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Amnestija Rusijos politiškiem prasikaltieliam
Rusijoj bus sušauktas 

įsteigiamasis susirinkimas
Protopopov ir Stumer givi; randasi kalėjime

Visa Rusija revoliucionierių pusėj
Wilsonas taikys geležinkelių darbininkus 

ir kompanijas

PILNA AMNESTIJA PO
LITIŠKIEMSIEMS.

nuo Durnos
no i tūkstantines minias da-

m misteri o

n 11 r

s am nes i įjos.
besdamas savo kalb.'i to

Mano 
randasi 

dabar vi-.i buvusieji senosios 
valdžios premierai ir minis-

paliuosuoli

s įžengi mus prieš žmones”.

vartotu senos 
os budu. Be u

teismo nė vienas nebus nu
baustas. Visi areštuotieji

f >

skelbiama laikraščiuose. Ka-

nkų. Neklausykite agentų 
senojo režimo. Klausykite 
savo oficierių. Tegyvuoja

Trukšmingi delnu ploji 
mai palydėjo kalbėtoją.

ČCHEIDZE MINIA ANT

atstovu c

mas i ofieierius ir

kareiviams ir darbininkams, 
kurie dalyvavo nuvertime

mos tos

Milžinas pabudo. Anglijos valdžia laukianti, pa- TananeviČiaUS turtų

pirm negu pripažins naująją

WASHINGTONAS, kovo 17. 
— Talkininkai, įvykus permai-

Konstantina numetus nuo sos
to.

PETROGRADE SUSITVĖRĖ 
DARBININKŲ ATSTOVŲ 

TARYBA.
PETROGRADAS, kovo 18.— 

s paskutiniu žinių, ateinančiu

išpardavimas

Pirmiausia

Paleista t u r-
gan.

šėpų <lu-
ris, $3,700. Už c 
apie $2,400. Taigi 
siūlyta virš $6,(MM).

Agentas po to užreiškė, kad 
buvusieji banko dalykai dabar 
bus pardavinėjami kiekvienas 
atskirai, ir jei pasirodys, kad

Po prakalbai kareiviai ir 
civiliai gyventojai pagavo 
Čheidze ant ranku ir iškėlė

niu džiaugsmu sveikino ji jį.

LAISVĖ ŽODŽIO, SPAUDOS 
IR AMNESTIJA POLITIŠ

KIEMS P R A SIK A L T Ė LIA M S.

kmės valdžios kubinei 
j\ airių parti jų žmonės.

cine

ir lapių paliuosuoli iš

remia revoliuciją. krasov, A. J. Konovalov, L.
J. Dimitrinkov, A. T. Ke-

minisleriuc

pirmesnių durnų, 
dūmos nariui.

CARAS NEAREŠTUOTAS. 
PROTOPOPOV IR STUR
MER NEUŽMUŠTI, BET 

AREŠTUOTI.

no, Vologdos, Kazaniaus ir 
Odesos miestų valdžios pri
pažino n ,a u j ą j ą valdžią.
Kiek žinoma, iki šiol dar ne- J*
atsirado gubernijos, kuri 
stotų už senąją valdžią.

VALDŽIA TAIKYS GELE
ŽINKELIŲ KOMPANIJAS 

IR DARBININKUS.

tverė ir darbininkų organizaci

taryba. Tečiaus sutikimo atsie
kiama ne visame kanu1. Nors 
ministerių išrinkime ir sušilai- c

kų, kuriuos darbininkų taryba.

RUSIJA TVARKOSI.

PETROGRADAS „ kovo 1 7.

paskutinėse* dienose pirm revo-

Sidlowski,

gardt.

P. N. Miliukov,

jisai mėginsiąs Įsigyti dik
tatorišką galę.

Vadinas, reakcija jau ga
landa nagus, nors dar re
voliucija tik ką prasidėjo.

SENOSIOS VALDŽIOS RĖ
MĖJAI PASIDUODA.

mą.

mai, tušti ii 
rias dienas,

gyveni

ma, lai bus pripažintas teisotu 
smulkusis išpardavinėjimas. Gi

siūlymas yra didesnis, neg

mas.

Daugelis žmonių nė nenugirdo, 
kas parduodama, už kiek par
duodama. Ir kuliai kitas žmo
gelis susinrislijo, parduoda masai 
dalykas jau atsidūrė meklerio 
rankose. Taip visas pardavimo 
darbas ir tapo atliktas kone į 
valanda • laiko. Ir veik visi da-

Indomu tai. kad

vyzdžiui, žino 
pseudonimus. O ir psciidcn';

nas jų žinomas vardu “Fifll 
avenue,” kitas —■ ‘‘Norlhwcs

LONDONAS, kovo 17. — 
Caras yra liuosas. Randas 
Pskove. Ministerių pirmi
ninkas Golicin paliuosuotas 
iš kalėjimo; vidurinių reika
lų ministeris Protopopov ir 
buvęs premjeras Sturmer a-

WASHINGTONAS, kovo 
17. — Prez. Wilsonas išleido 
atsišaukimą į geležinkelių 
d a r b i n i n k u s, besi rengi an -

me.

RUSIJOJ BUS SUŠAUKTAS 
ĮSTEIGIAMASIS SUSI

RINKIMAS.

pamojo susirinkimo (učreditel-

imają konstitucija šaliai.

ir darbininkų atstovų. Posėdis

užsileido

neg

Karenski priėmė teisių minisle-

masis susirinkimas.

REVOLIUCIJĄ.

LONDONAS, kovo 17. — 
Paskutines žinios iš Rusi

jos yra sekamos: veik visa

PARYŽIEČIAI DŽIAU
GIASI RUSIJOS REVO
LIUCIONIERIŲ PERGA 

LŪMIS.

PETROGRADAS, kovo 18.—

nesės žinios, šiuo laikus randa
si mieste Pskov’e. Jisai esąs 
liuosas. Cari.cn e pasilieka mic-

WASHJNGTONO WALDŽ1A 
KETINA JSIMAIŠYTI, KAD 

SULAIKIUS GELEŽINKELIŲ 
STREIKĄ.

WASHINGTONAS, kovo 17.

ti, ir kompanijas, nesutin
kančias išpildyti darbininkų 
reikalavimų.

Wilsonas nurodo savo at
sišaukime, kad jisai' skiria 
komisiją, kuri stengsis su
taikyti abi priešingas puses.

Skiriamieji Wilsono taiky
tojai yra. Franklin K. Lane, 
viduinių reikalu sekreto- 
rius; William B. Wilson, da
rbo sekretorius; S. Gompers, 
Darbo Federacijos preziden
tas, ir Daniel Willard, Balti
more and Ohio geležinkelio 
prezidentas.

Kaip girdėit, ir darbinin
kai ir kompanijos išreiškę 
norą taikyties, bet nė viena, 
nė kita pusė nenorinti užsi-

PARYŽIUS, kovo 17. — 
Keletą dienų Paryžiuj netu
rėta žinių apie dalykų stovį 
Rusijoj. Kuomet gi užva
kar patirta, kas ten atsitiko, 
tai Paryžiaus gyventopai 
nudžiugo. Mat, jie tikis, kad 
dabar tai jau Rusija nebeda
rys atskiros nuo talkininkų 
taikos su vokiečiais.

Taip vadinamieji bajorų su
sirinkimai pripažino senąją va
ldžią jau penkiolikoje guberni- 
jų.7

dėjusius prie revoliucionierių

Grafienė Klein Michael taiu-

cijon apsvarstymui klausimo,

1'rezidentas manąs išleis
ti atsišaukimą kaip į darbinin-

nurodymu, kad “nepatriotiška” 
yra tokiu momentu kelti šalies

Kaikuric* Wilosno

BANKAI IR BIZNIAI 
ATIDARYTI.

PETROGRADAS, 
17. — Bankai ir kiti komer- 
cijiniai ir finansiniai namai 
atidarė savo duris. Biznių 
administracijos pažadėjo 
naujai valdžiai savo paramą.

Ant gatvių vietoj žanada- 
rmų stovi kareiviai.

Iš visų šalies kampų Pet
rogradą pasiekia tūkstančiai 
laiškų ir telegramų su pas
veikinimais.

kovo

vokiečių šnipu.
Areštuota ir daugybė kitokių 

senosios valdžios šulų ir jos rė
mėjų.

SUJUDIMAS VIENNOJE.

Rusijos Revoliucijos atbalsiai 
Austrijoj.

VIENNA, kovo 17. — Žinios

Austrijos spauda pripažįsta, kad

Girdi, konstitucija

na i.
Amerikos Darbo Federacija

Iš JANITORIŲ STREIKO.

Šaukiama svarbi konferencija.

tas šaukia konfcrencijon namų 
darbininkus — tuos, kų dirba

trotechnikus, karpenterius, ma- 
liorius ir kitus. Konfcrencijon 
šaukiami be to anglių ir ledų

SOCIALISTAI PILDOMO
JO J TARYBOJ.

REAKCIJA MOBILIZUO
JA SPĖKAS. CARO PAŠALINIMAS NUO 

SOSTO ATIDĖTAS.
svarstoma klausimas,

PETROGRAD, kovo 17—

jų rusų ministerių vardai. 
Bet prie ministerių kabiento 
yra dar komisija, būtent pil
dančioji taryba. Ton įeina: 
M. V. Rodzianko, N. V. Ne-

STOCKHOLM, kovo 17.— 
Ateina žinių, jog Petrogra- 
dan atvyko didysis kunigai
kštis Nikolai j Nikolajevič, 
buvęs karės pradžioj vyriau
sias rusu armijos koman-

janiloriams, janitorėms ir lan-
LONDONAS, kovo 18. — Pa

šalinimas caro Mikės II nuo so
sto ir paskyrimas caro brolio

Žodelis lietuviams ir lietu
vėms skebams: meskite skobu

i biovų uuiv Tkiiį’iip 
, kadį torius Bonar La)w. Streikininkas.

vėjo automobilius. Jis taipgi 
parduota. Išp raidžios, vienas 
kitas pasiūlė $600, paskui ločiau

Abelna suma, išrinkta už vi
sus dalykus, neskaitant auto- 
mobiliaus, yra $6,048; gi su au
tomobiliu -7,008.

• matvlies su buvusiu
v

savininku J. Tananevi- 
Jo papasakojimu, išrin-čium.

jups buvo užmokėta. Esą už 
intaisymus, įrengimus, t.y. vi
sus stalus, kėdes, šėpas, grotus

tarp $20,000 ir $25,000. Vien

jusios į $8,000. Pasak p. Tana- 
nevičiaus, už parduotuosius da-

negu $6,000.

PASKUTINĖS TARYBOS
PRIEŠ GELEŽINKELIŲ 

STREIKĄ.

NEW YORKAS, kovo 17. —

jon. Susirinko konferencijor 
ir darbininkų vadai. Laukiama

Cari.cn


į~7~2

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

Visiems viena kaina
1827-29 Blue Island Av

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

arti 12tb

...... '«L

Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

12th St. Tel kedzic 8902 
Paulina. Tel Western 15 
351446 W. l?th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., 
Sti, Chicago, fill.

. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

Užsisenėjtisios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasckmin-

iolinii pinigus ant namų. Išdir- 
’isokius raštus. Inšiurinu namus 
isokį turtą geriausiose kompani-

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal ju
si; išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len

Padekite 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.

Saugios pasidėjimui dėžes.

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

EVESKIO ir Kailių 

S&SNOKYMA
Cla gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

Ugi augftčiaasiak teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Kasų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knygvedystes.PailiarašCio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Cla gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI

3106 So. Halstod SkČilietį

J. HERTMANOVICZ
133 EMERALD AVE.

nusipirkt su mažu jmokūjimu ir 
vends išmokestimis.
iiigybę naujų namų parduodu

I Apdraudimas nuo ugnies
I Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare 1
n*0*c*c*c*n*o*n*o *n*n*s*n*H*n*s3*C5*c3*B*cs*c3*cj*D*ci*a*r

SANKROVOS ĮRENGIMAI
Pigiausia viela pirkti, del mėsinyčios, grosernės, "dry goods", eiga 
uddainių sankrovų ir tt.

AMERICAN STORE
121-125 So. Halsted St.,

glrORKiSO■■M
urno
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©Amerikos Lietuvių Gyvenimas s2S

Musų korespondentu pranešimai

CLEVELAND, OHIO.

.Neperseniu

’garsus CLEVELAND, OHIO.

CHICAGO, ILL.

Paaiškinimas del bukieto. KAPITALS IR
111

užvardindami: V()

ragam us

bėjo A. Mon tvidas, kuris nuro
ta msiamr vieš-

lių ir diskusi jas.

po pirmos klesos raganius. Tolinus aiškino,

gyvu
kmbari ir kokiu budu jis iš žmo-

rengėjų, kokiu budu butų tin-

rodos, jam

A. M. M.

EASTHAMITON, MASS.
paėmusius bukretą,

miestelis

au- JsaM

žinoDirbama po 10 Metiniai Specialiai del Panedelio.
šei-

AI K V KELNmvnos, ir, turiu o-

tiems darbininkams SI.27$1.80

ST. JOSEPH, MO. MEZGIMUI BGVELNGS

ginui)

CHICAGO, ILL

ria uis.

!<la usimas.
mu

Telefonas Canal S7XU

Akušerka ❖

MokyklaMASIIEK

I

S

gerų, tinkamų knygų, kurios y- 
ra darbininkams naudingesnės.

kenčia nuo jų vien darbininkai.
Drg. A. Mon tvido kalba pub-

nį savo kąsnį duonos atiduoda 
dangaus kupriams.

Darbininkai, ar ne laikas pa

jau turi 35 narius.
Pertraukomis buvo deklama-

PANEDĖLYJ TIKTAI 
šveži Giriger Gardumy
nai, paprastai 10c vertės, 
svaras po

■ & .;r

la ng savų 
Socialistas.

