
First Lithuanian Daiįjį in Ajnerfcg,Pirmas Liet. Dienrnstis Amerikoje

NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

Iš Darbo Lauko
STREIKŲ SKAIČIUS DIDĖJA

KONSKRIPTŲ TARYBA

Šiandie

Skalaus tik reformų ir pa 
skelbimo ginimosi karės.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI Už KONFERENCIJĄ

GALBŪT IŠGELBĖS SKRYBĖ
LIŲ DARBININKŲ TURTĄ.

Nenori aneksijų. Reikalauja pa 
naikinti priverstiną kareivia 
vimą, taipgi atstovybės visų 
Anglijos kolonijų ir darbinin
kų taikos tarybose.

į atsišaukimą
Union for De- 

sutverti konskri-

aikos 
atsto-

AUSTRALIJOS DARBININKAI
REIKALAUJA TAIKOS

priverstiną karei 
šalyse kartu.

Panaikinti slaptąją diplomat!

Ta r i) ta u line ar b i t raci j a.
Šią rezoliuciją taipgi svarsto 

darbininkų lygų ir amatninkų 
unijų konferencija. Taipgi sva
rsto ir kitos darbininkų organi-

W. W. narius kaipo vokiečių 
simpatizatorius.

Ir tas dedasi “laisvoje” A- 
menkoje!

NEW YORK, liepos 14.- 
Jau šimtas su viršum uni 
jų atsiliepė 
“Federated 
mocracy 
ptų tarybą, kuri prisidėtų 
prie Liaudies Tarybos. Tos 
tarybos tikslu bus kovoti su 
konskripcija ir versti val
džią pakeisti taisykles lin
kui sąžiningų karės prieši
ninkų, taipgi kad sprendžia
mieji komitetai (exemption 
boards) butų sudaryti ne iš 
kokių politikierių, kurie tik 
savo šalininkams darytų iš
ėmimus.

Pa naikinti 
via vimą visose

oficialė žinia, kad 
neužilgo išleisiąs 

užtariančią

CHINIJOS MONARCHISTAI 
PASIDUODA.

Finlandija nutarė skir 
ties nuo Rusijos

RUSAI EINA LINKUI 
DOLINA

Lima sails 
šiai tarpe 
dijos butų tvarkomi l 
tarp svetimų valstybių

8:30 vai. vak. įvyks grandioziškas koncertas s
Mildos svetainėje, pagerbimui rašytojo J. šerno.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

PHOENIX, Ariž., liepos 
14. _ 1,300 L W. W. narių, 
daugiausia • streikuojančių 
vario darbininku, kuriuos, 
“piliečių apgynimo lyga”, 
suorganizuota kompanijų vi
ršininkų ir šiaip biznierių, 
išvežė tavoriniu traukiniu 
iš Bisbee, Ariz., liko, po kelių

ii priėmė 
am a F i n-

lankėsi Viennoje ir da
“tūlomis sąlygomis” re 

msias kancleri iki taikos ta 
u *»

rybų, prieš kurioms įvyk 
siant bus jį vėl bandyta pa

773 jurininkai žuvo ant anglu 
kariško laivo ,

KAIZERIS SUTINKA SU
TEIKTI PRŪSIJOJ VI

SIEMS BALSAVIMO 
TEISĘ

BERLINAS, liepos 14.—Kai 
zeris su kancleriu pranešė 
vidaus reikalų ministerijai, 
jog jis sutinka, kad naujų 
rinkimų Įstatymų projekte 
butų įdėta Įstatas suteikian
tis visiems lygią teisę balsa
vimuose ir rinkimuose atsto
vų į Prūsijos seimą.

GRESIA INDIONŲ SUKILI 
MAS.

867,000 bus pašaukta 
kariuomenėn

mes 
kurie 

k> dubtweturi afuiuoti sa
tinais; valstijai?” — sako 

darbininkai. *

LONDONAS, liepos 14.— 
Didelis anglų kariškas lai
vas Vanguard paskendo 
nuo ekspliozijos liepos 9 d.

Ekspliozija gimė viduje ir 
laivas paskendo stovėdamas 
uoste ant inkaro.

Tik trįs jurininkai iš bu
vusių ant laivo išsigelbėjo. 
Ir tai vienas jau mirė nuo 
žaizdų. Kiti visi žuvo. Lai
vas paskendo tuoj po eks
pliozijos.

Vanguard buvo 19,250 to
nų intalpos ir buvo aptar
naujamas 870 jurininkų, bet 
sakoma, kad 95 jurininkai 
buvo išlipę ant kranto.

Jis buvo pabudavotas 
1910 m. ir buvo apginkluotas 
10 12-colinių ir daugybe ma
žesnių kanuolių.

ulmingą val
stybę. Petrogradas suju
dęs. čcheidze išvažiavo 
Finlandijon.

. AMSTERDAM,, liepos 14. 
—Iš įvairių ateinančių žinių 
matyt, kad kancleris von 
Bethman-Hollweg pasiliks 
savo vietoje. Spėjama, kad 
į tą dalyką įsimaišiusi Aus
trija, užtardama kanclerį, 

mino opoziciją.
(katalikų parti

jos) vadovas Dr. AL Erzber- 
o-ei

ELY, Nev., liepos 14. — Indi- 
onai, gyvenantįs revervacijose 
palei Deep upelį Utah valst. gin
kluojasi ir grasina atviru suki
limu, jei du indionai, areštuoti

PASKENDO ANGLŲ KA
RIŠKAS LAIVAS.

Ekspliozija paskandino di 
delį karišką laivą 
daug jūreivių.

Valdžia paskel- 
šaukimu 

^kariuomenėn 
500,000 eis* šu

niui naujos armijos, li- 
ji Lūs pasiųsti papildy- 
milicijų ir dabartinės

I. W. W. NARIAI LAIKO 
MI DARŽE.

CENTRALINIS PILDO
MASIS TARYBŲ KO

MITETAS.
PETROGRADAS, liepos 

14. — Ką-tik užsibaigęs Da
rbininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybų kongresas nuta
rė visas Tarybas suvienyti 
ir Petrograde įsteigti “Cen- 
tralinį Pildomąjį Tarybų 
Komitetą.” Tą komitetą su
darys 350 atstovų .puo įvai- 
irų Petrogrado ir provinci
jos Tarybų. Vien Petrogra
das siunčia j centrą 50 dele
gatų. Centralinio komiteto 
pirmininku išrinktas N. S. 
S. Čcheidze. ?

CHAMPAIGN, Ill. — Neorga 
nizuoti džianitoriai Illinois imi 
versiteto sustreikavo reikalau 
darni pakėlimo mokesties-5c. 
valandą.

STOCKHOLM. — Vokie
tijos socialistų partijos ma
žintos frakcijos atstovai pa
skelbė, kad jie pritaria Ru
sijos darbininkų ir kareivių 
atstovų šaukiamai tarptau
tinei konferencijai. Veng
rijos socialistai irgi pritaria 
tai' konferencijai.

WASHINGTON 
liepos 14 
bė, kad pirmuoju 
bus paimta 
687,000 vyrų

LONDONAS, liepos 14.— 
Gen. Kornilovo armija tebe
si veržia priekyn pietrytinėj 
Galicijoj. Rusai jau nuėjo 
12 mylių už Kalušo ir paė
mė miestelį Krečvice linkui 
Dolina. Tečiaus spėjama, 
kad austrai bandys atsispirt 
už trijų mylių į vakarus nuo 
pastarosios vietos. Betgi 
rusų kavalerija ir kazokai 
juos visur spaudžia.

Kariški žinovai sako, kad 
dabar rusai * galį išstumti 
ąustrus iš viso Stanislavo se
ktoriaus. Ant kelio prie 
Lembergo dar guli miestas 
Stryj, turinti 30,000. Tai 
svarbus geležinkelių cent
ras. Prie jo rusai dabar ir 
veržiasi.

Rusai Kaluše paėmė 10 
kulkasvaidžių ir 5 sunkiąsias 
kanuoles, taipgi 960 belais
viu, daugiausia vokiečiu.

sodinta Hermanas, N. Mų 
kur liko suvaryti į didėlį da
ržą, aptvertą augšta tvora 
ir ten uždaryti dabar tų “pi
liečių” yra saugomi.

Arizonos gubernatorius 
Campbell kreipėsi prie pre
zidento Wilsono prašyda
mas prisiųsti kariuomenę, 
kad suvaldžius tą “piliečių” 
govedą. Prezidentas Wilso- 
nas atsakė, kad paliepta y- 
ra keliems armijos oficie- 
riams tuojaus keliauti Ari- 
zonon ir ištyrus visą dalyką 
pranešti jam.. Drauge prez. 
Wilsonas apgailestavo, kad 
piliečiai pasiėmė “į savo ra
nkas įstatymus.” Iš to pa
vyzdžio galį kilti visokių 
blogumų.

Išvežtuosius iš Bisbee L 
W. W. narius bandė išsodint 
keliose vietose, bet visur ap
siginklavusios “piliečių” go- 
yėdos neleido tai padjaryti.

New Mexico gubernato* 
rius irgi prašo prisiųsti fędfh 
ralę kariuomenę apginimui 
ištremtųjų iš Bisbee, nes 
visgi jie esą žmonės ir neturį 
ką pavalgyti. Valstija juos 
maitinsianti tūlą laiką.

Aplinkinių miestelių “pi
liečiai” ginkluojasi delei nuo
latos einančių gandų apie 
rengiamą I.W.W. narių už
puolimą. Taipgi grąsina 
prievarta išvijimu ten gyve
nančių tos unijos narių.

Bisbee, kaip pasirodo, ka
syklų bosai yra labai įsigy
venę. Jie netik ištrėmė L W. 
W. nariūs, bet buvo net įve
dę cenzūrą ant visų išeinan
čių telegramų, net privati
nių linijų, ir telelefonų. Ce
nzūrą vedė patįs kasyklų vi
ršininkai.

Bisbee “piliečių” pavyz
džiu rengiasi sekti kapitalis
tai su poliicija ir keliose ki
tose valstijose. Texas vals
tijos kapitalistai organizuo
jasi trėmimui visų I. W. W. 
narių. Apie San Francisco 
jau tas dabar daroma. Prie 
to paties rengiamasi ir apie 
Butte, Mont.

Washingtono ir Oregono 
valstijose, kur gręsia girių 
darbininkų streikas, kapita-

DR. ADLER TURĖS MIRTI.
LONDONAS, liepos 14. — Iš 

Amsterdamo pranešama, jogei 
ten patirta iš Austrijos socialis
tų laikraščių, kad nežiūrint Ru
sijos socialistų užsistojimo ir 
žemesnio teismo patarimo, Au
strijos ■ valdžia atsisakiusi pa
keisti mirties bausmę Dr. Fried
rich Adler, kuris yra nuteistas 
mirtim už nužudymą Vienno
je pereitą spalį mėn. Austrijos 
premjero Stuergkh.

NEW YORK, liepos 14.
Vedamos tarybos su Loewe Co. 
skrybėlių firma. Ji buk sutin
kanti neparduoti iš licitacijos 
skrybėlių darbininkų namus 
Danbury, Norwalk ir Bethel, 
Conn., jeŲ iki panedelio bus į- 
nešta didele suma pinigų. Pi
nigus, manoma, duos Amerikos 
Darbo Federacija.

IŠPARDUOS TANANEVIČIAUS 
NUOSAVYBĖS.

Distrikto teismas paliepė iš 
licitacijos parduoti liepos 19 d. 
įvairias nuosavybes, p riki 
čias buvusiam lietuvių bankie- 
riui Jonui M. Tananevičiui. Li- 
citacija įvyks jo banke. Bus 
parduota ir 10 lotų ant 33 gat
ves ties Paulina st.

Tuo tarpu iš Berlino atė 
jo pusiau 
kaizeris 
proklamaciją 
balsavimų reformas Prūsi
joj ir parlamentarį Vokieti
jos valdymąsi.

. Kartu atėjo ir gandas, 
spėjama, autorizuotas, kad 
kaizeris pakviesiąs Erzber- 
gerį ir Scheidemanną užimti 
ministerių vietas.

Beto yr^ žinių, kad šian
die reichstage centras, libe
ralai ir socialistai pradėsią 
smarkią kovą už įvedimą 
rinkimų reformų ir paskelbi
mą, kad karė yra vedama 
vien grynais apsigynimo ti
kslais.

Jeigu tas įvykinti nepasi
sektų, tuomet bus bandyta 
pašalinti dabartinius minis- 
terius ir jų vieton pastatyti 
naują koalicijos (iš visų par
tijų sudarytą) ministeriją.

Sakoma, kad parlamenta- 
riam valdymuisi labai prie
šinasi Prūsijos junkeriai ir 
kitų provincijų valdonai, ku
rie bijosi netekti savo sostų.

Tečiaus apie tai dar nėra 
tikrų žinių, eina tik gandai 
ir spėjimai.

Chicago, IU^ Subata, Liepos (July) 14, 1917,

mui 
kariuomenės eilių.

Traukimas liosų galbūt 
prasidės pradžioje' ateinan
čios savaitės, arba kaip grei
tai bus sutvarkytas nume- 
riavimas registrants

Liosus trauks galbūt pats 
karės sekretorius Baker. 
Jeigu jis negalės, tai tą at
liks koks nors augštas vai
ri i n i n k a s. P r i e š t ra u k i m ą 
bus pamaldos.

Dabar visose Suvienytose Va
lstijose yra daugiau streikų, ne
gu kada nors buvo šioje šalyje, 
apart birželio men. 1916m., ka
da prasidėjo kilimas gyvenimo 
reikmenų.

Dabar yra daugiau kaip 300 
streikų įvairiuose šalies mies
tuose ir juose dalyvauja dau
giau kaip 200,000 darbininkų. 
Darbo departamentas vos 63 
streikus įstengė sutaikinti. 
Streikų skaičius kasdien auga 
ir departamentas nebegali su 
jais apsidirbti.

Pranešimai iš Britaniškos Ko- rlumbijos parodo, kad darbinin- 
•alsuoja už gen erai į 
(ik konskripcija įeis

Australijos darbininkai neno
ri užgriebimo vokiečių koloni
jų Ramiamjame vandenyne. Iš 
tų salų užgriebimo Australijos 
darbininkams nebus naudos.

Jeigu jau norima tas salas at-
J /

imti iš vokiečių, tai jos turi bū
ti padarytos neutralėmis ir kad 
nė viena šalis negalėtų ten įsi
taisyti savo laivynui bazos. ■ .Australijos darbininkai žino, 
kad visokias kontribucijas ant 
priešo šalių paneš tik tų šalių 
darbininkai, todėl jie smarkiai ir 
priešinasi visokioms kontribu
cijoms.

VOKIETIJA PASKELB
SIANTI KAReS TIK-

SLUS? i
LONDONAS, liepos 14.— 

Gauta žinių iš Vokietijos, 
kad Vokietijos valdžia nusi
leisiant! reichstago didžiu
mos atstovų reikalavimui 
permainyti rinkimų tvarkos 
ir paskelbsianti Vokietijos 
karės tikslus, pirm negu va
ldžia prašysianti naujų ka
rės kreditų.

Kad pirm negu bus paleista 
armijos ir laivynai, jie turi bū
ti pavartotais atstatymui nute- 
riofųjų žemių. Kaštus atstaty
mo užmoka įsiveržėliai.

Jei negali susitarti dėlei val
dymo kolonijų, tokios kolonijos 
turi laikinai likti po tarptautine 
kontrole.

Jurų laisvė, paremta Wilsono 
išdėstytomis sąlygomis geg. 1916

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered u Second ClaiM Matter March 7, 1914, at the Port Office at Chicago, I1L under the Act of March 1, 1ST*.

bus paliuosuoti. Kaliniai liko 
paliuosuoti, bet indionai visgi 
nenurimo. Gyventojai bėga iš 
apielinkių į miestą Baker. Pra
šoma valdžios pagelbos.

LIVERPOOL, Anglija. — De 
stokos alaus tik geri koštu 

{idi gauti alaus saliu 
Kitiems visai neparduo- ’ SKAITYK IR PLATINK

l “NAUJIENAS” ,

visų kapitelis 
ir tt. Paskui 
kad kongresą 
turtą.

“Mes duodaįme viską ką 
turime 
turi
vo

Taipgi liko išdirbtos turto ko- 
nskripcijos kortelėj surašymui 

ių tih'tb, įplaukų 
jjus rpikąlaujama, 

užgriebtų visą

Adreso:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, 

TELEPHONE CANAL 1508

NAVŲS
AMSTERDAM, liepos 14 

—Pusiau oficialiai iš Berli 
no pranešama, kad žinia a 
pie kanclerio BethmanHoll 

ra n e te i

DETROIT, Mich., liepos 14.- 
10 Detroito sbciafistų jau nutei
sta vieniems metams kalėji
mai! už nesiregistravimą. Dar 
keli laukia (eismo. Juos visus 
(eisią beveik (ic patįs “jury”, 
prieš visus įnešamas vie
nas ir tas pats apkaltini
mas ir visuose atsitikimuose iš
nešama vienokis nuosprendis.

ŠAUKTA KARIUO 
MENĖN.

300 monarchist^ pasidavė. Cha- 
ng-Hsun pasislėpė.

TIEN TSIN, Liepos 14. — čia 
gauta žinių, kad 3000 monar- 
chistų kareivių, kuriais vadova
vo ChaTig-IIsun, pasidavė Dan
gaus Rūmuose respublikonišką
ja! kariuomenei. Pats Chang- 
Hsun pabėgo ir pasislėpė Holan- 
dijos ambasadoj. Mušis vis dar 
tebesitęsia * “Uždraustam j ame 
Mieste” su likučiais monarchic 
stų kariuomenės. Ten siaučia 
dabar didelis gaisras.

Jau birželio 22 d. Finlan- 
dijos seimas užreiškė nepa 
sitikėjimą Rusijos buržua
zija ir priėmė rezoliuciją 
reikalaujančią Finlandijos 
atskirimą nuo Rusijos ir su 
tvėrimą neprigulmingos va
lstybės. Sulig to sumany
mo, Rusija negali laikyti ka
riuomenės, nė turėti fortifi
kacijas Finlandijoj ir Rusi
ja but ųskaitoma kaipo sve- 

Ekonominiai ry- 
usiios ir Finlan-

jos) seimas pereit 
gą antru skaitym 
Kilių, kuriuo įsteig 
landijos neprigulm

Priėmimai tokio biliau: 
sujudino Petrogradą ir N 
S. Čcheidzęt darbininkų ii 
kareiviu atstovų tarybos pi 
rmininkas išvažiavo į Helsi 
ngforsą taikinti finus, jieš 
kančius savo 
Imybės.

Premjeras Lvov pašaukė 
visus minister!us, esančius 
dabar fronte, tuojaus sugrį
žti į Petrogradą. Tečiaus, 
kaip rašo “Birževija Viedo- 
mosti,” socialistai ministe
rial pritaria tam Finlandi
jos nutarimui. Premieras 
gi ir kiti liberalai mano, kad 
Finlandija su tuo savo nuo
sprendžiu galėtų palaukti 
bent įsteigiamojo suvažiavi
mo. *

Liberalų presą gana ašt
riai rašo apie tą Finlandijos 
žingsnį. “Rieč” šaukia, kad 
Rusija negalinti to toleruo-

“Birževija Viedomosti” 
na dar toliau—jos grasi- 

inkluotu įsiveržimu.
Sulig Helsingforso, Fin

landija paskelbsianti tą bi- 
lių ir liksianti neprigulmin- 
sra.

