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KREIPIASI Į VATIKANĄ

Kancleris kalbės apie taiką
Amunicijos darbininku streikas Vokietijoj

ųš kovojate už

PADIDINIMO

riuomenen

Naudoja plieno patronus.

Chicagoje ir apielinkėje

NUBAUDĖ VIENIEMS 
METAMS KALĖJIMO.

GALI KILT MOTERŲ RU 
BŲ SIUVĖJŲ STREIKAS.

jų pataikų- 
iškilmingai 

kariu o-

armijon įstojo viso 
liusonorių.

KANADOJ JVEDAMA
KONSKRIPCIJA.

vincijoms, taigi ir Kataloni 
jai, pilną savyvaldą.

DARBININKŲ, KAREI 
VIŲ IR VALSTIEČIŲ 

ATSIŠAUKIMAS.

kareiviai iškė- 
tuo kviesda- 

broliavi- 
ę jiems

KIEK JSTOJO SUV. VAI 
STIJŲ ARM U ON?

Konskripcijos kiaušiams ne 
bus leidžiama žmonių bal 
gavimui.

AMUNICIJOS DARBININ 
KŲ STREIKAS VO

KIETIJOJ.

Samdytojai u 
nai, sako, labai 
pasitikę atvykusi 
mene.

Dedama pastangų, kad susi 
taikius be streiko.

lOrikininkams
• P.O dienu, kad

M W0 kareivių maršuoja 
link Pekingo.

Tananevičiaus giminės 
gavo $266.000

TSIEN TSIN, Kynija, lie
pos 7. — Kynų monarchijos 
dienos suskaitytos. Gen. 
Čang-Hsun nesitikėjo tokio 
pasipriešinimo, kokį dabar 
jam parodo respublikos šali
ninkai. Telegrama iš Tsien 
Tsin’o sako, kad respublikos 
šalininkai pasiuntę 20,000 
kareivių ant Kynų sosti
nės Pekingo. Didžiulė res
publikos šalininkų armija 
randasi tik 30 mylių atstu 
nuo Kynų sostinės. . *

Čang-HSun teturi tik ko
kius tris-keturis tūkstančius 
kareivių. Vadinasi, monar
chijos padėjimas beviltis.

Bijomasi^had Čang-Hsu- 
n o k a r i u o m e n ė neapiplėštų 
Pekingą, prieš apleisiant jį. 
Eina gandas, kad monarchi
jos šalininkai rengiasi sude^ 
ginti puikųjį karaliaus pal(>

KYNŲ MONARCHIJOS 
DIENOS SUSKAITYTOS

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

VOKIETIJOJE STOKA 
VARIO.

OTTOWA, liepos 7.—Ka- 
n ados atstovų butas vakar 
antru syk priėmė — 118 bal
sais prieš 55 — premiero Bo- 
rdeno rezoliuciją, reikalau
jančią įvesti Kanadoje ver

Vokiečių valdžia tvirtina 
kad Belgų kardinolo Mer 
ciero kaltinimai neturį pa 
mato.

NEW YORK. — Jei kaip, 
tai New Yorke gali kilti di
delis moterų rūbų siuvėjų 
streikas, kuriame butų įtra
ukta apie 60,000' moterų rū
bų siuvėjų.

International Ladies Gar
ment Workers unijos valdy
ba ir samdytojų įgaliotiniai 
betgi deda pastangų, idant 
susitaikius be streiko. Ma
noma, kad samdytojai išpil
dys, jei jau ne visus, tai bent 
didelę didžiumą siuvėjų iš
statomų reikalavimų.

viršininku. Dabar tos fir
mos viršininku yra jo sėb
ras M. Z. Kadzievskis, buvUK 
sis banko manadžeris. Kny- 
gvedės klausinėta apie kom- 
panijos turtą, skolas, stovį 
ir tt.

Paskui liudytojų kėdėn 
pašaukta p-lė Anna Bell, 
knygvedė firmoj Tananevicz 
Publishing House. Klausi
nėta, kodėl vertė knygų ir 
spaustuvės mašinų nuolatos 
didinta, taipgi apie firmos 
įplaukas ir išplaukas. Iš jos 
liudijimo paaiškėjo, kad Jo
nas M. Tnaanevičius gauda
vo iš tos firmos nuolatinę 
algą ir skaitėsi jos darbinin-

Rusija protestuoja prieš 
savo talkininkr -

a: #.v i • • • 'atsišaukimą į visus 
, graudendama “ati-

JONO TANANEVIČIAUS 
BYLA.

Vokietijoj, be to, esą, di
delė stoka ir gurno. Dauge* 
lis trokų dabar vartoja tftO* 
dines senis vietoj guminiu

—konskripciją.
Atstovo Wilfrid Laurier 

s’o pataisa, reikalaujanti

Kad atsisakė registruoties 
birželio 5 d.

Jonas M. Tananevičius pasiėmė 
iš banko $75.000

SOCIALISTŲ PARTIJA 
AUGA.

kulkosvaidžiams. Tatai be
tgi nedavė lauktų pasekmių 
patronai neišlaiko parake* 
spaudimo ir sutrupa, pagė* 
dindami kartu ir patį kulko
svaidi.

KOPENHAGEN, liepos 7 
— Vokietijos užsienio reika
lų ministeris, Alfred Zimme
rman, pran^ė reichstago 
komisijai, kad valdžia krei
pusis^ Vatikaną pasiaiškini
mu kas del paskelbtojo fran
euzų spaudoje Belgų kardi
nolo Merciero laiško, kuria
me jis kaltina Vokiečių val
džią delei žiauraus elgimosi 
su užimtosios Belgijos gyve
ntojais. Valdžia davusi su
prasti popiežiui Benediktui, 
būtent, kad šitie kaltinimai 
neturį jokio pamato.

Vokiečių spauda atvirai 
kritikuoja kardinolą Mercie-

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

Išpildo darbininkų reikala
vimus; 6000 darbininkų 
dar streikuoja.

Jonas M. Tananevičius tuk 
stančius dalino savo gimi 
nėms. “Mes nekalti”, sa
ko bankieriaus advokatas

pasimatymo! kol pasibaigs 
dabartinė karė.

Uždrausdama degtinės iš- 
dirbimą valdžia, sakoma, ne
teks savo ižde $250,000,000, 
kurie ten įplaukdavo muitų 
(akcizų) pavidale.

NEW YORK. — Laivų 
statymo firmos pradeda nu
sileisti. šešios jų jau išpil
dė savo darbininkų reikala
vimus, kitos irgi rengiasi pa
sekti pirmųjų pavyzdžiu. Tų 
firmų darbininkai, kurios 
griežtai atsisako išpildyti 
darbininkų reikalavimus, 
dar tebestreikuoja; jų skai
čius siekiąs 6000—7000 žmo
nių.

PARYŽIUS, liepos 7. —) 
Oficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad vakar vokie
čių armijos atkartotinai at
akavę franeuzų pozicijas 
ties Mont Carnillet, Le Cas
que ir Le Teton, Champag
ne fronte. Ypačiai antrojoj 
vietoj mušis buvęs pasibaisė
tinas. Suglaustomis kolum- 
nomis vokiečiai puolėsi ant 
franeuzų pozicijų. Juos pa
sitiko franeuzų kulkosvaid
žių kulkų lietus. Po pirmo
jo užpuolimo tik krūvos vo
kiečių lavonų pasilikę mū
šio lauke. Vokiečiai dar ba
ndė atakuoti franeuzus, bet 
vis be pasekmių.

Meuse upės pakraščiuose, 
Verduno fronte, franeuzų 
artilerija apšaudė vokiečių 
pozicijas ties 304 kalva.

Hamburgo streikas, kaip 
sako atėjusi telegrama, gra
sina persimesti ir į kitus Vo
kietijos miestus taip, kaip 
tatai buvo pereitą bal. mėne-

tiečių Atstovu Tarybos Pil- 
domasai Komitetas atsišau
kia į visuą Rusijos piliečius 

įtempti visas 
ėjus armijai.

NEW YORK. — Liepos 4 
d. viename New Yorko soci
alistų susirinkime, laikyta
me didžiulėje Websters sve
tainėje, partijon įstojo net 
80 naujų narių. O tokių su- 
sirinkimų liepos 4 d. New 
Yorko socialistai surengė 
daug. Kiek kitur įstojo, dar 
nežinia, bet ir tas vienas pui
kiausia liudija apie socialis
tų partijos įtekmę.,

sako, kad pati Graikijos 
liaudis privalo pasiskirti 
sau valdoną, o ne talkinin-

truoties ir eiti kariuomenėn.
Girdi, velybut deportuotais 
atgal i Rusija, nei eiti ka-

LONDON, liepos 7. — A- 
tėjusios iš Haagos žinios sa
ko, jogei ten gauta patikėti
nų pranešimų, būtent, kad 
šiandie Vokietijos kancleris, 
Bethmann-Holhvegas, laiky
siąs ilgą kalbą reichstago 
posėdy j. Savo kalboje jis 
buk išdėstysiąs Vokietijos 
karės tikslus, kitaip tariant, 
kokiomis sąlygomis Vokieti
ja sutiktų taikinties netik su 
Rusija, bet ir jos talkininkė
mis: Anglija ir Francija.

ANGLŲ KARĖS STOVY
KLA FRANCI JO J, liepos T 
— Suimti vokiečių belaisviai 
tvirtina, kad Vokietijoj veik, 
visai nebegalima gauti ve* 
rio ir misingio. Delei tos 
priežasties vietoj varinių ir 
misinginių patronų vokie
čiai dabar pradėjo dirbti 
plieninius. Užgriebti vokie
čių šautuvai šitą pilnai pa
liudija: daugelyje jų rastą 
plieniniai patronai: Suim
tieji kareiviai pasakoja, kad 
buvo daryta bandymų pana-

Lenkas Frank Stym (?> 
liudijo, kad neužilgo prieš 
Uždarysiant banką jis pasi- ; 
dėjęs ten $140. Jam išdavė 
tik “slip’ą” paaiškindami, 
kad dabar negalį įrašyti jo * 
depozito į jo knygelę. / '

Bet svarbiausius liudiji
mus davė paskutinis valsti
jos liudytojas, Barett, kuris 
egzaminavo Tananevičiaus 
knygas jau bankui užsida- 

gerai 
skaitlinėmis ir buvo didęliu ^ 
smugiu gynimo pusei. Jis 
prirodė, kaip nuolatos real 
estate vertybė buvo keliama, ; 
kiek už kiekvieną žemės plo
tą mokėta, kiek kainavo pa- . 
gerinimai ir kiek uždarant 
banką buvo tos nuosavybės 
apvertintos.

Iš jo liudijimų matyti, kad 
Tananevičių šeimynai ban
kas buvo pilnu pinigų kiše- 
nium, iš kurio jie galėjo ka-, 
da norėjo ir kiek norėjo pa
siimti pinigų.

(Tąsa ant 2 pusi.). Ą

butų atiduota visuotinam 
žmonių balsavimui, sumuš
ta 49 balsų didžiuma.

Chicago, III., Subat& Liepos (July) 7, 1917

k i1 r re i k a 1 a u j a m a u žd ra ustj 
— laike dabartinės kares — 
degtines išdirbimą. Bilius 
priimta 54 balsais prieš 34.

Alaus ir vyno išdirbimas 
tuo biliumi nepaliesta. Juos, 
vadinasi, bus galima išdirbti 
ir pardavinėti 
šiol kad buvo.

Degt i nė’š 
duodama lai

Valstijos prokuroras jau 
užbaigė perklausinėjimą sa
vo liudininkų. Daugybė liu
dininkų, buvusių Tananevi
čiaus depozitorių, liko neša
ukta, nors jie buvo pakvies
ti ateiti teisman liudyti. Ir 
būrys tų nešauktų liudinin
kų, daugiausia moterų, kas
dien rinkosi teisme, laukda-

kar vokiečių 
lė baltu vėliavų
mi rusus atnaujin 
mosi. Rusai ats 
artilerijos ugnimi

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ TALKININKŲ ŠEI 
MYNINKAVIMĄ GRAI

KIJOJE.

ste, Ispanijoje, laikė susirin 
kimą 60 Katalonijos senato 
rių ir atstovų Ispanijos par 
lamente. Susirinkusieji kaip .kiama streiko, jei pavarytie 
vienu balsu nutarė reikalau
ti, kad Ispanijos valdžia su-’gal

ie karaliaus Konstanti
ne! pačią 

formą, 
nepas-

A. dress:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILLINOIS

TELEPHONE CANAL ISOS

ROMA, liepos 7. -— Atė
jusi iš Italų sostinės telegra
ma sako, kad gen. Cadorna 
armijos ir vėl atnaujinę ofe- 
nsivą prieš austrus. Kelio
se vietose italai išviję priešą 
iš y tin svarbių pozicijų. Au
stru C'
pasisekimo

jiegas
uValstięčiąĮ! Duokite ar

mijai duo^o$! Darbininkai! 
Musų aririij^i tegul nesto- 
kųoja amiĮpSeijos! Kareiviai 
ir oficieri$i! Vykite frontan 
kaip tik galite greičiau! Pi
liečiai ! Te^ul nei vienas jū
sų nevengia savo priedermės 
tėvynei.

Kareiviai ir oficieriai! At
minkite, k
Rusijos la|m^ ir laisvę, už u- 
mią visuo&ą taiką!”

Laikinoji Valdžia taipjau 
išleido ;
piliečius, 
dėti šalin |visus asmeninius 
interesus ir
žmogus pMfeti arihijai, ku 
ri eina gejbęti Rusijos, joj 
žmonių M rusų revoliuci

IINGTON, liepos ’ 
Valstijų senatas va 
tinai priėmė t.v. ma

PETROGRADAS, liepos 
7. — Laikinoji Rusijos val
džia vaka įteikė talkininkų 
ambasadoms notą-protestą, 
kur griežtai pasmerkiama 
jos talkininkių — Anglijos ir 
Francijos — šeimyninkavi- 
mas Graikijoje.

Rusija sako, kad jos tal
kininkės gerai padarė pra- 
šalindamos karalių Konsta- 
ntiną. Jos betgi neturėję 
jokios teises paskirti Graiki
jai naują kar 
turi priklausyti pačiai Grai 
kijos liaudžiai. Ji taigi, ( 
ne talkininkai, turėjo spręs 
t i ap 
no pavaduotoją 
Graikijos valdymosi

Notos tekstas dai

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered ai Second Claw Matter March 7, 1914, at the Poat Of flea at Chicago, Ill., under the Act of March L 1879.

KLOBE, Ariz.—Pagalios jau atvyKu į 
ralės kariuomenės-^ būriai
Jiems betgi bėra kas veikti- 
bent tuo tarpu. Kasyklų di

PETROGRADAS, liepos 
3. — Darbininkų ir Karei
vių Tarybų suvažiavimas ir 
Valstiečių ^Atstovų. Tarybos 
Pildomasai Komitetas išlei
do šitokį atsišaukimą i ar
miją ir į piliečius:

“Rusų revoliucinė demok
ratija šaukė visų šalių žmo
nes padaryti visuotiną tarp
tautinę taiką. Europos žmo
nės į musų šaukimą neatsi
liepė. Jūsų apreikšta pasku
tinėmis dienomis spėka, or
ganizuotumas duoda dau
giau svaros revoliucinės Ru
sijos balsui, — balsui atkrei
ptam * į centralių valstybių 
žmones, į visų neutralių ir 
-talkininkų šalių žmones.

Šioje sprendžiamoje vala
ndoje Visos Rusijos D^rbin- kalėjimo 
inkų ir Kareivių Atstovų Ta 
rybų Suvažiavimas Vals-J Jie griežtai atsisakė

A M S T E R D A M, H o 1 a n d i - 
ja, liepos 7. — Associated 
Press praneša, kad Hambur
ge, Vokietijoj, kilęs visuoti
nas amunicijos darbininkų 
streikas. Valdžia, kuri da
bar valdo Hamburgo amuni
cijos dirbtuves, tuoj pašau
kusi kariuomenę — numal
šinimui nepaklusnųjų strei
kininkų. Ketvergo vakare 
kariuomenei paliepta šauti į 
tvarkiai marguojančius dar
bininkus. Pasekmėje — vie
nas demonstrantų nušauta 
ant vietos, o vienuolika kitų 
sunkiau ar lengviau sužeis- Ūkanota, truputį šilčiau

kad greičiau užbaigus bylą 
nutarta jų visai nešaukti. Ii 
vakar po piet, prokuratūra 
išklausius p a s k u t į n į 
liudytoją, pranešė, kad j 
baigia savo darbą. Pa 
po trumpos pertraukos, 
va k a re, Tan an e v iči a u s a d\Fo - 
katas pasakė savo įžanginę 
ginamosios pusės kalbą.

Iš pat ryto prokuratūra 
pašaukė liudyti vieną namų 
statymo kontraktorių, kad 

banko namo vertę, ir kuL- 
traktorius pridavė smulk
menišką aprokavimą mede- 
gos ir darbo, reikalingų to
kio namo pastatymui.

Paskui vienas Riverside 
nekilnojamos nuosavybės 
pardavėjas liudijo apie ver
tę žemės Riversidėj. Po jų 
tęsiasi užvakar neužbaigtas 
Okun’o perklausinėjimas.

Po to buvo kvočiama fir
mos National Asphalt Paint 
and Roofing Co. knygvedė. 
Tananevičius turi pirkęs da
ug tos firmos šėrų. Beto, 
jo švogeris Okun buvo jos

NEW YORK. — Third A- 
venue Railway kompanijos 
darbininkai — motormanai 
ir kondulįioriaL — nebegalė- 

dabar gau
ną m o hi i s i na
re i ka-itid esnio užmokes 
či'o už savo darbą. Tuo tik
slu tapo išrinkta specialis 
komitetas, kuris turėjo pasi
rašyti po priimtais reikala
vimais ir įteikti juos samdy
tojams — visų darbininkų 
vardu.

Užtai dabar tapo pavaryti 
iš darbo visi minėto komite
to nariai.

