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Kinija jau monarchija
Rusai veja austrus

Mexika stoja karėn

ru^ai vakar užgriebė dar 27 
sunkiąsias kanuoles ir ke
lia tą bombų mėtytojų.

Austrai ir vokiečiai daro 
desperatinių pastangų, kad 
sulaikius rusų veržimąsi, 
kurie dabar randasi tik apie 
50 mylių atstume nuo svar- 

PEKING, liepos 1. — Ky- baus Galicijos miesto Lvovo 
nija ir vėl patapo monarchi- -Lembergo. Kol kas jų pa-

KYNIJA JAU MONAR
CHIJA.

Prezidentui Li-Juan-Hungui 
suteikta didžiojo kunigai
kščio titulas; laukiama ci-

VOKIEČIAI SKANDINA 
ŠVEDIJOS PIRKLYBI- 

NIUS LAIVUS.
Laukiama Švedijos protesto

LONON, liepos 4. — Gau
tas iš Kopenhageno praneši
mas sako, kad vokiečių sub
marines pradėję stiprią ka
mpaniją prieš Švedijos pir- 
klybįhius laivus, dargi Šve
dijos vandenyse. Vakar to- 
'kiuo jau budu tapo paskan
dinta keturi Švedijos laivai.

Bijomasi, kad delei to ne
kiltų aštrių diplomatinių su- 
įsikirtimų tarpe tų dviejų va
lstybių. Byle valandą Šve
dija galinti pasiųsti protes
to notą Berlino valdžiai'.

REIKALAUJA ATLYGI
NIMO.

ja. šiaurinių Kynijos pro
vincijų vadas, gen. čang- 
Hsun, kur privertė pavary
ti nepaklusnųjį Kynijos par-

stangos tečiaus nuėjo nie
kais. Gen. Brusilovas, sa
koma, būtinai norįs paimti 
ta miestą — nežiūrint kokia L V
kaina.

Vokietija privalanti atlygint 
už paskandintą Argenti
nos laivą.

Hsuan-Tungą,
N a u j a s i s rus ų of e n si vas, 

matoma, sujudino netik Ru-

BUENOS AIRES, liepos

Šiandie bus 
prakalbos

RIAUŠĖS E. ST. LOUIŠE 
TĘSIASI. Jono Tananevičiaus byla

Tuoj po to tapo išrinktas čią Rusij 
naujas i 
su čang-Hsun’u pryšakyj ir Kareivių 
panaikinta visi resp.ubliki- 
nčs valdžios patvarkymai, i

liepė savo ministerial Berli- 
'ne pareikalauti iš Vokietijos 

Inoj po pirmos j ėdžios pilno ir umaus at-
ministerių kabinetas rusu pergalės Darbininkų ir į lyginimo už paskandintą tos
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Atstovų Tarybų šalies pirklybinį laivą Prote- 
ir kaimiečiu or- o.;rin

mų, suteikė Ii uosy bę visiems 
politikos (už sugrąžinimą 
Kynijoje monarchijos) pra
sižengėliams ir tt.

• Visoms Kynijos* provinci
joms paskirta nauji valdini-*

tojus, kur graudenama žmo
nes nusilenkti naujai vald-

Kynija, beje, liksianti ne

buvusiam

Abe j (> j a m a teč i a u s, begu 
a lės isikunvt Čang-Hsun’o

le-
tines Kynijos provincijos 
skubiai tariasi pavartoti spė-

nkų užmačias. San Franci
sco kynų laikraštis, Jaunoji 
Kynija, aplaikė kablegramą, 
kur sakoma, kad pirmą ei vi
los (naminės) karės signalą 
jau davė ištikęs susirėmimas 
tarpe pietinių ir šiaurinių 
provincijų armijų. Pirmą
sias vadovaująs gen. čųk- 
Oung-Jtien, antrąsias — Či-

Aiškesnių žinių apie daly
kų stovį Kynuošė tuo tarpu 
nėra.

RUSAI VEJA AUSTRUS.

Dar 3 miestai puolė; suėmė 
arti 17,000 belaisvių.

PETROGRADAS, liepos 
4. — Rusų armijos nesulai
komai veržiasi į priekį. O- 
ficialis Petrogrado praneši
mas sako, kad vakar j rusų 
rankas pateko dar trįs Au
strų miesteliai — Zborov, 
Brzezany ir Kordšidov. Su
imtųjų belaisvėn skaičius jau 
pasiekęs arti septyniolikos 
tūkstančių žmonių. Be to,

TURNER HALL, 178-200 
Kensington aye,, 12 vai. die
nos. Rengia 10 Roselando 
ir West Pullmano draugijos.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted st. 2 vai. po 
pietų.

BLINSTRITPO SVETAI
NĖJE, 4501 So. Hermitage 
avė. 2 vai. p.p.

MELDAžlO SVET., 2242 
W. 23rd PI., 7;:30 vai. vakare.

A.C.W. of A. UNION 
HALL, 1579 Milwaukee avė. 
7:30 vai. vakl

YUKNIAŪS SVET., 14 st. 
ir 49ave., Cicero, III., 7:30 vv.

Nužudytųjų negrų skaičizzs 
gal sieks 300 žmonių; a- 
pie 12,000 negrų apleido 

miestų; karės stovis dar ne
paskelbta.

Iki paskutinių dienų priiminėta 
depozitai

gamzacijos pilu. Kom. isieiao | Toks Argentinos valdžios, 
atsišaukimą į armiją ir pi- reikalavimas nemaža nuste- 
liečius, kur kviečiama rusų į iojno §jos §apes diplomatus, 
visuomenė, ypač kaimiečiai,! Argentina, mat buvo skaito-

“ne-
su Vokietija.

remti visais galimais bučiais , ma v;ena šalių, kur 
armijos žygius pirmiausia Į----:
maistu ir amunicija.

Atsišaukimo autoriai nu
ima Tuo savęs atsakomybę 
už dabartini kraujo liejimą, 
kadangi revoliucinės Rusi-

nori pykties

ATIDARĖ REKRUTAVI
MO STOTIS.

rado sau prideramo atbalsio 
į tuos, kam jis buvo taiko
mas.

Pask u tinęs ž i n i os sako, 
kad vokiečiai skubiai siun
čia naujų sustiprinimų pa
vojuje esančiame fronte.

Anglija pradėjo verbuoti sa
vo pavaldinius Suvienytose

Valstijose,

NEW YOSK, liepos 4. — 
Pagalios Anglijos valdžia a- 
tidarė rekrutavimo įstaigas

Francisco, St. Louise, New 
Orleanse ir kitur. Nesenai 

MEXIKA STOJA KARĖN? 'mat šios šalies valdžia sutei- 
--------  kė jai leidimą verbuoti čia

Už poros savaičių kariausią- savo pavaldinius, kad užpil- 
nti prieš vokiečius.

EL PASO, Tex., liepos 4 
— Atvykęs j čia tūlas žymus 
Mexikos valdininkas užreiš- 
kė, būtent, kad po dviejų ar 
trijų savaičių ir Mexika įsi- 
velsianti Europos karėn. Ji 
stosianti talkininkų pusėn, 
vadinasi, kariaus su jais 
prieš Vokietiją ir jos talkini- 
prieš Vokietiją ir jos talkini-

Girdi, tuoj po to, kaip Su- 
vienytosios Valstijos įsimai
šė Europos karėn, prez. Car
ranza ir jo kabinetas nutarę 
išsižadėti neutralumo ir pri
sidėti prie talkininkų. Iki 
šiol jie tečiaus negalėję ta
tai įvykinti delei tūlų skers- 
painių šalies viduryje. Da
bar visa pašalinta. Ir laukia
ma tik patogios progos — 
paskelbti Vokietijai karę.

džius savo kariuomenėje 
^spragas, padarytas vokiečių 
ir jos talkininkių kulkomis.

KELIA ANGLIŲ KAINAS 
Nebijo Washingtono ponų, 

ką rūsčiai sielojasi.
HOLLIDAYSBURG, Pa. 

liepos 3. — Allegeny apskri
čio kasyklų savininkai visai 
nesibijo Washingtono ponų 
grūmojimo, ką rūsčiai išme
tinėja kasyklų baronams ir 
net žada konfiskuoti kasyk
las. šiomis dienomis jie pa
kėlė kainą anglims — per
kant kasyklose — nuo $2.50 
iki $3.00 tonui.

