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CARO ŠAIKA AREŠ
TUOTA.

r PAKELS GELEŽINKELIŲ 
KAINAS.

MILITARISTAI NENU
STYGSTA.

Paskelbs naują kares juostą
Apie du šimtai Mikės pata

rėjų, šnipų ir kitokių gy
vačių lizdo gaivalų uždą 
ryta Carskoje Selo.

(Geležinkelių baronai reika
lauja nustatyti augštesnes 
kainas už važiavimą gele
žinkeliais—nuo 10 iki 15 
nuošimčių.

New Yorko militaristai stengia
si pravesti priverstiną karei
viavimą.

Audra Indiana valstijoj
<Į ■« 1 ' I

BAISUS MŪŠIAI
FRANCIJOJ.

RUSAI NETOLI MESO
POTAMIJOS.

Vokiečiai apsistojo naujoj 
apsigynimo linijoj.

Turkai neatsilaiko.

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Paskutiniai pranešimai iš 
Paryžiaus sako, kad vokie
čiai galutinai apsistojo nau
joje apsigynimo linijoje. Jie 
pasiryžę čia atmušti visus 
priešininko užpuolimus. 
Francuzų kariuomenė daro 
atkartotinų atakų ant prie
šininko pozicijų. Ir tik di
deliu vargu jai pavyksta 
vienur kitur išvyti vokiečius

PETROGRAD, kovo 24— 
Oficialis pranešimas iš Pet
rogrado sako, kad rusų pul
kai, veikiantįs Persijoj Ker- 
manshah fronte, randasi tik 
,už keturių dešimtų 
nuo Mesopotamijos 
žiaus. Ties Kerindu

mylių 
rube- 

turkai 
po še

šiolikos valandų kovos buvo

Kita rusų armija užpuolė 
turkus ant Shirwon upės,

Ties St. Quentin’u francu
zų kariuomenė nors ir želvos

laitnėji-

rusų spaudimo.
Kaukazo fronte rusai taip 

gi skelbia naujų laimėjimų. 
Ties Van ežeru, t. y. pietinė-

PETROGRAD, kovo 24— 
Telegramos ir Petrogrado 
skelbia, kad naujoji revoliu
cinė Rusijos valdžia užda
riusi Carskoje Selo apie du 
šimtu caro dvaro patarėjų ir 
šnipų. Visi jie pastatyta po 
saugia kariuomenės priežiū
ra. Ten pat dabar randasi 
ir buvęs “iš dievo malonės” 
caras Mikė. Tarpe kitų va
rdų užtinkame ir žinomojo 
Rusijos reakcijonierių šulo 
—kunigaikščio Patiatino va
rdas.

Kaip su jais pasielgs nau
joji revoliucinė valdžia, tele
gramos nesako. Aišku tik 
vienas, kad ji tvirtai paėmė 
tą gyvačių lizdą, taip kad 
jis.daugiau neturėtų progos 
atsistoti skersai kelio progre 
so ir laisvės judėjimui Rusi
joje.

WASHINGTONAS, kovo 
24. — Suv. Valstijų geležin
kelių kompanijos inteikė ta- 
rpvalstijinei pramonės ko
misijai rezoliuciją, reikalau
dami nustatyt, augštesnes 
kainas už važiavimą geležin- 
ikeliais. Savo rezoliucijoje 
geležnikelių baronai sako, 
kad kainos turėtų būti pa
keltos nuo 10 iki 15 nuošim
čių. Sako: “Musų manymu, 
tai yra vienintelis praktiš
kas būdas įgijimui pridera
mo atlyginimo atsižvelgiant 
j dabartinį kainų kilimą vi
siems reikalingiems “daik
tams”. Tame įeina ir tos iš
laidos, kurios jiems pasida
rę patvirtinant t.v. Adam- 
sono biliu ir tt..

Matote, kaip tie 
“myli” savo tėvynę.

ALBANY, kovo 24. ~ Kares 
reikalų komisija nori pravaryti 
rezoliuciją, raginančią Suvien.
Valstijų kongresą priimti pri
verstino kareiviavimo patvarky
mą. Mat, kuomet tai pačiai ko
misijai nepavyko pervaryti sa
vo sumanymą, čia pat ant vietos,

priverstino kareiviavimo įstaty
mą New Yorko valstijoj, tai

tu keliu.