Darbininkai, išgirdę tokį

FREEPORT, Ill. — Teisė
jas Landis nubaudė. 105 t.v. 
“slakerius,” kur atsisakė 
nuo karinės registracijos, 
birželio 5 d. Didelė didžiu
ma jų nubausta iki 1 metų 

Nubaustųjų tar
pe randasi ir keli lietuviai, 

regis-

MADRID, Ispanija, liepos begėdingą kompanijos elgi
mąsi, nepaprastai sujudo 
Skubiai organizuojamasi 
kad atsirėmus prieš didžių
jų patriotų užgaidas. Lau-

|f.♦ ■ t, {r*, t«F t

j-Jį •



Rengiamas su dovanomis: 1) $10 Auksu; 2) Gintaras

$11; 3) Skrybėle $2; 4) Nedėlinis laikraštis 1 metams

Simano
Teatkanto

rališko
nuomenės Kl
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Kada
nuo

Jono Tana
neviciaus

Tikietas 25c poraiPradžia 9 vai. ryto

Vienatinė Lietuviška Krautuvė
naujus

DR. M. HERZMAN
i vai

i n i

Daktaras
Specialistas iš

awns

OK. W. YUSZKIEWICZ

Scholl StudioHit

Geriausias

FOTOGRAFAS

1553 Milwaukee Avenue

Tel. Drover 8167

Mes rekomenduojame Jį

WHHHH

irba alkoholį, tesudega už 1c per 4 
gvarantuoja- 
sugražinti, o 

Kaina su prisiun-

ir K. Jamontas, 1840 So. Halsted st., Pikni
kas įvyks GEORGE M. CHERNAUCKO dar
že, Liepos-July 21 d. 1917. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Tikietus galima gauti ir prie vartų. 
Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro. Jeigu ne
norėsite arklio, gausite tą pačią dieną gry
nais pinigais.

} už išliuosavi- 
klesus iš viso- 
ekonominės it

imdamas domon Rusijos revo
Ii u ei ją, sako: w

Iš Darbininkų ir Socialistų 
Judėjimo Svetur.

but jokių abejojimų. .Jie aiškiai 
užreiškę, kad kares metu užim
tosios teritorijos negali but jo

sią metų birželio 3 d. mieste 
Leeds, Anglijoj, įvyko darbinin
ką ir šiaip demokratinių orga
nizacijų konferencija. Konfe-

Arti North Ave. ir Robey St.

cnrimid nuturima nerdirb- 
U 13 seno, prasto smuiko f naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertis smuikas.
Jfcsu praktikavęs 37 metus 

ta darbą.:
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 31G1 

Prof.
kas panedčlį ir

|Jšvarbi Anglijos Darbininkų 
Konvencija

daug ženupi
vvbes ir kad v

kiek pažymėta 1 
nevičius beto es

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGO J.

J. J. STASULANIS
y r , . i

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 įvairius muzika- 
iiškus instrumentus 
dirbu ir senus taisau 

ėnviftnftf imtorirn

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Iškilmingas Piknikas
Su dovanomis puikaus auksinio Laikrodėlio, pa
aukoto per narį Jonų Kazakauską, Laikrodinin
kų ir Jubilierių, 3255 S. Halsted St., prieš 33čių st 

Parengtas Dr-tės Šv. Jono Krikšt.
Leafy Grove (A. Blinstrupo Darže), 

Willow Springs, Ill.
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džia, musų viešpataujančios 
Mėsos ir- jųjų spauda sako 
pirmininkas — negalėtų siųsti 
rasų revoliucijai sveikinimų ir 
linkėjimų, o tuo tarpu drausti 
Britanijos žmonėms tų patį daJ

ryti. O tai ir esanti priežastis 
kodėl pirmykštė valdžios opozi
cija dabartinei konferencijai iš

kili bildu pasikekytos remian- 
ties užkariavimo teisėmis. “Be 

kaip Rusija tai skel- 
anta, visari nereiškia, 
ibežiai pasiliktų visai 
Priešingai. Norint,

riu’oniasai Ko- 
broliškų sveik i- 

ir darbininkų

Tilgas ir geras žmogus, bankas 
buvęs vedamas sąžiningai ir tik 
jis turėjęs bankrutyti vien dė
lei išleistų prieš jį lapelių ir lai- 
kraščų (publications) ir kad ad
vokatas tikisi prirodyti, kad Ta- 
nanevičius bankicriaudainas ne-

le grafu.”
Pirmininkas savo

čiam Tananevičiui, ir padarius
Jono M. Tananevičiaus byla 

teisėjo ir advokatų nuomone 
užsibaigs utarninke ar seredoj

Didelis F*ikriilca.S
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. 
Kas nenorės imti arklio, gaus dvidešimts 
penkis dolerius grynais pinigais. Tikietus 
galima gauti sekamose vietose: George M. 
Chernaueko darže ir jo saliune, 1900 So. 
Union avė., John Gulbė, 3165 Archer avė.,

O su Riverside 
D vėliaus išsiaiš- 

Kiek laiko at- 
pardavė plotų 

Rivcrsidej už $150,000. 
į davė Tananevičiui už 

$75,000 .šorų ir $75,000 morgi- 
ofais Receiveris gi sugrąžino 
Šerus ir morgičius ir atsiėmė že
me. Tokiu budu vertė Tanane- c
vičiaus morgičių ant tiek suma
žėjo. Rpt.

J. KI.0WAS, ,
Tel. Canal 7270 

Prof.
Šokiai atsibun x_____ w

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

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

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

lo. Kaltinamasis 
<ad receiveris per- 
apkainavęs nuosa- 
jos yra tiek vertos, 

nygose. Tana- 
i išmokėjęs de- 

įtonams arti $100,000 vien 
rugsėjo mėn.

kalbą, pabriežė, kad kalenamie
ji, visų pirmaiusia tikisi prirody
ti, kad jie (t.y. Tananevičius) 

30 d.

Puikiausia proga kiekvienam atsilankyti j tokį iškilmingą 
Pikniką, nes dar niekuomet tokio nebuvo. Kiekvienas atsi
lankęs nesigailės ir šį pikniką atmintyje turės. Komitetas.

kares atlyginimų - taikos, pa
remtos tais pamatais, kad kiek
viena tauta turi teisės pati savo 
reikalais rupinties ir juos tvar- 

pirmas žingsnis 
mes reikalaujame, 

kuovei- 
ji pilnai 

Rusi-

c h džiausi u pasitenkinimu svei
kina Rusijos laikinosios valdžios 
paskelbimą anie savo išlaukine

aipo šalies išdavi
ni! jus stengiatės, 
ą padarius, atsaky

tiems, kad nepadarymas

“šita Didžiosios Britanijos ir 
Airijos darbininkų socialistų ir 
demokratinių organizacijų kon
ferencija sveikina Bušų revoliu
ciją! Dėkingumu ir džiaugsmu 
ji linki laimės rusų revoliucijai, 
kuri nuvertė priešingąją kultū
riniam ir socialiam besiplotoji- 
mui tironybę, pašalino nuolatos 
grūmojusįjį užpuolamąjį impe
rializmą rytų Europoj ir išliuo- 
savo Rusijos žmones, idant jie 
tą didį darbą — savo politinį ir 
ekonominį išsiliuosavimą — ga-

Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užgariedintu

išdavimas prieš Di 
rujų.*5

Kon f t're ne: joj 
gauta iš Petrograde 
legrama:

“Darbi ninku 
stovų Tarybc )S 
liti tetas siunčia 
nimų socialistų 
organizacijų konferencij 
se ir turi viltie 
Leedso Kon fe re 
laiku tarp liepoj

Pats .Jonas M. Tananevičius 
įvairiu laiku iš banko paėmė 
ant notų virš $75,000. Paskui 
jis sugrąžinę) bankui lik Tana- 
neviez Publishing House Šerais. 
Skolino ir kiti Tananevičiaus gi
minės 
kim ii

Bergmann’s Darže, Riverside,' 111. J 
įdžia 9-tą vai. ryte. Inžanga 25c porai. ®

'J'’ Nuoširdžiai kviečiame Gerb. visuomenę atsilankyti į šį puikų Pikniką, nes yra visiems gerai žinomas daržas, kaipo geriausia vieta del 
t , pasilinksminimų.* ' Kviečia KOMITETAS. raį)yfį. NURODYMAS: Važiuokite 22-ros gat. karais iki Riverside karų,o potam Riverside karais iki daržui. ajs.

Gerai lietuviams žinomas per lel me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

reikalingus bus visai naujas te
ritorijų sutvarkymas, taip, kad 
kfekviena tauta turėtų teisės pati 
apie save spręsti ir savim tvar
kyt ies. Tuo budu bus išrišti El- 
zas-Lotaringijos, Lenkijos, Au
strijos, Balkanų ir, gailaus, 
Rgypto klausimai. Visus karės 
klausimus turės padįs žmonės —

demokratiniais principais va- 
duodamies — nuspręsti. —

Tolimesniuose del tos rezoliu
cijos debatuose jūreivių unijos 
delegatas, kapitonas Tupper, už- 
reiškė, kad iš Vokietijos būtinai 
reikią reikalauti atlyginimo už 
tuos nuostuolius, kurių ji pada
rius Anglijos juroj 
tas jo užreiškimas sutiko visą 
audrą protestų. Ir kad jam bu
vo paaiškinta, kadi konferencija 
su jo reikalavimais visai nesu
tinka, kapitonas Tupper? pastate 
klausimą: Jeigu taip, girdi, tai 
kas jūreiviams atlyginsiąs nuo
stolius?

— Laivų savininkai 
to jam balsai iš salės.

Be to, vienas delegatas iš 
Glasgovo užreiškė, kad kapito
nas Tupper perdaug turįs drą
sos kalbėti Anglijos jūreivių 
vardu. Vokiečių jūreiviai visai 
neesą tokie dideli priešai Ang
lijos jūreivių, kaip kad patįš

GERIAUSIS PASAULYJ International prp 
sas. įkaista per save vartojant gasoliną, ke 
rošiną a...................
valandas. Sveria 6% svarus 
me Jeigu nepatinka, galima 
mes sugrąžiname pinigus 
tįmu $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail O. House, 
3343 So. Halsted St, Chicago, Ill

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaukių, inkstų ir pūslės, užnuodijamų 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. Praktikuoja per daugel} metų ir 
i&gydč tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1&00 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

£ TEL. Canal 2118 /t

į l)r. A. I„. VUŠKA į
J GYDYTOJAS ir CHIRURGAS V
4a 1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. A 
® Kampas 18-tos gatv. w|

tu su ja turi tvirto užsitikėjimo, 
kad carizmo puolimas ir demo
kratinių principų įsisteigimas 
Rusijos vidurinėj ir 
politikoj sukels kitų 
demok rali jose naują 
galingesnių pasistengimų įvy
kinti patvarią taiką ir įsteigti 
tautų brolybę. Turėdami lokį 
įsitikinimą mes pasižadame vei
kli bendrai su tarptautine demo
kratija už įsteigimą visuotinos

kalbėti 
vardu, 

kad plačioji šalies liau- 
ugiasi iš širdies, kad 
žmones išsiliuosavo ir 
dabar stovi priešakyj

Klaidos pataisymas 
ngįi ne viską, greitai advokatams 
klausinėjant, galima nugirsti ir 
suprasti, tad kartais pasitaiko, 
prieš savo norą, padaryti bylos 
aprašyme klaidą. Tokią klaidą 
pastebėjau savo aprašyme “N- 
nų” sc redos num. Ten pa saky
ta kad ant Tananevičiaus nuosa
vybių buvo užtraukta virš $87,- 
000 morgičių ir kad panaikinus 
Riverside morgičius, kurie sie
kė $75,000, pasiseka virš $11,- 
000 morgičių ant Tananevičiaus 
nuosavybių. Ištikrųjų gi tie 
morgičiai yra duoti Tananevi
čiaus kitiems ir j 
į banko iždią 
morgičiais, t 
kino, yra šiaip: 
gal Tananevičius 
žemės

prieš karę.
Konferencijoj dalyvavo viso 

1150 delegatų, atsiųstų sekamų 
lorganizacijų: nuo darbo unijų 
centralinių įstaigų ir vietos dar- 
hininkų partijų 209; nuo profe
sinių organizacijų 371; nuo Ne
priklausomosios Darbininkų 
Partijos 204; nuo Britanijos So
cialistų Partijos 88; nuo k i t u so
cialistų organizacijų 
moterų susivienijimų o4; nuo 
įvairių kitų organizacijų 118.

Konferencijoj pirmininkavo 
Robert Smiltie, žinomas Angli
jos kasyklų darbininkų vadovas. 
^George Lansbury, kurs turėjo 
^patiekti vieną svarbiausiųjų kon
ferencijos rezoliucijų, delei ligos 
negalėjo atvykti. Jis atsiuntė

Entuziazmu priimta, 
ShowdVn pasiute antrą i 
ciją, kuri skamba:

“Didužiosios Britanijos 
ninku socialistų ir demokrati

s pasimatyti su 
ncijos atstovais

> 15 ir 30. (Ap- 
Pildomasai Ko

mitetas randa, kad patogiausia 
vieta konferencijai susirinkti 
yra Stockholmas. Dienos tvar- 
Jka dar nėra pilnai nustatyta, bet

Rusiją, ir ką kareivijoj vadina- 
Tn£.**srrgįaustu frontu”. Ir mū
šy frontas yra suglaustas, mes 
įeiname išvien su musų broliais 
proletarais Rusijoj, ir Francijoj, 
ir Vokietijoj (aplodismentai), ir 
Austrijoj, ir Italijoj, ir Suvieny
tose Valstijose - išvien su viso 
pasaulio darbininkais, kurie vi
si yra savo valdžių prigauti, 
klastingai suvylioti, prispausti ir 
išnaudojami.

“Jeigu jus keiki 
jus reikalu u ja h. 
jus kaltiu 
kus užtai, 
kad karei 
kite 
kuogreičiausio

neeme p:mgų nuo
Kad tie pinigai, kurie buvo pa 
imli pradžioj spalio mėn., pri 
imti buvo apsaugoj 
turėjo būti laikomi
ne įrašyti. į knygą. Ir tik kad 
Kadzievskis su Baltučiu, nepai
sydami Tananevičiaus paliepi
mo, vėliaus paliepė knygvedei

taikos, kur. negeidžia, kad vie 
na kuri tauta viešpatautų an 
kitos, ar kad viena šalis prievar 
ta užimtu kitas šalis ar kitu šaC c

lių (’/alis. Mes reikalaujame tai

Musų revoliucionieriai savo 
principais tiki ne vien tik aka
demiškai. Jie pasiryžę juos 
įvykinti, ir jie juos vykina. Tai 
proletariato sukilimas. Kokį 
atsakymą mes turime jiems 
iduoti? Mes turime taipjau pa-

xai ngą iaiKą nuvę tokia me pa
dėjime kad jie dagi savo sielos 
nugalėję pavadinti sava, šita 
teise dabar grįžtanti jums iš 
tokios žemes dalies, iš kurios 
juOmažiausia buvę tikėtasi su-

» <mi> 'ft i awn n m

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |

Ant Dorų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot j
CARR BROS. WRECKING CO. J

3OO3-3O3& S. Halsted St*., Chicago, III. I

18-tos gatyės buvęs bankierius 
M. J. Tananevičius irgi skolino 
iš .Jono T ananevičiaus banko pi- 
uf.gų. Jis, rodos, buvo pasisko
linęs net $40,001, bet kitus ati
davė. Tečiaus visgi pasiliko sko
lingas virš $17,000. Skolino ir 
kili Tananepičiaus broliai ir kiti 
io giminės.

..... vedėtus gimine
tokiu budu ‘‘pasiskolino 
riu laiku iš banko pinig 
virš $266,000.

šiuo valstij 
kai tinimą.

tiniame judėjime 
mą darbininkų 
kios politinės, 
imperialistinės | 
išnaudojimo.”

McDonald užreiškė, kad 
lijos darbininkai džiaugiasi 
tikimu Rusijoj ne iš prie 
ne veidmainiaudami, ka 
džia kad daranti, bet iš 
širdies, dėlto kad' Angli 
bininkai stoja už tuos 
mok ratinius principus, 
nąs, kad jis galįs taip 
visų šalies darbininkų

Ibame apie laisvę, lygybę ir bro 
$ybę, tai mes, ką sakydami, ti 
ar manome, būtent, laisvę ik 
keletui žmonių, lygybę ne tai ai 
kitai žmonių dalelei, brolybę ru 
kurioj nors vienoj ar kitoj tau 
<oj arba rasėj, bet laisvę, lygy 
bę ir brolybę visame pasaulyj. 
’ “Parodykime mes savo “lai 
kinajai valdžiai” (konferencijo. 
<iidelis juokas), kad mes išmo

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba flilpnna akis, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

tvuj 9 rvto iki 1 po piet

1
^ *2?^, Parduodu: geriausius 1

Columbijos Gramofo- J
‘nus *r Hetuviškus rekor- ,

dus, Elgino laikrodė- H HH ’ ’ 
liūs, Diamontus, auksi- |į SSSgL I 

nius žiedus, auksines'rašomas plunks- į

nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- (

• tukus, peilius (Silver ware), geriausias " j

britvas ir pustus, revolverius, gasinius, (į . » ! 
gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem- i 
peles (flashlights) ir tt. į

g Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuvis- S 
S kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai s 
i nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų B 
2 siunčiu ant pareikalavimo dykai, širdingai kviečiu f 
I gerb. tautiečius kreip- /niMa'K ®
2 Ges pas mane, norint ] S
? 4'^Sauti gerą ir teisingą \\ J !I tavorą. —Kainos žemos. j
Į Su guodone, į
j JUOZAPAS F. BUDRIK |
į 3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, III. į

prie lo tikslo
ktid Britanijos
k ausi i paskell 
sutinka su demokratinė;
jos valdžios paskelbtąja užsie
nių politika ir karės tikslais.’1

Savo rezoliuciją pamatuoda
mas Souwden pasakė, kad del 
to, ką rusai supranta sakydami

Pabaigęs savo kalbą Tanane
vičiaus advokatas pašaukė liudy
tojų kėdėn buvusią banko knyg- 
vedę, rodos, Okun. Ji liudijo, 
kad Tananevičius su savo advo
katu rugs. 30 d. paliepęs Kad
žiu vskūui su Baltučiu neberašyti 
depozitų į knygas ir laikyti pri
imtus pinigus atskirai (tą patį 
pirmiau liudijo jie patįs — Ka
dzievskis su Baltučiu). Bet už 
kelių dienų Kadzievskis palie
pęs sutraukti pinigus į knygą J 
ką ji, nesakydama apie tai pa-

JUS GALETE ISAUGITI 

PLAUKUS
4 J* t

Pasekmingas, jnoks-* 
X Užkas gydymas dykai 
K Kiel vyru Ir moterių.

' l A? lums plau-i
Ar pražilę jusu plau- 

kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais Ir limpanti

Ar randas plalskote0a 
niežas odos galvos?

Ąi’ plinki, bei pra-» 
dedi plikti?

Ar kenkia kas 19 
PrlcS gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apšaus 
guoti jos. TTžsakyketo iluostrota kny
gute jusu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”-
Pnrafiita europoš gar- 

Kingo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži-

Gražybe plauku,-—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis sįin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 

išauginti plan- 
kios turėti gra*
žius plaukus.-žili plau- 
kai. Z___ S-Z_________
vones nuo užgariedintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galemo pertl- 
krentl kiekviena, kad 
gyduoles CA L V ACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prįsl- 
mstus sykiu su .Tusu 
antrašu. Męs išsluče- 
'mo kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knygute 
“‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
fieštoie savaite miau atspausto, kuponą^ Bestoje savaite. Jr aIuakete fiIanden.