Kam čia galvoj, kad Wa
shingtono ponai sielojasi: 
kasyklų baronams reikia da
ugiau paplėšos -— pelnų!

JAPONIJOS KARIŠKI 
LAIVAI ATLANTIKE. 

Padės talkininkams kovoti 
prieš vokiečių submarinas.

TOKIO, liepos 4. — Karės 
ministeris Kato vakar užre- 
iškė Japonijos atstovų bute, 
jogei valdžia yra nutarusi 
pasiųsti dalį savo kariško 
laivyno į Atlantiko vande
nyną, kad padėjus talkinin
kams pašalinti vokiečių su- 
bmarinų pavojų.

:: ORAS ::

/ Chicagoje ir apielinkėje— 
Šiandie giedra; truputį šil
čiau.

ŠIANDIE įvyksta L.S. 
S. 22 ir 37 kuopų pikni
kas CHERNAUSKO 
darže, Lyons, Ill.
NEPAMIRŠKITE!

E. ST. LOUIS, liepos 4.— 
Riaušės E. St. Louise dar 
nepasiliovė. Indukusi balt- 
veidžių gauja išdegino veik 
visą negrais apgyventą mie
sto dalį — apie penkioliką 
skersgatvių. Nuostolių pa
daryta už kelis mil. dolerių. 
Sulig paskutinių žinių, nu
žudytųjų negrų skaičius, [ 
galbūt, sieks apie 300 žmo-/ 
niu. c

Iki šiol, sakoma, apie 12,- 
000 negrų apleidę miestą. 
Bėga jie į St. Louis; sker
sai Mississippi upę.

Karės stovis, beje, dar ne
paskelbta. Vakarykštis pra-

rmąsias, rengia išvien Chica- 
gos Lietuvių Draugijų Sąju
nga ir L.S.SJVIII rajonas.

Kalbės geriausi kalbėtojai 
ir aiškins darbininkų padė
jimą ir jų reikalus dabarti
nėje karėje.

Pirkta bevertės akcijos

JONO TANANEVIČIAUS 
BYLA.

Jono Tananevičiaus bankus 
darbininkai liudija, kad 
bankas iki paskutinių die
nų priiminėjo depozitus.— 
1915 m. rengėsi tvert val- 
stijinį banką. — Bevertės 
akcijos.

ir

Šias prakalbas, išimant pi-
nešimas, vadinasi, buvo kie
no nors paleistas gandas.

i Į miestą skubiai siunčia
ma nauji kariuomenės bū
riai. Tikimasi, kad ir be ka
rės padėjimo pavyks numal
šinti minią.

Iš Darbo Lauko
MAŠINISTŲ LAIMĖJIMAS

Laimėjo 8 vai. darbo dieną 
ir didesnes algas.

ST. LOUIS, Mo. — Vulca- / 
no Iron kompan. mašinis
tai privertė samdytojus pa
sirašyti po nauja unijos su- 
tačia, kuria padidinama al
gos po 6c į valandą ir įveda
ma astuonių valandų darbo 
diena.

ŽADA TĘSTI STREIKĄ.

Kol išpildys darbininkų 
reikalavimą.

■■ ■■■!» ... .. .

BUDAPEŠTO “RIAUŠIŲ” 
ATBALSIAI.

Išdaužyta dazzg valgyklų ir 
krautuvių.

nai Vengrijos sostinėje bu
vo surengta didelė demons
tracija už lygų, slaptą ir be- 
tarpinį balsavimą. Demon
stracijoje dalyvavo virš 25,- 
000 žmonių.

Dabar gauta žinių, kad 
tose ^riaušėse” tapo išdau
žyta daug dirbtuvių bei val
gyklų langų ir pavogta ne
mažai įvairių prekių.

PADIDINO ALGAS.
HAMILTON, O. — Šiomis 

dienomis tapo padidinta ge
ležies tekintojams algos. 
Lygiai kelių dirbtuvių savi
ninkai pasitarę nusprendė 
/‘gera valia” padidinti savo 
darbininkams algas — maty- 

ir

HAMILTON, O. — Cin
cinnati, Hamilton and Day
ton geležinkelio kompanijų 
darbininkai — vagonų iš- 
krovėjai — metė darbą, kuo
met samdytojai atmetė dar
bininkų reikalavimą padidi- darni nelaimėsią policija 
nti algas — po 40c. į dieną, streiklaužiais.

Darbininkai gerai susior
ganizavę ir žada streikuoti 
tol, kol bus išpildyta jų rei
kalavimas.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MOTERŲ IŠNAUDO

JIMĄ.
Pasiuntė protesto rezoliuciją 

prezidentui Wilsonui ir 
Gompersui.
CHICAGO. — Organizuo

tieji Chicagos darbininkai, 
vadovaujami Chicagos De
claration of Labor, šiomis 
dienomis laikė didelį susirin
kimą, kur tarp kita tapo 
priimta protesto rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad val
džia išleistų patvarkymą, 
kuriuo butų uždrausta sam-

“SUSEKĖ” NAUJĄ 
SUOKALBĮ.”

I.W.W. unija norinti supa- 
ralyžuot vario išdirbystę.
DENVER, Colo. — Inter

nationales naugių kasėjų, ti- 
irpintojų ir roliuotojų unijos 
prezidentas, Charles H. Me
yer, paskelbė ilgą “apkaltini- 
(nimo aktą” prieš Industrial 
Workers of the World uni
ją. Jisai tvirtina, kad toji 
unija yra pasiryžusi supara- 
lyžuoti vario išdirbystę. Su- 
(stabdant darbus visose šios 
šalies vario kasyklose. Ko- 
kiuo budu? Ogi streikų pą- 
gelba, reikalaujant algų pa
didinimo.

Akylus tas ponas Meye-

Pereitų metų spalio 16 d. 
teismo paliepimu liko užda
rytas vienas didžiausių lie
tuvių privatiškų bankų — 
Jono M. Tananevičiaus ban
kas, 3249-53 S. Morgan st. 
Keletas šimtų tūkstančių do
lerių, kuriuos ten laikė pasi
dėję lietuviai darbininkai, 
žuvo užsidarant tam bankui.

Dabar delei to uždarymo 
banko Jonas M. Tananevi- 
čius, to banko savininkas, 
traukiamas teisman. Jo by
la nagrinėjama kriminaliam 
teisme teisėjo Hugo Pam ka
mbaryj.

Byla prasidėjo jau perei- 
toj pėtnyčioj. Bet nagrinė
jimas prasidėjo tik panedė- 
lyj po piet. Iki tol buvo re
nkami tik prišalkintieji tei
sėjai—jury. Juos rinko pė
tnyčioj, subatoj ir panedėlyj 
iki piet, kada “jury” liko už
baigta rinkti.

Panedėlyj po piet valsti
jos advokatas perskaitė sa
vo apkaltinimą ir ką jis ban
dys darodyti šioj byloj. Po 
to banko “receiveris” išdavė 
savo raportą iš banko turto 
stovio.

“Receiverio” raportas ir 
jo perklausinėjimas abiejų 
pusių advokatų tęsėsi ir uta- 
rninke iki po piet. Tik va
karop “receiverio” perklau
sinėjimas užsibaigė ir buvo 
pašaukti kiti valstijos liudy
tojai — Tananevičiaus ban
ko darbininkai — vienas le
nkas, dirbęs rodos dar 1912 
metais, Povilas Baltutis ir 
Martinas Kadzievskis (pas
tarojo liudijimas dar neužsi
baigė ir jis dar tęsis rytoj.

Receiverio raportas ir liu
dijimai nėra džiuginantis. 
Jis parodė tik menkumą vi- 
sų Tananevičiaus “security” 
ir mažą turtą, palyginant jį 
su depozitų skaičium.

Jono M. Tananevičiaus tu- 
rtą'daugiausia sudaro nekil
nojamoji nuosavybė, “morgi- 
(čiai” ir akcijos. Bet ir tas 
turtas menkas. “Receive
rio” apkainavimu visa jo pa
rduodamoji nekilnojamoji
E..... . ....... .. 1 —.......................... ........... ................... .........................

UKRAINA NORI NEPRI- 
GULMYBĖS.

