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ELGIASI KAIP TINKAMI

Rusai traukiasi iš Galicijos
Kėsinosi ant Kerenskio gyvasties

LAIMĖJO STREIKĄ

lugimui

RUBSIUVIŲ STREIKAS

jaunesnių kaipmc

umisi

taisos namusIMH

Samdytojai atsisakė išpildyti 
darbininkų teikalavimus.

Karės ir vaizbos ministerial kal
tinami laužyme Drafto įstatymo

Senatorius Vardaman smerkit 
valdžios pasikėsinimą užgnia 
ūžti socialistinę spaudą.

2) Kl 
raid a ve

NORTH SIDE 
vidas

NORI SUORGANIZUOT 
STOCK Y ARDŲ DARBININKUS

KRATOS IR AREŠTAI 
PETROGRADE.

turinti turėti užtik 
’ terito 
Kol to

PRISIEKĖ PRIEŠINTIES
KONSKRIPCIJAI

nepatektų ir y- 
n alsakomingos 
diju armijoje,

Socialistų partijos įgaliotiniai 
Washingtone; valdžia nori už
gniaužti socialistų partijos au
gimą.

PAMĖGDŽIOJA SUV 
VALSTIJAS.

iglijos valdžia atsisako išduo
ti pasportus Irlandijos amatų 
unijos ir darbo partijos dele-

Siunčiama daugiau karinome 
nes Petrogradan; krata “Pra 
vdos” redakcijoje; nepapras 
tas Darbininkų ir Kareivių at
stovu suvažiavimas.

Viso Japonų finansistai paskoli. 
no talkininkams 135 mil. dol.

ays Harboro samdytojai šau
kiasi kariuomenės, kad numal 
šinus streikoujančius medžių

partijos dek 
ir CampbeU’ui, kurie 
čiami į tarptautinę 
Kon l\ • re i1 e i j ą Stock hot

jos valdžia buvo reikalavusi 50 
mil. dol.

Viso Japonija iki šiol yra pa
skolinusi talkininkams $135,000, 
000.

Apie šaukimą in 
kariuomenę.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

NAUJA FRANCUOS PASKO
LA JAPONIJOJ.

Užpuolikas betgi neatsiekęs 
savo tikslo: kulka nepalietusi 
karės ministerio.

PIKTINASI VALDŽIOS 
ELGIMOSI.

uti vėliniam e Exemption Board, 
Kas ko nesuprantate draft® 

įstatyme, ar reikalaujate pagal
bos prie išpildymo affidavit^ 
kreipkitės į Pagalbos Komisiją, 
šaukiamiems į kariuomenę.

Pagalbos Komisijos randasi

PAVOJUS SUV. VALSTIJ
ARMIJAI

ŠAUKIASI KAREIVIŲ
PAGELBOS

NEW YORKO RUBSIUVIŲ 
STREIKAS.

Luoisvillc, Ky. Čia sustrei
kavo Shymanski and Sons, fir
mos darbininkai. Reikalauja 
mokeslies pakėlimo 10 nuoš. ir 8 
vai. darbo dienos; taipgi laiko 
ir pusės už viršlaikį. K o r e s p.

šaukiamųjų l^ariuomenėn info
rmacijai — by hand t

Vyrai, kuriu numeriai pirmia- 
usia tapo ištraukti,, už kelių die
nų bus šaukiami į daktarišką 
egzaminą.

truoties birželio 5 d.
Pasiteisinimui, kodėl jis alsi 

sake zregislruoties, teisėjas su
teikė jam vos 15 minučių laiko

n imą visuoidenei 
nes čia 
gu ri:

MOTERIS — MIESTO 
MAJORAS.

siryžo kovoti prieš neteisėtą pa 
čto valdžios elgimąsi — ateini 
ną antros klesos siuntimo tei 
sės socialistinių laikraščių.

pradėjo visą 
tu. J arp ki 
vikų“ (Lenino re 
laikraščio “Pravdos 
Po kratos ant redakcijos 
užpuolęs sužeistų kareivių 
rvs ir sudraskęs rastas ten

“Pravdos’ 
tarp kitu doku- 
laiškas, rašytas

SOC. P. KOVA Už SPAUDOS 
LAISVĘ.

rių. Vieni kaltino juos delei ne
teisingo padavimo gyventojų 
skaičiaus tūlose vietose, kiti vėl, 
kad — karės ministeris savava
liu budu pasiuntęs rytinių vals-

JACKSONVILLE, Fla., liepos 2
Ponia Quintard Horowitz di 

džiuma balsų vakar tapo 
nuota 
miestelio majoru.

Daugelis moorhaveniečių da 
bar domingai kraipo galvas i 
sako: “Nieko, mielieji, iš to ne 
bus, nieko... Tai juk ne prieš gi

arčiau, lai ten ir kreipiasi):
KENSINGTONE ir ROSE 

LANDE — “Aušroj”, 10900 So 
Michigan Ave., Room 6 ir 7, va
karais nuo 7 vai.

BRIDGEPORTE — 
gis, 3323 S. Halsted st

žė priimtu tarptautinių teisių. Ji 
juk ginasi nuo Anglijos, kuri 
pasiryžo numarinti Vokietiją 
badu, atkertant ją nuo visokios 
pirklybos su neutralėmis šali
mis. Anglijos paskelbtoji blo-

Darbininku ir Kareivių Atsto
vų Taryba, taipjau ir ministe
rial, gauna daugybę rezoliucijų

Bijomasi, kad į jos vadus nepa 
tektų žmonės, neturintįs rei 
kiamo karės vedime žinojimo

Vis dėlto valdžia, matoma, bi
josi naujų suiručių. Skubiai 
siunčiama nauji kariuomenės 
būriai iš karės fronto. Vakar 
jau atvyko keli pulkai. Atvy
ko taipjau ir vienas kazokų re-

del pasiryžo stverties pastaro 
sios įmonės, kad apgynus sava 
teises.

Kancleris, beje, tarp kitu už

ie žiūrima 
konio” nei

sai sumušti. Tarpe Zlotą Lipa 
ir Sereth upių, rytinėje Galicijo
je, rusų pulkai betvarkiai trau
kiasi prieš musų spėkas” .— To
kį pranešimą vakar paskelbė vy
riausia vokiečių karės štabo sto
vykla. Pranešime sakoma, kad 
vokieČųii suėmę keliatą tūkstan
čiu belaisvių ir šiaip įvairių ka-

tųjų Exemption tarybos išrinks 
busimuosius kareivius į dabar
tinį draftą.

Kas turi priežasčių pasiliuo- 
savimui nuo kariuomenės, tas 
turės paduot užreiškimą į Exe
mption Board bėgiu septynių 
dienų nuo pašaukimo, o paskui, 
bėgiu 10 dienų turės paduot affi- 
davitus savo užreiškimų pripa- 
rodymui. . v

Affidavitus paliuosavimui 
nuo kariuomenės gali paduoti 
tik tie, kurie turi sekamas prie* 
žastis:

L Kad neturi pirmų pilietiš
kų popierų (forma 110).

2. Kad yra Vokietijos paval
dinys (forma 110).

3. Kad turi pačią ir vaikus ir 
ją ar juos užlaiko (Forma 121).

4. Kad turi vąikų ar našlaičių 
broliu ir seserK

16 metų, ir juos užlaiko (For
ma 121).

5. Kad turi našlę motiną ir ją 
užlaiko (Forma 121).

Visuose atsitikimuose reikės 
po keletą affidavitų išpildyti.

kon 
traktoriai atsisakė išpildyti duo 
tą savo pasižadėjimą darbinio 
kams - — padidinti ai
ną dol. savaitei,v Antra, samdy
tojai gavo nemaža užsakymų iš 
Su v. Valstijų valdžios. Samdy
tojai iš to turi igerą pelną, bet 
t ’ a r 1) i n i n k a i už pfį i rš ta m i.

Tikimasi tečiaus, kad greitu 
laiku streikas turės užsibaigti. 
Ir lai — pilnu darbininkų laimė-

K ores p.

Washingtonan tapo pasiųsti 
trįs žmones — Seymour Sled 
man, Clarence S. Darrow ir J

Jurgelionis, 3133 Erne- 
vakarais nuo 6 vai.

Dr. A. Montr
5 N. Ashland avė., va

karais nuo 6 vai.
Dienomis galima tais pačiais 

reikalais kreipties į Immigrants 
Protective League, 1140l/z S. 
Michigan avė', 3 floor.

Town of Lake vyrai gali kreip
ties į 29-tos vvardos komitetą.

Amer. Liet. Dar b. Taryba.

nuošimtis
vyrų esą 
nio

NEW YORK.— Liepos 18 d. 
čia metė darbą šešių firmų dar- 
bininkai-rubsiuviai. Streiką pa
skelbė Amalgamated Clothing . *
Wokers unija, j

CHICAGO, III. —- Chicago Fe
deration of Labor pradėjo spar
tų agitacijos darbą tarpi4 slock- 
vardu darbininku. Andai v C- C

viename jos susirinkime tapo 
priimta rezoliucija, pasmerkia- 
n Ii samdytojus lironiškume. 
šioje prameni joje 
pilna žmonių vęrgij
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scio. Jų vietoji 
kai, kurie dirba 
kesčio.

Jie jau turėjo porą pasikalbė
jimų su bartos departamento 
a tstovais

PETROGRADAS, liepos 21.- 
Tr timpa telegrama iš rusų sos 
tinęs, Petrogrado, praneša, kai 

9 

šiomis dienomis kėsintųsi nožu 
dyti Bušų karės minis te rį, 
Kerenskį. Pasikėsinimas 
jo vieta Polotsko mieste

DETROIT, Mich., liepos 20.
Vietinio anglų Soc. lokalu or- 

ganizatorius, d Pąpl Michelson, 
tapo nuteistas vieniems metams 
kalejiman, kad nenorėjo regis-

ų pasikalbėjimų 
būtent, kad pač- 
nlo solicitorius, 

William H. Lamar’as, yra pasi
ryžęs užgniaužti socialistinę 
spaudą delei nepatinkamų val
dančioms klesoms idėjų skelbi
mu Ir tuo budu pakenkti Socia-

zinoniu r V
tin a ug

jos senatorius Vardeman stip
riai kritikavo šios šalies valdžią, 
kuri rodo didelio palinkimo už
gniaužti socialistinę spaudą. 
Tarp kita Vardaman užreiškė, 
kad toks valdžios elgimąsi visai 
nesutinka su jos paskelbtuoju 
obalsiu, už kuri ii, sakosi, dabar

fra d c. praliejo la’.kyti 
mis ir kelti klausima:

.ealkiuosius valdžios įsa-
ne? I no pasinaudo
jai. Ir sulaužė rusu

Dar bl
regiment

WASHINGTON, liepos 21 
Korespondencija; iš Washing 
no parneša apie naują galii 
pavojų Suvienytųjų Valstijų 
miiai Sakoma, kad Washing

Chicagoje ir apielinkeje.
edra; maža atmaina tempei

Ohio valstijos senatorius, Po- 
merene, pav., sako, kad valdžia 
kėsinasi ant didžiųjų pramoni- 
jos centrų, atimdama jiems ne
palyginamai didesnį nuošimtį 
vyrų nei iš pietinių valstijų. Kuo 
vadovaudamasi valdžia šitaip ei 
ges i? — klausia Ohio valstijos 
senatorius.

Siutimas rytinių valstijų mili-
> į pietines ir neteisingas 

imamųjų karei vi j on 
i laužymas parinkti- 

kareiviavimo istatvmo.

įsai bėga betvarkėje — sako 
Berlinas; kaitinama sumiši
mai Petrograde.

COPENHAGEN, liepos 20.— 
214 halsais prieš 116, 17 susilai
kant nuo balsavimo, reichsta
gas vakar priėmė t.v. klikos re
zoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad nąujasai V okietijos kancle
ris, Dr. G. Michaelis, paskelbtų

PHILADELPHIA, Pa., liepos 
21. Philadelphijos turčiai pa
būgo “Žmonių karybos.” An
dai dviejų didžiulių teatrų 
Forrest ir Garrirk — savininkai 
veik paskutinėje valandoje ąt- 
šake vietiniam Amerikos Žmo
nių Tarybos skyriui svetaines, 
kur šiandie turėjo įvykti dideli 
masiniai susi rinkimai laikos ir 
demokrat i jos reikalu. Žmonių 
Tarybos skyrius turėjo daug 
vargo, kol surado tiems susirin
kimams vieta kitur.

rascio Kopija? 
dakcijoje, bej 
meniu, rasta 4.
tūlo vokiečio 
ke išreiškiam 
“bolševikų“ veikimu Petrogra
de ir nurodoma, kad Vokietija 
galų gale išeis pergalėtoja, lodei 
reikia daryti visa, kad priarti
nus laikos tarvbu valanda. L c

Petrogrado komendantui pa
liepus Pavlovske tapo areštuota 
p-ia Soumcrson, turėjusi artymų 
santykių su lutu rusų maksima
listu Švedijoje, Fuenstenberg’u. 
Jos kambaryje rasta daug svar
bių dokumentų.

Kilusios Petrograde suirutės 
iškėlė eilę naujų ylių svarbių 
klausimu. Todėl nutarta su- c
šaukti nepaprastą Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybų kon
gresą Petrograde. Kongresas į- 
vyks liepos 28 d. Tarp kita, kon
grese bus svarstoma ir apie mi
šią tymą busimojo ministerių 
kabineto sąstato ir valdžios po
litikos.

HOQUIAN, Wash., liepos 21.
Reikalaujant “skriaudžia

miems“ Grays Harboro miško 
savininkams Washingtono gu
bernatorius pasini te į ten būrį 
valstybinės milicijos, kad “mi
ni a 1 ši nu s si reik i io j a nei u s

Rusija. Jeigu Vokietij; 
stvėrusis ginklo. Rusija: 
butų užpludusi ir n ule

iriauja.
Negalima juk kariaut už dc 
okratiją varžant jos teises.

Adresą:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.LJNOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

kancleris tečaus neatimk ė į 
reichstago didžiumos reikalavi
mą. Pirmoje vietoje jis tiktai 
stengėsi išteisinti X okietijos val
džia delei karės paskelbimo ir 

buvusi neišven-

LONDONAS, liepos 21.
Londonas pamėgdžioja Wasliin- 
gtoną. Anglijos valdžia griež
tai atsisakė suteikti pasportus 
Irlandi jos amatų uni jos ir darbo 

dams, O’Brieiiui

gia ma.
vert usi 
nebūtų
armija
riojusi

Kancleris taipjau pateisino 
ir submarinu kare. Jisai užrei-

kar areštavo septynis asmenis, 
įtariamus konspiracijoje prieš 
verstino kareiviavimo istatvma.t *. c

lai esą tūlos konspiratorių 
(suokalbininkų) organizacijos 
nariai, kurion įslojantįs turį 
prisiekti visais galimais budais 
—ir sukilimu—priešinties ver
slini) kareiviavimo- konskripci- 
jos įstatymui.

Valdžia žada pradėti visuoti
ną medžioklę ant menamųjų 
‘‘ftuispira torių” . X.. jSCx- ■

EKSPLIOZIJA BETHLEHEM 
AMUNICIJOS DIRBTUVĖJE.
Vienas užmušUi, 9 sužeista.
BETHLEHEM, Pa., liepos 21
«Bethlehem amunii jos dirb- 

uvėje vakar ištiko stipri ekS- 
liozija, kurioje vienas žmogus 
ipo užmuštas, o devyn sunkiau 
r lengviau sužeista. Eksplio- 
ijos priežastis nežinoma.

Iriai smerkiama tik-ką praėju
sių suiručių kaltininkai ii4 pasi
žadama visais galimais budais 
remti Darbininkų ir Kareivių 
Atstovu Taryba.

I noj po to, kai tapo sugrąžin
ta rusų sostinėje tvarka, valdžia 

ilę kratų ir areš- 
r “bolše- 
uojamo)

bingos taikos. Vokietija esą u 
troškusi karės, kad pasinaud 
jus verstinu svetimų šalių u 
grobi m u.

Xiko re 
/pažem i 
eji žmo 

llerdžiąnji iš darbo, jei 
iUalauja dmesnio užmokė 

imama juodu 
už pusę užmo 

K o r e s s p

TOKIO, liepos 21. —- Franci- 
jos valdžia j ieško naujos karės 
paskolos — šį syk Japonijoje^ 
Pranešama, kad japonų finan- 
sistai jau sutikę paskolinti jai 
dvidešimt penkis milionus do-

uuiiu davęs vokiečiams progos 
įsibriauli kyliu į rusų apsigyni
mo liniją. Tatai privertė ir ki
lus regimentus apleisti pozicijas.

io Zlotą Lipa upės 
eina atkakli artile

rijos kova . Vokiečiai šioje vie
toje sutraukė daugybę savo sun
kiosios artilerijos, ir bando su
laužyti rusę; apsigynimo liniją.

Smarkus irt’.lrrijus mūšiai ei- c a

na J,akobštadto-Dvinsko ir Sma- 
rgonu Irontuo

langiau “politiško 
patyrimo In įvai- 

ires reikalų komisijas esą 
:a žmonės, kur neturi jo- 
ba labai menką žinojimą

Reichstagas priėmė taikos 
rezoliucija 

“Tėvvnė” (exrh)

WASHINGTON, liepos 20. — 
Senato posėdyje seredoje kilo 
didelių ginčų delei nelegalio ka
rės ir vaizbos ministerių elgi
mosi. Iš visų pusių pasipylė

I’raiicijos irome laiai reiKsių 
didelį pavojų tūkstančiams šios 
šalies jaunuolių, pastatytiems 
pr eš vokiečių kanuoles Franci- 
joju sako korespondentas

BOSTON, MASS. — čia buvo 
sustreikavę apsiautalų siuvėjai; 
streikavo viso net 29 dirbtuvių 
darbininkai. Samdytojų asoci
acija galų gale visgi išpildė vi
sus reikalavimus: užmokestis 
pakelta 15 nuoš. ir pravesta ki
ti pagerinimai. K o r e s p.
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Liosai ištraukti
Kas registrant^ turi vieną ku

rį iš žemiau surašytų numerių, 
reiškia, kad jis ištraukė tą nu
merį ir kad jo laukia šaukimas 
stoti kariuomenėn — jeigu Ex
emption Board nepaliuosuos jo 
del kurių nors priežasčių nuo 
karei vijos.

Paduodami čia numeriai eina 
eilutėmis nuo kairės dešinėn.

258 
458 

1436 
7183 
4501

10425 
3257 
8666 
9420 
7103 
6183 
2787 
5034 
3637 
8830 
4137 
3200

5403 
2624 
6597 
9922 
9018 
5799 
2022
3382 
9852 
3755 
1858 
7269 
9938 
8596 
5885
3082

9613 
10015 
4762 
5977 
1878 
8251 

10240
3383 
9258 
4881

783 
8239 
8904 
5227 
4520 
3674

9899 
854 

1894 
4142 
6423 
6767 
6551 
4306

10218
8934
6985

9594 
2195 
9369 
7376 
6446 
6833
509 

5637
10496 
5830 
1267
536 

3640
126 

1679 
7719

107 
1563 
8843

616 
1266 
2684 
7282 
3721 
4805 
3539
810 

9364 
10036

507 
6689 
9583
437 

9072 
3317 
3359 
9567 
2181 
4940 
1066 
5447 
2501 
7975 
9216 
4463 

10116 
9111 
6595 
7934 
8492 
5023 
8837 
4751/ 
6287 <
irU.) / 
1323 
7009 

10023 
8498 
5604 
1723 
9949 
7461 
7880 

10055 
5151

18 
7964 
9043 
601 

4649 
1146 
835h 
8410 
9360 

513 
9971 
3232 
9220 
2441 
2628 
7729 
2066

117
8555
5070
8255 
8594 
7623 
7072 
6171
7631 
2390 
1549 
1476

280 
2322 
6137

983 
4238
9371 
3462 
6521 
2090 
1560 
542 

5955 
5015 
7962 
4464 
3959 
2124 
1673 
5948 
7664 
8603 
7677 
5715 
8237 
4027 
9235 
6534 
7864 
6988 
1148 
1354 
2397 
9851 
7690 
3997 
1613
982 

8655 
7990 
7765 
7881 
7819 
3613 
4604

5003 
1288 
9000 
9443 
7785 
5886 
3715 
5890

6360
5649 
5833 
1843 
530

4753
6376

8740
8970
8802

4953
7796
3319
4240

620

1748
4487
7730 

10251 
6768 
6259
1185
2166

596 
3067
3812 

1(8)92 
3070 
5678 
1237 
3786 
2099 
2691
6087 
1891 
8412 
8685

600 
3496 
8236 
1097 
1539
5316
6218 
6484 
2967
5442 
8689 

10390 
8998 

■ 9051
5748 
8823 
7335 

420 
1178 
2374 
8010 
2945 
7418 
2783 

10326 
3149 
8371 
8923 
6990 
6802 
1847 
9112
1536 
1922 
2808 
1779 
4585 
9493 
4844 
2952

652 
7681 
9974 
3024 
7210 
3615 
4072 
6957 
9825

46 
1651 
6880 
4788 
1636 
5363 
4417 
2330 
5293 
2990 
3677 
3189
6326 
3481 
4709 
2939 
8206

786 
4669 
3272 
9539 

10163 
7533

757 
966 

9768 
6807 
3819 
7078 

10467 
3795 
2107 
7354 
7599 

. 8713 
8592 
3687 

10220 
10358 
2707 

. 4109 
4349 
3273 
8275 
4068 
8106 
3073 
7109 
6492 
2132 

10395 
1906 
9737 
9570 
6257 
8183 
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4125 
7633 
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15 
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6743 
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3978

5938 
8159 
2036 

337 
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1813 
2389 
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1725 
2194 
5939 
6809 
5897 
3952

837 
8671 
5810
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4083 
9736 
1095 
6952 
4320
3679 
8462 

10385
3567 
5497 
6453 
5769

10070
2620
3746
1495

10242

4056
1913
5980
2936
5510
7753
7025

784
8512 
4688 

373 
8135 
7327 

486 
8381 
7579 
6832 
4644 
9636 
1682 

10500 
8691

309 
4089 
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8750

43 
4629 
3852 
6229 

924 
10024 
3992 
1014 
5608 
5891 
1329 
8218

10 
2756 
1045 
3540 

10451 
5692 
7869 
1282
4317

140
4369
2952
4813
3818

3053
9300
3787

6279
7285
1322
1356
9605

606 
5834 
4925 
1099
2749

223 
7459 
6920
390

3293 
5139 
8040 
1818 
4219 
4586 
3528 
3064 
8978 
5289 
8874 
9962 
1292 

10437 
5107 
5828 
8439 
3857 
3251 
5791

379 
10167 
6487

5585 
2665 
6849 
8362 
5588 
4795 

298 
8409 
9129 
8321 
6000 

10098 
7360 
7662 
5090 
1769 
1647 
7706 
6817 
2008 

10114
6940 
9277 
7365

726 
4985 

10363 
2331 
2861 
7711

1732
6926
1369
9726
4294

775
3499
3256
1986
8784
8697

10334
4712
7196
8155

4268 
8614 
3706 
8029
1548 
9234

7556 
4115 
5597 

433 
10170 
3300 
3926 
4776 
1031 
1331

487 
3090 

797 
2719 
2599 
4349

3358 
1236 
2011 
432 

5747 
6937 

927 
1484 

739

8146
2319
9270

182 
7822 
5190 
1955

10253
5862
5519
5787
2233 
6945 
5356 
6201
6547
6624

772
4381
5580
4981

10067

3671
9970 
6669 
8965 
5300

868 
7718 
6615 
5533

874
9947
552

1300 
5242 
1887 
6904 
8742 
4942 
8424 

10020
3176 
2850
4823
1294
2558
4420

10238 
8569 
7052 
7034 
7125
3.W
3529

905
3009
9354 
6134 
5207

2702 
9316 
5019 
5997
676 

6047 
3827 

10088 
8806
9309

548
9149

1546
9352
6206
1676
3183
692 

9221 
10135 
4701 
4189 
7510 
5338 
6874 
7256 

10267 
3586 
7851 
4807 
9930 
5180

9302
4920 
33 10 
7748
5573
9324

2993
1705
5654
1685 
3744 
5558 
3546

10073
8792
4103
2247

3285 
6896 
7408
2868 
6967

10478
8459

9180
1020
3208
5233
8032

10222
7328
4568

602 
6280 
8863
3974
6931
3828
8872

1419
9767
3620
3956
1292

5419
5831

332
6026
2230
2237
3663

3152
6498

10047
9781 
6877 
4032 
3690 
9082 
2438 
5047 

675 
7985 
3930 
8207 
9038 
2017

343 
.3862

7203
2100
5255
2467
6706
6196
3478
1531 
3079 
2915)

9916 
5803 
5670 
9415 
4928 
4784 
3808 
5605 
5538 
2607 

10177 
8190

8433
7288
3572
4986
809

6917
9028
7011
4002
9992

9098
3084
1611
7195
3556

10188

’6775 
4496 
550 

4481 
8566 
6292 
8725

2209 
452 
355 

6021 
7223 
3206 
2826 
8072 
8698 
2473 
4516 
7119 
4215 
4670

218 
3245 

10090
4666
9986

“Žodis į visuomenę p 
Šerno reikale”.