UNION LABORATORY, Box 431, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, A
> Box <HH, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu del apmo-« 

kejimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsių
sti man tojads jusu dolerine dėžutė CaĮ* 
vaoura N, 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponu oil 
jusu antrašu.),

oieiiiuiftBieioiei
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Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

nei mirusi

in a

Aukos

imziu su žemi
ramumo

mu

viška Valstybinė Banka Amerikoje Korespondencijosuno

Metropolitan State Bank SHEBOYGAN, WIS

807-809 W. 35th St, kampas S. Halsted St

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus

ROCKFORD, ILIAtdara Utarninko, Ketvergei ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
mm

Baisu 
baisu!

debesys 
k voterio

Polici-
policijos

- neuz 
laimiu

eina laiptais 
važiuoti vienai 
.Jinai balta, ka

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms ši/s apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

vena
p:i veikslus. Ke
Dilins apvirto ii

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

sakiau tuos žo 
taip juokavau..

K. A.

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

n tais ir vis lauki 
kyšiu tų žodžių, 
kaip kankinasi

kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan 
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

— Tai negalimas daiktas, kad 
juos butų pasakęs vėjas! Ir aš 
nenoriu, kad tatai sakytu ve-

Del Patarnavimo Depozito
riams Bankas Atdaras 

Panedėlio 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 Panedėlio vakarais iki 8 vai., o

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

sutinka, 
kad tatai 

savo

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

gina jiebea įsakinėja į klausi 
m u s, rus tau j a, ga tava verkti.

Dr S. Biežis
(lydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877.

akimis žiuri į mane: ar aš pa
sakiau (uos keturis žodžius, ar 
gal jie tik pasigirdo jai viešnios 
sukuryj? () aš stoviu šalia jos, 
rukau ir domingai žiūriu į savo

nežiūrėdama į mane.
-Ką? - klausiu aš.

Dar svki... nuvažiuokiva

galo, nuvažiavo va 
Nadenka nei gyva, 
Jinai išblyškusi, lik- 
i... Aš padedu jai

do, Nadenka 
aš matau 

daro rizikuodama

žmonėmis 
eina Nadenką 

kaip jinai jieško akimis 
nęs... Paskui jinai ha i n

GERBIAMI TAUTIEČIAI
Paminėjimui musų pusmetinių sukaktuvių nuo uždėjimo šios krautuvės ir 

del didesnio susipažinimo su lietuviškąja visuomene, nutarėme padaryti di
džiausi išpardavimą ant visokių narni nių rakandų ant vieno trečdalio numa
žintos kainos, idant davus progą musų esantiems ir busiantiems pirkėjais 
nusipirkti sau reikalingus daiktus pigiau, negu paprasta kaina.

Kaip jau žinote, ši krautuvė yra Įsteigta ant korporacijos pamatų ir ji yra 
užlaikoma ne vieno žmogaus, kuris užsideda biznį vien tik del savo pelno, bet 
ši krautuvė kaip ir visos bendrovių krautuvės yra Įsteigta vien tik tam tiks
lui, kad palengvinus žmonėms nusipirkti sau reikalingus daiktus Už pigesnę

bai įdomi, o jeigu drg. Volan- 
giui nepatiko, tas da nereiškia, 
kad ir visiems rockfordicčiams

J. J. €., Chicago. — 1) Poli ci
stas neturi teisės be arešto kiš
ti rankos Į k i šen i us. Bet įtaria
mą žmogų jis gali iš viršaus ap* 
čiupinėti, ir jei užčiuoptų, kad 
kišeniuje yra ginklas, atimti jį. 
2) Vedant kalėjimai! daiktai ir 
pinigai atimama, bet kaitulys tu
ri reikalauti kvitos, kokie daik-

dideliu. Jai net 
kada jinai žiuri 

. bus, jei ji įsidrą- 
Ji numirs,

važinėlies. Vargšei 
ra kur begirdėti 
Prieitam nėra kam

mas -nuo jos mažų Kaliošų iki 
ledinio kalno pabaigos jai rodos 
n opa prasta i 
kvapą užima 
žemyn. O ka 
sins sesti į rogutes! 
išeis iš proto.

— Prašau tamsios! 
aš. — nereikia bijotis 
kite, tai bailumas!

Ant
Iš jos veido 
jinai.

laikotarp 
giausias, puikiausias 
klausias jos gyvenime

O man dabar darosi nesupi 
lama, kodėl 
džius, kodėl

12th St. Tei Kedzle 8902 
Paulina. Tel Western Ii 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago. I1L

uzeinava ant 
sodinu išblyšku- 

drebančią Nadenką į rogu- 
vėl mes lekiame žemyn, vėl 
s kaukia, ir kalno viduryj 
?1 sakau jai pustyliai: 
Aš myliu lave, Nadenka!

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros

Charles krupka 
vice-prezidentas 

PADFJLVMS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

O Diev 
Nadenka 
sos i ir tiesiai 
Jinai toki 
tokia graži.

O aš einu

sus, suprasti..-.'
Bet štai” užstoja pavasaris. 

Saulė karščiau' kaitina.* Led 
kalnas darosi tamsesniu, nebe 
tenka savo 
galo, sutirpsta. Mes sustojame

Nadiai* uė-

Rakandai, Karpelai ir 
Pečiai už Pinigus arba 

ant Lengvu Išmokėjimu.
Jus sutaupysite pini
gus jeigu pirksite sau 
ta vorus pas mus: at
eikite Jus patįs ir per
sitikrinkite.

— Aš myliu Jave, Nadia !
Ir mįsle? pasilieka mįsle! 

elenka tyli, apie ką t 
Aš lydžiu ją namo, 
giasi eiti išlėto, nuvžais zings- 

a, ar aš nepasa 
Ir aš matau 

jos siela, kaiį 
jinai, stengiasi suvaldyti save 
kad nepasakius:

Ant rytojaus aš gaunu rašei u 
ką: “Jeigu eisite šiandie važi 
nelies, tai paimkite 
kiu. N.’’. Ir nuo

mane), kas darosi si
Jinai sušunka^ šyp 

į veją savo rankas 
linksma, • laiminga

kyli, nes vėjo nebesigirdi, o a 
rengiuosi važiuoti Petrapiliu v- 
ant ilgo laiko, turi būti, ant vi

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.
nuo pečių galvą. 1 icsiog nene
galima kvėpuoti. Bodos, pats 
velnias sugriebė mus ir velka į 
pradara. Visi daiktai susilieja

primena jai apie tą veją, kuris 
kaukė važiuojant. nuo kalno 
kuomet jinai girdėjo tuos ketu-

šalta žiemos diena... Speigas 
didelis, braška, ir Nadenkos, — 
kuri laike) mane už rankos, — 
plaukai apsidengė baltu sniegu. 
Mudu stoviva ant augšto kalno. 
Kalne) paviršius spindi, kai veid
rodis. šalia, stovi mažos rogi Li
lės, apmuštos raudona gelumbe.

stotui.
'Tai matote, per kitus dusių 

ganytojus nė cibuliai darže, ne
išsitenka.

'Lai tokius pavyzdžius kunigai 
parodo žmonėms, tik ne visuo
met juos žmones pamato.

PI ud u ris.

sią; drebančią į rogutes, apkabi 
nu ranka ir sykiu su ja pasi 
leidžiu nuo kalno.

Rogutes lekia, kai kulka. Ve 
jas muša į 
pią ausyse

ji, žiurėdą- 
i, pilnomis 
i už ką pa

saulyj! As Ką uk nenumiriau!
Tūlam laikui prabėgus jinai 

atsipeikėja, ir klausiančiomis

riels žodžius, ir veidas pasiekiro 
liūdnas, liūdnas, per skruostus 
pradeda bėgli ašaros... Ir mergi
na išskečia rankas, tarytum

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. GITE 

vice-prez, Nat. City Bank
GEG. C. WILCE

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

šio
dusių dabotojas, kunigas Tiško 
viez, kuris kiek laike) atgal ta 
po išvytas iš šios lietuviu kolei

Jinai ima man už rankos, ii 
mudu ilgai vaikščiojava apie 
kaina. Mįsle“, matomai, nc-duo

į vieną bėgančią juostą... Dar 
vienas akimirksnis ir rodos, — 
mudu pražusiva!

-Aš myliu tave, Nadia! — 
sakau aš pustyliai.

Gaila, kad drg. Volapgis Nau
jienų 152 n r. taip šaltai atsilie
pia apie moksleivio P. K. Cher- 
nausko prakalbą iš gamtos sri
ties, kurią jis Čia sakė birželio 
17.-d ieną.

Faktiškai, x prakalba kaipo 
moksleivio apie gamtą buvo la-

—Ar ne laikas mudviem 
name>?.—- klausiu aš.

O man... man patinka 
važinėjimos
ma. •--- Ar nenuvažiayus ihu 
dviem dar kartą nuo kalno?

Jai “patinka’, e) tuo tarpu, sės 
dama į rogutes, jinai dreba 
blanksta, tik-tik kvepueųa i: 
baimes.

Mudu važiuojava trečiu kar 
tu. Jinai žiuri man į veidą, te 
mija mano lupas. Bet aš pride 

košei u ii 
kada rogutes smarkiausia^jčga

ruošlies kelionėn... 
labai, senai. Dabar 

Nadenka jau apsivedusi, — ai 
ją privertė“ vesti, ar ji liuosu no
ru ištekeųo - tai visvien. Ji 
turi trejetą vaikų. Tai, kaijj 
mudu važinejovos rogutėmis ii 
vėjas da nešdavo žodžius “a£

Rogutės bėga vis lengviau i 
lengviau, vėjas jau nebe taip di 
epelis, kvėpuoti galima liuosai, i 
mudu, an 
nue) kalno

rą sieksnių tuoj įsibriovė 
ne) vokiečio cibulii 
drapalijęs cibulius 
telegrafo stulpą. Kilę) baisus 
triukšmas. Pribuvo 
Prisirinko didžiausis 
vaikų. 'Tiesiog buvo 
vertos kunigo “sorkės 
ia nugabeno kunigą

Nadia pripranta prie* los fra
zės, kaip prie vyno arba mor
fino. Jinai gyventi be jos ne
gali. Tiesa,, lėkti nue) kalno jai 
po senovei baugu, bet dabar bai
mė ir pavojus priduoda ypa-

laim'es, klausimas labai 
svarbiausias pasaulyj, 
nekantriai, neramiai 

os liežuvis 
pinasi, ji lauKia, ar nepradėsiu 
aš kalbėti apie? lai. Kaip jos vei
das mainosi! Aš matau, jinai 
kovoja’su savim, jai reikia ką 
tai pasakti, apie ką tai paklaus
ti, bet jinai nesuranda .žodžių, 
jai nesmagu, nejauku...

si, su pravertomis nue) baimės 
lupomis, sėdasi į rogutes, už
merkia akis ir, atsisveikinus ant 

pasileielžia nue) 
,. ūžia rogutės. 

Ar girdi Nadenka tuos žodžius, O 7
aš nežinau... Aš tik matau, 
kaip jinai pasikelia nuo rogu
čių privargusi, silpna. Iš jos 
veide) galima spręsti, kad jinai 
ir pati nežino,* ar girdėjo ką 
nors, ar ne. Baimė, kada ji va
žiavę) nuo kalno, nedavė jai pro-

Birželie) 27 d. M. zilinskis ve
dė“ p-lę A. Kaspučiukę.

Iš bažnyčios veselninkai su
grįžo Kaspučiukės tėvų nanmos- 
na. 'Kiek pasilinksminę, nutarė“ 
pasiimt automobilių ir važiuot į 
Pittsburgą, kur jaunavedys gy- 

idanl nusitrauki vestuvių c 

onėje' automo- 
visus veselnin- 

kus sužciele. Sunkiausia lape) 
sužeista jaunavede. Ją, beveik 
be* žado, tuoj pat nuvežė į li- 
gonbutį.

Kuomet labai sužeistą jauna
vedės seserį kitu autornobilium v

parvežė namo — vcselninkų 
linksmybės virto nusiminimu. 
Sužinoję apie' jaunavedės likimą 
tėvai ir giminės pradėjo verkti. 
Svečiai išsiskirstė.

Bridge vii lietis.

kiekvieną mane) garsą. Ir jos 
visa figūra išreiškia didelį nu
sistebėjimą. Jos veiek) išraiška 
taip ir sake):

— Kame dalyk 
tuos žedžius? 
taip pasigirdę)?

Ta ne’žinystė kankina ją

Socialistų Partijos Organizaci
jos ir Apsigynimo Fondui. 
ROYALTON. ILL,, subskrip 

ei ja surinkta viso $8.75. Auka 
vo po $1.00: L. Žvingi 
50c.: J. Bertulis, J. An 
A. Karps, A. I va nick, 1 
anklin (?), A. Skovron 
miežis, S. Jenkins. Po 30c.: J. 
J. Raudon. Po.25c.: J. Vitkus, 
W. Monig, L. Sakaviėe, J. Red
der, F. Rimkus, B. Jankauskis, 
\V. Kalasaitis, 'T. Siinanaviče, 
W. L.JWylis, Enrico, T. Fadik, 
J. Milkr, J. Alekna. Po 20c.: 
F. A. Hardgeslle.

Aukos ir sąrašas siunčiama 
Naujienų Redakcijai.

J. Bertulis.
$8.75 gavome ir persiuntėme 

S. P. Apsigynime) Fondui. —- 
N. Red.

ir mane sy- 
to laike) aš 

pradedu kiekvieną dieną važinė- 
lies drauge' su Nadįa. Nusileis
damas nuo kalno aš visuomet 
tyliai sakau;

Ncpyvecių. neturinčių nei pir
mųjų popiorų neims. 1. Pab& 
gusiuosius iš kariuonK'nės. su- 
grižus imlu kariuomenėn.

-AiivaziuoKiva žemyn, i\a 
dežda Petrovna! — prašau aš.— 
Tik viena syki! t žlikrinu, nie

T RUSSIAN ’
J TURKISH:;?. 
’OhiATH .x,; '

WITH SĄ

meilę, žodžiams, kurie, po seno
vei, pasilieka mįsle ir kankina 
sielą. Nužiuriama vienąs iš 
dviejų: aš arba vėjas... Kuris 
mudviejų apsireiškia jai meilėj, 
jinai nežino, bet jai, matomai, 
visvien: iš kokie) indo gerti — 
visvien, bile tik būti girtam.

Karlą aš n liejau ant kalno vic- 
nas; susimaišęs su 
aš matau

Todėl tikimės, jog šitas musų pasiryžimas, suteiks musų lietuviškajai vi
suomenei tokią progą, kokios dar neturėjo šitame laike, kada viskas brangu 
ir kartu su jųsų užsiganėdinimu mes jausimės atlikę savo užduotį, kurią vi
suomenė nuo šios krautuvės tikėjosi.

Prie šitos progos turime ištarti padėką tiems šimtams lietuvių užsiganė- 
dijusių pirkėjų, kurie ne tik kad per musų patarnavimą aplaikė savo pinigb 
vercios, ale tuom pačiu parėmė ir šitą taip svarbią visuomenei įstaigą, be ku
rios tarpininkystės gal nevienas lietuvis but likęs kokio nors žydelio apgautas.

Mes parduodame už pinigus arba ant lengvų išmokėjimų, ir norėdami, 
idant šitas musų išpardavimas butų kuogarsesnis kiekvienam, kuris atsineš 
šitą apgarsinimą ir pirks už *50.00 verčios iš mus tavorų, atrokuosime $5.00 
ar jis pirks už pinigus arba ant išmokėjimo.

Taigi nenumeskit šito apgarsinimo: jeigu jums patiems nieko nereikia, 
tai paduokite savo draugui arba pažįst'amui, kuris laukia tokios progos ir už 
ką jis bus jums dėkingas.

Išpardavimas prasidės Panedėlyje,Liepos-July 9-tą 1917 m. ir trauksis per 
dvi savaiti, todėl nelaukite paskutinės dienos, ateikite anksčiaus kol turim pil
ną pasirinkimą, idant paskui nesigailėtumėt.

Krautuvė bus atdara kožną vakarą iki 9-tai vai. Subatoms iki 10 vai. yak.
'* Tavoms pristatome saugiai ir greitai į visas dalis miesto

' Su pagarba, 
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

1930-1932 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

jinai eina 
eina, eina 
matomai,
ar.girdėsis tie stebėtinai saldų 
žodžiai, kuomet manės nėra

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Magioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banko]*. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankij (Clearing House) d e poll tg 

. ir taupymo padėjimų.

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

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL ' 
sekr. Turk Mnfg Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Cs

Korespondentai turčių 
giau energijos priduoti jaunimas 
kalbėtojams, nes nupeikimais be 
rimtos kritikos gero pasiekti ne
gadina. S. J. Tamošaitis.

jį gąsdino. Taip ir kunigas 
Tiškevicz padare. Išvytas iš šil
tos vietelės grįžo pasiteirauti, 
kas jį vijo? Buvusieji parapi- 
jonai kiniignžį priėmė su vaišė
mis.

Paskui jis mėgino pavažinėti 
automobiliu savo vieną buvusią 
vieni jausią parapijonką. Vos 
spėjo automobilius paslinkti po-

Didelis Išpardavimas

Lietuviu BakandŲ Krautuve
The Peoples Furniture Company 

SOUTH HALSTED STREET

Karlą sambrekšinėj aš sėdė
jau sodne. Sodnas atskirtas 
augšla tvora nuo to namo, ku
riamo gyvena Nadenka... Dar 
šalta, kur-ne-kur matosi net ir 
sniegas, medžiai paniurę, bet 
pavasario dvelkimas jau jaučia
mas, krankliai skraido ore. Aš 
prieinu prie tvoros ir ilgai žiū
riu per skylę. 
Nadienka išeina 
liūdnai, žiuri į dangų... Pavasa
rinis vejas jai pučia tiesiai į iš

r;Ml
/
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> Flrmit Liituvi) Dienrtitis Amirikoji 
faMta K A UJIENŲ BENDRO VE inc.

**Kasdien, išskiriant nedėldienius

* Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— .
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, riioka:
. Savaitei ................................. 12c

Mėnesiui.......... .. .................. .. 50c
Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams................................... $6.00
Pusei metų ............................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, pačtu:

Metams ............................. $5.00
Pusei metų............................$3.00

First Lithuanian Daily i» America
Published Daiįy Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
Ry carriers:

One week ............................... 12c
One month ........................... 50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year ..
Six months

United States, outside of Chicago,

$6.00

One year . . .. $5.00
.. $3.00

M./.)
. $7.00
. $8.00

Kanadoje, metams . . 
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Canada, one year ........
Other foreign countries 
Money must be send by 
nev Order, in advance.