čius, A. Markūnas, K. Dukevi-

veiK visi, 
žmonės

Muzikoj

1 ii ii I mi n Ka i su k lew kaki 
nori stalyti sau namą, bei I 
sociali-slų pagelbos nepajiegia.

“J uodžiausioj i 
msiosios Rusijos

MUILAS
Amber Skalbyklos arba
Columbia Skalbyklos 
muilas 5c šmotus, Pane-

25c.
Visiems tariu širdingą ačiū.

F. Balch

Antroj savo kalboj aiškino 
dabartinį karės pavojų, ir abcl-

ra naudingi skaityt darbinin
kams, ir kokie laikraščiai mul
kina darbininkus.

RACINE, WIS.
11 d. L. D. L. D.

Juk visi, matydami

MoterimS, puikaus perke
lio šviesios ir tamsios, 
miera 15 iki 53 po

97c

sekr. Turk Mnfg Go
OTTO K ŪBI N

prez. Atla> 
[Brewing Co

bo susirnikimo drg. D. J. Bary
sas paragino susirinkusius au-

Prie vietinės kuopos prisirašė 
virš 10 naujų narių, nors virš- 
minėla kuopa susitvėrė nesenai,

DIXIE VAIKAI 
dainuos

t larninke po piel nuo 2 vai. 
>ki 5 ii’ Utarninko vakare 
nuo 7 iki f).

laike minėto vakaro. Viena iš 
rengėjų inkalbinėjo, kad butų

vasario mėnesi, mėnesiniame 4.

priklauso. Lodei

MILTAI
Washburn-Crosby Gold 
Medai Miliai bačkos 
maišas už . .

Mrs. A. Vidika
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgui prak- [

____ I _ K. .. s Lfraci it i i o 1 ncio I H fi

g. j:m pnsiža-

atsiu vinėtomis siu! 
papr. (>9c vertės, po

48c

šioj mokykloj galima mok\ lies anl šių instrumentų: 
iko Piano, Alandolinos, (ataros, Balalaikos, Kome-

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys

CUKRUS 
Kruopeles cukrus“ Pane- 
delyj liktai, svaras po

7k
Daugiausia—o svarai.

33c
5 šmotai—daugiausia.

Mokiniams instrumental gaunami lengviausiomis iš
lygomis. . . „

Mokinamą:, Ketvergi) ir'Subalos vakarais nuo 7:30 
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant nnlrų 
gibų.. - Mokytojas p. E. M1RONKO

Ž PROGA MUZIKANTAMS
Mes atidarėme

instrumentus. •Taipgi $ . 
mainom naujas ant senų ir— T 

A kam nereikalingos’—atperkamo B 9 ir naujas parduodame už pri- jį 
T einamas kainas, ■ • @ •
| J. BURBULAS ir J. NIUKAS J 

753 — 32 st., antros durįs nuo 
@,-Halsted ,sb, • Chicago I1L į ;

worn**

J. Kammckas. J.
Bancevieius

No 7811

nūs, L.

I umienė,

1

r

'_ Į
: i.. ..I'

NAUJIENOS, Chicago, 111.
VMM M)

sviirslvmo Dulu įvestas lavi-
v t €

nimosi skyrius, kaip lai: paskai- 
jos, įvairus gvildeni-

gyvenimo.
s nu lari mas jau eina

’Vvemman : ši mėnesi, I 1 d..

.usirinkima ir pirm

ma

na, c

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CI1ICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Rankoje. .28-metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co

’ CHARLES KRUPKA
Kice-pre^identa,s

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

GEO. C. WILCE 
vice-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA
kaštonus.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/kMA LIETUVIŠKAI

kuriais eidami atrastume liesa ir €
visus išnaudotojus priverstume 
užsidirbti sau duona, c

Klierikas.

ja ir stiprėja, jau nedaug ave
lių yra, kurios kunigėliams mo
ka už ausines ir tam panašius 
“lavomis.

milinga prieš maisto branguma,

APTIEKA
Sutaisau receptas «n didžiausia atyda, 
Bežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie

tuviška aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per expresu.

K. Sidlauskis
Aptlekorius k savininkai

SOUTH BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Kliubus surengė šeimynišką va
karėlį Mildos svetainėj.

Pirmiausia kalbėjo J. Ilgau-

užsiima netik pašalpos, bet ir 
lavinimosi reikalais - kvietė, 
kad jaunimas dėtųsi prie kliubo.

leliką ir ragino moteris užsiim-

{amsi rna 
rinkusiu pav

Kareivis.

AMSTERDAM, N. Y.

jutės, kaip pas mus: čia nestisi-

vaisiai žmogau HUSO
Jie įgyjama tiktai pačėdumu, taupymu ir pasisekimu, • kuriais žmogus 

gali išnešti pirmyn vaisius del pasigėrėjimo.
Banka yra dirva, jųsų taupomi piningai augmuo ii’ bankinė knygutė 

vaisiai.
Mes mokame 3 procentą į metus už jūsų taupomus pinigus.

Pradėk taupyti šiandien.
PERVIRŠIS .$750,000.00. TURTAS VIRŠ $7,000,000.00.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

Ashland Ave., kampas 47tos gat

DIDŽIAUSIA VALSTYBINE BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

KLHNBROC 

I > HALSTED. 20™ ST’S Aą«> ■ 
Ji B CANALPORT AY E

AR JUS REIKALAUJATE KLEIN BROS. ŠTAMPU

kuomet jus perkalė. Jeigu ne, lai jus ištikrųjų mė
tote bereikalingai pinigus. Klein Bros. Stanrpos 
turi tikrą gr\nų pinigų vertę ir jos jums nieko ne
kainuoja. Pilna knygutė verta $2.50 pinigais ar
ba $3.00 pi’ckėmis.

Musų 37-tas Kas Metinis Išpardavimas
Mes švęsim musų Įsteigimo die
ną sekančią savaitę, su vertėmis, 
kurias jus atminsite ilgą laiką. 
Ateikite. Tiktai skaitykite.

I colių puoduose, 
kiekvieną 5c

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų r Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.
, Užlaikau įvairius muzika- 

! liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.
/Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko i naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
^rangios vertes smuikas.
$SU praktikavęs 37 metus 
u
3240

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Te). Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

Šokių Mokykla

kiu Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokli neturi savyje links
mumo; mes gvaranhiojame, kad iš
mokinsime j trumpą laiką šokli. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros

f. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Bu-

Ūkavusi Pcnnsylvanijos Hospilalese ir | 
Pldladelphijoj. Pasekmingai pataruau- | 
j u prie gimdymo. Uždykų duodu rodsii j 
visokiose ligose moterims ir mergi- | 
n o ms. 
siškai,

1739

ginghams, taškuotos, dry 
žuotos ir kvalduotos, 
vertės po

49c

t

Vaiky Mėlynos Serges

Parankus vaikams Siūlai, pri
skiriant ilgomis kelnėmis siu
tai, Knicker Siūlai ir Dailios 
išžiūrės.

3.98 7.50 9.75
nu vaiko siutu po $9.75 ar au-

DYKAI: Skrybėle su kiekvie
nu vaiko siutu po S/.50 ir au-

DYKAI: Pačiūžos—rateliai su

ir augščiau.
!

MERGINOMS DIRMA-
VONĖSSUKNĖS

1)1 RMAVON ĖS SU K N ĖS 
MERGINOMS.

Mei’ginoms puikios suknės dir- 
mavonei.

Su Bolero žiponu išsiuvinėtu

$5.00
MERGINOMS SUKNĖS $3.98. 
Pasiūtos iš puikaus laun, blu
žnies ir išsiuvjjuėta, pagražinta 
kvarbatkais $3.98

Kasmetinis Rakandų Išpardavimas
Dabar vra laikas pirkti šiuos rakandus. Pasinaudokite geriausiu rakandų išpardavimu, kuomet jų1'

SUGLAUDŽIAMA SOPA
geriau

sios rūšies Morocolic puikiai ži
bančiai nudirbta. Padaro pilnos

išpardavimo Raišuočiams $20 vežimėliai su pli 
ašimis ir Reed Hard $15.75.

C110

STALAI $8.85.
ąžuolo ištiesiamas sta-

12 colių, viršus ištiesiamas

ia ir sunkiomis pakojomis,

$28.50 $7.98 $8.85

M e s dirbame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome

i ir inergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, rvp 

lenkiškai ir ąlavokiškai.
S. HAT.STED ST., CHICAGO, r . <

Ant antrų lubų.

MHBI

\) g

femrarara s ■nsraEiaKBEsifll
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Unijų viršininkų 
konferencija.

Am Darbo Federacijos 
pildomosios tarybos ini'cia-

ros

nos. Jie buvo laikomi

platesnės žinios apie juos

dūri savaitės, v
K o k į-g i veiki m o p r o g ra

iną išdirbo ta konferencija 
darbininkų unijoms?

nešime. Tenai sakoma du 
pamatiniu dalyku: kad uni
jų viršininkai skaito sau už 
pareigą tarnaut tėvynei tai
koje ir karėje, ramiu laiku 
ir audroje; antra,' reikalau
jama, kad už tą tarnavimą 
darbininkams, kaipo atlygi
nimas, butų pripažinta tam 
tikros sąlygos.

Konferencija savo prane
šime paliečia da ir ir eilę ki
tų svarbių klausimų. Ji kal
ba apie kares apskritai ir 
randa, kad jos visuomet bu
vusios kenksmingos darbi
ninkams. Ji pasmerkia au
tokratiją ir militarizmą, vie
nok kartu ji pritaria visuo
tinam kareiviavimui. Ji nu
rodo, kad kapitalistai panau
doja kares didesniam žmo
nių skriaudimui, ir ji reika
lauja, kad kapitalistų pelnai 
karės laiku butų apriboti 
tam tikru nuošimčiu.

Menka pozicija, nėra ko ir 
kalbėti! “Naujienos” teisin
gai spėjo, kad Am. D. F. va
dams bus sunku sutaikyt sa
vo pataikavimo valdžiai po
litiką su tarnavimu darbi
ninkų reikalams. Tų nesu
taikomų dalykų konferenci
ja nepajiegė sutaikyt. Ji 
pripažino juodu abu ir neį
stengė atrast kelio, kaip pa
daryt, kad stojant už vieną 
•jųdviejų, nenukentėtų ant
ras.

Unijų viršininkai skaito 
kares pragaištingu daiktu 
darbininkams, bet jie ne su
laiko nuo karės šalį, kuomet 
jie siūlo darbininkų jiegas ir 
gyvastis pastatyt į karės ta
rnystę, o stumia ją J tą pra
gaištį. Jie pasmerkia auto
kratiją ir giria demokratiją, 
bet, pritardami visuotinam 
kareiviavimui, jie eina prieš 
demokratiją už autokratiją.

Jie reikalauja darbininkų 
organizacijoms didesnių įei
siu karės laiku, bet jie žino, 
kad karės neša darbinin
kams ne teisių, o priespau
dos padidinimą.

Kokį išvedimą padarys iš 
to konferencijos pranešimo

ku, koki: tą, kad unijų virši
ninkai sutinka eit su valdžia 
išvien i ugnį ir į vandenį. 
Del tos aplinkybės, kad li
nijų viršininkai, rengdamie
si į šitą kelionę, kalba da ir 
apie visokius gerus dalykus 
darbininkams, valdžia var-

Geros kalbos gali kalbomis 
ir pasilikti, koliai nepaaiškės 
pačiai Gomperso kompani
jai, kad tos politikos prakti
koje, kuriai pritarė konfe
rencija, dalykai turi eiti ki
taip, negu konferencija pa

Kapitalistai liepia Wilso- 
nui įvest militarizmą, Wilso- 
nas klauso jo; kapitalistai 
liepia Wilsonui kariaut, Wil- 
sonas klauso jo ir daro, kaip 
liepiamas. O Gompersas su 
kitais unijų oficieriais aiški
na darbininkams, kad eit pa
skui Wilsoną tai šventa pi
liečio pareiga, tik, girdi, už 
tos pareigos pildymą darbi
ninkai turį reikalaut sau to 
ir to.

Pažiūrėsime, ar darbinin
kai bus taip paklusnus Gom- 
persui, kaip Suv. Valstijų 
prezidentas kapitalistams. 
Girdėt, kad ir Washingtono 
konferencijoje A. D. F. va
dų pasiūlymai jau sutiko aš
trios kritikos. O tenai susi
rinkę buvo tik unijų činov- 
ninkai, ne delegatai. Darbi
ninkų minios gal užgiedot vi 
sai kitokią giesmę.

Žinios apie Rusijos 
revoliuciją.

Paskutinės žinios apie Ru
sijos atsitikimus rodo, kad 
tenai prasidėjo tikra revoliu
cija. Tos žinios yra ne la
bai aiškios ir daugelyje pun
ktų prieštaraujančios, bet iš 
jų visgi matyt keletas tik
rų dalykų.

Pirmutinis dalykas yra 
tas, kad Rusijos valdymas 
perėjo į naujas rankas. Ca
ras dar, rodos, nėra išsiža
dėjęs sosto, bet naujoji lai
kinė valdžia jau nutarė at
statyt jį ir jo vieton pasody- 
ti sosto įpėdinį Aleksiejų, 
paskirdama prie jo didįjį ku
nigaikštį Mykolą regentu.

Caro ministerial nuversti 
ir daugelis jų suareštuota. Į 
jų vietas paskirti nauji mi- 

i iš įvairių Durnos 
I partijų atstovų. Laikinė 
pildomoji valdžia, paskyru
si šituos ministerius, taip- 
pat susideda iš įvairių par
tijų atstovų, nuo Valstybės 
Durnos ir nuo zemstvų. 

c

Šitą valdžią remia abiejų 
Rusijos sostinių, o taip-pat 
jau ir Kronštadto, gyvento
jai ir kariuomenė. Vyriausy
bė armijos, esančios fronte, 
irgi eina išvien su ja.