Tokiu antgalviu tilpo straipsnis 
“Naujienų” No. 154, Birželio 29 die
ną, po kuriuo yra pasirašę. M. J. 
Domijonaitis, Dr. Graičiunas, Advo
katas Gugis, Dr. Jonikaitis, M. Jur- 
gelionienė, A. Lalis, J. Laukis, V. Mi- 
šeika, K. Norkus, A. Visbaras.

Nors antgalvis yra užvardytas 
“Žodis į visuomenę”, bet pats straip
snis visuomenės beveik visai nelyti, 
o tik perdėm kaltina vieną Olszews
ki už padarytas p. šernui skriaudas. 
Ir už kokias?

Sako: “25 metai atgal Olszew’skis 
parsikvietė iš Europos p. šerną re
daguoti laikraštį “Lietuvą.” P. šer
nas rado tik 700 š‘Lietuvos” skaity
tojų. Olszewskis mokėjo jam po 
$10.00 savaitėje ir sulygo mokėti po 
$1.00 viršaus nuo kiekvieno priau
gančio šimto naujų skaitytoljų. P. 
Šernas priaugino “Lietuvai” net 
6000 skaitytojų, o Olszew'skis mokė
jo jam tik po $10.00, po $17.00 ir po 
$22.00 savaitėje. Tokiu budu, rašė
jai sako, atlikdavo Olszewskio kiŠe- 
niuje kas savaitė po $30.00 p. šerno 
uždirbtu pinigų.

Toliau rašejai sako, “Keli metai 
atgal Olszewskis sakė p. šernui ir 
kitiems: ‘Nesirūpink, dėde, busi pas 
mane visados, tu man daug gero 
padarei, aš tau duosiu užlaikymą, 
nors ir jokio darbo nedirbtumeij’ o 
dabar Olszewskis išmetė p. šerną 
gatvėn.”

šitokius tai kriminališkus apkal
tinimus metė viršminėti ’rašėjai ant 
Olszewskio “Naujienų” No. 154.

Ir kadangi iš tiesų yra lai krimi- 
nališki apkaltinimai manęs prieš vi
suomenę tai prašyčiau “Naujienų” 
Redakcijos leisti man tame pasi
teisinti.

Aš parsikviečiau p. Šerną iš Eu
ropos gruodžio mėnesyje, 1895 me
tuose. Tai sulaukus gruodžio idė- 
nesio šių metų bus 22 metai, o ne 
25, kaip rašėjai sako. Tas nesvarbu 
kiek metų, tik noriu atkreipti atidą, 
kad rašėjai ar nežinodami, ar tyčia 
uždėjo P. šernui 3 ir pusę metų 
daugiau, galbūt todėl, kad Olszew
skio apkaltinimai išrūdytų dides
niais.

Kviesdamas p. šerną iš Europos 
pasiūliau jam $10.00 savaitėje. Ant 
to p. šernas suliko. Pasiunčiau Šif- 
korlę jis atvažiavo ir užėmė prie 
“Lietuvos” redaktoriaus vietą. Tuo
met “Lietuva” turėjo suvirš 2000 
skaitytoju o ne 700 
ko. Už $10.00 p. neilgai

$12 ir
mokėjau jam po $12.00.

Vėliau p. šernas reikalavo dau
giau, bei kad tuomet “Lietuva” tu
rėjo da nepilnai 3000 skaitytoju, tai 
pasakiau p. šernui, kad nėra iš ko 
daugiau mokėti. Ir tada patariau 
d. šernui, kad jis pasirūpintų vesti

dangintųsi, ir pasiūliau jam po 
£1.00 viršaus nuo kiekvieno priau
gančio šimto naujų skaitytojų. Ant 
to p. šernas sutiko, bet perėjo me
tai1 ir kiti, o skaitytojai neaugo. 
Kaštai leidimo ‘“Lietuvos” buvo 
tuomet po kelis šimtus dolerių per 
metą didesni 
vau priverstas 
padidinimui skaitytojų 
dengti leidimo^ kaštus.

įplaukimus. Bu
ds jieškoti budo 

kad už- 
rigi pra

dėjau garsinti premijas (dovanas) 
po 50c ir 75c užsirašantiems “Lietu
va.” Agentams pasiūliau atiduoti 
puse prenumeratos, tai via $1.00 a- 
genlui kitą sau už sujieškojima nau
jo skaitytojo, ir taip darant, skaity
tojai pradėjo išvolios didėli, ir per 
pora mėty pasiekta 4000 skaitytojų. 
P. šernas, patėmijęs skaitytojų pa
didėjimą, pasiskaitę tai už savo 
nuopelną ir pareikalavo mokesties 
po $1.00 viršaus savaitėje nuo kiek
vieno šimto naujų skaitytojų. Mė-
Klojai pasididino ne iš redakto
riaus nuopelnu, bet per premijas ir 
agentus. Vistiek p. šernas reika
lavo mokėti po $1.00 viršaus kaip 
buvo žadėta.

Bet kada susąlame rokuoti, ko
ki pelną laikraštis atneša leidėjui, 
lai gavome šitokį rezultatą:

100 naujų skaitvtejų po $2.00 at
neša leidėjui $200.00 per melą, o 
kaštuoja šitiek:

Agentu komisija po $1.00, kaštuo
ja $100.00; redaktoriui po $1.00 sa
vaitėje, per metą — -$52.00; dovanos 
lik po 50c padaro kaštų $50.00; $80 
savaitėje zecerių ir klerkų algos, 
randa, šviesa ir tL, kas ant 100 skai
tytojų atsieina po $2.00 savaitėje, 
o per melą — $104.00; popiera, pre
są ir uačta po 55c už 100 — $28.60.

meta atse'ina $334.60, o prenumerata 
atneša lik $200.00. Tai leidėjas turi 
primokėti1 $134.00.

nuo kiekvieno
džiamą laikraštį žmones skaito.

Nors p. šernas gerai sunrato. kad 
“Lietuvos” kaštai 'yra didesni už 
įplaukimus, bet vistiek reikalavo 
vietoje $12.00 jau $16.00, ir turėjau 
mokėti jam po $16.00.

Nesiimu pint premijas garsinti ir 
agentus platinti skaitytojai ir toliau 
augo, ir spalių mėnesyje, 1903 mie
tuose, p. šernas pareikalavo algos 
jau $19.00 savaitėje, ir turėjau jam 
mokėti po $19.00. Pradžioje 1905 
metu, kada skaitlius skaitytoju pa
siekė 5000, p. šernas jau pareikala
vo $22.00 savaitėje ir mokėjau jam 
po $22.00.

Vėliau prasidėjo klapatai. persky
rų provos su mano pirmąja pačia. 
Prasidėjo ant Banko “runs” ir kiti 
klapatai, ir tada jau nebuvo laiko lai 
kraščio žiūrėti. “Lietuva” pasiliko 
ant anveizdos vieno p. šerno ir nuo 
to laiko jos skaitytojai pradėjo ma
žėti ir kas-met mažėjo. Bet p. šer
no alga nemažojo buvo vis $22.00 
savaitėje. „ r

Vėliau jau p. šernas vienas nčap- ............. - - <Jur«i dirbo. (teuta jam nagelbon 1/ Jur išrinko, ir ai 
gelionis, P. Jurgelionis prienami išspaustas. .

“Lietuvos” numeryje gražiai pako- 
liojo Vilniaus rusišką cenzorių. 
Cenzorius už lai užpyko ir “Lietu
vos” Rusijon daugiau neįleido, ši
tas gražus p. Jurgelioniu pakolio- 
jiinas atėmė laikraščiui 500 skai
tytojų kuriuos turėta Europos Lie
tuvoje. Kitą syk p. Jurgelionis, ra
šydamas Chicagos žinias, aprašė ir 
Chicagos kriaučių viešintį streiką 
taip gerai, kad streikieriai, skaity
dami tą žinutę, suprato buk “Lietu
va” simpatizuoja darbdaviams ir 
priešinasi streikieriams, ir šita ma
ža žinute vėl atėmė “Lietuvai” ke
lis šimtus skaitytojų. Ir taip sau iš 
valios “Lietuvos” skaitytojai mažė
jo, bet p. šerno alga nemažėjo, vis 
buvo $22.00.

P. šernas pradėjo nesusitaikinti 
su p. Jurgelioniu ir užmanė vėl 
kviesti p. Lalį sau į pagelbininkus, 
kuris kitą syk seniau p. šernui pa- 
gelbininkavo. P. Labui tapus pa- 
gelbininku, “Lietuvos” įtalpa per
sikeitė į grynai socijalistišką. Gal 
p. Labs mane tuo patraukti socija- 
listus prie “Lietuvos” skaitymo, bet 
apsirikta. Socialistai “Lietuvos” vis 
tiek neskaitė, o buvusieji skaityto
jai nauja laikraščio pakraipa pikti
nosi ir “Lietuvos” skaitytojai ma
žėjo, ir sumažėjo iki 2100. Bet p. 
šerno alga nemažojo, vis buvo 22.00 
savaitėje. Tuomet ‘'Lietuvos” leidi
mas kaštavo per metą arti $11,000.00, 
o įplaukimai nesiekė nė $5,000.00.

Ką daryti? Buvau ant galo pri
verstas pasišaukti p. Šerną ir paša; 
kyli: “Dėde, turime imti geresnį 
redaktorių, ar “Lietuvą” uždaryti. 
Likome tik ant 21(H) skaitytojų. Lei
dimo kaštai siekia arti $11,000.00, o 
įplaukimai nesiekia $5,000.00. Rei
kia pridėti suvirš po $5,000.00 per 
melą. Ir pasakiau, kad noriu imti 
už redaktorių p. Balutį. P. šernas 
Balučio nenorėjo, priešinosi. Neži
nojau ką daryti, žudyti kasmet po 
$5000.00 ir 6000.00 “Lietuvos” ne
pritekliui, sykį Teiks galą prieiti. 
Uždaryti “Lietuvą”, žmones pasa
kys kad Olszewskis jau bankrutija, 
užpuls ant banko ir taip pat bus ga
las. Ir ką dabai’ daryti?

Turėjau p. šerno maldauti, kad 
leistų imti p. Balutį, ir pasakiau: 
“Dėde, jeigu nekenti Balučio, tai 
gali visai prie “Lietuvos” nedirbti. 
Gali sau ant vakaeijos išvažiuoti, aš 
tau vis mokėsiu algą po $22.00 sa
vaitėje, kol “Lietuva” bus mano ran
kose ,tik leisk man imti Balutį, nes 
kitaip, turėsime “Lietuvą” uždaryti 
ir tada galėsime eiti kožnas kas sau. 
Tada pasibaigs netik mano nepake
liami kaštai, bet ii’ dėdės tarnystė”.

Galy-gale p. šernas leido p. Balu
tį imti, ir tada kiek jis dirbo, ar.ne
dirbo, aš vis 'jam mokėjau po $22 
kas savaitė iki paskutinei dienai, kol 
trustisas neatėmė “Lietuvą” iš ma
no rankų.

Taigi jeigu laikytis sutarties, ant 
kurios rašejai remiasi, kad mokėti 
p. šernui po $1.00 viršaus nuo kie
kvieno priaugančio šimte naujų 
skaitytojų, tai skaitytojams mažė
jant, reikėjo ir p. Šerno algą ma
žinti. Tai yra: kada skaitytojai, su
mažėjo žemiau puses, nuo 5000 ant 
2100, lai pagal tą sutartį aš turėjau 
tikrą tiesą sumažinti ir p. šerno al
gą žemiau pusės, nuo $22.00 ant 
$10.00. Bet nemažinau, aš jam vis 
mokėjau po $22.00 kas savaitė, ir 
bučiau visada mokėjęs, jeigu nebū
čiau likęs iš biznio išstumtu. Prie 
išstūmimo manęs iš biznio prisidė
jo ir p. šerno gerieji draugai, ma
nydami iš to nutukti. Bet vistiek 
da nenutuko,

Manau, iš'šilo rašėjai supras, kad 
aš iš “Lietuvos” lobių nesusikro
viau, ir kad p. šernui už “Lietuvos” 
redagavimą ne tik pilnai—bet net 
perpilnai užmokėjau ir nelikau jam 
niekuo skolingu. Ir supratę, galbūt 
jie malones “Io dismiss the claim” 
kas-link “Lietuvos”. Bet jie turi da 
vieną “claim” už p. šerno rašytas 
knygas.

Gerai. Ištirkime ir knygas, kiek 
aš esu p. šernui už jas skolingas. 
Aš samdžiau p. šerną laikraštį re
daguoti, o ne knygas rašyti. Ir ka
da p. Šernas, neturėjo pakaktinai 
medegos laikraščio užtalpinimui, tai 
jis rašė knygas, ne kad man lobius 
sukrauti, bet kad užtalpinti tuščią 
laikraščio vietą, už kurio pripildy
mą jis ūme algą tokią, kokią pats 
sau diktavo. Ir todėl tai už rašy
mą šitų knygų aš nesu p. šernui 
skolingas.

P. šernui matyt buvo lengviau 
parašyti laikrašfin porą špaltų kny
gos, n ėgli ton vieton surankioti bė
gančias žinias, taigi jis dare tą, kas 
jam lengviau atsėjo. Užtai, “Lie
tuvoje” ii- truko visada bėgančių 
žinių, užtai ir “Lietuvos” skaityto
jai mažėjo, kad “Lietuvoje” rasda
vo permažai žinių, ir užtai man pri
siėjo kasmet žudyti suvirš po $5.- 
060.00 pridengimui “Lietuvos” lei
dimo kaštų.

Kad uždengti tuos “Lietuvos” de
ficitus, aš spausdinau p. šerno per
leistas per laikraštį knygas. Bet 
geriau bučiau padaręs jei nebūčiau 
jų spausdinęs. J atspausdinimą tų 
knygų sukišau daug tuksiančių do
lerių ir ne pusės tų pinigų neiš- 
rinkau. šiandien žmones reikalau
ja iš manęs pinigų, o aš turiu lik 
knygas, ir knygomt negaliu jų rei
kalavimo užkišti.

Ir užtai aš likau Skolingas ne p. 
šernui, bet žmonėms, kurių pinigus 
į p. šerno raštus sukišau. P. Šer
nas savo mokestį ėmė kas savaite.

Rašėjai sako: “P. šernas tarnavo 
visuomenei per 30 metų, sueikvojo 
savo pajiegas, o Olszewskis užtai 
jam neužmokėjo, nč dalies knygų 
nedavė ir ant galo gatvėn išmėtė.

Jei P. šernas visuomenei tarna
vo, tai nepriderėtų reikalauti užtai 
mokesties nuo Olszewskio, tik nuo 
visuomenės, kuriai jis tarnavo. Ir 
nors P. Šernas savo raštais visuo
menei tarnavo, bet mokesties nuo 
Olszewskio reikalavo. Ir Olszew
skis mokėjo p. šernui tiek, kiek jis 
jam diktavo, neafsižiurint ant to, 
kad p. Šerno raštai Olszewski kas
met į skolas varė po $5000.00 ir $6- 
000.00.

Iš p. Šerno raštų visuomenė ir 
šiandien nebūtų jokios naudos tu
rėjusi, jeigu prie jų Olszewskis ne
būtu prisidėjęs su savo sunkesniu 
darbu. Parašytų p. šerno raštų vi
suomenė negalėjo skaityti kol jų OL 
szewskis neatspaudė. Atspausdinti 
tuos raštus, Olszewskis turėjo ap
mokėti nė vien p. šerno algą, bet 
ir zecerių algas, kurie tų raštų Ii ta
ra s statė, ir už popierą ir preso 
darbą ir introligatorių ir illiustra- 
cijas. Turėjo sudėti į juos savo 25 
metų sunkų darbą ir uždarbį kol 
tuos raštuš, į knygas pavertė, kad 
visuomene galėtų/ Jais naudoties. 
Olszewskio 25 imtų uždarbio, at
spausdinimui p. šerno raštų neuž
teko, reikėjo į juos kišti da ir žrno- 
nių pinigus. <......
Olszewskis nė 
išrinko, ir ant

P. šernas tarnavo visuomenei, kad 
jai raštus rašė; Olszewskis taip pat 
tarnavo visuomenei atiduodamas 
savo 25 metų uždarbį tų raštų at- 
spaudinimui. -

P. šernas už patarnavimą visuo
menei gaudavo bent po $22.00 nuo 
Olszewskio, o ką užtai Olszewskis 
gavo ką visuomenei tarnavo? Ga
vo užtai gražų nuo rašėjų pakolio- 
jinlą “Naujienų” No. 154.

Rašejai sako. “Olszewskis p. šer
ną gatvėn išmėtė ir nč dalies kny
gų nedavė.

Neteisybė. Devyni metai atgal Ol
szewskis p. šernui davė tiek k 
kiek jis reikalavo, nors nereikalavo 
duoti. P. Laukis da ir šiądien turi 
surašą duotų p. Šernui knygų, ir 
kodėl jis sako, kad nė dalies knygų 
neduota. Ir Olszewskis p. šerno ne
išmetė gatvėn, tik pats Olszewskis 
liko kreditorių iš biznio išmestas. 
P. šernas likosi prie “Lietuvos,” ir 
kodėl jis be Olszewskio negali ir 
toliau visuomenei tarnauti? Kodėl 
be Olszew.skio ir toliau negali “Lie
tuvos” rėdyti? Juk “Lietuva” yra 
gyva, toje pačioje vietoje. Ar p. 
Šernas nori tik Olszewski rėdyti?

Per 12 paskutinių melų Olszews
kis mokėjo p. šernui po $22.00 sa
vaitėje. Žmones uždirbdami tik po 
$15.00 savaitėje pragyvena su šel
my nonų ir da šiek-tiek užsidedi ja, 
kiti net namus nusiperka, o p. šer
nas, būdamas pavienys ir po $22.00 
gaudamas savaitėje negalėjo nieko 
čėdyti. Ar užtai Olszewskis kaltas?

Aš nekaltinu p. šerno, kad jis ne- 
čedijo, jis padarė klaidą, bet neno
riu, kad užtai mane kaltintų, kad 
p. šernas nieko neužsičėdijo. Aš 
padariau didesnę klaidą, kad kišau 
žmonių pinigus į p. šerno raštus, 
kurie prisidėjo prie išstūmimo ma
nęs iš biznio. Bet užtai negaliu kal
tinti p. šerną—tiktai pats save.

Da vienoje vietoje rašejai sako, 
kad p. šernas paskolinęs man $150.- 
00 apiųpkėjimui advokato Eilioto 
kaštų provoje su kn. Kraučunu.

Neteisybė. P. šernas niekada man 
neskolino ne $5.00 ir aš niekad pa
skolos nuo p. šerno neprašiau. Jei
gu p. šernas mokėjo advokatui Ei
liotu) $150.00 (nors nežinau ar mo
kėjo), lai mokėjo už save, o ne už 
mane, kadangi p. šernas buvo sy
kiu su manim areštuotas ir sūdytas 
už “libel,” ir p. Eiliotas gynė p. 
Šerną prieš sūdą taip, kaip ir mane. 
Aš neatmenu, ar p. Šernas p. Eilio
tu) už tai mokėjo ir kiek mokėjo; 
ir jeigu mokėjo, tai už save, o ne 
už mane.

Aš užmokėjau p. Eiliotu) už vedi
mą tos provos $400.00 Kiek p. šer
nas 'jam mokėjo ar nemokėjo, aš to 
neatmenu. .....

Kad p. Šernas yra dabar kritiška
me padėjime ir reikalauja pašelpos, 
tas yra faktas, ir visupmenė, kuriai 
jis per 30 metų tarnavo, turėtų p. 
šerną sušelpti. Ir jei^u rašėjai bu- 
t tinkamai atsišaukę į tą visuome
nę šiame reikale, visuomenė nebūtų 
atsisakiusi p. Šerną sušelpti. Bet 
rašėjai savo atsišaukime apsilenkė 
visuomenės, o perdėm kaltino tik
tai Olszewskį.