307 W30th st

Bethman-Hollweg pasiliks

REIKALAUJA TURTO 
KONSKRIPCIJOS.

TORONTO, KANADA, liepos 
— Šalę augančio judėjimo 
paskelbimą generalio strei

ko tą pačią vaįandą kaip tik įeis 
į galę priverstinas kareiviavimas 
Kanadoje, dabar varoma taipgi 
smarki agitacija už konskripci- 
ją turto, taipgi sutvėrimą iš da
rbininkų unijų darbininkų pa
rtijos, panašios į Socialistų par-

SIDNEY, Australija. — Aus
tralijos socialistų darbininkų 
konferencijoj priėmė rezoliuci
ją, sveikinančią Rusiją ir išreiš
kiančią džiaugsmą delei joje į- 
vykusios revoliucijos ir pasek
minga darbininkų kova panai
kinime despotizmo ir klesinių 
privilegijų.

Konferencija taipgi priėmė il
gą rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad kariaujančios Europos val
stybės tuojaus pradėtų 
derybas.

Joje reikalaujama, kai 
konferencijoje turi būti 
vaujamos darbininkų organiza
cijos, taipgi moterįs. Beto, kad 
turinčios savyvaldą Anglijos ko
lonijos irgi turėtų ten savus de
legatus.

Rezoliucijoj paduodama šie 
pa m a ta i ta i k.os są 1 ygų:

Teisės ir net ncprigulmybė 
mažomsioms tautoms, taipgi ir 
Airijai.

Kad užimtosios (dabar) Eu
ropos šalis tuojaus butų apleis
tos ir kad butų jų teritorijų ne- 
paliečiamybė užtikrinta ir atei
tyje. Likimas šalių, už kurias 
dabar eina ginčai, turi liuli pa
liktas nusprendimui tų šalių gy-

frjįįįj



nuo
Laiškas iš Rusijos

Akušerka

Citizens State Bank
VYČIŲ SKUNDAS

MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

tikrina visišką saugumą jos depozitoriams

imi

Metropolitan Slate Bank
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

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

JĮįpn kojas, rankas kapotų 
Ir ant nieko neatbolų, 
Mat jie koki smart.

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATĖ BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y-

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

Paskutinės advokatų kalbos 
Ginimo advokatas prašo su- 

simylėjimo. Teismo 
nuosprendis.

sugrįžo
i n teik ė klerkui savo

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ. užkamandavo 

Siūlydamas karei armijų savo 
Buk jis ginsiąs šitą šalį, 
Mat tikėjo gaut medalį, 
Tokį kaip Yčo.

Del Patarnavimo Depozito
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriem^ sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban
kus valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banke taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio vakarais iki 8 vai..

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

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS J VISAS 
SVIETO DALIS

yra “insolvent”, jis 
u ir ne jis pats 
bet jo autori- 
vistiek jis yra

Ruimas 902-904 National Lifs B Ida
20 So

Tel. Central B8M4W1
ninku, ketvorj

6 iki 8 va
MILWAUKEE

Tai. Humboldt n

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

CARR BROS. WRECKING CO..
3003-3039 S. Halsted St>, " Chicago, I1L

Tat mes vyčiai savo vadą 
Pavadinome brodiaga, 
Bostono mieste.

Vyčių Per kabelis 22 rotos

i ao i-o* ioni»io

Dr, A, R. Blumenthal

zitą, kuomet jis, jau žinojo, kad 
jo bankas 
yra kaltas.
priėmė pinigus
zuotas agentas,

silpname
N.eži ariu I 
m o depozitų po rugs 
yra kaltinamas tik 
$140.00 iš vieno lęnko, kadų Ta- 
nanevičius jau žinojo, kad jo 
bankas buvo “insolvent.” (Tuos 
pinigus priėmė Baltutis, rodos,
spalio 2 d.) Jeigu “jury” tiki,

į Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Penneylvanijoa Bos p italėse ir 

|| Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duoda rodą 

| visokiose ligose moterims ir mergi- 
: nom». Kalbu lietuviškai, angliškai, rw-
gi kb’hl, hiAirUi h mlsvokUkaL
I 17W S. HALSTED ST„ CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

s užččdijimui nuo vieno dolerio iki didžiausios 
procentą rūtomis ant metų. Duoda paskolas ant■ * «r abe]naį atlieka vi-
reikalus. Turint reikalą kreipkitės i

Paskutinė dieną Jono M 
Tananeviciaus byla.

Mus vyčių kareiviai-lietuviai 
jauni,

Visi geri sportai, truputį kvail 
Kad mes klausėm savo vado, 
Kurs valdžiai paduot mus žadi 
Be musų žinios.

Inžanga 25c porai 
Kviečia KOMITETAS

PASTABA: Iš visų dalių miesto imkite 22-ros gat. karus, kurie 
davės iki Riverside karų, o vėliau Riverside karais įki daržo.

Juozapas Kasputis 
grado rašo:

“Jus žinote, kaip sunku mums 
buvo nešioti geležinius carizmo 
pančius. Jie be laiko varydavo 
žmones į kapus. Dabar mes jau 
sutraukėme 
eitis 
daili

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAIS

----- - ~ -— _>■*.
La Baile St.. Ohioatfo, TU.

Atdara: Utar- 
lr subataM vakaiah nua 
pabara, po numerta:

CMonra, UL

Yra vyčių vaisko du legionai, 
Nors jie šaudyt silpnai moka 
Bet jei reikia — jie pašoka, 
Kaip kipšai tikri.

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

banKO api
plėšinėjo žmones netik prieš už
darymą banko, bet ištisus 16 
metų, visą savo bankieriavimo 
laiką. Jo bankas turi visai ma 
žai turto. Yra už 35,000 notų, 
iš kurių Tananeviciaus šeimy
nos notos siekia $31.00. Yra už 
$106.000 akcijų (Šerų), kurių 
tarpe yra už $92.000 Tananevi-

BLINSTRUPO Naujame Darže, White City Grove
Priešais Justice Park Archer ir Kine Ave., Willow Springs, III.

Pradžia 1(1 v. ryto ir trauksis iki vėlam laikui. Inžanga tik 25c porai

Piknikas Metinis Piknikas
Su dovanomis $15.00 vertes Aukso 
DRAUGYSTĖS ŠV. DOMINIKO

Džiaugia Ulės: dabar carizmas 
jau daugiau nebesugrįš!

Kares lauke tapo užmuštas J. 
Adomaitis. Paeina nuo Gruz
džių, iš Račių kaimo.. Praneš
kite apie jį. J. Kasputis.”

Kas norite platesnių žinių apie 
karės auke užmuštą Juozapą 
Adomaitį, klauskite šiuo adresu: 
R. Krichuskas, 1508 So. 49 Ct., 
Cicero/ III.

Ką visi mes vyčiai turime daryt?
Kad atėjo baisus laikas:
Visi vyčiai, kurs tik sveikas, 
Tur į karę stot.

Lodei susimylėkite ir išteisin
kite Joną M. Tananevičių.

Taip kalbėjo ir teisino Tana
nevičių jo advokatas.

Po jo prieš piet ir po pietų 
valstijos prokuroras 
Kalbėjo viso dvi va-

■{01 mus.
■ M< s vai tojam paIFJT gerintą Opbtbal 

IL"1” Jp nioim-ler. Y pati 
MLJmV nga (loma atkrei 

p'iama j
ndos: nuo 9 ryto iki 9 va- 
: nedėliornis nuo 10 iki 11

(4 STATE BANK)
1112 West 35th St. vienas blokas į vakarus nuo 

Morgan St., Chicago, III.
Bankas atdaras kasdic išimant šventes nuo 9 vai. ryto iki 4 po piet.
SUBATOM IS nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro.
KALBAMA LIETUVIŠKAI. J. S. (’ZAIKAUSKAS

Lietuvių Skyriuje.

SI. J ALJGIE M S
Akiniai aukso Hhwuoso nuo $8.00 ir aw» 
g&čiau. 
augėiiau.
Atminkit 
ma*
tt. yra v.
būti prafialintos gsra t 
mu. Jfttyrimas uždyką 

.jį skauda 
va sopa,

Įf psta, netęsk ilgiau 
fr aptiekoj, kur kiekvienam prflteikosma a. 
ĮJ kiniai ušdyk$. Atmink k ><<1 ko#- 

nazn gvarantuojam akiniu, ir kJenkie- 
n am r

8. M. ME8IROFF, F.k*p»H»ui 
Jei .iv sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistu, 
tiekoriu® Kusi joj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų 
padaryti bile kokiu® rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru® 
draugas imonių S. M. MKHlftOFF

Ir taip, Jono M. Tananevičiaus 
byla jau pasibaigė. Jos pasek
mės jums jau žinomos. Jonas 
M. Tananevičius, savininkas pri
vatinio lietuvių banko, kuris 
bankrutidųmas nunešė $600,000 
lietuvių ir lenkų darbininkų 
sunkiai uždirbtų ir dar sunkiau 
sutaupytų pinigų, kurių vargiai 
net mažą dalelę beatgaus nelai
mingi depozitoriai, nuteistas ka
lėjimai!. Ar jis ištikrųjų atsi
sės kalėjiman ir kada, spėti da
bar dar butų per anksti. Tana
nevičius dar turi daug progų f 
sukties nuo sėdėjimo kalėjime. 
Ir jis beabejonės jomis naudo
sis ir bandys kiek galint nutolin
ti jam gręsiantį kalėjimą. Bet 
vised vargiai iam pasiseks iš- 

perdaug

, Pabaigus advokatams kalbas 
teisėjas Hugo Pam perskaitė sa
vo instrukcijas prisaikinlicni- 
siems teisėjams (jury).

teisėjo instrukcijos išblaškė 
kaltinamųjų viltis. Tananevi
čius visą laiką stengėsi prirody
ti, kad jis nepriėmė jokių de
pozitų po rogs. 30d. 1916. Jei
gu depozitai buvo priimti ir įra
šyti į knygą, tai tą padarėm Bal
tutis su Kedzievskiu.

Teisėjas gi savo instrukcijose 
pasakė, kad Tananevičius yra 
kaltinamas ėmime depozitų, 
kuomet jo bankas buvo jau 

stovyje (insolvent).
t kitų prirodymų emi- 

30 d., jis 
priėmime

Tananevičiui gi liepė užsista- 
tyti $10.000 kauciją ir paleido jį.

Pažiūrėsime gi koks bus ga
lui i n as nuosprendis.

Teismo nuosprendį užgirsti 
buvo atėję M. J. ir Dr. A. J. Ta
na nevi čiai, Okun, ir keli kiti Ta
nanevičiaus draugai: Filipavi- 
čia, Zacharevičius ir kit. Paša
liečių lietuvių nesimatė. Rpt.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

ve dar vieną instrukciją.
Lygiai 5 vai., kada teisėjas 

nesulaukdamas nuosprendžio 
jau buvo išėjęs iš teismo, liep
damas visiems susirinkti 8 vai. 
vak., liko pranešta, kad “jury” 
susitaikė. Greit pašaukta teisė
jas (jis buvo dar nesuspėjęs iš
eiti iš teismo rūmų) 
“jury” 
verdi k t;

“Mes, prisaikin tieji teisėjai, 
randame Joną M< Tananevičių 
kaltu ir priteisiame 3 metus ka
lėjimo ir užsimokėti $280.00.”

Teisėjas pasakęs “jury” trum
pą prakalbėlę, paleido juos.

Paskui teisėjas pasikalbėjęs 
su abiejų pusių advokatais pa
liepė susirinkti “už savaitės nuo 
ateinančios subatos.” Apie ką 
jis kalbėjosi su advokatais ne
teko patirti, Turbūt tą dieną 
jis pasakys galutinį nuosprendį 
linkui

liskas turi ' 
valdoną,

Juodą parazitą už generolą:
Jis Washingtonan pyškėjo, 
Ir mus, vyčius, pažadėjo 
Į karę priruošt.

sas įkaista per save vartojant gasoliną, ke- 
rosinų arba alkoholį, tesudega už 1c per 4 
valandas. Sveria 6% 
me Jeigu nepatinka, 
mes sugražiname pinigus 
tinai $.>.00. Adresas:

rLhc Lithuanian Mail O. House, 
3343 So. Halsted Si., Chicago, Ill

'I cismas užsibaigė serei 
•redos ryte abiejų pusių ad 
i la i pasakė paskutines užl 
inčias kalbas, kurios lę:

Washingtons nenori tokių 
karžygių,

Kurie nebemoka laikyt šautuvų 
Gal mus vadas išmokintų, 
Ir mus, vyčius, įpratintų* 
Šapdiyti blakes ?

Didysis Valstybinis Bankas
Ant Bridgeporto

Po Valstijos Illinois Priežiūra.
Kapitalas $300,000.00. Turtas viršina $2,800,000.00

Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų Pačtų, Bankų, pavieto ir 
jniesto dnieagos pinigai. Bankas šis yra taip saugus, kaip geriau
sias Bankas Amerikoje tik daug parankesnis kaslink vietos ir 
biznio valandų.

Priima pini
sumos ir moka
pirkimo ir budavojimo namų mieste Ghicagos ir 
sokius bankinius

Central ManufacturingOistrlct

Padt'kite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvaraiiriju via, kad jų pinigai yra saugiai 
padAii ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentą* pelno mokama už padėtus piniguti.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimul dėžės.

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Bidelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją Jie- 

tuviu visuomenę atsilankyti '* 
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigini as kainas visokie lavo
nai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, Jaketai ir visoki kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai 
Aš duosiu jums rodą 
akinius 
ju arba sugrąžinu pinigus.

MILLER, akių spėria list as, 
PETER A. MILLER, optician 

T<d. Camd 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago

Kadzievskis priėmė pinigus, ka
da Tananevičius žinojo, kad jo 
bankas yra “insolvcd”, v iš
liek Tananevičius yra kaltas).

Tananevičių galima išteisinti 
arba apkaltinti. Jeigu jis bus 
rastas kaltu, jį galima teisti nuo 
vienų iki trijų metų kalėjimai! 
ir užsimokėti pinigais sumą, 
kuri gali būti trįs syk didesnė 
už depozitus, kurių priėmime 
rastųs kaltu. Arba, galima bau
sti, rodos, vien pinigiška baus
me.

Išklausę teisėjo instrukcijų ir 
pasiėmę visus “exibits”, “jury” 
nuėjo į savo kambarį tarties 
apie savo nuosprendį.

“Jury” išėjo į savo kambarį 
lygiai 4 vai. Už pusės valandos

VIENATINIS KEGI8TRUOTAH RUSAS APTIKKORIU8 ANT BRIDGEPORTO 
f V"'VRĄ.MS IR

Tokia tai buvo esmė prokuro
ro Rabėrio kalbos į “jury.”

Reibcr pabaigė savo kalbą 3 
vai. po piet. Tai buvo paskuti- \
nė advokatu kalba.

kalboj 
Raber 
landi.

Į Tananevičiaus advokato 
maldavimą išteisinti nusiban- 
krutijusį bankierių atsakė, kad 
negalima daryt susimylėjimo 
vienam žmogui, bet reikia neuž
miršti ir tų tūkstančių darbinin
kų šeimynų, kurias jis nuskriau
dė, praleisdamas paskutinius jų 
vargu sutaupytus skatikus.

Tananevičiaus bankas buvo 
niekuo kitu, kaip siųstai gaudy
mui žmonių pinigų. Jis įš de
pozitorių pinigų pasibudavojo 
didelį namą, gražiai įrengė jo 
vidų, vis kad labiau priviliojus 
naujas aukas. Jo bankas nie
kad nebuvo gerame stovyje. 
Jis su pagelba savo

čiaus įstrigtų kompanijų akci
jos. Nekilnojamos nuosavybės 
vertė siekia $140.000, o kontrak
tai $11.000. Net jeigu paėmus 
ir paties Tananevičiaus padary
tą turto apkainavimą, tai visgi 
banke trūksta $260.000.

Todėl Tananeviciaus pasigai
lėti negalima. Jis turi būti nu
teistas kalėjimai! trims metams. 
Išteisinti jo negalima. Jeigu 
bankierius galima butų Išteisin
ti, tai kam visokiems kišenva
giams ir plėšikams reiktų plėš
ti ir vogti ir kartu bijoties pa
kliūti į kalėjimą. Jie 
galėtų užsidėti bankus 
visai nesibijant kalėjimo. Ne, 
prisaikintieji teisėjai turi išpil
dyti savo pareigą linkui valsti
jos, įstatymų ir žmonių, ir nu
teisti Joną M. Tananevičių 
triins metams kalėjimai!.

Akis egzaminuoja dykai
Gyvenimas yra 

\ lustas, kiaunei
|>);ni\ksla JcRČji-

EXTRA PIKNIKAS 
PARENGTAS 

LEIB.GVARDIJOS D.L.K. ALGIRDO
Nedėlioj, Liepos-July 15tą, 1917 

BERGMAN’S DARŽE 
RIVERS1DI

Pradžia 9 vaL ryte

keturias valandas, rjercxloj bu
vo lik ląsa kalbų, kadangi jau 
vieną sykį kalbėjo abiejų pusių 
advokatai ir utarninkc.

Seredoj pirmiausia laikė savo 
pa teisinamąją kalbą Tananevi
čiaus advokatas Peterson. Kal
bėjo vieną valandą. Bet jo kal
bą vargiai galima yra pavadinti 
tokia, kadangi jis beveik visą 

ši raukas iš kilų, 
ylų, taipgi citavo 
baigoj bandė kal

beli, bet kaipo kalbėtojas — la
bai menkas.

Po jo kalbėjo antras ir vyriau
sias Tananevičiaus advokatas 
Wasigroch (lenkas). Jis prieš 
valstijos advokato argumentus 
ir skaitlines galėjo pastatyti tik 
frazes. Jo kalba buvo aplama, 
be jokių faktų, skaitlinių. Grei
čiausia lai buvo maldavimas 
susimylėjimo ant Tananevi
čiaus, negu jo teisinimas.'

Tananevičius esą vedęs ban
ką sąžiningai ir nuo rugs. 30 d. 
nebepriiminėjo depozitų. Pri
iminėjo depozitus tik Baltutis su 
Kadzievskiu ir jiedu sauvaliai 
tuos depozitus intraukė į knygą, 
taipgi patįs išsiėmė pinigus ir pa 
ėmė pinigus savo draugams. 
Už tų dviejų žmonių pasielgi
mą jokiu budo negalima teisti ir 
siųsti kalėjimai! visai nekalto 
žmogaus, kurio šeimyna gali pa
silikti be maitintojo. Siųsti 
žmogų kalėjimai!, kuris turi pa
čią ir šešetą vaikų, ir dar už ki-

” TRECIAS METINIS PIKNIKAS
PARENGTAS

DRAUGYSTĖS LIETUVOS K. MINDAUGIO
Nedėlioję, Liepos=JuIy 15=tą dieną 1917 m.

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, ill.
Pradžia 9-tą vai. ryte ’ Inžanga 25c porai

Visus kviečia KOMITETAS.

tuos bjaurius pan- 
nors Kol sutraukėme — 
gyvasčių padėjome. Aš 

i. vos nepaguldžiau savo 
iivą laike revoliucijos. •

įteikite pas mane, 
pririnksiu 

savo darbą gvaraniuo-

GERIAUSIS PASAULYJ International pro 
įkaista per save vartojant gasoliną, ke 

arba u”
svarus, gvarantuoja 
galima sugrąžinti, < 

Kaina su prisiun

Sidabro rėmuose nuo $1.00 fr 
Pritaikome akinta® u*-dyk%.