PETROGRADAS, liepos 
4. — Kieve dabar atsibuna

nuosavybė (neskaitant ban
ko namo) yra verta $37,640. 
“Real estate’1 kontraktai 
siekia $15,000, bet • tūli jų 
mažos ar visai jokios vertes 
neturi. Didžiausios nuosa
vybės lotuose — apie 79 lo
tai Morgan Park’e ir nema
žas plotas žemės Riverside'j, 
taipgi keletas namų ir lotų 
mieste, po 1 lotą Cicero ir 
Waukegan. “Morgičių” ant 
tų nuosavybių buvo užtrau
kta apie $86,850. Jų tarpe 
$75,000 užtraukta ant nuo
savybės Riverside, tečiaus 
pasatroji skola liko panaiki
nta, taip kad dabar “morgi- 
čiai siekia $11,850.

Tananevičius turi nema
žai paskolinęs pinigų ir ki
tiems ant “morgičių”. Bet 
su tais “morgičiais” tikra 

bėda. Skolinta daugiausia 
Tananevičiaus giminėm ir 
skolinta be atsižvelgimo, 
taip kad daugumo pinigų 
negalima bus atgauti ar pri- 
sei's labai pigiai parduoti. 
Taip ant vieno namo ant E- 
merald avė. buvo užtraukta 
$6,000 “pirmų •morgičių** 
(skolinta kitur). TanaAeVi-v 
čius ant to paties dar pas
kolino $5,000 ant “antrų mo
rgičių”. O to namo vertybe 
esanti tik $11,000 (t.y. tiek, 
kiek jis turi skolos). Recei
veris norėjo tuos morgičius 
parduoti, bet už juos liko 
pasiūlyta tik $1,500; ir jis 
nepardąvęs, nes manąs, kad 
jie yra verti daugiau, rodos, 
apie $2,500.

ra is. Tuo liksiu supirkta dau
gybė Šerų, bei jie ar visai netu-

ko verti, nes nekurtos kompani
jos jau nusibankrutijfe kitos ir
gi mažai turto turi, taip kadruos 
Šerus parduodant netik niektu 
negalima bus uždirbti, bet dar

Tananevičiaus turtas

167.
Receivcris jau pardavė nema

žai turto, taipgi išrinko skolų 
ir tt., taip kad jis dabar turi 
surinkęs pinigų $34,958.27.

Tananevičiaus advokatas per- 
klausinėdamas receiverį stengė
si tik darodyti, kad receiveris 
apkainuotįamas turtą nesivada- 
vo ištikimais šaltiniais, tikrosiom 
turto vertybės nežino ir kad gal
būt nuosavybių vertė yra daug 
didešne. Taipgi kadi tūlos ak- 
cijo (serai) galbūt galima bus 
parduoti brangiau, nes kitos ko
mpanijos gali pradėti veikti 
(kaip Tananeviez Publishing 

tiri galinti uždirbti tuk-

w dytojams išnaudoti darbini 
nkų moteris ir dukteris — 

i begalo ilgomis darbo valan 
'domis. Rezoliucijos pasiųs 
j ta prez. Wilsonui ir-Darbo ikėtų suteikti darbininkų 
Federacijos galvai " ' " ’’’ * ’

įf* 'ei Gompersui

ris, kad jis įr streikuose ma
to suokalbius (nation-wide 
conspiration) tikslu paken
kti “šios šalies reikalui.” Re-

Samu dui kiek atsakomingesnę 
vietą. ■ .

nacionalio Ukrainos atstovu C' 
susirinkimo-seimo posėdžiai. 
Vakarykščiame posėdy j sei
mas išrinko neva ministerių 
kabinetą, kurin įeina karės 
ir užsienių reikalų departa
mentais

House, 
stančiusz ir tuksiančius dolerių 
išleisdama kokią knygą), beto 
esą gali atmokėti pinigus ir’ke- 
lios kompanijos ar pavieni as- 
menįs, kurie padarė “overdraft**
(išrašyta ir išmainyta daugiau 
čekių, negu buvo padėta banke 
tų asmenų pinigų) apie $1,000, 
kas, suprantama, sumažintų 

(atsa-
suprantama, su 

Tananevičiaus “liability 
komybę)

(Seka ant 4 pusi.)
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lų, kai j) lyginai padengimui iš-

, ISO

$319.617.29

Company .......... 90.000.00

Kazimieras Gugis

klerkams ir 11.
ant algos padaroma į 5
ant rakandų — į 2 va

Miesto Ofisas:

127 N. tartom St.
111111 BnHr

T ei. Central 4411

hold Goods) .............. 200.00
Machinery and Tools 8.085.28 
Other Personal Property 228.50 
Debts due .................. 3.495.41
Stosk and Bonds . . 106,500.00 
Money in Banks .... 82.235.29 
Proper tv Claimed .... 1.350.00

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

1121 S. Haislet Si.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Viso labo .... $787.774.91

Iš to turto išmokėjimui žmo-

Sykiu paimta pinigų $409.617.29
Turtas atlikęs rankose Trustee 

sulyg apverti ni m u Banko 
egzaminatorių:

Real Estate .......... $261,229.16
Stock of Lietuva Publish

ing Company .... 97.700.00
Notes............______  10.000.00
Smulkmenos (Personal 

property) ............. ?J>7«.5fr

pinigais sekantis turtas:
Cash on hand..........$4.745.96
Money in Banks .... 82.235.29

$86>981.25 
. . 81.098.64 

Machinery and Tools 8.085.28 
Debts due ................  3.495.41

Properly Claimed .... 1.350.00 
Real Estate.............. 129.806.71
Stock and Bonds .... 8.800.00

Pric uždarymo banko, sąraše 
turto yra nurodyta šitaip:

Real Estate ^.... $491.035.87
Cash on Hand  ........ 4.745.96
Notes.......................... 91.098.64
Vehicles (automobilius) 150.00

NAUJIENOS, Chicago, Ill

Cenzūra smarkauja

ipri-

Liepos 4 diena.
m.

Laisvės

pakelti
M

Tat sukruskime veikti!

re-

jogei išrodo, tarytum Bosto-

Kol

menis atspėjo nauja (Ame-
jie užsirioglini žmonėms ant

Nieko iš to neišeis.
meni No. 6910.

■ •

i

Į

O Bosto-

PASTABOS i
uzeme

ir
dideli

gresyvemis unijomis ir (tar

pas-

v

Dabar tas cenzūroj? punktas 
šnipavimo Diliuje pasirodo pil-

paliovos veda 
Bet įstatymų 
spauda tyčio-

*1

ves visomis savo jiegomis. Bet 
kovai vesti reikia pinigų. Par-

lų A. Olszewskio, Referee Office, 
Monodnock Building, 9 augšto.

Trust Deed parodo, jog ant. 
visų pasilikusių nejudinamųjų

j..*

j
žti kiekvienų socialistų, darbi
ninkiškų ir radikalį laikraštį,

Trust Company a 
žmonėmis, sulyg tu 
Deed, yra 99 metai.

6081450, Knygoje 14330, pusla
pis 578.

kenkti L. S 
ne Darbinir

$90.000.00, 
žmonėmis,

su
i I v

liau?
Suvien.

stambusis

Reikia suknisti veikti. Siųs
kite visi k negreičiausia Washin- 
gtonan savo valstijos senato
riams ir reprezentantams pro-

Chicago, liepos 3. — Mes ma
nėm, kad iš šnipavimo biliaus, 
kurį kongresas birželio 15, 1917, 
priėmė, spaudos cenzūros pun
ktas tapo išbrauktas.

Mums pasakota, kad cenzūros 
klausimas busiąs pakeltas als

iam fondui ir rinkli aukų iš ki
tų. Yra atspausdinta tam tikrų

Apvertinimas viso turto siekia 
sumų $787.774.91, o visos sko
los $633.744.90, perviršis turto 
siekė viso $124.030.01.

