie:
1. Vienyti susipratusiųjįj

lietuvių darbininkų jiegas 
kovai už bendrus jų reika
lus. ■ t f:

2. Kovot su militarizing 
pavojum, grąžinančiam dar
bo žmonių teisėms, ir sti
printi taikos judėjimą.

3. Daryt pageidaujamą

rikos Lietuvių Darbininku 
Tarybos paaiškinti pakvietė 
P. Grigaitį.

Apie pusvalandį laiko tę
sėsi P. Griagičio kalba — e- 
nerginga, nuosaki ir tiksli 
kalba, kurioj jis nurodė, ko
kiais principais ir kokiais 
uždaviniais turėtų but tokia 
Taryba organizuojama. Su
sirinkusiųjų entuziazmas, 
kuriuo buvo priimta jo kal
ba parodė, kad Chicagos lie
tuviai darbininkai pilnai pri
taria sumanymui, ir kada 
buvo paduotas formalis įne
šimas: Ar reikalinga steig
ti Am. Liet. Darbininkų Ta
ryba? — susirinkimas, ku
riame dalyvavo gal apie 500 
žmonių, kaip vienu balsu ta
rė: taip! Diskusijų laiku, 
kurios buvo betgi trumpos, 
vienas buvo išsitaręs, kad

mę j Lietuvos šelpimo darbą 
ir tam tikslui sutvertas A* 
merikoje įstaigas.

4. Remti Lietuvos darbi
ninkų jiegas jų kovoje už 
laisvę ir demokratiją

Visą Amerikos Lietuviui 
Darbininkų Tarybos prog- 
ramo projektą turės sutai-

rikos Liet. Darbininkų Ta
rybos organizavimo darbą 
ligi busimam visuotinam Ta
rybų suvažiavimui.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Laikinąjin 
Komitetan išrinkta tas pats 
organizuojamasai komite
tas, būtent: Kl. Jurgelionis*

gis, T. Dundulis, J Šmotelis

1

Ryto, Nedėlioj, Liepos 1 d. NAUJIENŲ BENDROVĖS PIKNIKAS, Chernaucko darže Lyons, III.
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ii vai. ryto kalbės socialistas aldermanas JOHN C. CENNEDY. Po pietų kalbės įžymus lietuvių kalbėtojai.
Visi, Kas Gyvas, Tevažiuoja Ryto i NAUJIENŲ PIKNIKĄ! sST
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Pradžia 10 v. ryte.
L.S.S.A. 22-ros 
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jr J. Žemaitė. Komiteto na- Konferenciją.
riai patįs iš savo tarpo išsi
rinks valdybą

Pabaigoj susirinkimas Į- 
galiojo Laikinąjį Komitetą 
pasiųsti delegatus į busimą 
Uhicagoj liepos 7 ir 8 dieno
mis Taikos ir Demokratijos

Kad A L. D. Tarybos Lai- 
kinasai Komitetas turėtų iš 
ko padengti išlaidas, kokių 
galės būti vedant organiza
cijos darbų, laisva mezliava 
susirinkimas čiajau sudėjo 
$21.80 pradžiai.

Iš Darbo Lauko
WESTER SHADES

CLOTH DARBININKŲ 
STREIKAS TĘSIASI.

Areštuoja streikininkus.

Western Shades Cloth Co. 
darbininkų streikas tęsiasi. 
Streikieriai energingai lai
kosi.

Kompanija labai persekio
ja darbininkus. Pav., atkal- 
binėjantieji streiklauius nuo 
streiklaužiavimo areštuoja
mi.

Šiandie, 7 vai. vakaro, į- 
vyks streikierių susirinki-' 
mas paprastoj vietoj: kam
pas Halsted ir 19 gatv.

Streikininkai, sueikite pa
žymėtu laiku. Kalbės advo
katas K. Gugis.

NEPRIPAŽĮSTA DARBININKŲ
ORGANIZACIJOS.

Bando samdyties streiklaužių. 
%. • 
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DANBURY, Conn. — Vietine 
skrybėlių kompanija, Frank II. 
Lee. griežtai atsisakė turėti bent 
kokių reikalų su organizuotais 
darbininkais. Vadinasi, ji atsi
sako pripažinti skrybėlių dirbė
jų unijų. Vietoj to kompanija 
pradeda verbuoti atskirus asme
nis, kur sutiktų dirbt kaipo strei
klaužiai.

Darbininkų tatai negąsdiną. 
Jie ant “žūt būt“ pasirengę ko
voti iki galo, kol bus išpildyti jų 
reikalavimai.

RUBSIUV1Ų IŠNAUDOJIMAS.

Samdytojai nori galutinai 
pavergti darbininkus.

NEW YORK, birž. 30. — Dra
bužių kirpėjai, priklausantįs A- 
magamated Clothing Workers 
unijai, New Yorke, kreipėsi į 
karės departamentų, Washingto- 
nan, užreiškimu apie nepaken
čiamas darbo sąlygas tose New 
Yorko dirbtuvėse, kur dirbama 
kareivių uniformos. Praneša-

“Keliniuotoji“ moteris atlieka 
pašauktojo karėn vyro darbus.

ina, kad darbininkų algos ten 
yra daug mažesnės nei to reika
lauja padaryta sutartis ir kad 48 
vai. savaitinis darbas veik pa
naikintas. Samdytojai prievar
ta verčia darbininkus ilgas vala
ndas, ir nemoka už tai pridera
mų algų. Dar daugiau. Sam
dytojai pradėjo priiminėti dar- 
bah neprityrusius-neišlavintus

Sankrova uždaryta Seredoj, Liepos 4tą

Sankrova atdara
Utarninko vakare KUINBRQC11 HALSTED. 20™ ST’S **">> 

M 1 CANALPORT AVE
«a

Išpardavims Pane- 
dėlyj ir Utarninke, 
Liepos 2-rą ir 3-čią

((PIKNIKASr 1" .w
Parengtas

DR-STĖS LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ AM.

Nedčlioj, Liepos’JiHly Img,

BERGMAN’S GROVE DARŽE
' RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 10 vai, ryte.Įžanga 25c. porai
DIDELIS PIKNIKAS GRAŽUS DARŽAS

ORKESTRĄ F. JERECKO
PASARGA: Važiuokite iš visų dalių miesto 22 ka

rais iki Riverside karų, o Riverside karais iki daržo.
Kviečia KOMITETAS.

<1 arbininkus ir net moteris bei
vaikus. Moterims ir vaikams, 
beje, duodama persinešti unifor
mas į namus ir ten jas užbaigti. 
Sanitares darbo sąlygos esą sta- 
čiog apverktinos.

Nežinia, ką į tai atsakys ka-
rėš depą r ta m en tas.

C. Kenyon frmoje veno depa
rtamento darbininkai pareikala
vo algų padidiniimo 20 nuoš. 
Firma dar nedavė galutino at
sakymo. Koresp.

' Didelis Piknikas ir K- Jamontas, 1840 So. Halsted si., Pikni-
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. kas iyyks GEORGE M. CHERNAUCKO dar-
Kas nenorės imti arklio, gaus dvidešimts mBW XT ^e’ Liepos-July 21 d. 1917. Pradžia 3 vai. po
penkis dolerius grynais pinigais. Tikietus pietU* Tikietus galima gauti ir prie vartų,
galima gauti sekamose vietose: George M. Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro. Jeigu ne-
Chernaucko darže ir jo saliune, 1990 So. norėsite arklio, gausite tą pačią dieną gry-
Union avę., John Gulbė, 3165 Archer avė., nais pinigais.
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Vyrams visi vilnoni mėlynos 
Serges Siutai 
verti po $20-00 
augiau konservatyvės sta- 
5s vyrams. Mieros vyrams 
šokio ūgio ir užtektinai 
Ura mieros iki 50 per kru- 
nę pasirinki- $ 13.75 
Jauniem vaikinam mė- 
gstantiem gražiai redy- 
ties turime labai puoš
nių modelių su diržais 
arba pinch back, 
e yra puikiai pasiūti siu- 
i ir garantuoti labai tvir- 
s spalvos, puikių audimų, 
iesųs, vidutinės ir sunkios 

»gos. ' 
vien rankomis siutų po $25 
,kuriuos mes parduo-Turime taipgi keletą 

mėlynos serges siutų 
sime po......................

In.spudingas supirkimas ir išpardavi
mas 2000 plaunamų sejonų moterims 

ir merginoms
MATERIJOS—

I i n kam i a usios v i du r vasariniam 
sezonui kaip baltas pique, ga
bardines, gražus Repp audek
lai, puošnus, dryžuoti ir viso
kios rųšies figūros, su diržais 
modeliai, ir papuošti kišeniai. 
Pilno žibėjimo efektos ir se- 
jonai del ėjimo į gatvę, sejonai 
dc t pasipuošimo.
VISOKIŲ MIERŲ

paprastos micros. Mieros pra
sideda nuo 25 iki 38 colių ves 
t ės; 37 iki 42 coių ilgumo.

lorespondencijos -
ROCKFORD, ILL.

Tarpe socialistų.

Patekęs j Rockfordų birželio 
26 d. aplankiau LSS. kuopos mi
tingų. Daug esu mątęs L. S. S. 
kuopų susirinkimų, bet tokio 
skaitlingo da niekur nemačiau. 
Didžiulėje svetainėje tapo užim
tos visos vietos ir dauguma su
sirinkusių stovėjo. Susirinki
mas vedamas rimtas ir gyvai.

Drųsiai galiu pasakyti: jeigu 
visur lietuviai darbininkai taip 
organizuotųsi tat šiandie kapita
listai turėtų šliaužiot pilvais 
prieš darbininkus, o gal kapita-, 
lįstų jau ir visiškai nebūtų.

J. Latonis.
l» ui..... .. ..................... i." .............. .......... .........................

Rinktiniai.
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nai pora

Mes taipgi parodysime didelį įvairumą $C QO 
sejonų geresnės rfjšies apkainuoti po

MOTERIMS DROBINĖS KURPĖS 
Moterims Drobines Kurpės ir 2 i 
šliurės white sea Island, drobinės

k liros, baby dot t 
’ės, 85c, pavasari- 

rankomis sinti pus- OEa 
padžiai iki 8, kaina

SPECIALIŠKI VAISTAI 
1 Dr. Formanaks Regu

liuotojas ...........
2) Dr. Formanaks

Biteris ..................
3) Karčiojo Vyno 75c

Bonka ....................
galvos skaudėjimo 18c

69c
69c

39c

Geriausia Vieta Chicagoje Pirkti Rakandų. ‘Lengvi Išmokėjimai

L puodukais
Į į sėjimui 

! dūda

$10.00 PLIENINĖS LOVOS $6.88
2 colių nuolatiniai pastovai ir 3 vie
no colio stiebeliai 
baltai palevotos ar- 

f 
ba nudirbtos Ver- 
nis Mar- $fj QO 
tin, spec. 0-00/ 
Grynais pinigais ar jį 
lengvais išmokėjim.

nusisau

Grynais pinigais arba 
išmokėjimais

ngsais; dųleli gilini- 
nuu ratai, ^5_g5
Grynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais

extra gražiu

Combination Matrasai 
veiloko ir juros samanų 
matrasai 
apvalkalu 
gai laikantis matrasai 
specialiai $g

Veiloko Matrasai $8.98 
Tyros sanitariškos bovel- 
nos veilokiniai matrasai 
45 sv. sunkumo, gražiau
siais įpilais, Imperial ap
siūtais kraštais $Q 
$12 vertė, po

(Feljetonėlis)

Nesmagiai jaučiasi Amerikos 
jaunuoliai. Jie susilaukė to, ko 
netikėjo.

Priverstino kareiviavimo. 
Žmonės manė, jogei bus pil
domas 1787 metų Laisvosios 
Amerikos programas, bet...

Apsigavo.
Anais metais buvo nutaria ir 

užrašyta:
“Nei vergijos nei priverstino 

kareiviavimo negali būti Suv. 
Valstijose” (l.J. S. Constitution. 
Amendment XIII.)

Wilsono valdžia pakeitė tų 
programa:

Priverstina registracija, pri
verstinas ėmimas khreivijon, 
militarinė ir industrinė vergija.-

Tikrai kaip arabiškoj pasakoj.
Sumojo Wilsonas magiška

Viskas augŠtyn.

Viskas kjla augštyn. Maistas 
iškilo taip, kad žmonės turi ba
dant; drabužiai taipjau kas kar
tas vis augštyn kįla. Tik pasi
žiūrėkit į moterų dreses: kaip 
augštai jos pakilusios! Jei dar 
kiek augščiau pakils, vyrams 
bus strošno daikto.

‘ A. G-a r buk a s.

Del Patarnavimo Depozito- 
riains Bankas AtdhrHS

. ■ 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.

Shde of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.
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paikute, ir bežiūrint viskas per
simainė.

Neliko demokratijos.
Nei dvako.
Pirma buvo žodžio ir sąžines

laisvė. Dabar to nėra.
Tatai praeities atsiminimai.
So sad, so fresh the days that 

are no more.
ir žiedai.
ųisilauksime.

Dabartės kiekvienas jaunuo
lis raminą save viltimi.

—Gal kaip nors išliksiu! <

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

Bet

Naturalis dalykas. Kol žmo
gus kvėpuoja, tol tiki.

Neveltui sakoma, neapgaudi
nėtų savęs žmogus — negyventų 
ant šios ašarų pakalnės...

Ir jaunuoliai apgaudinėja sa
ve.

Be gailesčio.
Daug mat yra pašauktų, bet 

maža bus išrinktų.
Pati valdžia juk įsako...
Ir jeigu tikėti jos pasakoms, 

tai greičiau kupranugaris išlįs 
per adatos skylutę, negu kažku
ris jaunuolis dastos “malones“ 
pamatyti Fra nei jų.

Prancūzas...

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir

binius?
Ar užganėdinti 

auk so r i aus bei
laikrodininko 

darbais?
Ar užganėdinti 

kuriems pririnko 
___ _ AKINIUS?

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITĮ

t 4

iI

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ.

J. KL0WAS, J. ŠLAZAS
Tek Canal 7270 Tel. Canal 3161

Prof. Prof.
Šokiai atsibuna kas panedėlį ir 

petnyčią, 7:45'vai. vakare.
Mos apsiimame išmokinti šokti 1 

trumpą laiką. Užtikriname.
•Muzika J. Keturakio.
Jono Hrincvičiaus Svetainėje.

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

Phone Canal 1256. 
MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
SveL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv., Chicago}.

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

vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas J. K. BUBELIS, ' 

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

ŠOKIU

šokiai atsibuna

J. GRUŠO

3147 S. Halsted Street, 
Tel. Drover 8674.

Juk tai ne juokai!
Armijon žadama imti tik tuos, 

kurie turi nemažiau 28 dantų 
(kol kas nežinia, — ar auksiniai 
dantis eis į skaičių, ar ne).

Kareivis turės sverti mažiau
sia 128 svarus. Jo minimum 
ūgis 5 pėdos ir 4 coliai, O mak- 
simum — 6 pėdos.

Tai dar ne viskas.
Žadama atkreipti domos ir į 

fizišką gražumų.
Negražių neims.
Suprantama.
Prancūzės savo graciozišku- 

mu ir dailumu yra atsižymėju
sios visame pasaulyj.

Ir kad jos neįgytų blogos nuo
monės apie amerikonus, — rei
kia ten pasiųsti pačius žiedus 
amerikoniško jauni mo...

Logiškas išvedimas.
Kaip matote, bus sijojama per 

labai tankų rėtį.
Tik kažin ar tas kapitalistų

1617 N. Robey Str., Chicago.
Prie Milwaukee ir North Ave. 

Tel. Humboldt 4613.
I ............ ............ ..................... . ................ .................. I..... Hl <»->■. .................... .. ■■■IH,

laikraščiais aprašytas rėtis bus 
pavartotas tikrenybėj ?

Prisieina paabejoti.
i

Geras dalykas, žinoma, pasi
girti prieš franeuzes, kad ir ame
rikonų “daile“ stovi ne paskuti
nėj vietoj, ale kur tiek daug su* 
rasti “skaistųjų bernelių.“

Priegtam apie dailumų spręs 
generalio štabo oficierai.

(ii jie žiūrės to čigono akimis.
..  Tai nieko, kad aklas, bet 

žiūrėk kokis kaklas!..
Ot, kad prie tų visų komisi- 

jų-komisijelių iš Francijos butų 
prisiųsta ir franeuziy moterų ko
misija gražių kareivių verbavi
mui, tuosyk butų galima laukti 
kitokių rezultatų.

Pagyvensime pamatysime.
Kokios rųšies bus tie rinkti

niai kareiviai.
Bent dabar liuosnoriams ne

labai žiuriama į dantis.
Bile kruta — ir kareivis...

Aš tata.

30CS0C

APTIEK A

TEISINGIAUSIA IM GKMIAUSIA 
LIJCTUVUKA

■<.. JSid
Aptlekoriue ir savininkas 

SOUTH BOSTON, MASS.