: Galvos sopėjimas, nerviiku* 
k.ių skaudėjimas, užvilkimas Ir 

alsiais įvairių Bvų. kari» 
kiniuj, pritaiky- 

11-1 x i, iiu:*s uii’ykjj, j<>i perftti ar 
i akis. Jei jos raudono®, jei gral- 

jei blogai matai, jei akt®
o jicAkok pagslboe

ufcdyką. Atmink kad 
-varantuojam akiain» 
’erai. x>rir«ikMi.

Optikas,
ateikit pa* man®. At buvau ap- 

Ai duodu patai DYKAI Galiu 
.............. ............... ‘ i. Ai sau

8149 HO. MORGAN HT., CHICAGO, ILL.

i \ [įV -
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Didelis Išpardavimas^!Amerikos
d t

mes

RACINE, WIS

VICTOR
GRAMAFDNAI

Ateikite pas Mane!

INDIANA HARBOR, IND

Nauji Raštai

ROCKFORD, ILL

Kvailiu

rm

3240

nuomo

Lietuvis Dentistas

ankų

APTIEKA
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Ir lietu 
vlški Re 

kordai.

publikos, 
kaip tos 
matorkos

Rakandai, Karpetai ir 
Pečiai už Pinigus arba 

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

sunau- 
apsvietos 
J. M-tis.

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

12tb St. Tel Kediie 8»0I 
P&uHna. Tel Western IS 
3514-16 We 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12tk 
St., Chicago. I1L

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

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

ikslčliais. Išvertė P. N 
ir lėšos “Vienybes Lietu

Brooklyn. N. Y. 1916

priešų, kad
gręsiantį kares pavojų 
kviesti

e uz 
nabašninkes 
u tokiomis

prie 
sujos ir šeimynos 
savo kalbų K. Č

Silpni, Nervoti 
Ligoti

TKIHINGIAUHIA IR GBKIAUBIA 
UKTUVI«KA

pagirtina, kad ir 
Ražu nča vos drau- 
pradiėtų dalyvaul 

no apšviestesnemis 
progresyvesnėmis

V, F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfif, Co 

OTTO KUBIN 
prez, Atlas 

[Brewing Co

žmones: uze

Šitas miestas stovi 370 mylių 
vakarų pusėje nuo didžiojo New 
Yorko, 70 mylių nuo Buffalo ir 
tiek pat lig Canados rubežiaus.

Rochesteris guli ant pat kran
to Ontario ežero, labai dailioj 
vietoj. Miestas ramus, švarus ir

East St. Louis negrų skerdy
nių kaltininkai pirmiausia yra 
tie kapitalistai, kurie į čia jų pri- 
gabeno ir pristatė prie darbų 
stockyardtiose dideliai išnaudo
dami negrus. Negrai širdo.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE

Arti Kcnuintlton Avė.-
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

vninkų
-Psi. 73. KainaTiO.
Pasaka apie Jonukų 

ką ir Gudrųjį Karalių, 
dus išgirdęs lietuviškai 
Rojo Jonas Vilkelis. S 
lėšos “Vienybės Lietuvninkų 
Brooklyn, N. Y. 1917.—Psl. 7 
Kaina 25c.

Hawk parke. 
d(ėjo iš dėklam 
nausko prakalbos. I 
buvo pašvęsta nioterų 
Jams. Šį karta K. Can 
gana nuosekliai apibudino mote
rų klausimų, pradėdamas iš pra
eities laikų: kokias aplinkybes 
irto terš turėjo pergyventi. Ne
gana to, ir pati krikščionybė

džius negrų dantis!
bar nesuranda.

šiose baisiose skerdynėse žu
vo išpiautaįs ir sudegintais apie

nerimtai švenčia savo 
gyvenimo permainos dienas. 
Jie jokiu būdu negali pasiliuo- 
suoli iš kunigų apiekos ir atsi
kelti iš to purvyno.

Harboro Korespondentas.

cevc
Kamerų išdirbystė čia taip iš

sivysčius, kad dauguma saku: 
“The Rochester is the ‘Kodak 
City.’” šios stambios išdirbys- 
tės savininku

dirba apie $8,000

neperdaug. G.a darbų gali gan 
ti tik šiek tiek prasilavinę ang 
Jų kalboje ir rašyboje darbiniu

Vasarai užėjus spartus visuo
meniškas veikimas lyg apstoja. 
Apšvielos mylėtojai vasaros laiJ 
ku pasiliuosuoja Into rupiniinos 
apšvielos darbais. Vienok rock- 
fordiečiai nesustoja progresavę

neras
darni prieglaudos; kada seni tė 
vuk
gali rasti sau pastogės, ir dabar, 
kada ir Amerikoje karės audra

nuo

HiitabCMM racoptos un dlrfitauala 
Mtžiurint, ar tlo receptai Lietuve* ar 
Amerikoa dnktarą. Tai vienatini H*- 

tuvlika aptieks Huatono ir Maiteaekat- 
aett» vaktljoj. GyduoHąį galit gaut ko
kio* tik pnnanlyj yra vartojamoj. Ga
lit reikalaut per laiškus, e aš pripil
siu par exprejft.

K. SidLlniislcid
Aptiekorfaii Ir paviMlnkaw 

SOUTH BOSTON, MASS.

3BOO3OCKCM0BQGBCGQKMCBQI

Mažai šiame mieste yra susi- 
pratusio jaunimo. Apšpieta ir 
darbininkų organizacija mažai 
tesirūpinama. Tiesa, darbinin
kų negalima perdaug kaltinti, 
kadangi čia dirbama po 10 -12 
valandų gasdien, tat sunku pa-

l.K'pos <S d. Ji / kp. pra
kalbose kalbėjo Naujienų redak
torius P. Grigaitis, nuosekliai 
išaiškindamas šios baisiosios 
kares priežastis, ir kas šita kare

V arginimas
Kada atsakančiai prilaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumu: su- 
hčginii) raidžiu į krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus kebhuNus stiklai tin
kamai prilaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas op t ome t- 
iristas nepatars nešioti.
K. NURKAITIS, Oph. Dr.

1617 N. Robey Str.,
Prie Milwaukee ir North Avės.

Tel. Humboldt 4613

lui, kad palengvinus žmonėms nusipirkti sau reikalingus daiktus už pigesnę 
kainą .

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 pinigo 
vercios, ale tuom pačiu parėmė ir šitą taip svarbią visuomenei įstaigą, be ku
rios tarpminkystės 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 pažįstamų], kuris laukia tokios progos ir už 
ką jis bus jums dėkingas.

Išpardavimas prasidės Panedėlyje,Liepos-JuIy 9-tą 1917 m. ir trauksis per 
tris savaites, todėl nelaukit paskutinės dienos, ateikite anksčiau^ kol turim pil
ną pasirinkimą, idant paskui nesigailėtumėt.

Krautuvė bus atdara kožnų vakarą iki 9-tai vai. Subatoms iki 10 vai. vak.
Tavorus pristatome saugiai ir greitai i visas dalis miesto

Su pagarba,
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

1930-1932 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL.
P. S. Norėdami rasti musų krautuvę, temykit numerį ir lietuvišką užrašą virš durių.

r. Grigaitis nurodineji 
is, del kurių dabar ne 
k Ii taika ir kvietė rašy

J. J.STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen- 
tUr > Užlaikau geriausius Vic
tor zgramaf onus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

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

dami nežmoniško išnaudojimo, 
organizavosi į unijas ir ėjo į 
streikus. Baltveidžių vieton ka-

Lietuviu Rakandu Krautuve
The Peoples Furniture Company 

1930-1932 SOUTH HALSTED STREET

i namus, baltieji piau- 
Begančius iš ugnies 

t policistai juos mes
davo atgal į ugnį.

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos
AŠ vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos InČirškimo gydymą. Prof. Ehrlfcb'o 

"914’*, NEO-SALVARSAN, pagerinta 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ, fiis yra geriausias ir stebėtiniausiaa gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

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

Nebandyk, negaišink laiko ir
Nedarau bandymų. Nespėlioju 

6ių dienų moksliškos gydymo met odos 
gų mieste. INDIVIDUAL® ATYDA- 
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu 
žvilgio, bet aš tūriu taipgi įrengęs del jų 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių 
dymas įgijama j kelias dienas, kuomet

žmonių.
Darbininkų sąlygos “Kodak” 

dirbtuvėse yra labai geros. 
Darbininkai gerai apmokami ir 
turi visus patogumus. Pats šios

rotys. žmones mėgsta issiger- 
ti ir taip, o kada susirenka. į ba
lius ir turi progos dįdesnej kom
panijoj paūžti, tai taip prisisiur
bia, kad pasidaro visai nebepa
našus į žmones. Tat draugijos 
apskritai turėtų paliauti parda
vinėti s va ingius baliuose ir šiaip 
pramogose. Progresyviose drau
gijose, tiesa, tas paprotys beveik 
jau išėjęs iš mados, bet bažnyti
nės draugijos tvirtai dar jo lai
kosi.

Butų labai 
kalbamosios 
gijos moters 
kariu su Baci 
moterimis ir 
draugijomis, 
vius laikraščius, tuomet butų vi
sur pašalinti tokie negeidžiami 
apsir(‘iškiinai. — Recinietis.

meję purvindami moterų gar
bę. Jie neva, įkalbinėdavo, kad 
taip turi elgties del “Dievo gar-

šimtai kelių veda moterį šian
die į platų vieškelį: rupinties po
litika, rupiu ties žmonijos inlere 
sais privalo kiekviena moteris 
o ypatingai šiame momente, ka
da Europos padangė raudonuo 
ja nuo brolžudingos kares sker 
dynių; kada maži kūdikiai plu 
sla ašarose

GERBIAMI TAUTIEČIAI
Paminėjimui musų pusmetinių sukaktuvių nuo uždėjimo šios krautuvės ir 

del didesnio susipažinimo su lietuviškąja visuomene, nutarėme padaryti di
džiausi išpardavimą ant visokių naminių rakandų ant vieno trečdalio numa
žintos kainos, idant davus progą musų esantiems ir busiantiems pirkėjams 
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

čionvkščiai vyčiai turi savo 
komandierius, bet pamatę, kad 
gali juos pašaukti į karę, aple- 

maršuodavo į 
ten dalydavo 
šįmet kadugy-

Scivo, bet O 
nčs -.. kur dalyvauti, kur ne.

Lietuviai katalikai turi savo 
bažnyčių ir klebonijų, bet kuni
go jau neturi.

gia išvažiavimą į 
boyganiečiai rengkimės, kad ten 
išpildžius tinkamų programų,— 
idant išvažiavimo laikų 
(lotume lavinimosi 
tikslams.

gėdų ir mc
jiems savo dvasią, reikale 
nešimo prie savo klcsos, 
įstatų, prie va

Baigdamas 
a t karto linai i 
švties j darbininkiškas

nemetyk pinigų
Negrydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

suteikė nian didžiausią patyrimų vyriškų li- 
GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS IR PL 
Rražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at- 

pačių lalx> ir gydymo, įvairus gydymo 
i-riausių modikalių reikalavimų. Iftgy- 

piriniau ėmė mėnesius.

I šg y d y m a s. M a ž a m okestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: G iki 8

Publikos buvo nemažas bure- 
klausėsi K. 
Tik kas la

bai peiktina, kad musų rengė
jai (-jos) suteikia vietos to
kioms dėkląmacijoins, kuriose 

satyros negalima rasti 
sudilusį skatiką. Tai 

hikes” riebalai, 
dičkiam a ei jomis 

užpečkyj, o ne prie 
Ir stebėties reikia, 
ibesnes vietos (lekia
nt lokiais taradaikiš- 

Kos rųšies pliauškalais stoja 
prieš publikų. Volangis.

Negrai buvo susiorganizavę 
užpult baltveidžius, bet baltvei- 
džiai pergalėjo, mušė, šaudė, ko
rė negrus ir pakabiu tiems pa
dus degino. Policija nemalši
no. Baltveidžiai degino negrų 
namus, mušė negrus net iš 
s t ry Įkąri ų išsi 1 ra ūkę.

Jeigu ugnegesiai liejo degan-

Licpos 7 dienų vietos lietuvių 
moterų katalikių draugija Sv. 
Panos Božančavos buvo suren
gus balių. Tas balius Ino pasi
žymėjo, kad jame buvo lokių 
atsilikimų, kurie parodo, kaip 
giliai dar blogi papročiai įsišak
niję vietos jaunime - katalikiš
kame jaunime.

Būrys jaunuolių

Darbai čia eina gerai. Lietu
viai daugiausia dirba drabužių 
siuvimo pramonėje. Didžiausia 
šio miesto išdirbystė — : 
mas. Paskui seka kamerų 
ničių, guzikų, pianų, geležies 

kitos išdirbystės.

j Turtu geriausi paturimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko i naują 

geriausių baisų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas, 
$su praktikavęs 37 metus 

tą darbą*
SO. HALSTED STREET, 

TeL Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

mgtų, 
dų, italų, lenkų, ru 

sinų, lietuvių ir kit.
Lietuvių skaitoma tarpe 3 1

tuksiančių. Lietuviai išsidalinę 
į dvi dalis: vieni progresistai, 
kiti katalikai, vieni turi pasis
tatę svetainę, o kiti bažnyčių. 
Tik apgailėtina, kad vietos lie
tuviai perdaug neapkenčia vieni 
kitų: pravardžiuojasi, nesilan
ko vieni į kitų prakalbas, teat
rus ir a be Ina i santykiai tarp jų 
blogi. Visi turi didelių ir ma
žų organizacijų ir grupių.

svaigalų, pradėjo tarp savęs to
kias peštynes, kad kraujai tiško 
ir ked|ūs į šipulius byrėjo. Muš
tynėms sustabdyti buvo ’policija 
pašaukia, kuri kitus nugabeno 
nuovadon, kitus į ligonbutį žaiz
dų siuvinėti.

Šinkavimas svaiginamųjų gė
rynių baliuose ir pasilinksmink 
muose yra labai nevykęs pap-

gerai apibudino ir džiaugėsi 
energišku moterų dalyvaVimu 
visuomeniniam judėjime. Jų 
gabumai nieku nesiskiria nuo 
v^rų. Todicl jos turi turėt ly
gias liesas su vyrais, turi būti 
laisvos pilietės, nes nuo moterų 
priklauso žmonijos išauklėji
mas. Molina auklėja vaikus dar 
pirm mokyklos; ji daro įtekmę 
į vaikus, kada jie mokyklų lan
ko; ji suteikia jiems savo supra
timą apie teisingumų, garbę, 

Ji įkvepia

Jeigu visose firmose butų to 
ki patvarkymai, darbininkų gy 
veninio sulygo s žymiai pagerėtų 

C. M. Harmon

Dabar negrai labai įniršę ir 
ikoma, kad' kaip tik išvažiuos 
, čia kariuomenė — juodieji 
“I užpuls baltveidžius.
Tos baisiausios muštynės čia 
yko liepos 2 d., 1917 m.

Petras švedas.

ri rupinasi darbininkų gerove
Publikos susirinko* apie pu 

antro šimto žmonių; dange] 
prisiketino įstot į vietinę LS 
kuopų, o vienas draugas ten p 
{>ris i rašė.

Malonu
ir vasarai užėjus: kiekviena 
progresyviską draugija bei kuo
pa, rengia piknikus su įvairiais 
programa is. Svarbiausia pro
gramų dalis susideda iš jirakal- 
bų. Gražus oras, įvairus jiasi- 
linksmiiiimai patraukia publikų 
prie savęs, ir čia, po atviru dan
gum, po žaliuojančiais medžiais, 
kur kiekvienas ramiai kvėpuo
ja tyru oru-nesimku yra reikš
ti darbininku reikalus. Rock- c
ford iečiai jau iš praktikos turi 
j)atyrimų, kad išpanašaus veiki
mo yra stebėtini rezultatai.

Liepos 8 d. L. M. Prog. Šus. 
5 kuopos atsibuvo piknikas lič

iu darže, Black 
>rogramas susi- 
icijų ir K. čer-

Platus progresyvių draugijų 
veikimas buvo trukdomas tos 
priežasties delei, kad čia nėra 
viešos svetainės. Išvengimui to 
keblumo, šios draugijos sus 
kinie, birželio 23 df nupirko lo 
tų už $69().O6, bet statymo sve 
lainės darbų sustapdė, I 
Suv. Valstijos neramios Kares 
klausime. Laukiama goresniu

imt į rankas knygų po ilgo ir 
sunkaus darbo.

Tik tie darbininkai ne užsitar
nauja) paguodones, kurie savo 
liuosų laikų praleidžia saliunuo- 
se, nuodindami savo protą ir

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

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOM1S. 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS JIEŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenejusios ir Privatines Ligos
Vyrai! Ar užnuodinote savo kraują ? Ar jys abejojate apie savo sveikatos 

stovį? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykį ir ant visados. Až vartoju 
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdami 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 į savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. NesigydykRe senu bu
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne-ir Tikresne 
metodu.

Liepos 8 d. čir 
na liuluvių pora, 
lė kaip laukiniai 
slauge, girtuokliavo 
nigus mokėjo.

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai — -- - -• ■ - -■■;-====

1900 1
W. KASPAK 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vfce-prezidentas
WILLIAM OETTINC 

prez
CHARLES KRUPO 

virė-prezidentai
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

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

Dr. H. S. WHITNEY
505 So. Slate St., Chicago.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tines ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiąu daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aŠ tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar- 
,ba iŠsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr įgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Čionai gyvuoja dvylika lietu 
viškų draugijų. Sesios iš ji 
mirksta Komos rauge, o jų na 
riai snaudž/a. Gi šešios She 
boygano lietuvių 
progresy v ės ir v 
damosi

f

Viena saugiausiųjų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CFHCAGOJE.

•austoje ir tikroje Rankoje. .28 .metus teiHingni vedamoje Bankoj«. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) dtpoiBig 

ir taupymo padėjimų.

. ................................................ ............ ..—l-'""" ' 11 -—.................... . ............ ................—f

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampai 19 gatvea. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
G x GEO. C. WILCE

Getting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF SIKYTA 

kasi ertus.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/lMA LIETUVIŠKAI



non

Redakcijos Straipsniai

Sveikatos Skyrius \

eme

su n

Kam tas daroma?

visokios
kad žmo-

Darbininkai, 
vienykitės!

Nikolajaus 
prašymas.

Kazin kaip 
butų?

“Kritika nėra 
išdavystė ’ ’.

Naujienos užima poziciją

— Naujienų Sveikatos

Be straipsnių sveikatos

Kovoje”, 
esančios 

varu šuva- 
organizaci-

kojų, kurie j ieško darbo užru 
bežyj, kad neva neturėti lai 
ko, užsiimti naminiais veika

laimingu gy- 
Ir redakcija tatai 

kad “pagilinus 
šamo-

kiek dar ji niekuomet netu
rėjo, kaip pasaulis stovi, — 
jiems yra koks-tai paniekos 
vertas daiktas, kuris “įžei
džia” Liebknechtą, jeigu pri
ima jį į savo garbės narius!