........ $7.00
.... $8.00

Postai Mo-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei begiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

įjKedakcijos Straipsniai

Žmon iškum as.

de pa rta me n t e, Wash i ngt o- 
ne, perskaitė raportą, kuria-

$375,000 Ginklų dirbimui— 
$100,000,000; o pereitais me
tais — $700,000

Tos pinigų sumos tenka 
kapitalistams, kurie gamina

rutes, paveikslus, laikraščius susirinkimus šiomis dieno- 
ir kitokius spausdinius, ku- mis ir tenąi gal bus pakelta 
riuose skelbiama “išdavystė,
maištas arba pasipriešini- Darbininkų Tarybą, tai tru
mas-spėka Suv. Valstijų į- 
statymams.” Toliaus tame 
įstatyme draudžiama siunti
nėt pačtu tokius spausdinius, 
kurie turi už tikslą trukdyt 
Suv. Valstijų karinių jiegų 
veikimą arba pasisekimą ar
ba padėt S. Valst. priešams, 
arba kurie turi už tikslą iš
šauki nepaklusnumą, neišti
kimybę, maištą arba atsisa
kymą nuo pareigų pildymo, 
Suv. Valstijų kariuomenėje 
arba laivyne, arba kurie turi 
už tikslą trukdyt rekrutavi- 
mą arba stojimą į Suv. Val
stijų tarnybą.”

Už mėginimą siuntinėt pa- 
. čtu tokios rūšies spausdinius 
kurie, pasiremiant šituo į- 
statymu, tapo pripažinti ne- 
siųstinais, prasikaltėlis gali 
but nubaustas $5,000 pinigi- 
škos bausmės arba kalėjimu 
iki 5 metų, arba pinigiškai 
ir kalėjimu.

Atsitikimas su “American 
Socialist” tečiaus, kaip ma
tėme, rodo, jogei valdžia sta
bdo nuo siuntinėjimo pačtu 
ne tiktai spausdinius, ku
riuose tiesiog papildoma

klausimas apie jstojiipą j

pilietinės drąsos pasukti atgal. 
Labai toli jau ji nuėjo savo ata
kose, o užsispyrimo jai visuomet 
netrukdavo.

Skaitytoju Balsai

ir kitų gyvenimo reikmenų 
brangumo šiandie beturčių 
šeimynose miršta, nesulauke 
vienų metų amžiaus, iš kiek
vienų šešių kūdikių vienas.

Beturčiu šeimynose mirs-

kus arini jai. Taigi žymi da-

stoginiu budu užinteresuota 
Amerikos dalyvavime karė-

stieji darbai/bet ir tokius, 
kurių “dvasia” prieštarauja 
to biliaus “dvasiai”. Šitaip 
pritaikant įstatymą, valdžios 
atstovams atsidaro plati dir
va savavaliavimui. Nes kas-

kartus didesnis kūdikiu nuo
šimtis, negu tose, kurios už
dirba geriau.

Tai neturtas ir gyvenimo 
brangumas yra tiesioginė 
didelio kūdikiu mirtinumo 
priežastis.

Vadinasi, tie ponai, kurie 
engia darbininkus, mokėda
mi jiems už sunkų darbą 
menkas algas, ir tie ponai,

Ar manote, kad, jeigu tų 
Inu nebūtų, tai kapitalis-

mažai 
kam” 
muisi.

delko darbo žmones 
tepritaria “patriotiš- 
kapitalistų karščiavi-

Kodėl jį sustabdė?

tokiaię budais kelia gyveni
mo reikmenų kainas, yra kū
dikių žudytojai.

Kodelgi tad valdžia nenu- 
baudžia šitų nusidėjėlių, ko
de! ji jų nepersekioja, jeigu 
ji sakosi, kad ji tarnaujanti 
žmoniškumui?

Kodėl musų kunigai ir jų 
laiknaščiai šmeižia ir nieki
na tuos žmones, kurie kovo
ja prieš darbininkų išnaudo
jimą, jeigu jie sakosi, kad 
jie esą artimp meilės skelbė
jai?

Šią savaitę “The Ameri-

jų puslapių, ir jame daugiau
sia vietos pašvęsta paaiški
nimui, kodėl pačtas sustabdė 
pereitąjį jo numeri .

dvasiškų ponų žmoniškumas 
naudos neturės. Ji apgint

laikęs už straipsnius, tilpu
sius ne 30 d. birželio numery
je, o 16 d. birželio. Tame 
numeryje buvę garsinama 
cenzūros uždraustoji bro
šiūra “The price we pay”, ir 
to numerio “dvasia” ir “to
nas” buvę-priešingi “Šnipa- 
vimo Biliaus” “dvasiai”, ku-

naudojamieji darbininkai Nutarimas sulaikyt nuo 
siuntimo pačtu tą “Ameri-

Karė ir 
biznis.

niui Amerikos įsimaišymas į 
karę, parodo keletas skait
linių.

Štai kiek pinigų tapo šį
met paskirta įvairiems karės 
reikalams: Orlaivių staty
mui — $47,000,000: o perei
tais metais tam dalykui bu
vo paskirta tik $450,000. Pa 
prastiems kariuomenės reik
menims — $110,000,000; o 
pereitais metais tam dalykui 
buvo paskirta $10,000,000. 
Transportacijai — $222,000,- 
000; o pereitais metais — 
$13,000,000. Kareivių rū
bams ir panašiems daiktams 
—$231.500,000; o pereitais 
metais
kiems ginklams — $148,500,- 
723; o pereitais metais —'

$6,500,000. Smul-

kada jisai jau senai buvo iš
siuntinėtas. Bet pačto de
partamentas yra priėmęs to
ki patvarkymą, kad laikraš
tis, kurio viena laida tapo 
pripažinta priešinga įstaty
mui, skaitosi “įtariamu”, ir 
sekamos jo laidos turi but 
sulaikomos, iki Washingto- 
no vyriausybė nutars, ar jos 
gali but siunčiamos pačtu, ar 
ne. Tuo patvarkymu pasi
remdamas, pačtas Chicagoje 
ir sulaikė “American Socia
list” 30 birželio dienos nu
merį.

Taigi, pasirodo, kad Ame
rikoje jau veikia cenzūra ir 
dagi aštriausioje formoje. Ji 
tapo įvesta, kaip minėjome, 
įstatymu, išleistu 15 d. bir
želio mėn., š, m. Tas įstaty
mas draudžia siuntinėt pač
tu laiškū^iriculiorius, atvi

brošiūros arba atsišaukimo 
■“dvasia” sutinka su to įsta
tymo “dvasia”, o kuomet ne? 
Pačto vyriausybė gali atra
sti “nelegalės dvasios” kiek
viename spausdinyje, kuria
me kritikuojama valdžia ir 
jos politika.

Šitokios cenzūros įvedimas 
prastai rišasi su tomis pasa
komis apie “laisvę” ir “de- 
mokratybę”, kurias Suv. Va
lstijos buk esančios pašauk
tos įsteigt pasaulyje.

mpai paaiškinsime čionai to 
įstojimo budus ir sąlygas.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba bus susivieni
jimas vietinių Lietuvių Dar
bininkų Tarybų, kurios įsi
steigs kiekvienoje lietuvių 
apgyventoje kolonijoje, kur 
tik randasi keletas darbinin
kiškų organizacijų, pripažį
stančių Tarybos principus ir 
uždavinius.

, Taigi pirmiausia reikės 
tverti Tarybas atskirose ko
lonijose Tuo tikslu organi
zacijos, pritariančios Tary
bos idėjai, privalo išrinkti 
atstovus ir duoti jiems įga
liojimus. Tam tikroje dieno
je tie visi vietinių organiza
cijų atstovai suseis ir išsi
rinks komitetą Tarybos rei
kalams vesti.

■ Organizacija, kuri stoja į 
Tarybą, turi mokėt po $3.00 
mokesčių metams, jeigu ji 
turi narių ne daugiau, kaip 
50; $6.00, jei ji turi narių ne 
daugiau, kaip 100; $9.00, jei
gu ne daugiaus, kaip 150, ir 
tt.

Pusė tų mokesčių paliks 
vietinės Tarybos' ižde, o kita 
pusė eis į Tarybų centrą.

Kada daugelyje kolonijų 
įsisteigs Darbininkų Tary
bos, tai bus sušaukta jų su
važiavimas, kuris galutinai 
nustatys Am. L. D. T. prog
ramą ir organizacijos tvar
ką, o taip-pat išrinks nuola
tinį Pildomąjį Komitetą (ce

SUSIPEŠĖ.

“Vien-je L.” skaitome:
Su klerikalais negalima su

sikalbėti. Jie per savo spau
dą tiek prirašo visko nebūto 
ant C. K., kad jau daugiau ne
begalima. Tas labai užken
kia aukų rinkimui. Todėl C. 
R. nutarė patraukti “Draugą” 
kriminališkon atsakomybėn

po an tgalviu: “Atiduokite ba
daujantiems jų pinigus”, ku
riame aiškiai intariama, kad 
tautininkai nori pasilaikyti 
sau surinktas aukas. Jei bu
tų teisybė ką “Draugas” te
nai rašė, tai valdžia patrauk
tų kriminališkon atsakomy-

le. Bet jei tas neteisybė, tai 
su lyg teisių, pa ts laikraštis 
pakliūva ton pačion atsako
mybėn. Teismas parodys,

Tai, vadinasi, ir prie teismo 
privedė ta puiki “vienybė”, ku
ri įvyko tarp klerikalų ir tauti
ninkų Wilkes-Barre‘je!

Tame mieste, kaip pamenate, 
pereitais melais klerikalų ir tau
tininkų vadai nutarė įsteigt 
bendrą komitetą iš 12 asm. Lie
tuvių Dienos parengimui. Kad

mus juos nuo dalyvavimo tame 
parengime jie pasiūlė jiems dvi 
vietas komitete. Ir niekas šita

reikalais.

imt, atmest arba pataisyt tą 
programą, kur j gamina da
bar Laikinasai Komitetas. ;

Chicagoje išrinktasis Lai
kinasai Komitetas; pildo Ta
rybų’centro pareigas tiktai 
iki suvažiavimo.

Draugijos, kurios savo su
sirinkime nutars stoti j Da
rbininkų Tarybą, teiksis a- 
pie tai tuojaus pranešti Lai
kinojo Komiteto sekretoriui, 
drg. A. Laliui (1840 S. Hal- 
sted st,, Chicago, III. Tuo 
pačiu adresu galima kreip
ties ir platesnių informacijų 
apie Darbininkų Tarybą.

vadas; net kunigai parodė kon
ferencijoje dauginus takto ir pa
kantos linkui socialistų, 
tas “laisvamanių tėvas.”

O šiandie tie bičiuliai susipjo-

“(irieke pradėtoji”

BJAURUS
BLEVYZGOJIMAS.

negu

Chicagos klerikalų “laikraš-

-prieš-karinį veikimą ir jų per
sekiojimus :

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Ret kuo geresni klerikalai - 
tautininkus, kad jie gali turėti 
savo ambasadą, o Jautinjinkai 
neturi ?

Rodei tautininkams neturėti1 
savo ambasados Washingtone?

—Neapsileiskime! — tarė tau* >
VISAI DEMOKRATIŠKAI.

Kiek laiko nusipir-

Viename jų radau garsiojo Roo- 
to pa veikslą. Jis buvo nupieš
tas vilku avies kailyj. Tasai 
piešinys man pasidabojo ir, aš 
iškirpęs j j priklijavau krautuvės 
lange.

automobiliu kokis tai šnipas ir 
sustojo ties krautuve. Išvydęs

krautuvėj buvo mano brolio pa
ti. Jis kreipėsi į ją, klausdamas, 
iš kur jisai gavo tą paveikslą.

ti. Ji manė, kad tai kokis nors 
valkata. Ir lodei nieko nelauk
dama paėmė šluotą. Tąsyk tas 
“žandaras” sugriebė paveikslą ir

O Rootui, matomai, nekaip

respondentas iš Petrogrado štai 
ką rašo:

“Mums, amerikonams, reikia 
įsikurti Rusijoj, savo spaudą,

kaipo Rusijos draugus.

naudos butų daugiau, nekad pa
siuntus 10,000 kareivių Rusijos 
frontam

Rusijon dabar grįžta šimtai 
anracbistų iš Amerikos. Jie pa

pitafistai nežmoniškai išnaudo
ju žmones. Gi kareiviai ir val
stiečiai tiki toms paskaloms. 
Tos priežasties delei rusai žiuri 
į mus skersomis. Jie nesupran
ta, kad mes norime pagelbėti

Štai kaip! Vadinasi, visi tie, 
kurie pasakoja nemalonių daly-

liniukai,

rsmių, nežinau, bet girdėjau, 
kad savo ambasadorium pasky
rė _— garbė chicagiečiams! —- 
chicagietį poną C. Kasputį.

Hon C. Kasputis, kaipo amba
sadorius. bus, be abejo tinka
miausias žmogus. Vyras, kaip 
dera, ir iš stuomens ir iš lie
mens, o kas svarbiausia — turi 
visas diplomato kvalifikacijas ir

P. S. — Patyrimą hon C. Kas-

kolonijas” Louisianos raistuose.

Senio dėdės Morgano 
metamorfoza.

Išsiskerdusioms, bankrutybes 
pragarmei! begrimzdančioms 
Europos viešpatijoms Amerika

Viena paskui kitą siunčia jos 
čia savo maldininkus, maldinin
kų komisijas viešpačiui Morga-

Ir kad taip Europos valdonai 
ėmė jam tursiniies ir šliaužioti, 
lai senis Morganas taip pasipu-

pasijuto visai besėdįs ant tokio- 
-jau žirgo, ant kokio šaunįps at
minties Rusijos Maikė liuobėda-

*

Tik eina, tik eina senio Mor
gano ukazai:

-—By t po seniu!
Ochrankos veikia. .
Areštai ncblagonadežnųjų die

nos tvarkoj.
Socialistu laikraščiai smau-

Juodašimčiai pogromus ren-

A. L. D. T. reikalais.
Pereitą pėtnyčią Chicagos 

lietuvių darbininkų m£iss- 
mitinge. išrinktasis Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Laikinasai Komitetas 
jau veikia. Tik delei tų di
delių rengimų, kurie buvo 
paskutinės savaitės bėgiu, 
jisai da\r nesuspėjo painfor- 
muot apie savo darbą plates
nę visuomenę. Už dienos-ki- 
tos tečiaus smulkus praneši
mai bus išsiuntinėti į visus 
laikraščius.

Mes čia paduodame visuo
menės žiniai tik keletą svar
besniųjų dalykų, kad paten
kinus tuos draugus ir orga
nizacijas, kurie yra užsiin
teresavę Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Pirmutinis reikalas, kuris 
šiandie rupi Tarybos Laiki- 
namjam Komitetui, tai paga- 
mint jos programo ir orga
nizavimo formos projektą.

Tam darbui Laikinasis 
Komitetas paskyrė iš savo 
tarpo kdmisiją iš trijų asme
nų, ir ji savo uždavinį jau 
daug-maž atliko. Ketverge 
vakare Komitetas turėjo po
sėdį, kuriame buvo paduota 
svarstymui ir priimta minė
tos komisijos pasiūlymai. 
Taigi programo ir konstitu
cijos projektas greitu laiku 
bus gatavi.

Kadangi daugelis kuopiu
draugijų ir tt. laikys savo Bet mes bijome, kad ji neturės.

APIE “KOVOS 
IŠSIŠOKIMĄ.

“Keleivis” vadina “neapgal
votu išsišokimu” “Kovos” ataką 
prieš Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos sumanymą. Į 
jos argumentą, kad Darbininkų 
Taryba suskaldiysianti musų pa- 

<. i

jiegas, “Keleivis” atsako:
Kaip matot, įsteigimas 

Amerikos lietuvių darbinin
kų tarybos, sujungimas visų 
musų pažangiųjų draugijų ir 
kliubų į vieną krūvą ir suar- 
tinimas jų su socialistų judė
jimu, lai, anot “Kovos”, butų 
“spėkų skaldymas.”

Mes manome, kad “Kova” 
nesuprato sumanymo ir to
dėl ji padarė tokį neapgalvo
tą išsišokimą. Nes kaipgi ga
lima “suskaidyt” tas spėkas, 
kurios da nėra organizuotos. 
Neorganizuotas žmonių spė
kas galima tik suvienyt. Ir 
vien tik tuo tikslu sakomąją 
tarybą norima tverti. “Kova” 
tų spėkų suvienyt negali. 
Prie Sąjungos pašalpinės 
draugijos nesirašys, kad ir 
kažin kaip pažangios jos bu
tų. Jas gali surišti su Socia
listų organizacija vien tik 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba.

Mes manome, kad “Kova” 
tatai supras ir savo klaidą ati
taisys.
Butų gerai, kad(“Kova” susi

prastų, pasielgus' klaidingai.

ninkai” vienur-kitur surengia 
demonstracijas, ėjimus gatvė
mis, susirinkimus, prakalbas, 
net suvažiavimus. Vienur 
jiems tai įvykinti pasiseka, 
kitur ne.

Antai ineiste Bostone šitie 
“taikos šalininkai” gavo per
ti. Jie buvo surengę paroda- 
vinią gatvėmis^ Šios šalies 

, piliečiai (? N. Red.) patrio
tai pasipiktino tais socialistų 
ir anarchistų darbais. Pilie
čiams pagelbon atėjom karei
viai ir jurininkai. Jie puolė
si ir išvaikė tas gaujas, sudra

skė jų vėliavas ar parašus už

tai!
Reikia manyti, kad rusai mo

kes tinkamai a p vertinti tuos nu
siskundimus.

Tie žmones, kurie yra ragavę 
amerikoniškos demokratijos ir 
laisvės, pasakys Rusijos liau-

sibriaunama į namus ir ncplč- 
šoma paveikslai.

Pirmas žaibas.

Pabraižos
Didelis žodis.

Pasieni piliečiai su karei
viais ir jurininkais sunaikino 
socalistų biurą prie Park

jų prieškarines literatūros. Be 
ko keliolika raudonųjų suim-

O ant pirmo puslapio tas pats 
laikraštis” su nepaslepiamu

mas apie šimtą Rockfordo soci
alistų pasmerkė kalėj iman už

jai.
Kokiu tad budu socialistai, 

kurie net persekiojimų nepaisy
dami priešinasi karei, yra “klas-

tik girtas to laikraščio redakto
riaus protas gali suimti. Blaivi 
žmonės šitaip šlykščiai ir kvai
lai ncblevyzgoja.

«■■■ t! ■ -W

Skaitykit ir Platinkit 
NAUJIENAS 1

pranešimas.

” turėtu

si tie slaunicji oratoriai ir “mo
kslo prediktoriai,” kur savo ora-

klausytojus žavėti.

Ambasados ir ambasadoriai.

Klerikalai turi jau įsisteigę sa
vo ambasadą Washingtone.
. Kad markizas Gabrys de Gar- 
leva tebedoroja kunigo Ališaus- 
kio makaronus Šveicarijoj, o 
tinkamesnio žmogaus nesurado, 
lai ambasadoriaus vietą kleri
kalai pavedė masažistui Biels
kiui.