Todėl, sulyginus perviršį bu
vusį laike uždarymo banko,

Rašo J. L. Ęngdahl.
American Socialist. Redaktorius.

los $90.000.00, padalintos į 180 
bondų, po $500 kožnas, su 6%

Warranty Deed parodo, jog 
visos nejudinamosios nuosavy-

Laikyto Milda svetainėje, 3138- 
42 S. Halsted St., nedėlioj, 

1 liepos, 1917 nu

voje už taika. Jie pasmerkė 
net ir amerikonų liaudies ta-

Protokolas susirinkimo de= 
pozitorių A. Olszewskio 

Banko.

cialistų partijos konvencijos. 
Ta konvencija tarp kitko nu
tarė nebendradarbiaut su

Atėmus iš žmonių laisvę, 
yra lengviau juos išnaudot. 
Todėl žmonių išnaudotojai

Naujienose, tapo pervestos ant 
vardo Chicago Title and Trust 
Company7, už $10.00, kuri tokiu 
budu tapo pilnu savininku to 
viso turto, su pareiga išmokėti 
pirmų 
taipgi
kurių depozitai siekia $290.212.- 
94, o kurių skaitlius buvo 2551),

“Kairieji ten 
Antras laiš- 

Laukia * musų atkakli

trečias, štai ką skaitome:
“Šiuo paskelbiama, kad pač

iu negali but siunčiama nė joks 
laiškas, nė rašytas cirkuliaras, 
nė atvirukas, nė paveikslas, nė 
graviūra, nė fotografija, nė lai-

kad reikalaujate laisvos ir ne
varžomos spaudos Amerikoje.

bVVltll Jo L 14 Į/Cll O IX J J.

darbo unijų ir susišelpimo 
draugijų atstovų konferen-

ma gauti Nacionaliain partijos 
ofise, 803 W. Madison si., Chi-

koks daiktas, kuriame butų kas 
nors tokia, kas turėtų tikslo tru
kdyti rekrutavimų arba rašymų- 
si į Su v. Valstijų kariuomenę.”

Sulig tuo punktu, vyriausias 
pačio departamento solicitorius 
Washingtone, p. W. H. Lamar,

jomis pirmutiniai įsteigė 
Darbininkų Tarybą!

Lygiai iš tokių-pat organi
zacijų ir chicagiečiai nuta
rė steigt Darbininkų Tary-

) tų susirinkimų buvo pakvie
sti atvirutėmis visi tie depozito
riai kurių neišmokėta dalis pini
gų siekia daugiau kaip $200.00, 
o kurie sykiu sudaro sumų apie 
$175.00Q. Susirinkimas buvo 
sukviestas 2 vai. po piet. Žmo
nių susirinko beveik pilna sve
taine.

Ligi atidarysiant susirinkimųlaikraštį. Kiekvieno ir ne soci
alistų laikraščio kiekvienam nu
mery} tokių dalykų, kaip pav. 
baisių karės paveikslėlių, bai
sių pasakojimų apie baisius da
lykus musių laukuose, tokių 
straipsnių, del kurių dagi agi
tuojantieji už karę laikraščiai 
gali but neleidžiami pačiu siųs
ti.

Kalbėjaus apie tai su Chicagos 
pačio viršininkais. Jie trukčio
jo pečiais ir atsakė, kad tai esąs
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musų laikraščiai, kurie chi- 
cagiečių sumanymą apšaukė 
esant- kdkia-tai “Naujienų"

Viena tik socialistų spauda ne- 
nuoalsiai ir be

pataisyme, priimtame birželio
me masiniame susirinKime 
sutvėrė panašią įstaigą.

Ir kaip bostoniškiai visų 
tautų darbininkai, taip ir

ta, tuomet visos socialistų dar
bininkiškosios ir radikalės spa
udos, kuri tik priešinas beproti
škai pasaulio karei, laukia toks- 
pat likimas.

; Redakcijos Straipsniai

nurodo visą turtą ir skolas per
imtas Chicago Title 
Comapny, 
szewskio,
vertinimu paduoto knygose p. 
A. Olszewskio banko, siekia 
$486.728.50, gi skolos yra sekan
čios: First Mortgage $90.000.00, 
ir Trustee Certificates $290.- 
212.94, viso $380.212.94. Apmo
kėjus visas skolas atliktų dar 
$89.294.72.

Rekorderio 
III., kaipo 
6074833, Knygoje 14230 Rekor-

A. Olszewskj, su pareikalavimu, 
kad pribūtų susirinkiman. Ka
da komitetas sugrįžo ir pranešė, 
jog p. Olszewskis išvažiavęs ki
tur, susirinkimas tapo atidary
tas. Tarp kitų, susirinkiman 
pribuvo sunūs p. Olszdwskio. 
Vedėju susirinkimo lapo paskir
tas p. Juozas Bachunas, o sekre
torium i>. Jeronimas Sederevi- 
čius.
\ Atidarius susirinkimą p. J. J. 
Hįertmanavičius perskaitė Me- 
morandą, parodantį dalykų sto
vį, paremtą sekamais dokumen-

“Kovos" bendradarbiai 
kaišioja kitiems.

md Trust 
Trustee, iš p. A. 01- 
Tas turtas, sulyg ap-

Gynimo Fondą, ir kviečia visus

kas. O ta vyresnybė Washing
tone yra vyriausias solicitorius 
Lamar.

Bet kapitalistiniai dienraščiai 
žinosi, kam tarnauja. Jie krio
kia už karę, nors kartais užsimi-

‘Naujienose"

Deed, rekorduotas 
Office, Cook Co. 
dokumentas No.

socialistai nei jų 
mis nelaužo.

Musų siekiniai
Mes norime, mes stengiamės 
panaikint visas kares. Mes no
rime atnešti pasauliui taiką ir 
gerovę.

Washingtono valdžia nuspre
ndė, kad reikia šokli karėm Ji, 
matyt, taipjau nusprendė, kad 
reikia nugniaužti visa, kas ka
rei priešinasi.

Ir ėmėsi gniaužyti.

Štai, “Ko vo j e ” randame

vos. Jos numetė vergijos 
pančius ir pasiskelbė nepri
klausoma

intryga?
“Naujienos”, pasirodo, tei

singai suprato dabartinio 
momento dvasią ir pirmiau

“Tėvynė” praneša,

stų nebuvo, toliai žmonės 
naudojosi laisve ir teisėmis; 
kaip tik atsirado dideli tur-

bekenčia kaizerio 
niai.

ŽČ Texase leidžiamąjį The Re
bel; nugniaužė mėnesinį žurna
lą The International Socialist 
RevieNv; sulaužė St. Louise lei
džiamąjį The Social Revolu
tion. .

Šiuos žodžius rašant pačias 
sulaikė ir neišleidžia partijos or
gano American Socialist. Mat 
vyriausias solicitorius Washin
gtone dar tebesvarsto, ar čia 
nugniaužti, ar ne, specialę bir
želio 30 “laisvės laidą”, kurioj 
tilpo vyriausias straipsnis pa
vardytas “Atsišaukimas į prezi-

Ekonomija. 
: --

Prezidento Wilsono 
kirtasai maisto administra
torius, Herbert C. Hoover, 
^nesenai išleido atsišaukimą 
į žmones, ragindamas juos pradės areštuot. 
neeikvoti maisto, kad šalis 
galėtų Jengviaus pakelti ka- 'pasirengęs “visą ką -pasitik-

Darbininkai tveria 
savo tarybas.

kai į Tarybos programą įdė
jo reikalavimą taikos be a- 
n^ksijų, be kontribucijų, 
duodant kiekvienai tautai 
apsisprendimo teisę.

Kaip bostono darbininkų 
konferencija, taip ir Chica
gos lietuvių darbininkų susi
rinkimas pavedė išrinktam 
komitetui išdirbt smulkesnį 
veikimo programą ir pa
skelbt jį.

Kaip matote, tarp tų dvie
jų darbininkiško judėjimo 

veikė susitarę, pagaT*vieną 
pieną. O betgi jokio susita
rimo nebuvo.

Prieš Amerikos darbinin
kus visur stovi vienodi rei
kalai. ir aplinkybės stumia

Ir dar vienas įdomus daly
kas.

Mūsiškiai neva revoliuci
nio proletarijato atstovai, 
prabilusieji per kun. Kemė
šio “Darbininką” ir “Kovą”, 
įkalbinėjo savo skaityto
jams, kad steigimas Am. Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
tai esąs “oportunistiškas” 

žinių elementų, o iš darbinin
kiškų. Taigi pasakos apie 
jos neva oportunizmą arba 
kenksmingumą socialistų 
Sąjungai kaip tik ir yra ta 
“politinė nesąmonė", kurią 

pranešdamas ta linksmų ži
nia, tu

Nepriklausomybės Dekla
racijoje, kuri buvo priimta 

1141 metai atgal, sakoma, kad 
visi žmonės yra sutverti lai
svais ir lygiais ir turi teisės 
naudoties gyvenimu ir siekti 
didžiausios laimės.

Šįmet Amerikos Nepri
klausomybės šventė užtinka 

‘šalį kitokiame padėjime.