SutaUa* r*©*pt« ra JHItawsi* ntyAa, 
fteiiurlBt, ar tU receptai Lietairaa ai* 
Amerika* daktaru. Tai rlenatbal Ha- 

tovilk. a ajptiak % Beetea* ir Maaaraka- 
■etta valstijoj. Gydoolit rali! fast ke« 
tikta tik patruly j yra ▼artalama*. Ga
lit reikalaut per laiikaa, e ai prlaiv- 
bIo per «xpre»%.

•erarasi

{
Miegok bile kur, bet valgyk y 

METROPOLITAN
RESTORANE X

C. J. SMERLIN, Savininkas ftAtdaras visą naktį. Telcfo- X 
l n as: Canal 2309. AI* 22nd st. and Western Ave.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

anojo ir patarimua duoda dykai.
186-88 Milwaukee A.veM arti Chtcafe Ara. • Mi 
lubos. VALANDOS: Nuo 6 iiryto fid ratart 
ruL Nedaliomis nuo ® ifcryto iki 2 !>• jBafcw 

Tai. Haymarket 24AA



IHalsI
SANTOS KAVA

Bros

Citizens State Bank
MELROSE.PARK, ILL
Bankas prie kampo

AKINIŲ

Akušerka

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank | aktaras

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus

Saugios pasidėjimui dėžėsApdraudimas nuo ugnies

VICTOR
GRAMAF0NA1

Not«

1378
2054
1015
1510
2830

North 
Halsted 
Halsted 
12th £

Geras
»talava» 
sviestas

Ir lietu 
višjd Re 

kordai.

Kalbu lietuviškai, angliškai 
lenkiškai ir fcUvokiikal.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. a 
vertes par-K 
si d uodą už.

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

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

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

Į Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- 1

į Atdara Utarninko, Ketvcrgo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

ro 
Meras.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
111143 Unity Bldg.

Tol. Central 4411

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

QTTO KUBIN 
prez. Atlfflti 

[Brewing Co

gana 
ėio išvadžiojimai 
net stoka gerti

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

8102 W. 22nd Street

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

' Lokiu bildu, išmokėjus depo 
zi toriams visą skolą šoromis, pa 
si liks dar turto 
bus
učių morgičių ir dar pasiliks ko 
lotas dešimčių tūkstančių dolę 
rių, kurio tai pinigai jau prigu 

kad pa
s i dalinus kaipo grynu peiliu, si

mos
čių 90 tuksiančių
tuksiančia
a įmokojimui skolos
riams, ir da turi pasilikt OIszow

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

Paimsime, pirmiausia 
atrą ir parduosimo jį

Namas p:
lii lešavo 19(

organizatoriais ir visos transak 
ei jos lojeriais.
pakajus,” lik kur-ne-kur bus gir
dimas senojo OlszewSkio banko 
depozi torių murmėjimas, kad 
negali savo šorų niekam parduo
ti. Bei kas ant jų paisys.

Visas pienas yra sumanytas 
ne p. Hertmanavičiaus. Yra tai 
pienas nuo senai svarstomas 01- 
szewskio ir lik dabar pradėtas 
v i kelinti — nors Olszewski s sa

ri ežia i to užsi-

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: - 
Paiiedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVĖ

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Jtemų k Stoginio Popleroi 

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

GARSI
Visur parduodama po 28c

SVIESTAS
Geriausios 

umetonos ge- 
resnis, negu /• j .»■ 
kur jus1 ga- O, Į Į 
lito gauti .. 1 ■ ’

Vienatinė Lietuviška Krautuvė j

S TELEPHONE YARDS 2721 2
I DR. J. J ON I K AB T 8S I 
| Medikas ir Chirurgas S 
w 3315 S. Halsted St., Chicago i

gi namas
ėuis per melus 
nigų, kiek pastatymas 
namas turėtu a įnešti į

. Bet p. Hertmanavičius netiki 
kad liktų kiek pinigų. Tat kai] 
čia padarius, kad šiek liek liktų 
lai vra, kad avis butu čielos ii

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

WiNOGRAD & CORRGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

1644 W. Chicago
1886 Blue Island
2612
1217

1882
1818

Parduodu: geriausius 
Columbijos Gramofo- 
nus lietuviškus rekor- 

. dus, Elgino laikrodė
lius, Diamontus, auksi

nius žiedus, auksines rašomas plunks
nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- 

(Silver ware), geriausias 
Lus, revolverius, gasinius,

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijimą kraujo, Stricturą, Pa
davimą, Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
Jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
AŠ vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines. 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

Ši extra didumo Grafonola, 
naujausiai pagerintas modelis. 
Parduodama kitose sankrovo
se po $125.00, mu- $7Q Efl 
sų kaina............... ■ U.dU

20 vėliausių lietuviškų pasi
rinkimų dykai.

Baigusi Akušerijom Kolegiją; Ilgai prak- 
tikavusi Pennsylvanijo® Hospitalėae ir 
Philadelphijoj 
ju prie gimdymo 
visokiose ligose moterim 
no m s. 
B 1 Šk M I

penktą straipsni 
Norime būti 

bešališki, lodei duodame be 
varžymų išsireikšti abiem 

i. Straipsniuose, kurią lil- 
seredos numeryje, o ypatingai 
\. Olszewskio straipsnyje, ku- 

asmeniškai atnešė j 
prašė išspausdinti, 
peikiama p Tautie- 

jam prikišama 
norų ir “melas”.

io straipsnio autorius fe- 
aip pamatysite žemiau, 
dalykus truputį kitokioje 
negu Tautiečio kritikai.

4 4-4- • 4- W * <.** 4- cgfr 4- 4 - iŠ* 4-» *
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Kaip visuomenei žinoma, bu
vęs bankininkas Olszewskis ta
po teismo priverstas (su pritari
mu Olszqwskio banko depozito- 

) išmokėti depozit. pusę su
dėtų pinigų. Išmokėjimas ant
ros puses yra paremtas ant li
kusio tūrio: namų, lotų ir kitų 
smulkmenų, ir tas visas turtas 
pavestas Globėjui arba Trustee 
paversti į pinigus ir išmokėti de
pozitoriams likusią skolą.

Globėjas arba 'Trustee neturi . . *.galios rcceiverio, kurį teismas 
paskiria parėmimui, reikalų ku
rio nors subankriitijtįsio banko 
Beceiveiiis turi teisės išparduo
ti turtą už liek 
pasiūlyta atėjus 
jos (auction si 
skiriamas teismo tam 
kylu turtą 
galima išparduoti ir 
nko skolininkams i

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

nors 
vo straipsnyje g 
gina.

Jeigu depozitoriai ir suliktų 
paimt Šeras vieton paliudijimų 
(ce r l i f i ca les), k uri^s 
turi 
nijos, lai turėtų i&urįj 
tetą apkainavimuikre: 
mo ir loto

Ši naujausiai pagerinta lovagg 
Davenport del dvieju žmonių 
miegoti, padaryta iš tikro ąžuo
lo* lengvai atidaroma ir suda
roma, mažesnės sankrovos rei
kalauja $35.00, šia- $ O /Į OO 
me išpardavimč t ik

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu
Jeigu_____ „__________ -r, . . _
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi J 

reikalingas akinių. ... .
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akią, kuris turi .15 metą pa* T 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir fl 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. jį

J. SMEJT.ZKN.A. i
AKIŲ SPECIALISTAS !

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA. i
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. i

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. ! 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 1

Tel. Canal 5335

Patarimas dykai.
nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną, 

kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. . Tel. Canal 3263.

Šis tikro ąžuolo valgomojo 
kambario stalas, didelis, su 3 
extra lentomis, parduodamas 
mažesnėse sankrovose po $15. 
Musų kaina tik- $Q

Ateikite ir pamatykite.

kiek jam yra 
laikui licitaci- 
e). Globėjas 

kad lai- 
sa vo globoje iki bus 

* pinigus ba- 
itmokėti.

Šiame reikale banko depozi- 
toriai turėtų susirinkę nuskirti 
iš tarpo savęs komitetą, kurs 
prjžiuri išpardavimą turto ir su
rastų pirkėjų, dėlto kad turtas 
priklauso ne globėjui, bet visiem 
depozitoriam, ir šie turi teisės 
žinoti, kas yra daroma su turtu.

Visas turtas, sakoma, esąs ve
rtas 485 tuksiančių. Iš los su

turi but atmokėta morgi- 
įsilieka 395 

u yra užtektinai

tas korporacijas, galima išpar
duot kitą namą šeimomis, iki bus 
išmokėta depozi toriams arti

300 tuksiančių. Tas Šeras depo
zi toriai lobaus gales parduoti 
už kiek jiems patiks, lik,* žino- 

daugiau kaip už pusę tos 
kiek ant šeros bus para-

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma- 9 9

mas limokino Ma- (jpeitai 11* PžlStOViai 
ne Kaip tą Padaryti.

AA noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienu tmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki j| 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODUS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

ARBATA
Priimniau- 

f ta, gvaran- m 
tuota, vertėsi q || 
79c parsidu-l'yįj 
oda čia po..»

Mildos 
ant se

isin tyli Olszews- 
• tuksiančiai, ra- 
itneša 8 tukstan- 

Pagal sumą pi- 
lėšavo, 

indos a- 
pic 16 ar 17 tuksiančių metams, 
kad apsimokėtų nors 8 nuošim
ti už įdėtus pinigus. Bet namas 
atneša liktai puse to nuošimčio,

Kazimieras Gugis
A »V O K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠktiose 
taip ir civiliškuose teismuose. Da 

visokius dokumentus ir po f

Namų Ofisas:

023 S. Halsted SI
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

tuku: 
britv 
gasolininius ir elektrikinius prosus, olektrikines lem
peles (flashlights) ir tt. -

Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuviš
kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
nuo 810 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų 
siunčiu ant pareikalavimo dykai. Širdingai kviečiu 

gerb. tautiečius kreip- 
ties pas ma n e, norint 
gauti gerą ir teisingą 
tavorą. —Kainos žemos

Su guodone,

Ž TKL. Canal 2118 Ž

į Dr. A. L. VUŠKA į
X GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
£ 1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. A
W Kampas 1 Šitos gatv. v

1936=1938 South halsted Street
' 2-rOs durįs į žiemius nuo 20-tos gatves.

Heškokite raudonų ženklų.

namo vertė yra lik pusė tos su
mos, kuri lėša’vo Olszewskiui, 
lai yra, apie 90 tuksiančių.

Parduodant genamą šoromis, 
galima už jį parokuoli pilną ka
iną, arba kiek mažiau, lai p, a- 
pie 180 tūkstančių. Globėjas 
turto, teismo paskirjas, tam-biz- 
niui nesipriešins, irxlcpozitoriai 
gaus $180 tūkstančių popicrelė- 
mis, kurios perstatys vertę tik 
pusę tos sumos, lai yra 90 tuk
siančių dol. •

Seno Krajaiis
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENfeJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpccialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikvloja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių.

OFISO VALANDOS
1900 BLUE ISLAND AVE

GER1AUSIS PASALLYJ International pro
sas įkaista per save vartojant gąsdiną, ke- 
rosiną arba alkoholį, tesudega už lc per 4 
valandas. Sveria G1,^ svarus, g^arantuoja- 
me Jeigu nepatinka, .galima sugrąžinti, o 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiim
ti m u $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail O. House, 
3313 So. Halsted St, Chicago, HL

vieno na- 
jų vertę pa- 

šoras. Antras Tautietis

Šis AUTO CRADLE veikia 
lyg laikrodis, be triukšmo, par
duodama mažesnėse sankrovo
se po $7.00. Musų $K* 
kaina .......................

Ateikite ir pamatykite.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta išlakių, 
Tau skauda akys, >
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.
PHD P PQ C 422 So. State Street, Chicago, Illinois. 

U K* D U K u L D m - Priešais Siegel Cooper and Company 
Off iso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

j JUOZAPAS F. SUDRIK p j
t 3313 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago,.Ill. j

' PINIGUS IR ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
Užtektinai lietuvių pardavėjų del jūsų patarnavimo ir užganė 

dinimo.
Patirkite musų Ivainas pirma negu jus pirksil 

džiausią pasirinkimą West Sidėj.
Nesiduokite suvedžioti mažoms sankrovoms 

keletą šmotų del parodymo jums. Eikite kur patarnauja jums 
teisingai ir gaukite pigiausias kaimus.

Šis tikro ąžuolo supamasis krė
slas, gerai padarytas, didelis. 
Parduodamas mažesnėse san
krovose ?po $4.00. Mu- $O 
sų kaina specialiai

Ateikite ir pamatykite.

Viena saugiausiujw Banko
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE." 

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje BanJkoja. 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE, ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys s 
H. E. OTTE

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. W1LCE

Ice Co. vice-prez. T. Wile® Co 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

' KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

9TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VlLLlAM GETTING 
prez. Oettin 

JIARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

PULLMAN ETTE

Prieš North Amer
39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Lvcrt 
organizacijas iš depozitorių ir 
jiems parduot vieną kitą namą 
šėromis, tai yra, duoti ant na
mų serų vieloj pinigų.

Specialistas ir Jo Vėliausios ^utopiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pa# 

mane. Mąno prietaisai, Radio Scope Rag- 
/ v/A gLX ir pilno įrengimo Baeteriplogiika 1a-
07 VJ boratorija ir Kraujo, Egzaminacija ati-

j dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai *p-
•’imsiu gydyti jųsų ligą, jų«ų sveikata Ir 
<»pėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa* 

Į tikrą specialistą ir ne prie imituotojhą,
' i;i’“l2'~ H ' '7. 'l'ilunN i- lu'ci.'fbHs.v ),< j,i,, .,,.1 jųn, kur Jum.

3i| l V \ ji h, iiĮ-'n t ■no-, bet jb
H——į Ik/'Mi I -Jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

® R Dr- c- H hair
d V r':! V'Im v Mentor Bldg. ,

W Wl f! I 1117// Paimk elevaloi i. Kambarys. 122
Cafe.

Šis sulankstomas vežimėlis, 
guminiais šynais, tvirtas ir il
gai tęsiantis, mažesnės sankro

vos parduoda juos po $1.50. 
Mes parduodame tik $4 iQ 
po................................... I ■ I w
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o ne Redaktoriaus

Dieniniai Nuotikiai
j Redakcijos Straipsniai

vyčių

Apžvalga
GERAS IšROKAVIMAS

Pabraižos
Redakcijos Atsakymai

Darbininkų 
konferencija

**.eo 
•1.00 
*1.75 
*6.00
*7.00

“Naujienų 
piknikas.

paskutiniame 
Ir jau kaip

nėšio diena Amerikos darbi €
ninkai šįmet ketina panau 
dot savo kovos tikslams.

i to keb- 
sumano 

nuduoda

t Ptm* Lietuviu Dienrtilis Amerikoje
Vaidila NAUJIENŲ BENDROVE Ine
* '^Kasdien, išskiriant nedčldienlus

SPAUDA APIE
DARBININKŲ TARYBĄ

niekad 
aš jau

vyčius
mes

•e rankraščius taisyti ir trumpinti 
M arba gražinami atgal, 
■ Ir išsiunčia krasos žen

mis i
Dabar

Vyčiai, kur kunigų

' ’ Soc. Part. Komitetui, Melrose 
Park. — Praneškite kuogreičia il
sia* kada {vyks internaciojnališ- 
kos socialistų prakalbos.'

diskredituot “Nau- 
redaktorių ir ypa- 

id Darbininku

n iškuose
Council, 
c ra c y a
Against Militarism

prakalbos ir 
vai. po

Terms of Sabscriptloe!
Ii Chicago, by carriers, per week, 

13 cents. By mail one year, *6.0*; 
six months, *3.50.

Oataide Chicago, by mail, one 
year...................

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

European countries, 1 year

NAUJIENOS
Littaamm Daily Ffews

Rodosi aišku, kaip ant delno 
A. Garbukas.

del savo 
įcl užsipelnyipo val

ga tavi mus ir į 
Dar kitas dalykas: 

iš kuni- 
niekšai, 

irčiau

vis, stovus J 
valo turėti su savimi replukes- 
(amerikonų auksiniams dantims 
tupinėti.” — Senas Vincas.

na bus rengiama dideli susi 
rinkimai ir prakalbos. Svar 
stoma bus daugiausia du da
lykai: kbnskripcijos ir tai
kos klausimai.

r tautininkai, ii 
socialistų prole 
di, — ^‘persimi

pasauliui
Amerikos respublika 
laisvę ir demokratybę

Dalyvaukite didžiausiomis mi- 
iriomis tuose massnritinguose ir 
pasakykite Washingtono po

lu ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
kraščius adresuoti tiesiai Naujiem} Redakcijai, c __ __

“ rti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

]. Netinkami spaudai raštai naikina* 
ei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
elių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 
atg savaitėje. Pačtu siunčiant, 
dragoje metams *6.00, pusei me-

Jau “Naujienose” buvo 
minėta, kad 4-ją liepos mė-

taip sau 
Klausiu: ' 
abito svieto?

minti, kad, jeigu jie norės iš
girsti to draugo kalba, tai 
privalo atvykt piknikan ne 
vėliaus, kaip tarp 11 ir 11 % 
vai. ‘ Drg. Kennedy yra taip 
užimtas darbu, kad vėles
niam laikui jo prakalbą ati- 
'^'Tt negalima.