Amjbasadoriauja klerikalams 
masažistas, kiek galėdamas ir 
mokėdamas. Jis patenkintas, 
kad turi ambasadoriaus vietą, o 
klerikalai patenkinti, 
savo mba»adą

—Tegyvuoja laisvoji Ameri
kos respublika su dėde Morga
nu, jos nevainikuotu viešpačiu!

Mes už laisvę ir demokratiją 
važiuojame Europon kariauti!/

Pabraiža.

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
132) S. Halsted St.
' Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Burbom lt 

1111-13 Buity BMg.
Tel. Central 4411

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bid*., 
29 So. L* Sail® St., Chioaro, IB.

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketvergi, ir subatoe vakarais noo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
16*6 MILWAUKEE AVE., CKUa«C, BL 

Tel. Humboldt 97.

——.......... ........... . ... ............ .

. PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

N n r k a i t i s pardu- 
Elgin lajk- 

podėlius ir kitus 
auksinius išdir-

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsidės ir apielinkės lietuviai 
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Aveu 
Tel. Humboldt 4613.

J. GRUŠO

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tei.DrwerWC “ .



Knut Hamsun

Dykai Tiktai šią Subatą bus DuodamaAPGAVIKAS
Verte K. A Pranešam savo Draugams ir Kostumeriams, kad mes

4536 So. Paulina Street

Balnis ir Pnndinas, savininkai
4536 So. Paulina St

ne

rusėm 1

Kreivos Akys

VICTOR
GHAMIFONAI

MMMii

mažiau

VYRĄMS IR

nu

šiandien

Ir lietu 
viški Re 

kordai.

ryto iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

bariukas, 
minti!
tarnaitei d<

Žinoma!

atkir- 
Mudviem 

Furbut, tu vėl

tai užmokėti už vyną ir išeiti.
Labai tamstai dėkingos, 

pasakė merginos ir užbaigė ger

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

Ant galo, 
-Vienok, 

Tamsta-.. P 
nuvargau, 
dabar laiko?

1 liną!
lai vadino savo motina.
staroii iėio sunkiai ženg

Šitoj Krautuvėj galima gauti visokių įvairiausių 
daiktų ir ji yra viena iš didžiausių ir pigiausių krau
tuvių pietinėj dalyj miesto. Geriausias patarnavi
mas kožnam vienam, kuris tik pas mus atsilanko.

Taipgi mes turim visokių setų del pasirinkimo, 
pigią kainą. Ateikit ir persitikrinkit.
kaip tai, skuriniais ir aksominiais apdarais už labai

įsakotojas nutilo.
Na? — paklausiau aš.
Kaip tamsta/ būtum pasiel

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vod-eviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 02-ra G4TVĖ

Šita Lova yra gva ran luotą 
parsiduoda tiktai už..........

dama. Deja, pirma negu įeiti 
kambarin, ji sustojo prie durų 
ii’ pasibeldė

išsiimti laikrodį 
pas save; mato 

namie.

mane
kui jis tyliai nusikvatojo.

—Taip, štai kokias istorijas 
priseina pasakoti! — pasakė jis. 
— Tamsta labai patogi, dirva to
kiems dalykams. — Labai 
tamsiai dėkingas, gerbiamas 
klausytojau!

di, kiek jinai nepaprašytų pini
gų, aš visuomet sutikčiau duo
ti. Taip visada būdavo. Štai

—Tiesą pasakius, nežinau 
ar neį visvien. Už tavo sveik

Mudu išcėrėva. Ji vėl

šita tarnaitė t 
.linai tarnauja 
noins. Jinai 
daug pinigų.

Jinai išnešė

toj. išėjęs ar pasilikęs? Štai ka
me klausimas. — Ar žinote 
kaip aš i Šri ša u tą klausimą?

WIN0GRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kenuington Avė.
Phone Pullman 655. Chicago, III

butų ištvirkusi. Bet visas daly
kas tame, kad mes sugavome ją 
tąsyk ant kapinių, ir aš prisidė
jau, aš prisidėjau!

Jis palingavo galva ir pas
kendo mintyse*

nebūtų, bet 
nupuolė. Jeigu butų leista skin 
ti gėles nuo

Jis pažiurėjo i mane.
Aš pasilikau! — ištarė jis.

—Tamsta pasilikai? — pa
klausiau aš, nustebusiai žiurėda 

Ant nakties? Pas

vėl eisiu pas ją, — 
— Pasistengsiu ką 

nors padaryti del jos. — Taip, 
tamsia, žisoma, abejoji, kad tik
čiau tokiam darbui. Bet, gali 
būti, aš nesu tokis didelis niek
šas, kokiu atrodau? Naktinis 

Bet neuž-

rjiua cine pavj 
nemaloni. Tuo 
dėjau daugiau 
i kitas mergina

ausų, nosies ir gerkles ligas, 
gai besitęsiančią ligą?

Nors aŠ esu luinai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti ) savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu įųsų ligą išgydoma, jus nusi
stebėsi!, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsy gy
slose. Jus vėl jausitės gerai. įvirtu ir sveiku.

paklausiau aš.
? Ne! Bet kodėl 
įima sėdėti ant tavo

siau as.
Jinai rpč-nieko neatsakė, ji kč 

tai niūniavo ir taisė skrybėlę 
Staigu ji pravėrė duris ir sušu-

manc savo 
kad ji 
vardą- 

papasa-

mas | jp 
merginą

—Aš ne iš prakilniųjų žmo
nių, — pasakė jis.

Bet, vardan visų šventųjų, 
kaip* jus galėjote tatai daltisti? 
—- Tamsta, turbūt, pasigėrei?

- Gali būti ir taip. — Galų

Jeigu man teks dar kartą susi
tikti su juo, tai jis nebeisi ruks 
iš mano rankų! Ko gera, jis 
išskaitė kur-nors pasakojimą ir 
išmoko jį atmintinai. Bei tab 
jau ne taip bloga, pas jį yra ta
lentas. Cha, cha, cha, cha!

—-Taip, kada pas mane yra 
pinigų. Bet dabar aš nieko ne
turiu,. šiandie šeimyninkė at
ėmė iš manęs visus pinigus. 
Jinai ima tiek daug, kad mums 
visai nieko nelieka. Gal tamsta 
duosi man kiek daugiau?

Ariu Dievui, pas mane buvo 
dar pinigų ir aš atidaviau juos 
jai.

Jinai paėmė, nepasakiusi nei 
ačiū. Paskui ji pareikalavo, 
kad aš užsakyčiau dar viena bu- c

telį vyno. Matomai, ji nuspren
dė išnaudoti mane ant kiek ga-

Merginos gere ir kas kartą da
rėsi linksmesnėmis. Tarp jų 
tarytum, užsimezgė konkurenci 
ja: kiekviena stengėsi pasiro 
dyti gudresne — kalbėjo dvi

1 aip, taip, gerai! — ir išėjo. 
Jinai uždarė duris labai tyliai, 
kad nepadarius bildesio. Bet 
sprendžiau t iš paviršiaus, jinai 
buvo nemaža storžievė.

Chicag
Telephone Drover 37?^.

kam? Kur man 
vilties man 

tokią norės, 
O būti tarnaite aš ne

ini man rodosi, nebūtų jokios 
nuodėmės... Bet čia pasakoto
jas staigu įsmeigė į mane akis 
ir neatitraukdamas jų žiurėjo į 

kokią minutę laiko, pas-

nesuklaidino.
Jis taipgi gerai žinomas įžymiems Chicagos lietuviams, kurie 

rekomenduoja jo darbą.
Nauji vardai išgydytą kreivomis akimis

Felix Polackes, Valparaiso, Ind., Student of Medical university, 
Mrs. A. Laugewjeh, 2011 North Ave.
P-le V. Bogers, 5048 Laflin.
P-nia Juo. Hanus, 5001 So. Honore, St. •
P-lė Tillie Herold, 5134 Honore St.
P-as Geo. Keble Comp No 5 Fireman, 005 So. Albany Ave.
P-as Emil John, 434/ Lincoln Ave.
P-lė Rose Robb, 1246 W. 50 St
P-as Jos. Wszolek, Wyandotte, Mich.
P-as Paul Wcishiiora, 2220 W. 137 SI. Indiana Harbor, Ind.
P-lė Mary Jirsa, 3010 So. Millard.
P-lė Sala, 2605 So. Trumbull Ave.
P-lė Emma Kleucka, 5419 W. 24 SI.
P-lė Lillian Kolar, 1503 W. 17th St. '
Daktaras Carter gyvena ant State gatves per 20 metų ir jis turi 

sąryšį su Chicagos geriausiais ligonbučiais. Jis yra žmogus, tu
rintis gerą vardą ir atsakommną ir kiekvienas, kuris serga bile ko
kią akių liga, gali pilnai jam užsitikėli, kad bus 'išgydytas kaip ga
rima geriausiai ir greičiausiu bildu.

Gydymo valandos: Kasdien 9

Dr. Frank O. Carter
Akių, ausų, nosies, gerklės specialistas

120 So. State Gatvė
1-mos durį.s į žiemius nuo “The Fair" departamentinės sankrovos

Merginos pradėjo juokties. 
A, štai kokis jis turtingas! 

Juk tu, Elina, gavai tiek daug 
pinigų iš jo, o dabar jis neįsten
gia užmokėti net už vyną. Cha,

žinojau nei ką 
tebino mane ir supainiojo visas 
mano mintis. Kokis ^Igkiaulė! 
Jis pasiliko ant nakt.es pas tą 
merginą! Jis tiesiog tyčiojosi iš 
manęs, jo tra&ingas 
mas nei daugiau nei 
kaip tik v gryniausias išmistas

Kurio Jus Reikalaujate.
išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš lai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė 
asas rimą, subrinkusias gyslas^ sulenkimą, išblyškimą, mažėji 

ima. skausmą kiulinf^e, akių 
ir ha kitokia užsisenė tusia. ii

Atnešė vyno.
Jai užsinorėjo pasirodyti. Ji 

užsikvietė dar keletą merginų ir 
pasiūlijo joms vyno. Merginos 
buvo apsirėdžiusius trumpais 
si Joniuką is. Ju rankos buvo

na. — Kas tai per kiaulyste! 
Žiūrėk, kad daugiau to nebūtų! 
Ir tuos paveikslus valyk kas die
ną taipgi.

Motina pasakė: “Gerai” — ir 
susigrjžusi norėjo eiti,. Jos vei
das buvo nepaprastai raukšlė
tas, o žandai įdubę. Jinai ver
giškai klausė savo didders ir do- 
m ingai žiurėjo į ją, kad nepra
laidus nei vieno žodžio.

Žiūrėk, kad neužmirštum!

aš neblogesnis ir nebiauresnis 
už kitus, — štai kame dalykas. 
Aš žinojau tos merginos liūdną 
ir šlykščią istoriją: būti niekšu 
tokiose aplinkybėse man buvo 
dideliu pasitenkinimu. —- Ar 
supranti tamsta tatai? — Štai 
aš ir pasilikau. — Ir mudu pa-

\k taip, palaukite! Man rodėsi 
cad aš jau tamstai užmokėjau 
>et gal pas mane dar rasis pi

nuogos, o 
kirpti.

Elina 
draugėms 
dar neužmiršo mano 
lĄisididižiuodama jinai 
kojiu, kad* aš esąs jos senas drau 
ižasir chbvęs jai daug pinigu: gir

nosies.
Mano upas buvo visai saga 

dintas. Sugrįžęs namo, aš alsi

-Eikite lauk ! — sušuko ji. — 
Kad jūsų ir dvako nebūtų čia! 
Pinigai? Jo pinigų ir vištos ne- 
sulesa! Štai pažiūrėkite, kiek 
jis man davė! Ir jinai su pasi
didžiavimu pametė ant stalo 
krūvą popierinių ir sidabrinių 
pinigų. Jis užmokėjo ir už vy
ną ir už mane, štai pažiūrėkite 
Jums, labai galima neprisiėjo ir 
matyti tiek pinigų. Dabai' aš

mano
mirškite to, jogei kitas butų at
ėjęs pas ją, jeigu aš nebūčiau 
pasilikęs. Nuo to ji butų tik 
pralošiusi. Jeigu jai butų leista 
pasirinkti — nėra abejonės, ji
nai butų išsirinkusi mane. Aš 
mandagus ir priegtam niekuo
met neužsimirštu. Tokis mano 
būdas jai labai patinka. Tatai 
jinai pati pasakė. Ką aš galė
jau daryti su tokia moterim? 
Ir reikia tik pamanyti, kad jinai 
taip žemai nupuolė vien tik del 

Kail) ten 
ms jinai

Parodymas Gydymo yra
KuometJąsų kaimynas pasakys jums, kad aš

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

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

Nešk upi nkite. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9
Nedėldieniais nuo 9

svarų gyvenimą.
Nieką?, niekai! Nustok! 

Ar tik nepasidarei misionie
rium? Kam man iš čia važiuo
ti? Man ir čia gerai gyventi, 
jokio n edh tek liaus man kentėti 
neprisieina. Klausyk, ar neišsi
gerti mudviem dar vyno? Bvt 
tik dviese. Kitų nesikviesime... 
trina! — sušuko ji, praverda
ma (buris.

Jinai pareikalavo dar vyno. 
.Juo daugiau ji gėrė, tuo labiau 
ji darėsi antipatiška. Rimtai 
suvis nebuvo galima su ja kalbė
li. Visą laiką ji dainavo nešva
rias dainas arba visai tylėjo ir 
mąstė. Galop ji apsigėrę ir pra

manui!.—t) 
dingti? Juk nėra

prasimus juokus, dainavo neš
varias dainas. Kada aš pradėjau 
kalbėti su kitomis merginomis, 

alėti ir pasidarė 
'lyk aš tyčia pra
do mos atkreipti 
s, kad tuo keliu 
papasakoti Šį-tą 

apie save. Vienok mano stra
tegija niekais nuėjo. Ji įlindo 
J kampą ir stengėsi nežiūrėti į 
mane. Ant galo, jinai paėmė miai

VIKNATINI8 RKGI8THUOTAS RU8A8 AFHKK0RIU8 ANT BKIDGBPORTO 

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rfcauoae nuo >8.00 ir au- 
Kftfliau. Sidabro rėmuoso nuo >1.00 ir 
aufržčiau. Pritaikome akiniu* u*dyk%. 
Atminkit: Galvos Hopejimas, nervilku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prnfialintoa gerų akinių pritaiky
mu. ištyrimas uždykų. jei perlu ar 

A skauda akis. Jei jos raudonos, jsl gal- 
J* va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil- 
[f psta, netęsk ilgiau, o jie&kok pagalbos 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a« 
U kiniai uMyką. Atmink kad mes kot- 
| num gvarantuojam akinius ir ki<nikl>- 

nam gerai prirenkam.
8. M. ME8IROFF, Kkspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AA buvau mp- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bilo kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al mu 
draugas įmonių 8. M. ME81ROFF, 8140 BO. MORGAN ST.; CHICAGO, ILL,

bet neturėjai 
mai, palikau

Ak, jiesiklapatykik 
ačiuoju tamstai, — ir ar ne vis 
vien, — pasakė jis, alsikelda 
mas nuo suolo h 
kelines. — štai pažiūrėkite, ta 
poni grįžta nuo kapo, liūdesiui 
galas, maža mergaitė jau nebe
turi gėlių, (iėlės paliko ant ka
po. Keturioms dienoms prabė
gus jos nuvys. Jeigu kokia nors 
biedna mergaitė pasiimtų jąs,

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI M ARS H FIELD AVE., CHICAGO

supran- 
ipie vyną aš pri

siminiau tik tuo tikslu, kad pa
erzinus jį. O dabar eikite lauk!

Merginos priverstos buvo ap
leisti kambarį. Elina nusikva
tojo, darydama duris.

-Jos man stačiog įgriso! — 
pasakė ji, lyg teisindamos. At
virai kalbant, tai nuobodžios 
merginos su kuriomis aš nieko 
b(-ndra neturiu. Ar tu nema
nai, kad jos nuobodžios?

— Ne, aš negaliu to pasakyti, 
tariau aš, tuo norėdamas su

gėdinti ją. — Jos atsaskinėjo į 
mano klausimus, jos papasako
jo viską apie save, ką aš lik no
rėjau žinoti. Tai puikios

augę ’ - pasakė ji.
Mudu išgėrėva vyno.
Ji vėl bandė atsisėsti man ant

—Man labai norėtųsi pasitei
rauti tamstos apie šį4>ei-tą, — 
pasakiau aš, — jeigu tamsta tik 
busi ant tiek gera pasėdėti ra-

tauistai už laiką.
Ir aš daviau jai pinigų, aš 

neskaičiau, kiek ten buvo, - bet 
tai buvo nemažai.

Tuosyk ji nusiramino ir atsi
sėdo. Vienok mudviejų kalba 
nesiklijavo* Jeigu aš užduoda- 
vau kokį nors klausimą, tai ji 

tuoj atsakydavo, bet pirma 
ainuodąvo ką nors arba im

davo rūkyti papirosą. Apie pra
eitus laikus jinai nenorėjo nei 
klausyti. Mažas tvankus kam-

Kvietkai Kiekvienam Kostumeriui.
savo rakandų krautuvę perkėlėm į savo naują namą

—Teirauties manęs 
to jinai ironiškai. — 
nėra kas veikti 
klausinėsi apie 
pliauškalai apie Chaimą mane 
s ta ei og e rz i n a! (i a n a j ų.

Bet nejaugi tu nenori per
mainyti savo gyvenimo? — 
paklausiau aš.

Jinai nudavė, kad nenugirdo 
mano klausinio. Ji pradėjo 
vaikščioti po kambarį ir ką tai 
tvarkyti; matomai, ji norėjo 
paslėpti savo susijudinimą.

Permainyti gyvenimą! —

savo drabužius, tarytum, norė
dama apleisti kambarį.

Ar tamsta išeini? — pakiau-

carką vyno | ko
i’ vėl sugrįžo.
tamstos sveikata, senas

—

L

nakt.es


vo, tik utinis.

balsiai. '
r i i v •I eerau. vonų.

ims jau balsiai Burių de-

šo vienon krūvom-

Senai nesimatėm!
n< -tv

veltui nv-
mintijo.

būdavo pasižiūrėti

Didžiausias šios die
vie

ir toksbymasis,
pinas...

nei

mato. pa
aimanavo ir nurimo.

žuvo,
kur

at-Pasi s<

ir

Šiai jau šeimi

ni te-vaišių prašo. nei

no
Mano H

ariu
i kurias-ne-kurias per

varo

alizmą

Ale sa-

lapinas
Kol lapipas

mažus
cine

mes

1810 S. Halsted St

L

minčių,C

nuo ta-

O Ino tar- 
Urudiis ir

pat j s tą 
u>nu bu- 
Tikresne

Aliui, alini, o lapinas ži 
si nešas. c

les suliko. Tik beskaitant, 
nai sinilkt:.