Su tais žmonėmis nesusi
kalbėsi. Jiems yra ne pake
liui su darbininkų judėjimu, 
ir jie tegul sau keliauja savo 
keliais.

Darbininkams reikia šian
die veikti smarkiaus, negu 
kuomet-nors. Jie privalo or- 
ganizuoties, jungti savo jie- 
gas į daiktą ir tverti galią, 
kuri pajiegtų į naujas vėžes 
pastatyti pasauli.

Niekas kitas, kaip tik dar
bininkai sustabdys šią bai
siąją karę.

Niekas kitas, kaip tik dar
bininkai apsaugos žmoniją 
nuo atsikartojimo tokių-pat 
karių ateityje.

Niekas kiats, kaip tik dar
bininkai įsteigs pasaulyje 
laisvę ir žmoniško gyvenimo

is patogus 
social is- 

oppor t u uis ta m s. Be
sti grįžę 

os vesti da
li oppo- 

social-patrio- 
ynėjams atsi-

ciučiuosim 
žinosim į t i 
liueiios” ko

gali Imli stabdoma 
rėš dėvėjimu, arlei
imi

Tai dabar matote, kokie 
yra tie “oportunistai”! Jie 
ir namo nori parvažiuot dar
bininkų pinigais ir dar su- 

rolę Stock-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

O dar kaikurie žmonės sa
ko, kad aplinkybės neperkei- 
čia žmogaus! (Pastaba: At
kreipiame “radikališkų” ra
šytojų ir redaktorių domą j 
tai, kad paskutinį sakinį rei
kia imti “eum grano sails”.)

bininkų aki 
veniniu”.
spausdina
'klesinę sąjungiecių

mu 
rašytojui reikėtų kuo-nors 
paremti savo pranašavimus 
apie menamą “Naujienų” 
norą ką-nors siųsti į Stock- 
holmą arba ką-nors atsto

vauti tenai. “Naujienos” 
iofeip norą netiko, ir nie

kad ji išpildysianti mu
llet ažuot 
(praslinko 

kaip mėnesis lai- 
vis

Šeštas rašytojas, J. Rama- 
nauskajs, sako, kad jam “tru
putį neaišku”, ką reiškia tas 
sumanymas apie Darbininkų 

nors jam ir 
neaišku, jisai vis dėlto ran
da galimu apkaltint “Naujie 
nas”, kad jos “rengia kapą 
internacionalistams, o gerą 
ateitį socialpatriotams ant 
Sąjungos išdirbtos dirvos.” 
Darbininkų Tarybą jisai be 
niekur nieko stato ant vie
nos lentos su “tautos tary-

Ką-lik dabar 
tuščiuose, kad Nc'w Yorke yra 
išdlrbtaš plenas ir jau pasiuly-

asjįal tiesą Amerika neturė
tų reikalo tęsti karę, kuomet 
butų prašalinta tasai nesu
sipratimas, kuris ją supeš- 
dino su Vokietija.

O jeigu Suv. Valstijos vis- 
viena
ar pasiliaus submarinų 
kimas, ar ne, tai reikėtų ma 

kad tikras karės
l^yra ne tas, kurį nMfij

(Čia jau ir “Kovos” reda
kcijai pasidarė truputį ne
malonu— ar ji paraudo, ne
žinia —, ir ji pastebėjo, kad 
ji “Naujienose” tokių paly
ginimų nemačius.)

Ant galo, tasai “L. S. Są- 
^^18°

sąlygas.
Už tuos tikslus šiandie ko

voja susiorganizavusi Rusi
jos darbininkų klesa. Už 
juos stoja į kovą Anglijos, 
Francijos, Vokietijos ir ki
tų šalių darbininkai.

Ir visi jie vienijasi, jung
dami į daiktą savo organi
zacijas ir paduodami vieni 
kitiems rankas per valstybių 
rubežius, per apkasus ir la
vonų kalnus.

Vienykimės ir mes, lietu
viai darbininkai. Mes turi
me daug visokių organizaci
jų, bet joms truko iki šiol 
pastovaus ryšio. Suriškime 
jas dabar į daiktą, prisidė
dami prie Amerikos Lietu
vi ųDarbininkų Tarybos.

Kada mes susiorganizuo
sime, tai ateis pas mus ir tie 
draugai, kurie dabar eina 
klaidingu keliu, sekdami pa
skui apgavingus savo lyde
rius.

Bet butų gerai, kad tie 
“oportunistai” iš “Naujie
nų” ir pasitenkintų “parčiu- 
čiavimu į tėviškėlę”. Jie te- 
čiaus nori daugiau, apie ką 
mums papasakoja tas pats 
“Kovos” vedėjas. Girdi:

vos red.
uj.” mano
jau nieko nebematytu 
gai, nevisur antsyl

Keletą kartų raginome ir 
dar kartą raginame lietu
vius darbininkus ir darbi
ninkes sujungti savo organi
zacijas j vieną didelį ryšį— 
Lietuviu Darbininku

Toliaus jisai rašo:
“Drg. Leniną ‘Nauj.’ prily 

gino net prie šnipų ir provo 
katerių.”

Rašytoją ir korespondentų prašome siunčiamus 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujien 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių, 
sės rankraščius taisyti 
nii, arba grąžinami atp 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakanl

nors kūne esam' 
mu, arba ji gal 
mc kraujuje.
paeina nuo keb lus ryšių parazi
tų. Kaip matote, pleiskanų at
siradimo priežastis nėra viena, 
lodei ir gydymas nėra vienodas. 
Reikia prašalinti priežastį: mesi* 
ii dėvėjus kietį kepw$; vartąl

nė nekalbėjo apie tai. “Nau
jienos” kartą užsiminė tiktai 
apie tai, kad vienas kunigas 
raginęs lietuvius socialistus 
“užinteresuot lietuvių tautos 
teikalais savo draugus tarp
tautinėje Stockholmo konfe
rencijoje,” ir jos, visai nena
grinėjamos to paraginimo, 

(ėmė gvildent klausimą, kaip 
žiuri kitų tautų socialistai į 
Lietuvą. Kodėl tasai užsi- 

’ minimas turi reikšti, kad 
lietuviai socialistai privalo 
siųst atstovą į Stockholmą, 
kodėl tas atstovas turi but 
iš Amerikos, kodėl jisai turi 
but nuo Darbininkų Tary
bos — mes to absoliutiškai 
nesuprantame.

Daugiaus kaip mėnesis 
laiko atgal, mes, išvesti iš 
kantrybės besąžiniškais “Ęo 
vos” falsifikavimais “Nau
jienų” minčių, pastatėme jai 
tris klausimus, reikalauda
mi, kad ji nurodytų, kur tą 
ir tą sakė “Naujienos”. Re
dakcijos atsakymuose ji pra 
nešė 
su reikalavimą 
padarius 
daugiaus,
ko!), ji tolyn vis nachališ- 
kiau rašo ir skelbia melus a- 
pie “Naujienas”. Ir taip el
gdamasi, ji giriasi, kad są- 
jungiečiai jai “neduosią pa
meluok.” Tokia... drąsa, kad 
tik stebėties reikia.

Pasarga
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. r
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir Šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausinius 
reikią/ siųsti Šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos- Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

Trečias rašytojas, Monte 
llietis, pasakoja 
kad “Naujienos 
užsispyrusios “ 
ryt” darbininkų
Jas į Tarybą; siūlo chicagie- 
čiams/‘medalį” ir tvirtina, 
kad jie turi “nepaprastą mė
gintą būti diktuotojais”.

Ketvirtas rašytojas, J. 
Skibirdis, atranda, kad Gri
gaitis “sukąs Sąjungos ratą į 
dešinę, prie social-patriotiz- 
mo”. Lietuvių Darbininkų 
Taryba tai esą amerikonų 
“People’s Council’o (Liau
dies Tarybos) pamėgdžioji
mas. O ta Liaudies Taryba” 
tai esanti “dolerinė” ir ją 
steigia “amerikonai oportu
nistai” (Hillquit, Debs, Mau
rer — tai “amerikonai opor
tunistai” !)

“Keleivį” ir “Laisvę” ku
ine pritarė Darbininkų Ta
rybos idėjai, tas pats rašy
tojas vadina—pirmą “Džian 
Bambos leidėju”, o antrą — 
“Orakulu”: vadinasi, “sukri
tikuoja” į dulkes!

Penktas “Kovos” rašyto
jas pasirašo L. S. Sąjungi’e- 
čiu (savo skromnumu”, “pu
ikiu stilium” ir “išminčia” jį 
niekas kitas “nesubytintų”, 
kaip garsusis socialistų vei
kėjas Stalioraitis). Jisai vi
są savo atakų ugnį sukon
centruoja tik ant “Naujie
nų”, ir štai kaip jis bombar
duoja jas:

“Kalba ir neparausta iš gė-

Netaip darbininkų klesai A- 
merikoje yra gera ir laiminga 
gyveti, kaip “Nauj.” supranta 
apie tai. “Nauj.” sako: “ačiū 
dievams, mes joje šiandie lai
mingai gyvename.” (“Nauj.” 
N 148). “Laimingai gyve
nam”! “Laimnigai gyvenam”! 
Mano ašaros per veidą nusiri
to iš džiaugsmo toje “laimin
go gyvenimo” 
mąsčius ją.

Mielas drauge 
turi laimingą 
“Nauj.” gyvena laimingai; gal 
būti lik tas laimingai gyvena, 
kurs šią m ibi j suplanavo. Aš 
netikiu, kad tie visi 
skaito kiekvieną rylą “Nauj.” 
gyvena laimingai. Ir ‘Nauj.*

kad “Kovos” red. paliau- 
s kritikavus. Jei “Ko-

ai padarytų, “Na- 
tad ir sąjungiečiai 

Drau- 
naktis.

Vokietija pergyvena 
kų politinį krizisą. G 
kad net keturios didelės par
tijos reichstage — socialde
mokratų didžiuma, katalikų 
centras, liberalai ir nacional- 
liberalai — stoja prieš val
džios politiką, tarp kitko ir 
prieš jos submarinų karę.

Skaitytojas tur-but su
pranta, kad “Naujienos” 
kalbėjo apie “laimingą gyve
nimą” ironiškai (ką parodo 
ir tie žodžiai, ačiū die
vams”), o ne rimtai. Bet 
“Kovos” bendradarbis per
statė mus už tai kokiais-tai 
užsiganėdinusiais buržujais,

Mums jau teko pastebėti, 
kad “Kova” ir jos bendra
darbiai savo atkakliose ata
kose prieš Darbininkų Ta
rybos sumanymą prasilenkė 
su visomis logikos taisyklė
mis. Manėme, kad pliaukšt 
daugiau, negu pripliauškė a- 
pie tą sumanymą “Kovos” 
redaktorius, Stalioraitis ir 
kiti jų bendradarbiai, nebe
galima; bet, pasirodo, apsi
rikome. Tie kapsukinės 
frakcijos revoliucionieriai 
moka dar toliaus eiti.. Pas
kutiniame jos organo nume
ryje (“Kova” yra frakcijos, 
o ne Sąjungos organas, ka
dangi kitokių, kaip kapsuki- 
nių nuomonių, ji visai neto
leruoja) randame net šešis 
straipsnius, pašvęstus šmei
žimui ir niekinimui to suma
nymo ir “Naujienų”, kurios 
pirmutinės jį iškėlė.

Tenai rašo pats redakto
rius ir sako, kad Darbininkų 
Tarybai teksią gabenti Lie
tuvon davatkas arba tauti
ninkus, kadangi visi socialis
tai C? “N.” Red.) galį dabar 
pagrįžti Rusijon valdžios pi
nigais.

lošti “atstovų 
holme.

Visa tatai yra be galo įdo-
Tik visgi “Kovai” ir jos

liuliuosim, va 
iškėlė...” “revo

adaį 
griežtai pasmerks tą dalyką 
ir stengsis atkalbint darbo 

irgi

ūsais, ar tepi 1 
tai kuomi. 
Atsakymai: 

1. Pleiskanos 
rasti del galvos odos uždegimo, 
arba del prastos kraujo cirkuliu* 

s kraujo su- 
cirkuliacija 

kietos kepu- 
jų sulįieteji-

ligos ir kt. Kraujas 
aHia nuo kokių 
•ių ligų bei suiri- 
i atsirasti pačia- 
Odos uždegimas

.Naujienos nesipriešino ne 
“vieno liberalo kunigo” su
manymui, kad lietuviai socia
listai turėtų pasiųsti savo de
legatą į tarptautinę Stockbol- 
mo soc. konferenciją, žino
ma, naturalis kandidatas bu
tų Amei'ikos liet. darb. tary
bos sumanytojas ir josios lai

kinojo komiteto pirminin
kas. Jis ir jo draugai negali ti
kėt ies LSS. ir kitų dviejų kai
riųjų organizacijų parėmimo. 
Todėl jie tiesiai nė nesikreipė 
į tas organizacijas, kad pa
remtų jų sumanymą. Savo 
ypatingą domų nukreipė į klu
bus, susišelpimo draugijas ir 
tt. Juos tik ir Stockholme tes 
galėtų jie atstovauti...

Panašiai rašo ir kitas 
“kritikas” tame pačiame 
kapsukinės frakcijos organo 
numeryje:

Pavyzdžiui, “Nauj ienos” 
leidžia suprasti, k ad tokia ta
ryba turėtų pasiųsti delegatą 
į Stockholmo konferenciją 
Lietuvos, kaipo tautos, liuo- 
sybės reikalu. Tėmykite: į 
tarptautinį ^socialistų suvažia
vimą, kuris svarstys greičiau
sio karės baigimo ir kovos su 
imperializmu klausimus, 
sįųst delegatą tautos reikalais! 
Ir tai da iš.Amerikos! Ar mes 
galime sau leisti, kad “Nau
jienos” nežinotų to fakto, kad 
tarptautiniai socialistai reika
lauja tautoms pilniausios tei
ses spręsti savo reikalus arba 
kad jie nepripažintų Lietuvą, 
kaipo tautą?

reikia. Ir tai dalyk 
ir revoliuciniams 
tams 
voliuciniai socialistai 
dabar turėtų pro 
rbininku klesos kova 
rtunistams ii 
tams, tėvynės 
rasių proga savo teorijas pra- 
klikon vykdinti: jie galėtų, 
Plecbanovo palaiminti, stoti į 
Kerenskio armiją ir “laužy
ti kaizeriui šonus.” Na, ir 
pi rm ų j ų, revoliucionierių,
daug kas važiuoja Rusijon; 
tuo tarpu gi antriemsiems ir 
čia gana gerai drumsti vande
nį; laukti, kol karė pasibaigs, 
o paskui Amerikos lietuviu

J Llituyliį Dienrašti* Amtrikoji
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Kasdien, išskiriant nedildienius

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

- Savaitei .................................  12c
Mėnesiui................................. 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams................................. $0.00
Pusei metų......................... $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

Metams .............................. $5.00
Pusei metų..........................$3.00
Trims menesiams .......... $1.75

Kąpadoje, metams...................... $7.00
Visur kitur užsieniuose ............. $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00 
$8.00 

must be send by Postal Mo
lei’, in advance.

kad ir New Yorko ka- 
prie to rengiasi. * 
čia darau tik spėjimą. 

Bu t jų gerai, kad aš klysčiau.
K. Vrs.

mo New York miesto.” Auto
mobilių savininkai ir budinkų 
gyventojai butų tų kulkasvai- 
džių opera toriais.

Skaitant tokią žinią nenoro
mis lenda į galvą klausimas: 
Kokiam tikslui tas viskas daro
ma?

Juk dar niekas nesirengia už
pulti ant New Yorko. Vokie
tijos laivynas jokiu budu prie 
Amerikos negali atplaukti. Jei
gu ir gręstų užpuolimąs ir tai 
kulkasvaidžiais miesto negalima 
apginti.

Pagalios tais kulkasvaidžiai* 
operuos civiliai gyventojai, ku
rie visliek negali dalyvauti mū
šiuose.- Jie negali būti skaito
mi dalimi kariškos spėkos ir ne
gali tarnauti kariškiems tiks
lams.

Three months ............
Canada, one year ........
Other foreign countries 
Money 
nev 6

P. S. klausia:
1. Kuo prašalinti 

pleiskanas?
2. Kaip atsipratinti nuo rūky

mo? Ar yra tam vaistų, kokie jie 
ar kenkia sveikatai?

3. Kuo sulaikyti kojų prakai
tavimą?

4. Ar nekenkia vartojimas a- 
lumino milteliu sulaikvlnui ko-

c

jų prakaitavimo?
5. Ar gerai laikyt plaukus sa-

spausdinimni laikraš- 
ų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
ant vienos popicros pusės, be to 

Redakcija pasilaiko visas tei- 
trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 

persiuntimo lėšoms apmokėt.
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LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By 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

žinome, clave sios salies ad 
minist racijai pamato pa 
skelbti Vokietijai karę.

Bet įsivaizdinkime, kad o 
pozicija Vokietijos reichsta 
ge priverstų kanclerį susta 
bdvt submarinu veikimą. K:

Tie “oportunistai”, apie 
kuriuos kalbama šitoje “Ko
vos” citatoje, tai’, žinoma, 
“Naujienų” redaktorius ir 
kiti draugai, besidarbuojan- 
tįs prie Darbininkų Tarybos 
įsteigimo. Jie čionai dabar 
“drumsčia vandenį” ir lau
kia pabaigos karės, kad “ga
lėtų lietuvių darbininkų ta; 
rybos: pinigais” “parčiučiųą^

To kį n u os pre n dį išnešė 
teisėjas Rose Suv. Valstijų 
apskričio teisme, Baltimo- 
rėje.

Byla buvo užvesta prieš 
du to miesto socialistu, ku
riuodu buvo apkaltintu už 
platinimą brošiūros “The 
Price We Pav” ir už suren- v
girną prieškarinio mitingo.

Pamatuodamas savo nuo
sprendį, teisėjas užreiškė: 
“Kiekvienas žmogus turi tei
sės, jeigu nori, neprielankiai 
kritikuot kiekvieną visuo
menės sistema arba kiekvie- v
ną įvtatvmą, keliai jisai kla
uso to įstatymo, kuomet į- 
statymas yra galioje”:

Šita teisėjo nuomonė yra 
tail) aiški ir savaimi supran
tama, kad paprastu laiku 
neapsimokėtų ir nurodinėt 
į ją. Bet šiandie yra nepa
prasti laikai. Dalykai, ku
rie pirma skaitėsi visų pri
pažintais, dabar staigu 
pavirst “nusidėjimais.”

žmones nuo jo 
protaujantis 
paisys jų? Jau visi turėjo 
pamatyt, kokia yra netikus 
jų politika.

Mums gaila, kad ir vadina
mųjų “radikališkų socialis
tu” dalis mėgina eiti kleri- 
kalų ir tautininkų lyderių 

taku ir vesti paskui save dar
bininkus. Bet ką-gi su jais 
padarysi? Jie pasidarė ant 
i h-k “radikališki”, kad jau 
niekina ir šmeižia visus 
jiems nepatinkamus darbi
ninkų judėjimo veikėjus. 
Hillquit’as jiems “oportuni
stas” ; “Liaudies Taryba”, 
k u r i os organ izatorių tarpe 
yra tokie vyrai, kaip Deb- 
s’as ir Maurer, jiems “dole
rinė” organizacija; Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių Ta* 
ryba, suteikusi darbininkų

tas, Nikalojus Romanovas, 
kalėjime pasidarė nuolan
kus. Prašymais^ ir geros 
širdies rodymu jisai stengia
si įgyti dabartinės valdžios 
ir žmonių prielankumą.