Lietuviškos
programas bus apie 
pietų. ♦

Tikimės, kad visi “Naujie
nų” skaitytojai ir draugai 
atvyks į šį parengimą.

Dar daugiau: Sranauskas pama
tė gabaus, pasijuto, kuriai klc- 
sai jis, kaipo žmogus, priklauso:

—Aš jaūČiuosiu esąs darbinin
kas! Jei kunigas Kemėšis trok
šta kraujo, tai prašom: nieko 
nelaukdamas stok arm i j on ka
reiviu ir eik mano broliams dar
bininkams krūtinių ardyti!

Tai stiprus pasakymas. To
kio stipraus pasakymo kunigai, 
turbūt, dar negirdėjo nė iš so
cialistų. Jis išsiveržė iš užgau
tos, sužeistos vyčio sielos.

Ir jis pasako sudiev savo klai
dintojams ir darbininkų apgau
dinėtojams.

auksinius dantis, o Vokietijai la
bai striuka su auksu. Todėl 
keizeris išleidęs šitokį paliepi
mą: c

“Kiekvienas Vokietijos karei- 
ncijos fronte, pri- 

savimi

Ir mes neabejojame, 
kitą kur kvailesnį 

susigaus į savo

Netikiu, kad už tuos pini
gus butų galima suorganizuot 
Amerikos liet, darbininkų ta^-

New Yorko socialistų spa
uda praneša, kad 30 birželio 
d. ir 1 liepos New Yorke bu
sianti darbininkų konferen
cija apsvarstymui būdų ko
vos už darbininkų teises ka
rės laiku.’ Joje ketiną daly
vauti tarp 400 ir 500 delega
tų, atstovaujančių mažiau
sia 500,000 darbininkų. Svar
biausios organizacijos, kurių

Ir lai, kuomet “Naujienos” 
blaškymąsi, niekini 

mą ir diskreditavimą LSS. ii 
jos darbininkų pradeda nūs 
loti sąjungiečiuose užsitikėji 
mo, tai kad išeitų 
lauš padėjimo, - 
naują “schemą”, - 
besirūpinančios Lietuvos liki- y 
m u, žaidžia ant “Tarybos” 
kanklių lietuviškas melodijas 
ir mano tuomi patrauksian
čios paskui save mažiau pro
taujančią Amerikos lietuvių 
darbininkų visuomenės dalį, 

joms, padaryti,

ing Workers of Amerika ir 
International Ladies Garm
ent Worker^.

Taigi Amerikos darbinin
kai jau pradeda vienyt savo 
jiegas ir rengties prie kovos 
už savo bendrus reikalus. Jie 
gins savo teises, kurioms 
gręsia pavojus iš militariz- 
mo pusės, ir stos už taiką.

Panašia mintim vadovau
jasi ir chicagiečiai, raginda
mi lietuvius darbininkus su
sirišti į Darbininkų Tarybą.

Gyvenimas iškėlė tokių 
svarbių darbininkų klesai 
reikalų, kad jokia skyrium 
paimta organizacija nepajie- 
gtų aprėpti jų. z Reikia visų 
darbininkiškų organizacijų 
jiegas jungti į daiktą.

Vienybėje—galybė.

vienybė ir brolybė” 
įvyko bent tarp dviejų kraštuti
nių musų “proletarėj a to” spar
nų. Tegul prie jų “vienybės ir 
brolybės” prisideda d'a ir “md-

Ru pešti ngumas.
Wilsonas apginklavo preky

binius laivus, pasiuntė galybes 
maisto į Franciją ir tt. Bet 
svarbiausia tai tas, kad' kiekvie
nam savo kareiviui uždėjo ant 
pečių ir po grabą.

Nieko, žmogus, neslepia.
— Senas Vincas.

dai, kunigai, nori padaryti iš vy 
čių — kad jie juos nori pavar 
toli tik savo politikai, savo inte 
rusams, — aš aplcidži 
organizaciją ir nuėjau ten, kur 
mano, kaipo darbo žmogaus, 
vieta: socialistu eilėse. •

Todėl ir Alfono Sranausko ži
ngsnį nuoširdžiai sveikinu.

< J. Aceris.

mano, kad 
neišeisią, nesRyto bus “Naujienų”pik- 

nikas.
Atkreipiame skaitytojų 

domą į tai, kad piknike bus 
dvejos prakalbos: anglų ir 
lietuviu kalba.

—Koks gi gali but kitoks su 
pratimas apie kariavimą?

—Turiu jums pasakyti 
musų viršininkai neturėjo jokio 
įgaliojimo pasiūlyti vyčius val
džiai į kariuomenę. Užtat aš ir 
priešingas. Aš visados tikėjau 
kunigams ir klausiau jų, bet da
bar pamačiau kad j 
garbės 
džios malones 
ugnį varyti 
aš daug sykių girdėjau 
gų, kad socialistai esą 
blogi žmonės. Bet kad 
pradėjau į juos prisižiūrėti 
pamačiau 
ne

Revoliucijos dvasia.
Rusijos caras turėjo milionus 

kareivių savo galiai palaikyti. 
Tie milionai kareivių betgi pri
sidėjo prie darbininkų ir carą į 
sąšlavyną nušlavė.

Amerikoj lietuvių kunigai kie
kvienas savo parapijoj turi po 
kelias rotas vyčių, kad savo biz
nius ir galią parapijose palai
kius. Bet štai dabar tie kunigų 
kareiviai, vyčiai, ima bu n ta vo
ties prieš savo valdonus.

Gadynės dvasia. Revoliucijos 
dvasia. A. G a r b u k a s.

Kunigai manė, kad jeigu jie 
paaukos vyčius Europos skerdy
kloms, tai vyčiai jiems didelę ba- 
ronką nupirks.

Bet vyčiai rengiasi jiems kito-

Yla iš maišo.
Metai atgal kunigo Maliausko 

lite, Račkus, rašė Drauge ir šu
kavo po visas vyčių kuopas, pir
štus kryžium dėdamas: <

—Neduok Viešpatie, kad tas 
prakeiktas socializmas kada 
nors ir kaip nors įvyktų!

tiems to nepraustaburnio 
skala ms vyčiai su davatko* 
r kunigais delnais plodavo.

truputį atsimai
no. Vyčiai, kur kunigų ir RaČ- 
kų pliovonemis ant socialistų 
gėrėjosi ir delnais plojo, dabar 
patįs būriais eina ir rašos į so
cialistų kuopas...

Kodėl taip?
Labai paprastas dalykas. Tie 

burnotojo i manė savo pliauška
lais apdumti vyčiams akis, kad 
savo piktus tikslus paslėpus. Bet 
via iš maišo v 
pradeda pama

Jeigu toji organizuojama 
taryba butų ir labai gera or
ganizacija, bet jeigu mes tą 
patį darbą galime dirbti na
mie, socialistų firma, — tai 
vis tik, musų, kaipo organiza
cijos narių, pareiga yra dirb
ti savo, organizacijos, o ne 
kieno kito vardu.

Gal man primosite, kad so
cialistams žmonės perdaug 
nepritariu ir kad tą patį darbą 
butų galima varyti aplinki
niais keliais.

Į tai aš turiu tik vieną at
sakymą: Jeigu jums norisi

Žmones, be abejo, visoje ša
lyj pabrieš tatai Nepriklauso
mybės Dienoje — ne dėlto, kad 
Washingtono ponai del tokio pa- 
briežimo atsišaukia, bet — i n

Bet tas laikraštis 
iš to visa nieko 
tai “social-buržuazinei” Tarybai 
esą priešingi i 
klerikalai, ir “ 
tarijatas.” Gii 
ros ketinai lės ir permažos tams
tų barzdos.” \

Antras tų priešingųjų Tarybai 
laikraščių 
kiek drūtas 
j ienas ir ji 
tingai parodyt, I 
Taryba kenks L 
nas jo bendradarbis išvadžioj 
kad rūpinimąsi Lietuvos apgyn 
m u nuo klerikalų reiškias 
j ienų” redaktoriaus 
si,” ir klausia:

Nejaugi “Nauj.” redakto
rius taip pasiilgo mamos?

Aš tuom netikiu. Bet da
bar žmonės laike karės Lietu
vos klausimu labai užsiintere
savę. Visi tik ir kalba apie 
Lietuvą. Daugelis mano 

pasibaigus

kilmingumu švęsti Liepos Ket
virtąją, kad juo stipriau apreiš
kęs savo patriotybę ir juo ryš
kiau pabriežus pasauliui, kad 

stovi už

Tilpęs Naujienose laiškas Al
fono Sranausko, vyčių 22 kuo
pos nario, Melrose Park, Ill., tai 
kartus pipiras ne vien kunigui 
Kemešiui, bet ir visiems kitiems 
jo kon fra trams.

Laiškas, kurį Sranauskas pas
kelbė tėvui Fabijonui Kemešiui, 
parodo, kad vyčiai ne menkai 
pasipiktinę savo vadų — pirmoj 
eilėj kunigų — užmačiomis, bū
tent, sudaryti iš visų vyčių lie
tuvišką batalijoną, kaipo mėsą 
imperialistų kanuolėms pašerti.

Tasai kunigų brukimas vyčių 
į kariuomenę atidaro tiems ap
gautiems darbininkams akis. 
Tik dar jie nedrįsta viešai datai 
pasakyti. Bet Sranėuskas drį
so. Jis, matydamas, kur link 
vyčių vadai nuėjo, nebegalėjo

Kritikout šitas “kritikas 
noma, butų bergžd 
Mes lik norime 
tojų domą į tą faktą, kad tie 
Darbininkų Tarybos priešai ne
sugalvoja jokių naujų argumen
tų. Jau kelintu kartu jie rašo 

kritikas”- ir vis kartoja

Už laisvę ir demokratybę. 
Washingtonas išleido atsišau- 
mą,-kviesdamas visus šios ša

sugaudyt visą kokią ten be
spalvę minią, tai organizuo
kite, kad ir nepriguhningas 
parapijas, bet mums, socialis
tams, su jumįs nepakeliui.
Laikraščio redaktorius rašo 

toje prasmėje da ir ilgą edito- 
rialą, kurį baigia žodžiais

Amerikos lietuvių dar 
kų arba “liaudies

laisvę, už tikrą demo- 
Ir pabrieš tatai milži-
Socialistų, People’s 

Conference on Demo- 
id Peace, ir Cnion 

massmitiii-

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
, neatsako.
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—Taip. Mes, Amerikos žmo
nės, stovime už tikrąją laį*vę ir 
tikrąją demokratybę, togidel 
n j es rei ka 1 a u j a ni e A m erika i t •—

Laisvės žodžio,
Laisvės susirinkimų,
Laisvės spaudos, -
Asmens neliečiamybės, A 
Taikos, taikos, taikos!

> Ir kad *—
Voluntas populi butų supre- 

ma lex! Pabraiža*

Niekas, turbut, nėra taip gud- 
rųs., kaip pasaulio kapitalistai ir 
jų valdžios. Jie per metų eiles 
apgaudinėjo darbo žmones, ap
gaudinėja jie juos ir dabar.

Kiekvienas gali suprasti ko
kiais išrokavimais liko sukelta 
šita karė. Tai kapitalistų kare.

Carų gadynėj . bdvo skelbia
ma, kad žmonės privalo guldy
ti savo galvas tuo tikslu, kad ap
gynus tikėjimą.

Valdžia 
žmonių pusę ir naudod'avos tuo. 
Nebe pasekmių.

Apie laisves ir kitokių dalykų 
apgynimą nebūdavo kalbos. 
Jos neturėjo darbo žmonės. Jie 
buvo engiami savo ponų.

Dabartės, žinoma, dalykai 
persimanė. Žmonės ėmė dau
giau mąstyti. Jie jau nebetikė
tų vaikiškoms pasakoms.

Bet kapitalistai ir valdžios 
taipgi pasidarė daug gudresnės, 
negu pirma 
nes kariauti ne tuo tikslu, kad 
apgynus tikėjimą, bet kad ap
gynus laisvę ir demokratiją.

Tatai nuolatos skelbia Suv. 
Valstijos, Anglija ir Franci ja.

Bet aT tai tiesa? Ar tai nė
ra prigaudinėjimas?

Kiekvienas juk žino, kad An-

binin 
taryba 

tiesa, duotų naujų progų mu 
sų kalbėtojams ir gal šiek 
tiek pakeltų vieną, kitą laik
raštį; bet socializmo judėji 
mas dplei to nieko neįšloštų.

vBe to, Tddakcij 
kito savo bendradarbio pastabą, 
kurioje sakoma, kad “Chicagos 
socialistų vadas” (suprask: Gri
gaitis) imąs už prakalbas apie 
Rusijos revoliuciją po $10.00 iš 
socialistų kuopų (tas bendra
darbis gal butų taip malonus 
pranešti, iš kokios socialistų 
kuopos minėtasai kalbėtojas pa
ėmė $10.00?) ir daroma seka
mas “išvedimas”:

Kitur, ne Cihcagoje, metami *5.00
P*sei metų .......................... *3.00
Krims mėnesiams.................... *1.75
Briem mėnesiam .....................*1.00
Kanadoje, metams .............. *6.00
įhnropoje, metams .............. *7.00

guja laiKo pavergus ne vieną 
tautą, kurios reikalauja sau lai
svės ir savyvaldos. Paimkime 
kadir Airiją. Ta šalis nuo senai 
kovoja už savy valdą, trokšta nu
mesti nuo savęs Anglijos leteną.

Ir akyvaizdoj viso to, visgi 
drįstama kalbėti, kad Anglija 
kovoja už laisvę. Pasak tos pa
tarlės, pati neišsišlavusi savo 
stubos ■— eina šluoti svetima c 

stubą.
Bet neužsimoka apie tai daug 

ir kalbėti. Kiekvienas mąstan
tis žmogus gali suprasti, kad 
šios karės tikslas yra ne laisvės 
apgynimas, bet kapitalistų rei
kalų. Juk negalima ginti to, ko 
nėra. Talkininkų valstybėse 
nėra laisves ir todėl jie jos ne-

giečiai buržujai šu savo vadu 
ponu Grigaičiu priešakyj su
manė steigti “Chicagos socija- 
listų tarybą”, bet kad nebūtų 

taip žymu, kad tai varoma, sa
vos rųšies politiška propagan
da prieš savo vienminčius, tai 
praminta ne Chicagos sdcija- 
listų taryba, bet “Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Taryba.” 
Žinoma, tai užmanytai ta
rybai tas vardas lygiai taip

Darbininkų Tarybos sumany
mui po senovei smarkiai prieši
nasi du kiti laikraščiai.

Vienas jų paskutiniame savo 
numeryje aprašo tuos kivirčus, 
kurie kilo nuo Kapsuko atvažia
vimo tarpe socialistų, ir paskui 
sako:

šiam carui visi jo titulai iš 
skaitliuoti 
manifeste.
“kairieji”
socijal-buržuj ų tarybai.

Žinoma, nepritariant socija- 
listų didžiumai ir norint iš po
zicijos nesitraukti, ponai soci- 
jal-buržujai pavartos jau nuo 
senai jų praktikuojamą žve
jojimą nesusipratusių darbi
ninkų 
kad vieną 
mulki rasi ir

savo
tą-pat; ir visi jie protauja ir ar
gumentuoja vienodai. Jie visi 
ir kiekvieną kartą vis pasakoja, 
kad Darbininkų Tarybą sumanę 
buržujai arba buržuazijos pa- 
laikiniai (“social-buržujai”, 
“oportunistai” ir tt.); kad tuo 
sumanymu “Naujienos” ken
kiančios L. S. S-ai; kad juo norįs 
pasinaudoti savo “bizniui” ir sa
vo “nu 
kymui 
ir panašiai.

Beje, mes nepasakėme vardų 
tų rašytojų, kurie taip “revolių- 
cioniškai” rašo apie “Naujienų” 
redaktoriaus “marilą”, apie jo 
“imamus pinigus” ir barzdą, ir 
nenurodėme vardų laikraščių, 
tarpe kurių apsireiškė toks pa
stebėtinas idėjų ir jausmų soli
darumas.- Taigi pasakysime. -

Pirmas tų dviejų laikraščių, 
yra kun. Kemėšio redaguojama- 
sai “Darbininkas”, oficialis šv. 
Juozapo brostvos organas; o an
tras — ex-kleriko Vidiko reda
guojamoji “Kova”, oficialis L. 
S. S-os (o faktiškai, kapsukinės 
frakcijos) organas.