žmonių norą įveltos į karę, 
ir milionams gyvasčių gręsia 
pavojus. Sunki mokesčių 
našta, dar didesnis gyvenimo 
brangumas ir badas laukia 
žmonių.

žmonių laisvė ir teisės jau 
nebegerbiama taip, kaip 
kitąsyk. Tik bėgiu keleto 
dienų valdžia sukonfiskavo 
arba sustabdė keletą socia
listų laikraščių — “Ameri
can Socialist/' “Internatio
nal Socialist Review," Cleve- 
lando socialistų organą, De
troito socialistų organą ir k.

Ramus žmonių susirinki
mai uždraudžiama; ramias 
demonstracijas išvaiko gin
kluoti padaužos.

Prie ko prieis Amerika, 

despotizmą, vietoje laisvos, 
demokratinės tvarkos.

Žmonės turi gint savo tei
ses, kitaip jie pateks į tokią 
-pat vergiją, kokią kentė per 
šimtus metų Rusijos gyven-

Visi, kam yra brangi laisvė, 
privalo šiose šimtas ketu
riasdešimt pirmose Ameri
kos Nepriklausomybės su
kaktuvėse stot laisvės apgy
nimui.

Tą pareigą turi visų-pir- 
ma darbininkų klesa.

Darbininkai daugiausiai 
nukenčia del laisvės stokos, 
todėl jie pirmutiniai priva<

Laimė, kad šiandie darbi
ninkų klesa jau yra taip 
skaitlinga, jogei ji gali pasi
tikėt savo jiegomis. Tik te
gul ji sukrunta. Tegul ji’ 
pakelia savo balsą prieš lais
vės priešus.

rėš laiko naštą.
Šitas atsišaukimas reika

lauja gal paaiškinimo, nes 
ne kiekvienam gali but su
prantama, kokį ryšį turi ka
rės laikas su maisto eikvo
jimu.

Kodėl karės laiku gali pri- 
trukt maisto?

Viena todėl, kad valdžia 
rengiasi daug darbininkų 
atitraukt nuo maisto produ
ktų dirbimo ir paimt į ka
riuomenę. Sumažėjus mai
sto produktų — javų, mėsos, 
pieno ir tt. — gamintojams, 
sumažės ir tų produktų.

Antra priežastis yra dar 
svarbesnė — tai maisto ga
benimas į Europą. Suv. Val
stijos nuo-pat Europos ka- 
i rėš pradžios ėmė pardavi- 
nėt neapsakomomis daugy
bėmis maistą kariaujan
čioms šalims. Pardavi
nėjo todėl, kad gaudavo aug- 
įštas kainas. Ačiū tam mais
to gabenimui Europon, A- 
jnerikoje maistas baisiai pa
brango, o dabar jau jisai 
baigia išsisemt.

Štai delko ir tas ponas 
Hoover kreipėsi į žmones, 
patardamas jiems ekonomiš
kiau vartot maistą.

Jeigu Amerikoje pritruk
tų maisto, tai ji negalėtų ka
riaut. Alkani žmonės imtų 
(kelti riaušes arba, kad ko
kios, tai ir revoliuciją pada
lytų. Juk artimiausioji 
priežastis, pastūmėjusi Ru
sijos žmones prie revoliuci
jos, irgi buvo maisto stoka.

Jeigu maisto pritruktų A- 
merikoje, tai ji nebegalėtų 
maitint talkininkus. Tuo
met ir jie turėtų paliaut ka
riavę ; ir pas juos galėtų kilt 
revoliucijos. O revoliucija 
Anglijoje arba Francijoje 
tai yra blogas dalykas. Ot, 
kad taip ji kiltų Vokietijoje,

Bado ir revoliucijų bijosi 
musų valdžia, todėl ji ir pa
skyrė maisto administrato
rių, kuris dabar skelbia eko
nomiją (taupumą) maisto 
vartojime.

Bet tas pats p. Hoover 
kiek laiko atgal patyrė ir 
pranešė Suv. Valstijų sena
tui, jogei maisto spekuliato- 
riai kapitalistai bėgiu pas
kutinių penkių mėnesių aug- 
štomis kainomis išplėšė iš 
žmonių $250,000,000 extra 
pelnų. Tie plėšikai, vadina
si, be paprastų pelnų, ku
riuos jie gauna iš savo biz
nio, kas mėnesis atlupdavo 
jiuo žmonių dar po $50,000,- 
P00 viršaus. Ir dabar šitie 
ąpiplėšti žmonės privalo su- 
siveržt pilvus ir pasninkaut, 
įdant valdžia laimėtų karę.

O ar valdžia baudžia tuos 
maisto špekuliatorius už jų 
išdavikiškus darbus? Ar ji 
rūpinasi, kad ateityje apsau
gojus žmones nuo tokio plė
šimo?

Laiškai apie Rusiją.
Kapsukas iš Honolulu 

iš Japonijos siunčia “Kovai" 
“paskiausias žinias" apie 
Rusijos revoliucijos bėgį. Pi
rmas laiškas: 
gerai dirba." 
kas : “ 
kova. Peterburgo darbinin
kai ir daugelio kitų vietų 
kairiųjų pusę paturi." Tre
čias laiškas: “Mūsiškiai pa
sirengę visa ką pasitikti — 
blogiausias sąlygas... Mūsi
škius, be abejonės^ greitai 

n
Gerai, kad Kapsukas yra

ti.” Areštuot jį Rusijoje vei
kiausia neareštuos,' bet jisai 
tenai patirs, kad ir Petrapi
lyje ir kitur tokių darbinin
kų, kurie paturi “mūsiškių” 
pusę, yra nedidelė mažuma.

“Musų pozicija."
Dar iš Kapsuko laiškų, 

“Social-patriotai, įėjusieji į 
ministeriją, veikiausia pasi
darys kontr-revoliucijos į- 
rankiais..." “Mųsu užimtoji 
pozicija teisinga".

Kodėl ta “musų" pozicija 
yra teisinga?

Ar dar reikia klausti ?! Ji 
yra MUSŲ. O jeigu ji yra 
musų, tai ji buvo, yra ir bus 
teisinga—per amžių amžius. 
Amen.

Caras ir Grigaitis.
k

Naujausiame “tikrųjų 
vOliucionierių” šventraščio 
testamente randame tokių 
palyginimų:

“Carai pešasi už Tėvynę’; 
P. Grigaitis bara tulus soci
alistus už Tėvynę’"... “Jei 
tūlas asmuo turėtų tiek ga
lios, kaip (turėjo) Rusijos 
Mikė, tai jisai tūlą redakto
rių išsiųstų į Sibirą už min- 
jčių kraipymą.".

Iš tu šventraščio sentenci- v
jų aišku, kad — arba Gri
gaitis yra toks-pat nevido
nas, kaip nelemtos atminties 
Rusijos budelis, arba tūlam 
iredaktoriui ir jo bendradar
biui reikėtų kraustyties į 
“creizių namą."

Klerikalų akimis žiūrint.
Šv. Juozapo brostvos or

gane vienas pabažnas špitol- 
ninko padėjėjas rašo: “Kap
sukas buvo Amerikos sočia- 
listams auksu. Vidikas yra 
sidabru, o Grigaitis į supelė- 
jusį varį pavirto.”

Bet už auksą brangesnis 
yra deimantas. Ar tik ne
pasiūlys tas dievobaimingas 
žmogelis į socialistų deiman
to rolę savo dvasišką tėvą, 
kun. Kemešį?

kad 
New Yorko ir Brooklyno 
tautininkų vadai, susirinkę, 
apsiskelbė save “lietuvių 
tautine taryba”, ir propo- 
nuoja tai “tarybai" susižinot 
su klerikalų “tautos taryba" 
ir su Darbininkų Taryba.

Bet iš to nieko neišeis. 
Darbininkų Taryba su “sa- 
mozvancais" nė kalbėt neno
rės.

Mėginkite pagalvot.
“Laisvė" dar vis nesugro- 

muliuoja tos pastabos, kad 
“Naujienos" gindavusios 
“Kovą" nuo priešų, nežiūrint 
to, kad joje tilpdavę nesą
monių.

Aš visgi patarčiau jai imt 
ir pagalvot. Arba bent pa
mėgint galvot. Pradžioje 
tas darbas, tiesa, yra trupu
tį sunkus, bet, kaip apsipra
nti, tai nė taip jau jisai bai
sus, nė nieko.