Kiek laiko atgal “pilietis 
Nikalojus Romanovas” mal
davo valdžios, kad ji duotų 
jam ir jo šeimynai didesnes 
porcijas duonos. Dabar ji
sai maldauja, kad valdžia 
leistų jam pirkties valstybės 
paskolos “bonds’

Pirma buvo 
mu”, o dabar - 
pavelykite”.

• Tai, mat už tai, kad “Nau
jienos kartą nurodė, jogei 
[jviešėjusis Amerikoje L. Tro
ckį galėsiąs Rusijoje papasa
kot tiesą apie Rootą ir Rus-

Prie užbaigimo paduosime 
dar to paties laikraščio re
dakcijos nuomonę apie Rusi
jos Darbininkų ir Kareivių 
Tarybą. Ta redakcija sako, 
ikad R. D. ir K. T. įžeidusi 
Liebknechtą ir Adlerį, iš
rinkdama juodu savo garbės 
nariais! Pirma “Kova” 
mums pasakodavo, kad ji e- 
santi priešinga tiktai “bur
žuazinei Laikinajai Rusijos 
Valdžiai”. Dabar ji užreiš- 
kia, kad ir revoliucinio Rusi
jos proletarijato organizaci
ja esanti tokia, jogei tikram 
revoliucionieriui (tokiais 
“Kova” skaito tik Liebkne
chtą ir Adlerį su jų bendra
minčiais) esą. pažeminimas 
priklausyti jai! Dabar, ger
biamieji, spręskite, ar “Ko
va” yra revoliucinis ir soci
alistinis laikraštis.—

Mes čia tiktai padavėme 
kapsukinės frakcijos organo 
ir jo šalininkų “argumen
tus”. Padavėme ne tuo tik
slu, kad juos kritikavus — 
nes jie yra žeminus 
kritikos—, o tuo 
nės matytų, kur ta frakcija 
važiuoja.

“Naujienos” daug kartų 
rašė persergėdamos sociali
stus nuo tos pakraipos, kuri 
užviešpatavo “Kovoje” ir L. 
S. S. centruose. Daugelis 
pyko ant jos už tai. Dabar 
žiūrėkite, prie ko dalykai 
priėjo. v

Tad kam tas viskas rengia
ma ? 1

Kol tikslas tokio ginklavimosi 
nėra išaiškintas, gali ir turi tei
sę kiekvienas abejoti, kad vis
kas tas rengiama ne prie^ iš
laukinį priešą, bet prieš vidu
rinį: ginklu malšinti kiekvieną 
žmonių sukilimą, kiekvieną 
žmonių p įsipriešinimą valdžiai 
jos kruvinose užmačiose. O kad 
Amerikoje galima laukti revo
liucijos, tą pripažįsta ir patįs 
buržuazijos atstovai.

Ar ne tam ir pienuojama ap
ginki uoli New Yorką kulko
svaidžiais? Juk lokiais automo
biliais labai lengva išvaikyti de- 
monslracijas. Vienas !^is au- 
lomobilius gali suvaldyti didžia
usią minią beginklių žmonių. 
Su pagelba tokių automobilių, 
kapitailstai gali prievarta už
smaugti kiekvieną darbininkų 
judėjimą. O koks parankamas 
streikuose? ‘

Žiūrint j visokių “piliečių dra
ugijų’’ yeįkinią ir apsiejimą su 
sau priešingais žnionėmis (žf. 
žinias iš Arizonos ir k.), galima 
manyti 
pitalisti
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Dvigubos stampos
duodama Utarnin
kais ir Ketvergais

Paliepus Oficiališkam TeismuiParduota

nėra

444NEMN

Aš Alena AKI
NIAI

Chicago, II!

WISSIG,Daktaras

Scholl StudioReumatizmas Sausgėla
EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS Geriausias

FOTOGRAFAS

1553 Milwaukee Avenue

Mes rekomenduojame Jį

Geriausias Skyrius bus Parduodama 
pas Klein Bros. Panedely ir Utarnin.

Atdara Utaminke 
ir Subatoj vakarais 
iki 9:15, kitose die
nose atdara iki 5:30

Visas Sandėlis N. Ellstrom 
Departamentinės Sankrovos 

2896-2900 Archer Ave., Chicago

priezas- 
Stenglies 

kokiais

—Moteriški 
visokių rų-

APATINIAI MARŠKINIAI 
apatiniai 
(romo 
šis . ..

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir ‘‘Vadovo išradimu 
ką išrast ir kaip užpatentuot'

gražiai 
vertės, 
me poi

Prieš Pašte
Ofisu

Geriausios 
siūlai 
balto, 
no 
prastai juodi 
na buvo (>5c 
nedėlyj

Kalbam lietuviškai
Visas antras augštas

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 28 metai

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedel 

dieniais nuo 10 iki 12.

išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir ji 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir ‘ -- - ~
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciią. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu* 
sų randasi Washington’e, kur yra Depart amen t as Patent avimo.

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

Nors mažai, betgi taupykite tūlą dalį sava uždarbių 
■jįį g Tas yra vienintelis kelias prie laimes ir neprigulmybčs.

DEKITE

Jeigu galima, eikite Šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o

Francuziška Serge Visa vilnonė 
gražios spalvos, 36 colių pločio, 
Ellstromo kaina 89c, par- CQf* 
daVimui Panedelyj ....

Pirmas Augštas *

AŠ jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga, 

AŠ vartoju tiktai vėliausias mo* 
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratorijų,

AŠ vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

AŠ išgydau, kuomet kiti atsisa-

Vaiandog nuo 
• ryto ild 8 v. 
rak. Nadiliom 
mo 10 iki 1.

Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 
Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kežuos Ligos

BALUTARA'S CHEMICAL INSTITUTION 
2olė« nuo visokią blogumą.

P. J, BALTRENA8, PROF.

Naktiniai Drabužiai 
naktiniai drabužiai, 
šių, papuošti šilkiniais ka 
spinais ...............................

Turkiški Rankšluosčiai 
Ii, 19x39, tvirtų suktų 
šilų, 22c rųšies, yardui

Gingham čiurkštai, geriausios 
kokybės, mėlynos klėtkos, El
lstromo kaina 15c, Pa- 
nedėlyj...................................... i*

Antras Augštas

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

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo 
priežiūrą.

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

Daktaras Boss 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 ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS M0NR0E STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.

Jeigu jums nereikalingi akiniai 
pasakysiu luojaus.
Kainos vidutinės

Rusiški Audiniai abrusams. Lini
niai rankšluosčiai — Ellstromo 
kaina 16c, pardavimui 
vardas ................ ■ “ **

-as ošini 
speciali- 
i. Turiu

120 SO. STATE GATVĖ 
CHICAGO 

Arti “The Fair” Krautuvės

Vyrų 
marškiniai, tinklo, Ellš* 

kaina 65c rų-

Užtemstančios laike sk 
Šilimas regėjimas ir U. 
Pasitarkite su manim— 

gydytojas ir chirurgas, i 
ž.uojuos liktai akių ligose 
šimtų šimtus išgydytų ligonių 
laike savo 20-mctinės praktikos 
ant state Gatvės.

Didžiausias Bankas Žiemių-Vakarų pusėj 
Turtas virš septynių milijonų dolerių

ims, žaizdas, iibė 
ši d y šk imą, mažoji 
mą krutinėję, akių 
ią užsiseurmsią,. ii

Darodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

X-RAY ir kitokios’ geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pęlnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos lankiai atranda 
ligas nepatėinytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. AŠ noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs 
ambicijos? Ar jus turite skausmu 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, ų 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus 
Karojo, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai. ‘ } 3-

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

Moteriškos Panciakos, juodos i 
baltos, visokios micros pasirinki 
mui, Ellstromo kaina 10c, 
pardavimui pora .............. V- *

Km main Išgelbėjo nuo varginančių Ilgų? 
Salataraa Bitteria. Ai per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevl- 
rinimo pilvo ir dispepsijon. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rčžimnn, gargimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Bonuose ir strėnose. 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos, 
Bet kada aA pradėjau reikalauti Salutaraa Bit- 
teris ir Salutarns, Regnlaatrla, del moterų, 
pradėjau gerai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
•avo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bitteria. KaL. 
na $1.00. Galima gauti geresniuoss galionuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis J:

STALTIESĖS— Išsiuvinėtos stal
tiesės, didelės micros grynų linų, 
Ellstromo kaina $2.75, $4 "7 f* 
pardavimo kaina ...... I ■ ■ w

- Antras Augštas

VOILE seklių ir ryžių kvietkomis 
voile, 10 colių platumo, puikios 
petrenos, Ellstromo kaina 
35c ir 45c, pardavimui ..

Pirmas Augštas

Rausvi Bohemian įpilams audiniai 
30 colių pločio, nelenda plunks
nos lauk, Elstromo kaina 
40c, Panedelyj yardui ..

Šilkinis Poplinas, 27 coliai pločio, 
gražiai maišytas šilku, visokių 
spalvų, Ellstromo kaimr""MR

, pardavimui po "Ivv 
Pirmas Augštas

Crepe de Chine. Attikusios nuo vi
sokių spalvų — 40 colių pločio, 
Ellstromo kabia $1.75 $•< 4 A 
ir $2.00 pardavimui . . i * Iv 

Pirmas Augštas

Vyriškos panciakos, geros bovel 
uos, juodos ir kitokių spalvų — 
Ellstromo kaina 19c; par- "7^^ 
davimo kaina porai .... B L

Moteriškos bovelninės Panciakos 
juodos arba pilkos, dubeliai kul
nai ir clasliški viršal, Ellstromo 
kaina porai 15c; specialiai *ap- 
kainuota šiame išparda- 
vinie .............................. IUG

4. Alumino milteliai (alum) 
matomo kenksmo neturi. Jie 
priverčia mažas gysleles susi
trauki ir t uomi išvaro daug kra
ujo. Žinoma, kojos oda ir arti
mi nuo jos sluogsniai negauna 
tada tiek maisto ir neturi tiek 
gyvumo, bet kraujo likus ma
žiau ir gyslelėm susispaudus, jo 
skystoji dalis mažai besisiurbia 
į mėsas.

5. Jeigu plaukai yra suvilgo
me ganėtinai taukais *iš žmo
gaus paties odos, tuomet nie- 
kuoini tept nereikia. Tik tada 
reikia tept, kada plaukai yra 
perdaug sausi po ištrinkime ar
ba ir be jo. Tepimui veik visi 
riebumai ir aliejai tinka 
paprasti laukai gali but varto 
ja m i su tokiom pat pasekmėm

Dr. A. Montvidas

Vyriški flanelių Marškiniai, geri 
rudeniui,*pilki, rudi ir gelsvi, El
lstromo kaina 1.50, iš- $4 •j Q 
pardavimui ....................... I « I v

šilkinės Pirštinės. Moterim šilki
nės pirštines. dubeliai pirštų gu

ra tvirtumo, lygus arba 
išsiuvinėti viršai, $1.00 
šiame išpardavi-

arba, šaltis ir tinkami vaistai 
jeigu yra odos uždegimas; vi
durių paliuosasvimas, jei jie yru 
priežastimi kraujo s 
žodžiu, reikia jieškoti 
ties ir ją pašalinti.
gydyti nuo pleiskanų
nors skystimais ar kitais apga
vikų parduodamais neva vais
tais nežiūrint priežasties nere
tai reiškia da daugiau užkenkti.

2. Nėra recepto, kaip žmogus 
galėtų atprasi nuo rūkymo. Vie
na, jis turi turėt stiprią valią sa
ve suvaldyt, kita—jis turi gert

vandens, imt skystus mais- 
’ laikyt vidurius liuosus,

N. Ellstrom departamentinė sankrova buvo par duota viešame išpardavime. Mes supirkome ge
riausią skyrių; mes užmokėjome pigesnes kainas, negu yra dabartines kainos. Visos yra 
švarios prekes ir jus nusipirksite sutaupydami pinigus. •

I
Nesikarikykite suves skaus- ? 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, g 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
—raumenų sukimu; nes skau- gį 
dėjimai naikina kūno gyvybę J 
ir dažnai ant patalo paguldo. S 
CAPSICO COMPOUND mo- S 
stis lengvai prašalina viršmi- fl 
nėtas ligas; mums šiandie dau- X 
gybė žmonių siunčia padėka- & 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pactą 28c. J

Justin Kulis !

3259 S. Halsted St., Chicago, III. I 
Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA- f 

TOS”, augalais gydyties, kai- I 
na 50c. ®

Vyriški grąžys puošnus Marški 
niai, combination stailės; Ells 
Ironio kaina 50c ir 75c;
Panedėlyje ...............  vy(

Čia yra keičias simptomų, ku- 
2 turi priversti jus duoti pirma 
tirti akis negu užsidėti akinius. 
Galvos skaudėjimas—nėr v uolu
mas.

Puošnus šilkai, puikios petrenos, 
rusva limta, puošnios figūros 
Ellstromo kaina 75c. ir
$1.00, pardavimui ...... OwG 

Pirmas Augštas

nusiminęs, stoką 
viduriuose, galvos 

galvos svaigimą, širdies 
i nu-

PAKLODĖS—Balt ylos Lovos P< 
lodes, miera 72x90 padarytose 
tvirtos kokybes muslino, Ellsti 
mo kaina 89c, pardavimo 
kaina- ...............................

Fleisher’s ir šviesus Mezgimui 
Siūlai 

kokybes mezginiui 
pilno U svaro malkelis, 
cardinal, oxford, mčJ-y^ 

pilko, maišyto juodų ir pa
leist romo kai- 

i>- 75c Pa- AKp 
malkeliui ..

r t u ok lys te j, syphily j c; 
r del kelių kitų 
i padaryti kojų 
nes gyslų sienos 

ir kraujo skys- 
unkiasi per jas. 
ilgas ant kojų 

, laikymas kojų su- 
čeverykuose) kada 
slegiamos ir stabdo

A TEL. Canal 2118 &

Į Dr. A. L. YUŠKA į
X GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Y
A 1749 So. Halsted St., Chicago, 111.
W Kampas 18-tos gatv.

Medvilnė pamušta čerkaso Užklo- 
dė—36 colių platumo, kvietkuo- 
los ir Orientates petrenos, Ells- 
tromo kaina 19c, y ar- -g
du i ................................... B L1

yra Kurio Jus Reikalaujate 
kad

SEJONAI—Moteriški sejonai, co- 
mbričo, muslino, išsiuvi- 45c

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistas 
•u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagotumėte, 
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

daug 
t us it 
kad išeitų iš jo kimo visi.taba
ko nuodai, kurie verčia jį dau 
giau rūkyt/ Vaistų jokių 
atpratinimui nuo rūkymo, nors 
apgavikai ir garsinasi turį.

3. Kadangi kojų prakaitavimas 
paeina
lai nevienodai ir gydomas. Nors 
yra galimas daiktas, kad kojų 
odos užkrėtimas pagimdo tūlą 
uždegimo laipsnį, lodei skystoji 
kraujo dalis sunkiasi laukan, 
bet kur kas aiškeshė priežastis 
yra, kad kojos prakaituoja pas 
žmones su inkstų ligomis. Ink
stai turėtų iškošti kraują, bet 
kada jie nesveiki ir neatlieka ge
rai darbo, nereikalingi ingridie- 
ntai iš kraujo sunkiasi per odą. 
Gyslų sukietėjimas, kuris gau
namas 
įtempimuose 
priežasčių, g: 
prakaitavimą 
lieka nestiprios 
Urnas lengviau 
širdies liga, pe 
stovėjimas 
varžyme i 
venos yra 
cirkuliaciją, palies kraujo sus- 
kystėjimas — gali būti kojų pra
kaitavimo priežastimis. Praša- 
linimas priežasties, kuri daro 
perviršijantį prakaitavimą, gali 
tik pagelbėti. Geriausiai cit pas 
vietos gydytoją ir duoties pilnai 
ištirt. Tūluose atvejuose alumi-

11.. - i ė > i V i '

no milteliai gali gelbėti tūlam 
laikui. Salicyline rūgštis suma
išyta su lygiom dalim ethylinio 
ir methylinio alkoholio tepant 
ja ant kojų ir aplaistant pančia- 
kas

Niekas neprivalo nešini akinių, 
i bent būtinai yra reikalinga,— 
bu kam bus prirašyti—ta ypa- 
luri duoti savo akis išegzanu- 

k tiri s specialiai 
ligas, bet ne op

tikai arba jubilieriui arba depar- 
tameutinei sankrovai, kuriems ti
ktai rupi parduoti akinius.

Dr. Oakwood
W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO

padariau.
sutrukimą skuros, spuogus, rudas pi 
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą 
mą švaros, slogas, kraujo hrginią, s)<a 
aiisii, nosies irįcrkles ligas, arba k ii< 
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktili 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergan

PIRK SAU visas riunibavojimui reik- 
Aenjs tiesiai už "wholesale” kairtM 
Mes parduosime visiems.

Lavinthal Plumbing Supply Op., 
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Avo. 
Kalbama lietuviikai.

Kautai—Moterų ir merginų kau- 
KAUTAI—Moterų ir merginų ka
utai, serges arba naujausios ma
dos, kvolduoti ,regulerė 
verte 7.90 specialiai po

Po Valstijos ir Clearing House priežiūra. ■
Jus galite pradėti sąskaitą vienu doleriu. ,
Už visus pinigus padėtus Liepos 16-tą dieną arba prieš—mokėsime nuošimtį 
nuo Liepos 1-mos. .« ■

North-Western Trust

INPILAI—Baltyti inpilai, tvirtos 
kokybės, miera 45x38^, EUstro- 
mo kaina 22c, pardavimo i 
kaina ............................... IOC

Antras Augštas

KLKIONKA—Staltiesei Klejonka 
5-4 micros, balta tiktai; EI Įsi ro
mo kaina 25c, Panedelyj 4 
antras augštas..........  ■ &»

JUS GALITE ISAUGITI 

PLAUKUS
Pasekminga#, moks-* 

JT Ilškas gydymas dykai
W del vyru ir moterių.

. Ar slinka jums plau*
bal?

Ar pražilę jusu plau- 
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors na 
sveikumais ir limpanti 
j l e

B Ar rutulnu i>lalskol.t!S« 
niežas

'V pHnkl, bei pra- 
dedi plikti?

Ar kenkia kas !» 
Prie# gydymą, aukščiau pasakytu 11- 

gu, tai stenkitės apsau-t 
guoti jos. TTžsakykete lluostrota kny
gute justi prlgemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”1 
Parakta europos gar- 

slūgo specialisto, kuri-: 
oje randas Įvairios žl- 
n los

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas * 
—Kaip 
katą Ir Išauginti plati 
kus 
kius savi t is turėti gra 
žius plaukus 
kai “ 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtojo savaite.

, GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galomo perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CAEVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotea 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markoms prisi
ųstus sykiu su Jusul 
antrašu. Męs išsiuče- 
mo kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—*i 
os N. 1 ir knyguto 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 
fceštolo savaite mIaU atspaustą kuponą gestojo savaite. Jr siuskete sianden.