Olszewskio kaltinimais p. šerno 
nesušelpsime, iš Olszewskio kalti
nimų p. šernas nebus sotus, jis rei
kalauja maisto ir pastogės.

Todėl aš patarčiau rašėjams už
miršti Olszewskio nepapildytas 
skriaudas, o atsiliepti į visuomenę 
su teisingais fakjais, nurodančiais 
p. šerno nuopelnus, visuomenei pa
darytus, o tikiu, kad visuomene iš
girs ir 
skis iš 
si rnes.

nygų,

p. šerną šelps, ir Olszew- 
tos visuomenės tarpo neiš- 

A. Olszewskis.

šitas. p. Olszewskio pasi- 
_ L J—j skaitytojui 

t. nes pa-

Visas i 
teisinimas bekritiškani skaitytojui 
gali pasirodyti gryna tiesa, nes pa
remta visa kas neva faktiniais pri
rodymais, skaitlinėmis aprokuota.

Kas vienok norės arčiau prisižiū
rėti i)’ tuos p. Olszewskio “prirody
mus” pakamantinėti, tas tuojau pa
matys, kad visos tos skaitlinės ir 
faktiniai “prirodymai” visai nėra 
tikri, bet prnsinfanyti. Jie prilai
kyti tik tani, kad save nubaltinus ir 
apkaltinus kitus.

Imkite nors tą aprokavimą, kiek 
kaštuoja 100 naujų prisidėjusių lai
kraščio skaitytojų.

Įplaukos nuo to paduota tik pre
numerata—200 dolerių per metus. 
O juk žinome, kad laikraštis duoda 
pelno taipjau, ir gal daugiau ,iš ap
skelbimų. Padidėjimas skaitytojų 
skaičiaus atsiliepia ir į padaugėji
mą skelbimų. Vidutiniškai ‘imant, 
skelbimai atneša pelno liek pat, 
kiek prenumerata. Tat viso įplaukų 
už 100 naujų skaitytojų reikia ro
kuoti ne 200 dolerių bet: Prenume
ratos -200, ir už skelbimus -200, vi
so

Išlaidose p. Olšcvskis paduoda a- 
gentu komisijoms 100 dolerių. Ta 
skaitlinė labai perdėta, nes, kaip ži
nome, daug skaitytojų užsisako sau 
laikraštį be agentų larpininkystės, 
bet tiesiog iš leidėjo, ir čia komisi
ja pačiam lei'dėjui pasilieka. Vadi
nas, skaitlinė ta toli neteisinga.

Dovanų skaitytojams — nuo 100 
naujų skaitytojų — p. Olšcvskis pa
duoda -50. Skaitline vėl perdėta ir 
visai nesutinka, su -100 komisijos a- 
gentains. Nes kas užsirašo laikraš
tį per agentą, tam juk jokių dova
nų neduodama, 
tiedvi išlaidų 
dėjus galima butų skaityti daugių- 
daug'iausia 75 dol., o ne kaip p. Ol
ševskio aritmetika paduoda.

Bet tolia,us p. Olšcvskis patsai sa
ve perviršija, sumesdamas zecerių, 
klerkų algas, randą, šviesą nuo kiek
vieno 100 naujų skaitytojų—104!

Stebėtina! Kok'iu gi budu ^ali pa^ 
didėti ^zecerių algos, randa ir švie
sa su pasidauginimu 100 naujų laik
raščio skaitytojų? Ar ta'i ne išmis- 
la^? Jei paliksime kokius 10 dol. 
klerkų algų, lai jau nebus maža.

Tat visas išlaidas galima leisti to
kias: >

Dovanoms ir agentų komisi
joms ....... į......................... $75

Redaktoriui algos priedas 
Klerkų algos' ... .7. 
Popiera. kras> etc.

Viso labo . ., 
Visai nešykštaudami 

b r a mzi a i sk a i t y dam i,

Mums atrodo, kad 
rubriki daiktan su-

O iš parduotų knygų 
pusės tu pinigu ne
gate liko iŠ biznio

10 
.. 28 
$165 
ner- 

išlai- 
rado- 

mc -400. Vadinas, gryno pelno nuo 
kiekvieno 100 muiių skaitytojų p. 
Olšcvskis turčio 235 dolerius, o ne 
$134 nuostolių-—kain p. Olšcvskis

nagalba Šąvp aritmetikos kad nori 
“prirodyfiT

Toks tai teisingumas p. Olševskio 
škaitlinių.

Kiek teisinuos tos skaitlinės čia, 
tiek pat jos teisingos ir kitur. Tiek 
to teisingumo yra Ir jo apskaito
muose nuostoliuose p. šerno knygas 
laidu laidomis spausdinant ir nar- 
duodant. Nenorėdami betgi dan
ei nu užimti laikraščiui vietos ir po
lemizuoti su m Olševskiu. mes nei 
no nerkratteėslmo visu kitu te 
Minimų ir bėsiteisinimų. Iš to,

dagi 
, gavome 

dų $165. Tuo tarpu įplaukų

Iškilmingas Piknikas
Su Trimis Dovanomis

RENGIA ____ y

Dr-stė Lietuvių Darbininkų Sųjunga Chernaucko Darže,

Neit., Liepos-July 22,1917
LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. ryto Inžanga 25c par

r

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.,

čia nurodėme, turi kiekvienam pa
aiškėti p. Olševskio figūra (o ji 
mus juomažiausia apeina). _Pada
rėme tai tik, kad parodžius visuo
menei, kaip musų vertelgos, pralobę 
svetimu triūsu, moka save teisinti ir 
didvyriais statyties (kaipgi —< p' 
Olšcvskis net sayo banką praradęs 
p. šerno knygas beleisdamasl), o 
tuos, kurių pagalba pralobs ta, se
natvėj meta gatvėn ir dar iš jų ty- 
čiolies, juodinti nesigėdi.

—Šerno Draugų Kuopelė.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS LAIKU 

NAŠAI KOMITETAS.

masinis susirinkimas birželio 
29 d. š. m. įsteigęs Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybą, 
jos Laikiną j in Komitetai!, iki 
sekamo visuotino A.L.D Vietos 
Tarybų suvažiavimo, išrinko 
šiuos asmenis:

P. Grigaitis, / pirmininkas, 
1840 S. Halsted St.

KL Jurgelionis, vice-pirmin., 
3133 Emerald Ave.

A, Lalis, sekretorius, 
1840 S. Halsted St.

K. G ūgis, iždininkas,
127 N. Dearborn St.

Nariai; T. Dundulis
J. šmotelis
Julia žymontienė-že- 

maitė.
Visai Amerikos Lietuvių Da

rbininkų Tarybos reikalais pra
šom kreipties jos sekretoriaus 
adresu.

PADEDANT PINIGUS 
BANKON.

Yra lai violai n telis TIKRAS 
BUDAS, būdas, kuris niekados 
nėra perankstyvas. Tegul pap
rastas darbininkas pradeda su 
doleriu — pardavėjas su dešim
čia, pensininkas s u dvidešimts 
penkiais, verteivis su šimtu ar 
kiek kuris gali. Išėjus keliems 
metams, verteivis gali pasitrau
kti, o darbininkas, pensininkas 
ir pardavėjas gali pasistumti au- 
gščiau pragumo laiptais. štai 
paslaptis: TURTAS YRA GALY
BĖ, o GALYBĖ YRA savastis 
verteivystes ar vaizbos prasmė
je; tikriausiu gi turto pamalu 
yra bankinis laupinimas, kad ir 
su mažiausia pradžia. Norėda
mas atsistoti ant kojų, turi pra
dėt taupyti. Tik pradžia skai
tosi. Žengk ant pasisekimo ke
lio. Pradėk šiandie.

CENTRAL MANUFACTU
RING DISTRICT BANK (SPA
TE BANK)a 1112 West 35tb st., 
vienas blokas į vakarus nuo 
Morgan gat., Chicago, 111.

Yra tai didžiausis ir stipriau- 
sis bankas ant Bridgeporto. Ka
pitalas $300,000.00. Turtas vir- 
šina $2,800,000.00.

Del parankumo lietuviams 
Bankas atdaras subatomis va
karais iki 9-tos valandos. Pap
rastomis dienomis iki 4 po piet*

Kalbama lietuviškai.
(Skelbimas).

♦

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

Tarptautine Biblijos Tyrinėtojų Draugija
Laiko susirinkimus kasriedėldienį nuo 2 iki 4 p.p.

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

Ateinančio Nedėldienio Tema: 
“KAS YRA DŪŠIA?”

Kviečiami visi. Inžanga dykai. Nėra kolektos.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th S0rampas S. Halstad St

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

3 procentas pelno mokama uŽ padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki R vakare

THE IDAMAR COAL CO
Reikalauja 100 Kasėjų

dirbti į naujausiai įrengtas ir saugias 
kur žmonės uždirba nuo $6 iki 10 į die 
dar daugiau. Mes šiuos metuos pakelėm mokė 
stj dvigubai ir duodame vieną premiją ir moka
me augščiausią mokestį. Vartojame atdaras 
lempas ir kasėjai gauna mokestį už viską ką jie 
padaro. Jeigu jus reikalaujate gero pastovaus 
darbo, eikite tiesiai j

IDAMAR, Indiana County, Pa. 
HESHBON ”

< DIAS
ir VALIER Jefferson

Arba atsišaukite j Gen. Supt. D. R. Williams, 
Idamar, Pa., arba į P-ną Vernon F. Taylor, In
diana, Pa

n
n n

H n

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augštesnįjj Gyvenimu.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės, 
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Ghleaito, III

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Hateted Street, Chicago^ I1L

M
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Musų korespondentų pranešimai

KENOSHA, W1S
mo

menesiui

u tdh*

Redakcijos Atsakymai
m o

VYRAI litP. CONRAD
Ateikite pas Mane

Viena saugiausiųjų
earing House) deposh*

ir dėka

Kazimieras Gugis

Telephone Drover
118 N 416*417,

senu bu- 
Tikreene

Domino 
perkant 
viršaus, 
(a vorai.

DRABUŽIŲ 
10 colių pl; 
degintas \ 
n opa, g1 
vieniem

Miesto Ofisas:
127 R. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg
Telephone Central 4411.

svarams naminės
juo-

pasilinksniinimo 
svetainėj, 

atsilankys 
J. M.

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

• Namų Ofisas:
3323 $0. HALSTED ST

Kuras kuone truko i? 
i, bekeikdamas “budie- 
Jisai vadina “bedieviais’ 

lietuvius 
kelis ne-

Silpni, Nervoti 
Ligoti

Skaityklos Stalas padirbtas 
kieto medžio, nudirbtas A- 
kertuotai pjaustytu ąžuolu

Salle gatve, 
prieš City

KIETO
2 lentynos,
lės po........
3 lodaunes 
varvėjimui 
sausinimui

Kas del parapijonkos, kurių 
kun. Tiškevičių vėžindamas iš
važinėjo vokiečio daržų, tai ko-

E1 ega n t i šk as Sek 1 y ei o s 
beržo, raudonmedžio, 
springsų sėdynės, apmušti tikra 
$100.00 vertė . . . ...........................

TEM PTl J V AI FI RANK OMS 
Brasu pavilktos špilkos, pil
na miera, specialiai

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS.
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3OO3-3O39 S. Halsted SU, Chicago, UL

BiržcMo 25, taipgi los pačios 
bažnyčios naudai buvo ekskur- 

Lake Lidorc ežerų. Pub- 
tiek daug buvo, kad da

GROSERIS Kellogg’s Krum
Įlies, pusryčiams 
maistas, pakelis už O V

visi 
parapijonai. t aip nebuvo, my
lėjo jį lik davatkos, kurias jis 
kartais automobiliu pavėžinda
vo. (ii kas del algos, tai visai 

Tautiečio, 
75 ir 80 do

kui). Tiškevičių. Jis užgin
tai, kas buvo Pludurio ra- 

i, ir klausia, kada tai atsiti- 
Gi alsi t ko lai, tur-but, tarp 

7 vai. vakaro. Kun. Tiškevi- 
važiavo iela, tat lengva bu- 
isukli į cibulius, kad nenu- 

ddė automobiliaus.

MUSLINAS, nebuity tas mu
slinas, 36-i coliai platumo, 
tvirtos kokybės, švarus ir 
liuesas nuo dėmių, 
vardui ................... - OV

IDIMUI— 
rėmai iš

arki io ka- 
ola QQ 

metlim po

ROMPERS—vaikų 2-jų šmo
tų Romper siutai, perkelio 
ir muslino kombinacija, 
taipgi perkelio žiur- 4 
štai po ................... I O V

ėmęs į rankas .Naujienas (nr. 
168), pastebėjau tūlo Tautiečio 
korespondencijų apie atsilikimų

CUKRUS —Crystal 
smulkus cukrus, 
groserį už 1.50 arba 
miltai, pieniniai 
Imi vės ir muilas ne
siskaito, 10 sv. maiš

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

dokumentus ir popieras.

Išpardavimai pa 
nedėlyj, utarnin 
ke, seredoj, kol

MILTAI — Washburn Gold
Medai miltai Vs EQ 
bačk. maišas .... ■ «wv

PLOVIMUI MAŠINOJ
Apskrita plovimui mašina, 
raudono cypriso medžio, 
krumplėti ir vagoti 4 kuo
lui — judintojai

67 > 'V
Simplex Combination Pečius 
skylės anglims ir 1 gesu degi 
ma, viršus, taipgi 

anglims ir geso šili 
niai. 59.00 vertė . ..

P. K., Roseland
čiui reikia žinios urnai pranešti 
o ne kelioms savaitėms praslin
kus. Nebedėsime.

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES K R LIPK A 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

kuopa rengia
vakara Germania c

Tikisi, kad vakara 
gražaus svetelio.

Setas, rinktinio kortuotai
• amerikoninio riešuto medžio rėmai 

skūra, juoda arba ispaniška $

VOILE SUKNeS—Moterų ir 
merginų baltos voile suk
uos, išsiuvinėti modeliai, di
delio kalnieriaus $< Qfi 
effekt. S3 suknės .. ■

VOGOS 2 
vagos, plienu rėmai 
dai palevolos, baltas cifer
blatas, porcelino $4 1 Q 
viršus,' 2.25 vertės , ■ ■Iv

laip sulaužyta, kad baisu buvo 
žiūrėt. Motina klykė ir iš siel
varto nežinojo nei kur dėties.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg Co 

OTTO KUBIN 
Wilcc Co. prez. Atlas

(Brewinfl O

Vyrai! Ar jus užnuodinote savo 
atovj? Jeigu tai 
tiktai tikras gyduoles 
tyj nuskriausdami save spėka, energija 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustų, 
rui ? Jeigu taip, aš užkviečiu jus j savo 
stebėtinų intaisymą, kuri aš turiu del greito jūsų išgydymo, 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne 
metodą.

i eismo nariams, žinoma, 
juoku tik padarė. Teismas tapo 
perkeltas į grend (Įžiurę. Kuo
met jis įvyks, nepatirta.

jus į tų vietų, A. (i. draugas už
tikęs 618 dolerių sudėtus į kle
kinę ir įkištus į paipų. A. Ged
gaudas, suradęs pinigus 618, ap
sidžiaugė, porų kartų linksniai 
apsisuko ant vienos kojos ir nu
nešė policijon pasigirti, kad su
radęs. Polcija tokių tik ir lau- 

) paimti' po 
Sabaliauskas

atsilankymo pamatymo
Jus galite nupiginti pragy; 

venimo kainas ir galite gauti 
geriausių, negu yra deni išliko
je atsilankant pas Dr, Pierce. 
Žieinių-Vakarų kampas nuo 

G va ran luotą Dentistika 
Apžiūrėjimas Dykai

DR. PIERCE
59-tos ir State Gatvių 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro; 
nedeldieniais: nuo 10 iki 12.

| Nesikankykite savęs skaus- E mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
K Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
f —raumenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
j ir dažnai ant patalo paguldo. 
I CAPSICO COMPOUND mo
lt stis lengvai prašalina yiršmi- 
A nėtas ligas; mums/šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka- 
j vones pasveikę. Kaina 25c, 0 per pačių 28c.

į Justin Kulis
įį 3259 S. Halsted St., Chicago, III. 
T Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- 
I TOS”, augalais gydyties, kai- 
r na 50c. •

Ehrlich’o 
nuo ypatingų KRAU- 
ir stebėti niausiąs gy-

Antanas Gedgaudas neesnai 
prisirašė prie socialistų 201 kuo
pos ir socialistai nemažai jam 
tuo tarpu pagelbsti. Bet užtat 
bažnytininkai, kiek girdėt, norį 
pasinaudoti vargšo nelaime. 
Galimas daiktas, kad jie bandys 
socialistus apšmeižti ir iš nu
skriaustojo pasityčioti. Z. Z. Z.

.. K.irk’s ,21c muilas ;> smol-" ■ w

likos 
niekados panašiose 
nematėme 
paskutinė 

Kun. I 
piktumo 
vius 
neprigulminguosius 
Polam vėl grasino pc 
deldienius savo parapijoms, kad 
tie jokiu budo neišdrįstų va
žiuoti į neprigulmingųjų ekskur
sijų, grūmodamas nepriimti iš
pažinties, ir jie turėsiu po mir
ties eiti j peklą. O daugiausia 
velnių karia ant to biedno Apo- 
no! 
ti už 
tų pačia dieną parengė ekskur- 
sijų į kitų pusę, netoli miesto, 
prie Music Lake ežero. Naudos 
menkai turėjo, bet užtat turėjo 
peštynių su konduktorium, iš
mušė langų ir turėjo gatvekarių 
kompanijai už langų užmokėti.

Daugiau kaip puse Kuro pa
rapijom] atvažiavo i Dievo Ap
veizimos parapijos ekskursijų. 
Užtaigi neprigulmingieji taria 
ačiū visiems dalyvavusiems7, už 
gražų apsėjimų ir prielankumų. 
Gryno pelno liko daugiau kaip 
.900 doleriu. Dabar neprigul-

7 šmotų Valgomojo Kambario Setas — 
Stalas, Koloniales stailės tikro ąžuolo, 
nužibintai nudirbtas, ištiesiamas iki (i 
pėdų, (i aukštais užpakaliais kre- $QE 
šiai, $32.00 vertė ...................

$2.50 “cash” 50c savaitėje

dėlė vieta

49.50
j savaitę

MOTERIŠKI PLOŠČIA1- < II—III 
šviesaus arba tamsaus figū
ruoto perkelio, micros 36 
iki -16, 50c vertė
no .................................vvG

Pasekmingas, moks-* 
K liekas gydymas dykai 

yĄ Q del vyru ir moterių.
Ar slinka jums plau- 

I kai?
. Ar pražilę jusu plati-' 

kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors na 
sveikumais ir limpanti 
jie
_\r

d e m p likt
Ar kenkia kas !S 

Pl'icS gydymą,, anksčiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau- 

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtų, kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,’*- 
Parašita europos gar- 

singo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži-

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- F
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 
katą ir išauginti plau-^m^^^^^ >̂ 
kus 
kius savltis turėti gra 
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. t Ketvirtoje savaite,

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galerne portl- 
krenti kiekviena, k«d 
gyduoles CAEVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—s 
os N. 1 ir knygute 
*‘Telsybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
išeštoio savaite. mittU atspaustą kuponu gestojo savaite. h, eiuskete įiundan.

UNION LABORATORY, Box 431, Union* 
N. Y.
UNION LABORATORY,
• Box 431, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 "centu del aprntH 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerinę dėžutė Cat* 
vacura N, 1 ir knygute “Teisybe Aplf 
Plaukus/’ (Pasluskete sykiu kuponą irti 
įusu aptraMŽ • , '

mų į Eagle Lake, apie dvide
šimts mylių nuo Kenosbos. Da 
lyvavusieji čjkskursijoj išvažia 
vo dideliu dideliausiu vežimu 
kuriu tilpo apie 50 žmonių. Nu
važiuot buvo neblogai, bet nu. 
važiavus ėmė tyli, 
de visa to iškilimo c
Grįstai)t namo, kadangi pasidarė 
purvynas ir didelis vežimas 
klimpo, ekskursantams teko ir 
pėkstiems eiti ir dar vežimą 
stumti. Kili pyko, kiti juoka
vo, sako, lai bent paminėsime. 
Suprantama, kai tai sako 
nam graži duktė, kitam 
tina.

Liepos / <t. dg. K. nrazc’vicius 
buvo surengęs pramogų vakarų 
Germania svetainėj. Nors oras 
buvo gana šiltas, bet žmonių 
buvo pilna svetainė prisirinkus. 
Turėjo but laimėjimas laikrodė
lio bet del neprisirengimo tatai 
neįvyko, atidėta kitam laikui. 
Pelnas eisiųs L. Š. F.

Andriui Statkui, W. Pullman
- J Hebrew Sheltering am 

Immigrant Aid Sc 
rašvti ir lietuviškai 
kai. Draugija — 
patarnauja dykai, l 
pranta, tai dykai labdarybės ne 
reikalauja. Su kiekvienu pa 
jieškojimu reikia pasiųsti Inter 
national Postage Coupon 
cc'nlus.

Hr U O H/ III T U F V Nedalioms ir šventadieniai* llTi Hi u WHITNEY 10 ryt0 {kl 2 val
505 So. State gatvė, kainp. Congress gtv. Chicago, III.

surasti ir paduoti į policijos ran
kas, suareštavo A. G. užmesda
mas, kad buk A. Gedgaudas pa
vogęs nuo jo 618 dolerių. Ižel
io liepos 13 teismas ir tyrinėjo. 
Lšklausinėjus Antano Gedgaudo 
liudininkų, klausinėjo P. Saba
liausko (jis liudininkų neturė
jo). P. Sabaliauskas teisinos
štai kaip: Jie, tris socialistai 
užpuolė manu, primušė ir atėmė 
pinigus, o mane kaltina. Jie 
mane kalbino prisirašyt prie so
cialistų kuopos, aš nesirašiau 
tai dabar jie pyksta ant manęs.’