Šitie faktai liudija, kad 
revoliucija Rusijoje jau at
laikė didelę materialę perga
lę. Jeigu ji ir sustotų ant 
šito laipsnio, tai ji reikštų 
perversmą Rusijos tvarkoje, 
nes naujoji valdžia tuojaus 
įvestų eilę stambių reformų. 
Bet visa kas verčia spėti, 
ant šito laipsnio revoliucija 
nesustos.

Telegramos praneša, kad 
laikinė valdžia skaito dabar
tinį stovį tiktai pridengia
muoju galutinam valstybės 
sutvarkymui. Jos sako, kad 
į naująjį ministerių kabine
tą įeina, be konservatyvių 
“progresistų” ir spaliečių ir 
liberalų kadetų, da ir darbo 
kuopos atstovas Kerensky. 
Jisai priėmęs justicijos (tei
sių) ministerio portfelį ir 
rėngiąsis paduot Durnai su
manymą apie visuotiną po
litikos “prasikaltėlių” amne
stiją. Kerensky esąs taip- 
pat ir pildomojo Durnos ir 
zemstvų komiteto narys; ir 
kartu, kaipo tos įstaigos na
rį, telegramos mini ir social
demokratą Čcheidze.

Socialistai —taigi, Čchei
dze, o gal ir Kerensky — su
tikę dalyvaut naujoje val
džioje tiktai tąja sąlyga, kad 
butų, kaip galint greičiau 
sušauktas įsteigiamasis su
sirinkimas, vadinasi, toks 
seimas, kuris prirengs nau
ją konstituciją Rusijai. Tas 
įsteigiamasis susirinkimas 
busiąs renkamas visuotinu (U
balsavimu.

Suprantama, kodėl socia
listai reikalauja tokio susi
rinkimo. Mes galime tiktai 
pasveikint juos, kad jie tą 
reikalavimą pastatė. Rusi
jos tvarką reikia taisyt iš 
pamatų, taigi konstituantos 
sušaukimas revoliucionie
riams turi but dabar tenai 
svarbiausiu uždaviniu. Bet 
aišku, kad kitiems laikinės 
valdžois nariams šis socia
listų reikalavimas visai ne
galėjo patikt. Ir telegramos 
praneša, kad socialistai savo 
reikalavimais “išpradžių” 
buvo pastatę naujos valdžios 
organizatorius į keblų padė
jimą. Jie pagalios priėmę 
socialistų sąlygas ir sutiki
mas įvykęs.

Reiškia, socialistai įgijo 
svarbų laimėjimą. Bet klau
simas: kaip eis dalykai to
liau? Tokie ponai, kaip Ro- 
dzianko, Lvov arba Gučko- 
vas, o be abejonės, ir tokie 
kaip Miliukovas arba Šinga- 
roivas, visai nesidžiaugia 
perspektyvomis, kurias ati
daro konstituantos sušauki
mas. Teisingu budu sušau
ktas įsteigiamasis susirinki
mas duos didelės galios dar
bininkų klesai ir ūkininkams 
ir dalykas tuomet eis jau ne
be apie reformų įvedimą, bet 
apie visišką valstybės pama
tų perkeitimą.

Iki konstituantos sušauki
mo bus pereinamas laikas, 
kurį dešiniosios partijos ste
ngsis panaudot tam, kad su-

visi gerai žino, kad pats faktas 
priklausymo ą$a nepriklausy
mo dvasiškių luomui nedaro 
rikalą nė didesniu, n 

stiprinus įgytas dabar pozi- A demokratijos įtieki

f 't '*' W ' i •ei jas. Jos stengsis taip pa
daryt, kad paliktų monar
chija ir didžiuma tų privi
legijų, kuriomis iki šiol nau
dojosi viešpataujančiosios 
klesos Rusijoje. O kairiosios 
partijos atstovaujančios dar 
bininkus, ūkininkus ir revo
liucinę dalį smulkiosios bur
žuazijos tuoju pereinamuo
ju laiku stengsis organizuot 
minių jiegas, kad įsteigia
masis susirinkimas pavirs
tų jų įrankiu. Dešiniem- 
siems rūpės, kad dalykai 
nusistovėtų ir įeitų į norma
les vėžes pirma, negu liaudis 
gaus pasakyt savo žodį apie 
šalies tvarką konstituanto- 
je; o kairiemsiems rūpės su
kelt liaudį ir intraukt ją į 
kovą už Rusijos tvarkos per
mainymą.

Taigi kova laikinės val
džios viduje yra neišvengia
ma. Prie ko ji gali prives
ti, šiandie sunku permatyt. 
Tvarkos saugotojai, pasiten
kinusieji tuo, kad tapo nu
versta pataikaujančioji Vo
kietijai caro šaika, turės sa
vo pusėje intekmingiausius

liniukai nuo to laiko, kaip įvyko 
i y
mė gana energingai juos kriti
kuoti. Tai yra geras dalykas, 

pa s i rodo esą minki oponentai

Štai “Vienybe Lietuvninkų” 
pasiryžo išnagrinėti klausimą 
klerikalų santykio su demokra- 

f* 7 •<

ypač norinčiam pavartot ją po
lemikos tikslais. Bet to laikraš- 

painiojo klausimą, negu išrišo, 
ir supainiojo taip, kad klerika
lai gali pasinaudoti tuo.

Straipsnio autoriaus pamati
nė mintis yra ta, kad klerikalai 
(kuriuos jisai “mandagiai” va
dina “krikščionimis demokra- 

o kadangi jie statosi tokiais, tai 
jie veidmainiaują. P-as R. sa
ko :

žodžiu — kunigai negali 
būti jokiais demokratais kol 

jie yra dvasiškiais. Bažny
čia nėra demokratiška istai- 
ga, ir jos didžiausi palaiky
tojai negali būti kitokiais, 

jei jie nori būti tyrais žmo
nėmis. Jei kunigai sugalvo
ja kokias nors demokratijas, 
tas tiktai su tikslu, kad stip-

kaipo negalintas būti demo
kratais, negali būti centre ir 
klysta arba su vadžioj a žmo-

l Josi a i bandydami 
nesutaikomus da

nes visokį 
sutaikinti

All rig 
negali but demokratais. Na, o 
svietiški ar gali? Tail), — sako

... pasakysime trumpai, kad 
gali. Svietiškiai nieko neva
dovauja dvasios reikaluose, 
jie griešninkai, jie eina bažny- 
čon, kad permaldauti Augš- 
čiausiąjį, jie veda svietišką, o 
ne dvasišką gyvenimą ir svie
tiškai tvarkosi. Dvasiškiai 
tik tuomet galėtų būti demo
kratais, jei jie atsisakytų nuo 
dvasiško gyvenimo, nes dva
siškas gyvenimas jokios dc- 
111 ok ra t i j os nepripaž įsta.
Tai yra viena to rašytojo klai

da. Ji yra aiški kiekvienam be 

mažesniu
Garsusis

kariuomenės vadus. Caro 
dėdė Nikolai Nikolajevič jau 
esąs atvykęs į Petrogradą, ir 
Durna buk žadanti suteikti 
jam vyriausiojo komanduo
tojo galią. Ta galia bus, ži
noma, reikalui atėjus, at
kreipta prieš revoliucionie
rius. Bet tur-bųt negalima 
abejoti, kad savo jiegas mo
bilizuoja ir darbininkai. Kad 
kaip, jie gali pritraukt į sa
vo pusę armijos ir gyvento
jų didžiumą ir stot į atvirą 
muši su stambiojo kapitalo 
ir bajorijos jiegomis.

Ar jiems tatai pavyks ir, 
jei pavyks, tai kokias pasek
mes turės šita kova, parodys 
ateitis.

Venok, kaip sakėme va
kar, Rusijos žmonių judėji
mas 'negali neatsiliepti ant 
vakarų Europos. Nebus 
nieko nuostabaus, jeigu Vo
kietijoje prasidės neužilgio 
dar didesni dalykai dėties, 
kaip Rusijoje.

Revoliucija atiena. Viso 
pasaulio darbininkai , su 
džiaugsmu pasveikins tą se
nai laukiamą svečią.

ne

ir kili svietiškieji vyriškos ir 
moteriškos gini ties davatkos yra 
nė
jai, kaip kun. Kemėšis, Barluš- 
ka arba Maliauskas/

Bet ta p. R. klaida yra kartu 
patarnavimas klerikalams,

kąjį klerikalų kromelį. Kleri
kalai senai įsitikino, kad kuni
go vardas protaujančių žmonių 
akyse yra nepataisomai sukom
promituotas, todėl jie deda vi

svietiškų “tiligentų.” Kada jie 
tą daro, kada atsiranda vis di
desnis tokių “tiligentų” skai-

R. teoriją turėtų žmonės imt 
manyt, joge i klerikalai eina de- 
mokratyn. Bet ištiesų tai čia

nėra, o
tik akių monymas. Svietiškie
ji klerikalai nepadarė klerikalų 

demokratesne.

tojas tą nuomonę, kad dvasiš
kiai negalį but demokratais, o

to, kad katalikų bažnyčia ir jos 
mokslas esą priešingi demokra
tinei tvarkai. P-as R. rašo:

Turime pasakyti, kad ki
taip ir būti negali. Pati krik-

ta religija griežtai neleidžia 
demokratiškos valdžios. Pir
miausiai mes iš pirmų Bibli
jos lapų skaitome, kad kaip

gelio Liucifero panorėjo pa
sidalinti (žinoma demokrati-

dyme, kuomet norėjo susi
lyginti su Juomi, likosi ant 
amžių prakeikti. Dievas ne- 
sidalina su niekuomi savo 
valdžią. Dievas netapo išpil
dytoj u m angelų valios. Die
vas kataliko supratimu, jokis

sias Vien valdys.
Vėliau mes matome visą 

eilę pranašų, kurie buvo irgi 
nedeniokratais. Neapsistosi
me ant jų. Bet prieisime prie 
Kristaus, Kurį Augščiausias 
atsiuntė išgelbėti žmones nuo

Kristus, Tas švenčiausias 
žmogus mokino, skelbė nau
ją mokslą, ramiems suteikė 
meilę ir malonumą, piktiems 
iznvrin Ką Jis mokino, ką
Jis skelbė — didžiuma nesu- 
prato, nesupranta ir šiandien 
Bet Jis mokino ne demokrati 

jos, bet ko tai kito. Jis pats 
mokindamas, niekuomet me
nkiausiuose gyvenimo klausi
muose nesiklausė nei apašta
lų, nei mokinių, bet viską 
Pats darė. Jis tik liepė taip 
ar kitai]) daryti, net neaiškin
damas delko taip reikia dary
ti. Jis net šv. Petrui prašant 
visai neaiškino, delko jis ko

O Kristus žinojo, ką

nesakydamas, kad jus valdy
si tės sulyg visų tikinčių noro.

ii* apskritai visose Bažnyčio
se, visose religijose negalima 
demokratija. Todėl jei Kata
likiškoji Bažnyčia butų dc-

taus Bažnyčia, ji tuomet prie
šintųsi Kristaus mokslo pa
matams. Tat nereikia ir no
rėti, kad Katalikų Bažnyčia 
valdytųsi demokratiškai.

čia tai jau nušnekėta visai nei 
nei tas, - neveizint to, kad 

šneka skamba labai “moks-
99

ris skaitosi neapribotu paša li

ja yra priešinga demokratumui.

kartoja laisvamaniški bažnyčios 

autorius, kuris pasakė, kad, pa
siremdamas tikėjimu į Dievą, 
jisai apsiima nrirodvt monar- 

maut tą klausimą, šita nuomone 
yra teisinga. Bet ar gyvenime

taisykles. \ įsai ne. Gyveni- 
v *■'

mas turi savo logiką. Ir ta gy
venimo logika priveda prie to, 
kad, neveizint autokratinės 

valdybe, neapriboto monarchos 

esti toli gražu nevisuomet auto
kratine. Jeigu nuo religijos idė
jos priklausytų bažnyčios tvar
ka, tai juk visose bažnyčiose, 
pripažįstančiose vieną Dievą, tu- 

kratinė. O tuo tarpu yra prie 

nių bažnyčios šiandie labai žy
miai skiriasi vienos nuo kitų de- 
inokratumo žvilgsniu; palygin
kite katalikų bažnyčią su įvai
riomis protestonų sektomis, ir 
jus pamatysite, kaip daug tarp 
jų skirtumo. Antra vertus, kri
kščionių bažnyčios tvarka 
anaiptol nebuvo vienoda visą 
laiką. Pradžioje ji buvo labai 
demokratinė, o šiandie joje ne
liko nė šešėlio demokratumo.

prieštarauja p. B. nuomonei, 
kad bažnyčios tvarka pareina 
nuo tikėjimo į Dievą.

Bet darydamas šitą stambią

kunigams. Jisai pasakoja, kad 
Kristus buvęs demokratijos 
priešas ir palikęs savo pasekė
jams vietininką šv. Petrą, ku
riam davęs galią tvarkyt bažny
čia. šitas pasakojimas tečiaus 

mane kunigija, norėdama, pa- 

ir panaikint demokratinę tvar
ką, viešpatavusią pirmuosiuose 
krikščionių susivienijimuose. 
Žmogui, mėginančiam kovot su 
demokratijos priešais, kunigais, 
yra nedovanotina pritarti tai pa*

na jų poziciją, o ne silpnina.
Vargas su tais musų tautiš

kais laisvamaniais, kad jie ir 
tomis “prašvaistų” valandomis, 
kada jie pasiliuosuoja iš kunigų 
glėbio, ir mėgina kibti jiems į
krūtis, nepajiegia nieko kita pa 
rodyt, kaip tik savo silpnumu.