UNION LABORATORY, Box 431, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, M
> Box 481, Union, N. Y. w
Stučlu i dedamas 10 centu del apm(H 

kejlmo kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Car* 
vacura N. I Ir knygute "Teisybe Aplt 
Plaukus.” (Pastuskete sykiu kupono, mi 
jusu antrašu,).

iii kartais pagelbėt. Ko- 
luri gaut pasilsėt, turi būti 

švarios ir be čeverykų kaip ii-

& Savings Bank
JOHN F. SMULSKI, Prezidentas ’ T. M. HELINSKI, Iždininkas 

1201 Milwaukee Avenue, Kampas Division St.
“BALTAS KAMPAS”

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS^ VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP U28I8ENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialiikat gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odoe, baras, 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 daugeli meti) ir 
iigydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną.
BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.
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Sužinojus visus virš paminė
tus dalykus, Komitetas mano,

NUO
KRAUJO

LIGŲ

galite 
d»ly- 

ir ne
ką ipo

ne. o Kada apverunus visą ne
judinamąją nuosavybę, ir visus 
tuos dalykus, kurie be to yra

(arčiai, ir butų užgavimas Trus
tee* užsi tikėjimo, bet pažadėjo

Aš
OFISO

tą ir gavus tižųjį pinigus, Trustee 
privalo visų pirm apmokėti pir
mą mortgage, polam visus ex

ine laike posėdį arba susirinki
mą didesnio būrio depozitorių.

licituotų viską. Bet šilą nuomo
nė nerado jokio pritarimo, nes 
laukti porą melų be jokio pro
cento, ir polam matant, kad vis

wsi žmonės sutiktu imli turtą c
tam nebus

rinkimu laikytame ? 
nėj, .July 1, 1917, ištyrimui tik
ro

ginimą už savo darbą, kuris yra 
apribotas kaio “Fair Compensa
tion.” Viši tie dalykai turi bu Ii 
apmokėti nežiūrint ar savinin-

Už Komitetą iš šešiolikos
A. Visbaras, Pirmininkas,
J. J. Hertmanowicz, Basi.

butų galima apmokėti $90.000 
pirmo mortgage, visus iškaš- 
čius ir algą Trustee ir sumą 
$290.000.00 priklausančią žmo
nėms, tada gal but ir teisingai

mano
užganėdinanti* nuai- 

dcl užmok&* 
yna faktaa, 

Vi-j atbilan 
ai

noriu prašalinti nuodus B jųsų gydymo eystemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDALIOMS: 10 ryta iki 2 

PASIK ALBĖ.1IMA1 IR PASITARIMAI DYKAI.

> <

PROF. DOCTOR COATES 
leantja ligonini yra užtikrinti mano patie 
NUO J U ir GYDAU visus LIGONIUS

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami

Mes trankiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šalę Mildos 

.teatro.

mui licituoti, maža nauda, ir lo
dei, vienbalsiai almėtus šilą nuo? 
monę, tapo pniimta kita nuo
mone, idant tie žmonės, kurie

kaip turtingiems taip ir 
bcturČinnuj.

SILPNI ® Ak ■ ATEIKITE
NERVUOTI YT WI K K I PAS MANE
SERGANTI K B FUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno j 6J miestą vėlintislas Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir JigonbuČiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados Visokios elektros maAinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aS gydžiau pasekmingai vyrų ligas virA 80 metų. Až ifcgydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Plakt, iršimiai išgydytu vyry-Tai mano reputacija

LABAI 
mane, 

jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
ko geriau? Neleiskite pinigiškam 

nuo pasitarimo su manim, 
aš pasiekiau 
ad mano reikalavi- 

perbrangųs, kadangi mano reikalavi-
LABAI MAŽI, ir 
galima visuomet

Mano geriausiu paliudijimu 
gydau vyrus per 80 metų. 

es U’ATIfiKA ATYDA, kadangi 
PATS.20 ar 30 centų nuo dolerio.

Akyva iždo j to viso, Koinitetas 
mano, kad naudingiau butų 
žmonėms nelaukt pakol p. Tru-

;iį'

Garsinkis ‘Naujienose^
■ . ■ J.. ■ ,.-y.

. 7 ' , .1. /a,

50.7(H).00
Vnsecured Claims

601.385.64

Sr 606-914

Keferee Office.
Bldg.,

Olševskio banko depozito 
riy reikalais.

RAPORTAS.

tise p. J. J. Hermanaviciaus

ice. ir

Referee’s Office:

Skolos:

už JI 0,000.00

nad Trust Com-
li ori m e laukti išpurdavau o to j 
turto, bet mes patįs norime jį at- j 
pirkt už savo certifikatus. Po- t

nezinąs,

Tada ponas Meška uskis alsi-

Wi—ri HBWI

su

91,09.8.6 I 
. . 200.00

Other personal property

Money in Banks .... 82.235.29 
Properly Claimed .... 1.350.00

$12 1.030.01

Recorder’s Office:

Deed, (kited March 20, 
orded as Doc. 607 1.833, 

in Book 1 1230 of Records, pa- 
ant viso tur-

$90.000.00, padalintas į 180 
Bondsų po $500.00 kožnas, su 
(>%, apmokamu sekančiai: 
$10.000.00 už 3 metus, $10.000 
už I metus, $10.000.00 
tus, $10.000.09

už 5 me

Kazimieras G ugi s
Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose, Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofhas:

3323 S. Haltted St.
Ant trečių lubų

T»L Drover 1311)

Miesto Ofisas:

127 M. Dearborn St.
HIM) Unity BMg- 

Tel. Centra! HU

X

Stadelmen’s Milda

in Block 27 in Au-

(A. Olszehskio Bezi- 
' dencija, 1036 -79th st.).

la paminėta skola $90.000.00, ir

for anv

convev o'r

lą* lawful tor any person own-

hieago Title and Trust Office, 
Trustee, pas p. Gardner:

Kada paminėtas Komitetas

“Ka-

gal po 20 ar 30 centų nuo dole
rio.

Vienatinė Lietuviška Krautuve |
Gramofo-Columbijo 

nūs ir lieti 
dus, Elgino laikrodė
lius, Diamontus, auksi

nius žiedus, auksines rašomas plunks
nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš
tuku^, peilius (Silver ware), geriausias 
britvas ir pustus, revolverius, gasinius, 
gąsolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem
peles '(flashlights) ir tt.

Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuviš
kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ii* rekordų 

eikalavimo dykai. Širdingai kviečiu 
gerb. tautiečius kreip
ties pas ma n e, norint 
gauti, gerą ir teisingą 
tavorą. —Kainos žemos.

Su guodone,
JUOZAPAS F BUDRIK
sted St. TeL Drover 8167 Chicago, UI.

s, Chicago, III Subata, Liepos 14, 1917.

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

lotus p. Kirui už $5,000.00, ku
riuos mes norėjome pirkti už 
$(8,000.00, ir priėmėte iš jo cer- 

sumos $1384.33?

I lertmanavičiaus 
tuos žmones ;

ne jis atgabeno tuos žmones, bet

reikalams,

ain pridūrė, jog nors p. Card

yra nežinomos vertės, tai vienok 
jų vertė yra lygi tam turtui, ku

skolų p. Olszewskio, ir lodei, 
jeigu žmonės nori imti turtą 

mažiausios

tas negalėtų but jiems atiduotas, 
arba parduotas žmonėms, už to-

cino, kad? žmonės ant to

Komi’tetas norėjo dar

on a s

padavadijimų patikriname savo 
paradais.

Komitetas:

I lertmanovicz, raštininkas, Pet- 
)akalnis, Adam Keleda.

Raportas Komiteto:

Adomas 
leda ir J. J. Hertmanowicz: 

paminėtam

ai ____
smulkmenas. Tam tikslui utar- 
ninke, 2 liepos, 1917, nuėjome 
pas p. Olszciwskį, reikalaudami, 
kad mums duotų kopiją I rusi

Meyer

ka Ibos lame dalyke su mumis 
užvesti nenorėjo, ir lodei norė
tume matyki nors kopiją to do-

dokumentą, iš kurio sužinojome

visus pri
klausančius pinigus laiko 5 me-

me pas p. Cohn, kuris mus man-

(——3)

PJW!

Išleidžiamas stalas nuo 42 
colių iki 5 pėdų.

Padarytas iš ąžuolo. Kojos ir 
apačia apskrita arba ketvirtainė; 
yra labai tvirtas ir dai- $O 
lūs, tiktai po ...............................M

Parankiusia SiuvamaMašina
Siuva geriausia ploną ir storą audinį, atida

rant viršą ir mašineriją išsikelia su $ ■< tfj Kfl 
viršum. Su visais prietaisais. Tik po ■

Mes išmokinau! siąt, jeigu nemokate.

Šitas Pečius yra vėliausio išdirbinio
(Su gesti ir anglimis) vartojamas vasarą ir 

žiemą. Nebus nei kokią nesmagumą,/kas nusi
pirks šį pečių, nes jis yra geriausia užlaikyti 
svarus, nerūdija ir nesilaiko ant jo dulkės.

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

Visokių didumų lovos 
springsai

iš tvirtos minkštos plieninės dratos. 
padaryti. Geriausia pasil- ,$ JĮ QE* 
sėjimui, tik po ............... "TmviJ

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

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted SI

o judinamasai turtas išneša apie
$104.000.00.

4) Kad Trust Agreement

raktai p. Olszewskio su Chicago

nori tiktai iš loskos.
kam

6940 nurodydamas vertę kiek
vienos nejudinamosios nuosavy
bės, duoda pilną teisę p. Olsžew-

nant certifikatus arba pamo
kant pinigus, ir todėl, nors 
Trustee nenori su žmonėmis nei

numojo turto už certifikatus, p. 
OlszeWskis gali paimli iš žmo
nai jų certifikatus ir atiduoti 
jiems tokią nuosavybę, kokią

K. KULIS, Sav. Phone Drover 9757. Chicago, III

Situos dalykus patikriname 
savo parašais:

Komitetas:
A. Visbaras, Adam Kalėda, 

J. J. Hertmanowicz.

Nuosprendis pilno komiteto iš 
(šešiolikos.

Komitetas iš šešiolikos laikė 
posėdį namuose p. J. J. Herlma-

Išklausius raportą Komitetų 
ištyrimui dalykų, Komitetas 
nusprendė, jog geriausiu dalyku

pasidnlinus tarp depozitorių. 
Bet čia randasi dideli keblumai. 
Visų pirma, Trust Agreement

žmonėms gaspadorauti tuo tur-

riai palįs nežino, kas yra geriau, 
o susiorganizavimas neapseilų 
be didelių iškaseių, kurių nėra

suteikti teises pasidaryti is jo 1110. 
tokias ištraukas, kokias Komilc-' toks

visu

3) Kad visos nejudinamos 
nuosavybęs bankose Trustee yra 
apvertintos ant sumos $378,450, kairią

koks ten yra, kolektuoli randas, 
ir iš to mokėt žmonėms proceen- 
tą, ir palaukt, kol laikai pasitai
sys, ir visą nejudinamą turtą

Dr. Renier
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYPO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano specialiskumas yra gydyme paslaptingą vyrą ir moterą ligą. 
Chroniškos ligos vyrą ir motei ų > i a p \ domes su dideliu p,-mi seki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTU, PILVO,' KRAUJO, NERVU ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci
ali šk urnas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytą pacientą.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

.....lift
AŠ duodu kainas ui 

patarnavimą pagal ją- 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuo jaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Ncdčliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pm 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* R*«- 
gi-X ir pilno Įrengimo 
boratorija ir Kraujo

BacteriologiAka 1»- 
Egy.aml naci j« ati

dengia man jūsų tikrą ligą ir jei a> *j>~ 
niimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata fcr 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa» 
tikrų specialistą ir ne prie imituotoje. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet ji* 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg. ■,

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

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

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, knd gal but nebėra <I<1 jus gydy
mo. Jeigu taip, NEARSI LEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
BYRA ir LABAI UŽTIKIME Jei npž iu rijimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu, 
klaust 
k ui trukdyti jus 
manyk it, kad del reputacijos 
specialistas del ligų Žmonių, 
mai yra 
m ai yra 
taikymai 
jimo. 
kad aš

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Priei Siegel Cooper & Co.

a-
vu

■ / j f.



THE IDAMAR COAL COCHICAGOS ŽINIOS

savo

PERKELK SAVO PINIGUS

Mokina francuzų kalbą

išiandie koncertas

niui

KITTANNING, PA

Mano išlošti

CICERO, ILI

PERVIRŠIUS
$25,000.00

Kovo 
Kovo 

Baland 
Baland 
Baland 
Baland

pasa
žui o- 
nėra>

BANKINGS VALANDOS 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 
vergais ir Sukatomis nuo 9 valandos* ryto

trenkęs duris.
Belo, buvę dar du kartu eita 

pas kleboną, bet nieko neišėję.
Tuomet kreiptasi į neprigul- 

m ingos katalikų bažnyčios kuni
gą, kuris mielai apsiėmęs patar
nauti
bažnytinėmis

Peiktinas žmogelio 
pasielgimas

Tečiau, policijos viršininkas 
užreiške, jogei Gleason yra ide- 
alis žmogus, esą tokie žmonės 
ir yra pageidaujami Chicagoj.

bet tai nieko 
atsakė, kad 

kiti del

Pirmas Didelis Pikninkas

kambarių namai už septynis do
lerius į mėnesį, 5 kambariai už 
$6, 3 kambariai už $4. Apšvies-

todel 
Moc- 
tuoni 

matote iš laiško, 
aukos dar randasi komi- 
kurios nuo šio laiko bus

misios neg
nabašninkc
už dūšias giminių.

Galų gale kunigas sutikęs ui
penkis dolerius pašventinti gra

žiavnnas
surengtas Chicagos ir apielinkės 
LPMSA. 4-rių kuopų, tai yra 9, 
25, 29, ir 46. Publikos suvažia
vo virš keturių šimtų. Progra
mas buvo surengtas gana tur
tingas, tik neatsilankius drau
gei Dundulienei ir dr. A. Mont- 
vidui, skaitlinga žmonių minia

dalykais tik todėl, kad kuogrei- 
čiausia susiradus savo vyrą — 
yra žioplas. Merginos stoja da
rban lodei, kad gyvenimas ver
čia jas tatai daryti, o ne kokiais 
nors kitais išrokavimais.

Trečią valandą po pietų pra
sidėjo programas. Pirmiausia 
musų gerbiama rašytoja Žemai
tė turėjo puikią paskaitą iš lie
tuvių moterų judėjimo ir orga
nizavimosi, ypatingai Lietuvo
je. Paskaita publikai dideliai 
patiko ir ji atydžiai klausėsi, o

daugiausia balsuotojų. Podraug 
jie skelbia vieną naujanybę: esą 
yru būtinai reikalinga reorgani
zuoti saliunus. Girdi, dabarti
niu laiku galiūnai yra niekas da
ugiau, kaip tik ištvirkimo vie-

Domai ciceriečių, aukavusių 
pinigus M. X. Mockaus prakal
bose 16 d. kovo, 1917 m., A. 
Lauterbach svetainėj, del išlei
dimo lapelių apie Biblijos kriti
kas etc.

dvejus metus, pas- 
c ir pasveiko, bet 

Ir dirbti

turi suvirs 
biznį ,bet 
mendtio į a 
Savo

Mol
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes

VASARINĖS VIDURIŲ 
LIGOS.

Kas joms rupi *
J. Edgar Buston Congesš ho- 

tclyj užreiške, jogei moters toli 
gražu negali susilyginti su vy
rais. Esą jų gabumai vaizboj y- 
ra menki. To negana, jisai sa
ko, kad nevedusios merginos 
tarp 18 ir 24 metų ypač blogai 
atlieka darbą. Tame laijcotarpyj 
jų galvos išimtinai užimtos mei
lės dalykais.

Tuo Burtono pasakymu labai 
užsigavo dalyvavusios ten mo
ters. Jos pabriežė, jogei moters 
visai atsakančiai gali atlikti da
rbą. Girdi, tvirtinimas, kad

1510 So. 50111 Ct., 
Cicero, III.

Garbus Drauge: —
Man paaiškėjo, kad tų lape

lių reikės spausdint^ daug dau
giau ne kaip pirmiaus kad bu
vo manyta; dėlto stengiuos pa
dirbti kiekvieno puslapio “elec
trotype.” Tas darbas atsieina 
gana brangiai, todėl meldžiu 
tamstos kad ateitum man į pa-

Ji — Nastazija Čepulienė
Dabar našle. Gyvenanti 566 W

Ir

18 gatvėj. Jos vyras, Jonas, mi
ręs pereitos nedėlios naktį, lt

TARPTAUTINE BIBLIJOS DR-JA
Laiko susirinkimus kasnedėldienj nuo 2 iki 4 p.p,

F. Karwowski “Hali”, 2301 W. 22 PL, 
Kampas Oakley Ave.

Ateinančio Nedėldienio Tema:
“Didžioji Teismo Diena Atėjo”

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos

lį palaidotume, kaip kokį nekri
kščionį, kad kunigas jo kūno nei 
bažnyčion neleidžia, gatvėj tik 
pakrapina. Mama, aš taip ne
noriu, taip negal būti!

Ant rytojaus ji su naba šiliuko 
broliu vėl nuėjus pas kun. Kru
šą maldauti. Bet tas buvo už
sispyręs ir išnaujo, dar pikčiau 
pradėjo keikti. Taip šlykščiai 
keikęs ir pagonavęs, kad ji, 
žmonelė, pasakius kunigui:

Kunige, nereikėtų taip keik
ti ir sūdyti mirusiojo. Dievas

S. GORDON
S. Halsted St, Chicago RL

Viena tokia istorija
kurios didvyris—kun. Krušas

n y čia. Chickasaw’e, Pa., Coni 
fcr’c, Pa. ir Furnace Run’e, Pa

Ir tuo būdu, su visomis 
Apeigomis velionis 
as Tautiškose Ka

pinėse seredoj, liepos 11 dieną.

so prie
meninis neturėtų būti vietos pir
meiviškoj draugijoje, šiame

Vakar, 11 vai. vakaro, iš Chi- 
cagos į New Yorką išvažiavo 
gerb. M. šalčius, kuris šioje apie- 
linkeje laikė eilę paskaitų iš Lie
tuvos istorijos.

Kelionėje p. šalčius laikys pa
skaitas Clevelande, Ohio. Ro
chester, N. y.’ir kitur.

Poną šalčių išlydėjo būrelis 
Chicagos lietuvių inteligentų.

Vasarinės vidurių ligos turi į- 
vairias priežastis, o jų išsivysty
mo laipsniai siekia nuo lengvo 

trumpo nevirškinimo iki labą!1 
sunkių ligų. Bet visuomet sva
rbu yra vidurius išvalyti. Ta
uerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eliksyras yra geriausiu 
vaistu šitam tikslui. Jis pagelb
sti, md jei vidurių užkietėjimas 
nepasiduoda visokiems kitiems 
bandymams ir išvalo vidurius 
be jokio skaudėjimo ar silpniji- 
mo. Tai yra taipgi ištikimiau
sias vaistas nuo galvos skaudė
jimo, nervuotunio, apskrito su
silpnėjimo ir 1.1. Kaina $1.00. 
Aptiekose. — Trinerio Linime-

iniaii issirgę
kui,’ kad ki<
vis nesijautos gerai

apie pusatnro šimto žmonių 
Debatavo aidoblistai su socialis 
tais tema 
tin is veikimas 
gos ii 
žinau

Šiandie užstojo
kurios chicagiečiai senai lau-

Šiandie Chicagos lietuviai 
turi progą pagerbti seną lie-

užbaigus apdovanojo prelegentę 
gausiais aplodismentais.