Apskritas 
geriausio 
inerikiniu 
arba raudonmedžiu lurf di- J* 
dėlę plati', ir apačių, $20 v. B 

$1.75 “cash”; 50c savaitėje

na taip toli ekskursijų nedarė, 
bet išėjo peksti į užmiestį, į miš
kus. Buvo susirinkęs nemažas 
būrys vakarinėj miesto dalyj ir 
linksminos kaip įmanydanji. 
Ten jau, kiek toliau, turėjo sa
vo piknikų slavai. Pavakaryj, 
grįštant namo, viena slavų šei
mynų paliko baisi nelaime. 
Mat reikėjo pereiti per geležin
kelio linijų, ir nepastebėta, kad 
iš dviejų priešingų pusių atbė
ga traukiniai. Vienam trauki
niui kų lik prabėgus viena sla
vų šeimyna tuojau ėjo skersai 
bėgių, ir 9 metų mergyte, kuri 
pirmiausia bėgo, lapo atbėgusia 
iš kitos pusės traukinio pagau
ta ir nublokšta apie trisdešimts

PERKELIS—27 iki 36 colių 
pločio, tamsios ir šviesios 
stailės, 12c ir 15c vertės, 
iki galima gauti pi r- 
kti, vardui .............. □ i*

umgas, Kiek žinia, čia jokit
tminaičiu neturi? — G. J. M-tis

L

(Butų gera, kad koresponden- 
ai rastu ka-nors naudingesnic

Užnuodijilnas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos TnČirŠkimo prydymą. Prof 

''914”, NEO-SALVARSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, 
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias 
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 ši gydymą,. 
Vienas gydymai) jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

Šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyrišku li
gų mieste. INDIVIDUALS ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iŠ moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi {rengęs del jus pačių labo ir gydymo, jvairųs gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas Jgijama į kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

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

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarais: 6 iki 8

Liepos 13 d. buvo nagrinėja
ma byla Antano Gedgaudo it 
Povilo Sabaliausko del 630 do
lerių. Kaip jau Naujienose ra
šiau, Antanui Gedgaudui tapo 
pavogta 630 dolerių. Kaltę mes
ta ant P. S. Kadangi prie jo 
nerado pinigų lai A. G., pasitel
kęs antra draugų ėjo žiūrėti, ar 
nebus kame nors oaslėoes vietoj

ima. impgi 
boyga n iečiai ne 
kunigo, o gausių 
kur mokų anglų kalba, busiu ga 
ir gerai, bet kurie tos kalbos ne

arna rusi s 
labdaringa 
4 kas susi

Nedėlioj, liepos 15 d., įvyko 
Lietuvių Ko. bendrovės susirin
kimas. Komitetas paaiškino 
nariams, kad darbas po biskulį 
eina pirmyn. 1 ik visa beda la
me, kad nėra tinkamų žmonių, 
kurie nuosakiai galėtų veikli. 
Didžiuma mažai tesiinleresuoja 
visuomeniniais reikalais. Jiems 
karčiamos daugiau rupi.

1900
W. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR

Dabar Nau 
jienose rašoma apie lai ir aiški 
narna kasdien 
įsidėmėkite

Pas mus atsibaladojo koks 
tai misionierius. Jis pats keis
tas, keisti ir jo drabužiai: ilgi, 
perrišti su dif-žu. Ant krutinės 
kabo du kryžių. /

Savo “spyčiuj“ jis tie-k daug 
pripasakojo neteisybės, kad vis
ką butų sunku surašyti ir ant 
jaučio skuros. Kam, kam, o ži
noma, socialistams lai daugiau
sia kliuvo.

'Lik bėda, kad misionierius ne- 
perdaug iškalbus. Los pauzos 
tiesiog kankino klausytojus. Ot 
žiopčioja, tarytum 
dens netekusi.

Labai mažai žinomų telauki 
tas misijas. Negelbėjo ir dvasi 
škųjų visokie grųsinimai bau

mums melsties 
O kaip pagerinti savo 

likimų — apie lai nei pusę žo-

Gegužės 30 dienų buvo City 
Line piknikas naudai neprigul- 
mingos Dievo Apveiždos para
pijos bažnyčios. Žmones gra
žiai linksminos. Gryno pelno 
atliko su viršum 300 dolerių, 

komitetas taria šir- 
ičiu visiems dalyvavu

siems ir už gražų apsėjimų pik
nike.

L'otografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Waukeganieciai socialistai su
rengė tarplauliškų piknikų lie
pos 15 d. Piknike dalyvavo 4 
tautų socialistai: lietuviai, finai, 
austrai ir lenkai. Uetuviai vir- 
šijo visas tautas, nors finų ir 
yra daug skaitlingesnis skyrius. 
Finai buvo išsigandę, kad liepos 
1 dieną jiems šerifas uždraus 
maršuoli su raudona vėliava. 
Lietuviai neatbodami nieko, sto
jo pirmose eilėse maršuotojų. 
Maršavo su raudonomis vėlia
vomis, bet niekas neužkabino 
jų. Garbė lietuviams, kad pri- 
jaučia socialistams, nes ši par
tija yra vienintelė darbininkų 
partija, kuri paliuosuos darbo 
žmones iš kapitalistų vergijos!

Korespondentas.

maža. Siame mies- 
paprastai darbininkas ne

gauna daugiau kaip 2 dol. (lie
piu’ mėnesį, išmetant 
pasidaro vos apie 50 do

leriu. ,

MEDŽIO LEDAUNĖ 
$8 ver- $C 7C

durys, patentuot i 
puodukai ir nu-

1 16.50
i lengvais išinokčj.

ankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CFUCAGOJE. 

saugioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje B* n ko ja.
Po prietiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų ( 

ir taupymo padėjimu

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampa* 19 gatvėn. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Nupigintos Rakandų Kainos
Dabar jps galite padaryti tuhj vertę sutaupydami grynais pinigais

KLEII BROSH Vi HALSTED, 20TII STS., and
CANALPORT AVE.

< HA5TER 5Y5TEI1 >
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfeDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu į trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose. j <

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

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

MASTER DESIGNING SCHOC “
J. F. Kasnickh, Perdėtihis

Kambarys 
Hali .'

neišvijo kun. Tiškevičių? Prieš 
išvažiuosiant jis pasakė pamok
slų ir priminė, kad jį vejų. Jis 
sakė: “Ačiū tiems, kur važiavo 
pas vyskupų, kad mane paliktų, 
ir ačiū tiems, kur važiavo, kad 

įimtų, — tai jau ir at- 
Laipgi aiškino, kad she-

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

Dr. II. S. WHITNEY
505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 26 metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. AŠ apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš pad.ariau 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, nc- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

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

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO METODOMIS, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDĖ VISIEMS J1EŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenėjusios ir Privatines Ligos
kraują? Ar jus al>ejojate apie savo sveikatos 

ateikite pas mane ir suraskite sykį ir ant visados. AŠ vartoju 
Arba gal jus prasižehgėt sunkiai ir padarėt klaidą praei- 
spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 

aštrią, arba chronišką -ligą, nepaprasta vy- 
ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 

Nesigydykite 
-Geresne—ir

pjaustyto ųžuolo medžio 
visos plieno

___V

1 <J Nr

į 1 z
į * 1__ i^i IzT

72.50
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Skaitytoju Balsai

Redakcijos Straipsniai

IŽO

o Rusi

vietinė

apskritai
norėjo su-

, $7.00
. $8.00 
Money

Nuo to 
nesiliovė

$5.00
$3.00

1.75
. $7.00
. $8.00

Kol karė tęsiasi, tol tęsia
si pasakiškas didžiojo biznio

Kanclerio 
kalba.

kalu c
kuri 
d aut

PASIŽIŪRĖKIT Į VEIDRODĮ, 
O PAMATYSITE SAVE!

vedkejai — M 
rūmas, L. No 
ligi šiol visuo

APIE LIETUVIŲ
PARTIJAS RUSIJOJE

maimerys 
nežiurekim 

.1 o j o

žinoma, ne 
šiandie turi

tik ti 
savo ran 
atstovas 

Cernovas ai

Ipimo organiza 
pasirodė pana.

kra šalies demokratizacija, 
tai jisai pirmas dėtų pastan
gas, kad tai sutrukdžius.

Kaizeriai, o ne žmonės, y- 
ra kapitalistų draugai.

rase 
deklcracijas ru

i biurokra
iš jų lietu

NAUJIENOS
Littaamam Daily News

sikallelių
I. Labai

ieji, dabar aš bandysiu į j u

Naujasis kan- 
negu jo 

parodė n o r))

. v ra Įveria 
minios”, ta 
net iš kleri

serai
Mercantile

potizmas ir nelaisvė. O ka
dangi nėra jokios abejonės, 
kad šios šalies politiką dik
tuoja kapitalas, tai kokią 
vertę gali tuomet turėt val
džios skelbimas, buk Ameri
ka kariaujanti, “idant užti
krinus pasauliui, demokraty- 
bę” (“to make the world 
safe for democracy”) ? Jo
kios.

Asmeniškai p. Wilsonas 
gal ir norėtų, kad Vokieti
joje atsirastų daugiau de- 
mokratybės, negu joje yra 
dabar (tik jau, 
tiek, kiek jos
Rusija!), bet asmeniški žmo 
gaus—kadir prezidento! — 
norai' y^ra vienas dalykas, o 
valstybės politika—kitas.

Amerikos kapitalui auto
kratijos viešpatavimas Vo
kietijoje yra naudingas, fa

savęs
nios
tuo mes savo mierį
greičiau

mis
ne negrai
o baltvcidžiai negrus
ir gegužės mėnesį
puolę, išdaužydami langus neg
rų apgyventuose distriktuose; 
nušaudami keletą ypatų ant vie
tos ir keli as dešimtis sunkiau ar 

r

lengviau sužeisdami
laiko galima
už
siu metu T c ■“

nuo

daug 
jie prikalba 
gai tuo atsižymėjo “K.” num 
28 ir S. Bostone laikyta Poliliš 

Fondo konfc

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

stų, vadovaujamų kronprin- 
co. Bet mums rodosi, kad 
ta pergalė ne tiktai ne su
stiprins svyruojančius Prū
sų autokratijos pamatus, o

Nors “ 
ypatingai 
musų draugus kairiuosius daug 
kartų sukritikavo, bet kadangi 
jie vis 
esant s u k r i t i k u ola i s 
ma

E. St. Louis, Ilk, 
baltveidžių su juod- 
arba geriau sakant, 

j uodvei dži ų skerdy nę. 
t, kad tos žinios buvo 

a ge n t u r ų tele gra m ų, 
biznierių komitetas to 

tas žinias 
melagi li

rų m u 
kietij 
kanclerių pakeitimu
proga permainyt savo pozi
ciją taikos klausimu. Dau
gelis manė net, kad kaizeris 
tyčia atstatė Bethmann-Ho- 
llwegą, idant prirengus dir
vą naujam taikos pasiūly
mui, nes Hollwegas, pasira- 
šiusis po keturiolika karės 
paskelbimų, netiko taikos

Naujasis Vokietijos kanc
leris vra dar didesniame lai- • v
psnyje junkerių tarnas, kaip 
Beth man n-Holl weg. J isa i, 
matyt, yra siaurapročio biu
rokrato typas, kuriame vel
tui jieškotum bent šešėlio 
didelės minties arba mokėji
mo suprast liaudies reikalus 
ir jausmus. Jo kalba prime
na sauso kanceliarijos valdi
ninko raportą. Apie “gerą 
bulvių derlių” jisai pasako
ja tokiu-pat atsidėjimu, kaip 
apie priežastis, įtraukusias 
pasaulį į karę, arba kaip a- 
pie nepaliečiamas savo mo
narcho teises.

Atrodo tad, jogei p. Mi- 
chaeliso asmenyje Vokieti
jos valdonai pasirinko įran
kį vien savo siauriems inte
resams ginti. Ne reformas 
ir taiką žada šaliai jo pasky
rimas į augščiausiojo valdi
ninko vietą, o dar didesnį už
sispyrimą kariauti toliaus ir 
priešinties liaudies judėji
mui.

tų atstovavo įvairias kitas drau 
gijas
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr 
ją iš S. Bostono, Lietuvos Su 
nų ir Dukterų Dr-ją iš Camb 
ridge, “Vienybę” Vyrų ir Mole 
rų Dr-ją iš Brightono, ir iš Mon

dzio, — na 
tunizmas?
patriotizmas

izmuc
Orakuluc

užtai, kad LDT
“iš bespalves

iš tautininku, iiv 7

kuri Sąjungą suskaldys, 
musų išeikvos, ir 
kitokių argumentų 
ir prirašo (ypatin-

tyti, kad jie mano da ir to
liaus nepasiduoti, tai del tų prie
žasčių aš čia ir suteiksiu jiems 
keletą receptų, kurie jiems gal 
jai ne šiandie, tai ryt išeis ant 
sveikatos.

Po Michaeliso kalbos šita 
vilti 
cleris, mažiau dar 
pirmtakunas
rengti savo šalį prie taikos.

Kaipo valdžios programą, 
Dr. Michaelis paskelbė pasi
ryžimą kariaut iki taikos, 
kurioje Vokietija stovės ne
pergalėta, griežtą atsisaky
mą nuo naujų taikos pasiū
lymų, pilną užsitikėjimą su- 
bmarinų kampanija ir ne
pritarimą kaizerio galės su
siaurinimui. žodžiu, nieko 
gera apie taiką ir nieko ge
ra apie vidurines šalies re- no vardas, titulas 

tame

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

Schl. Germany. tus 8av0 draugus koliojam, net. cius turi apie 11 ar 12 metų)

Trečias argumentas — tai 
kaip, jie sako, mums eiti ir kal
binti kokius ten bespalvius prie 
bespalves tarybos, kad mes ga
lim tiesiog kalbinti tikrus socia
listus prie savo Sąjungos, ir 
taip darydami mes dirbsim sau 
tiesioginį darbą, bet nekokį ten

Būtent, kad tą vakarą negrai tu
rėjo savo pikniką, kur buvę apie 
250 žmonių ir ten tai keli girti 
susipešė
gaut peštukus. Iškilo susirėmi 
mas tarp kelių girtų negrų ir J 
policistų, kur ir likosi nutarta 
vienas polichtts.

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškini ir 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių 
sės rankraščius taisyti ii 
mi, arba grąžinami atgal, „. _
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankam

Tokiu 
klerikalų 
sąjungą, 

krikščionių-demokratų ir pa
žangos partijas. Kitaip sa
kant, yra viena klerikalų par
tija trimis veidais. Taip pa
togiau “politikuoti.” Kitiems 
gi sunkiau suvokti jų tikrasis 
veidas.

Nesenai atsirado dar ir ki
ta ne partija, bet “santara.” 
Yra tai tie patįs, kaup rusų 
kadetai. Bet jie, kaip tie tik 
nesenai išriedėję iš kiaušinių 
pinčiukai, vos pradeda svyruo- 
darni rioglinėti paskui išperė
jusią juos vištą. Taip ir san- 
tariečiai. Lig šiol jie-darbą-

Užvakar naujasis Vokie
tijos kancleris Dr. Michae
lis laikė reichstage pirmą 
savo kalba. Jos visas svie- 

C'

tas laukė didžiausiu nekant- 
tikėdamasis, kad Vo- 
š valdžia pasinaudos 

kaipo

šiandie 
žinių iš L
veikimą.c

jums paklausyti
gyvuojančias tenai lietuvių par
tijas “Naujoji Lietuva”, socialis
tų liaudininkų organas. Vienas 
jos bendradarbis tuo klausimu 
rašo 11-ame josios num.:

ateina pas mus nedaug
Europos apie lietuvių

Todėl gal įdomu bus 
rašo apie

tai, visi 
dais jus 
na to 
rijoj, 
del LDT 
prieš 
bėjo! be faktų, be prirodymų, 
tik užsipuldinėdami, net šmeiž
dami savo oponentus (N. Januš
ka išvadino išdavikais ir ple
palais). Na, jeigu taip jus į da
lykus žiūrit, tai kur čia, drau
gai, jūsų logika, kur sveikas 
protas? Jeigu jau šitokie apsi
reiškimai musų sąjungiečių tar
pe pradėjo 
draugai, yr 
dalykas, ir 
vojus, nes 
sąjungiečiai taip
kad už tą patį darbą, kurį mes 
patįs dirbam ir gerbiam ir ro- 
kųojam jį naudingu esant — ki

nas kazokas, kuris pirmiausiai 
perėjo žmonių pusėn, ar jo ne 
šventas darbas taip kaip ir kiek
vieno socialisto ar bile darbinin
ko? Ar-gi galima jo tokį pasiel
gimą pasmerkti užtai, kad jis 
buvo kazokas, o ne socialistas?

Kas regėjo klerikalų juoda 
šimtinę politiką pirm revoliu 
ei jos ir kaip tie patįs klerika 
lai šelpimo Komitetus paver 
tę yra savo klebonijomis, ka 
me tremtinius laiko pastum 
dėlių vietoje 
balso paduoti už savo slėgėją, 
persekiotoją, vis įliek, kaip jis 
nesi vadintų — katalikų ar »
krikščioni ų-d e m o k ra t ų part i- 
jos vardu. Netoli tora nužen
gę nuo klerikalų ir Pažangos 
bei Santaros partijos. Pažan
gos partijos 
Yčas, kun. J. 
veika ir kiti - 
met eidavo išvien su klerika 
lais. Atstovo M. Yčo visa po 
įitika buvo lai 
paslapčiomis 
priemenes 
niai 
jam kartais ir kruvinąjį 
Miką II pamatyti 
už 
liūs

Pirmas ir gal svarbiausias jų 
jų argumentas, tai kad “sąjun 
giečiai turi dirbti lik po savo vė 
liava ir po savo stogu”, be 
“Naujienos”, “Keleivis” ir išda 
lies “Laisvė” vot ome ir suma 
nė eiti dirbti po svetimu stogu 
t. v. sutvėrė Lietuviu Darbinio, 
kų Tarybą 
dg. J. Šukiui ir gal dar ten 
na m kokiam nedavė nei gero žo 

ar-gi tai gia ne opor 
Ar tai čia ne social 

ir dau
kaip tai Džian Bam

renci 
kai r 
mis kalbėti ne frazėmis, ne tuš 
čiais žodžiais
paremtais ant faktų.

Liepos 15 d., 1917 m. LSS. 
60 kp., svetainėj 376 W. Broad
way, So. Boston/ Mass., nuo 2 
vai. po pietų turėjo konferenci
ją, kuri buvo užvardyta “Poli
tiškų Prasikaltėlių Fondo kon
ferencija” ir kurioje dalyvavo 
apie 30 delegatų, iš kurių buvo 
apie 15, kurie atstovavo socia-

net 5 pašelpinės (beje, šešti 
buvau pamiršęs iš Norwoodo — 
tik nepamenu vardo) ‘draugi 
jos. Na, ir jus čia, taip sakant 
visi rinktiniai kairieji dalyvavo 
te, ir nei vienas nei pusiau lu 
pų neužsiminėt, kad tai čia su 
važiavusi bespalvė minia, kac 
čia jus veikiate po svetima vė.

reivis, kalvis
daktorius — nežiurekim jojo 
r u b ų, j o j o profesijos, 
bile jis tik gera daro, bile tik 
jis taiso ar nors nori pataisyti

Ii, ir tegul,taiso, čia ne kie- 
profesija 

ką noi^ reiškia, bet dar- 
Ir tai lodei mums 
minias ir traukti 
visokiais budais, 

m mumis bus

o kas-gi sutvėrė 
bas Anglijoj, Ca

lc i tu r, 
vis Grigaičio darbas? 

gal Grigaičio šalininkai- 
ai tai padarė? Kur-gi 

čia jūsų logika? Kur sveikas 
protas? —

ba jų skyrius. Lieka dar tik 
patsai Centras ant naujų pa
matų pastajyti.

Mes dar 
venime re 
nome. Rr 
liucija praėjo pro

savo, lietuvių, gy
vulinei jos neįvyki- 
įsijos didžioji revo- 

mus, lyg 
pro šalį. Lietuvių Komitetai 
tebėra rankose senųjų ponų, 
buržujų ir klerikalų rankose. 
Negana to, šitie ponai ruošia
si į musų darbo žmonių atsto
vus prieš visą pasaulį, prieš 
kilų kraštų darbo žmones, ei
nančius prie socializmo.

Bet laikas jau ir musų dar
bo žmonėms susiprasti — ga
na klerikalams bei buržujams 
vergauti! Mes turime atmin
ti, kad tik prie socializmo mes 
pasieksime gerovės...

dėjo žudyt balt
sakymas turi

apie sm
vomis...

v u z

Nesuskaitomą daugybę 
kartų darbininkiškoje spau
doje buvo aiškinama, kad 
karės kaltininkas yra stam
busis biznis, nes bizniui ji 
neša didelių pelnų. Bet jei
gu reikia dar naujų tos tie
sos prirodymų, tai galime 
atkreipt jūsų domą į tą įtek
mę, kurią padarė į šios šalies 
bizni naujojo Vokietijos ka
nclerio kalba.

Ta kalba iššaukė staigų 
kompanijų serų kainų kili
mą. Net ir kapitalistų spau
da tatai atviriausiu budu 
pažymi. Chicagos “Daily 
News”, pa v., praneša, kad 
bėgiu vienos valandos po to, 
kaip Amerikoj tapo patirta, 
p. Michaeliso kalbos turi
nys, pakilo daugiau, negu 
vienu punktu, United States 
Steel korporacijos ir Beth
lehem Steel kompanijos se
rai. Taip-pat pakilo 
.International
Marine kompanijos, tabako 
'.trusto Šerai ir k. Ir kaipo 
'.priežastį to pakilimo, minė- 
tasai laikraštis nurodo, kad 
naujasis Vokietijos ^kancle- 
ris nepasakė Vokietijos tai
kos sąlygų, užgyrė pojurinių 
laivų veikimą 
mėgino sustiprint karingą

Redaktoriaus 
m t vienos popieros pusės, be to 

Redakcija pasilaiko visas tei- 
umpintį). Netinkami spaudai raštai naikina- 
i bėgiį/ dviejų savaičių autorius pareikalauja 

įai persiuntimo lėšoms apmokėt.

šmeižiain, tai čia jau, draugai, 
toks apsireiškimas yra hoten- 
totiškas, nes kas man valia, tai 
tau nevalia. Kur-gi matyta pas 
socialistus tokis užsi varinėj imas, 
fanatizmas, ir nežinia nei kaip 
Čia pavadinti jį. Ir tai vis vai
siai vieno musų išvažiavusio 
kairiojo-tarptautinio socialisto.