Revoliucija galvoje.
Vienas didelis-didelis re

voliucionierius sako, kad chi
cagiečiai, dėdami “laisvos, 
demokratinės Lietuvos” oba- 
Isį į A. L. Darbininkų Tary
bos programą, — “žaidžia 

;ant Tarybos’ kanklių lietu
viškas melodijas ir mano 
tuomi patraukt paskui save 
mažiąu protaujančią Ameri
kos lietuvių darbininkų vi
suomenės dalį.” v

Keliais coliais žemiau ta- 

,me pat straipsnyje tas revo
liucionierius rašo: “Tie obal- 
siai, kuriuos įdėjo savo pro
gramai! ‘A.L.D. Taryba’, — 
jau senai yra skelbiami mu
sų organizacijos."

To revoliucionieriaus gal
voje, matoma, pasidarė dide- 
lė-didelė revoliucija. Tiesa.

Sereda, Liepos 4, 1917.

dabar$ 124.030.91," su perviršiu 
atlikusių, $89,294.72, pasirodo, 
jog šeimininkavimas per tuos 
kelis menesius jau kaštavo pil-

I •«

Viso..........$469.507.66

(Seka ant 3 pusi.)

oro
S ĮTAISYTAS H tormulos- 

recepto; suteikto i&nintin- 
gu Egypto zokoninku,

•psireiškia esąs stebėtinai pasekmingu • 
nuo ffėlimo pilvo ir tarnu, per~ 
klės skaudėjimo, dusulio, palvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio palvoje, ect., ech, Sutai
somas išdirbtųjų labai pagarsėjusio

MtN-EXPELLERMJ-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekoae, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii 

« Vo AD, RICHTBR g CO.
1*—M Waahlart* Atrasi Mv Yflrtt.

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

pavienios, senos ar jaunos.
Ales skoliname del Stocky ardų 

šapos ir dirbtuves darbininku, ge
ležinkelio

Paskola 
minutes.

Paskola 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianu, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
juras kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musu už
manymu patirti, kad mes patvir- 
tinadie musų pranešimus.

LOCAL L0U 
; COMPANY

4047 So. Street,
Knm»oe 47-too Ml

Telephone Drover 1110.
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NAUJIENOS, Chicago, Ill. ”

1^)1 |o Į * ĮO | * lo * |o { A

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHtCAGOJE.

Magioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoja. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) aepoiiti 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

KASPAR
prezidentas

OHO KASPAR
▼ice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bron.

CHARLES KRUPKA
Vfce-prezidentai

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 

pirklys • prez. Pilsen Lumber Co,
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg, Co, 
OTTO KUBIN

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlsi 
JOZEF SIKYTA [Brewing Co

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI.
> p l * p (# p | ♦ p ♦ p | ♦ P'

t t<B> ! 60 t I eūl ( O ! O*<WI1 O l » I 1 O! OI OI

s Vienatinė Lietuviška Krautuvė j
Parduodu: geriausius 

C o 1 u m b i j o s G r a m o f o - 
nūs ir lietuviškus rekor-

litis, Diamontus,

nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš-

britvas ir pustus, revolverius, gasinius, U, * 
gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem-

Užlaikau didžiausia pasirinkimą visokių lietuviš
kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
nuo $10 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.

VI Ct V/Vl

JUOZAPAS F. SUDRIK
>tėd St. Tel. Drover 8167 Chicago, III.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
Čiojirnų, o taipgi Bulotų ir Žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicago]), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III. 

Telefonas Yards 1546. ,

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mana Išgelbėjo nuo vardinančią ligų T 
Salutaraa Bitterin. Ai per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevl- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo -r- atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, tonuose ir strėnose. 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
terls ir Salutaras. Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitter i a. Kat_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
»• ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* į:

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokią blogumą.

P. J. BALTRENA8, PROF.

1709 So. Halsted Si., Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Rusiškos ir turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzle 8102 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tk 
8t., Chicago. I1L

-Russian^® 
Turkish® 

^bath ■■<$&. 
^■WW’WrrH'SAi

išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrast ir kaip užpatentuot“ ir rašytų Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminam jos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi \\ashington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

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

! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, L.antų Romų Ir Stoginio PopUrog 

I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003 3039 S. Halsted St* ,

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

J. GRUŠO

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, Ill.

(Tąsa nuo 2 pusi.).
Skolos, kurios turi but 

atmokėtos:
įas Mortgage . . $90.000.00

, turiu-

, Trust No.
6940:

, Trus-

su procentu.

one-

kai]) ir pinigai. $86.981.25 buvo 
grynais pinigais bankuose. No

pinigai, nes visi bankai pinigus 
ant n(\lų skolina. Iš parduotų 
nejudinamųjų nuosavybių, di
džiausi buvo banko namas, kurį

losi kaipo kapitalas banko. Tas 
namas atnešę $100.000.00. Ki- 
ti-gi namai, už kuriuos' gauta 
$29,807.71, buvo lai namai par
duoti nuo \enai žmonėms ant 
kontraktų, bet už kuriuos žmo
nės dar ne visus pinigus buvo

Stock andi Bonds, kurie yra nu
rodyti ant sumos $8.800.00, aš

pinigų.
kaip ir pinigai. Machinery and 
Loots, reiškia spaustuvę, kuri 
nuo senai buvo parduota, bet ne

nigais, ir padalinipias
žmonėms kaštavo

Tas parodo, kaip 
dseina šeimininkavi-

$10.000.90. 
liai, kurie

rankose

Atmetus Kcal

any, $97.700, 
, ir Personal

tokios sumos,

siekia

apvertinti ant

vienok

Tokiu budo,

v išeini s

kia suprast, jog, jeigu paverti
mas pirmiau parduoto turto pi
nigais, ir padalinimas pinigų

kiek kaštuos išpardavimas atli
kusio turto ir dalinimas išrink
tų pinigų žmonėms per kelis žy
gius? Aš bent nenoriu ir spėti. 
Taigi, pavertus turtą pinigais, 
visu pirm bus atitraukta pirmas 
Mortgage $90.000.00, po ta m visi

nigai bus žmonėms dalinami. 
Ant Trustee Ccrtifikatų nėra pa
minėta, kad žmonėms turi but 
apmokėtas procentas, ir nėra 
pasakyta, kad pinigai turi but 
sugrąžinti, ir kad jiems turi but 
išmokėta tiek, kiek priklauso.

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street

Tef. Drover 8674. Tie Trustee Certificates aiškiai

»___ ______J___________ ____________

| Sulygink Musu Kainas ir Tavora su Kitu 
B"*® Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi pirkt ką-nors iš rakandų, tai nepadaryk klaidos, ateik ir pamatyk musų 

tavorą ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras ir žemesnės kainos už kitų krautuvių*

Parankiusia SiuvaniaMašina

Išleidžiamas stalas nuo 42 
colių iki 5 pėdų.

Padarytas iš ąžuolo. Kojos ir 
apačia apskrita arba ketvirtainė;

U65

Visokių didumų lovos
springsai

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

lūs, tiktai 0o ..

KULIS FURNITURE HOUSE
Chicago, IllK. KULIS, Sav. Phone Drover 9757.

Siuva geriausia ploną ir storų audinį, atida
rant viršų ir mašinerijų išsikelia su $ 4 Q Cfl 
viršum. Su visais prietaisais. Tik po I Q«wU

Mes išmokinant siųt, jeigu nemokate.

Šitas Pečius yra vėliausio išdirbimo
(Su gesti ir anglimis) vartojamas vasarų ir 

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

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

Pamatykite musų didžiausią pasi- 
skyrimą iš “Ice Baksiu,” lovų ir Di

M 3224-3226 So. Halsted St.,
■aS

sako, kad savininkai tų Certifi-

kas gi išmokėjimo jiems pinigų 
yra pažymėtas paminėtame 
Warranty Deed ant 99 metų.

Akyvaizdoj tų visų dalykų ir 
kįla klausimas, ar negerai butų,

da vi mo viso turto, esančio jo 
rankose, žmonėms? Tada tai 
žmonės, kol namus išparduotų

trumpesnį laiką išrinktų savo 
pinigus raudomis ir turtas 
pasiliktų jų rankose, ir lokiu

s, ne laukiant 99 metų.
Išklausius šitų Memoranda, ir

paskirtas komitetas iš 16 žmo
nių ištyrimui visų dalykų, ir su-

susirinkimo kuriame bus miro-

kan lieji žmones:

Hertmanavičius, 3) Jurgis Rim
kus, 4) Juozas Rachunas, 5),

vilas Barauskis, 7) Jonas Side- 
revice, 8) Rokas šiliukas, 9)

F ra nei šk u s Pa u ša s,

Pakalnis, 14) Leonas Nor-

Padengimui išlaidų susirinki-
lllvz UCUllVOlU trii A AŪ4 a kJ

kurių už svetainę užmokėta $3, 
o $1.12 pasiliko tolesniems rei
kalams.