Toliaus sekė dainos ir dekla- 
macijoš', ypatingai antros kuo
pos draugė gerai atvaizdino ka>- 
pitalistą ir susipratusį darbinin
ką. Draugė Grybiutė sudaina
vo solo marselietę, pritariant vi
sai publikai.

Po programai jaunuomenė 
leidosi žaisti įvairias žaismes, o 
senesnieji pavėsiais šnekučiavo, 
kiti vėl būreliais diskusavo bė
gančius gyvenimų, klausimus. 
Pavakare jau įvyko ir rimtų de-

A teina utį pavasarį turės bū
ti nuspręstas saliunų likimas. 
Agitacija prieš saliunus prasidė
jo jau nuo senai. Yra susitvė
rusios kelios draugijos, kurios 
deda visas pastangas, kad pada
rius į balsuotojus impresiją. Jų 
svarbiausias tikslas —• priparo- 
dyti alkoholio kenksmingumą. 
Suprantamas daiktas, uždraudus 
pardavinėti degtinę — jų agi
tacija nustoja savo tikslo.

Iš kitos pusės ir saliunų. pase
kėjai nesnaudžia. Jie daro vis-

Vakarykščiame Naujienų 
numery j buvo paduotas šian
dieninio koncerto programas. 
Šiandie 8:30 vai. vakaro va
žiuokite į Mildos svetainę, 
3142 So. Halsted st. Visi pa- 
sistengkite išgirsti šiandieninį 
(liepos 14 d.) istorišką kon-

Mes aplaikėme žinią iš Kitta
nning, Pa. apie tai, kad penkios 
kasyklos Alleghenyje ir River 
Mining Co., dirba didžiausiu 
smarkumu, bet dar galėtų pana
udoti keletą kasėjų. Kasėjai ten 
uždirba nuo $6 iki,$12 į Hieną, 
kadangi kasyklos moka augš- 
čiausią mokestį. Kasyklos Ca
dogan, Pa., vos tik tapo atida-

vim butelius.
Kitą kartą musų rengėjos tu 

retų apsižiūrėti su tokiais gai 
valais. — O. V.

Tada kun. Kruša, lyg susisar
matijęs, tarė:

—Teisybė, man nereikėjo taip 
sakyti, ir jis man nieko blogo

kareiviai mokinasi franeuzų ka 
Ibos. Mokytojau j a/gryni fran 
euzai.

Liepos 8 d. įvyko didplis išva-
Jefferson miškus

Nepykite, kad taip ilgai tenka 
laukti tų lapelių. Reikia žinoti, 
kad turiu atlikti labai daug ki
tokio darbo, kurio užsivilko 
man taip ilgai neesant namie. 
Pasilieku, jums viso labo veli
jantis, M. X. Mockus.

Prierašas: Kadangi daugelis 
draugų ir draugių net po kelis 
karius klausinėjo manęs kaslink 
tų lapelių ir, kadangi tokių au
kautojų nemažai yi 
paduodu čia paties 
kaus rašytą man 1; 
reikalu 

A 

jūsų 
tėte4, 
pasiusta į paskirtą vietą. Lap 
liūs aš jums pristatysiu.

J. Aceris

į Cicero, III. sekančiai:
į Detroit, Mich, 6 liepos, 1917 

J. Aseris,

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmPad a- 
kėjimai, mokinama dienom laivu 
ir vakarais, viskas pif kanatan. 
_ , . v icieuios ka-
Darbas kiekvienam L uolimo 
Ateikite arba rašyŲ
Hittlitir
WWwVHiWflWw
<12 W. MadUon Su y

' Vakar atėjo Naujienų Rcdak 
cijon moteriškė. Suvargus, ma 
tyt, žmonelė.

ko ties, bet nebegaliu, ir 
nes sako, kad kas teisybe, 
ko slėpti. Tai ir atėjau...

Ir žmonelė papasakojo 
kią i stori ją.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 3. HALSTED ST. Kamp. 33-cios, CHICAGO

Pa nedalia is, Seredomis ir Pėt- 
val. popietu. Utarninkais, Ket- 

» iki 8:30 vai. vakaro.

vandeniu ir nusinešė tolyn į 
medyną. Tuomet penkios mo
ters iš rengėjų turėjo vargo kol 
surado, ir po du kartu vaikš
čiojo pas juodu, prašė, maldavo

bą lauke, prie bažnyčios durų, ii 
leisti šv. Kazimiero kapinėse pa 
laidoti;

Kad ji parėjus namo ir papa 
šakojus Kaziukui savo sunui 
tai sūnūs ėmęs verkti:

—Kaipgi — sako, mama, ai

Pervelu
Daug metų 

Chermside p 
Amerikon. Tuosyk jam buvo tik 
17 metų. Jis išsižadėjo 
turtingų tėvų. Mat jis norėjo 
vesti vieną neturtingą merginą. 
Tėvai draudė tatai daryti. Ir 
jiedu pabėgo. Atvažiavęs Ame
rikon, Chermside parmainė sa
vo vardą. Jis pasivadino Sher
man. čia jam teko daug vargo 
pamatyti. Chicagoj jisai dirbo 
saliune.

Bet štai nusišypsojo ir jam 
laimė. Laikraščiuose tapo pa
skelbta, jogei jo bočius palikęs 
jam $100,000 vertės turto. Ka
da ta žinia pasiekė Shermaną, 
jisai gulėjo ant mirties patalo.

Kadir mirštant likimas nusi
šypsojo...

N A U JIE N O S, Chicago, m

Vyriškų DrapanųBargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nu® 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po SIS 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

imli perdaug ima 
valandas, tai tokiu 
kauckai atsiekė 
padaryti visam 
nesmagumo. Nekalbant 
apie jaunuomenę, bet moters ir 
vaikai vietoj pasilsio turėjo eiti

už $7.00 į mėnesį. Semindėj, 
Pa. kasėjai uždirba augščiausias 
mokestis šioje 
mes galime sa
vedusius vyrus,, nes ten nėra pa
rauda voj imui 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.

AVIMAS PINIGŲ. Lietuvių Valstijinis Bankas* sparčiai 
rlel to, kad kiekvienas depozitorius, nežiūrint karė ar 
gali gauti savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, 

fondai yra skolinami tik ant trumplaikinių pir- 
sekuraeiju, kurias Bankas gali apversti į pinigus

Lietuvių Valstijinis Bankas spar- 
saugus Bankas nes yra po aštriau- 

Valdžios priežiūra ir po nuolatine užžiura 15 
) Banko valdininkų.

Lietuvių Valstijinis Bankas ir toliau augs, nes 
) šėrininkų, kurie ne tik patįs šio>j Bankoj daro 
visiems savo draugams 
Banką, šiame Banke kožrias gali susikalbėti 

prigimtoj kalboj, be kitų tarpininkystės.

a 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentą

K rusa.
Ji aiškinus klebonui, kad jei 

di Imt atlaikytos už 
dusia, lai galėtu butsirodę , kad velionis per dvejui 

metus neužsimokėjęs už kvitelę 
vadinas, už velykinę.

To klebonui buvę gana. Jis

ga u s s a u m yly b ė, 1) et 
mas pakenkti didžia j; 
šyvių moterų išvažiavimui.

Dalykas buvo toks. Draugi
jos, jeigu rengia Jefferson miš
ke išvažiavimą, visuomet vande
nį ir indą galina pas .netoliese 
gyvenantį ūkininką. Taip ir šio 
išvažiavimo rengėjos tikėjosi 
aprūpinti publiką vandeniu. 
Bet J. Paškauckas, LSS. 81 kp. 
narys, atvažiavo anksti su savo 
moteria, paėmė nuo ūkininko 
indą, padėdamas pusę dolerio 
užstato. Rengėjos, nežinoda
mos apie Paškauskų piktus no
rus, manė, kad juodu jas pava
davo, bet atsiradus norinčiu

j imą iš žmogaus ji, jau pro du 
ris eidama, pasakius:

—Mat, kas duoda daugiau pi 
nigų, tai kunigas ir šunį palai 
doja. Gi Dievas pinigų nerėika

pagoniu, girtuokliu vadinti, kad 
parapijon nepriklausęs, išpažin
ties per dvejus metus nėjęs.
Nusiminusi ji aiškinus kunigui, 
kad vyras ilgus metus sirgęs, 
kol sveikas buvęs, priklausęs pa
rapijon ir mokėjęs, bet dabar 
gyvena bėdnai, neišsimokėję.

—Kaipgi! O kad suserga, tai 
pirmiausia bėgat pas daktarą, 

o ne pas kunigą, — užsirikęs 
kun. Kruša.

—Kožnas vienas susirgęs bė
ga pas daktarą, kožnas vienas 
nori sveikata pataisyti — ii at-

“Ne tavo dalykas”
David Mac Quirric užvedė by

lą, kad gavus perskyras. Ant 
pačios verčiama visokie apkalti
nimai. Jinai labai eikvojusi pini
gus. Jei kas ateidavo jai į gal
vą, tai trukspliš, o ji visuomet 
pasistatydavo ant savo. Karlą 
jinai net grasinusi nužudyti jį.

Gi vakarais jinai trankydavo
si visur ir visai nesiskaitydavo 
su vyro perspėjimais 
tavo dalvkas. Ka aš noriu tai 
ir darau.

Manoma, Mac Quarrie gaus

Saliunų rėmėjai tikisi tomis 
“reformomis” užhypnotizuoti 
žmones ir laimėti rinkimus.

Hlg 
taik 
nes B;mk( 
mos kliast 
kiekvienoj

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

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

BANKO SAUGUMAS, 
čiai auga del to, kad yra 
šia Valstijinės 
direktorių ir fi

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

UNIVERSAL STATE BANK jo lygini aprūpinti vandeniu 
kaip ir visus, dagi bruko į ran
kas ir pusę dolerio, kuri buvo 
užstatęs už indą, 
n egel be j o: j uod/u 
bile jiemdviem gerai, o 
jų lai nors ir užtrokšta 
pagrąsno už ardymą jiemdviem 
ramumo.

Kadangi kilo indo nebuvo ga- 
i namo pasi
laiko, apie 3 

budu Paš- 
savo tikslo — 

išvažiavimui 
jau

nuo pamaitinimo, išsisukimo, 
sutinimo, ramatų, neuralgijos 
ir 11. P-n a s Jos. Lihan rašė 
mums liepos 1 d 1917 m. iš 
Muskegon Heights, Mich. “Aš 
turėjau sutinusį petį ir negalė
jau pakelti rankos. Jokiems 
vaistams negelbstint, aš nusipir
kau Trinerio Linimento, — pa
vartojus tris dienas aš jaučiau
si daug lengviau ir į savaitę lai
ko visokis skausmas prapuolė.” 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, 35 ir 
60c. krasa. Jos. Triner, Mfg. 
Chemist, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

(Apg.).

Gleason geras
Saliuniiiinkai buvo bepradedą 

reikalauti, kad butų pašalintas 
kapitonas Gleason. Esą jis per-

1917... $16,754.95 
1917... .44,415.89 
1917. . . .53,918.26
1917.. . .61,594.42
1917.. .. 68,465.14
1917.. . .87,987.21
1917.. .111,133.62 
1917. . .147,469.93 
1917. . .187,466.05 
1917 .. .199,854.22 
1917. . .220,482.04 
1917. . .226,476.17 
1917.. .247,001.11 
1917. . .253,369.00

X • Parengtas
X ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠALPINIO KLIUBO J 
J Nedėlioję, Liepos=.hdy 15tą d., 1917 g 
g LEAFY GROVE, Willow Springs, Ill. g 
X Prasidės 9 vai. ryto. Tikietas 25c porai X

Taip ir taip, sakanti: vyras 
miręs, reikia palaidoti. Norėtų 
su mišiomis palaidoti.

-- O prie parapijos ar priklau
sė? — kvočia kunigas,

Ji padavus kunigui parapijos

LMPSA. KETURIŲ KUOPŲ 
IŠVAŽIAVIMAS.

Gerai ir pas daktarą, ale reikia1 
skubinties ir pas kunigą... O kai 
be spavednės numiršta, tai eina 
pas kunigą prašyt, kad palaido
tų, ir dar su mišiomis, su baž
nyčios apeigomis! Netikėliams, 
pagonams mišių nerėkia! Var
giai, girdi, gyvena, neturėi^’iš 
ko užsimokėti. O ve aš žinau 
našlę su penk.c tu vaikų, kur dar 
Gieduiau gyvena, pavalgyli ne
turi. Ale kad ir valgyti netu
ri ko, o vis dėlto klupčiodama 
eina i bažnyčia, ir užsimoka, o 
jus, mat, negalit! Pagonai jus, 
ištvirkėliai! — rėkavo kunigas

Masinis ar parlamen- 
Neturėjau pro- 

galui klausyti, tai ir ne
kaip šie debetai pasibai- 

faipgi buvo platinamas ir 
Moterų Balsas. Saulei nusilci- c
dus ir pradėjus temti visi links
mai grįžo namo dainoudami 
daineles.

Negaliu nepaminėti vieno 
žmogelio peiktiną ir nešvarų pa
sielgimą. Jeigu dalykas palies 
stu viena ar keletą žmonių, ir

Reikalauja 100 Kasėjų 
dirbti į naujausiai įrengtas ir saugias kasyklas, 
kur žmonės uždirba nuo $6 iki 10 į dienų, ir. kiti 
dar daugiau. Mes šiuos metuos pakelėm moke
stį dvigubai ir duodame vienų premijų ir moka
me augščiausių mokestį. Vartojame atdaras 
lempas ir kasėjai gauna mokestį už viskų kų jie 
padaro. Jeigu jus reikalaujate gero pastovaus 
darbo, eikite tiesiai į

IDAMAR, Indiana County, Pa. 
HESHBON ”
DIAS

ir VALIER Jefferson
Arba atsišaukite į Gen. Supt. D. R. Williams, 
Idamar, Pa., arba į P-na Vernon F. Taylor, In
diana, Pa.

migi miręs, neikia jį palai 
doti. Norėtųsi gražiau, su mi 
šiomis, su varpais palaidoti.

IGnant pas kunigą Krušą, Ap 
veizdos Dievo kleboną. Randa 
nti kunigėli namie.

* Ka sakvsi^— klausia kimi

Ale vistiek jis ant galo paša 
kė, kad pagonų jis neįeisiąs ba 
žnyčion, ir metęs atgal penki; 
dolerius, kuriuos 
jam davus.

-Kad jau taip, tai reiks žiu 
rėti kitur, kad palaidojus. Ne 

laidolas numirėlis negali būti,— 
pasakius ji kun. Krušai.

-O kur jus jį laidosite, ar šu 
nų kapuose? —- piktai paklau 
sęs kun. Kruša.

— Kur aš norėsiu, ten ir pa 
laidosiu, — ji atsakius.

Tada kunigas išsitraukęs kny

e- v i X"'1 į' / * ■r'. ■< '



N AU JI E N OS, Chicago, Ill

REIKIA DARBININKŲPranešimai

South Paulina Street

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RANDAI
Balnis ir Pundihas, savininkai
4536 So. Paulina St

AUTOMOBILIAIRAKANDAI
AKIŲ

AMATŲ MOKYKLOS

TURĖKITEĮIEŠKO kambarių

PINIGU
PARDAVIMUI

NAMALŽEMĖ

J206
ĮIEŠKO partnerių

Turgaus Žinios

ĮIEŠKO darbo
EPSTEIN

mane

REIKIA DARBININKŲ

Mušti

Lietuviškas LigonbutisNo. 2No. 1

RAKANDAI
Chicago, lit

Moterų Domai

Smulkus Skelbimai
DR. W. YUSZKIEWICZ

HA5TER 5Y5TEF1
Paduodamos

Chicago4920 W. 14th

karvės 
ii.ro.

TUOJAUS.
COMPANY

CHICAGO

Indiana Harbor, Ind. SI,A 
susirinkimas įvyks nedėlio 
15 d. 6:30 
—137 St. 
Ii būtinai

FARMA! FARMA!

► pigumas ir 
kės patirti nežiūrint kur 

Viskas vartota vos 
Parsiduos taipgi po vic-

gerumu nuo 
9.00—11.00;

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

1VC., 
Namelis ant 

$600.

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2359 S. Leavitt St, 

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877

mų, siūti naminius daiktus arba np- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 

Valandos dieną arba

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicsg®, 

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

5 po pietų, 7—» va 
1 po pietų.

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

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus in- 
tąisyti pagyvenimą — už porą šim
tų. Tai atneš 16 procentą. Reikia 

lugščiaū, paskui 
Kaina 

lis — savininkas gy- 
nanias yra Gary, Ind. 

ant 2544 Harrison 
yra vertas $2,000.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Dr. Povilas žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
8203 S Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

L.SJ.L. 1 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 14 d. 8 vai. v. Mark White Sq. 
svet. Yra daug svarbių agitacijos 
reikalų aptarti. Valdyba.

DU DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda lotas ant Campbell 
netoli 40-ios gat, $250 
Artesian avė., 25 pėdų lotas 

PHELAN
38th, Archer ir Campbell Avė 

Phone Yards 6539.

LSS. 22 kp. extra susirinkimas į- 
vvks subato*), liepos 11 d. 7:30 v. v. 
Meldai to'svet. Bus svarstomas vien 
“Kovos” kėlimo klausimas. Kvie
čiami visi. Komitetas.

Šita Lova yra gvarantuoia 
ir parsiduoda tiktai už............

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

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

Chicago, Ill.

Galvijai: jaučiai, sulig 
9.70—14.00 '

veršiai 9.2

A TELEPHONE YARDS 2721 g
? OR. J. JONIKAITIS į
? Medikas ir Chirurgas i 
t . 3315 S. Halsted St., Chicago H

DYKAI RANDA
Teisingai šeimynai. Del platesnių 

žinių kreipkitės tiktai vakarais.
623 LIBERTY ST. CHICAGO.

Milda Teatras
VODEVILIUS 1R PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:’ 
Panedelyj, Ketverge, ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED vr 32-ra GATVĖ

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 rn. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumšs ir 
jums apsimo? 
jus gyvenat 
9 savaites. 1___ _ _ _
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

MAINYK TUOJAUS
Turime labai gerą farmą išmai 

nyti ant Chicagos nuosavybės (pra 
pertės). Atsišąukite tuojaus.
OL -J.; SINKUS ' 
3151 S. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tęs, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pilielystės, dailia- 
rašystės.

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

Chicagos 
Pašalpos 
vimą į .1 
lieuos 15 d. 9 vai. 
kalbos ir kitokie 
Kviečiame gerbi a m 
menę skaitlingai dalyvauti 
važiavime. Čia visi pral 
laiką tyrame 
programą.

Kviečia

Skoliname pagal įstaty
miškų mokestį

87Ų>e į mėnesį 
... 1.75 į mėnesį 
2.62Ų. į mėnesį 
... 3.50 į mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
į mėnesį

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ii’ kitų užtikri

nimų.

REIKALINGAS kambarys del vie
nos ypatos. Apie Halsted sir., tarpe 
31 ir 35 SI. Meldžiu atsišaukti į Bar
ber Shop, 311)5 So. Halsted St.

REIKALAUJAME 2 patyrusių “dry 
good” pardavėjų-merginų. Gera 
mokestis, pastovus darbas.