Antras jų argumentas, tai 
kad neva todėl Grigaitis sutvėrė 
LDT., kad jis norėjo atkeršyti 
dg. Kapsukui ir pakelti savo 
autoritetą, ir tam panašiai, (ie- 
rai, drai 
panašias 
n ado j, Amerikos S. P 
— ar tai 
Ar tai

jus dabar užtai jau prasižengei 
prieš socializmo principus ir li
kote oportunistai, social-patrio- 

k i tok i, kokiais lik var- 
krikštijat kilus. Nega- 

jųs toj pačioj konferem 
kada iškėlėt klausimą kas 

visi kalbėdami 
LDT. ir jos tvėrėjus kai

mams, i)ci tiesiog jie užims mu
sų vietas, o mes galėsim vėl eiti 
toliau į mišką (į minią) ir jieš- 
koli daugiau grybų.

Da vienas faktelis. Pažvelg
iau) į dabartinius Rusijoj atsi
tikimus. Ar ten carą su visa jo 
biurokratija nuvertė tik vieni 
socialistai? Ar ten pirmiausiai 
neprisidėjo tie bespalviai darbi
ninkai, paskui kareiviai ir 1

lobių augimas. Todėl tas bi
znis negali but Amerikoje 
prielankus taikai.

Bet įdomiau gal dar, negu 
šita tiesa, yra patirt ir ant
ras dalykas, kurį tokiu pa
girtinu atvirumu išdėstė mi- 
nėtasai kapitalistų spaudos 
organas.

Jisai pripažino juk, kad 
Amerikos kompanijų Šerai 
kįla nuo to, kad Vokietijos 
kancleris pasirodo esąs aky- 
plėšiškos junkierių politikos 
atstovu. Kuomet Vokietijos 
valdžia viešai prisižada ne 
tiktai nedaryti jokio žings
nio, vedančio 
kuomet ji griežtai atmeta vi
sokią mintį apie šalies sude- 
mokratizavimą, — tai Ame
rikos lobininkų biznis ima 
kilti, kaip ant mielių.

Ką tai reiškia? Tatai rei
škia, kad Amerikos kapita
las visai nėra uži'nteresuo- 
tas Vokietijos tvarkos ir jos 
žmonių būvio pagerinimu. 
Priešingai, jo interesams 
pageidaujama, kad Vokieti
joje gyvuotų ir toliau des-

ąpsireikšti
li labai apgailėtinas 
Sąjungai gręsia pa

jau mes 
toli nuėjom,

kuris tuo kart ten dirbo 
ryloj aus 
da bosui 
vo tame 
davinėjo 
m ui. O 
jau 
išvydavo lauk 
taip kol daugumą drąsesnių iš
vaikė, o likusieji daugiau jau nei 
nesapnavo apie uniją. Ir dabar 
tas žmogus bando savo darbus 
verst ant negrų....

Toliaus, tas b. komitetas sako, 
kad, ant galo, negrai tiesiog pra- 

vc i džius. Šis pa
tiek tiesos, kiek 
įką su devynio- 

Kick žinia, tai 
puolė baltveidžius.

Kaip kad 
kad buvo už-
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Kaizerizmą Vokietijoj ga
li sugriaut tiktai jos žmonės. 
Ir Vokietijos žmonės jau 
ruošiasi prie to. Karė įvedė 
šalį į “aklą skersgatvį”, iš 
kurio dabartinė valdžia ne
gali jos išvesti. Tiktai 
sikratę savo valdonus ir pa
ėmę šalies likimą į savo ran
kas, Vokietijos žmonės su
ras kelią prie taikos ir ge
resnio gyvenimo.

Ta mintis Vokietijos liau
dyje šiandie bręsta ne die
nomis, o valandomis. Ir jos 
brendimui gali tiktai padėti 
tokia permaina vyriausybės 
viršūnėse, kokia dabar tenai 
įvyko.

Vokietijos “laikinoji val
džia” nori karės iki galo. 
Tad žmonės pasirūpins, kad 
apsiėjus be jos.

Atsakymas e. st. louis 
ILL., LIETUVIAMS 

BIZNIERIAMS.

KARES IMTINIAI PRAŠO 
PAŠALPOS.
/

Naujienų Redakcija gavo ši
tokį laiškelį iš Vokietijos:

Lauban 1. Schl., 29-1-17.
Gerbiamieji! — Kreipiamės į 

Jus nulankiu prašymu, ar nega
lėtų Šelpiamasai Komitetas su
teikti mums pašalpos valgomais 
daiktais ir drabužiu.

Mes esame paimti nelaisvėn 
iš vųkiečių kariuomenės užimtų 
vietų Lietuvoj. Giminės pasili
kę namie negali suteikti mums 
jokios pagalbos, dėlto kad jie pa
lįs pagalbos 
joje neturime giminių, kurie ga
lėtų mus sušelpti. Vargstame 
labai ir musų vargas kasdien ***»
darosi didesnis. Susimildami, 
sušelpkite, jei galite.

Pasirašę: Juozas Davidonis 
No. 2129; Kazimieras Giedraitis 
No 11577; Aleksandras Gromat 
No 438; Maijcijona Mockus No 
1768, įBarackfc 7 B, Gefangenen- 
lager Lauba

rašytų-nors kiek teisybės. Ar
ba kad nors taip, kaip kad ra
šė vietiniai anglų laikraščiai. 
Bet dabai; tai, tiesiai sakant, ap
silenkė su teisybe. Jie nežino» 
ka rašo, v

Ir štai tas biznierių komite
tas sako, kad kompanijos šiais 
metais privežė negrų kažin kur 
iš Pietų ir jie čia atvažiavę su
laužė darbininkų organizacijas 
ir unijas. Bet ištikro tai kom
panijos privežė tų negrų ne vien 
šįmet, o daug daugiau pernai, 
kada streikavo skerdyklų darbi
ninkai. Vienok nereikia užmir
šti ir to, kad streikavo ne vieni 
baltvcidžiai, o ir negrai, kurie 
jau nuo seniau čia dirbo drauge 
su baltveidžiais 
s t reiki a ūži 
no iš Pietį 
laužiu 4.
ir lietuvių tarpe 
rių komitetą 
Dabar 1 
sulaužė 
Aš pa k lai 
to. kokias 
unijų, negrai 
sulaužė? O 
Juozo ar kok

“Naujienų” n r. 165 pora Jie 
tuvių biznierių (saliunininkų) 
pasikvietę į talką savo barten 
derins bei vaikus ir kostume 

r rius, kad jau duoda vėjo tai duo 
da “Naujienoms” už neteisinga: 
žinias ap 
muštynes 
veidžiais; 
masinę 
Nežiūrint 
imta 
musu c 
nesuprato ir palaikė 
už korespondenci j as, 
gai surašytas per kokį tai biz
nierių; kurį tas biznierių komi
tetas vadina “bepročiu.”

Nesakyčiau nieko, jei tie tei
singieji biznieriai su visu buriu 
savo pagelbininkų ir kostumic- 
rių bei vaikų (kaip tai P. Jo-

kad landžioti 
o minister! ų 

ir ten betko malo- 
prašyti. P asisekdavo 

carą v 
• gavęs yra 

atminimui net meda- 
Pa tekus rusų buržu- 
į ministerius, M. Yčas 

įsikraustė iš prieaugės ir į 
vienos ministerijos 
mo) vidų. Bet tepaim 
pačią ministeriją į 
kas darbo žmonių 
kaip Kcrenskis 
kiti, tuoj klerikalų talkinin
kas M. Yčas išlėktų lauk.

Pažangos part i j on priguli 
net tokie aršus klerikalai, kaip 
Rygos kun. J. Rikinas. Užtat 
pažangiečiai ne fcik niekuomet 
nekovoja su klerikalais, bet 
visuomet juos palaiko 
budu, turime

vosi santarvėje su klerikalais 
ir paskui juos ėjo. Drauge 
su klerikalais rašė visokias 
“gintarines 
sų nuverstiesiems 
tains, prašydami 
via m s mielaširdystės, įieško 
jo augštų titulų ir lt. Jie taip 
pat darbavosi drauge su kle 
rikalais ir še 
ei jose, kame 
šiais biurokrataiis, kaip ir ca
ro tarnai.

Visi jie vengdavo viešos vi
suomenės kontrolės, neduoda
vo visuomenei jokios savo 
darbų apyskaitos. Patįs 
tremtiuliai prie šelpimo orga
nizacijų nebuvo prileidžiami, 
viskas buvo prisakoma iš 
centro, iš augšto. Dabar jau 
daugelyj vietų tremtiniai patįs 
prašalino Centro Komiteto

F tinus liduvit Dienrtitit Amirikoje
NA UJIENŲ BENDRO VE i ne 

^Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
ginėjams išanksto užsimokėjus:

Metams....................................$6.00
Pusei mėty........................... $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

Metams ................................ $5.00
Pusei metą........................... $3.00
Trims mėnesiams ...........

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

Pakeitimas Hollwego Mi- iupą šalyje 
chaelisu reiškia pergalęią 
Mutinių Vokietijos milita

Juodveidžius 
kompanijos gabe- 
balveidžių streik- 

d si rado ir ant vietos, net 
?, ką ir tas biznie- 
žino gana gerai! 

as link to, kad negrai 
organizacijas ir unijas, 

įsiu biznierių komite- 
organizacijas, apart 

galėjo sulaužyt ir 
■jai švento Jurgio, 
a kita? Juk mums C 4.

gerai žmoni a, kad kompanijos 
gabeno negrus vien kovai prieš 
unijas. Jos naudojos jų tam
sumu ir pigumu, o ne Jurginių, 
Juozapinių ar kitų organizacijų 
lausymu, kurios kompanijoms 
nęapeina. Už unijų laužymą ir
gi negalima vien juodveidžių 
kaltinti. Ba prie to darbo pri
sidėjo ir baltvcidžiai. Štai tame 
biznierių komitete, kuris verčia 
bedą ant negrų, randam vardą 
veno asmens, kuris prisidėjo 
pri(> sulaužymo tik ką besitve
riančios molderių unijos. Ka
dangi toj fandrėj dar lig tam lai
kui nebuvo uni jos, tai molderiai 
ėmė slaptai organizuotis, o su-, 
siorganizavę manė pareikalaut 
daugiau algos ir žmoniškesnių 
darbo sąlygų. Ir štai prisirašo 
ir tas biznierių komiteto narys,

atėjęs į dirbtuvę išduo- 
visus tuos, kas tik bu- 
susirinkime ir taip iš- 
po kožnain susirinku 

bosas visus tuos, kurie 
buvo prisirašę prie unijos, 

dirbtuvės ir

mai. štai Dirželio 1/ a. 
uojant lietuviams 

pikniko, parengto per Š. K. 
’. D., lietuvis J. M., būda

mas gana girtu, užpuolė ant ta
me kare važiavusio 67 metų 
senumo negro ir taip sumiišė ir 
suspardė, kad jį išnelė, kaip ne
gyvą, o ligonbutyj turėjo daryt 
operaciją. Ir tai buvo užpuldi
nėjama koliai, ant galo, įvyko 
masinė skerdvnė ir liko sude- 
ginta keli šimtai namų. Bet dar 
ir dabar nekuric šneka, kad kaip 
tik kariuomenė išvažiuos, tai ir 
vėl negrus šventysim...

Toliaus biz. komitetas sako, 
kad lii-pos pirmą, nakties laiku* 
susiorgnizavo 250 negrų ir lau
kė kol jų bažnyčios varpai sus
kambins, o tada eit ir išpiaut vi
sus baltveidži

i\e, draugai, Kol jus prikai- 
binsit tiesiog prie Sąjungos 1 
narį, lai aš tuo pat laiku prikal 
binsiu jums prie LDT. 5, o gal 
ir 10 narių, kurie su laiku taps 
tokiais socialistais, kaip kad ii 
jūsų tas vienas tiesioginiai pri
kalbintas prie Sąjungos, arba 
k a i p i r m c s patįs 
k a d esam, nors seniau ii 
tik laipsniškai priėjom prie to. 
ir tie bespalviai prikalbinti prie 
bespalvės LDT. gali nelik likti 
paprastais socialistarš", bet gali 
jie ne vienas tapti vadais sočia-
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South Paulina Street

Sveikatos Skyrius

Balnis ir Pundinas, savininkai

HORN AI
EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS

maroku

komai

Dr. A. Montvidas

OFISO

LIGONBUTYJE

priduoda

NUO
KRAUJO

LIGŲ

na s yra 
šlaunie: 
žino i

ambicijos?
i_:.„..... , ________________ ,, ______
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu

stubas 
gelbėt 

krikščioni*

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 26 metai

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

ma
džiamiuj
sus ir kr
vien tik blogus.
gal jus sakysit
nėra parašyta,

komai atsiranda 
ojų larppirščiuo-

ir artimų 
Kaip matote, 
saugus, kad 

Tūli tėmyto- 
mirtini 

carci uo

tui. Pasveikę kiek, apleidžia tą 
dejavimo vietų, tai į jų vietas 
jpribuna kiti baisiai sužeisti ligo
niai, net baugu ir žiūrėti.

netiesa.
. komitetas
i tų laikraš- 
negrų žiau
riai’ nepasa- 

erumą? Ma- 
komitetas nežino 

laikraščius, kurie

miške. Ilgai 
susirinki- 

n e gali u, nes liepos 25 d. 
S. of A. 

J. D. B—-tis.

ia tai jau stačiai ne
ės liepos 4 d. ne tik 
negrai nedarė jokių 

susirinkimų, bet visiškai jokis 
negras nepasirodė ant gatves.

komitetas sako, 
>altieji užpuolė

s patinka. Nugriauna 
yniško gyvenimo tiksi: 
ę. Dar neviskas. Nei: 
nuo didmiesčio, kur kn 
praleidžia šatruose savo

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

ir im
kokios pasekmės

eina žemyn.
atsiranda gaivi
nai buvo rašyt
galima prašalinant priežastį, 
kuri jas daro. Resorsinas ir tū
li kiti vaistai gali pagelbėti, jei 
priežastis odos uždegime arba

ant nakties ištepi 
spiritu 
pridėti

gerų žmonių. I aigi, niek 
i, kam jus smerkei vi
liu baltveidžiai žudė ne 

gerus? Bet 
ant kaktos

viena vakarų štai Ką 
u. Ateina būrys paru- 
areiviu, susikabinę su 

priemiesčio

kraujo į jį, mažu susiplojo ar 
kitaip susigadino jo tūlos celės, 
mažu puolimas mechanišku bil
du buvo padaręs uždegimą jame 
Bet jei neatsitaisė tas centras į 
trumpą laiką, jis jokiu budu ne
beatsitaisys po 24 metų. Bet jei
gu jus nežinote tikrai, ar puoli
mas buvo priežastimi jūsų kal
bos sugadinimo, ta gali kartais 
atsigriebti 
turi tokį 
stabdo jų 
reikėtų ei 
cialistą 
dytoją
Bet ir tai išgydymas abejotinas 

tų ilgą laiką, jei ir butų

Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metu atgal, turėti tą pati mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, ti 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut būti

Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, L 
spėkos protui ir kūnui, kuriais gali didžiuotieš. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa 
sekines teisingu gydymu. ■

sutrukimą skuros, spuogus, rudas pi ė Imas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą švaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

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

nuo pat pažasties iki 
lokiu budu yra svarbu 

ir kairiojoj ar dešiniojoj 
ir katroj vietoj. Gurgi- 

ino vielą irgi reikėtų žinot, tuo
met tik galima butų ką nors pa- 

jis nevis u ome t reiš- 
daro-

veiku, nemaniau 
si taikė ligai 
griebė mane

susnn tįsimo pa 
bos sugedimas 
lančia • kalba.

Mat tūlos ypatos 
nerviškumą, kuris 

kalbėjimą. Tuomet 
pas nervų ligų spe- 

irba taip sąžiningą gy- 
ir bandyti išsigydyti.

tų negnj norėjo vėl užpult balt 
veidžius, 
• • • v -•fsirnaise. 
sąmonė, 
kad niek

. Š. iš Kenosha, Wis. rašo: 
Turiu 27 melus. Esant tri- 

i ant galvos ir 
ekme. buvo kal- 

Turiu užpuo- 
\r galima išsi- 

yl ir pas kokį gydytoją eit? 
Atsakymas. — Vilties nėra, 

kad jus galėtumėte pataisyti sa
vo kalbą. Smegenyse yra kal
bėjimo arba kalbos centras, ku
ris liko sužeistas jūsų puolime. 
Kas jame atsitiko, sunku pasa-

For-Thomas, Ky. iki 
matėsi lygumos ir pie

vos. Javai dare malonų įspūdį, 
kadangi tai matau po trijų me
tų gyvenimo mieste.

Aštuntą valandą ryto pasie
kiau Chicago. Bildėsis, triukš
mas, judėjimas virte verda.

Labai man buvo liūdna pa
likti Ohio valstijoje miestą, kurį 
tenykščiai gyventojai, del jo 
puikios gamtos ir septynių ap
supančių jį kalnų — vadina 
“Nauja Roma.’’

Dvyliktą valandą nakties, man 
draugai spaude ranką ir aš sės
damas į traukinį pastebėjau rie
dančias ašaras per jų išblyšku
sius veidus.

Traukinys liego 40 mylių į va
landą 
leiviu

ir po midų 
uit. Malo
nei urėdam i 

tų laikraščių ir nežinodami, kur 
galima gaut, o būdami užsitrau
kę, rase kas jiems už liežuvio 

koinite-

riau, kad bėgiu keturių metų čia 
įvyko daug permainų: nors 
žmonės darbuojasi, bei jau nė
ra LSS. 81 kp. choro nė socialis-

1. Pleiskanų turėjimas 
veido reiškia, kad jų senai 
turėjote galvos odoj ir dab&r jos

Kodėl pleiskanos 
oj, apie tai nese- 
:u Prašalinti jas

Besikalbėdamas su ke 
? nejutau, kaip p ra beg 
• pradėjo švisti.

Tėmijau tekančią saulę i 
gamtą.

Nuo

Ar jųfi esate SILPNAS, NERVUOTAS. arba 
LIGOTAS. Ar jų* nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPS1LEISK1T, ateikit IT tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMĄ, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI y» UŽ
BYRA ir LABAI UŽTIKIME Jei apeiurėjimaa 
pertikrins mane, kad jųjsų liga ne išgydoma, a* 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galit* 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiukam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos až pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų fcmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis bubi- 
taikymai galima visuomet padaryt del ui mokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktai 
kad afi gydau vyrus per 80 metų. Vfe! atšilau

gelbsti 
aejos.

Kietieji (komai. yra išmirki- 
nami šiltam vandenyj ir nulu
pami. Tečiaus da lengviau juos 
nuimt, kada jie suminkštinami 
salicyl i ne rūgštim (20 procento) 
arba aptepami sumaišius tą rūg
štį su keliais kitais vaistais, to
kiais kaip e them, alkoholiu, in- 
diečių kanapėm ar panašiais. 
Taukai gali buti maišomi su sa- 
licyline rūgštim, nes ir jie mink
ština, bet kiti vaistai yra varto
jami kaipo antiseptikai ir skau
dėjimo sumažintojai. žinoma, 
kornus galima tiesiog išplaut, 
bet daugelis nenori kentėt. Iš
rovus korną, reikia jo vietų už
laikyti švariai, kad neužsikrės
tų. Tam vartojami iš vatos pa
daryti rateliai ir kitos prietai
sus.

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais* šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariški; patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

klykė lietuviškai, įtardamos ka
reivius pasmirdusiais drigantais 
ir lt. Tai buvo lietuvaitės.

Kilos, priverstos dirbtuvėse 
sunkius darbus dirbti, neturėda
mos laiko arba iš apsileidimo 
ne j ieško šviesesnio gyvenimo, 
užsiganėdindamos tuščiomis sa
vo mįslėmis, skraidžioja padan
gėse ir už panašias klaidas ir ap
sileidimą mano, jog jos po smer- 
čio danguje drauge 
aiskrimo gaus paragaut.

Tai ve kur užtikau lictuvai

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

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

Silpni, nęrvuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti i sveikatą ir stiprumą.

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

ROOMS 5(l(i IR 507, ( KILLY Bl ILD1NG.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

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

Kadangi kornus tankiausiai 
daro čeverykų spaudimas, tad 
svarbu, kad veržianti, maži, bei 
prie kojos nepritaikinti čevery- 
kai nebūtų dėvėmi. Jei koja 
bei pirštai iškraipyti, juos rei
kia atitaisyti operacija, ar kitom 
priemonėm arba pritaikyti tin
kamus čeverykus.

blogas? Tas taip. Bet juk gali 
rna žinot, kad maži kūdikiai ii 
seniukai bei moters ant baltvei 
džių neužpuldinėjo. Baltvei 
džiai žinojo, kad tie yra 
ti, bet mes į degančias 
o kada ugnegesiai norėjo 
tai balti-civilizuoti 
neleido gelbėt kūdikių iš degan
čių narnų. Aš paklausčiau jū
sų visų, kurie esat pasirašę po 
tuo atsiliepimu — ar to jus ino- 
dkina krikščionybe? Negana, 
kad neužtarėt žūstančių, bet dar 
tyčiojatės iš jų skriaudų. Na, 
o jei jau negrų yra gerų, bet, ži
noma, jus sakote, kad daugiau 
blogų, tai kaip yra su tais bal
tais, ką 67 m. senuką be jokios 
kaltės spardo kojomis? Ap tas 
ir-gi gerai darė? Tame, kad 
kompanijos privežė tų vargšų 
negrų, tai ne negrus reikia kal
tinti ir mušt, o patiems save. 
Kam jus renka t tokius ponus, 
kurie ne jūsų reikalus atstovau
ja, o kompanijų? Čia ne negrai 
kalti, o šis kapitalistiškas surė
dymas. Varėnis.

kaip turtingiems taip 
beturčiams.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tolesniu 
kad liepos 
negrus ir 
baisiau negalima. Bet, girdi 
baltveidžiai neužpuolė negrų, t 
tik gynė savo gyvastį. Na ir ži 
nok kaip dabar čia išeina? C’ž 
puolė ir neužpuolė. Kad užpuo

tų vyrų choro, kurie kitados 
žavėdavo klausytojus puikiomis 
savo dainomis.

Nedėldienyj patekau į LMPS. 
išvažiavimą Jefferson miškuose. 
Ten girdėjau puikių dainų, Že
maites prakalbą apie kunigus ir 
socialistus, diskusijas Zymonto 
su Kukučiu ir kit. Mane labai 
sujudino matant tokį puikų bū
rį lietuvių, padoriai linksminan- 
ties tyrame ore 
dalyvauti tokiuose 
urnose 
esu priverstas stoti į l 
armiją

Būdamas 
sirgti. Vienok pa: 
gera proga, kuri su 
kietais savo nagais, parbloškė ir 
supažindino su ligonbučiu.