Subata, Kovo 17, 1917.

REZOLIUCIJAS
REIKIA TAISYT.

Bostono pasikalbėjime priimto
sios rezoliucijos apie socialistų 
laikraščius reikalauja taisymų. 
Vadinasi, jos turi stambių ydų. 
Tą pasakė ir “Naujienos”, kri- 
tikuodamos tas rezoliucijas. To
dėl mums yra nelabai supranta
mas “Kovos” atsakymo būdas i * v
“Naujienų” kritiką. Ji rašo:

cjjai jos nieko daugiau nega
lėjo prikišt, kaip tik “refe
rendumų ignoravimą”. Bet 
jei jos butų norėjusios ne 
priekabių ieškoti, tai iš Kap
suko kalbos, įlipusios “Ko

čiusios, kad jis visiškai neig
noruoja referendumų; rezo
liucijoj lai lik del greitumo 
jos rašymo praleista. D. Mi- 
chelsono rezoliucija buvo pa
rašyta labai antgreitųjų, kuo
met jau reikėjo išvažiuot kai- 
kuriems draugams. Susipa
žinus su ja, kai-kurie drau
gai nurodė d. Miclielsonui lu
lus jos netikslius išsireiški
mus ir neaiškumus; su tuo ir 
jis suliko, bet nebebuvo kadb

yra, kad su ja tartųsi takti
kos klausimais vadovauja-

ji buvo priimta. Balsavusie
ji už ją tiktai taip ir žiurėjo

Musų nuomone, organizaci
ja negali kaip reikiant veikti, 
jei jos narių leidžiami laik
raščiai laužys jos suvažiavi
mų ir referendumų priimtus 
nutarimus ir nepaisys P. K- 
to direktyvų, kuriam yra pa
vesta Vykdint tie nutarimai ir 
vest visas organizacijos dar
bas jų dvasia. Su ta “biuro
kratijos tvarka” nenori suti
kti “Naujien.”; neva pripažin
damos žodžiais organizacijai 
vadovaujamą rolę, kuomet 
mato draugus darant pir-

gyvenime įvykdinus, jos ty
čiojasi iš to.
šilas “Kovos” atsakymas yra 

labai nenuoseklus.
Viena, ji tvirtina, kad “Nau

jienos” negalėjusios nieko pri-
kis 
tik re f e ren durnų ign o ravi mą. 

žemiau pati “Kova” nuro- 
iad “Naujienos” nesutinka 
i “biurokratijos tvarka,”

do, k 
ir su 
kuri kyšo iš Kapsuko rezoliuci
jos dar labiau, negu iš Michel- 
sono rezoliucijos.

Antra, tą referendumų igno
ravimo priekaištą “Kova” visai 
bereikalingai vadina “priekabe” 
ir mėgina pateisint savo kalbos 
turiniu. Juk “Naujienos” ne 

ignoravinią, o jo rezoliucijai. 
Kodel-gi rezoliucijos autorius 
neindėjo j ją to, ką jisai pasakė

Trečia, papasakojimas, kokiu

blogos, nepadaro jas geresnė
mis, o tik išaiškina blogumo 
priežastis. Ir šis išaiškinimas 
juk beveik nieku nesiskiria nuo 
to išaiškinimo, kurį davė “Nau
jienos,” nors jos ir nedalyvavo 
So. Bostono pasikalbėjime. Mes 
pasakėme, kad rezoliucijos išė
jo tokios menkos veikiausia del
lo, kad dalyvavusieji pasikalbė
jimuose draugai visą savo ener
giją buvo išeikvoję ginčams. O 
iš “Kovos” paaiškinimo dabar 
matome, kad jie tenai ginčams 
išeikvojo ne tik energiją, bet ir

mosi prisėjo rezoliucijas rašyt
“antgreitųjų”.

Ketvirta, “Kova” bara
j ienas” už “priekabes,” o tuo

kad kaltė
• ji pripa-

tarpu ji nesusipranta, 
,, yra jos pusėje. Dabai 

žįsta, kad rezoliucijos
J,.

: i



Subata, Kovo 17, 1917. NAUJIENOS, Chicago, Ill.
* >

ir kati jau
Juk “

išsireiškimus ir neaiškumus," 
bet kodėl ji apie tai nieko nesa
kė, skelbdama rezoliucijas? Ji

.sutikimus tar

uuloros nubalsavimui!

ima drąsos tvirtint, kad “Nau
jienos" tik “neva” pripažįstan-

Ant nuoširdumo “Kova

.uij ienos" stoja už organiza-

ir Toliaus,

- nu-

Lokiu budu ne-

Kadangi “Gvaizdiko” kores-

varyti nau- 
pirmyn sa

kiau žmonėms, kad jau prisira-

nus,

daug.

prisi-

si u
iiais Reiškia, čionai skriaudos nie-

Pavasario Oras Chicagoje VYRAI: PABUSKITE
Šalinkitės Operacijos Stalo

Vos tik spėjus dvelkteli vienai-kitai žydresnei pavasario 
dienelei, — tuoj pečius iš stubos prašalinama.

Sekančią dieną ir vėl šalta, apsiniaukus ir nyku. Kuo
met jus užtektinai kenčiate ir pasisekate visai nusiminę, jus

Ar tai jus retkarčiais kūrensite anglimis pečiu ar nuo
latos deginsite anglis, išlaidos yra perviršijančios, 
neužsiganedinimo ir neparankumo, ši nuolatinė oro ai mai

ivaii uzsiiaiKyu sveiku ir laimingu ir prašalinti nesma
gumus pavavasario oro atmainose Chicagoje reikalinga yra 
turėti visuomet parankų gasu šildytojo — gatavą vartojimui. 
Gaso šildytojus pradeda užšildyti kambarį į vieną minute

Mes turime gaso šildytojus patenkinimui visų reikalavi
mų ir parankių pagal kiekvieną išgalėjimą. Mažiausius mes 
išduodame^ bile vienam perkančiam' dūdą ir sujungimus tik
tai už $1.95. Didesnius šildytojus galima gauti nuo $5.50. pri- 
skailant sujungimo dūdas.

Del įrengimo ugnavietos mes rekomenduojame Humph
rey “Radiantfire” — puikiausią, pasekmingiausią ir ekono
miškiausią priemonę. * šis įrengimas yra taipgi žinomas kai
po “The Opai Pire”.”

Del dirbtuvių,, raštinių, sankrovų, bažnyčių ir svetainių 
Gasu Šildytojus yra kaip lik tinkamas dalykas. Kiekvienas 
šildytojas yra Įiats per save pilnas šildymo intaisynro. Rei-

DR. L W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.
ar jus gydysitės, ar ne. . .

jeigu jus peržengėte gamtos įstatymus, jus neturite mąstyti a- 
pie vedimą iki jus galutinai pasveiksite.

Daugelyj valstijų tiesos reikalauja daktaro apžiūrėjimo prieš 
- išėmimą pavelijimo, Illinois, be abejo, greit turės tas pačias tiesas. 

it- senos žaizdos epithesi-Užnuodljimas Kraujo AL AUGIMAI ir odos ligos iš
gydoma ant visados išlikimu ,turinčiu ypatingą veikmę kraujo gy
dymui, gyduolių. Jos veikia tiesiai ant kraujo celių, panaikina 

nuodus ir sugražina vidurinius organus Į no-
1 • a • ——

A ft<V AWO RICH r»IQg»<V

Visi viršminėti i n taisymai 
n esi n ia is išmokėjimais.

mažais mė-

Skaitytoj ų 

Balsai.
nuomones Redakcija 

neatsako.

sakvina man.v c

nr. 50

parodysiu visuomenei Aglinsko

už apgarsinimus, kurių

piginus nespausdino 1,000 apg

Progresyvė Lietuvių 
A P T I E K A

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresą.

A. KARTANAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

3203 S. Halsted St. Chicago, Ill 
Tel. Drover 8148.

syti. Trįs (skaitant ir mane) 
užsimokėjo, o keturi neužsimo-

gas?" Aš jums

žiauriai atsilie-

Tai ar jus ta skaitote žiauriu 
ir atsinešiinu i 

gerai žinau, 
kad tie pilnai priklauso
man, nes jūsų korespondenci
jos I i ir 3G nr. ‘’'Naujienų” ne
teisingos, kų parodo augščiaus

svetimus ir atlikusius 
rimo kooper. pinigus

gi u J 
mesiu

ne

suėmęs c

• v v •įsveziau,

Aglinsko prierašas.

ju‘n (xse
Nau

Kolek-

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPDRTD
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT RANK

STATE

Į 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
I, Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
į Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
: Suvienytų Valstijų Pačio Bankos, Miestas ir
; Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
1 Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
į niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR
> and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm.

CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
į daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo- 
' ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- 
, goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
I pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų, 
į Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A-
> meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
. Bankos Valandos: Nuo f) ryto iki 4 po piet. Subato- 
Į mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai. ' 
I Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity]. 1

Pasikalbėk apie lai su tūlais musu narni; šildymo žino
vais. Jeigu jus negalite ateiti pas mus, lelefonuokile, ir mes 
ateisime pas jus. Klauskite—

Wabash 6000
House Heating Section

The Peoples Gas Light & Coke Co

Jau dabar, manau, aišku,

mui lėšų, ir perviršių pals pri-

gu

suomenę melagiu ^padaryti, už

Ko

škai tokiu turiniu rašydamas, 
lai pasakys d. A. A. Vasilipus-

reikalais ?

Kad nesusipestumem su J. Z.

“Naujienų" skaitytojams ap
svarstyti, kuriam iš musų pri
klauso didesne dalis, ypačiai Ga

2310 W. 22nd Pl.
(Pakaks. Ginčai turi visai 

privatinį pobūdį, o privatiniams 
ginčams laikraštyj ne vieta.

Geriausia Sokiij Mokykla
CHICAGOJE

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą. Visi Šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojnme, kad išmokysime jus | trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
vergą, 7:45 vai. vakare.

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klowas Teh Canal 7274)

SUw. Tel. Canal 3922.
J. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halsted 
St., priešais “Naujienų” Redakciją.

I Reumatizmas Sausgėlų. į
A Nešiką akykite savęs skaus- 
X mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
X —raumenų sukimu; nes skau
gį dėjimai naikina kūno gyvybę 
J ir dažnai ant patalo paguldo, 
g CAPSICO COMPOUND mo-
5 slis lengvai prašalina yiršmi-
6 notas ligas; mums šiandie dau- 
? gybė žmonių siunčia padėka- 
a vones pasveikę. Kaina 25c,

Justi# Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

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

na u nei vienai nei

la i kra šty j n e bet h i os i m e.
Redakcija).

antrai

N-nų

BAISI GADYNĖS ŽAIZDA.

Seni, jauni, dideli ir maži 
visi dabar kalba apie karę, gvil
dena “kariškus reikalus.” Vie
ni kalba, kiti rašo, treti skaito, 
ketvirti kalba, rašo ir skaito, vis 
apie, tą nelemtų kare.

Nors kiekvienas su sąžine

žmonių dalis atvirai skleidžia

šalin naikinimas ir kankini- 
šalin ka

ba i sen ybe-re su visomis 
mis!...

Da nedaug yra kareivių ir 
kitokio cino kariauninkų, kurie 
būdami kaipo neskaitlinga vie-

sipriešino neemoniškai despotiz-

nežudysiu žmonių” ir už-
tJL

šalin ir, žut-but,

despotų-barbarų naguosna ar

ti nekaltų žmonių.
Galvoje kiekvieno dabar gy

venančio žmogaus gludi mintis 
apie karę. Daugumų kamuoja 
kares baisenybes jie kalba a-

užsiinleresaves kuriu nors bar- H V

Suvienytų Valstijų senatorius Weeks, paskutinėje savo kal
boje senate aiškiai faktiškai nurodo, kad tūkstančiai daktariškų 
operacijų atliekama bereikalingai vien lik del godaus pasipelny
mo. Paskutinėje prakalboje, laikytoje Dr. John M. T. Finney, 
įžymaus autoriteto Philadelphijos, jis tvirtina, kad didelis nuo
šimtis daktariškų operacijų yra ženklu nepasisekimo ir visai ne
reikalingu. Keyes, galbūt įžymiausias autoritetas šioje šalyje, 
sako: “Yra lik viena sąlyga reikalauti operacijos, ir tas yra sto
ka visų kitų gydymų.” Daug daktarų iki šiol tvirtina, kad vienin
telis būdas išgydymui tūlų ligų mano speciališkumu yra peilio 
vartojimas. Aš duosiu jums darodymą. kurs pertikrins kiekvie
ną teisėją ir prisiekusiųjų teismą, kad aš prašalinu priežastis

bučio mokestį. Aš galiu tiek daug jums suteikti. Per kelias die
nas tiktai aš duosiu jums dykai PhiziŠką ir X-Ray examinaciją,

Patinę ar pasididinę gįslos
SILPNI KRAUJO SUDYNAI, prasta cirkulia
cija, širdies plakimas, rųgštis pilve, silpna 
atmintis, žemas gy vumas—lėta cirkuliam ja.

VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI 
VAISTAI. Ar jus k.entesite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite Į jo 
rankas ir buk ant visados išgydytas tiesioginiu budu ir kuogreičiau.