Pirmojo laikraščio bendradar
biai, kuriuodu parodė tiek pa
giežos linkui “social-buržuaziš- 
kų” “Naujienų” už jų pasikėsi
nimą “sudrumsti socialistų pro
letarų ato mintis” ir pakenkt L. 
S. S-ai, yra: žinomas klerikalų 
klapčiukas ir Juozapo brostvos 
organizatorius, F. V. (Virakas) 
ir koks tai “vyčių” feldfebelis, 
pasirašęs “Darbininke” “švilpu
ku.” O antrojo laikraščio ben
dradarbiai, kuriuodu tokiu-pat 
budu ir už tą patį dalyką bom- 
bardouja “Naujienas”, yra: “re- 
voliucioniškas socialistas” ir L. 
S. S. Pild. K-o narys J. V. Sta- 
lioraitis (Strauss) ir “revoliucio- 
niškas” sąjungietis, A. Kairys.

Mes esame taikos< šalininkai. 
Todėl, nors mums ir nemalonu, 
kad į mus lekia iš visų pusių 
bombos, bet vis dėlto džiaugia-1 
mes jie nenori, kad koki nors poli

tikieriai išnaudotų darbininkus 
savo naudai. Kunigai 
nepasako. Užtat dabar 
nenoriu nei vyčių organizacijoj 
būti. žvalgas.

Sranauskas ne tik apleidžia 
vyčių kuopą, kurioj jis buvo 
vienas veikliausiųjų narių. Jis 
stoja į susipratusiųjų darbinin
kų, į socialstų eiles, kad kovojus 
prieš visus darbo žmonių apgau
dinėtojus ir skriaudėjus už ge
resnę darbo žmonių ateitį. Ne 
tik patsai stoja, bet ir kitus savo 
buvusius draugus vyčius kviečia 
stoti socialistų partijon ir eiti iš
vien su pasaulio proletariatu.

Aš, patsai buvau vytis. Bu
vau vyčių 14 koupos narys. Aš 
anksčiau pamačiau, ką tos lietu-

Be “Laisvės,” sumanytojai 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
tarybai pritarė ir “Keleivis.” 
Paminėjęs ilgoje ištraukoje bū
dą, kuriuo projektuojama tverti 
tą Tarybą, ir jos principus, ji-

Vis tos bėdos apie priverstiną 
kareiviavimą. Kadaise aš dar 

‘maniau, kad gerai butų pasida
vus laisvanoriu, tai gal dar ir ko
kį ciną galėčiau užsitarnauti.

Bet dabar kiekvienas laukia, 
kada paims jį prievarta į ka
riuomenę.

Mažai visai kas paiso ant vi
sokių cinų, kuriuos butų galima 
užsitarnauti.

Sutikau vieną vyčių armijos— 
paprastą kareivį.

Kaip einasi ant šio 
Sako: viskas bu- 

tų gerai, kad ne ta kare, bot ka
rė lai mane, sako, baisiai gąs
dina.

-—Kodėl ji taip jus gąsdina, 
juk jus jau esate tam atsidavę, 
kad kariavus?

x—Kas tiesa lai tiesa, bet mes 
ne visur pasirengę kariauti.

—Kodėl? Ar ne vis tiek, kur 
kariavus?

—Mes gal ir kariautume, kad

Paskui tas pats rašytojas kal
ba apie Darbininkų Tarybos 
principus:

Tie obalsiai, kuriuos įdėjo 
savo programai! “A. L. D. Ta
ryba”, — jau seniai yra skel
biami musų organizacijos. 
Pagal “Naujienų” paskelbtą 
planą, išeina šitaip: — pames
ti, apleisti tą (barbą, kurį mes 
dirbome per daugelį metų ir 
eiti dirbt į kokią ten bespalvę 
organizacijr, kad tuomi įgyt 
joj vadovaujamą rolę. Kur 
gi jau čia sveika logika, drau-

Iš to biznis ne koks, ypač 
Chicagos socijal-buržujams, 
nes socijalistų proletarijatas 
palaiko ir savo užuojauta la- 
biaus linksta prie rcvoliucijo- 
nierių, prie “Kovos.”

Kad to socijalistų proleta- 
rijato mintis sudrumsti, kad 
įvesti LSS. eilėse disorganize 

ciją ir ingyti dauginus savo 
frakcijai pasekėjų, tai Chica-

kad socialistai visai *
taip blogi, kaip kunigai pa- ✓
o j a. Aš pamačiau, kad jie 

dagi teisingesni žmonės, ne kaip 
kili kunigai. Socialistai nesibi-

Pirmosios prakalbos įvyks 
ieš piet. Kalbėtojam bus 

alderma- 
Jo var

das yra taip gerai žinomas 
chicagiečiams, kad nė reko
menduoti jo čionai nereikia.

Amerikos žmonėms kon- 
skripcija tapo įbrukta per 
prievartą. Taigi žmonės tu
ri teisės reikalaut, kad val
džia nevykintų jos, pirma 
negu piliečiai gaus progos iš
reikšt apie ją savo nuomonę 
visuotiname balsavime.

Amerikos žmonės turi tei
sės taip-pat reikalauti, kad 
valdžia aiškiai pasakytų, už 
ką ji kariauja ir kokiomis 
sąlygomis ji sutiks daryt tai
ką. Nes ne valdžia juk, o 
žmonės gaus nešti ant savo 
pečių karės sunkenybes.

Lietuviai darbininkai irgi 
dalyvaus 4-os liepos judėji
me. Jau iš daugelio vietų 
gavome žinių, kad tą dieną 
bus šaukiami skaitlingi mi
tingai. Chicagoje tokių mi
tingų įvyks net septyni: 
Wfest Sidėje, prie 18-os gat., 
Bridgeporte, North Sidėje, 
ant Town of Lake, Roselan- 
de ir Ciceroje.

Tėmykite paskelbimus ir 
skaitlingai, atsilankykite į 
juos.

Keižeris nudžiugo.
Sako, keizeris labai nudžiugęs 

kai Amerika paskelbė jam karę 
Mat jis žino, kad Amerikos žmo-^kį pokSį tekelti 
nės |uri didelį palinkimų turėti

vo noru, bet kad ^priešais savo 
norą, tai jau kitas dalykas.

—Juk žinote gerai, kad ši ša
lis jau paskelbė karę, ir kad vi
si kareivinio amžiaus turi ka
riauti.

Taip, bet kad musų virši
ninkai jau pasiūlė 
Washingtono valdžiai, kad 
einame savu noru, tai man tas 
nepatinka.

—Kodėl? Man rodos, kad 
tamstai geriau eiti su lietuvišku 
pulku vyčių, negu su maišytais 
kareiviais? a

—No ser. Aš dagi nenoriu 
apie tokius dalykus ne kalbėti. 
Aš turiu kitokį supratimą apie



Knut Hamsun

APGAVIKAS

Ant Pankelio Liepos 10
Kasmetų Išpardavimas Vyrams ir
Vaikams Aprčdalų iš sauvisos
krovos

VYRAi
Ateikite pas Mane!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

MM

mane

Ir dėka

Nedėlioję, liepos 1-nia dieną
slo$e. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku

NAUJIENŲ” PIKNIKAS

Chemaucko darže.

NUO 
KRAUJO
LIGŲ

galite 
daly- 

Ir ne- 
kaipo

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

Ma no ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

Rinktiniai saldųsapelsinai tuzinas .....

12th SL Tei Kedzle 8>02 
Paulina. Tel Western 15 
B514-16 W. 12th St., arti 
St. Ia>u1s Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th

Elina puikiai pamena čevery 
is. Ir, kad parodžius seseriai, 
iki jinai protinga, ji sinulk-

del užmoki, 
yra faktas, 

Visi atsilan
aš EGZAML

meniškai aprašo juos.
Iki žiemos liko nedaus laiko. 

O grindis kiauros, vėjas taip ir 
pučia. Todėl Elinai butų labai 
pravertų turėti tokius čevfcry- 
kus.

Silpni, Nervoti 
Ligoti

vedate?
Sargas atsake:
—Nuovadom
—Aš nevogiau gėlių 

k ė ji-

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

1827-29 Blue Island Av.

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

('pvo viena Kitų, is Kur jiedvi 
galėjo tatai išmokti: motina 
buvo bloga moteris, kuri beveik 
niekuomet nesi rasdavo namie, o 
tėvo 
tingus tėvus 
pažino- M ei 
žyčiame kambaryj, kuris v 
buvo

sargas. — Štai vagis!
— Kur?
—Kaip lai kur? Juk 

laikote jų už rankos!

šluotos po 48c
Geros rųšies 4 persiūtos Šluo
tos, paprasta 60c vertė, 4 O p 
specialiai po...............

iš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa- 
Š suteiksiu jiems savo geniausią 

Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus n u si-

Kų aš galėjau pasakyti? O 
maža prasikaltėlė stovėjo čia 
pat ir piktai žiurėjo į mus. Aš 
sugriebiau jų už peties ir papur 
čiau, norėdamas išgauti kokį 
nors pasiaiškinimų; bet jinai ty
lėjo. Tuosyk sargas paminėjo 
policijų ir pradėjo jų vesti.

Jinai suprato, kame dalykas, 
ir urnai pasakė:

—Ne, — kur

ir sumani, .kaip subrendusi mo
teris; jinai pergreit augo ir per
daug pergyveno, kad galėjus il
gai gy venti. liga nepaprastai iš
tobulino jos protų. Kadia ji kal
ba, tai jos sesuo domingai klau
sosi ir stengiasi suprasti kiek
vienų žodį- Mergaičių niekas 
neprižiūrėjo; motinos niekuo
met nebūdavo namie, bet karts 
nuo karto poni Bendish*prisiun- 
čia ši o-l o pavalgyti, ir jiedvi ne
miršta badu. Seserįs niekuo
met nesiginčija, jiedvi jau 
užmiršo savo barnius ir peštynes 
laike žaidimo — tai buvo senai.

? Ilauinatizmas Saujelė. J

Skalbiniams Gurbas už 18c 
Paprasta 35c ryšis iš kieto me 
džio sluogsnių nupin- 1 JJ r 
ntas extra dydžio lik- ■ prie kapų. Pasi 

buvo išryto palai 
mergaitė, kurių ai 

pažinau. Maža to, pasi 
kad tos gėles, kurias ai 
m ant kapo, — dingo.

35 c Inpilai po 17c 
Inpilai micros 36x45, puikiai 
iisiuvinėti< vertės 35c, I "7 
specialiai po .............. ■ ■

Ji įsikibo į vartus ir kų tik ne
nutraukė rankovės.

Visi nutraukėme nuovadom 
Ten prasidėjo tardymai. Bet, 
kiek aš atsimenu, Elina liko pa- 
liuosuota be bausmės. Man ne- 
beprisiėjo su ja daugiau susitik
ti. • Greitu laiku aš apleidau šį 
miestų ir devynis metus bas
čiaus svetur.

Nevogė? Bet juk gėlės buvo 
tarbelėj, tatai mes palįs matė
me. — Vienok ji neramiai kar
tojo, kad ji nevogė jų.

PROF. DOCTOR COATED 
kauti* ligoniai yra 
MU OJŲ ir GYDAU vi*u» LIGONIUS 

M«vo reikalavimai yra via lema prl 

einami

Sankrova atdara ularninko iki 10-tos va 
landos vakaro. — Liepos 4-tą dieną UZ 
daryta per visą dieną.

Nespėlioju. Negydan per keletą mėnesių vaistai*. Mano 
Šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didiiausią patyrimą vyriškų H- 

TNDIVlDUALfi ATYDA—GREITAS. PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GŪS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso {rengimą iš moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, jvairų* gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas jgijama | 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

Darodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynus pasakys jums

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

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sųnarių drebėjimų, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmu raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite Šiandien.
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare; j
Nedėldieniais nuo* 9 iki^ 12 dieną..

I Nesikankykite savęs skaus- jf 
l mais, Reumatizmu, Sausgčle, ra 
» Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 4 
t —raumenų sukimu; nes skau- g 
A "dėjimai naikina kūno gyvybę X 
g ir dažnai ant patalo paguldo, g 
I CAPSICO COMPOUND mo- ? 
E stis lengvai prašalina viršmi- || 
a nėtas ligas; mums šiandie dau- .f 
? gybė žmonių siunčia padėka- g 
a vones pasveikę. Kaina 25c, J 
9 per pačtą 28c. g
I Justin Kulis III w Š 3259 S. Halsted St., Chicago, HL |

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- f 
f TOS”, augalais gydyties, kai- 1 
r na 50c.

Likučiai 35 colių Perkelio 
del Suknių po 1 2*/zc 

5,000 vardų 36 coliu platumo 
perkelio ant suknių, šviesus,— 
nuo 3 iki 11) vardų ii- ■< 
gio, spec, vardui . . ■ ■*-* !-J

Aukaujeme daug naudingą daiktą 
del ateinančios šventes

Tie tavorai yra didelės vertės, iš to atžvilgio, kad tai naujai atvežti ir geros rusies
Krėslai ant Žolyno arba 

Priemenės po 94c 
Tvirto medžio rėmai, audeklo 
sėdynės, sulankstomas, Cl/If* 
panedėlyj po.............. W"fv

juk mes sugavome jų prasižen
gimo vietoj. Bet dabar aš turiu 
pasakyti tamstai, kad aš vėl su
tikau Elinų ir, jeigu norite, aš 
tamstų galiu nuvesti pas jų.

.lis sustojo kalbėjęs. Porų 
minučių viešpatavo tyla.

Jeigu tamsta suprasi tai, kų 
aš papasakosiu, tai klausyk! 
Aš žinau, sako sergančioji iner

tini man numirus atneš 
*ali būti, daug gėlių; ži

noma, mokytoja atsiųs bukietų, 
o poni Bendish — labai galima 
— i n teiks vainikų.

Sergančioji mergaitė protinga

—Pažiūrėkime, kas 
irbelėj, — tarė sargas
Ir ištikrųjų, Elinos 

ulonie gėlių. Aš dagi 
is gėles, kurias padėjau ant ka

Bet dabar man persistato vis
kas kitoj šviesoj. Mes pasiel
gėme ne taip, kaip reikėjo. Ji
nai, žinoma, nevogė žiedų, bed 
jeigu ji tai butų ir padariusi? 
Aš klausiu, kodėl jai to nebuvo 
galima padaryti? Na, ar buvo 
galima elgties taip, kaip mes 
pasielgėme su ja? Vienok nei 
vienas teisėjas nebūtų galėjęs

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

daktaro Vigos paminklo. Jinai 
akyliai žiurėjo į mane. Ji susi
traukė ant kiek tai buvp galima, 
ir jos galva, tarytum, pasislėpė 
tarp pečių.

Bet aš pažinau jų. Tai buvo 
numirusios mergaitės sesuo.

—Klausyk, kų tu veiki tokiu 
vėlybu laiku?

Jinai nieko 
nesukrutėjo, 
paėmiau jos 
šiau
Chaijna visai nenori, kad tu sė
dėtum čia taip ilgai.'

Jinai ėjo su manim. Aš pra
dėjau kalbėti į jųr

—Žinai, viena nedora mergai
te pavogė nou Chanuos kapo 
gėles. Maža mergaite geltonuo
se drabužiuose, —- ar tu nematei 
jų? Na, mes dar jų sučiupsime.

Jinai ėjo greta manęs 
laikų tylėj

—Štai

k ui gražios, kol jos nesuvysta, 
sako mirštančioji savo sese

riai. Ir kokis gerumas, kada 
ant krano nuvytosios gėlės? Be 
to, kada ji numirs, tai visvien 
nematys jų; priegtetn jos ne
šildo. Bet ar paiueųa Elina 
tuos Čeverykus, kuriuos kartų 
jiedvi mal 
v o šilti!

Ont »iulai del 
eidatos po ft’/zc 

\ Clark’s lustre
g silkoline siu-
7 lai del adatos,

specialiai ka
muoliu- O Vii c 
liukas 

Spalvuoti, 6 daugiausiai 
—kamuoliukas po . . w w

Aš nusišypsojau.
— Ne, jus klystate. Ji* ne va

gis. Tai sesuo tos mergaitės, 
kurių palaidojo šįvyt. Jos var
das Elina. Aš jų pažįstu.

Bet sargas ir nemanė nusileis
ti. Jis buvo tikras, kad būtent 
ši mergaitė pavogė gėles. Ji pa
ėmė gėles nuo savo sesers kapo 
ir dabar negalėjo ištarti nei vie
no žodžio, kad pasiteisinus.

Tamsta 
nėj štai kų 
dvi mergai Ii 
me vienuose 
žaizdavo p. 
Karts nuo k 
davo, bet, apskritai imant, tai 
buvo puikios mergaitės. Jiedvi

pagelbon. Visur 
bet nesuradome, 
ir mes priversti 
traukti oblavų.

-Nuo kokių kapų ji pavogė 
gėles?