Ligonbutis išrodė man baisiu 
Tarp visokio amžiaus sergančių 
įvairiomis ligomis žmonių buvo 
rr šiaip sužeistų —‘sudaužyto
mis galvomis, užmuštomis aki
mis. Vieni be rankų, kiti be 
kojų tam tikrai pritaisytuose 
vežimėliuose važinėjos kampas 
iš kampo, lyg vietos j ieškoda
mi,kurioje ir kada galėtų atras
ti savo pražudytą sveikatą.

Lovų pristatyta pilni ‘kamba
riai ir visos jos užimtos vien li
goniais. (iydytojai, nursės

merginomis 
dirbtuves 
variojo bjauriausius žodžius, iš 
kurių kiekvienas doras žmogus 
pasipiktintu. Na, ir žaidžia su 
merginomis kaip tik jiems pa
tinka... Merginų tarpe matyt 
buvo kelios ir moterįs. Aškiai 
girdėjau, kaip jos kalbėjos ir

į uzsitęsimą jie 
lugti ir sunaikina 

ias budavųnes. At- 
kad pūliai pasiekia ko- 

sąnarius ir pagimdo pavo-

Pasveikęs vaikščiojau ligon- 
butyj, kur suradau nemažai ir 
lietuvių. Bet ligonių prižiūrėto
jų negirdėjau nei vieno kalbant 
lietuviškai. Progai pasitaikius 
paklausiau nursės, kuri taip 
mandagiai prižiūrėjo mane lai
ke sunkios mano ligos, ar ji pa
žįsta nors vieną lietuvaitę įnir
šę šitame ligonbutyje?

“Pažįstu dvi lietuvaites grin
dų plovėjas, bet ne nurses’’, — 
atsakė man nursė. ■

priežastim masinių skerdynių. 
Bet dabar tyrinėjimai parodo, 
kad dar savaitė laiko atgal balt
veidžiai neleido negrų eit šaly- 
gatviu ir policija baltveidzių už
tai neareštavo. Vienok daleis 
kim sau, kad ir butų taip, kad 
250 žmonių nutarusiu išskerst 
83,000 gyventojų, būdami gink
luoti ir nepaisydami kas su jais 
atsitiks. Tai ar 4 policistai bu
tų juos išvaikę ir dar sugaudę? 
Tai jau tikra nesąmonė.

Toliaus, biz. komitetas sako,

PROF. DOCTOR COATES
kaptls ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIĖKA ATYDA, kadangi ai EG7;AMT.
NUOJU

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami

Amerkos lietuviai yra papra
tę ant kojų pirštų sutrintas “pū
sles” vadinti k omais, todėl ir aš 
čia jas taip vadinsiu.

Nors jau buvo kilų rašyta 
apie kornus ir jų gydymą, bet 
ipanęs klausia net keli žmones, 
tarp jų J. J. M. iš Sheboygan, 
Wis., kad paaiškinčiau, kaip nu- 
gydyli juos. Nors komai nėra 
liga, bet daugelis nuo jų kenčia, 
nervuojasi ir sugadina kartais 
apetitą, k /tais gerą ūpą, tai vis
gi yra reikalas apie juos kalbėli.

Paprastai komai atsiranda lik 
ant kojų pirštų, bet gali atsirasti 
ir kitur. Yra lai peraugimas 
virsti limo odos sluogsnio tūlo
se vietose, kuris slegia artimas 
odos budavones, verčia jas su
mažėti ir neišsitekdamas auga 
vidun ir daro spaudimą ant ner
vų galūnių, kas pagimdo skau
dėjimą. Ta peraugusi oda yra 
kieta arba minkšta, todėl žmo
nės turi arba kietuosius arba 
minkštuosius kornus. Kietieji 
paprastai atsiranda ant mažųjų 
pirštų, ypač mažiuko, o 
tieji ant didžiojo piršto, 
šiliuką ir kitaip.

Didžiumoj atsilikimų 
nieko blogo nepadaro, bet kar 
tais per ilge 
ima pūliuoti 
giliau esant 
si tinka

Tokš jos atsakymas nustebino 
mane. Aš pasisakiau jai, jog aš 
pats pažįstų bent keletą lietu
vaičių nursių, kurios dirba ki
tuose ligonbučiuose.

“Jauni lietuviai tai tankiai pa- 
ligonbutį, bet bėda 
jais, kad negalima su 
kalbėti angliškai. O 
ipsunkina juos sun

kiose jų valandose. Ne vien 
juos, bet ir mums pridaro 
daug nesmagumo ir nuovargio, 
_ paaiškino vėl nursė.

Staigu atėjo man mintis. 
Patsai savęs paklausiau, kur 
musų lietuvaites merginos, kuo 
jos užsiimu ir kokią naudą žmo-

Jeigu pirmiau nebučia susipa
žinęs su progresyviškomis lietu
vaitėmis, tai, be abejonės, kad 
bučiau nedrįsęs prisipažint save 
lietuviu esant.

Orlaivininkas.

—r iii«k

jo padauginimui galvos odoj, 
sykiu ir veide. Karštos aplika
cijos ir masažas gali buti pavar
toti.

2. Žilumo sulaikymui nėra 
budo ir nereikia tikėt tiems fel
čeriams, kurie parduoda neva 
vaistus žilumo sulaikymui bei 
pašalinimui. Nudažyti plaukus 
galima bet ne žilumą išnaikinti.

3. Klausimas neaiškus. Ne
pasakoma, net kurį šoną ir ku
rią krutinės pusę, skauda. Gali 
būti plaučių plėvės uždegimas, 
gali buti džiova, gali būti širdies 
organiška liga — tai kas link 
krutinės, bet jei ta dalis, kur 
yra skilvis, vadinama krutinę, 
gali buti skilvo kokia liga. Šo-

lietuvaičių eina ten, kur liepi: 
arba diktuoja joms kunigai 
Gražias su sve ikais dantimis pri 
sikalbina sau jie už gaspadines 
kitas pašventinę nustumia 
klioštorius, užvardinę jas ini. G. P. klausia:

1. Ką reiškia turėjimas pleis
kanų ant veido ryte ir kaip, jas 
prašalinti?

2. Pradėjus 
nuo. 21 metų 
būdas sulaikyti žilumą

3. — Per 3 pastaruosius ipe- 
lus jaučiu krutinės ir šono skau
dėjimą ir giliau kvėpuojant lig 
vanduo gurgia šone. Kas gali 
but?

Pranešam Savo Draugams ir Kostumieriams, Kad 
Mes Savo Rakandų Krautuvę Perkelėm į Savo 

liaują Namą 4536

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate
Kuomet jųsą kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, lai jus žinosite, kad aš tai padariau.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiurčjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatemytas kfių daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nčra išsigydymo. Aš norių turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

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

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai. ų; j 3

Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare; ?
Nedėldieniaia nuo 9 iki 12 dieni.

Or. Oakwood
1645 w: 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO

SILPNI > ATEIKITE
NĘRVUOTI V h* I PAS MANE
SERGANTI W I iBJFRi I TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno 1 Aj miesto vėliausias Europos metodas grydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su patymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryiiaus, Berlinj'lr 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mažinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarų del PASIKALBĖJIMO UĖDYKA. Atminkita, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų liftas viri 30 metų. Aft iigydžiau Šimtus, ir Ugydy- 
siu jus. Neatidėliokit, ateikite Šiandien.

30 m. Prakt. ir šimtai išgydytu vyry-Tai mano reputacija

sitinka retkarčiais 
kaulų uždegimas, 
komai nėra taip 
juos palikus but. 
jai skelbia, buk tokie 
guzai kaip sarcoma ir 
m a (vėžys) gali prasidėti ko j o 
se nuo kornų.

Minkštieji 
tankiausiai 
su, ką tūli sumaišo su kojų nu
šutini u ir vadina tuo pačiu var
du. Salicylinė^rugštis yra var
tojama suminkštinimui jų ir 
tuomet lengva nuimt. Kojas 

ir vakare ir 
kampariniu 

Tarppirščiai turi buti 
vilnonės vatos dieną ir 
Jei šitokis gydymas ne
reikia tam tikros oper-

gmę savo gyvasų ir 
buvę užpulti, lai tas

Ant pabaigos biz. 
betlavoja, kad neturi 
čių, kurie rašė apie i 
rūmą ir lt. Kodėl < 
ko ir baltveidzių 
lomai, tas b 
nei to, kad 
rašė apie tą 
dabar galim 
laiko bus galima 
inai, kad tie vyrai

GYDAU visus LIGONIUS PATS.

S 606-914
norhi pra&nlinti nuodus ii jųsų gydymo systemoe vienu gydymu, 
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖLIOM8: 10 ryto iki 3 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor 

Friel Siegel Cooper A Co.



Parankiusia SiuvamaMasina

•SB

KŪLIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St Phone Drover 9757 Chicago, IIIHUSO VC

Citizens Slate Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

pus

Tel. Yards 6789

Vienatine Lietuviška Krautuvė

nius žiedusma

Scholl Studio
Geriausias

fotografas
Not# 1553 Milwaukee Avenue

Arti North Ave. ir Robey St

Mes rekomenduojame Jį

savo pa- 
išsinešins

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

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

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

Baisus, sudrasl 
veidas nusiramino 
ranka darė kryžių ore

“Absolve te”, — t

Gramofonai 
$10' iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordųREIKALAUJAMA vyrų 

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

gas.
Moteris apkabino jo pečius sa 

vo rankomis
— Sesuo

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOX AI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

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

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

? — užklausė 
riminei.

sušuko niir-

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS 
SVIETO DALIS

Del Patarnavimo Depozito
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
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.

Šitas Pečius yra vėliausio išdirbimo
(Su gesu ir anglimis) vartojamas vasarą ir 

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

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

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

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

Siuva geriausia ploną ir storą audinį, atida
rant viršų ir mašineriją išsikelia su M Q 

viršum. Su visais prietaisais. Tik po ■ O»wW
Mes išmokinam siųt, jeigu nemokate.

žąsiena apsirijo.
O, kčiiL-gt~4aip ir la 
Pagailestavo sodietis 

bebutų jau musų skaudęs
— Nebeskaus ijr taip 

lies smarves jgibugęs, 
už žalių girių, augštų kalnų, toli, 
bent hįr į Viatkų. %

(IsSAlegorijų Vaizdai)

’elephone Humboldt 1278.
M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurraa. 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų L Erų.

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

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

ilgQ, kad butų g 
da, kad butų nu 
bešnekant, šiai 
Žniakt po kojų...

lokių naujiena isgirdusios, 
ūkininkės nebeturėjo laiko ne
tik rykščių susijieškoti, bid nei 
žodžių pabaudimu 
palikusios kiaulių 
nėjo iš kiemų, ke 
k lausdamos:

Kame, kas, k;

Visokių didumų lovos
springsai

iš įvirtos minkštos plieninės drūtos, 
padaryti. Geriausia pasil- $ Jj QC 
sėjimui, tik po .............. Htuvv

pasi- 
nu- 

plėšė raiščius nuo savo veido ir 
pasilenkęs tarė:

sėtom

Išblyškusi mielaširdystės se
suo, kurios pareiga .buvo pri
žiūrėti ilgas eiles sužeistųjų, lau
kiančių pirmo traukinio, pake
lyje į ligonbutį, — prisiartino

Kaip aš galiu mirti girdė
damas griešninko balsų?

Jai buvo liesa. Nųrsi mote
riškė atsikreipė liukui žmogaus, 
kuris vis dar reikalavo kunigo 
ir tarė:

I lenrieta Lestonde, 
sake jis drebančiu balsu 

Kunigas atsisėdo. Ji; 
liuosaVo iš moters raid

Aš ('su didelis griešninkas, 
iš negaliu v’skų išpasakoti. 
Kokia sunkiausi nuodėmė

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

ir bengias dalykas!...
Kiti net susigėdo, atsiminę 

kaip tai jiems patiems neatėjo

- A, še Imta i-piemens I Bu; 
jums, bus jums!

Ir butų buvę, kad pačių ūki 
ninku, kų ūkininkų -— viso so 
džiaus akįs nebūtų netikėtai nu 
krypusios j ulyčgalį. Piemens 
nebtekę kiaulių, puolo, persi 
gundę, paskui jas, tik ne -alsi pra
šinėdami įpykusių ūkininkų, c 
šaukdami ištolo

Dedi

klinigas.
Aš bučiau vedęs jų, bet kuo

met ji apleido namus, šventa 
bažnyčia priglaudė mane.

Pasi ga i lėk m anęs,—m aklavo 
kareivis.

—Ar tu
Kunigas

Mielaširdystės sesuo tai pa teini 
jus prisiartino.

- Kas 
reikalai! ja 
klausė jis.

- Bet jus mirštate

dienų pas'kiso po pazascm t; 
kų buvo susitaisšs, ir išėjo į lai 
kils. Visų diena ilngačiavo pr 
kiekvieno nusmaugto žasvčio

O švelnumas!
Ir kaip pradės kiloti, kai] 

pradės vartyti ir žiūrinėti visur 
kur dera ir kur nedera, kaip žy 
dui k romų atrišus, beklegėda 
mos, besikumščiodamos, tai vis 
ka pasaulyje užmiršo.

cm nešim, svyravo c
mo, šnekučiuodami
diena, o gaili rasa,

juodi, kelmuoti, lunku išriesti 
antakiai taip ir kilojosi, taip ir 
kilojosi: lengva buvo įspėti, jog 
buvo linksmas.

Nustebės bures iškarto žodžio
V v

neteko. Bet /pažvelgę į linksma 
Nikodemo veidą, vienu kartu su

senęs betraukdamas. -- Namo 
prie* gyvulių! Ar-numanote, kr 
jie vieni lenai jums pridirbo?

Netaip griausmas, tarkštelėjęs 
i t irpą vištų, išblaškvtu i as

mielaširdystės sesuo, - -.jis pri
sipažino kaltėje — Dievas atleis 
jam*, aš irgi.

O kas tu esi 
neregys kunigas I

1 lenrieta!... 
damas kareivis.
iš kunigo rankų ir mėgino pasi
kelti, bet lai buvo jo paskutinė

Išleidžiamas stalas nuo 42 
colių iki 5 pėdų.

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

BURKEBARBER SCHOOL
iy.6?2 W. Madison. SU Chicago, III.

Mano nelaimingas žmogau 
čia nėra kunigo.

Aš negaliu mirti be išpažin. 
», be absoliucijos, — buvo ai 
ymas. — Kunigų atves

paskutinės jiegos pirmasis žmo
gus. Aš noriu spavipdoties 
pirmiau negu mirtis pagriebs 
mane...

ipsivedei su ja f
Mudu susiginčijova — 
apleidau. Kuomet aš 

, ji buvo žuvusi — įgu
lta ir be skaliko Pary
tai buvo apie dešimts 
4al. Aš j ieškojau, bet 
i atrasti jos.

) tavo vardas? — už
klausė kunigas persimainiusiu

pasigailėjai jos?
negalėjo matyti, bet 
Abiem rankom jis 

griebė mirštantį už gerklės.
-—Tėve dvasiškas; — jsimaiše

lai lapes, sako maita!... 
Ir, šautuvo galų į žemę a 

męs, ėmė kimšti pypkų. N< 
jo parodyti šaltų veidų, bet 
sos jo veido rukšlelės virpėje

Baudona, didelė, kaip trikojus 
dugnas, saulele jau slinko že
myn. Jos spinduliai tryško į vi
sits puSds, raudonai nudažydami

Ar norite mokėti už siutą t 
$18.50, $20, $22.50, $25, $35, $40. | 
arba augščiaus. Už tas kainas galite gauti siutus, ■ 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- J 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus. ■

BRIDGEPORTO KRIAUCIAlf 
3310 So. Halsted St. Chicago, III. S

A. J. ŽUKAUSKAS ir \V. VALANTINE L 
Savininkai. w

ŽEHKPHHOH » f I 1 IM11 I On 1 1 I O I O I O i O 1 I

Sugrįžęs Dėdė Nikodemas net 
rankom per strėnas papliauškė
jo. Įpykęs, nebesižinojo. ant ko 
atsakymų mesti: tai save kalti
nio, kam atsitolinęs, tai pieme
nis, kam apleidę, tai senes, kam 
davęsis įžagti, lai. pagalau. jau
nikles, kam nemikliai sukėsi ir

namo vcrz.es; piemens 
darni, nesigailėdami, 
jas čaižė. Ūkininkai 
darbininkais, padargais

laiminga žmogystė. Jo akįs 
buvo aprištos, jo rubai buvo ka
reivio. Jo kūnas buvo šrapne
lio sudraskytas, kurio šmotai 
taipgi apjakino jį. Mirštančio 
žmogaus balsas išbudino jį. O

Susirinko pikti vyrai. lig 
labai rūsčiai raukėsi, anči d 
karpė, bet nė vienas 
ko čia jie susirinko, 
reikia dabar padaryti, l ik vie 
nas, nei pats nepajutęs, išmin 
tinga žodi ištarė:

Parduodu: geriausius 
| Columbijos Gramofo- 
a nūs ir lietuviškus rekor- 
i; dtis,' Elgino laikrodč- H HRH 
c liūs, Diamontus, auksi- H 

auksines rašomas plunks- ■|į\WX|Į 
nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- BiWI J

tukus, peilius (Silver ware), geriausias » lr~^|( 
britvas ir pustus, revolverius, gasinius, ll 
gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem
peles (flashlights) ir tt.

Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuvis 
kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų 
nuo 
siunčiu ant pareikalavimo dykai, širdingai kviečiu 

gerb. tautiečius kreip- 
ties pas ma n e, norint 

WML gauti gerą ir teisingą 
tavorą. —Kair/os žemos. ■'

Su guodonep
I JUOZAPAS F. BUDRIK

3343 S. Hoisted St. Tel. Drover 8167 Chicago, III

Piemens, ta’p-pat atgal beg 
darni, uždususiais balsais nedalų 
kų toga tėjo aiškinti, šimes, su 
pratę kad žmonės kų vejasi au 
sis suglaudę, kaip iš svaistyklčs 
ištruko pirma bėgti. Taip, kt 
bežiūrint, gale sodžiaus susirin 
ko kuone visi gyventojai ir ap

Telephone Yards 5032

de pristigo gudrumo... Kegi, 
apverkia kirk vienų negyvėlį.

Dėde Nikodemas tuo tarpu vi
sai neverkė, tik kiekviena lapi
no pasmaugta žąsiukų saviškai 
užsude ir sugrįžo namo. Sugrį
žo, užsidegė pypkų ir, kaip at
sisėdo, taip visų dienų ir prasė
dėjo, nieko nešnekėdamas, vien 
tik didelį durnų iš pypkė; 
damas. Prasėdėjo ir auti 
na. lik prieš-pat vakarų pasi 

-ėtiTe senų savo šautu v 
nedaug hklyzdam

Ištolo, nuo pat s tūles, (inlriiai 
žingsniais žengė milžinas. An 
prtiės nešėsi pagaikštį mažiau 
šia nuo keliolikos sieksnių. Vy 
rai greit pažino, jog tai buv<

ėio paliko... \ iskas bus išėsta... 
Ka hrsakvs išalkę darbininkai?.. <• * C-

Ir žibcnkštės greitumu išnyko.
Na, vvrai! tarė Pctryla 

šun ikaris: tuojau aš susiedei 
kailinėlius nuvilksiu. 1 aigi pui
kiai iškimšime ir pi’ie Dėdės Ni
kodemo pasta lysi nj(', kaipo pa- 

... Bet kodėl 
vieta kliudv-

Mes buvome du, kų jų my
ne. Bet ji apsirinko mani 
su ja išvažiavau Paryžiun,

kuomet jums galas? — S 
PrIrvla šunakaris, jau i 

imas ir peili

regyklos pavylioli 
menėliai grūdos už 

vyresniųjų, visai jau užmiršę 
savo gyvulius. Nebesutūrimos 
kiaulės visųpirma namo parru- 
seno ir netikėtai visus pašalius 
apniko. t kininkės, nesitikėju
sios tai]) anksti guvulių pargrįž
tant, ramiai sau kitur triususios, 
proto nebteko: šen puolo, ten 
puolo, gynė nuo nemandagių 
cinkų visa, kas buvo ne vietoje 
padėta ir jau-jau apuostoma. O

sujudėjus, širdis tyli 
kam nesmilkterėjo, 

jog jei gerai sumanyta, tai tuo
jau reikia ir padaryti.

Dėdė Nikodemas tiesiog su
niekino.

Bene nušauk! Neveltui sa
koma lapę gudrių esant: su laz
da prieisi, o pamėgii 
tuvu, tai dik uodega 
ir tiek /os tematęs. Palaukit 
aš kitaip pamėginsiu.

Per visų naktį Dėdė Nikod 
mas rinko, svarstė, dėstė. Kil

Sulygink Husu Kainas ir Ta vora su Kitu
Jeigu jau esi prisirengęs arba žadi pirki ką-nors iš rakandų, tai nepai 
tavorą ir kainas, tuomet pamatysit, kad mus yra geriausias tavoras

us neregiu, į k i
a. Juk Dėdė lapę nušovei?

Nešaudamas, kliudžiau
Atsakė Nikode 

limynus-sma lingu; 
pavaišinau žųsiena su prietai 
sais; išalkę, daugiau nieko ne 
ly gaudami, turėjo senąsias pap 
jovas suėsti ir, ėdę-ėdę, pastipo 
lapė į laukus išbėgusi, tapiukš 
čiai len-pat urve. Visos lapei

jdgoura
Ir

■0
WWE’S

1

vcrz.es


VICTOR Lietuvių Tautiškos KapinesCHICAGOS ŽINIOS GRAMAFONAI

KITTANNING, PA

Daboja negrus

SCKEnSSKU

Rusiškos ir Turkiškos Ilonos

TURĖKITE

WISSIGDaktaras
Specialistas iš

W 2

inenen

a v

AKINIŲ1415
av

mms

46 st

Drover 7041

APTIEKA

Biru

man

Numirė besimaudydama
NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Moterų Domai
Bet

1801
1806
1813
1830
1834
1838
1841
1846 
1869 
1888

Ir lietu 
viški Re 

kordai.