Silpni, nervuoti vyrai hutKSS .X 
tingumo, pabaudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamaty site, kaip 
greit tikra gyduolė tikroje vieloje ir laike atliks darbą. Prašalins 
nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, sustiprins ir sušvelnins 
svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui. L___________

PiIqIpQ IH bht’MATOS KLIŪTIS antvisados išgydoma į 30 dienų, jeigu nėra kitų susidėji- 
rlloluc Inil šios ligos sislematiškaiir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują va- 

lančicm gyduolėms.
Kerne UŽNUODIN'I’OS IR SUTINEgilės, gauna kasdien atidą jr yra pastovinčiai išgydo- 

Oll Uo juos į keletą dienų, šios ligos,jeigu nesulaikius, pasieks neišgy domą susidėjimą. Pro
tingam žodžio pakanka. ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Kay egzaminacija.
Melodos išmėgintos ir pagerintos, kaipo geriausios gyd\inui ligų ir silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gy- 

(lydamies pas jį pam'alykile jį x poliškai ir Įgysite naują j() daug metu palvrimo. Jus žinote sn kuo jus lu- 
ritejcnkalą. Pigiausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia jnokestis. DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 1NRENGJ- 

PABARA I ORUOS aprūpinimui 914 arba pagerinlo (itlti. Jus galite tureli “Paslėptą plėgą” 
Visi ligų apsireišklinai greitai panaikinami. Neatidėliokit. Ateikite šiandien.

• Pagerintas 60(3 Be ilgų gurno vamzdžių, kaip senu 
gaišinimo nuo darbo laiko.

rite reikalą. I ‘ 
MAS OFISO IR 
ir to nežinoti. ’

MoksHškiansią ir vėliausią metodą suteikianti 914. 
budu. Re skausmo, pavojaus arba 

DR. I. W. HODGENS 
^\LAN1)OS: 9 rvio iki 8 vnknrn

Akys - Ausis - Nosis
T Gerkle - Kataras-

- Bronchitas -
Į^Hj^Slogos - Kurtumas

, Tekėjimas iš ausų—užimąs ausyse
Užpuolusi nosis—Skaudėjimas gal

vos—Skausmai širdies—
Paprasti nesmagumai— Vale
N e n o r m a 1 iškas d Usa vi m as—K os u - 

lys—Persišaldymai—Skausmai strė
nose—

Raudonos akys—Blogas regėjimas
Spuogos ant akių arba ant blaks

tienų—

išgydonui ypatingu metodu. In vai
rios operacijos visokių ligų.

Šimtas lokių priepuolių išgydyta 
žinomu chicagiečiams rinktiniu per 
20 metų ant State gatvės. Jo pa
tarnavimas prieinamas del visų. Ne- 
kurie neišgydomi priepuoliai išgy
dyti lik už $10; tad tėmykite

Prirenkama akiniai.
Akių, ausy, nosies patyręs gydytojas 

ir teisingas.

DR. F. O CARTER
120 So. State Gatvė.

ant antro gyvenimo, Durys ties de- 
partamentine sankrova The l'air. 
Valandos: nuo 9 lig 7 vakaro. Nedė- 
liomis nuo 10 lig 12 dieną.

mintimis kalba, rūpinasi a- 
nie “naminius savo reikalus.”

manantį visuomenes 
esi oi! negalima. Bet

rių pirmieji — tie, kuriuos va
dinama kapitalistais ir visokių

kišeniaus naudai.
savo

stovi
socialistai užtarėjai skriau
džiamųjų ir žudainų žmonių, 
kurių individuals ir masinė, ko

laipsniui, kad ji (didžiatįsioji 
pasaulio žmonių dalis - darbi
ninkų minia) galėtų tart bend-

sos troškimą ir pavartot savo

ga, kuri atnešiu isgan> 
liuosavima darbininkų e i
triuškinus despotų galy
neštų ramybę ant žemės.

Kiekvienas individas.
nori but verias žmogaus vardo, 
šiame reikale ir šiame momen
te privalo stoti socialistų eilės- 
na. 1

Gal tik Rusijos “tolstovcai” 
likosi ištikimi savo gyvenimo

su-

SILPNI U OSk R ATEIKITE
NERVUOTI Vkg W Kb& <Įį g PAS MANE 
SERGANTI W S ilLJF^S TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno j šį miestų vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir Hgonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino. ir 
Londono, čia prisiskaitė vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarų del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

39 m, Prakl, ir S imi ai išgydytu vyru - Tai mana reputacija
Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPS1LE1SKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas,

PROF. DOCTOR COATES kad aš gydau vyrus per 30 metų. Visi atsilan 
kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATLŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS.

Mano reikalavimai yra visiems pri 
einami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams. E 606-914 NUO 
KRAUJO 
LIGŲ

OFISO
noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDALIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.
v. po piet.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Pries Siegel Cooper & Co.

Specialistas ir jo vėliausios Eur- mil odos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Manu prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno j rengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą Hgą ir jei afi ap- 
si imsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituoto jų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys puta, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

I’aimk etteva&ui* Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

39 Su. Stale Si., Kampan Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 Take 
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

I

nors už lai

p r i s i d'c n R' u s i o s Jėzaus

kauja žmogžudžiams, 
žmogžudžius, laimina 
žudymo įrankius. Vi

lai m iua 
žmoniųI

nuo t

| Amerikos LlfltwIyltokyHi
2 Mokina Angly kalbos

Lietuvių kalbos 
Ai ihnHikos

Stenografijos 
l ypcyy riling 
Piršlybos teisių 
Abdnos h istorijos 
Su v. Vaisi, historijos

” l’ilictysies
Politinės ekonomijos

” Dailarašystės
Mokinimo Valandos:

Nuo 8 ryte iki 5 vaL po piet*. 
Vakare nuo 7:30 liti

i 3360 Emerald Ave. Chicago.
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Subata, Kovo 17, 1917
ACMH

ženklas Bankos Saugume^

Aliens Bilius‘Pasirodė’

pradedama isnaujo IJ

£ iJ

prie CM« 
po jos ai* 
nuo 1 alkti

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

r“"w. cn

mirsiančius.

>mai, nore

turinčiam
sąžine, žmogui parodyti prie'

mano, - jie meldžiasi

tų apsireiskusi visuose, išvardy-1 
tuose žmonių sluoksniu darbuo-i

C K ’ 4, ‘

Kasančiam šiuos 
ko but liudininku 
kruvinos Europos

kasuose; teko matyti, kuomet 
granatos drasko žmonių kimus

jaučius ant raudono sniego Re

Man teko but liudininku

ainis vale nuo žemės paviršiaus 
miestelius ir kaimus.

>rą, drebantį nuo kanuoliu bail
umo, ir, nuo juodų durnu ir 
audonos liepsnos pavirtusį cha

osu, maišomą švininiais šrapne-

verkiančius, pus-

tunelius ir mirštančius pameta-

Klausimą palieku

Mane verte žudyti žmones 
iš to nedariau.

()i, baisi, baisi savo nuožmu-

i su visokios pakraipos žmonė-

šia linines

oriau : ”Aš stebiuosi.

ma-
mane

Mano draugas ir sako, girdi tu 
[indraveji todėl, kad sveikas.

i tu pradėtum kitaip dainuoti.

talistai.

Bet

nebranmna

niekas to nepaiso.

jam

nors nelaimė, lai, vadinasi, l)ie-

i sekama t c

alios, tai kokiame nors

Tuo tarpu mano

A. Garbukas.
T

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Kovo 16, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery

Ladles

.. . —40 
. 38—39 
34 %—37 
. 32—-34 
. 28—29

italui ..., 
Kepimui .

Kiaušiniai:—

Maišyti

Purvinokai
Suris:

Twins .................
Daisies ................
Young American
Longhorns .........

L i m burger .

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

PauKSCiai, išdarinėti

Antįs

V tratena:—
50—60 svarų, 
60—80 svarą 
90—100 svaru

Ja u tie n a
Ribs ,svarui)
Loins

Chucks

No.L
.18

No.2

.12

Kiauliena, už 
20—40 svarų .. 
40—60 svarų ... 
60—100 svarų .

Bulvės, bušelis . . .

22—24
16—18

31

22—23%

30

—26
. 26%
. 26%
. 26 %
—32

23 %

—20

21—
13—16

26

18—22
15—19

.13%

.12%

16%

N o.3

.11

100 sv.:—
$12.50— 
12.50—13.50 
11.00—12.00

Špinatai, staline
'l'oinėlės, pintinė
(irieščiai, statinė

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50

14.50

Čia yra išstatymas politiško gudrumo, 
del kurio buvo veikta praeityje ir dabar

Per dvidešimts metų Traction Klausimas bu
vo vartojamas kaipo politiškas reikalas. Juo 
buvo “žaidžiama” kiekvienoje rinkimų kampa
nijoje nuo 1907 m.

Jus bent kiek girdėjote nuo žmonių, kurie 
priešinosi prieš Miesto Traction ir “Subway Ko
misijos Sumanymą, prižadėti užbaigti Traction 
Klausimą, jeigu jie butų išrinkti į miesto valdžią.

Ką jie veikia užbaigimui klausimo, kuomet jie 
lieka išrinkti?

Neiko! Jie palieka Traction Klausimą kur jie 
randa. Užbangdami tą klausimą jie nustotų sa
vo intekmės.

Dabar, kuomet jie neužima miesto valdžios 
vietų ir kuomet jie vėl nori sugrįžti, jie mėgi
na nurodyti, kad Miesto Traction ir Subway Ko
misija daro suokalbį atiduoti Chicagos gatves.

Tokiu budu jie iškėlė savo rankas, nukreipė 
akis ir suriko “ Alleno Bilius!”

Ar jus žinote, kas tas Alleno Bilius yra arba 
buvo, apie kurį jie taip daug rėkauja?

Alleno Bilius buvo miera praėjusi per Illinois 
Legislaturą dvidešimts metų atgal.

Jis rūpinosi pripažinimu teisės penkiasdešim
ties metų del gatvekarių gelžkelio Chiėagoje, 
draudiantį žmonėms už jį balsuoti; jis nedavė 
miestui nė atlyginimo; nė parduoti; nė progos 
dalinties pelnu kompanijos apdraustu teise ir 
jis nesirūpino pagerinimu važinėjimo patarna
vimo.

Alleno Bilius buvopragaištinga miera ir buvo 
panaikintas, kadangi to buvo vertas.

Dabar —- ar jus žinote kokis yra Miesto Ko
misijos pienas? Jiegu jus nežinote, tai turė
tumėt žinoti, dėlto kad tai yra toks dalykas, ku
ris jus paliečia.

Šis užmanymas rūpinasi kad miestas galėtų 
nupirkti ir operuoti visą traukimo sistemą, ka
da tik reikalinga apsiimti atsakomybė; ji rūpi
nasi, kad miestas galėtų liuosai dalinties pelnu 
kompanijos; kad miesto taryba turėtų pilną ga
lią reguliavimų ir kontroliavimų, ir rūpinasi, 
kadprieš teisę “franchise” galima pavelyti sulig 
to plono visą dalyką atiduoti žmonių referendu
mui.

Nė vienas prįrengimas to sumanymo negali 
įeiti į galią iki nenubalsuos ir neužtvirtins žmo
nės. Z

Ar yra šiame sumanyme nors vienas nurody
mas į Allen Bilių?

Nėra nė vieno! Skirtumas tarp Allen Biliaus 
ir sumanymo paduoto nuo Miesto “Traction” 
ir “Subway” Komisijos yra tik skirtumas tarp 
blogo ir gero!

Ar jus galite rasti bile priežastį kode! šis su
manymas turi but panaikintas del to kad sykį 
buvo Alleno Bilius?

Čia yra proga iši 
teisingai! Ar jus galite patarnauti šiame” rei
kale, arba ar jus norite “Traction Klausimą” 
laikyti kaipo politišką nuskurusią lėlę, dar per 
dvidešimts metų.

Tegul žmones sprendžia
Chicago Surface Lines

parodo vieną iš šimto kokias mes turime puikias ukes parduoti, 
akerią: lygi, juodžemis ir molis, 120 akerią ariamos ir 30 akerią 
niško. 'Tarpe lietuvių. Verta $16000. Parduodame už $11500.

i Tik Per Gavenę ! Pasinaudokite Proga!

Kalafiorai, (Icžt

Daržovės:—
Barščiai, statinė

Salotos, gav., gurbas . . 3.00—3.50 
Cibuliai, 100 svarą .... 7.50—-9.00 
ž.al. pipirai, pintinė .... 5.00 8.00

3.50— 6.00
2.00—2.75
2.50— 6.00

2.00—4.00

Tik laike gavėlios, tiems, kurie esate 
ėmę paveikslus pas mus, norėdami 
užsisakyt daugiams arba pasidaryti 
didelius, ateikit, o mes padarysime to
kius pat už visai pigią kainą. Mes už
laikėm negatyvas (prabas) nuo .1.913 
metų. Nufotografuojam nuo senų ir 
padarom didelius paveikslus.