Atlikus visus kilus reikalus 
Komitetas susiorganizavo se
kančiai:

Pirmininkas Antanas Visba- 
ras; Sekretor., J. J. Hertmana- 
vičius; Iždininkas, Juozas A.

Pirmininko tapo Adomas Kalė
da ir Juozas šeštokas.

Šitai valdybai komiteto tapo 
prisakyta ištirti nuodugniai vi
sus dalykus, ir potam perstaty
ti juos susirinkime pilno Komi
teto, o tas apsvarstęs dalykus, 
pakvies didesnį būrį depozitorių 
ir jiems perstatys, kas privalo
ma daryti. K

šiuo pasibaigė susirinkimas 
valandą po pietų.5

J u ozas Rachunas, Pirm.
Jeronimas Sėderevicze, Rast.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pet 16 me- !' 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. B

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietai ir > 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. [
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street !

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. W. YUSZKIEWICZ
esi

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

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

JOHN X SME LU/VIMA..
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospital čse Ir 
Phiiadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodif 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 8. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antri# lubą.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA? 
Kas turi skaudamas arba silpnas aki., 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas maa

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicaf*. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

Dr, Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ava. 1>«| 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto fid vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po ptot** 

Tel. Haymarket 2484.
...........  ■■■■   ■ *     ' ■ ■■■>■...........     *.......... I'. i I ■ i 1

Daktaras WISSIG,
Seno Krajaus

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialistas iš
GYDO VISAS LI

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo,

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

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

Efirzaminadja »ti-

D R. H AI
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* Diw» 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Ras- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujd
dengia man jusrj tikrą ligą ir jei ai ap- 
niimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų uveikata ir 
spėka bus Jums uugrąt.inta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne pria imituotąją, 
Tikras specialuias' neklaus ją*, kur jurna 
akauda ir kokią jus ligą turite, bat jh 
jums pasakys pats, po apšiurėjimo

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatbrį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

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

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir vaiką lig;. 
Ofisas ir Gyvenimas;

3600 S. Halsted St., kampa* 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

»K> J.l

f Dr. Povilas Žilvitis
■ Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
t 3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

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

3149 S. Morgan St kerte 32

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir

Taipgi Chroniškų I
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 i 
ir nuo S iki 8:30 vaM. Necieiio 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 637.

Valku 
igu

iki 2 j>o piel

Dr S. Biežis
Gydytoja* ir ChirurgM 
Ofisas 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9
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CHICAGOS
ŽINIOS

Remkite gerą darbą.
Chicagiečių domai. Jau daug

tėjo p. .J. Šerno padėjimą, bet

mą, tuom reikalu padarė kelis 
susirinkimus ir išrinko komite
tą surengimui koncerto p. šer
no pagerbimui. Komitetan įeina: 
gerb. M. Jurgelioniene, M. Da-
mijonai tienė
Norkus.

sinį peną lietuvių visuomenei sa

ki tarnavusį a įsi lanky

liti sekančiose vietose:

o

vitt st.

Organiz. Komitetas.

gru namais, 5320

\ įsi mam ai 
šiaip nuostolių 
$12,000.

išliko
u z

fabrikantas.

rie butų galėję
mano, kad

čia greičiausia

popieras.

pirmųjų
Tiems, kurie neturi 
lopieru, neduodamu

(Tąsa nuo 1-mo pusk).
Kilo kiek ginčų su advokatu ir 

apie vertybę banko namo. Ban-

žiau jį vertino ir jis atvirai pa
sakė, kad “su dideliu džiaugs-
inu pantu 
tų $35,000.

liudytojų kėdėn pasaukta vie
nas lenkas, kuris tvarkė Tana-

dar 1912 m. Jis pripažino, kad 
net tada banke truko $2,000 pi
nigų ir ant tiek Tananevičius iš
davė notą. Belo, jo nuomone,

apkainuotas - apie $50,()(X) (na
mas buvo apkainuotas $115,- 
00R). Tananevičius boto sake-

banke nuo 1907 m.

lti, 1916.

knygas, bet palikti lik “slips’ 
us” ir dėti tuos pinigus atski
rai. Bet už 9 dienu Tananevi- c

IHLLl IS.

gai trims žmonėms, jų
Baltulis paėmė pinigus ir

blogame*

vicious $250 ir iš Budrike) -$200.

primime.i ima

Tiiimnevičius norėjo 
valsliiinj bunka ir t

išrašė notą ant vardx> Tanane- 
viez PtPblishing House ant $10,-

ant $5,000.

gan ion

tas $32,000.

ving Bunk
i .i:.. “...........

tuksiančiu doleriu ir tas bankas v c

atsisakė certifikuoti Tananevi-

nanevičius nebeg 
nigu.

jų, nesimato. R'ept.

': j; j.r.1.1..

Pranešimai RASTA-PAMESTA. REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMe

Town of Lake. — šiandie 
liepos 4 d., įvyks prakalbos Bli-

rajonas ir vietinė LSS. 234 kuo
pa. Bus kalbama apie karę ir

Naujienų Bendrovės piknike, ne
dėlioję pasitaikė rasti moterišką kre
pšelį su $1.93 ir kitokiomis smulk
menomis. Kam tat priklauso, gali 
atsiimti, tik prašau pirmiau parašyt 
laiškelį, kada nori atvažiuot, kad ra
stu mane namie. — J- Jankauckas, 
1523 Wicker Park Avc., flat A., Chi
cago.

REIKALAUJAME merginų dirbti 
prie elektra siuvamų mašinų, siuvi
mui senų maišų. Patyrimo merei -

REIKIA DARBININKŲ

Visi atsilankyki t 2 vai. po pie- 
. įžanga dykai. Komitetas

REIKALAUJA DARBININKŲ.

Cicero, III

(Jukniaus) svetainėje. Prakal-

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

1 mūrininko
1 kalvio (prie geležinkelio)
1 plumberio
1 elektrikO-inžinieriaus
20 dailydžių

Western Bag and Burlap Co. 
25 and Wallace St, Chicago. 

—. .......   ' -i— ■- . i.. . ..... a..
REIKALAUJAME rakandų dirbė

jų ir nudirbejų. Gera mokestis. At
sišaukite luojaus.

GOLDENBERG h URN1TURE CO 
1307 S Halsted St., Chicago.

.. ...............  ——r----- i.......■■■(■i. ■ j . . .......

REIKALINCJA vedusi pora, kuri 
norėtų gyventi prie manęs ii* nau- 
doties mano rakandais ir prižiūrėti 
mano 10metų vaiką; aš cinu dirbti; 
esu našle. Meldžiu atsišaukti šiuo

PARDUODU arba išmainau mūri
nį namą; mainau ant mažesnio na
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas North- 
West dalyj, gražioj vietoj, arti dvie
jų karų linijų. Raudos neša $44 į me
nesį. Klauskite savininko: V. Ascila, 
1617 N. Robey St., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS

nekito dalybauti. Labai svarbu

Komitetas

Chicagos Liet u viii Draugijų

parengė prakalbas dar vienoje 
miesto dūlyje, kur nesenai susi-

svet, Crowford avė. ir Harrison

bes adv. K. (ingis. Butinas rei
kalas šios apielinkės lietuvių at-

Komitetas.

Demokratijos ir Taikos Kon

Fence on Democracy and Terms 
of Peace — prašo visų socialis-

ron ir

noinis.

o*

> or-
Žmoniu

Konferencijoj bus keliami ir 
diskusuojami demokratijos ir 
taikos klausiniai, taipjau finan-

uos,

\ddison

Mrs. Zofija Tikči union ė,
4552 So. Western avė., 1-ntas augštas

gia visuo-
Chib Bali

Morris Hillquit iš New Yorko, 
James Maurer, Penn. Darbo Fe-

Stedman, Lindley 9

reso atstovas Wm. E. Mason, ir

Rockford, Ill. — LSJB. pus-

302 E
si. Malonėkite atsilankyti visi 
nariai ir narės, nes bus renkama

M. Grinas, Rast.

Melrose Park, Ill

ir James svet.
kt* si. Bus svarstoma “Kovos“ 
namo ir visos organizacijos rei
kalai. A. J. Stoškus, organ.