—Ar 
ginkite 
lapiną!?

O, Motina tu Švenčiausioji, ko 
sidaryla! — • pirma — puse

Irai: dažnai 
kaimynams »✓
miešti. Bet

šešios dešini I 
Ponui Dievui!

vadinama.
Dėdė ?

są savo šeimyną, pačią, jau pa
augusius vaikus ir taip žąsis iš

augino daugybę 
•ių. Bet nė vienų

Sudiev, 
šeimininkes
didfžiuoti prieš savo vyrus mo

čiui1 žąsis ganyti,. Pragaištis 
bent kiek sumažėjo, bet neiš

keli apeiti ir lavonų pasižiūrėti. 
Lavonų niekur nerasta.

liek to! Gal juos upė nu
nešė.

X4R

Antrai smilkt:
O gi vienos nesama...

Molers skundžiasi, aimanoja, 
ilgai nuvariusiems vyrams mie
go neduoda. Vyrai murma ir 
ant lapino, ir ant moterų. Din
go pirmykštis ramumas.

isilare žąsis sargiau gany- 
Dėdės Nikodemo senai jau 
as ištyso. Nesiskundė, ne

1 )ėdės N ikodem o n ebesisau g() j o. 
Nešliaužle šliauždamas, bet pa-

seninusios ir nuilsusios: nebe

ir nusiminusi,

Bet nenusigąsk. Sakyk, ko tu 
nori. Išklausys kantriai, pamo-

jums nesakėme

Tuomet jis buvo “nedoras” 
sius, nieko nesakė. Kaimynai

žąsimis” v

EhrHch’o 
"914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą (506 arba SALV ARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ, šis yrą geriausias ir stebėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. "_ ‘ '________________

Jeigu jus turite sutrukimą odos, spuogus, Žaizdas, votis ant savo kūno, slinki
mą plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit Įsigyti š{ gydymą. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

lės: laukinis jas įžago. Susi
krovė lad jas ūkininkas į gar
dės ir rytą, nuvežęs miestelin,

apsieis. Tad ir liriliuoja ramus 
būreliai, nelyginant, vakarinius

Bet kaip čia beišskirti savosios?
Oi, nusibruks su visu bu-

■

, nieko n e paša-

sniego. O dabar...

tuojau vykino;

geras, ar tavo žuvo, 
ar kaimyno!...

muštiniai! Nabagės
pasi-

Dabtir tolimesnieji kaimynui, 
iš šventkieniių ty-

si, nerimsta, 
mą priėjusio 
kirs ir sueis,

nes ir jaunės užmiršo, kTiris 
metas, kame namai, nebe galvo-

mu laukdamos, ar

išgąsčio žąsįs nei šeimininkių 
nebepripažino ir bėgo šalin.

Šis yra geriausias 
Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negell>ėjo.

Žaizdas,

nmino <'nves.

muštiniu.

sausi

•r

1
i
i

■

JI'

3

Da supy- 
a r

K;

■A

lin
ui ios,

neižau'o

Dede Lapę Nušovė

Ntipras, o 
kiti, matė, 

mmaiiiu

niuoju. Ir neužsivylū.
Nuo tos dienos “Dėdė Nikode

mas”, nes dabar taip jį ėmė va
dinti, užmiršo, kas tai yra jo pu

senėmis
sun i
nešt lava i juos pievon anderioje, 
o dabar nebesusidėtumei nei į 
du vežimu. O-o! tai turtas!

Subata, Liepos 7. 1917

inąs. buvo ramumo nebe

sumanymais,

Kiemieciai, nors ir

kindami, žaltį nualindami, 
veno ramiau ir laimingiau, nei

nos klausimas yra

Socializmas

/>

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas di- j 
skusuojamas su- ? 
sirinkimuose; dl- i 
skusuojamas spa- I 
ūdoje. Apie soči- i 
aiizmą kalba soči- X 

įlįstai, kalba ir jų priešai, apie jj kalba ir rašo svie- J 
iškiai ir kunigai, vieni už jj, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausj vi- I 
uomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- A 
:ia jis suprasti. Reikia apie jj pasiskaityti. Z

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- ?
“Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO | 
BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet A 
ip lengva ir suprantama kalba, be to taip + 

gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku J 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. g

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, fi 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis į 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- X 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- | 
liu, kurj specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių | 
dailininkas p. Jonas Šileika. t

\ Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- X 
dinta visai nesenai, ir tnimpu laiku jos jau išpar- f 
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- g 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; | 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. į

Pinitrus siuskite adresu: i

NAUJIENOS
Chicago, UI

Seiniinin-

Ir dar niekur-nieko, o iau

nepa Irainenlos

negi darbo

prisirankiojo.
Duos šeimininkė ko-nors pasis-

I Dievo padaro. Rodės, it pasam
dytas tam tikslui, kad tik skau
džiau įkyrėtų kaimynains. Kar
tais, būdavo, įsisuks į viŠtininką, 
išmuš-išmuš visą, bet pasiimti

g Sulygink Musu Kainas ir Tavora su Katu
S3 Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi pirkt ką-nors iš rakandų, tai nepadaryk klaidos, ateik ir pamatyk musų 
s| tayorą ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras ir žemesnės kainos už kitų krautuvių.

“N|p

<• )

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 užlaikyt: 
švarus, nerūdija ir nesilaiko ant jo dulkes.

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

Išleidžiamas stalas nuo 4.2 
colių iki 5 pėdų.

Padarytas iš ąžuolo. Kojos ir 
apačia apskrita arba ketvirtaine; 
yr?Tdabai tvirtas ir dai- $O 
lūs, tiktai po ...................O«Uv

sasessssan

nuogy

Visokių didumų lovos 
springsai

iš tvirtos minkštos plienines dratos. 
padaryti. Geriausia pasil- $4 
sėjimui, tik po ..............

Parankiusia Siuvama Mašina
Siuva geriausia ploną ir storą audinį, atida

rant viršų ir mašineriją išsikelia su O Cfl 
viršum. Su visais prietaisais. Tik po • O»wU

Mes išmoki nam siųt, jeigu nemokate.

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

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

nieko nepasiims. Tokio tai bu-'

darys, ką sumanę? Ruošėsi ruo
šėsi medžiotu, kol

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

i i
■i

Kaip-gi, sako, dabar kaimy
ną su mažais vaikais iš tėvynės 
ištremsi? Ar mes maskoliai.

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 26 metai

nuvilko. vieni piemenė
li uobodumo žąsų

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį’ arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas G06 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą,

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

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

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

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėlioinis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
delio, Seredos, Pčtnyčios ir Subatoš vakarais nuo 7 iki 8.

I W\/D A I Silpni,Nervotii V i n Al Ligoti

Ateikite pas Mane!
Mano Metodos yra vėliausios ir nioksliš 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

Dr. H. S. WHITNEY
595 Šo. Stote St., Chicago.

Turk mokslišką laipsni ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau 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 iššigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite 'sn mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

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

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ^ĖMIAUS NURODYTOMIS MANU METUDOMI8, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIEŠKANT1EMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai!,Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 

stovj ? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite syk| ir ant visados. AŠ vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriaūsdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut 
stebėtiną intaisymą, kurj aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne --Geresne—ir 
metodą.

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Lijros
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos InČirškimo gydymą. Prof.

iI

V

$

J

s.5

kaip į savo; įsi vyniodavo ir tol 
leliodavo, kol kas su lazda jo 
neišmušdavo.

šyentkiemiai ėmė trukti kan-

beatsakyti. Tad vaipos tik ir 
pakaušius draskėsi,

(Bus daugiau).

Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 
šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vvriškų li
gų mieste. INDIVIDUALfi ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS IR PI
GUS MOKESTIS.' Netiktai aš turiu gražiausią ofiso {rengimą iŠ moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi {rengęs del jus pačių labo ir gydymo, {vairus gydymo 
skyriai {rengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas Jgijama j kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

Greita Pagelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. JLiga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos: n.. į| n U/Įl IT k| T V Nedalioms ir šventadieniai*
Vakarais: 6 iki^S UI • Ui U Ii H I I H t I JQ ryto 2 vftl tiien<

505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, Ill
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TURĖKITECHICAGOS ŽINIOS
Numažintos KainosSurado

VIS

Turgaus ŽiniosNenusižudė

Nuskendo

ll¥j

1745 So. Halsted St CHICAGO

PERKELK SAVO PINIGUS

KITTANNING

Prasideda

vos

Akušerkane

UNIVERSAL STATE BANK

Tokis jo elgimos 
nebepakenčiamas.

$16,754.95
.44,415.89 
. 53,918.26 
.61,594.42 
. 68,465.14
.87,987.21
111,133.62 
147,469.93 
187,466.05
199,854.22
220,482.04
226,476.17 
217,001.11 
253,369.00

PERVIRŠIUS^
$25,000.00

ncapsi- 
amžina

Graham banko depozitorių 
pinigai neprapuls

Demokratijos ir Taikos 
Konferencija.

labai slip
šiame iš

klerkams ir tt. x 
ant algos padaroma į 5

34—35 ¥2 
22—31

23 ¥2
30—34

Mušti

12—45
-19 ¥2

-12 ¥2
No. 3

Sakoma, kad pagal paskelbtus 
vakar Naujienose, lygiai ir ang
liškuose dienraščiuose, registra
cijos korčiukių numerius, tie as
menys da nėra paskirti šauki
mui kariuomenėn.

vertės nuo $25 iki $85, dabar 
Kelnės nuo $1.50 iki 

Vaikinams siutai nuo $3.00

KAPITALAS
$200,000.00

“Detroite, kur mes gyvenom 
— pasakojo poni Kaminski, - 
buvo jauna moteris Annie. J

li.jinis Bankas sparčiai 
ius, nežiūrint karė ar 
k vieno pareikalavimo, 
•int trumplaikinių pir- 
gali apversti į pinigus

gerumu nuo 
9.00—11.00;

Molio jukų 
16.00—17.50; 
-17.00.

VAISTAI, KURIE PRIDUODA 
SMAGUMĄ VASARĄ.

No. 1 No. 2

diraftu.” 
kad vald 
»eka kiek 
Visų kai

Aš esu jo motina.

Jis nieko nežino apie praei- 
iki, kad jo auklėtojai ir yra

Mes darodysime tatai.
Bet jis dabar yra viskuo 
ntas. Jis igis apšrvietų

a; Ilgai prak- 
ilospltalė** Ir 

Pasekmingai patarnaa- 
Uždyką duoda rodi 

margi- 
Kalbu lietuvi&kal, augliukai, ra-

17M 8. KALSTEI) ST„ CHICAGO, 
Ant antri labi.

CHICAGO, Liepos 6. 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

Kaip žinia 
yJioms barz 
išdaužyti la 
imu unijos

Mrs. A. Vidikas
Baigusį Akušerijoa 
tikavusi Penu 
Philadelphijoj 
ju prie gimdymo 
visokiose ligose moteri ms 
lomi 
šilkai, lenkiškai Ir slavokiUuiL

Policija areštavo 
skučius-unijistus. 
pora dienų atgal k 
dasku tykioms liko

Šienas 
10.50—20.50; dobilu, 

paprasto rųšies, 10.00

išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimu 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvarancija. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI, Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

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

Louis P. Lochner, kuris anais 
[■tais keliavo Europon su Fo- 
o taikos ekspedicija, atVažia- 

Chicagon. “Jis sakosi turįs 
*nu sustabdymui šios kares.

Šiomis dienomis Chicagoj su
sitvėrė tam tikras komitetas, ku
ris rūpinasi surasti darini tiems 
žmonėms, kurie turi šiokiu ar

Sv Dabartės paklausykite, 
ko motina. Kaminskai 
kraustė iš Detroito ir dal

Gcahamo draugai žada sudėti 
pinigus ir atmokėti depozito- 
riams kiekviena centų. Prieg- 
tam pienuojama reorganizuoti 
banką. Ačiū tam bankruto ap
skelbimas atidėtas iki liepos 12 
dienai.

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

popiety. Utaminkais, Ket-

$2.00

kurie pirmiau par- 

■’'■’-’"“■’1.00

ij Nesikankykite savęs skaus- 4 1 mais, Reumatizmu, Sausgčle, | 
ft Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
J —raumenų sukimu; nes skau- |į
4 dėjimai naikina kūno gyvybę J J ir dažnai ant patalo paguldo. 1 
i CAPSICO COMPOUND mo- 1
5 slis lengvai prašalina virŠmi- j
A nčtas ligas; mums šiandie dau- S 
J gybe žmonių siunčia padėka- 2 
Z vones pasveikę. Kaina 25c, J J per pa'čtą 28c. ?

i Justin Kulis j 
! 3259 S. Halsted St., Chicago, III. J

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

tėvai.
— Aš esu jo motina. , 
—Negi tamsta neduosi jam

skus yra neimti n 
Jis dabar 
imti savo

js šioij Bankoj daro 
pažįstamiems reko- 

susi kalbėt i

upėj.
Paliko našlį 

ta mažų vaikų

kraščiai rašyti apie anglių atpi
gimą, chicagiečiai nustojo pirkę 
anglius. Jie laukia, kacįa kaina 
nupuls. Betgi anglių pardavinė
tojai sako,, kad tai veltus lau
kimas.. Esą publika nesupra
tusi valdžios patvarkymo. Gir
di, ar šiaip ar taip, bet kainos vis 
vien nepuls. Esą bereikalo tik 
žmonės save apgaudinėja.

MUSŲ BUDAS ATGAUNA — NEAT- 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE 

DALYSE AMERIKOS.
Mes išjieškorne ir atgauname viso

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

Muši) budui atgavimo skolų nėra 
skirtumo kur jųsų skolininkas gyve
na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— 
musų pasekmingas būdas pasiekia sko
lininkus visur, nes tam tikslui mes tu
rim visose dalyse Amerikos korespon
dentus, kolektorius ir advokatus prižiū
rinčius mus reikalus visose apjelinkėse.

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

OFISAS 
PATIŠKAI 
liais, Seredomis 
po pietų iki 6 

Utaminkais, Ketvergais ir Subato- 
mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

Turėdami bile koktus reikalus atlikti, 
kreipkitės į musų ofisų ypatiSkai ar 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 

3231 South Halsted Street, Chicago, HL

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ * 

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pat* 
darys jus žinovu j trumpų laikų.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur njee su
teiksime praktiškų patyrimų kuomet jųa mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku — dienų ir va
karais ir gauti specia/iškai pigių kainų.

Patrenos daromos p/agal Jūsų mierų — biW 
stailės arba dydžio, isį bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Šalie gatvė, Kambarys 416-411. 
prieš City Hali

Kiaules sulig svarumu 
$16.00; paršai 12.00

Avįs nuo 8.00—14.00

Septyni metai atgal iš Kamiu 
skų liko pavogtas vaikas — Jo 
seph. Dabar pasirodo, kad ta 
sai vaikas gyvena Chicagoj pai 
vieną turtingą šeimyną 
žino,«kad Chic

se kiekvienas darbininku
Ius be sutrukimo nuo dai

BANKO STIPRUMAS 
čia i auga Jie! to, kad yra

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

ir Pėtnyčiomis nuo 1 
vakaro.
Ketvergais

komitetą kreipėsi dau 
nių, prašydami pagelbėti jiems 
surasti darbą ir tuo bud u išgel
bėti juos nuo skurdo.

1.75—2.00
1.50— 2.50 
. 75—1.00
1.50— 1.50

.50—1.00 
1.25—2.00 
.75.__1.15 
.75—1.00

1.25

gar*izacij ų delegatai. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Laikinasai Komitetas pasiuntė

... ■     A • 11    ........................ ....... .. . .......—  

Įvairių Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų irčeverykų 
Pardavimas už Numažintas Kainas 
Tęsis Tik Vienų Savaitę, PradetkiiH

Liepos July 7 d. iki Liepos 14 dienai
Kai-kurios Musų Kainos:

Galvijai: jaučiai, sulig 
9:70—13.85; karves 
veršiai 9.25—11.40.

Gertrude Howard Basil k rėk 
peši į teisėją reikalaudama per
skyrų. Girdi, vyras esąs nepa
prastai žiaurus. Priegtam jis iš 
penkių atvejų bandęs papildyti 
sa u žudys tę . 
jai pasidaręs

Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 6, atgabenta 

gaivią 2,000; veršių 600; kiaulių — 
15,000; avių 2,000. Paduodamos kai 
nos:

nuo 14.50— 
14.00.

erai 16—16.25

pursi
n' gy- 

vena Chicagoj, 1X39 Jackson 
boulevard. Jie turi 8 metu dūk- c

terį, Helen, ir mažą sūnų Phi-

bus su 
Kaminskams.

perdaug jaunas 
kokiu badu jis

Mes aplaikėmc žinią iš Kitta
nning, Pa. apie lai, kad penkios 
kasyklos Alleghenyje ir River 

dirba didžiausiu 
bet dar galėtų pana- 
:asėjų. Kasėjai ten 

nuo $6 iki $12 į d/ieną, 
uigš- 

Kasyklos Ca- 
tik tapo atida- 
nauji septynių 

kambarių namai už septynis do
lerius į mėnesį, 5 kambariai už 
$6, .3 kambariai už $4. Apšvies
tos gatvės 
nyčia 
fe r’c, 
ten yra taipgi 7 kambarių namai 
už $7.00 į menesį, Seminolėj, 
Pa. kasėjai uždirba augščiausias 
mokestis šioje šalyje, bet ten 
mes galime samdyti tiktai 
vedusius vyrus, nes ten nėra pa- 
randavojimui namų. Nėra taip
gi jokių keblumų darbininkams 
— pastovus darbas. Jeigu jus 
norite įsigyti gerą darbą, atsiša
ukite tiesiai į kasyklų superin
tendentą.
Alleghany River Mining Co., 

Kittanning, Pa,

gražiausių kak 
|hm kainas šia 
iekamai:
urie

Auditorium Recital Hali, 431 
S. Wabash avė., šiandie prasi
dėjo t.v. Demokratijos ir Taikos 
konferencija. Šį rytą užsiregis
travusių delegatų buvo jau dau
giau kaip keturi šimtai, i 
dar naujų registruojąs.

Konf ercnci j o j daly vau j

Kovo 10, 191
Kovo 17, 191
Kovo 24, 191

Kovo 31, 191
Baland. 7, 191
Baland. 14, 191
Baland. 21, 191
Baland. 28, 191 

lite, Gegužio 5, 191 
aite, Gegužio 12, 191 
aite. Gegužio 19, 191 
aite, Gegužio 26, 191 
aite. Birželio 2, 191

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

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison SU Chicago, HL

gos tikslas kovoti su 
Dabar skelbiama,

žios agentai akyliai 
gos žingsnį, 
laibos yra už 

pagelba stenografijos 
ilgimą pranešama vietiniai 
cijai ir į Washingtoną.