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmą didžiausioje Amerikos Lietuvių Farmerių Kolonijoj, ku

rių mes apgyvendinom su 380 lietuvių farmerių, turinčių pirmeiviškas 
Ūkiškas Draugystes, parapiją ir lietuvį kunigą. Kolonija randasi geriau
sioj ir lietuviams apsigyventi tinkamiausioj vietoj Amerikoj. Musų mie
ste — Scottville, Mich. — geriausi farmeriŠki turgus sūriais, sviestu ir tt 
Produktų kenavimo fabrikai, javams malti malūnai ir visos' vigados Lau
kai lygus, yra daug upelių, ežerų, gelžkelių, mokyklų ir žvyravotų kelių 
Vanduo tyras, oras sveikas ; žemė su moliu, su juodžemiu ir molis su juo
džemiu maišyta,—derlingiausios rųšies, tinkama visokiems javams dar- 
zomems, sodams, pievoms ir ganykloms. Gyvenantis šioj kolonijoj anglai 
matydami, kad lietuviai ją užvaldys, pradėjo kraustyties kitur. Mes to 
tik ii laukėm, kad jie paliktų savo puikias ukes mums, kurias galėsime 
apgyvendinti lietuviais. Mes iš anglų suomėm keletą šimtų geriausiu 
farmų-mazų ir didelių -su budinkats, sodais, ariamais laukais ir nedirb
ta žeme. Parduodam farmas, gyvulius, ūkiškąsias mašinas. Viską duo
dame ant lengvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus bankoj, nepirk mieste na
mo ; miesto gyventojams artinas didelis pavojus—sumišimas, bedarbė ir 
badas. Skubinkis pirk farmą musų kolonijoj; kol darbai eina, tol far- 
mos pigios, kada darbai sustos, liks daug žmonių be darbo, tada ir far- 
mos pabrangs. Pirk farmą sjmet ir busi ponas ir laimingesnis negu biz
nierius. h armėnams nereiks eit j karę. Juo maistas brangsta, tuo far-

ANTON K1EDIS
Peoples State Bank Bldg., Scottville , M M

3.00—5.00
3.00—4.50
4.00—5.00

3.00—6.50

Citrinai, dėžė ...............
Ananasai, gurbas..........
Žemuogės, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:— 
Piaustytas, II. and E. . 
Standard cane, smulkus 
Buroką, smulkus ....

MILTAI
Vasarių kviečių—

Prastosios rųšies 
žiemkenčių kviečių

Rudiniai—

3.25—4.00
3.00—5.00
. .20—.30

.......... —8.60 
. . . 7.80—8.00 
... 6.50—7.00

—8.20
—7.70Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Kovo 16. Gyvulių alga- 
uita šiaip: galviją ca. 2,000; avių 
- 8,000; veršių —*1,000; kiaulių —

20,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parintkieji .. 11.00—12.65
Kiek menkesni .........
Mituliai .......................
Sotckers and Feeders
Veršiai,
Karvės,
Buliai

parinktinlai 
vidutiniškos

9.00—10.00 
10.50—11.65 
. 7.50—9.00 

. 7.00—9.00 

. 6.00—8.25 
. 7.00—10.00

| ■ P. CONRAD, Fotografistas |
© 3130 S. Halsted St., Chicago, Ill. prie Mildos teatro, Tel Drover 6369 Ž

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORT© 

SUAUGIE.M3
Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 ir an- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykij. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiai įvairių Ifaų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždykų, jei perHti nr 
skauda akis. Jei jos raudonoo, Jei gai
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkie- 
nam gerai prirenkam.

® 8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas, ...
A Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvaju ap- 
w tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 

padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
w draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

VYRĄMS IK.

9.33

7.95

. —10.00
.. . —8.90

. . —8.70
.. . —8.00
5.75—6.00

FArtHrta

Kiaules:
Sunkios (250-400 sv.) I 1.80—15.10

Vidui. 200—250 .... 14.55—14.80

Paršai, geri
Avjs:

Mitulės ... .
Senės, geros 
Avinai, geri 
Erai ............

.. 12.00—14.00 

... 9.00—12.00 
.. 11.00—12.50 
.. 13.00—14.50

Komai 
Kviečiai 
Rugiai

• Avižos

1.06—1.08
1.43—1.78

.58 .59%

Bankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas ____ t
bent sykį j metus, Clearing Houi< 
revizoriai nuodugniai ištiria sav< 
banką stovį ir būdą ją vedimo. VL 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 1>ob-5 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per-* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygog 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos vtr* 
t ė gab but knygose parodyta. Abejo* 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedalcidžiamos. Jeigu banka niisto* 
ja savo Clearing House teisių, tat 
yra ženklas, jos .abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie-* 
žiūros užmanymas tapo įvesta* 
pirm dešimt metą, ir nuo to laik< 
nei viena Clearing House bank* 

nesubankrutijo., Reikalui esant*

na kilai su pagelba.
The American State Bank prildati* 

so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi joti 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieiiti- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinota 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukšti 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Liti- 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiu
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,0001,

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomh If 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketverfali iw 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant atsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo Iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo I7.W iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotą.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.M ikf 
$4.50. Vaikinams siutai nuo IS.lt 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1411 8. Halated SU Chicaaa. IR

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėt h $5 iki $200.00.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyartig

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaroma | i 

minutes.
Paskola ant rakandų — J 2 va

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

ant pianą, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitą užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jąs turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ui- 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musą pranešimus.

LOCAL LOANScholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS
1553 Milwaukee Avenue

Arti North Ave. ir Robey St.

Mes rekomenduojame Jį.

.......

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augliai
Telephone Drover 2116.

* i

MOKYKIS SIUT MOTERIIKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt* 
mo formų siūti naminiai daik* 
tas arba aprėdai us. Diplomat 
kiekvienam, kars išsimokinu 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankamo. Ūš IH 
išmokiname j ui lint yisoHM 
drabužiui.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 Wo Madison g. WeaterE if* 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

HAVANA, kovo 16.
Šiandie Kubos kariuomenė, 
vadovaujama gen. San San- 
guely įžengė Santiago mies
tan. Todėl Suv. Valstijų jū
reiviams jau nelieka kas vei
kti — ir jie kraustosi atgal 
ant savo laivų

1709 So. Kalsted SI

Kaa mane išgelbėjo nuo varginančių HgijT 
Salutaraa Bitteris. Aš per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Pieg- 
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikato*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit
teris ir Salutaras, Ilegulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

'□f pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitter i a. KaL 
na.$1.00. Galima gauti geresniuose Balionuo
se ir aptickose, o kur negali gaut, kreipkis 1:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokią blogumu.

P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVORAT AR

Bulmai >02-904 National IAf« BWU 
29 Ro. La 8a)l« fit, Ohiea<a, IH 

T«l. Central 6890-4111. Atdarai 
ninko, ketverge ir aubato* vakarai! M*
• iki ,8 vai. vakare, po Biiurli t 
1M4 MILWAUKEE AVI, Cibar 

Tek HumbaMt M.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOS BUlLDlNti

Chicago, nt 
Pbon«« Central 41FI Ir UN
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Dalį programo pažymėsime čionai: Režisieriuojant p-iai M. Dundulienei, u KĮCIČ DPfiP ” I 
bus pastatytą scenoje vieno veiksmo labai juokinga, indomi komedija:— DElvUCUE t 
Dainuos Latvių mišrus ir vyrų chorai.- Dainuos garsioji Chicagos solistė, poni Gugienė. Dai- ! 
nuos Roselando L.M.P.S.A. 25 kp. sikstetas. Solo kornetu išpildys maža mergaitė, p-lė Grušaitė. I 
Dalyvaus rusų-ukrajinų choras. Pirmu kartu ant scenos pasirodys L.M.P.S.A. 9 kp. choras | 
vadovaujamas p-ios Gugienės. Beto bus daug visokių pamarginimų, kuriuos čia ir suminėt sun- + 
ku, bet pasiklausyti bus labai malonu. Po programo bus šokiai. !
GERBIAMOSIOS ir Gerbiamieji! Šitas vakaras labai daug skirsis nuo kilų vakarų, nes šiame vakare dalyvaus geriausios lie
tuvių ir svetimtaučių Chicagos spėkos. Taigi nepraleiskite šios progos, nes tiesiog palima sakyti vakaras bus žavėjantis. 
Šilas vakaras yra rengiamas palaikymui L.M.P.S.A. 9 kuopos choro. Kviečia visus RENGĖJOS.

i
•fr

Rengia L. M. P. S. A. 9-ta KUOPA
Nedelioje, Kovo - March 18 d., 1917 m.

M. MELBAžiO SVETAINĖJE, 2242 W. Mrd PI., Chicago, III.
Pradžia lygiai 5 vai. vakaro. Inžanga 25c ir augščiau.

UHCAGOŠ ŽINIOS landų pamaldas, nes, girdi, vie
tiniam klebonui nerupi išgany
mas aveliu. Laisvas.

VIDURIŲ KEBLUMAI.

Vidurių keblumai yra svar- 
is dalykai. Medikai iškas ra

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

C HIC AGOS SOCIA L 1ST AI
kaip automobiliai; taip daug 
remiasi ant miotikio, kuriuomi 
yra vartojami. Abu turi apri-

American ‘ Jchool 
o! Languages

rijo nuodu. Manoma, kad pa- Kazimieras Kukevičia
AnerlketiHnot 

MokybU

(
DYKAI

1

I

11

Ne, .Naujienas

ir meškos iš savo lan- 
išsirita, bet Chicagosdynių 

socialistai tebemiega. Tiesa

Ištikro, rinkimai artinasi. 
Rods reikėtų veikimu visą

tome du savuosius kandida
tus į miesto aldermanus. Bet 
ar dirbame rinkimams ką 
nors?

Nagi nieko.

nieko neveikia? Kur north- 
saidiečiai—ko jie snaudžia?

Tegul mes ir neprava- 
rysim savųjų kandidatų. Tai 
mums nesvarbu. Daug sva
rbiau pasinaudoti momentu

pač svarbu ant Bridgeporto, 
parodyti demokratams, kad 
metas jau ir jiems žmoniš
kiau elgties, apseiti su lie
tuviais. Juk iki šiol jie visai 
nė nepaisydavo.

Rinkimų agitacija svarbi 
ir daugeliu kitokių atžvilgių. 
Taigi metas jau atkreipti i

TOWN OF I,AKE.

Seneliu.

iiiamc upe.

Kur nebusi linksmas

ir ra

ti z.

tolinus “Drau-

Maliuuskas už 
n (ir dar prie

“Naujie-

$53,000.

apskundė 
a iš jo

nežinia kur tariamasis 
V. Palmer.

Cash Clay, negras, nuvedė 
arklį į policijos stotį ir prašė 
palaikyti jį, kol savininkas ne-

Otis Mueller’io bilius, kuris 
reikalauja reorganizacijos Chi
cagos mokyklų tarybos, bus

te jų savininko. Trincrio Ame-

raš yra geriausias taisytojas. 
Jis išvalo žarnas ir atitaiso visą 
virškinimo sistemų. Jeigu jus 
kenčiate* nuo užkietėjimo, ne- 
malimo, galvos skaudėjimo, ne- 
rvuotumo, nuslojimo energijos 
ir 1.1., vartokite Trincrio Ame- 
rikoninį Karčiojo Vyno Elixiru, ’

persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 15 d., 1917. Paėjo iš Kau
no gub., Šiaulių pavieto, Lukes 
parapijos, Vertelių 
36 metų amžiaus, 
įvyks nedėlioję, 9 
Kovo 18 d. iš namų 
Ashland avė., į šv.
rupijos bažnyčių, iš ten į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi giminės ir pažįstami 
kviečianti atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

okolicijos,

vai. ryto,

Jurgio pa-

CW»C*OO1 ItUHOli

* K.ORE8PONDKNCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas gali Hmokti 
ši ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų eutaiaytų 
j ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranKUa kiekvienai*. 
J kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos Ian
's kyties i mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui, »ton- 
U čiame graliai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
R DYKAI. Rąžyk laiftką tuojaus; indėk dvi markes prhluntiaozd 
S KATALOGO.

KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų **• 
I kyklą ypatičkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina*
* me daugiau valandų negru kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
J me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamoksHų 
ą greitam ižmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
SĮ turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLiskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
T^SSSSHESSSJDvI mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th 81. 
Laiškus adresuok it: American School of Languages, 1741 West 47th St., C blear*, IX

___________ ________________________ „_______ •PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros 

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

nn. tai stai Kotici 
Senelis, esu linksmas.

vienas.
g’nrų išpulti nebloga: vis ne 
prastais žmonėmis...

lti rukus.

Šios
sugrįžta į senas

Kaip tai sakoma,

'Turi narių apie 80. Kuopos 
ižde yra apie 200 dot. Bet TMD. 
33 kp., tai visai kaip numirus. 
Jau du metai nė susirinkimo 
niekas nešaukia, nė administra-

linini pranyks.

dienomis su

$6.25 Du dideli
^Specialiai

Del šios Sąvaites.
Grynais pinigais ar
ba ant išmokėjimų.

Plienine lova 2-colių tęsiantysi pastovai, sun
kus įkamšai ir skersai lazdos, ši lova yra pa
daryta pilnos micros ii- nu- f
dirbta baltai arba Vernis
Martin, didelis bargenas po M

Gero Tikro ąžuolo krėslas žibančiai nudirb
tas ir tvirtais šulais. Tikros *g yg 
skaros sėdynė, puikiai pri- JĮk Į 
kimštas, specialiai po .... * • ■*

Rašykite Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordų

KENK IMrnitu 
3948-50 West 12th St 
426 S. Wabash Ave.,

Atdara Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos 
vakarais.

6137 So. Halsted St., 
1968-70 Milwaukee Ave.

r

P. M. Miliukovas kitų karta 
buvo profesorių rusų kalbos ir

nežinomo žmogaus ki

mainų, kaip alkoholiniai “kar
tumai,” bet kuris prailgina pa
sekmes pagelbos, budauas sutai
sytu iš niedikališkų karčiųjų 
žolių, kurios reikalingos išvaly
mui, ir stiprus, lyras natnralis 
raudonasis vynas, kuris priduo
da stiprumo. Kaina $1.00 ap- 
tickose. Trincrio Linimentas 
neturi but maišomas su kitais 
panašiais su taisymais taipgi. Jis 
yra daug stipresnis ir nesuly
ginamai geresnis. Jis suteikia 
pagelbų nuo reumatizmo, neu
ralgijos, išsisukimų, niksterėji-

HA5TER&

Chicagos universiteto profe
soriai turėjo posėdį. Buvo 
svarstomi budai, kaip pagelbė
jus valdžiai dabartiniame kri-

lo. Trindamas muskulus arba 
kojas po sunkaus darba arba il-

sišviežinsite. Kaina 25 ir 50ę.