—Nugi nuo anų
kapai. Kaip 
tinka

namuose. Jiedvi 
mano langais, 

rto jiedvi susipyk-

tečiau jiedvi turėjo skir- 
jiedvi visai ne
ės gyveno ma- 

irgiai 
didesnis už šių akmeninę 

Mano kambarys buvo 
[ik priešais. Tatai davė 

man progos temyli jas. Clian- 
na vedė visų tvarkų. Tiesų pa
sakius, jinai buvo .vyresne me
lais ar dvejais už savo seserį. 
Ji nusiimdavo nuo lentynos duo
nos, kada išalkdavo ir dalį duo
davo seseriai. Gi vasaros melu, 
kada saulė imdavo begailėslin- 
gai kaitinti, ji senais laikraš
čiais užtaisydavo langus, kad 
Ino budiu atsiginus nuo šilumos. 
Kartais a 
klausinėj
negu išleisti jų į mokyklų. Cha
imą buvo labai rimta mergaitė. 
Ji buvo kuprota ir lodei gyveno 
neilgai.

RUSSIAN
I U K K13 lt 75M

toĄT h se
with

užganė- 
nt cielų me- ** X pfiSO*

verte šių aprč- ' gjį W r ' / L
$18.00. Nežiūrint W
c pasirinkti ko- W

kius norite aprėdalus iš visos I 1F 
sankrovos, — specialiai šiame 
išpardavime po

— tariau as.
neatsakė ir'net 

Iš pakėliau jų, 
arbelę ir papra- 
maniin. Mažoji

Dr. H. S WHITNEY“*::“ |
505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, DI. j

---Jieškokime, — kreipiaus aš 
į sargų ir kilų žmogų- — Tai 
biauru!

Sargų tatai visai neapėjo, bet 
jis buvo suerzintas tuja vagyste 
ir uoliai ^me jieškoli. Mes vėl 
pradėjome oblavų. Staigu prie 
alėjos susisukimo aš pamačiau 
mažų mergaitę, kuri susitrauku-

Ar jus esate SILPNAS. NERVUOTA8, arba 
LIGOTAS. Ar jųa nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBf:JINJ4, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra Už- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neiSgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiukam 
kui trukdyti ja* nuo pasitarimo su manim, 
manyk it, kad del reputacijos aš pasiekiau 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavL 
mal yra perbrangt|s, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi 
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

užtikrinti mano paties YPATIfiKA ATYDA, kadangi 
PATS. V

505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsni n* 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. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba išsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

As Gydau Tiktiii Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANfeDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS. KURIEMS 

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

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai I Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatom 

stovj? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykj ir ant visados. AŠ vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarot klaidą., praei
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru fctnofumi 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chroYiiŠką ligą, nepaprasta vy. 
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo ofisą, dėlto, kad jųa pamatytut palietą 
stebėtiną intaisymą, kurj aš turiu del greito jūsų išgydymo. NesigydyMte senu ba
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Ųeresne—ir Tikresne 
metodą.

kaip tortingiem* taip
betarė lama.

noriu prašalinti nuodas 11 jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:39 vakaro. NEDALIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper

a JT MA S ATEIKITE 
W KP I f’AS MANE 

w a O, X S TU O J A U S

DAKTARAS COATES atgabeno | A| miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų Beriančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiume, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino Ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiama* ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
ai gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neat įdėliok it, ateikite šiandien.

30 m. Prakt, ir šimtai išgydytą vyrą-Tai mano reputacija

Prasidėjo tikra oblava. Kū
dikis, matomai, buvo ant kapi
nių, ir buvo nutarta sučiupti jį.

Sargas pasakė, kad tų dienų 
trečiu kartu vogė gėles. Ir vis 
tai buvo vaikai mokyklos am
žiaus, sumanios mergaitės, ku
rios puikiausia suprato, kad tai 
nuodėmė. Kaip jums tai patin
ka? Jie vagia gėles, daro iš jų 
bukietus ir parduoda juos. 
Taip, nėra kas sakyti, geri vai
kai!

Aš ėjau paskui sargų ir tūlų 
laikų padėjau jam jieškoti mer
gaitės. Bęt jinai gerai pasislė
pė. Mudu pasišaukėva trečių 

j ieškojome, 
Visai sutemo 
buvome per-

yra Kurio Jus Reikalaujate, 
kad aš jį išgydžiau, (ai jys žinosite, kad aš tai padariau.

aSn = sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėhnas, žaizdas,
• S = * rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, m
Ss ss nią svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję,

— ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjus
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu'labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos 
kviesti į savo ofisą 
nuomonę.

JUS GAIETE IŠAUGĖTI 

PLAUKUS
V 

Pasekmingas, moks-* 
JF HSkas gydymas dykaife A del vyru Ir moterių, 
/■ihuniML Ar slinka jums plati* 

kai?
Ar pražilę jusu plau- 

kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ii' limpanti 
jie

Ar pliiikl, bei pru-i 
dedi plikti?

Ar kenkia kas 19 
PrloS gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
gnoti jos. TTžsakykete iluostrota kny
gute jusu prlgemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”' 
Paražita europos gar- 

Bingo specialisto, kuri- 
ujo randas Įvairios ži- 
nios: M ■

.Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- V*
kimo plauku ir žilumas rįjBįgf
—Kaip užlaikyti svei- 

l» u -

kai ___
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galemo pertl- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotea 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su .Tusu 
antrašu. Męs išslučo- 
•me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knyguto 

M4Tol8ybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 
fiefitole savaite, naiau atspaustą, kuponu Hcsioje savaite. |r aJuakcto gjanden.

UNION LABORATORY, Box 481, Union,, 
N. Y.
UNION LABORATORY,
« Box 431, Union, N. Y.
SluČlu 1 dedamas 10 centu del aunMM 

kejlmo kaštu porsiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal* 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apl« 
Plaukus.” (Paaiuskete sykiu kuponą 
jusu antrašu.).

25c Magnesia po 12,/jc 
25c. ‘vieži citrate of 
magnesia, — specialiai 

12zc
Be abejojimo tai« 

\ ra didžiausis išpa
rdavimas vyriškų 
aprčdalų kada nors 
paaukautų. šimtai 
tų, kurie prieš tai 
jau naudojosi tuo 
atsitikimu praeituo- $ 
se metuose, specia
liai laukia šio me
tinio išpardavimo.

Tas visas sandė
lis susideda iš 1,150 
aprčdalų visi naujo 
audimo fasonų ir 
numerių. Pritaiko
me aprėdaus su di
džiausiu stropumu, 
kaip žemam taip ir 
augštam ūgiui JikCam 
(lininiui pirl 
nėšių. Piki 
dalų siekia

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI M ARSHFIELD AVE., CHICAGO

606-914

Užnuodijamas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią inųiortuotą iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. Ehrlich’© 

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

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

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų

mieste

4
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Paniatykit Chicagos 
Milžinišką Visuome=

• x »

nišką | Prieirą.
Chicagos puiki, nauja, kainuojanti $5,000,- 

000 Pasilinksminimo Prieira, tęsiasi beveik vie
ną mylią į Michigan© ežerą, yra atdara uždyką 
del jųsų. 

*
Apdengtos šešėliu, vėjo nušluotos veran

dos, parankus krėslai visur, pasivaikščiojimui 
vietos paežeryje, vaikščiojimui lentos, uždeng
tas stogu sodnas, pikniko valgomieji kambariai, 
didelis poilsiui kambarys, restoranas, atsigaivi
nimui šėtros, tėmyti bokštai, ir mažas liaudies 
rojus su visokiomis pabovomis, čiužinėjimai, sū
pynėmis, žaidimui stalais ir tt., yra pasilinksmi
nimai.

Pradedant subata, Birželio 30 dieną, šokiai 
ketverge ir subatoje po piety ir kas vakaras 
apart pėtnyčios ir nedėlios, už mažą mokesti.

Dykai koncertai nedėliomis po piety. Dy
kai pasilinksminimai pėtnyčios vakarais. Drau- 

• ' gijinės linksmos dainos nedėlios vakarais, pra
dedant liepos 8-ta diena.

Transferis iki Grand Avenue gatvekariy 
pažymėta “Municipal Pier.”

Rašykite mums reikalaudami sulanks
tomos knygutes ir žemlapio “How to 
see Chicago”. (Kaip pamatyti Chica- 
gą). Duodama dykai.

Chicago Surface Lines
804 Borland Building

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų T 
Salutaras Bitteria. Aš per praeitu* 4 metus 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
siausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pageltos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaraa Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius aš 
«avo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bitteria. KaL. 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
• • ir aptlekose, o kur negali gaut, kreipki* i:

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
Žolė* nuo visokią blogumą.

P. J. BALTRENAS. PROV.

1709 So. Halsted St„ Tcį. Canal 6417 Chicago, IP

\ Sveikatos Skyrius
i

Pasarga. —Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip astnenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar lokių dak
tariškų patarimu. Klausiimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Red.

UŽSIKRĖTIMAS 
SUSIŽEIDIMUOSE.

butų mūsų susižeidiinas,

na.

vadinamą

o jos pačios yra apsistojusios

kiine, plaučių uždegime pneu
mococcus randasi plaučiuose ir 
leidžia nuodus į kraują, kurio

Žinoma

Bet ne apie lai čia kalbama.

brėžimas, įsipiovimas, persidu- 
rimas ir kiti mažesni ir didesni 
susižeidimai atidaro bakterijoms

stasias mėsas taip, kad jos lieka 
lengvai bakterijoms prieinamos.

kuriame

silieka sužeidimo vietoj, tuomet

žame susižeidime bakterijos pa-

gu tos bakterijos yra liepa voj in

cus arba pneumococcus, tuomet

n ('s

ih’t mėsas, kur

tinkamų

Scholl Storiio
- Geriausias

FOTOGRAFAS

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

Mes rekomenduojame Jį.^

laidų vartot.
Suprantama,

susižeidžia m a darbeli rba

ve j, purvinose vietose —

ki tokiomis

daug

ik to jo mėš- 
kurių ypač 
dvėsė, kur

| Sulygink Musu Kainas ir Tavora su Kitu |
Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi pirkt ką-nors iš rakandų, tai nepadaryk klaidos, ateik ir pamatyk musų |s 
tavorų ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras ir žemesnės kainos už kitų krautuvių. »

Į J

Išleidžiamas stalas nuo 42 
coliy iki 5 pėdy.

apačia apskrita arba ketvirtainė; 
yra labai tvirtas ir dai- $O RR 
jus, tiktai po ............................... w

Parankiusia SiuvamaMašina
Siuva geriausia ploną ir storą audinį, atida

rant viršų ir mašineriją išsikelia su $"10 C A 
viršum. Su vaisais prietaisais. Tjk po • w«wU

Mes išmokinam siųt, jeigu nemokate. Tik po

Šitas Pečius yra vėliausio išdirbimo 
v, (Su gesu ir anglimis) vartojamas vasarą ir 
žiemą. Nebus nei kokių nesmagumų, kas nusi
pirks šį pečių, nes jis yra geriausia užlaikyti 
švarus, nerūdija ir nesilaiko ant jo dulkės.

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

Visokių didumų lovos 
springs ai

iš tvirtos minkštos plieninės dratos. 
padaryti. Geriausia pasil- $ A 
sėjimui, tik po ......... HKvw

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

įį KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St., K. KULIS, Sav. Phone Drover 9757. Chicago, III.

mmmnnnnmmmnmmmmmnHnnnnnnnnmnmnmnnrnnnr
štų anti-titaninio serumo ir kad' sutaiso visą sistemą. Gerk jį

nieko negelbsti. Dėjimas viso-

lių ir kitų šlamštų) prie žaizdos 
arba kad ir prie voties bei šiaip

'rištas su užkrėtimo pavojum, 
nes dažniausiai tie naminiai vai
stai knibžda bakterijomis, ir

Pirštais žaizdos ir-gi niekad 
nereikia čiupinėt, nes jie yra 
nešvari kūno dalis — pilni bak
terijų.

Mažuose įsibrėžimuosc, įsidu- 
rimuose, įsipiovimuose reikia

muilu ir vandeniu ir užpilt pę-

dino skysčio. Visuose kiek di
desniuose susi žeidimuose, vpač

bakterijų patekimą žaizdon, rei-

Dr. A. Montvidas.

Krasos dėžė

i, v
Bet ar tai

R u-

Geriausia tuo reika-

, mas. Kana npieKose.—
Trinerio Linimentas yra taipgi 
sezoninis vaistas. Jis yra pui
kus nuo pamaitinimo, išsisuki
mo, sutinimo, nubraukimo. Jei 
subraukysi juo raumenis po 
sunkaus darbo ar atletinių mali

mu|i, tai nusistebėsi pasekmės

nėr, Mfg. Chemist., 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, III.

Pirkite Namus 
Dabar.

Užsidarymas privatinių bankų, 
karė, revoliucija Rusijoje, regis
tracija vyrų Suvienytose Valsti
jose nugązdino ir sumaišė protus 
musų žmonių tail), kad niekas ne
norėjo pirkti prapertes, pinigus 
gi bijosi laikyti bankuose, bijosi 
laikyti namie, bijosi įdėti į biznį. 
Ta suirutė atsiliepė ant biznio, o 
ypatingai ant kainų praperčių ir 
prapertes pusėtinai atpigo.

Bet žmonės' Įirbtabja. Seikas 
protas ima viršų. Žmonės pama
te, kąd vokiečiai neateis į Ameri
ką ir neatims jųjų turtu; kad re-

bet gali būti ims daug laiko, pakol

ny los Valstijos neišvarys visų vy
rų kariauti su kaizeriu; kad žmo
nės karjei sustojus netik visi ne
išvažiuos, bet da daug jų atva
žiuos į Ameriką, pas savo gimi
nes, negu iš tolimų vielų Rusi-

sulą. Galite ir laiškais, bet ge-■ 
riau asmeniškai. Rusu konsu-1

galima bus apsieiti be namo, o ne
turint savo, reikės randas mokėti 
ir vėl pradėjo pirkti namus, pra
perčių kainos vėl pradėjo kilti.

Norint pasinaudot atpigusiomis 
kainomis namų, pasiskubinkite., 
pirkti greitai. Nėra mažiausios

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RAY EXAMINAC1JOS

but tikrai išgydytu,
Aš jums pasakysiu, be spėlioji

mų, kokia yra jūsų tikra liga. 
Aš vartoju tiktai vėliausias mo

ksliškas metodas ir įrengimus.
Aš turiu mano paties vaistų

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

varsen, 914 ir 606.

ko.
Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytum<5te.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD

SPECIALISTAS

Valandos nuo
Prieš PaČt>

Ofisąrak. Nedeliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILI

EIKITE TUOJAUS PAS

SAHARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS 

Insteigta 26 metai

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS. APTIEKORIU8 ANT BRIDGĘPORTO

VYW/XIMH IR fStJZVUCIIErvIS
Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 Ii aa- 

t i gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir
flKj* K •Ugiiian. Pritaikome akinius už dyk v
V? w .t- - 7 ■ Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku-

į fa mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir
tl yra įvairių litrų, kuris gali

UViKvy tt T A/i ?\''lk būti prašalintos gerų akinių pritailfy-
I j fc jfl I-ja ! \ * \\\\n rnu- Ištyrimas uždyką, jei periti ar
’ i j jjflKir Sflt_</ u u /VtS Jį h i<la akie. Jei jos raudono*, j«l gal- 
i I I va J«' blogai matai, jei akp sil-
k ~ rr - Y Z'/ Md/ [’'’ta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbon

kA j aplinkoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
/ Į Ii A kiniai uždyką Atmink kad mes kol-

Q _ (j nam gvarantuojam akiniu* Ir kisc.ki*-
* nam gerai prirenkam.

S. M. SIESIROEK, Ekspertas Optikas, 
Jei jų,* sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. AŠ buvau ap- 
Uekoriu* Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bfle kokliu rusiškiu vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al san
drauga* žmonių B MESIROEF. 11U 80. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.

bet už kurio laiko pradeda ap-

mu (suirauKimu) pcroiaeiiu 
jautrumu-ir U., ir beveik visi

I’el. Drover 7042

Vezelis

Nedėliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės,

Telephone Yards 5032

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

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

kad susižeidi m p galėjo patekt te 
tanaus (piktojo mėšlungio) bak 
terijų į žaizda, reikia tuoj ei

Nedėliojo, liepos 1-nią diena

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS

Chernaucko darže.

las atsakys lamstai ir į kitus; 
klausimus. Arčiausias lamstai; 
pasiekti rusų konsulatas tai Chi-

BLOGAS PAPROTYS, KURIS 
VASARĄ PABLOGSTA.

ar norint išmainyti jūsų praperlę, 
ateikite pas mus. Mes nesivaiko
me paskui norinčius pirkti, mes 
suprantam gerai musų priderys- 
tesy nnisų vardas yra pagarsėjęs 
sąžiniškumu ir rūpestingumu. 
Del parankumo musu klientų mes 
užtaikome automobilių.
Nariai Cook County Real 

Estate Tarybos

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 pasvel- 

“kinio. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugr ažinti į sveikatą ir stiprumą. i

Daktaras Boss išegzaininuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gvdvties pas daktarą nuo savo ligų. % 
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS M0NR0E STREET, CHICAGO, . ILL.