Vadinasi, mažiausias

/r;;aišKi marškiniai
Marškiniai ,kurie pirmiau par- 

siduodavo po $4.00, šia- $*> flO 
me pardavime tik už O m

Marškiniai kurie pirmiau par
aduodavo po 
bar tiktai po

Marškiniai 
siduodavo po 
bar tiktai po

Marškiniai kurie parsiduodavo 
pirmiau po $1.00 dabar 7 K A 
tiktai po........................... ®

Vyriškos Kelnes, vilnones ir 
gero darbo, kurios pirmiau par- 
siuduodavo po $4.50, da- $*į Ėfl 
bar parsiduos po ....

Vyriškos Darbines Kelnes, spe
cialiai stipriai padarytos 
pirmiau parsiduodavo $ 
po $1.75, dabar tik” ....

VYRIŠKI ir MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI

Labai gero išdirbimo vyriški ir 
moteriški ėeverykai kurie pir
miau paraduodavo po $fj CO 
$7.50, dabar po............... OaSJlU

Vyriški ir moteriški čeverykai, 
kurie pirmiau parsiduo- $ CO 
davo po $5.50, dabar ..

čeverykai taipgi gero išdirbi
nio
siduodavo po $4.50, da- $Q CO 
bar tiktai už ........

Vaikų Čeverykai — 
rus ir puikiai padaryti 
pardavime parsiduos už labai nu
pigintas kainas.

VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS
Puikaus darbo ir paskiausios 

mados, taip, kad kiekvienas gali 
del savęs p įsirinkti: pirmiaus 
parsiduodavo po $3.00. $O 2K 
dabar tik po...................

Teisėjas Victor P. Arnold per 
kruti nė j a tą bylą. Labai gali 
mas daiktas, k 
grąžint

Joseph buvo 
kad atsiminus, 
buvo pavogtas, 
kumentų, kad keturi metai 
gal tūlas Joseph Le Mar 
saužudystę Detroite ir 
trijų metų vaiką poniai 
de Qinges.

Toliau* sakoma, kad 
pateko į Colby’s rankas, o iš ten 
jį paėmė dabartiniai jo auklėto-

Sviestas, Creaiųery, extra .... 37 
Prastesnis, sulig rųšies .. 32—36¥2

Oleomargarinas, geriausias 27—28 
Pigiausias ..............

Kiaušiniai, goriausi, tuz.
Prastesni, sulig rųšies

Suris Amer., sulig rųšies 22% 
šveicariškas

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

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

Jautiena
Ribs .
Loins .
Rounds
Chucks 
Plates

Bulves, jaunosios, bušelis 2.00
Daržoves: —

Barščiai, gurbas..........
Kopūstai, gurbas........
Morkos, pintine ........
Agurkai gurbas ........
žalieji žirniai ............
Salotos, galv., dėžė ... 
Cibuliai, gurbas ...., 
Ridikėliai, 100 bunčių 
Tometes, gurbas .....

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statine ...u. 6.00—8.00 
Apelsinai, Kalif., dėžė 3.50—4.00 
Citrinai, dėžė .............. 2.75—3.75
žemuogės, 16 kvortų .. 1.50—1.75

Miltai, kvietiniai, geriausi .... 12.00
Ruginiai, bailieji ................... 12.00

tamsieji ............................... 11.00
Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų, 

nuo ............................... 7.35—8.50

paskirtas 
nariu į kareivių rekrutavimo ta
rybą. Tečiau jis griežtai atsisa
kė. Esą tie, kurie skyrė, nekla
usė manęs, ar aš sutinku ar ne.

Negelbėjo nei Wdlsono grau
denimai. Eller sako, kad jis ne
turįs laiko užsiimit tokiais daly
kais.

Mining Co 
smarkumu 
udoli keletu 1 
uždirba 
kadangi kasyklos mok 
čiausią mokestį 
dogan

progos būti turtingu ir laimingu 
žmogum.

—Aš esu jo motina.
—Bet del jo labo tamsta pri

valai išsižadėti savo sūnaus.
*—Aš esu jo motina, aš myliu

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

UNIVERSfll. STATE BANK 
kuris atsidarė Kovo 3, 1917 ir nuo pat pradžios 
įgijo žmonių didžiausj užsitikėjimą, ką liudija 

sekantis spartus depozitų augimas:

siekia virs pusę milijono tioiiarią.
BANKO SAUGUMAS. Lietuvių V 

čiai auga del to, kad yra saugus Banį 
1 Valdžios priežiūra ir į 
> Banko valdininkų.

Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes 
) šeri ninku, kurie ne t i Ii 
visiems savo draugams 
Banką, šiame Banke kožnas 1 
•j kalboj, be kitų tarpininkystės

lėti į Universal State Bank iki 10 d
3 nuošimtį nuo pirmos dienos Liepos 
šmoka Sausio ir Liepos mėnesiuose

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- Ok nuoj..... ...

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 savo darbą gvarantuo- 
ju arba su^ ’'Rnu pinigus.

G. MILLEn, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.

PINIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.60. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos 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 
iųs uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštaa 

Telephone Drover 2116.

Ar nori jaustis smagiai vasa 
ros mėnesiais? Svarbiausiu da 
lyk u yra prašaliu imas ligos, ( 
kadangi didžiumos 
apačioje yra skilvi 
tai laikyk vidurius švariais ir 
liuosais su pagelba Trinerio 
Amerikinio Karčiojo Vyno Elik
syro. šitas vaistas, kuris yra 
vaisiu, o ne gėralu, išvalo vidu
rius ir užlaiko juos švariai, pa
gelbsti virškinimui ir sustiprina 
visą kūną. Prašalinsi skilvio 
klintis, galvos skaudėjimą, ner- 
vuotumą, trukumą noro valgy
ti ir tt. ir gėrėsies gražiu vasa
ros sezonu būdamas smagus ir 
linksmas. Kaina $1.00. Aptie- 
kose. 'Trinerio Linimentas yra 
tokiu vaistu, kuris visuomet 
reikėtų tureli po ranka. Jis yra 
neįkainojamas taip sunkiuose 
atsitikimuose (nuo pamaitini
mų, išsisukimų, sutinimų, nu
braukimų, neuralginių ir rama- 
tinių skausmų), taip atgaivini
mui pailsusių raumenų ir kojų. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 35 ir 
60c. k rasa. Joseph Trincr, Mgf. 
Chemist, 1333- 
land Avė., Chic

BANKINĖS VALANDOS. Panedėliais 
nyčiomis nuo 9 vrL ryto iki 5 vai, i __  ______ r
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro

dijinis Bankas spar 
nes yra po aštriau 

nuolatine užžiura 1;

labai pasidabojo Joseph, kuris 
tąsyk buvo tik kūdikis. Jinai 
tankiai d m davo vaiką ir žaisda
vo su juo. Kartą ji net atsisa
kė grąžinti kūdikį. Mano pri
verstas buvo net kreipties į po- 
lic is tą.

Viuną dieną aš prisiartinau 
prie namų, kur gyveno Annie, 
Ten stovėjo vežimas, priklausa
ntis Joseph Le Mariui, Chicagos 
kontraktoriui. Pirm negu aš 
suspėjau sušukti, jis sugriebė 
vaiką ir nuvažiavo. Nuo to lai- 
ko aš nebemačiau savo sunauš.

Per visus tuos metus mes j ieš
kojome jo. Mes gyvenome 32 
skirtinguose miestuose. Nuola
tos valiavome iš vietos į vietą. 
Aš visą laiką turėjau viltį, kad 
galų gale surasiu savo sūnų. Tik 
dabar nesenai mes gavome 
džiuginančių žinių: mes sužino
jome, kad Mar paliko vaiką po
niui Dingee. Lc Mar sugrįžo į 
Detroitą, nužudė savo pačią ir 
pats nusižudė.”

Ar tamsta gali diarodyti, kad 
tai tamstos vaikas? —• paklausė

Jis ne- 
oj gyvena jo ti- 

minskai. Kamin- 
ž niekus, 

per teismą nori atsi-

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 1 
D menis tiesiai už “wholesale’' kainas. ■ 
A, Mes parduosime visiems. X
| Lovinthal Plumbing Supply Co., i 
4* 163" W. Division St., Chicago, t1

Corner Marshfield Ave. A
T Kalbama lietuviškai.

Lietuvių Valstijinis Bankas 
įraukus Bankas, nes yra atda- 
>0 valandai, kuriuose vakaruo- 
allikti savo bankinius reika- 
be nuostolio.

Vyriškų Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau*ji, 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
$5 ir augščiau
$4.50
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

Javai
Kviečiai 2.00—2.08;$ komai 1.84 

rugiai 2.40; miežiai 1.20—1.45; avi 
žos 73.

/ių Valstijinis Bankas spar- 
BankaS, nes turi gryną ka- 

000.90, o Banko turtas jau

AKU; SPE< IAL1STAS
Aids egzaminuoja dykai

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

ju pranyksta rcgfji- 
m a s.
Mes vartojam pa- 
gerintą ()j>hthal- 
mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

■ p'iaxna j vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

Šiaudinės Skrybėlės įvairiausio 
ir paskučiausio ‘išdirbimo, specia
liai del jaunų vyrų, pirmiau par
aduodavo po $2.50 da $*| *’7 C 
bar po ........................... I * I v

Antra eilė Šiaudinių Skrybėlių, 
taipgi vėliausios mados ir gra
žaus darbo, parsiduoda- $4 Afl 
vo po $1.50 ,dabar po . .

Specialė kaina ant puikių Pa
namas Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $6.00, $ E A 
dabar po ........................... *T«iwLI
KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES)
Ant visų graž 

laraiščių nužei 
me išpardavin;

Kaklaraiščiai Jr kurie pirmiaus 
parsiduodavo pf $1.00, da- 
bar parsiduos po..........  «

Kaklaraiščiai, kurie parsiduo
davo pirmiau po 75c, da- E flew 
bar parsiduos po ....

Kaklaraiščiai, puikaus išdirbi 
mo ir ypatingai pritaikyti vasa 
ros laikui jauniems vaikinams, 
parsiduodavo po 50c, da- QE^ 
bar tiktai po ..................

Moterų šilkinės Veistės-bliuzės, 
labai puikios ir vėliausio išdirbi- 
n\o, kurios pirmiau parsiduodavo 
po $6.00, dabar parsi- $Jį Ejfl 
duos tiktai po ..............

Moterų Batestinės Veislės, ku
rios pirma parsiduo- $«f ftfl 
davo po $1.50, dabar po I

Moteriškos Dresės, puikių au
dinių ir labai gero darbo mote
riškos dresės, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $5.00, $įj 'y įr 
dabar parsiduos po

Moterų Dresės, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo del vasa
ros, pirmiau parsiduodavo po 
$2.50, dabar gi, p'ilname^p 
pasirinkime tiktai po C-aVO

Apart visų viršminėtų daiktų šiame pardavime 
bus nužemintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia 
nėra pažymėta, todėl pasinaudokite visi.

kvienas depi 
> pinigus ar 
•;i skolinami 
u, kmias Bu



NAUJIENOS, Chicago, Ill

MOKYKLOSPARDAVIMUIREIKIA DARBININKŲ
Pranešimai

PIANO-PLAYER

NAUJIENA!NAUJIENA!

Tel. Drover 7042

RAKANDAI

Telephone Drover 9693

po p let.OFISO

davenport, taipgi $525

arti 34

Telephone Yrfrds 5032

Dr. M. Stupnicki

Egs^aminacija ati

1SMENŲ J IEŠKOJIMAI

1 IEŠKO KAMBARIŲ

NAMAI-ŽEMe

Renter

RANDAI

NAMAI-ŽEMe
1827-29 Blue Island Av

PARDAVIMUI A PTTFTK A -Za.Jl JL 1I>I N / \nu

J IEŠKO DARBO

AMATŲ MOKYKLOS
REIKIA DARBININKU

EPSTEIN

1709 So. Halstad St
Chicago14th

dideliu pasiseki 
NERVŲ ir SKU

Ava.
iki vak* 
po plahl

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.

NUO 
KRAUJO 
LIGŲ

ir Guodga- 
Malonėkile 

■ norinčios

Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

tiek dar 
savo re i 
greičiau

but tikrai išgydytu,
Aš jums pasakysiu, be spėlioji

mu, kokia yra jūsų tikra liga«

valpara 
lės prie 
jienose.

.L A. 176 kuopo 
dsilankvti i pus 
I ienos X d. 1 va) 

i svetainėn 3X2

Kostovska, Siendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

del užmokė' 
yra faktas. 

Visi atsilan
ai EGZAMI

REIKALINGA tvirl 
ris už gaspadinę 
dviejų metu mei 
angliškai biskį i 
Turi išvažiuoti 
Atsišaukite laišku 
fisą pažymint No

iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3106 So. Halsted St. Chicago, III.

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

<p. mene 
malei ioj< 
f P. svet.

ir (Irau

Bnt«l*aa receptą* ra dUdilanaia *tyd*, 
Mežiurlat, ar tie receptai Lietuve# ai 
Amerikos daktaru. Tai vienatini lie 

tuviika aptieka Bostone Ir Massarba 
setts valstijoj. Gyduolių galit rant ko 
klos tik pasaulyj yra vartojamos. Ga 
lit reikalaut per laiškus, e ai x>rlnl<- 
siu per express.

A TELEPHONE YARDS 2721 A
? DR. J. JONIKAITIS J 
f Medikas ir Chirurgas J
S 3315 S. Halsted St., Chicago ■

*********

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis ^Gydytojas, Chirurgas
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

PARDUODU pigiai 2-Jjų kresh 
Barber Shop; gerai išdirbtas biznis 
lietuviais, rusais ir žydais apgyven 
ta vieta; 
kytis ii „ 
nupirk si t e tiktai su keliomis dėŠtim 
tinus dolerių. Atsišaukite šiuo adrę

Brighton Park, 
nariai malonėkih 
metini su*ir»nkim 
no niet. J. Ma/**r

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

1850 Wells gatvfi.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

MOKYKIS SIUT MOTER1SKUS 
RUBUS

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

Hydro-Massage Institute, 
3456 W. 12111 str. Chicago, 111

PARSIDUODA ant labai lengvų iš
lygų gera bučernė ir grosernė, ge
roj lietuvių ir lenkų apgyventoje 
apieliukčje. Pardavimo priežastis— 
turiu kitą užsiėmimą.

Povilas Šasi s,
493!) Baring Ave., East Chicago, Ind.

Naujas lietuviškas Hydro- Mas
sage Institutas.

Gydome reumatizmą, Lumbago 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas 
visas chroniškas kraujo ligas, ink
stų ir kepenų ligas, elektriką, kar 
šiomis garo pirtimis, mokslišku ma- 
sažiu ir vaistais. Daktaro apžiūrė
jimas dykai, jeigu jus gulite lovoj 
musų daktaras ateis pas jus. Pašau
kite Garfield 8150

fį TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA D
W LIETUVIAKA Q

* Roseland. HI. S.L.A. 139 kuopos 
nn«»ppf»nis susirinkimas įvvks liepos 
8 d. 2 vai. po Diet Strumilų Brolių 
«vel 158 F. 107JJfr. Visi nariai bū
tinai ateikite, nes turim svarbių*rei
kalų apsvarsfvmui.

K. K a 1 n i e t i s, rašt.

L.S.S. 22-ros kp. susirinkimas į- 
vvks subatoj, liepos 7 d. 7:30 v. vak 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI 
Visi nariai ir pasižadėjusieji prisira 
šyli laike liepos 4 d. prakalbų mel 
džiami būtinai 
daug svarbių 
suomenės 
“Kovos” namo kėlimas 
nesugrąžinusieji River 
ko hkietus sugrąžinkite

seklyčios 
$30, valgo- 

ir 6 krases už 
Komodos, bra- 

firankos.

ksliškas metodas ir įrengimui. 
Aš turiu mano paties vaistų de

partamentu ir laboratoriją, 
Aš vartoju tiktai tikrą Neo-SaL

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

Valandos 
kare. 
3354

Prirenka visiems tinkamus akinius, *g*anU 
nuo j a ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

TURIU PARDAVIMUI mažus ra 
kandus po vieną arba visus kar 
tu. Atsišaukite greitai.

A. Dobkevič, 
3113 So. Halsted st., Chicago, Ill

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškų, vyrišky, Ir vaiky ligų 
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaros ikUlO vai. ryto, 1—3 
po piottf ir vakarais.

REIKALAUJAME janitorių j Re
liance Building. Pamatykite — 

Mr. ROSCOE,
32 N. Slate St., kampas Washington 
SI., Chicago, 111.

REIKALINGAS hučeris. Alsišau- 
kit greitai šiuo adresu: Win. Girailis 
1980 Canalport Ave., Chicago, Ill.

:. Viskas vartota vos 
Persiduos taipgi po vie

ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros g t v., Chicago, III.

DU DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda lotas ant Campbell avė., 

jat., $250. Namelis ant 
25 pėdų Jotas —$600.

PHELAN
38th, Archer ir Campbell Avė., 

Phone Yards 6539.

PARDUOSIU arba mainysiu lotus 
ant namo arba lotų. Lotai randasi 
Gary, Indiana. Noriu mainyti su 
turinčiu lotus arba namą Ghicagoj.

Antanas Jankauskas, 
4335 So. Mozart Str., Chicago.

PARSIDUODA gražaus tono ir bal
singas piano playeriš beveik da nau
jas. Yra daugiau kaip 100 įvairių 
rolių ir suolas. Viskas kartu qž — 
$180. Mylinlįs tokią gražią muziką 
turėti namie meldžiami atsišaukti, 
nesigraudysit, ir busite užganėdinti. 
726 W. 19 Place 2 lubos, frontas.

atsilankyti, nes yra 
organizacijos ir vi- 

reikalu. Bus balsuojama 
namo kėlimas. Draugai, 

View pi kui
si a nd i e.

K eM ličio 
mos Skvrius 
gin linksma

Rockford, III. L.S.S. 75 1 
sinis susirinkimas įvyks 
liepos X d. 9 vai. ry to K. o 
218 So. Main St. Draugai 
ges. Imtinai ateikite, nes 
svarbiu reikalų o taipgi “Kovos” kė
limo balsavimas. Norintieji prisi
dėti prie kuopos ndoniai kviečiami 
atsilankyti. V a I d y b a.

Masinis mitine 
v y k; 
(’ut)

UŽDIRBK $1000 BE DARBO.
Turi but parduotas arba išmainy

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

CHANDLER, HILDRETH & CO.
56 W. Washington st., Chicago

L.D.L.I). 19-ta kp. susirinkimas 
vyks nedėlioj lietais 8 d 
po pietų Mark White ! 
Room svet., ant viršaus

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

---------------- AUG- 
DIR-

A ’elcphone Humboldt 1278.

Im.sahud m. d.A Benas Rusa* Gydytoja# ir Chirurgam. w Specialistas Moteriškų, Vyriškų irI Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFJBAS: 1679 Milwaukee Av®.

VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
Kampaš North Ave., Kambary# 208 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.
4***4***MH*4*4K*4

Palaimintos Lietuvos 
pusmetinis susirinkimas 
dėlioj, liepos X d., 2-rą 
1843 So ■ ; ;" '
Visi draugai būtinai susirinkite į čia 
nurodytą vietą, nes senos svetainės 
savininkas atsakė. Komitetas.

REIKALAUJAME moterų prie 
tvarkymo skudurų ir vyniojimo vil
nų. Gera mokestis ir pastovus dar
bas. H. Loeb.
1250 W. 15th St., Chicago, Ill.

—UžDYKA PERNAKVOTI.
SČTAUSIA MOKESTIS. VĖSI
BTUVfi, ARTI EŽERO.—

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus in- 
taisyti pagyvenimą ■— už porą šim
tų. Tai atneš 16 procentą. Reikia 
įnešt nuo $300 ir augščiau, paskui 
ant menesio $20 arba $25. Kaina 
$1675. Priežastis — savininkas gy
vena Chicago.); namas yra Gary, Ind. 
Labai puiki vieta, ant 2544 Harrison 
st. 'Pas namas yra vertas $2,000. 
Atsišaukite tuoj.

Geo. Virbalai!is, 
4514 Richmond st., Chicago, III.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai, 

Telephone Yards 687.

L.SJ.L. lavinimosi susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, liepos 8 d. 9:30 vai. 
ryte, Mark White Square svet., Hal
sted ir 30 gtv. Drg. šeštokas skai
tys lekciją iš abelnos istorijos ir bus 
svarstomi sociališki-ekonomiški klau 
simai. Visi be skirtumo, draugės ir 
draugai, malonėkite kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. R e n g ė j a i.

Konferencija reikalu pasitikimo 
Rusų komisijos

Panedėlio vakare 8 vai. įvyks ru
sų ir lietuvių organizacijų atstovų 
konferencija reikalu priėmimo at
vykstančios Chicagon Rusų Komisi- 
įjos. Konferertcija įvyks Bergo mo
kykloj, N. lloyne avė. ir Division st. 
Lietuvių organizacijų prašome at
siųsti savo atstovus. Jokių įgalioji
mų nereikalaujama.

REIKALINGA patyrusių rakandų 
“rabincl” dirbėjų ir nudirbejų. Alsi- 
šaukite tuojaus.

GOLDENBERG
13(17 S. Halsted SI

L.S.S. 138 k p. susirin- 
subatoje, liepos 7 d. 
Tamuliuno ir Gudga-

— 49 avė. Visi nariai 
kur pasižadėjo! įslo- 

butinai inel-

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

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

Jus Galima Išgydytię 
' j 

Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane
Aš 'Puriu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 

X-RAY EXAMINACIJOS

PARDUODU 5 pasažierių automo
bilių su pirmos klesos įrengimais. 
Pardavimo priežastis—esu verčia
mas stoti kariuomienėn. Atsišaukite

S. Mitchell
3341 Auburn Ave, Phone Drover 9183

K.. Sidla.oslcis
AptlekortuK If Hivlnlnkiui 

SOUTH BOSTON, MASS.

Chicagos Lietuvių Draucdios Savi 
tarpinės Pašelpos pusmetinis susi 
rinkimas ivvks nedėlioj, liepos X t1 
Zwiazek Polck svet.. 2 v. p . p. 131 
N. Ashland Avė. Draugai, malone 
kite atsilankyt, vra daug svarbi; 
reikalų apsvai sty t i. J. Degutis

BEI KALA! J U išlikimo laikrodžii 
taisytojo luojaus. Atsišaukite tari 
(> ir 7 vai. vakare.

PARDUODU groserio ir mokyklos 
reikmenų štorelį geroj vietoj. Par
davimo priežastis 
eikite 
sias pasiūlymas jį nupirks.
3537 Wallace St.' Chicago

PARDUODU gerus rakandus ma
žai šeimynai arba merginoms dviem 
katnbar'iam. A įsišauk i te į M. A„ 
1(H3 Lincoln St. 2-ras aiigštas už- 
pakal.vj. Chicago, III.

Smulkiems p^iskelbimams kainos
1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ 
Mokame augščiausią koinišiną. Turi 
me geriausias pardavojimo proj)o 
zicijas (Jiicagoje.

Klauskite p-no Zewert, 
Room 725, HI W. Washington st 

, Chicago, Ill.

Draugystes ir Kliubai norintieji 
rengti piknikus darže prie ežero, 
kur galima gaut ir lietuviški) valgių, 
kreipkitės prie A. Micevich, 3228 So. 
Halsted St.

Kliuho Choras ir Dra
in L.S.S. 17 I kuona ren- 
išvažiavima i Jefferson 
as jaunimas kviečiamas 

tn išvažiavimo. Malonėkite susi- 
nkti nedėlioj, lienos X d. 10 vai. 

i svetaine. 3824 So. Kedzie \vc. 
iš ten važiuosim i miškus. Komitet.

REIKALINGAS bartenderis kai 
banlis lietuviškai ir lenkiškai. Gid 
atsišaukti ir nemokantis to darbo 
Darbas pastovus gera mokestis. At
sišaukite: 2065 W. Coulter SI., kam
pas Hoyne Ave., Chicago, Ill.

r mano PATARIMAI yra Už- 
UŽTIKIMI. Jei aptfurčjimas 

kad jųsu liga neišgydoma, aš 
galite 
daly- 

ir ne- 
kaipo

ATIDUODAMA randon puikus 
kambarys ir puikioj vieloj su visais 
pirmos klesos įtaisymais.

J. SINKUS, 
3151 S. Hasted St., Chicago, 111.

PAJ IEŠKAU vieno arba dviejų 
kambarių, be rakandų. Kas turite 
praneškite. P. Sakalauskas, 
1840 So. Halsted St. (Chicago, III.

Lietuvių Janitorių Pašaipi n io Kliu 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, lie 
pos 8 d. Kedzie Hall., Colorado ii 
Kedzie avė. Draugai, malonėkite vi 
si susirinkti. V a 1 d v b a.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po

PAJIEŠKAU DARBO j keptuve už 
Imą arba 2-rą ranką 
šaukti šiuo adresu: 
1358 So. Wood St.,

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Bpecialhta® Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 v* 
Nedčliomis 10—1 po pietų.
S. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL

AŠ duodu kainas už 
patarnavimą pagal jy- 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

Parduodu saliuną lietuvių, lenkų ir 
rusų apgyvenloj vietoj. Laisnis liktai 
$600 į melus ir jau išpirktas. Sav. 
išvažiuoja ant savo formos, lodei kas 
greitai pirks, parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite laišku į ‘.N.” ofisą num.

PARDUODU visai pigiai smulkių 
prekių štoriuką, taipgi ir kriaučiš-r 
kus įrankius, lietuvių apgyventoje 
vietoije, prie dideles gatves, arti di
džiausio McCormick fabriko. Randa 
pigi, lik 10 dol. mėnesyj. Biznis ei
na puikiai. Pardavimo priežastis— 
savininkas apleidžia Chicagą. Krei
pkitės šiuo adresu: P. Bajoriniene, 
2178 Blue Island Ave., Chicago, III.

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD ™ ™-

SPECIALISTAS

Cicero, III. 
kimas ivvks 
7:30 vai. vak. 
lio svet., 1447 
ir tie draugai 
Ii kuopon liepos 
džiami atvykti.

Pajieškau mebliuoto kambario ar 
kambarių del poros be vaikų. Gei
stina, kad galima bulų patiems pa
sigaminti valgius. Apie Halsted si., 
tarpe 17 ir 3X sir. Pranešti
K. K. 3001 S, Halsted si, Chicago

REIKALAUJAME darbininkų 
prie varstoto ir surankiolojų, patyru 
šių prie pielyčių.

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

PAJIEŠKAU burdo prie gerų žmo
nių netoli Halsted ir 18-tos-gatvių 
Geistina su valgiu. Todėl kas turi
te tokią /ielą malonėkite pranešti.

Jonas Stakulis
1614 Newberry Ave. Chicago

Roseland. 111. L.S.S. 137 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, liepos 8 d. 10:30 vai. ryto, 
“Aušros” Mokykloje, 10900 Michigan 
ave. Draugai. Pas'istengkite atsilan
kyti laiku, nes mes turime daug sva
rbių reikalų apsvarstymui. Taipgi 
tie draugai, kur norėtų prisirašyti 

137 kp., kviečiami į susi-

Praėjusio Naujienų pikniko ren
gimo komisija malonėkite susirinkti
1 Naujienų ofisą subatoj, liepos 7 d.
2 vai. po pietų. K. J a m o n t a s.

REIKALAI .H’ nrolers be vaikų 
arba merginos, prie namų darbo 
Darbas ant visados, mokestis gera 

Povilas šašis,
1939 Baring Ave., East Chii

Pajieškau Juozo lx‘ckausko, JoniŠY 
kio parapijos, Šiaulių pav., Kaimų 
gub. Gyvena Chieagoje dirbo prie 
kriaučių—Price (’o., bet dabar, re
gis, kad apleido darbą ir nebežinau 
kur jis yra. Pastaraisiais metais 
buvo teismas — nuteisė, kad jis man 
atsilygintų už burdą, bet iki šiol dar 
neatsilygino ir kaip girdėjau — pa
bėgo iš Chieagos. Kas žinote, malo
nėkite pranešti jo adresą, duosiu $1 
dovanų. I*’. Shimkus,
113 W. 17th Str., Chičago, III.

Pajieškau savo giminaičių, Anta
no Levišausko ir Stasio l.evišausko, 
iš Kauno gub. ir pav., Baptų valse., 
Silkanų kaimo Gyvena, regis, Chi
eagoje. Jie patjs ar juos žinants 
malonėkite pranešti Antanui Levi- 
šauskui, 66 Hugbart SI., Muskegon, 
Mich.

drgg. Vinco Bundzo, 
kaimo, Meškučių para- 

Bendoriaus Joniškio 
1\ Kauno gub., Šiau- 

gy veną Grand

Gy venanlįs Montreal (Kanadoje) 
Vincentas ir Domininkas Miliai le- 

atsišaukia žemiau padėtu adre- 
l’uriu į juos svarbu laišką nuo 

iminačio studento A. Matuko.
J. .J. Jurgaitis,

So. Oakley Ave., Chicago, 111.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIK A LB ft J IMA, PA
SIKALBĖJIMAS i 
DYKA ir LABAI 
pertikrins mane, kad jųsų 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau ? Neleiskite pinigiAkam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aA pasiekiau 
specialistas del ligų Amonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, -ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 80 metų.

a Harbor, Ind. 1X5 k p. mė- 
susirinkimas įvyks nedėlio

ję, liepos 8-tą dieną, 7-tą vai. vak. 
Ant Mikalocz svet., 211$ —137 Str. 
Kviečiami visi nariai alsi lankyti, nes 
turime daug svarbių dalykų apsvar
styti. Juozas Stripeikis, rašt.

ATIDUODAMA RANDON 2 kam
bariai dviem vaikinam, prie karų li
nijos, telefonas, maudyne.
3a38 So. Wallace St., Chicago 

1‘hone Drover 8812.

Pajieškau 
I )aitgielaj£h 
pi jos—LTmJuozbx, 
miestelio. Abui 
lių apskr. Girdėj 
Rapids, Mich, M 
šaukti arba žinančii/ju kur^ji/ gyve 
na pranešti man, busiu labaiydčkin 
ga.s. Mano adresas 

Kazim i e 
173!) McRcvnold St

Ka« man® Išgelbėjo nuo vsrginHnėių Kana? 
Salutaras Hitleris. Al per praeitu# 4 meta* 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijem. kiniai t«gaUda- 
\au valgyt ir suvalgyta# maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rčiimas, gargimas vidurių. IM«- 
liai suimdavo po krutinę, lomiose ir strėnos*. 
Niekur ai negavau pagelbo# del savo sveikata*, 
Bet kada nl pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teri# ir Salutaras, Reyulaatria, del notena, 
pradėjau gerai jaustie#, gerai /Valgyti ir dirbtu 
pasidarė smagu viskas. }’er 6 mėnesiu* 
savo paveikslų nebegaliu paiint ir paiRpM 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KkU. 
dh $1.00. Galima gauti geresniuosa saliam*** 
»• ir Hptiekose, o kur negali gaut, kreipki*

York, Wu 
Stedman ir 
čia visus a!

Cicero III. L.M.P.S. 13 
kimas įvyks panedėlyj, 
7:30 vai. vak. Tumui i uno 
lio svet., 1117 S. 19 ave. 
atsilankyti visos nares i 
prisirašy (i prie kuopos.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite bufi išgydyti. Aš esu specialistai 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

L.M.P.S. keturių kuopų bendras iš
važiavimas į Jefferson miškus įvyks 
nedėlioj, liepos 8 d. 9 vai. ryto. Pro
gramas prasidės 2 vai. po pietų. Kal
bės gerb. musų rašytoja senelė Že
maitė, draugė Dundulienė ir dakta
ras A. Moutvidas. Polam dainuos, 
bus deklemacijų ir kitko. Karlu bus 
išvažiavimas ir nesenai susitverusios 
prie 9-tos kuopos vaikų draugijėlės.

Kvočiame gerbiamą lietuvių visuo
menę skaitlingai dalyvauti išvažiavi
me. Nepamirškit pasiimti su savim 
ir užkandžių; kuriems neparanku at
sivežti galės gauti pas rengėjus ant 
vietos. Iš visų dalių miešti važiuo
kite iki Milwaukee ave, o Milwaukee 
ave. karais — kol sustos; paskui pa
eiti ton pat pusėn truputį toliau klu
po dešinei rasit ant medžio parašą ir 
kelią į žiemius, link miško. Priėjus 
mišką, šioj pusėj tilto pasukit po 
dešinei ir busite vietoj. —Komitetas.

REIKALINGA vedusi pora, kuri 
norėti] gyventi prie manęs ir nau- 
dolies mano rakandais ir prižiūrėti 
mano 10 metų vaiką; aš einu dirbti; 
esu našle. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu (po 7 vai. vakare):

Mrs. Zofija Pikčiun'iene,
1552 So. Western ave., 1-mas augšlas 

Chicago, III.

'TURIU paaukaut $16 
setą vėliausios stailčs už 
mojo kambario stalą 
$20. Karpctas $10. 
sines lovos, paveikslai 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, HI.
imr I — *1##  ̂Mn

EXTRA
Jauna pora privemta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divbnų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. 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.

SILPNI > *■* ■ ATEIKITENERVUOTI If |9 I PAS MANE 
SERGANTI W ■ TUOJAUS

Cicero, HI. L.S.S. 137 ko. renčia 
paskaita Danedėlvj liepos 9 d. 7:30 
v. v. Pakšto (Jukniaiis) svet. Dr. A. 
Montvaids skaitvs lėkei ią apie žmo
gaus kūno slaptybes. Kviečiami tik 
vyrai. Inžapga 10c. K o m i t e t a s.

KAS NETURIT KUR palikti savo 
vaikų eidami darban, atneškite pas 
mane. Aš padabosiu. Mano adresas: 
E. M., 1643 Lincoln 

ras augšlas,

kaip turtingiems taip 
beturčiams.

BEAKAI INGAS barzdas!; ui is. Dai 
bas ant visados, slg j savaitę.

D. .luramis,

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

J. Jankus, 
1951 Canalport ave., Chicago, Ill.

a jauna mote- 
prie apginimo 

-gailės. Turi mokėti 
r gero charakterio, 
į pietines valstijas, 

tujienų” ()-

West P'dlmnn ,111. — Išvažiavus 
dram?')’ Win. Pilvoui ant ūkės, vi
sais “Naujienų” nrislatvmo reikalais 
kreiokites i J. Pilioa, 720 W. 120 SI. 
Tenai galima tfauti ir pavieniais 
inerifHs “Naujienas” misioirkti.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai. 5

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

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su 
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTU, PILVO, KRAUJO, 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Bali Parke. Addison ii 
it v. L z. < temok ra t i ja i i 
. Morris H i !< pi i t iš New

E. Mason. Stexniom 
kiti. Inžanga 25c. Kvie- 
ilankvti. K o m i t e I as

PROF. DOCTOR COATES
kantis ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATISKA ATYDA, kadangi 
NU OJŲ ir GYDAU visus LIGONIUS

Indiana Harbor. Ind. L.S.S. 217-ta 
kp. rengia milžiniškas prakalbas ne
dėlioj, liepos 8 d. 2:30 v. po pietų. 
Ivanovo sve 
gatv. Kalbi 
P .Grigaitis.

Atsilankykite visi be skirtumo 
išgirskite daug ko įdomaus ir 
mokinančio. Kviečia K o m i t e I

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė liek biznio 
bo žmonėms įvairiais 
kalais pasiskelbti il
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite* grei
čiausių pasekmių.

Skelbųuus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: (’anai 1506.

Dr-stės “Lietuvos Vėliava Arneri 
koj No. 1” pusmetinis susirinkimą 
įvy ks nedėlioj, liepos

Davis Squar
itsilankx Ii

DAKTARAS COATES atgabeno j Aj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pafcymėtilau pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbuČiuose, Europos dideliais specialiin^is Vienos, Paryžiaus, Berlin© ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mafiinos. Kiekviena* li
gonis užkvieČiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
afi gydžiau pasekmingai vyrų ligas viri 30 metų. Aš išgydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidčliokit, ateikite šiandien.

30 m, Prakt. iršimtai išgydytą vyry-Tai mano reputacija

HALUTAHAR CHEMICAL INSTITUTION
Į foiš* nuo bloga**!.

1 P. J. BALTRENA8, PROP.

Tel. Canal Ml 7 Cliit*p,l^

.S.S. 120 kuopa 
nutarė surengti šeimvnišką pikniką 
nydeliHj, liepos X d.. Maloniai kvie
čia atsilankvti visus draugus, senus 
valparaisiečius ir pažistamus iš Chi- 

apielinkių. Visi susirinkite 
i’igijos Knygy ne, 751 Cy rus 

po pietų.
iečiai, norintis dalvvauti 
iečių išvažiavime, kreinki- 
K. \ugiisfinavičiaits “Nau-

Eu" 60S-914
noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDALIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI. .

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

D R. HAIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa* 
AS’ ' y y • mane. Mano prietaisai, Radio-Scop® Rag-

gi-X ir pilno Įrengimo BacteriologiŠka 1*- 
)>oratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
niimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata Ir 
•spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa* 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoje. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum# 
skauda ir kokią jus ligą turit*, b*t Ji* 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H, HAIR 
Mentor Bldjf.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State SI. SI. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka; 
re. Nedėliom i s nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

L.S.J I.. I-os kp. išvažiavimas į Box 
Lake Camp įvyks liepos-July 22 d. 
Draugai, kurie norėtumėt važiuot.