BACHS DEPT STORE 
3641-43-15 S. Halsted St.x Chicago.

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą j 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos 15 
d., 10 vai. ryte. Programas susidės 
iš dainų, deklamacijų ir kit. Kalbės 
įžymiausi kalbėtojai iš Chicagos.

Kviečia visus Komitetas

rėdam i 
šiuo

Šienas
Motiejukų 14.50—19.50; dobilų 

15.00—16.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

REIKALINGAS geras, atsakantis 
buČeris. Gera mokestis. Pastovus da
rbas. Atsišaukite tuojaus.

Povilas ša.šis, 
<4939 Baring avė.,East Chicago, Ind.

Telef. East Chicago 503 J.

Av*.
Iki valo*.
P«

pietų J. Mikalajūno syet., 
Leavitt st. Visi nariai ir 
prisirašyti būtinai atšilau!

Valdyb

PARSIDUODA PIGIAI saldainių ii 
knygų krautuvė geroje vietoje, prie? 
švento Dovydo bažnyčią. Biznį turė
jau per 9 metus. Taipgi apielinkėje 
gerai žinoma, kad ta viela apgyven
ta vien lik lietuviais. Taigi gera 

i lietuviškam biznieriui. No- 
.?erą biznį įgyli atsišaukite 

adresu.
MBS. E. SCHULTZ, 

Emerald Ave., Chicago, Ill

DR
GYDYTOJAI ir chirurgas

Specialistas moterišką, vyrišky, ir valkų ligy 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str< 
Telephone Drover Ų974.

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

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

50—1.00 
.75—1.00 

1.00—1.10

"elephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Sena* Rusa* Gydytoja* ir Chirurgu*, 

Specialistas Moteriftkų, Vyrilkij ir 
Vaiki Jkų, taipgi Chronilkų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av». 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto; 
Kampas North Ave., Kambary* IH 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

LSS. 158 kp. extra susirinkimas į- 
vyks subatoj, liepos 14 d. 8 v. v. J. 
Engei svet., 3720 W. Harrison st. 
Kalbės A. Montvidas. Visi nariai 
ir norintieji prisirašyti kviečiami 
dalyvauti. Komitetas.

Springfield, HI. — 
draugiškas iš va z. i a vinį 
ką įvyks nedėlioj, lie 
p.p. Kas užsimokėjote — kviečia 
me dalyvauti. Ten put bus tarptau
tinis socialistų išvažiavimas.

Komitetas

Aromatinis speciąlis Bust Creme 
•—tikros pasekmės arba grąžinami 
pinigai. Visai nevodinga.

1 pakelis $1.00.
Visas gydymas $5.00.

7:30—8:35
7.30—8.35

Puikią lekciją angly kalboje apie 
>rgan izari jos reikalus 
sekretorius Wilson, pa- 

v., 1371 
■Itui. 
ėjai.

Pajieškau Aleksandro Gedvilo, iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, Viešvė
nų filijos. Girdėjau, gyvenąs Chi
cago]. Aš ošini Kauno gub., Šiau
lių pav., L nokės parap., Pakapių 
kaimo. Taipgi ir kitų savo pažįsta
mų prašau atsiliepti.

Stanislovas
369 E 8 SU

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ labai 
pigiai; pilnai įrengta “jobs‘ų” ir 
laikraščių spausdinimui. Geroj vie
toj. Darbų niekad netrūksta. Par
siduoda delei labai svarbios prieža
sties. — Roseland Print Shop, 
1100'1 Michigan Ave., Chicago.

Phone Pullman 2707

Kiaules sulig svarumu, nuo 14.35— 
15.90; paršai 12.00—13.85.

Avįs nuo 8.00—11.00; erai 15—15.75

1.75—2.00
75—2.00

1.75—2.00

v. A. Mikalo svet., 21 U 
Kviečiami visi daly va u

J. Strupeikis, rašt

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialist** Moteriikq, Vyriikij, Vaikig 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos : 10-—11 ryto, 4
kar®. Nedėliomis 10
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST, 

CHICAGO. ILL.

ATIDUODAMA randon 6 kamba
rių Halas. Randa $16 į mėnesį. At
sišaukite: 2848 Arthington st. ir 
Francisco Ave., Chicago

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

3149 S. Morgan St. kerte *2 ai 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

LSS. 234 kuopa rengia išvažiavimą 
j Jefferson miškus nedėlioj, liepos 
>15 d. Išvažiavimai) kviečiami visi. 
Programas bus paskelbtas vietoje.

Komitetas.

beveik visa išdirbta 
žieminiais kviečiais, 
ta dobilais, 
r o. Puiki 7 
barne. Gera žeme ir lygi. 5 my
lios nuo miesto, viena mylia į staci
ją ir krautuvę, viena mylia į mokyk
lą. Kaina šios farmos — $3.000; 
įmokei reikia $1,000 ir po $200 kas 
metas.

TURIM šimtus kitoniškų formų, 
taipgi pigiai, kaip $800 už 40 akrų. 
Atsišaukite greitu laiku ypatiškai ar
ba laišku.

SANBORN COMPANY,
M. J. Augulis, Lith. Colony “Gausa” 

Eagle River, Wis.

Pajieškau pusbrolio, Antano ši
melio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Sesikų pačia, česunų sodž. Pirmiau 
g\ veno Boston, Mass. Norėčiau su
žinoti jo adresą. Jokūbas Talala, 
135 W. 103 St., Chicago, Ill.

Didelės prakalbos temoje: “Pa
saulio demokratija ir teisės” įvyks 
Šiandie, 8 vai. vak. Mavwood Parke, 
šalę Melrose Parko. Prakalbos bus 
anglų kalboje. Kalbės 3 kalbėtojai.

Komitetas.

Smulkiųjų 
taį geriausia 

tiek dar- 
savo rei- 
greičiau-

VF.DUSI pora pa'jieškc 
ubą gyventi iš pusės ii 
lienomis 2’,^ metų vaiką

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kbh turi BknudnmnR arba ailpnas aki*, «. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar®.

9 ryto iki 1 po pint.

Pajieškau savo brolių: Antano, J 
r AL Sabučių; jie gyvena Connecti 
ut valstijoj; paeina iš Kauno gub 

<■ pavieto, Graužų kaimo.
Meldžiu atsišaukt šiuo adresu: 

Povilas Sabutis,
212 S 48 Ct., Cicero, UI

J1FŠKAU darbo už džian i toriams 
pagelbininką. Meldžiu atsišaukti: 

Jonas Grikšas,
724 W 22nd St., 3 lubos iš priekio.

Vaisiai, žali: — 
Obuoliai, statinė .... 
Apelsinai, Kalif. dėžė 
Citrinai, dėže .......
žemuogės, 16 kvortų .

Miltai kvietiniai geriausi 
Ruginiai, baltieji ....

tamsieji .....................
Cukrus, 100 svarų ..........
nuo ............................. v*?...

Daržovės: —
Barščiai, 100 grįšč'ių . 
Kopūstai, gurbas .... 
Morkos 100 grįščių . . 
Agurkai gurbas ........
Žalieji žirniai .............
Salotos galv. šulė . ... 
Cibuliai, gurbas 
Ridikėliai, 100 bunčių 
Tomėtės dėžė ............

GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo 'pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistas. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes mrisiųsime Jums gy
dytoją dykai. \
PAŠAUKITE GARFIELD 8150.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Park. Keistučio K Ii ubo 
tinis susirinkimas įvyks 

.. 1 v. po piet. 
Izie avė. ir 39 
nesivėluokite—■ 
itidčRotinų rei- 
I. Gustaitis.

LSS. 4 kp. ir LSJL Mandolinų Or- 
ktstra rengia puikų išvažiavimą į 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos 
•15 d. Iš visų dalių miesto važiuo
kite iki Milwaukee avė., o Milwa- 
kee avė. miškų linkui, kol karai su
stos; ten bus parašai, nurodą n lįs 
kur eiti. Pietus atsivežkite. Daly- 
?aukite turintitji mandolinos tikie- 

us. Čia kalbės Dr. A. Montvidas.
jVisus kviečia Komitetas,

įnešt nuo $300 ir 
ant menesio $20 arba $25 
$1675. Priežą 
vena Chicagoj 
Labai puiki viet 
st. Tas namas 
Atsišaukite tuoj.

v, Geo. Virbai ait is, 
4434 So Sawyer avė., Chicago, Ill

LMPS. 29 kp. susirinkimas įvyks 
šiandie, 7:30 v. v. Pulaski park svet., 
Club room ‘,B.” Draugės nesivėluo- 
kįte, nes turime daug reikalų apta
rimui. A. Čepukienė, rast.

3.00—7.00 
3.50—4.25 
5.00—5.50 
1.75—2.50
. ... 12.00
... . 13.00
... 11.75

PAJIEŠKAU pusininkų į kamba 
rius, gali gyventi vien tik už patar 
navimą. Atsišaukit greitai šiuo adr

BEIKALINGA mergina už gaspa- 
dinę prie virtuvės ir pridaboti 2 
vaiku. Atsišaukite pries piet arba 
vakare iki 9 valandai 
919 W. 341 h St

PARDUODU BUČERNE, puiki vie
ta; tirštai apgyventa apielinkė, vis
kas parduodama už grynus pinigus. 
Jeigu jus jieškote geros vielos del 
vcrtelgystčs, ateikite palįs ir persi
tikrinkite, nebrangi kaina ir gera 
randa. 3001 Wallace st., Chicago.

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

Parsiduoda puiki 42 akių farma, 
akrai apsčia 
šmotas apsė- 

Pric labai puikaus eže- 
’ ruimų st ubą ir gera

JEIGU JUS turite automobiliu ir 
norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką į jųsų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 578

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

kuri yra 
Geist i- 

ir lietuviškai. 
O su alga tai 
J. Budri k,

Brighton 
narių pusn 
nedėlioj, Ji 
Uuosybes 
pi. kampas 
yra daug svarbių

Javai
Komai 1.93; rugiai 2.37; miežiai 
15—1.60; avižos .76.

12—12%
No. 3

PRADEKITE vertelgyste 
RAGINE

Vidurmieslyj randasi mažos krau
tuvės, platus langai, rendos $15.00 
į menesį. Viena paranki del laikro
dininko ir maža eile graznų. Kita 
del skustuvų ir kitokių pjaunamų 
daiktų, galandytojų ir skutimosi 
reikmenų. Patirkite pas:

E. J. Sehowaller 
Racine, Wis.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 13, atgabenta 

galvijų 2000; veršių 600; kiaulių — 
14,000; avių 15,000 
kainos:

Pajieškau savo pusseserės, Barbo- 
Alontviliukės, paeina iš KAuno 
Šiaulių pav., Ligonių volosties. 

Gyvena Philadelphijoj, Pa. Ji da
bar ženota. Pirmiau susirašinėda- 
vau, — dabar nebeturiu adreso. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

John Baltrušaitis, 
1323 S. 501h Ct., Cicero, III.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
VA RIŠKŲ ii MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

Musų t-istoma ii ypatiškai* mokinimą* IX- 
darys jus žinovu j trumpų laik^.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpt- 
mo-designinp ii siuvimo skyrius, kur mes «w- 
teiksime praktiškų patyrimą kuomet jųa roo
ky šit ės.

Elektra varomos mažinus musų siuvimo sky
riuose. Y

Jus esate užkviečianii aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bih* laiku dieną ir va
karais ir gauti specinlifckai pigiij kaių^.

l'atrvnoe daromos pagal Jūsų nrierą — bti* 
stelės arba dydžio, ifc, bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, PerdHinis

118 N. La Salk ffstvi, Kambary* 4įt41t« 
prie* City Hali

ANT BANDOS kambarys vienai 
ypatai, prie laisvų žnionių. švariai 
užlaikomas. Atsišaukite:
1701 S. Ruble SI. 1-mas augštas.

Chicago, III.

KMKM MM Į $25.00 dovanų už teisingą
A Pamesimą areštavimui Jono

MKšniugždos, kitaip John Schultz 
MftMį g VW® ;,l>ie 28 m., mėlynos

H akįs, šviesus plaukai, šviesus■ i veidas, atigščio 5 pėdų ir 5 co-I Wil l'lL 1 '1( Į)USV (lesinės rankos
M r Mm h"' išsivežėB wmP' ' i * l,:' Gmlzevirieue, 26 metų,I lll(l(’s 1|[<is’ šviesus plaukai irU šviesus veidas, 5 pėdų atigščio;

Im i karpą ant kairiojo veido, 
ĮTS:vf.yH jos dukterį Antaniną, 3 mc 

MEZm&i ff’ml k tų, kuri turi galvą pakreiptą
į kairę pusę. Aš, vyras, Vin

centas Gudzevičius, dovanoju savo moterei, jeigu sugrįžtų. Kūdikis 5 
metų, kasdien verkia ir klausia mamos. Meldžiu pranešti šiuo adresu:

\ Vincentas Gudzevičius,'
Cicero, I1L, arba i Cicero policiją.

L VV. W. prakalbos, tikslu išbars 
tymo pelenų nekaltai sušaudyto A 
merikos darbininkų vado — Jot 
Hillslromo — įvyks Jefferson girio 
Je nedėlioj, liepos 15 d. Visi darbi 
ninku klesos žmonės kviečiami 
šiais įdomias prakalbas.

I.W. W. Kortu tetas.

niS, kO geitiziair n m iui i- 
iiems pasiūlyti. Ka§ turi 
lors parduoti; kas nori ką

V kas jieško darbo arba 
‘Ha darbininkų, kas no- 

‘t'^imbarių, arba patsai 
wpiįprhj kitiems išduoti, 

'^Mręibkite šitoje Nau- 
o pamatysite,

šios Naujienų
Skelbimų skiltis 
priemonė tiek biznio 
bo žmonėms įvairiais 
kai a is pasiskelbti ir 
šių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
rfsokia tįsių reikalų. Jie jieš
ko įvairių progų. Pasisakykite

T.M.D. 142 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, liepos 15 d. 2 vai. p.p. Stru
milų brolių svet., 158 E. 107 st. 
draugės ir draugai kviečiami 
lankyti. P. Kisielius

MAŠINŲ.
LINGAS.
SIŪTI IR
KINIMOSI
Iš PRADŽIŲ. ŠVARUS
IR SANITARIŠKI DARBO KAMBA
RIAL ATSIŠAUKITE

ALlftsRT PICK AND
1200 W. 35 ST.,

Lietuvių Draugija Sav. 
i rengia draugišką išvažia- 
Tefferson miškus nedėlioj, 

ryte. Bus pra- 
pamarginimai. 

ių visuo- 
šiame iš- 

is linksmai 
išgirs įvairų

FARMA
Gera proga įgyti ūkę už pigią kai

ną. Parduodu 40 akrų farmą, 30 
akrų dirbamos, o 10 ganyklos, yra 
keletas aukštų medžių materiolui ir 
kurui. Tvartas, šluba ir daržinė, 
prie st ūbos yra šaltinis tyro van
dens, per galą farmos bėga upelis. 
I juosti laiku galima žuvauti. Žeme 
maišyta moliu ir juodžemiu. Farma 
aptverta dralinc tvora. Parduosiu 
pigiai — už $1,900. Išduosiu savas
ties popieras ir apsirūktą,'be jokio 
apgavimo. Aš ne agentas, bet sa
vininkas ūkės. Pardavimo priežas-

- turiu dvi farinas — negaliu 
bti, ir priverstas vieną par

kas .nupirks kelionės išlai- 
ipmokėsiu nuo Chicagos. Iš 

Chicagos ir apielinkės norintis pir
kti meldžiami ateiti laiku sekančių 
4 dienų. Vakarais rasite 
mie. Mano adresas:

C. AhEšON, 
3540 So. Uni n avė., netoli

Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos . . 
Antįs ... 
žąsįs ...

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

Jautiena
Ribs .
Lo’ins .
Rounds
Chucks 
Plates

Bulvės, jaunosios, bušelis

REIKALAUJAM MERGINŲ VIRŠ 
METU DIRBTI PRIE SIUVAMŲ 

PATYRIMAS NERE1KA- 
MES MOKYSIME JUS 

MOKeSLME LAIKE MO- 
ALGA $6 IN SAVAITE 

ŠVIESUS

Iš PRIEŽASTĮ ES pirkimo farmos 
turiu parduoti savo automobilių, 2 
metų senumo; kainavo $2,250.00; y- 
ra visi naujausios mados įtaisymai, 
elektros starderis, džienireiteris ir 
elektrčs šviesos, 2 extra remjai, 2 ex
tra tires, 3 extra lubos, 2 viršai — 
žieminis ir vasarinis; įrankiai ir 
viskas už $325.00 “cash”.

ANNA YOURGEN, 
720 N. Clark St., Chicago. Ill

REIKALINGA mergina, 
baigus “Business College 
na, kad mokėtų biskį 
Darbas ant visados. 
SusirokuoSim.
3343 S Halsted St.,

Šiuomi pranešu 
kad.

PERSIKĖLIAU KITUR, 
ir mano naujas adresas yra toks 

VINCAS MAKEW1CZ 
Cigarų Dirbėjas

1512 Elk Grove Ave., Chicagc 
Telef. Armitage 198.

LMPS. 9 kp. susirinkimas 
šiandie 8 vai. vak. Fellowship 
tainėje. 831 33 pi. Visos draug 
sivėhiokite. P. Balickiene

PASIRANDAVO.!A puikus, šviesus 
kambarys, su elektros šviesa ir va
lia. Labai gražus kambarys, pato
gioje apielinkėje, del vieno arba 
dviejų vaikinų. — Antros lubos, 
4554 S. Western Ave., Chicago.

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

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

REIKALAUJAMA MERGINŲ SU
MUŠIMUI KIAUŠINIŲ. GERA MO
KESTIS. PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS.
CHICAGO TANNERS EGG YOLK Co 

. 1002 N. BRANCH ST. REAR.
CHICAGO }

REIKALINGAS vaikas dirbti į 
“drug store” (aptieką). Tokis, kuris 
norėtų išmokt aptiekorystes.

R. C. Zaleski, 
3201 Wallace St., Chicago.

SKAITYK IR PLATINK 
‘‘NAUJIENAS.”

OIeomargarinas, geriausias 3/—Zn
Pigiausias ....................... 21—23

Kiaušiniai, geriausi, tuz. .. 36—37
Prastesni, sulig rųšies .. 26—33

Suris Amer., sulig rųšies 22%—-23% 
šveicariškas ............... 30—34

Pajieškau savo tikro dėdės, Igno 
Žiūko, apie 26 metai kaip Amerikoj, 
New Jersey, Tarinkton. Prašau at
sišaukti šiuo adresu:

J. A. Kupinewiez
213 Center Str., Nanticoke, Pa. Dr. Ramsęr

SPECIALISTAS
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I Pranešam Savo Draugams ir Kostumieriams, Kad g 
I Mes Savo Rakandų Krautuvę Perkelėm į Savo | 
| Naują Namą== 4536

PARDAVIMUI PIGIAI —“Daven
port”, stalas, pora krėslų ir karpe
tas. Atsišaukite adresu:
901 W. 33rd St., Chicago

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicag* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.
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IAUNAS, Blaivas vaikinas pajieš 
šviesaus kambario tarp 31-mos— 
los Emerald, Union avė., Auburi 
>. arba 34 place., atsišaukite laiš

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
redalus. ] 
išsimokins. Valandos dieną 
vakarais del jųsų parankamo 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.