8 kalvių 
G kurpių 
50 inolderių RANDAI
3 prie Gordon f y deri o
1 bl ek i ninku
2 prie saldainių dirbimo
2 mašinistų.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

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

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

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

ATIDUODAMA randon du kamba
riai del blaivų žmonių. Garu šildo
ma, elektros šviesa, visi patogumai, 
be valgio. 3-Čias augštas, priekis. 
3231 So. Emerald avė., Chicago 

Tel Yards ,3278.

MOKYK1S SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyrišky Drapanų Bargenai
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

i.... . ■'"""T .■■ . ................................................'nu........ ........ . ............ .....

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai ui* “wholesale’* kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chteago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

v ’w
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PARDAVIMUI

PARDUODU už nebrangią kainą 
bučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo. Biznis gerai išdirbtas per 
6 metus. Kas nori gerą biznį gauti, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dlailia- 
rašystės.

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

Miegok bile kur, bet valgyk
METROPOLITAN

RESTORANE
C. J. SMERLIN, Savininkas .
Atdaras visą naktį. Telefo

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

REIKALAUJAME prityrusių lei- 
berių į scrap yardą. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Kreipkitės į

Leopold Cohen Iron Co., 
31-ma gatvė ir Homan avc. Chicago

2219 Lake st., Melrose Park, 111.
'I------I it !■'■< V

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

Rokas Stafonas, 
3119 S. Halsted st., Chicago

TKI8INGIAUBIA IK GERIAUSIA 
LIKTU VlftKA

APTIEKA

DEN TĮSTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.
■4

REIKALAUJAME mėsos pjausty
tojo, lietuvio, luojaus.

Standard Market
1306 So. Main st., Rockford, Ill.

PARDUODU šešių kambarių mū
rinį namelį. Elektros šviesa. Par
duosiu pigiai iš pl’icžasties važiavi
mo ant farmų. Cash $800. Liku
sius $1050 po $15 kas mėnesį pri- 
skailanl nuošimtį. Atsišaukite ad
resu :

Lowe avė. Chicago

PRANEŠIMAS
DEPOZITORIAMS

Ut
gai visada \ ra saugus Lietuvių Valstijiniam Banke—- 
atsiimti kada lik nori. Jeigu nori, kad tavo pini- 
saugus ir galėtumai ant

1 w

k i e k vieno pareikalavimo 
juos gauti, lai pasidėk

s
u

'>,000.00

me Banke—.UNIVERSAL 
STATE BANK . Žmbnių 
pinigai sudėti šiame Ban
ke yra investinamj liktai 
į pirmos klesos užtikrini
mus, laip kad visada jie 
yra gaunami anl pareika
lavimo. Lietuvių Valsti- 
jinis Bankas yra stiprus 
ir parankus Bankas. Ka-

Banko šėrininkus, kurių skaitlius siekia virš 500 asmenų ir 
po nuolatine supervizija 5 valdininkų išrinktų per direkto
rius. Bankas yra atdaras 1‘ancdėliais, Scredom ir Bėtnveiom 
nuo 9 valandos ryto iki 5 valandai po pietų, o Utarninkais, 
Ketvergais ir Suhatom nuo 9 valandos ryto iki 8:30 valandai

aiimant piniRtn. Moka 13.00 nuo Šimto už padėtus pinigus. Nuošimtį išmo
ka Sausio ir Liepos neneši tose. Daro paskolas pirkimui ir statymui namų, 
siunčia pinigus į Europą. Kandavoja bankines skryneles, apsaugotas nuo 
ugnies ir vagių po $3 00 metams. Parduoda laivakortes.

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

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

---------------------------------- -----------------——,—j—i—t

REIKALAUJAME lietuvio į drug 
ore (apticką). Pageidaujama pa

John J. Boehm,
1901 So. Halsted si., Chicago

BEI KALINGAS vaikas apie 16 mė
ly plovimui indų vakarais. •

3510 So. Halsted si. Chicago

I 1. EI K AI > A U J A M E darbini n k ų
prie varstoto ir surankiotoji;, patyru 
šių prie piclyčių.

Mason Davis & Co.,

REIKALĄ t '.JAME 2 duonkepių 1- 
mos ir 2-ros rankos’. 
3838 So. Kedzie avė. Chicago

REIKALAUJAME moterų prie tva- 
ymo skudurų. Geriausia mokes- 

1008 W. Lake St., Chicago.

REIKALAUJU gero barberio. Pa
stovus darbas. Arba jeigu kas nori 
pirkti, parduosiu labai pigiai.

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

adresu:
A įsišauki te luojaus

M. R.,

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ. 
Mokame augščiausią komišiną. Turi
me geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

PARDUODU greitai sąliuną, 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.

ButalMW raeeptwH «■ itldliiauai* atyia,, 
adUurlat, ar tie racaptai Lietuvei ar 
Amerlkaa daktarą. Tai vienatini lia- 

tuvlika aptieka Baatana ir Maaaacha* 
aetta valstijoj. Gyduolių galit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikua, o ai prisiu
siu per axpre*t«

K. SidlenjisRisii
Aptlekorluu ir uavlnlnkas 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

4— s

PARDUODU u gerą jauną, 
7 mėnesių ani-

Tel. Drover 7042

ziaus ramalvk
416 E. 50 Place.

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

setą vėliausios stailes už $30, valgo
mojo 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 avė., 

Chicago, Ill.
.............. .......................v.................................. .....................j------ - ----------

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

K

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMAI-ŽEMĖ

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėdama už la
bai nupigintas kainas visokie lavo
nai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visokį kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už sąvo darbą g varant uo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

HOSIER 5Y5TEH
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 mašinos musų siuvimo sky
riuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

118

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-ios gatvės,

’elephone Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Litrų. ; "

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys I0C 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

..... ....... ........ ..... .- -................... ......... .  .... .............. ....... .-i

Telephone Drover 969>

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Special ii t Moleriikų, VyrUkų, Valkf 
ir visų chroniškų Jijrų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—3
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34'ST^

CHICAGO, ILL.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

Gyvenimas yra
\ tuščias, kuomet

I

1
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Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTKD u* 22-ra GATVĖ

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau Alekso Slaseril savo se
nojo bartenderio. Aš noriu, kad 
Tamsta sugrįžtumei prie manęs. Ta- 
mista pats ar kas kitas jį žinąs lai 
atsišaukia k negreičiausiai.

; Smith, Tefft, Indiana.
Phone 506-M-l-Kouts, Ind.

»■'».. ................... ..... ............... ... ....... . ..........
.Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 

šalimo ir pusseserės Elenos šatuny- 
tės, Kauno gub. ir pavieto, Balni vos 
kaimo, Vilkijos parapijos. Meldžiu

Adolfas Matusiavičia, 
1216 — 7th avė. Moline, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juoza
po Meilinavičiaus, Medeliškių kaimo, 
Šilalių parapijos, Raseinių pavieto, 
Kauno gub., Girdėjau, kad pastaruo
ju laiku gyvena Chicago Ill. Jis pats 

lai’ kas jį žino, malonėkįte atsišaukti. 
a M A. StansloVas,

6046 Lafayette Ave, Chicago, Ill.

v

1 W. Washington st. 
Chicago, Ill.

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
hučernes arba saliuno. 
kite. Atsišaukite į 
4515 So. Union Avc.,

Pasiskubin- 
J. Grig., 
Chicago, 111.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Te). Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

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

Tel. Humboldt 97.

m as.
Mes vartojam pa- 

JB y JT gerintą Opbthal- 
jt* mometer. Ypati- 

ANkJUtf nga doma atkrei- 
* piaina į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11

4649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

* -a

Daug Gyvasčių Pražuvo I
Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką sipruiną, kurį jus turite tureli, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus horėtut but? J
Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro clastiškus žingsnius, priduoda J - 

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

sekmes teisingu gydymu. •<- :i«‘

Parodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

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

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

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
/ pasitarimai dykai. H

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

y
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yra Kurio Jus Reikalaujate.
kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skaros, spuogus, rudas plotinas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji-

\

ausu, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl-jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Dr1. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO
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