Withorn ir

ma ir ties Atletei.
užpuolimų ant 
ijų. Čia rusams 
dešimtis belais-

PAšOVe KAREIVI.
DUGNI

mene , Me.
r

lai m etas pozicijas. Kitoj e 
vietoje jie uždavė skaudų 
MuUgį franeuzams, ismušant

r e t r o g r a c i o pranešimas 
skelbia rusu laimėjimus ir 
Rumanijos fronte.

ŽYDAMS SUTEIKTA MO
KSLO LAISVĖ.

Atidaroma jiems visų augš- 
tesniųjų ir žemesniųjų mok-

nomi žmonės bandė praslin
kti pro sargybą, stovinčią 
ties fortu Williams. Stovė
jusia ant sargybos kareivis, 
J. Poor, bandė pagauti juo
du. Vienas jų paleido šūvį, 
kuris-mirtinai sužeidė karei
vį. Gydytojai nesitiki išgel
bėti jo gyvastį.

dd.

tų pastangas. Jiems pagelbsti 
ir keli sąžiningesni senųjų par-

NENORI DIRBT SUKATOMIS.

sušauktas didelis žydų darbiu i n-

ponai

Talkininkai neteko 850,000 
tonų kares laivais.

monijoje, susirinkimas. Susi-

e j e tose 
išimtinai

kiečius.
Eina 

mušis,

PASKELBS NAUJĄ 
KARĖS JUOSTĄ.

Nori atkirsti Archangelsko

CHRISTIANIA, kovo 24. 
— Vokiečių valdžia pasiun
tė Norvegijai oficiali užreiš-

karės juostą šiauriniame va
ndenyne — orvegijos

kietija daro tikslu

changelską.
Archangelsko prieplauka, 

kaip žinia, dabartinėje karė
je Rusijai lošia neapkainuo- 
jamą rolę: per ją Rusija ga
una didžiąją dali jai reikia
mos amunicijos ir kitų ka
rės pabūklų. Jei Vokeitija 
ištiesti pajiegtų išpildyti sa-

ne-

KAIZERIS SERGA.

Nervų suirimas.

nervuoties.

WASHINGTONAS, kovo 
24. —■ Washingtono valdžia
'C ? oficiali pranešimą 
iš savo pasiuntinybės Petro
grade, būtent, kad naujoji 
Rusijos valdžia panaikino 
visus senosios valdžios pa
tvarkymus, apribojančius 
žydų teises Rusų valstybės 
mokslo įstaigoje — univer
sitetuose ir tt. Nuo dabar 
Rusijos žydams bus suteikta- 
pilna laisvė pas i rinkti 
tinkamą mokslo įstaigą, be 
jokio išskyrimo nuo kitų ru-

Vadinasi, nuversta dar 
viena “šventosios Rusijos” 
siena, kuri skyrė ją nuo kul
tūringojo pasaulio.

NEĮSILEIS SUV. VALSTI
JŲ LAIVŲ.

AMSTERDAM, kovo 24— 
Eina gandas, kad Holandi- 
jos valdžia atsisakysianti į- 
leist į savo prieplaukas ap
ginkluotus Suv. Valstijų pir- 
klybinius laivus.

Anglijos apginklių pirkly- 
binių laivų Holandijos val
džia jau nebeįleidžia.

BETHMANN-HOLLWE 
GAS VYKSTA PAS 

KAIZERI, i.

Vokietijos kancleris Beth- 
mann-Hollwegas apleido Be- 
rliną. Išvažiavo vyriausion 
vokiečių .armijos kvatieron, 
kur tuo tarpu randasi Kai
zeris Vilius ir Hindenbur- 
gas. Svarstys ^santykius su 
užsienių, pirmoj vietoj, ma
noma, su Suv. Valstijomis. ;

DAR APIE HEALDTONO 
PASKANDINIMĄ.

j

Laivas paskandinta be per
sergėjimo; žuvo daug a 
merikiečiu.

LONDONAS, kovo 24. — 
Iš Rotterdamo praneša, kad 
iš paskandinto Suv. Valstijų 
pirklybinio laivo Healdtono 
įgulos žuvo apie 30 žmonių. 
Tos pačios žinios sako, kad 
laivas torpeduota be perser
gėjimo, t. y. nedavus progos 
išsigelbėt laivo įgulai.