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

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

ju laiku.
automobiliais a Ii-

uis jiegumas silpnėja, nevirškini 
mas ir vidurių kliūtys tampa pa

merikoninis Karčibjo Vyno Eli-

tu. šitas vaistas Įirašahna vidų 
riy užkietėjimą, pagelbsti virš 
kinti, paakstina

A.Petratis& Co.
Real Estate. Paskolos. • 

Insurance.
NOTARY RUBLI C .
751 W. 35th Street.
Tel. Drover 2463.

j JOSEPH C. WOLON f
I LIETUVIS ADVOKATAS 2
B Ruimas 902-904 National Life Bldg., w

29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 4 
T Tel. Central 6390-6391. Atdara: U t ar- fl 
fl ninko, ketverga ir subatoa vakarais nuo

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
t 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, UI. fl 
fl Tel. Humboldt 97.

fig”. FRED BENDER -Nsd 
I ‘ Išdirbėjus ir Perpirklys Sankrovų Intaisų • 
i <- Amerikos Didžiausias ir Pilniausias S. Z Sankrovų Išrengėjas. X
I Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, eiga- 1 
f rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir i 
X daug kitokių sankrovų. Z
Į 19124914-19115 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av. j
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Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir ji 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimą 
Bandymai ir 

Ofisas mu-



^ubata, Birželio 30,1017

Nedėlioję, Liepos=July 1, 1917

Rengiamas

Pradžia 11 valandą išryto

TURĖKITECHICAGOS ŽINIOS
ROSELAND

PADEK SAVO PINIGUS
Neišsisuko

buvo

UNIVERSAL STATE BANK
Mokiniu koncertas

Kovo 
Baland 
Baland 
Baland

KAPITALAS 
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

Privatiškas bankas uždarė 
savo duris.

Naujas pačtos taupymo 
skyrius.

Mullauer’s Grove Darže,
117th St. ir Princenton Avenue, Gano, III.

O minia vis didėja ir grūdasi 
prie banko durų, tarsi laukda
ma 
durįs 
j ones 
ir minia laukia 
ir pati nežino.

> Amerikos Ne- 
lieną, čionai L. 
ai pagelba VIII 
masinį susirin-

Moterų Apšvietos Drau
kitos. J. Aceris

2 kuopa uoliai pradėjo darbuo
tiem surengi ūmi demonstratyviš- 
kų prakalbų. Rengiamos pra
kalbos turės įvykti Nepriklauso
mybės dienoj, liepos 4, Pakšto 
(ir Jukniaus) svetainėje. Tų 
darbų veiki LSS. VIII Rajonas, 
kuris ir Cicerai žada atsisųti du 
kalbėtoju. Tam socialistų suma

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą*
3203 S Halsted SU Chicago.

Tel. Drover 7179.

klerkams ir tt.
ant algos padaroma į 5
ant rakandų — į 2 va-

Pradedant nuo liepos 1 d. pie
nuojama atidaryti Hull-House 
Polk ir South Halsted, naujų pa 
etos taupymo skyrių.

Tos apielinkes gyventojai ga
lės liuosai dėti ten savo pinigus

Iš JONO M. TANANEVI 
ČIAUS BYLOS.

—Nereikė j 
privatiniuose bankuose, nerejkč 
tų dejuoti — atsiliepia kctvir

’Town of Lake lietuviai turė
tumėt visi dalyvauti prakalbose, 
nes matom, juk iš snaudimo nic 
ko gera neišeina.

Nenori geruoju,—tai ims 
bloguoju.

Dr. D. J. Bagočius, kuris ne 
senai vedė, apsigyveno po num 
3408 So. Halsted st., Chicago.Atvykau prie banko už kokio 

pusvalandžio po jo uždarymo.
Didelė minia žmonių jau sto

vėjo prie gana gražių masivių, 
bet uždarytų banko durų. Ir ji 
kas minutę augo 
depozitoriai. Nusiminę grūdasi 
prie durų, bet didelės betvarkes 
nėra. Vienas skundžiasi, kad 
tame banke turėjo pasidėjęs $3, 
500 ir nežinąs, ar dabar kų be- 
gausiąs. “Ir aš čia turėjau pa
sidėjęs visus pinigus,” — liūd
nai taria skersai gatvę esančios v
sankrovos savininkas, 

dar priduria trečias

bonus dolerių. Jis taipgi buvo 
ir žymus tos apielinkes politikie
rius. Kartų jis buvo net kandi
datu į miesto majorų, bet nomi
nacijos, nežiūrint išleistų $250,- 
000 agitacijai, negavo. Bet jis 
kiek laiko atgal mirė ir dabar 
banką valdė jo sūnus.

dėlioj, lu pos 1 d., mdzinis- 
‘Naujienų” Bendrovės pik- 

Lyons, 
Iš Town of Lake rengiasi 

čielos minios dalyvauti.
J. Aceris.

Pradeda veikti del Liepos 
Ketvirtosios.

Lietuviai, pasinaudokite 
proga.

Atidarymo diena, Kovo 3
1- ma Savaitė, Kovo 10,
2- ra Sąvaitė, Kovo 17,
3- čia Sąvaitė, Kovo 24,
4- ta Sąvaitė,
5- tą Sąvaitė,
6- ta Sąvaitė,
7- ta. Sąvaitė,
8- ta Sąvaitė, Baland. 28,
9- ta Sąvaitė, Gegužio 5,
10- ta Sąvaitė, Gegužio 12
11- ta Sąvaitė, Gegužio 19
12- ta Sąvaitė, Gegužio 26,1917
13- ta Sąvaitė, Birželio 2, 1917

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 «L 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, t Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VAIANDOS:

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

Telephone Yards 687.

APIE TAIKOS KONFEREN 
CIJĄ.

kad ve ims ir atsidarys tos
išblaškys visokias abe-

Bet durįs ncatsįdaro —
Ko? — gal but

Chicago j judėjimas prieš kon- 
skripcija nūdien auga. To judė
jimo priešakyj pastaruoju laiku 
figūruoja Arthur Fischer, Dani-

kalų karės metu, nes kapitalis
tai, pasinaudodami kare, nori su
siaurinti ar visai atimti visas 
darbininkė iškovotas teises.

Taipgi bus svarstoma apie gy
nimų laisves žodžio, susirinki
mų ir spaudos.

Subatos vakare bus svarstoma 
apie* “spėkas, veikiančias del de
mokratijos ir tadkos Europoje ir 
Amerikoje.”- Bus perskaityta 
keletas įdomių referatų apie da
bartinį padėjimų Europoje; juos

vai. dienų
dar vienas privatinis bankas. Juo 
yra Gfaham and Sons bankas, 
659 W. Madison St.

Vos spėjo užsidaryt bankas, 
kaip ties banko durimis susirin
ko didžiausia minia banko dc- 
pozitorių.— apielinkes biznierių 
ir šiaip darbininkų.

Delko užsidarė bankas, kiek 
jo depozitai ir turtas siekia, ne
pasisekė patirti. Apie tai bus 
pranešta vėliau. Bet visgi, kiek 
galima spręsti, depozitų *suma

Clearing House atstovas.
Bankas įsteigia 1857m. Jį įs

teigė John M. Granam, tėvas An
drew J. Graham. Dabar jį ve
dė pastarojo Grabam tris sūnus 
John D., Frank J. ir Ralph R. 
kartu su jų motina. Rept

Reikia, kad ir lietuviai pasi
rūpintų dalyvauti toje konfe
rencijoje ir prisidėtų prie Žmo
nių Tarybos ir visi išvieno vei
ktų tokiam svarbiam reikalui, 
kaip apgynimui laisvės ir grei
čiausiam užbaigimui Europos 
skerdynes — kares.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

t)ran>regCji- 
m a s.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

A mometer. Ypati- 
J**i*Uį nga doma atkrei- 
* B pi am a į vaikus. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 va
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11 
dieną. s
4649 S. Ashland Ave. V 

kampas 47 St.

Prezidentas Wilsonas išleido 
Itsišaukimą, kad šiai šaliai rei
kalinga 70,000 vyrų. Girdi, vi- 

įsiskubinkite sto- 
Chicagoj tikėtasi

Ateina moteris kudikais neši
nos, klausia, kodėl užsidarė ban
kas — bet atsakymo nėra — 
niekas nežino.

Ateina policija, grūda minių 
nuo šaligatvio. Ji nuolankiai 
traukiasi. Renkasi būriais kiek 
toliau ir vėl stovi, — laukia...

Užvakar liko areštuotas Chi
cago j Clevelando socialistų par
tijos sekretorius ir kandidatas j 
majorus. Jis kaltinamas tame, 
buk birželio 5 d. vedęs agitaci ją 
prie š regi s t r a v im o s.

ir kitokių brangių dokumentų.
Teisėjas Torrison perkratęs 

bylą priteisė Teresai 1 centą at
lyginimo.

3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO
BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- 

nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 
vergais ir Subatomisjiuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro

Grabam and Sons privatinis 
bankas buvo vienas seniausių ir 
didžiausių privatinių bankų Chi- 
cagoje. Ir buvo skaitomas vie
nu turtingiausių privatinių ban
kų Illinois valstijoj. Jo depozi
tai siekė milionus dolerių. And
rew J. Graham mirdamas pava
sarį 1916 m. paliko savo vaikam 
turto apie 3 milionus.dolerių.

Kodėl bankas užsidarė — nie
kas nežino. Banko vedėjų ne
galima buvo vakar surasti Ne
galėjo jų surasti ir Chicago

Vyriausia to susirinkimo kal
bėtojas buvo S. Stedman. Pub
lika išgirdus jo vardą, sutiko jį 
griausmingais aplodismentais. 
Stedman savo kalboj kritikavo 
netikusį kapitalistišką surėdy-

Jau vakar “N-se” buvo rašy
ta, kad Chicagoje yra šaukiama 
Liepos 7 ir 8 d. demokratijos ir 
taikos konferencija. Joje bus 
svarstoma kaip geriau apgynus 
žmonių teises ir laisvę ir kaip 
greičiau įvykinus taiką.

Visa subatos diena bus pa
švęsta tų dalykų svarstymui. 
Ryte bus svarstoma apie prive
rstino kareiviaviuo įstatymų, 
taipgi teises “conscientious ob
jectors” — tų, kurių sąžinė ne
leidžia kariauti.

Po piet bus svarstoma apie

mes 
žmogų pirma negu jis spėtų už
mušti mus. Tatai darytų kiek
vienas musų. Gal atsitiktų tik 
vienas-kitas fanatikas.

Mes priešinamės štai kodėl. 
Mes nenorime, kad šios šalies 
jauni vyrai butų siunčiami į Eu
ropą, idant pagelbėjus ten mu
šti žmones kaikurių autokratų 
interesuose. Mes visai nepaiso
me, kas bus Eurdpos valdonu— 
Vokietija ar Anglija. Tiedvi 
valstybėlės yra niekas daugiau, 
kaip tik buldogai.

Mes spėjame, kad Chicago] 
randasi 50,000 vyrų, kurie savo 
įsitikinimais yra priešingi karei 
(conscientious objectors)”

Nedėlioj, 10:30 ryto, Lincoln 
parke prie Lincoln stovyklos 
bus išreikštas protestas prieš ka
rę. Kadangi kabėti nebus pave
lyta, tai karės priešininkai pa
rodys savo protestą, nusiimdami 
skrybėles ir kepures.

Tų mitingų rengia “League of 
Humanity”, kurios tikslas yra 
suvienyti daiktan visus karės 
priešininkus (conscientiuos ob-

Birželio 24 d. K. of P. sve
tainėj įvyko masinis susirinki 
mus tikslu, išaiškint žmonėms

turė- 
delei 

itidėti vie-

Ant Town of Lake prakalbos 
įvyks lic|M)S I d. 7:30 vai. vaka
re, Blinstrupo svet.? kampas 45 
ir S. Hermitage avė., prie pat

Juo labiau artinas laikas pri
verstino ėmimo į kareiviją, tuo 
labiau didėja pasipriešinimas 
tam ėmimui.

si patriotai 
t i į armiją.
10,000 liuosanorių, tuo tarpu ne
atsirado nei tūkstantis.

Įširdęs kapitonas Kennedy no
ri pareikalauti, kad tuoj butų 
rpadetas priverstinas ėmimas 
kareivi j on.

Vadinasi, jei nenori stoti ge
ruoju, tai ims bloguoju.

skaitys žymus sociologai.
Nedėlios ryte bus svarstoma 

apie žmonių Tarybą, jos organi
zavimą, veikimą ir tt. Po piet ir 
vakare bus vieši susirinkimai.

Chicagiškė konferencija yra 
antra panaši konferencija. Pir
ma tokia konferencija įvyko 
New1 Yorke gegužės men. ryti
nėms valstijoms. Dabar šau
kiama vidurinėms valstijoms. O 
kiek vėlėliau bus sušaukta tre
čia konferencija mieste San 
Francisco — vakarų valstijoms.

Tomis konferencijomis ir 
Žmonių Taryba norima sujung
ti visas dar neorganizuotas jie- 
gas, veikiančias prieš karę ir 
kovojančias už žmonių laisvę.

Rusija parodė, kokią svarbią 
rolę lošia vienijimas visų demo
kratinių jiegų, veikiančių vie
nam kokiam tikslui, nežiūrint jų 
partijinių krypsnių, ir ką gali 
nuveikti gerai organizuota ir 
tvirta Žmonių Taryba.

Norėjo $25,000; gavo 
vieną centą.t

Teresa Wurt^baugh, 70 melų 
amžiaus, liko iškratistyta iš Ste- 
vensų namų, 2210 Prairie avė., 
už nemokėjimą raudos. Ste
vens užlaikė jos dvi skrynias.

Tuosyk Wurtzbaugh patraukė 
Stevensų teisman. Jinai parei
kalavę -25,000. Esą tose skry
niose randasi už tiek drabužių

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDY J OJAS ir CHIRURGAS

HpwlaiUl*! Moteriikij. V»Uta|
Ir viltą chroniikll Itirv-

Vhl»»drw: 10 11 ryto, 4—fi pc pietQ. f—® 
kare. Nedaliomis 10 -1 po pietn.
3351 S. HALSTED ST., arti 34

CHICAGO, ILL.

Per j antri sąžinė.
Lillian Bergrcn, Peter Pclo- 

quino giminaitė, sugrąžino $2,- 
000. Peloquin buvo įtariamas 
apiplėšime Express koppanijos. 
Tąsyk vagįs laimėjo $70,000 su 
viršum.

Vieną
atėjo pas Bergren ir davė jai $2, 
000. Tečiau pastaroji negalėjų 
si nei miegoti — sąžinė vis grau 
žūsi 
gus

DR. M. HERZMAN 
! Š RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 16 me
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias 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 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Šiandie vakare, 8 vai 
I^eethoveno Muzikos Konserva
torijos mokinių koncertas Mark 
White Square parko svetainėje. 
Koncerte dalyvauja apie penkio
lika los mokyklos mokinių.

’elephone Humboldt 1278.
M . S A H U D M. D.

iihh litisii* Lydi It Chirurgą*.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikikkų ('Tironiškų Lyrų
OFISAS: 1578 Milwaukee Av*.

VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
KiunpBA NorOi Av, , Kambarys IM 

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

“Kiek tamsta užmokėjai už 
marškinius?”

“šešis dolerius ir pusę.”
“Tokiame atvėjyj,” — tarė 

teisėjas — “tamsta labai leng
vai gali mokėti savo pačiai $6.50 
į savaitę. Į septynias dienas ta
msta būtinai išmokėk pačiai 
užsilikusius $20.

1917.. .$16,754.95
1917.. .. 44,415.89
1917.. . .53,918.26 
1917... .61,594.42
1917.. . .68,465.14
1917.. .. 87,987.21
1917.. . 111,133.62
1917.. .147,469.93 
191J.. .187,466.05
1917.. . 199,854.22
1917.. .220,482.04 
1917. . .226,476.17

247,001.11 
253,369.00

į stiprų, parankų ir sparčiai augantį 
Lietuvių Valstijinį Bankų, vardu

UNIVERSAL STATE BANK 
kuris atsidarė Kovo 3, 1917 ir nuo pat pradžios 
įgijo žmonių didžiausį užsitikėjimą, kų liudija 

sekantis spartus depozitų augimas:

Bet jų rinkimas dar neu 
tas. Iki pietų pertraukos 
išrinkti tik 4 teisėjai.

N a g r i n ė j i m a s i š t i k r ų j ų 
jo prasidėti užvakar 
laiko stokos prisiėj 
nai dienai.

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

pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardų 

šėpos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų,, 
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-to£ gtv., 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.