Triner, Mfg. Chemist, 1333—
Miesto sveikatos departamen-

atgabenimui į Chicaga negrų iš 
pietinių valstijų.

Veronika Koch, 2012 N. Hal
'd, numirė bekalbėdama su-

Julia Devore, 26 melų, 10651 
Michigan avė., nežinia kur din
go. Jinai dirbo Carson, Pirie,

jama, kad mergina 
“jbaltaja vergiją.’- Kas

pateko į
melas

Leonard Olson antru 
apkaltintas automobilių 
me.

kartu 
vogi-

Charles Harris pasilikdavo su 
vaikais namie, o pačių siųsda
vo dirbti. Teisėjas Steik nutei
sė, kad jis mokėtų pačiai $7 į sa-

James Johnston, 1752 Aus- 
i avė., areštuotas. Penkis

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir 32-ra GATVft.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus pitrašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
niene, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

Dr. M.Stupnicld
SI09 So. Morgą* 81, Chlc*ff«. 
VALANDOS! nuo • 1M 11 li
pyto, nuo 5 iki S vakare.

Įgfl Tel. Canal 2118 0
g Dr. A. L. Yuska I

Gydytojas ir Chirurgas 
J£S 1749 So. Halsted St, kampas 

18-tos gatvės, Chicago, Ill. JgJ

— R |><MR»(| || IIBI |>4—»

j THE MAGIC SHOP.
į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos
X dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi
I nori gauti štukų katalogą, prlsiųsk štampą 

Ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

I P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

AUaA

Atminčiai musų my

limo vyro ir tėvo.

. Šiandien suėjo lygiai 

metai kaip jis persisky

rė su šiuomi pasauliu.

PONIGEDMIN 
ir VAIKAI.

X TELEPHONE YARDS 2721 J
| DR. JONIKAITIS į
X MEDIKAS IR CHIRURGAS J
•į 3337 So. Morgan St., Chicago g 
1 Kerte 83-čio Pi. ir Morgan St. 4*

.................. i i .........- .(u. .f ..i.į.. ■ i i į------------------—.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHIRIRGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir valkų ligų
OfiMMM Ir Gyve»lmi«M J

S600 S. Halsted St., kamp >6 at
OffaiH* atdarau iki lt v«I. ryt®, 1—8 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir mo terų drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpų laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvjmo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti specialiŠkai pigią kainą lai
ke šio menesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room I

Pasinaudokite su Proga!
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas, 

bet negali del to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. 
Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai Ir lengvais išmoKesČiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra klampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos fanny 
arba kiampių bile kokią dieną metuose. Fanuos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo, 
me duot geriausį paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

Gali-

1 SANBORN COMPANY |
C-o Lithuanian Colony director

= EAGLE RIVER,' WIS.
:    * *r»—■—

Garsinkis ‘Naujienose’
AgĮ-OO X-Ray EXAMINACIJA

*®« šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzes kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negales.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laifco senslate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryli.

Nemokėk man
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
ne cento. Visai nėra ne skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
jaus pirm negu šis specialis paaukdvi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro, 
iki pietų.Nedėliomis: 9 ryto

Vyrai ir Moters
Kurie sergate, kenčiate ir nusimi- 
pasinaudokit šia didele auka., Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
laktarišką cxaminaciją už $1.00, 

daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. AŠ duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje /apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusuli, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą guzų, skausmus pilve, 
murmėjimą žr /Jose, nustojimą apeti
to, nuovargi, būsi dėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, lai

nę

sveikatos ir laimes, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt
9

DR.C. R. LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK— 
PASITEIRAUK



Pranešimai Randai

Reikalavimai
TURIU paaukauti $165 seklyčios

WEST PULLMAN

COCOA

Mn«

rm
ves
n as

Nusipirk Mosties ■

Pajieškojimai

Pardavimui

elektros

18th

pietų

)UH

ROSELAND

AKINIŲREIKALAUJI

PIRKTI

own

DAKTARAS
Specialistes K

1871
2054
1046
1510
2810

Barnt‘s iš 
bos tema: 
the Earth

1644 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

geram 
Estate 
$50.00

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “NAUJIENAS.”

Gerlm^O
Yankee, suly
ti nk bu bent 
tokia, % si

KARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

W. Ohlaag* At. 
Blue I»Jan4 At. 
W. Nortto At. 
8. H«K<ad BL 
8. Fa«Ud BL 
W. 41th BL

susirin-
Ptinede-
— 3925

kariūne įvyks 
Kaiserhof (iar- 
27 Washington

north
4M W. Dirtete*
726 W. North
2641 Lincoln At*
1244 Lincoln Ats
1411 N. Clark

Lietuvių Darbininkų Litera 
turns 
cert as

ARBATA
Friimnian-

»ia, Gvaran- 1 f 
tuota, Tertis £L| 
0c parsldua *n

la ix>....

Pajieškau Marijonos Bandziskaites 
iš Kauno gub,., Šiaulių pav., Pociune- 
Jiu parap., Juozapas J neis, 
3331 So. Morgan Si., Chicago, Ill.'

RYŽIAI
Kariaus Joe 

(Tjiies, 10c ve 
•tte, parai- 
iuoda ui ..

ir Blackhawl 
nares malone

REIKALINGAS siuvėjas prie vy 
riško kostumersko darbo. Atsišau 
kito tuo jaus. *■ 
911 W. 33rd St

y. .iii,hm,.

WISSIG, 
seno krajaus

Imli 
iir.jas 

visais in-

RE1KALAUJU agento ;gali uždi 
$300 j mįnesį. Atsišauk tuoj pas 

WEST REALTY EXCHANGE 
2015 So. Robey St., Chicago,

Susirinkiman bus įleidžia 
tik pilni Naujienų Bendro 
dalininkai. Todėl kiek vie 
narys būtinai privalo atvy

A. J. Janušonis 
M. žolynas, 
I). P. Peik.

EXTRA NAUJIENŲ BEN 
DROVeS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

įpie 28 me- 
s plaukais 
. Kas pra 
randasi —

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

Dr. J. Van Paing
. Vyru Chroniškos Ligos

vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinties įvairių a- 
malų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

PARSIDUODA pigiai grosente ii 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

Joe Szklcinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, Ill

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ii- vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

REIKALAUJU — dviejų kriaučių 
prie siuvimo naujų ir taisymo senų 
drabužiu. Atsišaukite greitai. $18 j

Draugijų pranešimus
Praneši

mu iš va-

MO K Y KITŪS
Mechaniškos Dentisteri jos — $25.00 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos denlisterijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
dantų neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speci- 
alio katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry, 506 So. Wa
bash ave., Chicago, Ill.

(PASARGA.—Draugijų f 
skelbiame be užmokesties. 
mai betgi turi but priduoti 
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri 
dtiQti tą pačią dieną, kada spausdi 
namas dienraštis, nebegali but įdėti 
-—“Naujienų’’ adm.)

REIKALAUJAMA molderių; gerų, 
prie varstoto arba spaudimo; 20 
nuošimtis pridedama prie reguliarės 
nuo šmotų dirbamos kainos.

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

REIKALINGA mergina prie long 
vo namų darbo. Gera šeimyna ii 
vos tik trįs y palos.

Mrs Schwartz
3019 Jackson Blvd., 1-as augšlas 

Lel. Kedzie 1197.

TAI RUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima pletmus 
raudomis, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės 50c ir $1. Pinigus ga
lit siųst ir stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, * Holbrook, Mass.

I
 Telephone Humboldt 1272 Q

m: sahud m. d. I 
Henan Husas Gydytojai Ir Cliirnrjraa. Q 
Spet-iaKstas MoteriBkų, Vyriikų ir Vai- ;3 

kiškų, taipgi Chroniikų Ligų. M 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampai North Ave., Kambary* 263. S 
VALANDOS: 8:60 Iki 10 ilryto; g 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki » vakare. g
REIKALAUJAMA pirmos klesos 

čeverykų dirbėjų. Pastovus darbas. 
Gera mokestis. Adresas:

A. M. Legg Shoe Company, 
Pontiac, III.

restoranu
Soull) Park Einp. A( 

1193 So IIaisled SI., 2-r. 
Visi darbai Soulh, West ii 
sėjo. I Kalbama lenkiškai

REIKALAUJU lietuviško aptieko 
riaus registruoto Illinois valstijoje 
Atsišaukite tuojąus laišku į:

Vizgirda, 
Easl St. Louis, III

PARSIDUODA bučernė ir grosėr 
nė, arklys, vežimas, expresas. Atsi 
šaukite; 
1015 So

John R. Poleliunas, 
Milwaukee ave., Kenosha

Phone 1461.

REIK ALINGA sena moteris del 
pridabojimo 1-nii metų vaiko. Gali 
Imt ir ženola, be vaikų 
ta del gero žmogaus 
greitai. K. Jamohtas, ‘

Parsiduoda groserne lietuvių 
ir slavų apgyvento] vieloj. Gera vie
ta bučernei. Senai išdirbta vieta. 
1 liejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Halsted St., Chicago.

Lietuviu Piliečiu Darbininkų 
išelpinio kliubo susirinkimas 
yks kovo 18 d., 2 vai. po pietų, 
Mikalajūno svetainėj, 2331 
Leavitt si.

Visi (įrangai malonėkite 
dau

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
kelinis kambarius kiekvienas. Ma
udyne kiekviename, f late. Visi plmn- 
bavojimai baliai paliavoti. Augšlas* 
beizmentas. Rendos už $50.00 į mė
nesį. Kaina $5600. Parnell ave.. ar
ti 32-ros gatvės, šis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rūšies pigu
mai ilgai nesitęsia.

.JOHN E. KERES
623 W. 3Lsl Street, Chicago.

Amerikoje; taipgi ir j< 
Meldžiu jų pačių alsi 

žinančių juos pranešti

Jeigu Tau akauda akys,
Jeigu skaitant ra i d eis susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slsvaat, įBalarf K 

.reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II meta pa* 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsy akių U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Aklu Specialistus
TBMYK1T MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekęs 2-ras aagMaa,
Valandos: nuo s ryto iki I va. Nedaliomis nuo I nito iki 12 sie&g.

Tel. Canal 5335.

R E. I KALA UJAMA našlės su šeimy
na apsigyventi Sycamore, III. ir duo 
Ii valgį ir kambarį merginoms, dir 
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gan 
ii 12 merginų kaipo kvatierankas

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald ave., arti 29- 
tos gatves. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšio vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu—1 
$7150.00. Bandos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDon n cll,
2630 West 381h St., Chicago, 111.

Tel. McKinley 35*13.

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai storu

lis cigarų, tabako, ice cream, saldai
nių ir tt. prieš pat mokyklą. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — savininkas perka namą.

Pujieškau savo pusbrolio, Pranci
škaus Poškaus, Kauno g., Telšių pav. 
turimi Varnių valsčiaus, Janapolės 
parap. Kuldobio viensėdijos. Ajiie 13 
melų kaip 
dvi seseris, 
šaukti arba 
Busiu dėkinga.

EI z b i e t a Te k a r sk i s- G a I i a u s k i e n ė 
157012 Harvev, III.

PARSIDUODA pigiai \ 
namai; vienas prirengtas 
kurnės. 'I'ame m 
luviškos pekarnės. 
keletas tuksiančių 
puikų gyvenimą 
mažu kapitalu 
kreipkitės prii

DR. M, HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 16 me
tu kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Kay ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1024
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

Nuo 10 
Telephone Canal 8110 
3412 S. Halsted st 
-9 ryt., tiktai.

PARSIDUODA:—Pigiai, ant leng
vų išmokėjimų, šešių kambarių na
melis, elektros šviesos, konkrelo 
beizmentas. Del jilatesnių žinių ad
resuokite: I). F. Sager,
3753 Palmer SI., Chicago.

PROGA PRIE BIZNIO
Parduodu automobilių labai pigiai 

(Limuzin packer). Du barai-—žiemi
nis ir vasarinis. Pardaviau biznį ir 
išvažiuoju ant fanuos, todėl noriu 
greit parduot. Kreipkitės:

.1 os.Gedimu, 
<3568 Vincennes Ave., Chicago, 111.

PAJIEŠKOJIMAS
Antanas Carapas, 

tų amžiaus, geltona 
nuskriaudė mani 

neš, kui' jis dabar 
gaus $5.

Bronis Silpnis, 
1601 Halsted st.

Chicago

LMPSA. 29-tos kp. susirinki 
inas atsibus kovo 18 d. 2 valau 
dų po pietų, Pulaskio svet. 
room B., Noble 
st. 'Rodei visos

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. MadiHon SL. Chicajxo. III.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimai, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Parduosiu viską labai pigiai. 
8530 S. VJnccnnes ave, Chicago, III.

PARSIDUODA 9 kambarių mūri
nis namas, atsakantis dėl dviejų šei
mynų. Gazas, 2 tualetai. Geras sto
vis. Pai'siduos už $2,250.
2621 S. Union Ave. Chicago

(Savininkas užpakalyj)

Tai-yra geriausia proga. Turi 
parduotas j trumpą laiką. N 
nainas, 2 pagyvenimų 
taisymais, 15 mėnesių kai pslalyl 
Parsiduos už $3100.00.

G. VIRBALAITIS, 
45l t S. Richmond SI., ('bieago.

Tel. McKinley 3354.

PA.J IEŠKO vaikinas (vienam) šva 
raus kambario, su valgiu, tarpe 31 
ir 37 galvių, arti Halsted. Kamba 
ryje turi but staliukas, šviesa ir ši 
luina, taipgi butų geistina, kad žmo 
nes balu blaivus. Atsišaukite laiš 
ku šiuo adresu:
1612 S. Mozart SI

j uodų an jų, piiivu pi i
/.(‘įlotu iš Lietuvos

35 melu v\ru, mėlynų 
plauku, vidutinio ūgio.