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

3120
2906
3230

Fox st
Emerald av

1105
1185
3200
3082
337 -
2453
3070
2000

258
109

Aborutis T 
Baublis Jonas 
Bugailisk Anton 
Kaczkowski Jozef 
Kiel i Jos 
Korsak Mike 
Kalinowski G ra c i j a n 
Letuvien Radakcis 
Rukszewicz Jos 
SzipuĮ John

-3403- 
4501- 
11 17 

•1572 
4419 
-4433 
1495 
2166 

-1455 
1813 
1858 

-2022 
-1095 
-854 ■ 
1096 
■1117 
■1572 
-1748 
2036

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

3331
-784- 
1564 
3827
-258-
-2522-jwJohn Petrikis
-2022 
4083 
1436 
1894 
4306
-3765 
2494 
509- 
-258-
1752
1237 Peter Zoumavas 
3403 
■3200 
3082 
2458 
2936 
1679 
1563 
1894 
4306 
3679 
3765- 
3200 
3505 
■2195

1700 W 22
21 st
W 22 pi
W 23rd st 
Coulter st

Mospratt st
Morgan

Morgan st

av 
avr

2494 
1572 
2752 
2036 
o 77 —

P. ERB. Naujienų skai- 
” tytojoa ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Klausiant^ reikia paduoti ląiš 
ko numeris. Laiškai yra šiems

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
IJ ETŲ VISKĄ

Nereikalingas 
Akių—

Varginimas

Bus pašaukta 50,000 
vyrų.

tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jysų akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

12th St. Tel Kedxie 8m 
Baulina. Tel Western II 
B514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago. IR

yra
Karčiojo 

išvalo vi-

Wentworth a 
S. State St. 
Lowe av 

Halsted st

Bitus 2322 W
Jurovich 1804
Petrulis 2122
Baron 2026 W
Jesunas 2251 W 23d pi

itsilankyti į mu- 
didelį išpardavimu 

bus išparda vi Dujama už ia-

— pastovus, darbas. Jeigu jus 
norite įsigyti gerą darbą, atsiša
ukite tiesiai į kasyklų superin
tendentą.
Alleghany River Mining Co., 

Kittanning, Pa.

Del ‘‘Peiktinas žmogelio 
pasielgimas.”

34th St
S Halsted St 
Fisk st 

33d st
Wall st 
f. 36th st.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floraa 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 12-ra GATVE

GERIAUSIS PASAULYJ International pro
sas įkaista per save vartojant gasoline, ke
rosimu arba alkoholį, tesudega už 1c per 4 
valandas. Sveria 6% svarus, gvarantuoja- 
me Jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, o 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun- 
timu $5.00. Adresas:

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

PIRK SAU visa* Plumbavojimui reik
menis tiesiai už ‘’wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply C©.

1637 W. Division St., Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

S. GORDO N
S. Halsted St., Chicago, IR

n us į menes į, 1 
$6, 3 kambariai 
tos gatvės, naujai 
n y čia, Chickasaw

Verstino ėmimo mašineriji 
jau gatava. Iš Chicagos reika 
laujama 25,000 kareivių

SVARBIAUSIOS MUSŲ 
DIENŲ KLIŪTIS.

TKL. Canal 2118

Dr. A. L. YUšKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

174* So. Halsted CHeag*, m.
KanassM l*-4oa gatv

-Michael Paszkist 
—Anton Martinsky, 

Sam Bantowvaris
Frank Kazakackas, 
-Felix Melesky, 8600 S. 
-W. Olszewski, 8713 S.
Kazmre Urnezis, 3553 
eorge Roshinski 3430 
Ludwick Beleyak, 1633 

-Herman Obrekaitis, 3564 S 
Stanely Grikštas, 700 W 
John Pabarškė, 3420 

—Victor Micvis, 3616 S. 
-A. Waseselkoski, 3832 S 
.Charles Mokus, 839 W.
-Peter Akstin, 4232 S 

-A. Wayozas, 4322 S. 
—John Ruzas, 3713 E.

; IŠRADĖJAI
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikaknulanii dyko patarimo ir “Vadovo išradimu 
ką išraat ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvarancija. Bandymai ir 
egzaminą ei j/) s modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Wfishington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

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

-Frank Vidosevie, 
James Shamulis, 
Anton Petraitis, 
Ben Žieves, 326 

Felix Samas, 2620 Lowe av 
-Geo. Dinapas, 3246 Wallace st 
John Jasmontos, 3211 Union av 
Anton Jurich, 3213 Princeton av 
Kazimir Duariditis, 3426 S. Halsted 
John Barsketis, 918 W 34th st

Joseph J. Grozaewicz 921 W 32d st 
B. Jakubowski 2956 Farrell st 
Alex Lubis, 3320 S Mosspratt av 

Teumones, 3228 S. Halsted 
3149 
3356 

Dūlis, 843 34th 
Macoroski 3206 
Waranauski 3417 S 
Juraszka 3254

BIRUTĖS” ŠEIMYNIŠKAS 
IŠVAŽIAVIMAS.

imo, sutinimo

J. J. STASULANIS.
>4t.- ’ x •

Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrument 
tųZi Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką/1* vFuriu ir 
Rekordus j visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime/

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

12-2036- 
12—5 sa
la—4056- 
12—3543 
12—2620
15— 548- 
15 _.564-
16— 1455 
19—2522 
21—258—John 
21—3257 
21—1096 
21—4501 
21—1858 
21-3674- 
21—337—

Turiu geriausi patyrimą perdirb- 
ti iš seno, prasto smuiko ( naują 

geriausią balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas. V
ĮLsu praktikavęs 37 metus
* tų darbą?
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina/taugybę nesmagumų: su- 
bėgiiną raidžių į krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas oplomet- 
trislas nepatars nešioti.
K. NURKAITIS, Oph. Dr.

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

Tel. Humboldt 4613

AKIŲ SPECIALISTAS > 
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

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

* Tel. Canal 5335

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENfcJUSIOS IR NEIdGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje koafijimft. 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną^. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kanapas 19-tos gat., viršuj įlankos. TeL Canal 3263.

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

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

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adams gatv., yra keletas laiškų 
iš Europos, adresuotų Chicagoj 
gyvenantiems lietuviams. Del 
blogų adresų tų laiškų pačtas ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegxil nueina į vyriausią 
pačto ofisą ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti
sed Window, Adamas St. lobSj.

Turner av 
Van Buren 
Madison st 

2736 Thomas st 
857 N Marshfield 

1038 N Lincoln

-Wm. Dragūnas, 4520 Hermitage av 
Wm. Ronka, 2418 W. 34th Pl 
-Mike Peterelevich, 3655 W. 39 st. 
—Joseph Iwanawicz 3346 W 38 st 
—Toney Sutkus, 4430 S. Honore st. 
-Izidnarceus Marcinkus, 6253 State s 
Martin Waselewski, 6141 Wabash av 
—Yurgis Nausėda, 1154 E. 62nd st. 
-Alex Gajewski, 8417 Burley av 

Dambrauskas, 1062 Edbrook a 
A. Daumbroskie^ 10 W. 103 pl. 

—Tony Kadeshus, 10755 Edbrook 
—Mike Nicewzio,9209 Greenwood 
—Vincent^!! bo vis, 9511 Yale ave, 
—John Reda, 7712 Greenwood av. 
-Tony Wilmavitz, 10539 Wabash av. 
-John Kisielius, 10424 Indiana ave. 
-Steve Balasz, 10763 Stevenson ave. 
—Kasemer Stalelonis, 34 E. 104 st. 
-Ignac Joniak, 10612 Langley ave, 
—Isadore R. Rachinski, 9941 Calumet 
—Kazimir J. Mineika, 9360 Cottage G 
-Peter Buikoma, 108 W. 118 st.

151 E. Kensington a 
—Antonios Bontsos, 439 Kensington a 
-Joseph Markūnas, 1231 Wallace st. 
-John Mustaka, 11206 Langley ave. 
—Christopher Verikios, 336 E. 115 st. 
-Paul Kvederis, 11830 Emerald ave. 
—Tony Cepanski 719 W 119 st 
-Peter Cijrtort, 204 E. 116 st. 
Staneley Kvajcwski, 12248 Normal a 
Joseph Zuntis, 1324 W. 18th st. 
-Vaclav Kalkus, 1918 Allport st.

1801 Blue Island av
- Stanley J Galinski 1725 W 17th St 
—Sylvester Tahas 1641 W 18th pl 
-John Brenkus 1640W 19th st 
-August Wadas 1733 W 19th st

-Alexander Jurewicz 2024 W 18th st
- M. Ginezawsky 1720 W 22 st 
-Ludwig Jakimowjcz 
-John
-Mich 
John 

-John 
John 

-Anton Czechowicz 2313 S Kroll s 
-John Nebericza 2208 W 22 st 
elix Mažeika 1951 W 21 st 

5640— Anton Yorvisz 2159 W 22 pl 
945—Joseph Jarecki 2235 W 20th st 

-Mike Ulis 2125 W 23 pl
- Joseph Ziadavas 2546 S Western 
Anton Sveinovsky 2826 S. Turner 
Frank M Kubes 3047 S Troy st

Sawyer av 
W 25 st 
W 22 pl

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Aromatinis specialis Bust Creme 
—tikros pasekmės arba grąžinami 
pinigai. Visai nevodiuga.

1 pakelis $1.00. (
Visas gydymas $5.00.

D’Orsay Importer 
3 West 103 str. New York, City

Mes aplaikėme žinią iš Kitta
nning, Pa. apie lai, kad penkios 
kasyklos Alleghanyje ir River 
Mining Co,5 dirba didžiausiu 
smarkumu, bet dar galėtų pana
udoti keletą kasėjų. Kasėjai ten 
uždirba nuo $6 ik $12 į dieną, 
kadangi kasyklos moka augš- 
čiausią mokestį. Kasyklos Ca
dogan, Pa., vos tik tapo atidary
tos ir ten yra nauji septynių ka
mbarių namai už septynis dole- 

ka m bari a i už 
už $4. Apšvies- 
pastatyta baž- 
e, Pa., Coni- 

fer’e, Pa. ir Furnace Run’e, Pa. 
Ten yra taipgi 7 1 
mai už $7 į mėnesį. Seminolėj, 
Pa. kasėjai uždirba augščiausias 
mokestis šioje šalyje, bet ten 
mes galime samdyti tiktai neve
dusius vyrus, nes ten nėra pa- 
randavojimui namų. Nėra taip-

Panele Helen B. McHenry, D 
melų amžiaus, numirė besima
udydama Diversey maudykloj 
Ji tuoj liko ištraukta iš vandens 
Pašaukta keli gydytoj 
jau buvo pervėlu.

šmeižtų.
Reikia neužmiršti ir to, k 

tokie šmeižtai bei melai ne 
suomet ant gero gali išeiti.

V. Pachkauskas

C TEISIU M
II Dienomis ir vakarais teisių klesos. O
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- ję 

C kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 y 
A metij praktikos kursas. Gražiausi „ 
O klesos kambariai šiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 1-
» ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia į Kolegiją, Teisių, Medicinos, Pen- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre 
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5593

S. Union a 
Marshfield a 

Wood st. 
Wallace st. 
S Halsted 
W. 37 pl.

Halsted 
. 35th st. 
Wallace st. 
Ashland av. 

Wood st 
34th st.

Fairfield av. 
Maplemood av 
Kedzie ave.

menesj 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
3į^% į mėnesį

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Didelis Išpardavimu
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę 
sų nepaprastai i 
kuriam 
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, laketai ir visokį kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

Kas turi! silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
jaukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

G.. MILLER, akių BpecialieUwu
PETER A. MILLER, optician

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve. Chical

Chicagoj liko areštuotas Fred 
If. Johnson, pabėgęs jūreivis. Jį 
areštavo detektyvas Riley, ku
ris pagal eiseną pažino, kad tai

sudarius tą skaičių, bus pašauk
ta 50,000 vyrų. Nes kaikurie 
turės būti paliuosuojami del fi
ziškų nedatuklių, o kiti pagal iš
leistus įstatymus.

10 2090 
11—1436
11 -1095 
11-854 J 
11—1572 
11—2195 
11 -676- 
11-1267 
11—3604 
11—1237 
11-784- 
11-107- 
11—1563
11 — 2090
11— 1185
12— 4532
12 -4501 
12—4142 
12 -4520—John AHalis, 4436 S. Talman av.
12...4137—Stanley Guzewaki, 4254 S. Artesian
12—1306—Anton Vlartelka, 3422 W. 37th pi. 
12—1881— Theo. Chetkwski, 4425 S. Lincoln st 
12—2889—Anton Kishunas, 4015 S. Artesian 
12—<3200—Joe PawHckowski, 4307 S Honore s 
12—8082—Anton Pašilto, 4420 S. Hermitage a 
12—8505—Adam Grozanes, 3819 S. Kedzie av. 
12—1572—0, Kozakewicz, 3934 S, Rockwell st

4433 
2148 
3812- 
3640 
7753—John S Dejmovic 
548—Geo Kapusiavz 1508 W 47 st
3070—Edward Tolautis 4527 Paulina st. 
3604—Paul Šaltis 1824 W. 46 st \ 
596—John Lawjnavicz 4517 S Marshfield 
3067—Peter Pievorius 4606 Marshfield av 
509- Vincent Zeneskis 129 46 pl
596 — Anton Frank Pozywis 242 Swan st

O tuo tarpu O. V. sako 
net penkios moters jieškojtįsios 
Pachkausko. Girdi, suradusios 
jį jos- prušnsios, maldavusios ir 
net pinigus brukusios. Bet jis ir 
klausyt nenorėjęs. Esą manęs 
visai neapedna, kad kiti gerti nu

merio. Mi radę 
vq galvą ir tarė 
kad mane ryto

Chicagos universiteto profe
sorius Andrew C. McLaughlin, 
kalbėdamas į studentus, išreiškė 
sekamą mintį:

“Jei mes turėtume lygą—au- 
gščiausią internacionalį teismą-- 

upintųsi taikos užlaiky- 
i akimirksnyj karės pra- 
nuo žemės paviršiaus, 
teismas nustatytų šauti
ni) atskiru vaisivbiu ir

1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 
priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos Jotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen ave. o nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Žemiau paduodame varduos 
pavardes ir adresus tų Cook ap
skrity j ir Chicagoj gyvenančių 
lietuvių, kurie, sulig ištrauktais 
liosų numeriais, bus šaukiami 
kariuomenėn. Paduodame čia 
tik tas pavardes, kurios atrodo 
grynai, ar bent labiau panašios 
į lietuvių pavardes (pirmoji 
skaitlinė reiškia distriklo nume- 

d ra f to nume-

vo jau beprauedani 
bet aš pastebėjau, 
priklauso man, nes

Joseph Milewski, 
Erank Lucasancas 
Vincent 

A ntoni 
Charles 

1105 —Joseph 
21'3 Stephen Vesbalowich 2048 Keeley 
548—Albinos Mattos 942 W 
126—Joseph Petranski 3324 
1237 - StanleyDobdecki 3302 
107—Adolph Girztantes 843 

3221 
936 
811 

3504

WINOGRAD & CORNP'’0
11418 MICHIGAN AVENE

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

policistų 
sargyba saugojimui namų prie 
Morgan Parko. Tuos namus 
nupirko negrai ir dabar jie ren
giasi ten persikraustyti.

Policij
nekurie baltvcidžiai esą pasiren
gę iškirsti negrams “šposą.“

Išvengimui to šposo ir liko 
pristatyta policija.

} ATŠAUKIMAS.
Liepos 7 ir 9 dd. š. m. “Nau

jienose“ tilpo mano pa j ieškoji
mas p. J. Leskausko. Dabar pa
aiškėjo dalykas; mat p. J. Les- 
kauskas teismo nuosprendį bu
vo išpildęs, ly. užmokėjęs $38.65 
balandžio men. 1916 m., bet pi
nigai gulėjo advokato rankose 
per metus su virš laiko.

Taigi dalykas išėjo aikštėn: 
ne J. L. kaltas, o mano advoka
tas, kuriam aš rašiau apie porą 
laiškų, bet veltui. Dabar, liepos 
16 d. š. m., gavau visus 
prigulinčius pinigus, ir dalykas 
užbaigtas.

Frank Shimkus, 
443 W. 17th Str, Chicago, III

|i yra ismis 
tuosyk ar užsimokė 

tų tatai skelbti viešai?
Butų geistin

našios
Nedėlioj, liepos 22 d 

lės“ draugija, turės išvažiavimą. 
Išvažiavimo vieta — Willow 
Springs. Norintįs dalyvauti ta
me piknike, — atvažiuokite 10 
vai. ryto į Archer Limits stotį. 
Tuo laiku ten susirinks birutie- 
čiai. Paskui visas būrys trauks 
į paskirtą vietą.

m a visokių.
sustiprinti organizmą 
reikia gerai išvalyti maitinama, 
sis takas. Vaistas, kuris visuo 
met pasirodė geriausiu 
Trinerio Amerikinis 
Vyno Eliksiras. Jis 
dūrins ir podraug sustiprina 
juos, jis sugrąžina norą valgyti 
ir gelbsti virškinimui Nuo kie
tų vidurių, galvos skaudėjimo, 
visuotino susilpnėjimo ir lt. ga
li pasitikėti šituo ištikimu vais
tu. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Ar reikalauji vaisto nuo pamai
tinimo, išsisu
sustyrusių sąnarių, ramalų, ar 
neuralgijos? Ar j ieškai atgai
vinimo savo pailsusiems raume- 

kojoms? Busi labai už
ganėdintas pasekmėmis, apturė
tomis nuo Trinerio Linimento. 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose; 35c ir 
50s.' krasa. Jos Triner, Mfg.- 
Chemist, 1333—1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, III. (Adv.)

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga į krvvą,
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

uz j| pinigus 
turis ginčijos 
ris suteikus v

ikalingai ne- 
išūiuose žmonių. 

Bodos , juk galima rašyti žinias 
ir be jokių užgauliojinių bei

Skoliname pagal įstaty 
mišką mokestį 

$25 .871/oc į
50 .......  1.75 į
75 ...  2.621/2 i

Laskowski 3027 W 
D Ron bos 
Kaminski 
Rominowsk 
Volosko 1917 W Division 
Putrin 1645 Wabansia ave 

Mikolowski 1617 Marshfield 
Gawrys 1633 Girard 

Kolakowski 1622 Wabansia 
352 Elston av 

Elston av 
1736 Wabansia 
N Winchester 
Girard st 

5 N. Hermitage

čios moters iš kelių atvejų buvo 
atėjusios. Toliau, jos nepasite
nkino tuo. Viena moterėlė užsi
manė pasiimti su visu indu. Bu- 

i ir neštis, 
jogui indas 
aš uždėjau 
vienok mo- 
inda farme

HutainaM r«c«ptwi nw dtiilMuala atyAa, 
Meilartnt, ar tia receptai Lietuvei* ai 
Amerlkez daktaru. Tai vienatini lie 

tuviika aptieks Beetaiae ir MaMaekm- 
eette TalatijoJ. Gyduolių «allt *aut ke 
kioe tik pasaulyj yra vartejamoe. Ga 
lit reikalaut per lalikue. w ai yriai*- 
viii per expree*.

K.. SidUoutskiB
Apttekoriuft ir savininkui

SOUTH BOSTON, MASS.

3543 
2620 
258- 
458- 
1752—John Mateika 2414 S 
2494—Charles Aiducas 2935 
3070—John G. Piėlecky 2621 
3067 Peter Szwmsyski 2633 
2620—Stanley Crabowsk 2821 
676—Frank Mitas 2623 W 21 
1495—Charles Kaspar 2161 S 
-1267 —Anton M Bruckas 2429 
784—Peter 
-5997—Peter 
-2620—John 
945— Tony 
3543—Steve 

-2522—Paul 
2624—Leo 
1748—Adam 
2195—John 
337—John Glad 
•1267- Steve Mizalko 1909 
-2148 --Joseph Kuprevices 
1732—Mike Metalsky 1623 
1913—Mathew Vezis 1631 
596—John Czaplewski, 203 
-1813—Wm. Kalinowski, 1124 Milwaukee a 
1858—John Zagata, 1067 Fry st.

-337—Stanely Garbalinski, 1001 Currier st 
2148—Sam Zwawas, 947 N. Racine ave. 
548—Wil. Yuczkiewicz, 1155 Milwaukee av 
564—Walter Dutkewicz, 1182 Milwaukee a 
4532 Maslowski, Piotr, 742 N. Racine av 
-458—Joseph Reimut, 1520 Cornell st. 
-126—Waller Gladenis, 217 S. Honore st 
-784—G. Gustankis, 701 Blue Island av. 
-945—John Masiewicz, 428 S. Halsted st.

-John Wolosko, 1319 Blue Island av 
‘Walter Kupelis, 712 W. 14 st 
-Louis Gussuncas, 1210 Blue Island a 
-Tpyloris Kabolias, 1216 Sangamon 8 
-Joe Budwitis, 1460 S. Union av 
-Wm Stutzanskis, 663 W. 14 st 
-John Tantkus, 709 Liberty st 
-Joe Gruzinsky, 1055 W. 14 st 
-Anton Vakoun, 1914 Shelby ct 

Antn Stankenez, 1979 Canalport 
-Kazimier Meskis, 629 W. 18 st 
—Adolph Krieles, 659 W. 18 st 
—Anthony Esunas, 723 W 17 st 
George Weselas 639 16 st 
-Kastin Galdaks 732 W 18 st 
—Paul Pralganskis 1735 S Unian 
-John Sirutis 1920 S Halsted st 
-Paul Slivosky 1936 Jefferson st 
-Klemensas Workus 732 W 19 st 
Joseph Nandzin, 914 W. 18 st 

•2118—John Baltruzojtis, 1822 W Ruble 
548—Paul Baronas 2100 S. Halsted sU 
126 -Frank Gruskoyak, 1607 S Halste st 
1732 -Charles Tautkis, 1944 Canalport av 
755—Martin C. Slais, 1723 S. Jefferson st 
1563—Valeziona Bružas 1916 S Halsted st 
2099—John Grigalovnis, 714 W 19th st 
-1913—Wm: Masis, 307)Sigcl st 
676—John Kasimatis 1050 Byron st 
2022—John J. Alezakos, 4855 N. Paulina s 
4532—Peter Urbikas, 4221 W. 45th st 
-3679—Peter Brazis, 4506 S Wood st 
3637 —Anton Knazys 4546 S Wood st 
6453 - Joe Juris’5156 Marshfield ave 
2082—Tom Milevaika 4527 Paulina st 

•3505—Tony Kulikovsky 4530 Honore st 
275—K Masilonfts 4642 S Marshfield av 

Alex Morbut 2540 W. 45 pl 
Sam Makolanski 4559 Hermitage av 
Paul Wenckus, 2545 W 
B. Poszkevicz, 1814 W 
Justin Klaullus, 2423 W 46th pl 
•Vincent Shamkwiecz 4636 Wood st

211 S Lincoln st

iu pasakyti. Pirmon galvon 
niekur nebuvau pasislėpęs 
įėjau ten pat paūksmėj. Ap 
kui sėdėjo nemažai ir kiti 
onių. Kas norėdavo gerti

sužinoti iš O. V. 
kaip daug nesmagumų priduri 
V. Pačkauskas toms draugijoms 
prie kurių jisai priklauso? Ai

— Matote
puoliau į policijos nagus už 

rstę. Dabar prasidės 
po teismus. Na, o 

į kariuomenę, tuosyk 
eiti į teismą.

tą, kur buvo žmones susirinkę. 
Kurie norėjo, tie gėrė. Bet ka
dangi ten nebuvo pavėsio, tai 
man norom s-nenoro m s prisiėjo 
jieškoti pavėsio kitoj vietoj. Su
prantamas daiktas, su savim

Tai tokis mano prasikaltimas 
ir to indo istorija.