; Gerbiamieji Viengenčiai: Visi esate kviečiami atsilanky- 
: ti ant šio pikniko, kur galėsite linksmai praleisti karštą vasa- 
; ros dieną medžių pavėsyj, pasilinksminti prie puikios muzi- 
: kos. Taipgi bus visokių žaislių, kur bus galima linksmai ir 
i naudingai laiką praleisti. Taigi, nei vienas nepraleiskite šios 

progos. Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Rųbikos prisirinko pilna di
džiulė K. of P. svetainė, apie 
keli tūkstančiai žmonių, ir ne
ramiai laukė atidarant susirin
kimą. Susirinkimą atidarė al- 
dennanas Chas. V. Jehenson ir 
perstatė kalbėti Irwin Tucker, 
kuris kalbėjo apie Wilsono po
litiką. Kada buvo rinkimai, 
Wilsonas statėsi taikos šalinin
ku, kad daugiaus simpatijos įgi
jus darbo žmonėse. Dabar Wil
sonas taip šoka, kaip kapitalis
tų k lesa diktuoja.

GAVIMAS PINIGŲ. Lietuvių Valstijinis Bankas sparčiai 
auga del to, kad kiekvienas depozitorius, nežiūrint karė ar 
taika, gali gauti savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, 
nes Bifnko fondai yra skolinami lik ant trumplaikinių pir
mos kliasos sekuraci’jų, kurias Bankas gali apversti j pinigus 
kiekvienoj valandoj.

PARANKUMAS BANKO. Lietuvių Valstijinis Bankas 
sparčiai auga del to, kad yra parankus Bankas, nes yra atda
ras tris vakarus savaitėje iki 8:30 valandai, kuriuose vakaruo
se kiekvienas darbininkas gali atlikti savo bankinius reika
lus be sutrukimo nuo darbo ir be nuostolio.

BANKO STIPRUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga del to. kad yra stiprus Bankas, nes turi gryną ka
pitalą ir perviršį, siekiantį $225,000.00, o Banko turtas jau 
siekia virs pusę milijono doliarių.

BANKO SAUGUMAS. Lietuvių Valstijinis Bankas spar
čiai auga del to, kad yra saugus Bankas nes yra po aštriau
sia Valstijines Valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura 15 
direktorių ir 5 Banko valdininkų.

ATEITIS. Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes 
turi suvirs 500 šerini ūkų, kurie ne tik patjs šio'j Rankoj daro 
biznį ,bet ir visiems savo draugams ir pažįstamiems reko
menduoja šį Banką, šiame Banke kožnas gali susikalbėti 
savo prigimtoj kalboj.
Pinigai padėti j Universal State Bank iki 10 d. 
Liepos neš 3 nuošimtį nuo pirmos dienos Liepos. 
Procentą išmoka Sausio ir Liepos menesiuose.

Nusiban kruti j tįsio lietuvio ba- 
nkieriaus, Jono M. Tananevi- 
čiaus, bylos nagrinėjimas jau 
prasidėjo. Prasidėjo jis vakar 
kriminaliame, teisme, teisėjo 
Hugo Pam kambaryje.

Vakar buvo renkami tik pri- 
saikintieji teisėjai — “jury.”

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisai! 2359 S. Leavitt SL
Valandos 4 6 Ir 7...9

Tel. Canal 3877

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^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 pasirinkimą 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės nuo $2
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDO N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill,

Washingtone dabartės svars 
tomą, kas daryti su “The Repu
blican,”majoro Thompsono lai 
kraščiu. Esą tas laikraštis aš
triai kritikavęs Wilsono politi
ką ir vedęs agitaciją prieš karę 
Dabartiniu laiku tokis laikraš 
tis, girdi, yra pavojingas šalies 

i 

ramybei.

Užvakar Dr. Seldon H. Boone 
nuvyko pas teisėją Thompsoną 
ir užreiškė, kad jis negalįs duo
ti pačiai užlaikymą.

“Mano pačios perskyrų byla 
man atsiėjo ‘perdaug brangiai.”

Teisėjas domingai pažiurėjo į 
daktaru ir užklausė:

Ant galo pasakė, kad mes tu
rim kovoti prieš militarizmą. 
Kuomet šitos šalies kapitalistai 
yra dar įsitikinę, kad kovojama 
už dumorkatiją, kuopei ji 
yra mindžiojama po kojų. 
Vienoj Chicago j apie 100 mo
kyklą yra padaryta rekrutacijos 
stotimis. ( žtai mes turim ant 
vieno Wilsono kareivio, kuris 
eina už kapitalistų klesą, pasta
tyti šimtą savo kareivių, kurie 
kovotų už laisvę, prieš milita
rizmą. Ant šių žodžiu pasipylė 
griausmingi aplodismentai, ku
rie* tęsėsi ki lias minutes.

Proletaras.

stovyklos vieta — 143 North 
Dearborn St.

Cokk išsireiškė sekamai:
“Mes nesame bailus; priešin

gai — mes esame drąsus. Mes 
nesibijome kalėjimų, areštų ~ 
nesibijome net mirties. Tegul 
mus.čia sušaudo pavieniais, ne
kali siunčia masiniam sušaudy
mui į Franciją.”

Tūlas žmogus jo užklausė:
Ar tamsta gintum šią šalį, 

jeigu ją užpultų priešas?
Žinoma, •—• atsake Cook, — 
stengtumės užmušti kitą

♦i* * W*W*J*W

*
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REIKIA "DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ
Laiškai iš Lietuvos Smulkus Skelbimai

Chicago

ELZBIETA ZENEVIČIENĖ

Mušti

RANDAI
No. 2

pasekmių

ačtu, arba te

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Chicago, Ill

REIKIA DARBININKŲ

ARDAVIMUI

EPSTEIN

CHICAGO

DR. W. YUSZKIEWICZ

PARDAVIMUI
AMATŲ MOKYKLOS

RAKANDAI

Bus ren
mu

Gera mo 
Noreika

-19^
-12^
No. 3
.13V2

36 ¥2
35 ¥2

)oliti 
ailia

Jautiena 
Ribs ., 
Loins . 
Bounds 
Chucks 
Plates .

3-jų metų
Atsišau-

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

ropos Chicagvį 
lietuviams adresuotų 
paduodame tų laiškų sąrašą

Kam tie laiškai priklausc

nuo 
10.50;

Kas turit silpnas akis 
gejimą 
laukite 
Aš duosiu 
akinius. I 
ju arba si

Javai
2; rugiai 
avižos 6!

DLK. Vytau- 
susirinki- 

I., 1:30 v. p. 
Reikalingas

Viskas vartota vos 
i po vie- 
yvenimo 
arti 22-

drauges, apsieinu-
Naujienų piknike

iera mokes- 
Krcipkitės į

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus in- 
taisyti pagyvenimą — už porą šim-1 — už porą šim- 

Tai atneš 16 procentą. Reikia 
paskui 
Kaina 

savininkas gy-

PA? FABRIKAS Wet 
,vienas geriausių bi
ll au ja usi ai i n t ai sy t os: 

viskas naujai in- 
Šita Wet Wash Laundry 

j. Darbini- 
Parsiduoda

Laidotuves įvyks nedėlioję, 
Liepos 1 dieną, 9 vai. ryto į 
Šv. Jurgio Bažnyčią, iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

PARDUODU už nebrangią kainą 
bučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo.
6 metus. I 
malonėkite

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

Cicero, III. — SLA. 149 kp. 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
n odelio j, liepos 1 d., 1 v.p.p. Ta
in uliuno ir Gudgalio svet. J. P. D

PASARGA.— 
be užmokesties 
iŠ vakaro 
Priduoti tą pačią dieną 
dienraštis, nebegali but jdėti

Draugai i 
šieji dirbti 
malonėkite pčibuti į Chernaus- 
kio daržą nedėliK liepos 1 d. 9:30 
va. ryto. \ Komitetas.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfeDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas 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.

Elektra varomos mašinoj 
riuose. I

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

Liet. buČernių it grosernią 
darbininkų susirinkimas vyks 
liepos 1 d. 2 v.p.p., 2334 Leavitt 
st. Mikalajūno svet 

Kviečia

REIKALINGA vedusi pora arba 
našlė moteris gyventi iš pusės ir pri
žiūrėti dienomis vAiką 2% metų. At
sišaukite laišku arba ypatiškai po 
numeriu 930' W. 33, pirmas aukštas, 
priekis, J. B-

ATIDUODAMA ra n don puikus ka 
mbarys švariai užsilaikančiam žino

Diplomas kiekvienam, kurs 
Valandos dieną arba 

1 parankamo. Ui 
us sint visokius

PRESS
120 NORTH JEFFERSON ST

kasdien skaito 
Jie turi

, Jie jieš- 
ąsisakykite 

jiems, ko’ geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką

Draugijų pranešimus skelbiame 
Pranešimai turi but priduoti 

laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
kada^ spausdinamas 

Nauj." Red.

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

East St. Louis, Ill. ' \

PRESS
120 NORTH JEFFERSON

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

REIKALAUJAME VYRŲ DIRBTI 

IN LEDŲ NAMA ANTROCH, ILL. 

ATSIŠAUKITE. IN

Melrose Park, Ill. — LSS. 43 
kp. susirinkimas įvyks liepos 1 
d., 10 vai. ryto, Frank ir James 
svet. Reikia svarstyti daug Są
jungos reikalų.

A. J. Stoškus, sekret.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ 
Mokame aiigščiausią komišiną. Tu
rime geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

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

Atiduodama randon pagyvenimas 
po num. 512 W. 28-tą gatvė, arti Wal
lace, 4 kambariai, šviesus, švarus, 
$8 rendos. .. 
512 W. 28-ta gatvė,

W. 120th st. Bus renkama na 
uja valdyba etc.

S. Tilvikas, rašt

REIKALAUJAME prityrusių 
bėrių i scrap yardą. 
lis. Pastovus darbas

Leopold Cohen Iron Co., 
31-ina gatvė ir Homan ave. Chicago

vak. Nedaliomis nuo 10—12 
ryto ir seredomis dar nuo 7 iki 
9 vai. vakaro.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for* 
mų, sinti naminius daiktus arba ap
rėdai us 
išsimokins, 
vakarais del jus 
$10 išmokiname 
drabužius.

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

1850 JVells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

>sei o.).j 
Anna 2‘ 
Mike 21 
Jonas 3 
1959 Ca

8 ryto 
vak. nuo 7:30 iki 9:30 

Chicago, 111.

Indiana Harbor, Ind. — LV 
ir MA. Draugijos mėnesinis su 
sirinkimas įvyks utarninke, lie 
pos 3d., 7:30 v.v., A. Mikalavi 
čiaus svet., 2112 -^13^ Si. Dra 
ugai ir draugės, kurie nepriklau 
sote šiai puikiai organizacijai 
prisidėkite dabar, nes vėliaus įs
tojimas bus mokama pagal am
žių. Komitetas

Kadangi p. Šernas teikė dva
sinį peną lietuvių visuomenei sa
vo raštais, tad Chicagos lietuviai 
dabar turi progą pager 
si tarnavusį rašytoją atsilanky
dami į rengiamą jo pagerbimui

Roseland, Ill 
to No. 2 pusmetinis 
mas įvyks liepos 1 d 
p. Strumilų svet. 
visų narių dalyvavimas.

J. Worekojis, sekr

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 L„_ J
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų 
ko įvairių progų. P 

te jiems pasūdyti, r -

pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no; 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausi

Skelbimus priima Naujiem 
Administracija, 1840 S. Halste 
st., asmeniškai 
lefonu: Canal

Rockford, Ill.—LDLD. 29 kp. 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., 7:30 v.v. Socialistų 
svet., 319 I 
kaina kuopos valdyba ir dalina 
ma

Išvažiavusieji į kitus miestus 
draugai musų kuopos tos kny
gos reikalaukite šiuo adresu: R. 
Valentas, 1410 So. Main st., Ro
ckford, Ill.

6.00—8.00
3.50—4.00
2.75—3.75

Turiu geriausi patprinią perdirb
ti iŠ seno, prasto smūiko i naują 
— geriausių baisų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
Esu praktikavęs 37 metus 

tą darbą.'
3210 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA' DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS.

AUG- 
DIR-

PARDUODU ’arba išmainau niūri 
nį namą; mainau ant mažesnio na 
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas North 
West dalyj, gražioj vietoj, arti tlvie 
jų karų linijų. Bandos neša $44 į mė 
nosį. Klauskite savininko: V. Ascila 
1617 N. Robey St., ■ Chicago, III

(Iš namą Luobikiutė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 28 d., 11 vat naktį.

Paėjo iš Suvalkų gubernijos, 
Marijampolės pavieto, Sasna
vos parapijos. Paliko didelia
me nuliudime vyrą ir sūnų 
Juozą, 14 metų, ir dukterį El
zbietą, 12 metų.

Kragiuski K 450 S Wood St 
K ri wane ja Antoni 1614 20 St
Kraikus Jonas 2451 S Oakley 
Kroyer Robert 1830 N Sawaer 
Krever Alexander 3249 Pierce .•

—UŽDYKA PERNAKVOTI.” 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškome 

kias skolas visose dalyse Amerikos, 
skirtumo kokia skola 
sena su palakiais.

Musų budui 
skirtumo kur 
na ir kaip toli 
musų pasekmingas būdas pasiekia sko
lininkus 
rim 
dentus 
rinčius mus reikalus visose apielinkėde.

Nedaro 
butų ir kiek vargo pridėjote prie Havo 
skolininko, 
kite, savo* 
mes turim 
neištrūksta

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis 
po pietų iki 6 vakaro 

Utarnink 
mis nuo 1

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 
kreipkitės j musų ofisą ypatiŠkai ar 
laiškais ant 
SECURITY

8231 South Halsted Street, Chicago, I1L

SLA. 129 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 1 d». 2 v.p.p. Sstan- 
sord Park svet. Kviečiame vi-

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

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

Chicago, 111.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Su v. Vąlst. istorijos^ a- 
belnos istorijos, gcoąrafijos, 
kinės ekonomijos, pilietystfis, 
ra šy st ės.

Mokinimo valandos: nuo 
iki 5 po pi et 
3106 So. Halsted St

koncertą.
Ištisas koncerto programas 

bus paskelbtas vėliaus. *
Primename, kad tam koncer

tui bilietai bus galima gaut Nau
jienų piknike, nedelio, liepos 1 
d. Chicagiečiai, įsigykite tikie- 
tus išanksto.

Organiz. Komitetas.

3409 So. Union Ave., Chicago 
1-mas aukštas, priekis.

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

UŽDIRBK $1000 BE DARBO.
Turi but parduotas arba išmainy

sime ant loto Chicagoj arba Gary, 
Ind., 2-jų pagyvenimų naują mūrinį 
namą lietuvių apgyventoj vietoj. 
Buk pirmas .prie tos progos, daug 
pelnysi. Rašyk arba ateik pas

CHANDLER, HILDRETH & CO.
56 W. Washington st

Chicagos Liet. Vyrų Choras, 
kuris nesenai susiorganizavo ant 
Bęidgeporto, laiko 
kas nedėlią, 10 vai. 
davičiaus svet., 936 W. 33 st 
Kas turi laiko ir 
prašome atsilankyti. Įstojimas 
ir mokinimas uždyką. S. Dilis.

REIKALINGA sena moteris arba 
vedusi pora — moteris dienomis nei
nanti dirbti: prižiūrėti 
vaiką. Atlyginimas geras 
kilę tuoj šiuo adresu:

K. L., 
1739 Me Reynold str., Chicago, Ill. 
(Taft) Paulina ir N. Wood st., pirmos 

lubos).

REIKALINGA merginų arba mote
rų prie abelno valymo, darbas pa
stovus, trumpos valandos. Mokes
tis gera.

P re sb v t e r i an H ospi tai, 
1753 W. Congress Str. Chicago

FARMOS! FARMOS!
Gera proga. — Parsiduoda '72 ak

rų farma, 50 akrų ariamos, 4 akrai 
apsodinta bulvėm, 6 akrai apsėta a- 
vižom, 5 akrai apsėta rugiais, 5 ak
rai apsėta dobilais ir pora akrų ap
sodinta visokioms daržovėms. Geros 
trlobos. „Dvi ir pusė mylios nuo 
miesto. Per farmą teka upelis, lau
kas aptvertas dratomis. Kaina už 
tą farmą yra $2500, įmokėti $500; 
daugiau nereik mokėt per tris me
tus. Po trijų metų dar turėsi 4 me
tus išmokėt likusius pinigus. Labai 
puiki vieta. Atsiliepkite greitu lai
ku ypatiškai arba per laišką. Turim 
šimtus kitoniškų farmų.

M. .1. AUGULIS, L1TIF. COLO. 
“GAUSA” DIRECTOR 

SANBORN COMPANY 
EAGLE RIVER, W1 S.

šienas 
10.50—20.50; dobilų,

paprasto rųšies, 10.00

PARDUODU greitai saliuną, du 
arkliu, vežimą, pakinkius. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARDUODU gerą jauną 
karvę labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ill.