Extra visuotinas Naujienų 
B-vės dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3112 So. Ilal-

PARDAVŪJU DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrų parda 

vinėli lotų lietuviams. Vartojama au 
tomobiliai. Gera propozicija tei 
singiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbti 
į savaitę. Atsišaukite:

Wm. D. Murdock and Co.
La Salk

kinių visų šerininkų. 
lyje, 19 d. kovo. Vieta 
So. Kedzie ave., Liberty Hali.

Būtinai--turi susirinkti visi. 
Klausimas apie paėmimų storo 
bučernei. P. Daubaras.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių ir kilų laidų apgyvento] 
vietoj, 'l ik viena bučernė ant dvie
jų blokų. Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja ant ūkės (far- 
mų) Kas nori pirkti meldžiu atsi
šaukti greitu laiku šiuo alresu:
1715 S. (amai Str., Chicago, lit.

Tel. Drover 7G4S

Dr. C. Z. Vezelis
LiETUVYS DERTISTA

DEO » ryto tki 15 
Nedaliomis pafiod BUtariBa& 

4712 So. Ashland Ave.
arti 417-toa įffitvSK,

GYDO VISAS LIC,AS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS TRA 

Speciališkal gydo Hkhs pilvo, plaučių, inketų ir puslč.-, uinuodijimą kraujo, 
Ilgas, žaizdas, reumatizmų, Kalvos skausmus, skausmus nugaroje, kosčjim*. gerkite 
skaudėjimą irxpaslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 41a h 
persitikrinkite, k^ jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel} metų ir UrrM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakara. Nedčltomh Iki 18 4i«aą. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampam 18-tos rat.. Tiriu) Įlankos. TeL Caaal SM*

PARS1DUO1)?! čeverykų taisymo 
šapa, su gerais įrankiais. Elektros 
mašinos, senai išdirbta vieta. Prie
žastis pardavimo — mirimas darbi
ninko. Atsišaukite 
3244 S. Halsted St

Lietuvių Kooperncijos pra
kalbos atsibus subatoje, kovo 17 
d., 8»val. vak., J. Jukniaus svet., 
4837 \V. 1 Hh si. Vietos lietuviu c 
privalumas, yra atsilankyti i 
šias svarbias prakalbas. Kal
bės antru kartu visiems senai 

AI o n I v i -

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak

PARSIDUODA bučerites ir groscr- 
nės visi fixtures, forničiai lik du 
melu vartoti. Pirmi morlgičiai. Sy
kiu parsiduoda ir gyvenami forničiai 
del kelurių ruimų. Kam reikalinga 
malonėkite alsilankyli subaloj, 2-rą 
vai. po pielų, kovo 17 d. 

1?. Juodis
928 W. 33rd SI., Chicago, 111.

17 N. 
et, nuo 3:30 po pietų 
vak. Klauskite
J. N. Zewert

Elektriška Dingnozn Ir Gydymai
Speciališka medicina nuo 

učnuodijimo kraujo
Vinidenota Mcdoga Slapiem Ligom 

2221 S. KEDZIE AVE.,
* Netoli 22-ros gtv.

PA.HEŠKAU DARBO prie namų 
ha prie prižiūrėjimo vaikų. Atsi- 

šiuo adresu:
Ilalsted St., 3rd 1’1., front.,

PARSIDUODA 
GREITU LAIKU 

SALIUNAS 
podraug ir didelė svetainė, kurioj 
visos vielinės draugijos rengia ba
lius ir taiko savo susirinkimus, o 
vasaros melu čią visuomet buna ren
giami bažnytiniai (erai.

—Pardavimo priežastis — vesdamas 
tą biznį per šešiolika melų savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirkt malonėkite atsišaukti šiuo

TUN1NU ir taisau pianus už 
pigią kainą, labai gerai ir at
sakančiai. Kreipkitės laišku į 
Naujienų Ofisą: Jonas Norkus, 
1<3 10 S. llalsled SI., Chicago.

.REIKALAUJU jauno vaikino j au
gliu ofisą. Turi mokėti angliškai 
lietuviškai ir lenkiškai. Atsišaukite 
greitu laiku šiuo adresu:

Aidenl Drimgel and Co.,
723 W. 120 St., Chicago.

Tel. Pullman 3563.

1101
SOUTH BIDS 

1012 Wentworth 
1427 B. Halsted 
4728 B. AekUnd

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokuLnas Darbo Biu
ras, 526 So, Dearborn St., Chicago, 
rčtk'alauja:

1 prie įrankių dirbimo
2 elektrmčnų

’ 1 fotografisto
1 prie Gordon lyderio
1 mechaniko
2 dažų dirbtuvėj
2 molderių
1 skardžiaus. »
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

LIETUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAI
Km turi skaudančias arba silpnai akh, K 
Kalvos skaudėjimą, atsilankykite pu sa*M

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki t vakare.
Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3163 So. Halsted Street, 
Tel. Drover 7179

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po vietų; 6—9 vakare. 

GYVENIMAS: 8341 8o. Uaion Ave 
Tel. . Yards 587.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimai ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 12 «L 
Chicago, 111.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišky Ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Llją 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedčldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

Pajieškau Antano Juociaus. Du 
mėnesiu atgal gyveno po N 2920 So. 
Union ave., sako, kad persikėlęs ant 
'Lown of Lake, apie 42 ir Ashland 
ave. Jis pats arba kas jį žino malo
nės atsiliepti šiuo adresu:
* Mike Narbut.

912 W. 37th St., Chicago III,

PARSIDUODA 3 augšlų mūrinis 
namas, 5 raudos, sankrova ir ce
mentuotas beizmentas. Geras sto
vis. Labai prieinamai 
3302 So. Morgan SI

REIKALAUJU ĮNAMIU 
vieno arba dviejų vaikinų. Kamba
rys šviesus, garu šildomas, elektra, 
maudyne, ir nebrangiai (be valgio) 
Labai tinkama vieta laisvų pažvalgų 
žmonėms. Reikalaujanti tokio kam
bario kreipkitės šiuo adresu:

A. YakŠtas,
1681 Milwaukee Ave., ant 3-čių lubų.

PARSI1 )UODA ar išsimaino nedi 
delis namas North - Side ant saliu 
no ar grosernės ir bučerites South 
Sideje. Chas. (Jie]).,
1648 W(. Division St.. Chicago

mus įvyks net
2 vai. jin pielų 
nė j, 10900 Michigan ave.

Visos narės malonėkite atsi
lankyti. Bus renkamos darbini
nkės sekančiam baliui, kuris

Phone Yardi 4117

Or. A. R. Blumenthal

mūriniai 
dėlei pe- 
ii ėra lic- 

Lietuvių gyvena 
galima padaryti 

Galima nupirkl i su 
Del platesnių žinių

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bpeclailatax Moterišką, Vyrlllnj, Valką 

ir visą chronišką ligą.
Valandos: 1.0—11 ryto, 4—5 po platų, T—I va
kara. Nedėliomia 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

mašinos. Parduosiu 
ml namo. Earma 
valstijoj. 81) akrų 

apie 30 akrų aria- 
kila lengvai išvaloma; gera žc- 

prie molio. Parduosiu ant len- 
išmokejimu, *25 už akrą; far- 

randasi Wisconsin vaisi.
lipgi lurinre didelius plotus gc- 
žemės Wiseonsine. Parduodame 

inl lengvų išlygų. Labai pigiai.
Raš\k arba alsilankvk pas: 

WEST REALTY EXCHANGE 
2015 So. Robey SL, Chicago, 111.

{
PIRK SAU visus Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ’j 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
ime visiems. J

LFATNTHAL PLUMBING t 
SUPPLY CO., f

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. r 
Kalbama lietuviškai.

Pajieškau Vladislavo Atkačiaus ir 
Kazimiero ir Jurgio Gribų. 'Turiu 
svarbų reikalą. Jie palįs ar kas ki
tas malonėkite pranešti man; pir- 
iniaus gyveno Brooklyn, N. Y. Taip
gi pajieškau draugų ir draugių; jie 
palįs ar kas kitas atsišaukite, busiu 
dėkingas.

Motiejus Sabaiiauskas,
P. O. Box 213, Tollcston, Ind.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas. Nepraleiskite 
šios puikios progos, nes jos retai 
pasilaiko. Pardavimo priežastis — 
savininkas išvažiuoja ant tarnui.

E. Jacobs,
8104 Vincennes Ave., Chicago, 111.

BRIGHTON PARK
Valgomų j ų

Telephone Drover 9693

Or. A. A. ROTH

P;ijicškati savo dukters, Slanisla- 
vos Astrauskaitės, Kauno gub. Telšių 
pa\'., Plunges par., apie 16 m. ainž.,

DU BARGENAI 
160 akrų Earma

Geri namai 
arba išmain\siii 
randasi Michigai 
farma su namais 
mos 
nte,

some ir Kilus svec 
nė turės Imu tinknnm 
nrn iš (Idiles srvėiu. K

t ričių 
rengiama paminėjimui HLliia 
metų gyvavimo LSS. IV Rajo
no, susidedančio iš didžioje 
New 5'orko ir visų kuopų apy-

BARGENAS
Phrsiduoda namas ir lotas. Du au

kštu su sankrova. Kampine alėja. 
Prieš parką. $1112 W. 20-ta gatvė. 
Metinė randa $700. Kaina $4600. 
Grynais pinigais arba paimsiu $2000, 
ieitfu pageidaujama mortgage. Atsi
šaukite į A. J. Rayspis, 
2505 S. Cliftop Park ave., Chicago.

R EI KA LA t J AM A :- jauno vai k i no, 
larp 18 ir 20 metų amžiaus, išsimo
kyti vaisi i n in ko ( apl iekoriaus) a- 
malo; turi kalbeli gerai angliškai ir 
Imli gabiu sumaniu \yru; tinkamai 
ypalai gera alga ir puiki ateitis. Ap
sišaukite luoįaus antrašu:

GOLD DRUG CO., 
(Marl; st. X Eidlerlon Pkwy.

Chicago, III.

Vulaudot: Nuo 
mis nuo 10 iki 12 di«ną.

4449 8. ASHLAND AVH., kawpo 47 *6

Dr. W. YUSZKIEWICZ

REIKALAUJAMA—2 pečkurių ir 
pagelbininkų; 27l/2C iki .‘^K’C i va
landą. Išsiutinelojo, klerko, į auto
mobilių reikmenų namą, 2 gręžiamų
jų mašinų operatorių, vaiko j auto
mobilių šapą, mledžių trynč.jų ir pa- 
lišiuolojų, porterių j saliuną, $14. 
llolelio ir Restorano darbininkų i- 
vairios rųšies ŠIO iki š|5 j menesį. 
Kambarys ir valgis. Pakuotojo j iš- 
siul mojimo kambarį. Darbininkų 
dirbti viduje. 2 inžinierių, dreive- 
riu. kuperių, 2 karpenlėrių, vaiko 
prie elevatoriaus; 2 tap\lojų (male- 
volo.ju) 2 pagelbininkų prie auto
mobilių Irokų. Vaiko i ofisą, $40 ir 
š50: I mašinistų pagelbininkų. Vai
ku mokyties amato. MOTERŲ REl- 
KA L.\ U J A M \: — 2 slenografių i ba
nku, *60 iki s65, lypisčių, merginų 
j ofisą, forelady i dirbtuvę. Gera 
mokestis. Darbininkių i bulelius ir 

prie įvairių darbų.
CIICV,

ANTRU ir trečiu inortjraKe suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų aid 
jiisų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago
Telephone Main -1845.

certifikatą registracijai.
Dienos tvarka bus paskelbt; 

ant vietos.
P. Čereška,

Naujienų B-vės sekret

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 

į gčjimas.
r Mes vartojame page

rintą Ophthalmometer. 
Ypatinganloma atkrei
piama į vaikus.

P ryto iki I rakar«; aeiUtte

žmogum apie 
akių, pilkų 
\nlri metai 

kaip jiedu pabėgo. Kas pirmas apie 
juodu praneš gaus gerą dovana.
K. Astrauskienė, 11)18 W. Miller St., 

Mason Ci I v, Iowa.

BAN KES’

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Peleckio, Kauno gub., Raseinių 
pav., Betygalos parapijos ir miesto. 
Taipgi pajieškau savo giminių ir pa
žįstamų. Kas jį žinot arba jis pals 
malonės atsišaukti šiuo adresu:

Pranas Dapkus,
Box 81)5, South Eork, Pa. Prirenka visiem* tinkamu* akinius, 

nu o j a ir patarimus duoda lykaL 
7844(8 Milwaukee Ave., arti Chicao Avs. 
lubos. VALANDOS* Nuo 8 ilryto iki vakm 
rul. NedUiomi* nuo • ilryto iki S *• 

Te). Haymarket 2414.

SPECIALUS BARGENAS
PARSIDUODA—$500 grynais pini

gais, $25 j mėnesį nupirksi keturių 
fialų namą, nešantį $46 į mėnesį 
randus. Lotas 50x150. Arli karų li
nijų ir sankrovų. Kaina $3400.

PHELAN
3802 So. Campbell, arti Archer ave., 
Chicago. Tel. Yards 6539.

West Side People’s I’oruint 
r Warren ave., 
vakaro, kalbės 
Philadelphi jos.

“Who should

Dr. Ramsęr
AKIU 8PXCIALB8TAS

WEST RIDI
Milwaukee At. 
Milwaukee At. 
Milwaukee At. 
W. Madison St 
W. Madison BL

a 
•*4

i SVIESTAS
Geriausios 

tmetonofl, ge- _ 
raanis, negu n J p 
eur jus ga-M*vU 
it gauti ..

t