Ir užtai O. V. persergsti drau
gijas, kad jos apsisaugotų nuo 
numes, kaipo nuo kokio šnipo, 

organizaci-

“Naujienų” nr. 167 Chicagos 
Žiniose patėinijau žinutę po ant- 
galviu “Peiktinas žmogelio pa
sielgimas“. Tuo peiktinuoju 
žmoguliu, pasirodo, esąs aš.

Skaičiau ir, stebėjaus. Visgi 
esama žmonių, kurie be jokios 
gėdos gali meluoti. Tuo labiau 
lengva tatai daryti, kad nepade
dama po žinutės savo vardas.

Išsyk žinioj pasakyta teisybė. 
Aš užsistačiau pinigus už paim
tąjį nuo farmeriaus indi 
taip nebuvo galima gaut 
tai gryniausias melas, kuomet 
sakoma, kad aš su vandens in- 

mišką pasislėpt.
nusinešiau vandens j tą vie-

Jųs žinote, apie ką mes sako
me, apie vidurių kliūtis. Jų esą- 

tais užtenka 
kartais
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Pranešimai
LuSJ.L. Imos kuopos išvažiavi

mas į Fox Lake Camp įvyks nedėlio
ję, liepos 22. Draugai, kurie užsi 
mokėjo ir pasižadėjo važiuoti, turi 
būtinai atvykti 5 vai. ryto prie Au
šros svetainės. Kas pasivėlins, pa
siliks 8 mylias paskui ir neturės jo
kio malonumo, tad dar sykį: pri
bukite visi laiku.

Išvažiavimo Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė— 
rengia išvažiavimą į Washington 
Parką nedėlioj, liepos 22. Sureng
tas gražus programėlis, kuriu įeina 
dainavimai, deklamacijos, įvairios 

žaismės. Kviečiame svečius kuo- 
skaitltngiausia dalyvauti. Važiuoti 
reikia Cottage Grove iki parko ir 
eiti boielių stoties linkui. Rengėjai.

Svarbus susirinkimas. — Apie tei
ses ir padėjimą žmonių, kurių są
žinė neleidžia kariauti (conscien
tious objectors) bus svarstoma susi
rinkime, kuris įvyks utarninko va-

Auditorium svetainėj, kampas l’ay- 
Jor ir Bucine avė. Gerai įinomas 
Chicagos advokatas išaiškins ka
riuomenėn ėmimo taisykles, taipgi 
atsakinės į klausimus visų žmonių, 
nežinančių kaip veikti. Kalbėtojai 
kalbės rusų, žydų ir anglų kalbo
mis, taip kad visi suprastų, šį susi
rinkimą rengia Amerikos Laisvės 
Gynimo Lyga, kurios tikslu yra gin-

Lietuvių Tautiškų Kapinių pusme
tinis susirinkimas įvyks subatoje, 
liepos 21, 7:30 v. vak. “Mildos“ sve-

vės. Teiksitės pribūti

kai, nes bus ganėtinai

trustees, de
bitų savin i n-

T..M.D. 22 kp. susirinkimas įvyks

gai ir draugės malonėkite ateiti su
si rink ima n. —Valdyba.

ROCKFORD, ILL.
> k p. pusmėnesi n is stisirin-

kilnus įvyks 22 d. liepos 9 vai. ryto, 
svetainėje K. of P., 218 So. Main st. 
Draugai ir draugės, meldžiame at
vykti paskirtu laiku, nes yra dau-

Taipgi atvykite ir norintieji prisi
rašyti į kuopą. A. Meldažis, sek r.

Rock f o r d i eči ų d o in a i.

nukalbus.

ciame

tai nė j

I n d.

B t f s

Vai d y ha.

209 kuopos

pietų Frank Krupo sv

’ • a. > si. iwieciami visi na
riai būtinai susirinkti:—Komitetas.

rengia prakalbas nedėlios vakare, 
liepos 22, Kasparo Jono svet., 2017

susirink Ii. — Komitetas.

-Lietuvių Soci-

to Frank ir James
10 vai. ry-
2.3 avė ir

atvj’kti būtinai, nes daug svarb 
dalykų yra apsvarstę rnui.

R . A. Paleckis.

Susiv. Liet, 
konferenci ja 
21, 7:30 v. v., Meldažio svet., 2242-44 

e. -r— Chorai malonės 
delegatus, taipjau yra

rigenfai. Yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos ši konferenci ja turės išrisi i.

Muskegon, Mich. — Nedėlioj, lie
pos 22, Socialistic partija rengia 
tarptautinį pikniką ir prakalbas 
Lake Michigan Parke. Prakalbos į- 
vairių tautų kalbomis. Lietuviškai 
kalbės dg. Pekoraitis iš Detroit, Mi
chigan.—Prakalbos prasidės 1 :,30 v. 
dienos. Inžanga dykai. —Komitetas

žarijų konferenci jos

sų svetainėj, Island avė.,

neužmiršti.

ACW. of A. 269 Skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks šiandie liepos 
21, 7:30 v. v. Rashinskio salėj, 18th 
st.r prie Halsted st. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. —Valdyba.

LSS. 2.31 k p. mėnesinis susirinki
mas įvvks nedėlioj liepos 22, II) v. 
ryto. Univcrsitv of Chicago Settle
ment svet., 16.30 Gross avė. Draugai, 
nesi vėlmlk i t, nes 5 ra daug svarbių 
reikalų. —.L Pabarška, Rast.

LSJf^ 1 kp. lavinimas susirinki
mas įvvks nedelioį, liepos 22 d. 
Mark White Square svetainėj. 9:30 
ryto. Lekcijos bus sekamos: “In
kvizicijos laikai” jr “Kapitalizmus 
ir proletariato kilimas.” Kviečia 
visus atsilankyti —Komitetas.

—O—
Olszevvskio buvusio banko depo-

]yj, liepos 2.3, 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėj. Halsted, prie .32 gt.

Komitetas.

LSS 37 kp. laikys extra susirinki
mą paiidėlyj, 2.3 liepos, Rashinskio 
svetainėj, 7.31 18-tos gatvės \ i si na
riai malonėkite atsilankyti, nes tu
rim labai daug svarbių reikalų, taip 
-jau eis balsavimas apie namą. Taip
gi nepamirškite būtinai sunešti li
kusius tikėtus nito Soc. Preso pikni
ko. tįr kas turi užsilikusias 10c 
bankines nuo praeito rudens visi

atiduoti atskaita

*il

Smulkus Skelbimai
REIKIA DARBININKŲ namAi-žeme MOKYKLOS

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pa j ieškau savo tėvo ir dėdės, Pe-

no gub., Vilkmergės pavieto, Viduk- 
lių parap., Alučių kaimo. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti, bei kas žinote 
pranešti jųjų adresus.

Antanas K i ei a,
2.328 W. 22nd Place. Chicago

Pajieškau savo brolių Adomo ii’ 
Miko Kilinskių; abudu gyvena Cle
veland, Ohio. Aš pamiršau numerį 
gatvės. Prašau atsišaukti greitu lai
ku, arba žinančių pranešti man šiuo 
adresu:

Co. I. 15 Inf. Ft. Benjamin, 
Victor Kilinski, 
Harrison, Ind.

iš Kauno

2 brolių Kazimiero ir 
garavyčių. Tikiu, kad 
burge, Pa. Abu paeina 
h., Rasf-inių pav., Gir
nius. Malonėkite alsi-

te juos praneškite man.

Wood SI.,

vedusių žmonių

senimui parankiais
, su visais gy- 
daiklais. Gei- 
priž in rėti; ma-

esers Elzbietos Aukš- 
>1 razdienės. Pirmiaus 
Parttcll avė; turiu Ja
ukalą. Kas žinot mel-

1022 W. Adam St.,

lio; pirmiaus gyveno 825 W. 18 si. 
( hieago. Jurgis Aukštakalnis. 
1022 W. Adam St, Chicago, Ill.

JIEŠKO DARBO

MOJ'ERIS su 7 mėnesių kndikiu 
jieško darbo prie namų. \

M. Tapurauskicnė,
Chicago

--------- ■■ ■ ■ r........................ —------- ...

JIE8KAU DARBO už oilerį arba 
prie automobiliij taisymo. Kurie 
žinotumėt tokią vietą, malonėkite 
pranešti man, už ką aš gerai atly
ginsiu.

Mike Kutra,
Lowe avė., (’hieago, III.

JIEšKO PARTNERIŲ

REIKALAUJAME operatorių ant 
moteriškų drapanų. Darbas pasto
vus, užmokestis gera. Dirbtuvė ran
dasi 105 mylios nuo Chicagos. Gra- 

Pragyvenimas daugžiam miestelyj.
pigesnis negu Chicagoj. Oras gere
snis. Atsišaukite ypatiškai į:

Maurice Hirsh and Co., 
.302 So. Market Str, Chicago.

REIKALAUJAME operatorių ant 
moteriškų drapanų. Dirbtuvė už
miesty]. Atsišaukite ypatiškai į 

Maurice Hirsh & Co.
.302 So. Market str., (Chicago.

REIKALINGAS pirmos rankos ke
pėjas, mokantis baltą ir juodą duo
ną kepti. Darbas pastovus. Užmo
kestis gera. Rašykite laišką šiaip: 
No. 1.31 “Naujienos”, 1840 So. Hal
sted st.

REIKALAUJAMA 5 patyrusių gro- 
serio klerkų ir namų rakandų par
davėjų (merginų)

Freund Dept. Store 
2003 S. Halsted st. 5 Chicago, Ill.

REIKALAUJA leiberių prlie Jie; 
jyklos darbų po $2.90 į dieną. Gali 
uždirbti nuo $3.50 iki $4 į dieną dir
bant nuo šmotų. Pastovus darbas,1 
pastoviems darbi n inkams. Nemoka- 
kama už kelionę. Atsišaukite į:

Missouri Malleable Iron Co., 
East St. Louis, Ill.

DIDELIS PIGUMAS
1812W. 13-ta GT

REIKALAUJAME moldcrių; gerų 
pastovių* žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų, 30 procentų prideda
ma prie regulcrių nuo šmotų dirba
mų kainų.

Mssouri Malleable Iron Co., 
Eašt St. Louis, Ill.

RANDAS $4801 METUS 
KAINA $3400.00 
Gerame stovyj 2 augštų ir rųsis muro namas. 
Krautuvė ir 2—6 kambariai, flatai ir maudy
nė.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, »- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

REIKALAUJAME 
“waiter”. Trumpos 
tis gera. (laibas 
šaukite l no jaus: 
3.305 S. Halsted St.,

1 merginos 
vai. užmokes- 

pastovus. Atsi-

Chicago III.

REIKALAUJU antrarankio duon- 
pio. Gera užmokestis, pastovus

8651 Baltimore avė.

REIKALAUJAME patyrusios par-

sankrovą. Gera mokestis.
Jos Pvtlik, 

171.3-15 W. 471h str.

RANDAI

Chicągo

ATI DUODAMA ran do n ger*i mode
rniški kambariai virš aptiekos. Pa
ranki vieta daktarui.

PARDAVIMUI

Chicago

PARDAVIMUI groseris, smulkme
nos, Ice cream, saldainiai, tabakas 
ir cigarai, skalbyklos ofisas, gyve
nami kambariai lietuvių apielinkė. 
Gera vieta vedusiai porai.
1018 So. Rockwell sir, Chicago

PARSIDUODA saldinas; gera vie

niu dasižinoti pas patį savininkų—

PARDUODAMA gera kampinė 
grosernė ir bučernė geroje, maišytų 
laiiii.i aj)gyVentoje, vieloje. Parduo
siu labai pigiai negalėdamas laikyti 
biznio. Atsišaukite i

EXTRA PARDUODAMA barzda- 
ulvklos fornišiai; kam vra reika-

Pins Gflleckas, 
n Ave., Chicago, III.

Wallace Chicago III.

GEBA PROGA

rdiiodu show casus ir wall casus 
tiktai, o stocką galiu neparduoti. 
Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu, lad priverstas vieną išleisti. 
Biznis randasi viename gražiame

sišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No. 129.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su gerais įrankiais, elektriškos 
mašinos; arba parsirandavoja. Prie
žastis — mirtis darbininko. Atsi
šaukite adresu:

Chicago

PARSIDUODA 3 krėslų barzda- 
sk u tykia labai pigiai ir labai geroj 
vietoj. Darbo yra užtektinai del 
dviejų. Parsiduoda iš tos priežas
ties, kad savininkas išvažiuoja mo
kyklon. Norintis užsidirbti ^erus 
pinigus į trumpą laiką, kreipkitės į 
“Naujienų” ofisą pažymėdami No. 
130.

RAKANDAI
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 Kcdzie avė.,

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ii’ tt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMALŽEMĖ
PARDUODAMA 4 kambarių na

melis. 4 melai kaip statytas. Van
duo, suros, elektra, didele barne, lo
tas 40x125.. Kaina $1400; $100 
“cash”, likusius $15 mėnesyj, pri- 
skaitanl pahikį. »

Anderson,
6.331 W. Melrose sir. Chicago 

arti Morogansal avė.

DU DIDELI BARGENAI

netoli 40-tos gat., $250. Namelis ant 
Artesian avė., 25 pėdų lotas —r$600.

PHELAN
38th, ArchėFTr Campbell Avė., 

r Phone Yards 6539.

FARMOS
Keletas gerų formų arti kitų lietu

vių farmerių. Dabar geras laikas 
pirkti ir išsilenkti agentų, nes jiems 
reikia brangiai mokėti.

TAIPGI jau turime šviežio Me
daus, kurį parduosiu gryną.

Adresuokite:

“MICHIGANO ŪKININKAS”
P. O. Box 96 Hart, Michigan

PARDUODU arba IŠMAINAU —1 
medinį namą ir 1 keptuvės namą su 
visais reikalavimais del keptuvės vi
duryj ,lietuvių kolonijos Chicagoj. 
Klauskite, rašykite arba telcfonuo- 
kite į M. Laurich, 1900 W. 22 pi., 
Chicago. Phone Canal 5777

MAINYK namą, farmą ar lotą ant 
kitko, kas geriau patinka, ateik į 
musii ofisą? Atdaras nedėliomis ir 
vakarais. Musų teisingas darbas 
užganėdins tamsia.

WTFKOWSKI and URN1CII 
1818 Mr. 461h SI., Chicago, 111.

JEIGU JUS turite automobilių 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

2806 Emerald avė, saugi vieta jų- 
sų pinigam. Muro 2 flatų ant didelio 
lolo. Naujai plumbuota. Geros į- 
plaukos. Kaina vos 2000. $250 gry
nais pinigais, likusius kaip renda. 
FEENEY, 60.3 W. .31 st St, Chicago.

EXTRA IŠMAINAU.
Išmainau gerą namą ant loto ar 

bile biznio. Pasiskubinkite. Atsi
šaukite po 6 valandai vakare į

J. GRIG,

PARDAVIMUI 3 fintų medinis na
mas ant konkretu pamato, arti Cra- 
ne’o dirbtuvių, renda $36 mėnesyje. 
Priimsiu $350 arba Fordo automo
bilių ir $.350 kaipo pirmą įjnokeji- 
mą: atsineškite depazitą. Nebus ap
mestas teisingas pasiūlymas. Turiu 
parduoti keldamasis ant savo ūkės.

GLEICH savininkas, 
2908 W. 38th Place, Chicago.

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald avė. 3 augštų mūri

nis namas; 6 fintai. Lengvi išmokėji- 
KOCII & CO.

2603 So. llalsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

$200.00 nupirksi 5 pasąžierių To
uring Car. Gerame stovyje.

SKAITYKIT MOTORCYKLISTAI 
—o—

Nes nuo 20-tos dienos liepos mė
nesio atidarau motorcyklių, baicy- 
klių taisymo šapą. Jeigu norite, kad 
jūsų mašinos lengviau butų prade
damos važiuoti ii' daugiau turėtų 
spėkos ir kad labiau butų panašios 
į šią madą, ir kas norite pirkti ar 
parduoti, viši kreipkitės šiuo adre
su :

J. M.
2917 Lowe avė., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for 

mų, sinti naminius daiktus arbii 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kun 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname Jus siut visokių* 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

$800 grynais pinigais, kitus išmokėjimais.

S. YONDORF & CO
137 N. Dearborn St., 7238 Majestic

i \

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regėji- 
mąs.
Mcs vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

jy* mometer. Ypati- 
nga doma alkrci-

■ B plain a i vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nodeliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

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

3149 S. Morgan St. kertė >2 »i.
Chicago, IB.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir VsdMl 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedClio- 
mis vakarais ofisas uždarytuB. 

Telephone Yards 687.

—din—
A TELEPHONE YARDS 2721 g
? DR. JL JONI KAUTIS j 
f Medikas ir Chirurgas | 
| 3315 S. Halsted St., Chicago i

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877.

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

Tel. Drover 7179.

Telephone Drover 9611

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8peciali*tn> Moteriikg, Vyriiką, ValJkg 
ir vImij chroniikf )igq.

VnJandos: 10—11 ryto, .4—1> po piotij, 7—H ▼» 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST.

CHICAGO. ILL.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų, Ir vaiky ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

Lietuviškas Ligontiutis
GYDOM E reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inkš
ti; ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaisias. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy-

PASAUKITE GARFIELD «150.
3456 W. 12th St Chicago, Ill.

•- 11 -H- ■ WRfc- H 41—I——nr nr

j JOSEPH C. WOLON I
J LIETUVIS ADVOKATAS X
■ Ruimas 902-904 National Life Bldg., W 
f 20 So. Iji Salle St., Chicago, Ill. ♦

Tel. Central 6890-6391. Atdara: U ta r- A A ninko? ketverge ir sukatos vakarais nuo W 
Y 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
T 1661 MILWAUKEE AVE., Chicago, ILL A
■ Tel. Humboldt »7. ' <

..... ................ ... ...................... ............. ......... ... .

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiemn tinkamus akiniu*, 
nuoja ir patarimus duoda dykai., 
784-88 Milwaukee Avc., arti Chicn*«> 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ihyio 
rui. Nedėliomis nuo i) ižryta iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

Ar*. Jt**i 
iki 
p*

DR. W. YHSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis,. M 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

1155 MihvaukeęAve.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

5vw C rvto iki 1 po piet.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Ji|s Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RA Y EXAMINAC1JOS

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 laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrų Nco-Sak 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-, 
ko.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu speciallstM 
bu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
...... PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD

SPECIALISTAS

nuo
8 v.

Valandos
> ryto iki 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

*,*,«*—** ..-mi!, i-m*..**-„m,*,^*■*■*--„■1.1 „ . m *■» m.*™*.., .<U^*.**W*.m*l-*iMi,M.**.^ -------------------------------------------------- ■ --- .. -   ... . . _ ■ - -   

Priefi Paėts
OfiM

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

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

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

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

Egzaminacija atl-

D R. HAIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti nedali iAgrydyti, ateikit* pa* 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologilka la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
•iimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
■pėka bus Jums sugrąiinta. Ateikit pąs 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras upecialist** neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jus ligą turite, b*t ji* 
jums pasakys pats, po apiiurėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Pai/ffk člcvatorį. Kambarys 122 
j^rieš North American Cafe.

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

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse i

1709 So. Halsted SI.,

K n* man* išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutara* Bitteriu. Al per praeitu* 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo n*vi
rinimo pilvo ir dispepsijo*. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgyta* maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

► skausmai, rėlimas, gurgima* vidurių. Dieg- 
k Hai suimdavo po krutinę, Bonuose ir strėnose, 
k. Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikata*. 
JU Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutara* Bit* 

teris ir Salutaras, Regu!aštria, del moterų.
J pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

jr pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesiu* ai 
savo paveikslų nebegaliu paiint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bitteria. KaL. 
na $1.00. Galima gauti geresniuos* •aliunuo- 
■« ir aptiekos*, o kur n*gali gaut, kreipki* | :

1 8ALUTABA3 CHEMICAL INSTITUTION
I Eole* nuo visokių M*guraų.
S P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerljoa Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennBylvanijoB Honpltalėsa ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- 
jjo prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
ntoms, 
aiškai.

Kalbu lietuviškai, angliikal, r«- 
lenkikkai ir alavoklikal.

17S> 8. HALSTED ST., CHICAGO* 
Ant antrą lub*.

VIENATIMIS REGISTRUOTAS KURAS APTIKK0RIU8 ANT BRIDGEFOKTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rtmuosė nuo Ir M- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo 11.00 Ir 
augŠČiau. Pritaikome akinius utdyk*, 
Atminkit; Galvos sopėjimas, nėr v tiku
mas,. akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių lijąrų,, kuria 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas utdyką, jei peritl M 

J skauda akis. Jei jos raudono*, J*i fral- 
va sopa, jei blogai matai, jei akįa ail- 

|f pala, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbo* 
[j aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
y kiniai uŽdykų. Atmink kad m*a koB- 
g nam yvarantuojam akiniu* ir kj*nki*- 

natn gerai prirenk am.
Ekspertą* Optika*,

Jei jų* eergat* ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pa* man* Al buvau ap- 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimu* DYKAI, Galiu 
padaryti bile kokiu* rusišku* vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al «au 
drauga* įmonių H. M. ME81ROFF, JUS 80. MORGAN HT„ CHICAGO, ILL.

B. M. MESLROFF,

Aukaukite L.S. Fondan

ants