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

METROPOLITAN SYNDICATE

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis po num, 3156 
Wallace st. ir dalyvauti laido
tuvėse.

Pasilieka VYRAS ir VAIKAI.

.75.-1.15
.75—1.00

1.00—1.25

pos 14 d. Mildos svet. Dalyvaus 
gbiausios Chicagos lietuvių arti
stiškos jiegos.

PARSIDUO] 
Wash Laundr 
znių, mašinds 
elektriką, štymas 
taisyta 
geriausia pinigų dirbtuvė 
nkai visi gerai išlavinti, 
labai pigiai, už 12-ką šimtų. Da
bar $500 cash, o kitus ant lengvų 
ismokesčių. Kas pirmesnis, tas gaus 
fabriką. Matykit savininką

Air. Paul E. Krauleidzy 
Krauleidzy Laundry Company, 

4349 S. Hermitage ave. Chicago 
2-ras augštas, užpakalyj

Nelaisvis Beneventuras Krauču- 
nas, Tarabučių sodžiaus, Žagarės val
sčiaus, Kauno gub., jieško giminai
čio Mikolo Kasparaičio. Prašo ra
šyti jam adresu: Beneventuras Krau- 
čunas, No. 17649, Gefangenenlager 
Wittenberg, Post Kleinw'ittenberg 
(Elbe), Germany.

į nešt nuo $300 ir augščiau 
ant mėnesio $20 arba $25. 
$1675. Priežastis 
vena Chicagoj; namas yra Gary, Ind. 
Labai puiki vieta, ant 2544 Harrison 
st. Tas namas yra vertas $2,000. 
Atsišaukite tuoj,

Geo. V'irbalailis, 
4514 Richmond st., . Chicago, Ill.

-IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
bnčernės arba saliuno., Pasiskubin-

Atsišaukite į J. Grig.,
So. Union Ave., Chicago, Ill.

J. J. STASULANIS.
d t K

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

Užlaikau ivairius muzika- 
liškus instrumentus —naujus 
dirbu ir senus taisau.7

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 raxandus, 2 pui- 

davenport, taipgi $525 
a. gvarancija už $115 ir 

$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. __ . '
9 savaites. Persiduos taipi 
ną. Atsišaukite tuojaus. ( 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave 
ros gtv., Chicago, HI.

kių divon 
pianu su 2

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 šiauduojamas. Visas 
geram padėjime. 1913 modelis. At
sišaukite

Petras Walteraitis, 
2615 W. 47th st. Chicago

’PARDUODU saliuną lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per kelis metus. Atsišaukit 
laišku į Naujienų Ofisą pažymint 
No. 125. Chicago.Chicagiečių domai- Jau daili 

buvo rašyta apie vargingą rašy 
tojo p. J. šerno 
jam pagelbi

West Pullman, Ill. — luDLD.
8 kp. pusmetinis susirinkimas

DR
GYDYTOJAS (R ČHIRURGAS

Specialistas moterlškij, vyrišky, Ir valktį ligiį.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str.
, ( Telephone Drover 4974.
Ofiaak atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 

po pietų ir vakarais.

CALIFORNIA ICE & COAL CO 
4025 OGDEN AVI

REIKALAUJAME mėsos pjai 
tojo, lietuvio, tuojaus.

Standard Market 
1306 So. Main st.,- Rockford

REIKALAUJAME 1 arba 2 gerų 
vyrų dirbti į Junk shop, 
kcstis. Pastovus darbas 
linga anglų kalba.

I. Goldberg, 
6621-23 S. Halsted st.,

FARMOS! FARMOS!
Pasirūpinkit į savo ir šeimynos 

ateitį. Nusipirkit farmą ir pastoki! 
ncprigulmingais. čionai «yra gerų 
progų del pradėjimo ūkininkauti. 
Gali nusipirkti tyjrmą fiž mažą įmo
kė jirną, išlygas gali pasidaryti ko
kias tik nori. Gyvulių gali nusipirk
ti ant išmokesčių. Atvažiuokit ir pa
žiūrėkit kaip javai augą *ir kaip mu
sų lietuviai gyvuoja. Iš Chicagos 
gali atvažiuot išryto ir parvažiuot 
vakare. Važiuokite dabar, nes 
geriausias laikas.

M. J. AUGULIS, LITH. 
Colo. “Gausa” Dir.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wis.

DU DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda lotas ant Campbell ave 
netoli 40-tos gat., $250.^ Namelis ar 
Arlesian ave., 25 pėdų lotas —$600.

\ PHELAN
38th, Archer ir Campbell Ave., 

Phone Yards 6539.

BURKEBARBESSCHOOl
612 W. Madison SU Chicago, BL

14 ¥2 .1
Bulvės, jaunosios, bušelis
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 ..........
Apelsinai, Kalif., dėžė 
Citrinai, dėžė .............
Žemuogės, 16 kvortų . .

Miltai, kvietiniai, geriausi 
Ruginiai, baltieji ......

tamsieii .....................

Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos .. 
Antįs ... 
Žąsįs ...

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

NORTH S1D1EČIŲ DOMAI
Pranešame gerbiamiems~Naujienų 

skaitytojams North Sides distrikto, 
jog nuo nedėlios “N.” pristatymas į 
stubas bus sutrukdytas. Malonėkite 
pasirūpinti, kad nebūtumėt nei die
nos be “Naujienų.”

Patarnavimą mes suteiksime seka
nčiai: ant kampų bus visur kaip ir 
dabar; kuriems neparanku, duokite 
žinią į ofisą, gausite į namus per 
pačią tą pačią dieną taip kaip per 
agentą. Jeigu atsirastų vaikai, kurie 
norėtų nešioti savo apielinkčj, mes 
ir jiems pristatyme^“N.” į namus, 
galėtų užsidirbti sau pinigų.
Agentų negalima užlaikyti' nes vie
nam persunkti, o dviem nėra ką vei
kti. “N.” u žži urėto jas.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, 
(palvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

9 ryto iki 1 po piet.

flatu. 
gatvės 

ave. Puiki vieta duonke- 
Savininkas i n taisys pečių.

244 S Morgan 
na 1 port Aye 

zius Pijuszas 
loseph 203 S

Teisybes Jieškotojų Draugi
jos susirinkimas įvyks liepos 1 
d., 9:30 v. ryto, Rubsiuvių Uni
jos svet, 1579 Milwaukee ave., 
antros lubos.

Draugai,, būtinai susirinkite 
laiku, idant anksti aptarus rei
kalus, kad but galima draugė 
važiuot į Naujienų pikniką,

A. Rupkevičius, sekret.

and Co.
Chicago, Ill 

Tel. Drover 2463

LSS. 234 kp. extra susirinki
mas įvyks nedelioj, liepos 1 d., 
10 vai. ryto, paprastoj svetainėj, 
4630 Gross ave. Visi draugai 
būtinai turit atsilankyt nesive- 
lindami. J. Pabarška, rašt.

•Aindy Balis 2834 W 36 PI 
♦Albovicz Ignas Rev. 32 & Auburn pi 
' Bacewicz Konstanty 1708 S. Jefict-

son street 
Bagdanovicz Jan 156 A 35 st (?) 
Bagdziunas Jons 300 S Moka (?) 

Chacago Banka 
r Bakewitz Anton 4455 Wood St 
^Bakutis Jurgis 2334 Oakley ave 
^Balzeries Julijannos 3304 S Morgan s 
-Balczinas Paul 5542 Shields Ave 
Baniene Mariana 4633 S Marsh! ield a 
Benushis J 2049 W 17th St 
Bergelis Dominik 917 W 33 St 

jjBuczas Peter 918 W 33 St • 
Butatos Julian 1208 Chicago Ave 

-Butku Josef 3428 Auburn Ave 
-Butojto S 2342 S Leavitt st 

Calis Ceorietus 2425 W 45 Place 
Cherris Konstantin 670 W 18 St 
Chinco Charles 2620 Parnell ave. 
Carabo Williams 1210 Hasting str 
Czepanis Peter ? Hermitage Ave 
Dereskewicz Alex 724 Ada St 
Detkus Mike 1122 S Halsted St 
Einik Stella 636 W 18 St

-Elens August 1154 W —-—? 
-Freginas Jacob 2334 ()akley ave 
Gajaanski Kazimie 1825 W 45 St 
Gordon F 1416 S. Trumbull Ave 
Grobei Anton 117 E 104 St 
Iwanauskis Jonas 3252 S Morgan St 
Iwanauskis Joseph 3142 S Auburn a 
Iwanauskis Vincent 3254 S Morgan s 
Jokantas Juszafas 3738 S Kedzie av 
Jalczetvska Paulina 19.>6 Canalport a 
Jermalaricia Antanas 63 Maple sir 
Jerusevicz Kazimieras 714 19 pl
Joszszos Frank 2334 S Oakley ave 
Jounaitis John 3512 I nion Ave 
Jurkus .John 4641 Mars 
Jurokas Franciszkus 917 
Kalnis Kaziemir 2219 \V 
Kain is Petras 2331 S Oal 
Kaminschas Stefan 4537 
Kaslauskis Joseph 3257_ 
Kazmauskis Toni 21547

Kenusaitis K 843 32
Kibort Fransiska 16
Koszulanis Stanislaw

Pranešimas. - - L. S. J. L. la
vinimosi susirinkimas atsibus 

ioj, liepos 1 d., 9:30 vai. 
Mark White Square svet., 

Halsted ir 30 gtv.
Rengiama diskusijos “Kas yra 

socializmas, o kas ne”, kurias 
vadovaus x dg. J. Šlajus ir K. 
Starkus. Dg. šeštokas skaitys 
lekciją iš abelnos istorijos.

Visų lygiečių ir nelygiečių pra
šome kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti paskirtu laiku.

R e n o e i a i.

REIKALAUJAM darbininkų ant 
farnios' del surinkimo aviečių-rasp- 
berries. Darbas Jen'gvas, tyras oras, 
labai tinkamas dek senų moterų ar
ba visų, katrie nebegali sunkiai dirbt. 
Užmokestis taipgi gera. Galima už
dirbti nuo $1.50 iki $3.00 per dieną. 
Taigi‘kas norit įgyti sveikatą ir pi
nigus, rašykite tuoj. Kelionė iš New 
Yorko 75c.

J. E. Rubcan. 
Box 235, * « Marlbaro, N. Y.

bet 
nesimatė iš niekur 

Tūli Chicagos lietuviai inteligen
tai, ai jausdami rašytojo padėji
mą, tuom reikalu padarė kelis 
susirinkimus ir išrinko komite
tą surengimui koncerto p. šer
no pagerbimui. Komi te ta n įeina: 
gerb. M. Jurgelionienė, M. Da
rni jonaitiene, A. Vizbaras ir K.

Biznis gerai išdirbtas pei 
Kas nori gerą biznį gauti 
j atsišaukti šiuo adresu:

• J. Žalis, *
2219 Lake st., Melrose Park, Ill
.............   ' 11 —— J    r i

JAUNA POBA turi parduoti tuo
• i • t 1 • _•!_ _ ____5--.jaus . . A 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

galvijų 3,001); veršių 600; kiauli 
000; avių 9,000. Paduodamos 
uos:

Mikelaitis John 4628 
•Mieleliunas Kazimirifs 332 
Miknevicz Vinca: 
Mikuliczas Miko! 
Miserkis Jonas 
Modura 
Mozei k is 
Namorie Z-ygmunt Ledzie ave 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted š 
Noreika Adelberg 5220 Bunker St 
Norkas Juszapas 2031 hapal forte- 

nen (Canalport ave ?) 
Olbikas Anton 1409 S 79 Ave ? 
Paluski Toni 3252 S Halsted St 
Petkus Mary 655 W 14 str 
Petrajtis Anton 927 W 20 St 
Petraitis. Johann 927 W 20 St 
Petrolevitz H 2529 W 22 Place 
Petraitis Anton 927 W 20 St 
Pet rowski John is Bx 455 Melrose Pk 
Petrowski Mathias 1370 Halsted St 

- Praspolevska Alexanra 2318 S he
avy th St 

Pioraitis Monika 3252 S Halsted St 
Pundinas Kazimiras 4510 S Paulina s 

-Rupsis Albert 3314 S Morgan St 
JPutris Kasper 2013 Canalport Ave 
Raczunas Roza 1534 Haddon ave 
Rusas Karulis 830 W 33 Place 
Ryasiewicz Leonardy 2010 W 21 St 
Saromski Martin 83—13th St

North Chicago 
Schaultz Georg 1457 S Union Ave 
Sekerica Juszepas 3312 S. Halsted St 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted St 
Siekis Anton 4614 5th Ave ? 
Skirko Petras 3252 S Halsted St 
Smit K Andru 3405 Halsted St 
Smith Peter 102 W Ohio St 
Stankūnas Silwester 4489 Ciridan s ? 
Stulpia France 1417 Wells St 
Sziedas Jomis 4554 S Rockwell St 
Tamyevski Bonifac 3144 Auburn av 
Urbonas Josaphas 102 Mill St 
Vaitekaitrs 5001 Marshfield Ave 
Vaitkus Joseph 840 W 33 St 

nWanzowski Rnnat 5125 31 St Cicero? 
Wiczius Jonas 718 W 18 St 
•Wilkis Anton 917 W 33 St 
Zemcitis Elysabeta 142 E 109 ?
Zen her is Jonas 4502 S Paulina St 
Zilvitaitė Stanislova 2338 S Leavith s 
Žilvitis John 3819 S Kedzie ave 
ZmieLski Waclav 1027 Hermitage Av 
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave 
Zwipas Kazim is 2335 W 23 St 
Zymantis John 112 W 31 St 
Zymontaiczia Bronislava 4605 S 

Paulina St

nos
bus reikalai.

C ' *

P. Akstinas, raštin

RANDAI storas su dideliu 
žiem-vakarinis kampas 45-tos 
ir Fifth “ ‘ 
pyklai. 
Randa nebrangi.

A. Petratis 
751 W. 35th Street

Kupetis Kaziemir 4 
Kuras Wladislav 29 
Kuzma Jurgis 1519 
Leuckus Adam 
I.enckus Jonas ? 
Lukošius Stanislaw

PIRK SAU visaji Plumbavojimui reik
menis tiesini ui "wholesale" kaina*. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C*.,
1637 W. Division St., Chkaro, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuvilkaL

musų siuvimo sky-

«7ųs esate užkviečiatni aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laikū — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali

PARDUODU antrarankes lentas. 
Tarp tų randasi ir naujų. Rinkinys 
susideda iš padlaginių ir plačių 12- 
colių xl2 pėdų lentų. Viso apie 6 
Joadai.

' Rokas Stafonas, 
3119 S. Halsted st., Chicago

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti 
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėdama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visoki kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

trumpą re- 
irha galvos ska.udėjimą, ne- 

i, bet ateikite pas mane, 
jums rodą ir pririnksiu 
ž savo darbą gvaranluo- 
jrąžinu pinigus.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė, Chicago*

Paulina St 
Paulina St
1549 S Hermi

tage ave 
Malwitz Veronika 4440 S Wood St 
Masinlevicz Stanislav 1253 Holt St 
Mazaitjts J 
MjMSibunos 
iwasiiiun os 
Masiiiunos 
Masyt.sk H 
Matkevic; 
Merkin J 
Miecevice Vincent

Kiaulės sulig svarumu, nuo 
15.85; paršai 12.00—14.00.

Avis nuo 9.00—12.00; erai 14.(

Turgaus Žinios
. _ _ . „ -I

3252 S Halsted 
Hermitate ave 
1602 Todd Ave 
Chicago, Ind. 

S Wood Str
Morgan s 

s. Jonas 3355 W 38 S 
las 3252 S Halsted St 
1609 5th ave

Kataryna 1623 S I.elman a ? 
Deonizos 1632 S Ashdland a 
Zvgmunt 3819 Ledzi

CHICAGO, Birž. 29, 1917 
žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra ...

Prastesnis, sulig rųšies .. 32 
Oleomargarinas, geriausias 27 

Pigiausias ................. 21-
Kiaušiniai, geriausi, tuz. .. 34 

Prastesni, sulig rųšies .. 22-
Suris, Amcr., sulig rųšies .. 23—25 

šveicariškas* .............. 30—34

atgauname viso 
“ >, be 

ebutų ir kaip

atgavimo skolų n$ra 
jųsų skolininkas gyve- 

nuo jųsų ar musų—

visur, nes lam tikslui mes tu 
visose dalyse Amerikos korespon 

kolektorius ir advokatus prižiu

kirtumo kaip sena skola ne'

nenusiminkite, bet paduo- 
skolininką j musų, rankas, 
būdą iš kurio skolininkai 
iki neatlygina skolas.
YRA ATDARAS DEL Y- 
ATS1LANKANČŲ Panedė- 

Pėtnyčiomis nuo 1

ais, Kctvergais ir Subato 
po pietų iki 9 vakaro.

musų ofisą ypatiškai 
žemiau nurodyto antrašo. 
MERCANTILE AGENCY

Masyt.sk