Laivas Healdton buvo ap
draustas ant $499,000. Vadi
nasi, laivo viršininkai nenu
stojo nieko. Bet kas atly
gins už žmonių gyvastis?

UŽMUŠO ADMIROLĄ.

Jūreiviai, nužudė Baltijos 
jurų laivyno komandie- 
rių.

BERLINAS, kovo 24. — 
Iš Berlino ateina žinių, jogei 
laike revoliucijos sukilusieji 
Baltijos jurų laivyno jūrei
viai nužudė laivyno koman- 
dierių — admirolą Nepeni- 
ną.

GAISRAS IŠVIJO 900 DARBI
NINKŲ GATVĖN.

BROOKLYN, kovo 2b. — Ki
lęs gaisras Boorum and Pease 
knygų apdarymo firmoj išvijo 
gatvėn apie 900 
vyrų ir moterų.

darbininkų —
Gaisras grei-

ne
mažai nuostolių.

Vokietija sumažins duonos 
porcijas

DIDELĖ AUDRA IN- 
/ DIANOJ.

Užmušta arti šimto žmonių; 
sužeistų randasi apie du 
šimtai.

IR ANGLIJOJ. 1

Skurdas išsems žmonių 
trybę Anglijoje, persergs- 
ti maisto diktatoriaus p»- 
gelbininkas.

LONDONAS, kovo 24.
Vakar Anglijos maisto dik
tatorius Davenporto padė
jėjas, Charles Bathurst, dar 
pirmą sykį viešai yžreiškė 
Anglijos atstovų buto na
riams, kad valstybėje gali 
kilti panika, jei pritruktų 
maisto... “žmonių kantrybė 
gali išsekti”, nedrąsiai pra
bilo p. Bathurst.

Ponas Bathurst pripažino* 
kad šalyje laipsniškai didi
nasi minių vargas.

Palaukite, neužilgio Ang
lijos darbininkai pasiųs savo

BERLINAS, kovo 24. — 
Pranešimas iš Berlino sako, 
jogei nuo pradžios dabarti
nės karės vokiečiai pasiuntę 
jurų dugnan apie 850,000 to
nų talkininkų karės laivais. 
Ta suma sudaro visą Rusi
jos ir Japonijos laivyną, ir 
turi tik 601,000 tonų mažiau 
negu visas Suvien.'Valstijų 
laivynas.

Reiškia, jurų dugnan 
siustą čielas laivynas, 
ko"?

ta, pasak kalbėtojo, “tautiška ir 
pasilsiu diena“ ras sau plates
nio pritarimo darbininkuose 
kad ir pačiuose žyduose.

užbaigta. Bet galutina sutartis 
vis dar neišdirbta. Amalgama-

niam laikui. O rasi darant tą

LOOK AUT, FRITZ!

pa-
Del šventėmis? Koresp.

NEW YORKO-BROOKLYNO 
LIETUVIAI SVEIKINA 

REVOLIUCIJĄ.

žada deportuot patriotingę 
vokietį; kabina vokišką 

flagę ant malūno.

MANHATTAN, Kan., ko
vo 24. — Turtingas vietos 
farmeris, vokietis, ant kerš- 
įto kitiems jo kaimynams — 
užrioglino ant savo malūno 
viršaus vokišką flagę ir už- 
reiškč, kad dabar jo ūkė ir 
malūnas su flage yra dalis... 
vokiečių imperijos.

Aplinkiniai farmeriai la
bai intužę. Jie grasina pat- 
riotingam vokiečiui areštu ir 
deportavimu j Vokietiją.

Lookout, Fritz!

Didelis susirinkimas McCaddin 
svetainėje; surinkta virš 300 
dol auką Rusijos revoliucijos 
reikalams.

NEW YORKAS, kovo 23.
Seredos vakare Brooklyno ir
New Yorko liet, socialistų kuo-

kimą MęCaddin svetainėje pa
sveikinimui revoliucijos, pa- 
liuosavusios Rusiją nuo carizmo 
pančių. Kalbėjo “Novi Mir” re
daktorius, d. S. Zorin, dd. V. 
Kapsukas ir L. Pruseika.

Susirinkimas buvo labai en
tuziastiškas. Surinkta virš 300 
dolerių aukų revoliucijos reika
lams.

MOTERS GAUS LYGIAS 
TEISES.

PETROGRADAS, kovo 
24. — Naujoji valdžia pra
nešė, būtent, kad ir mote
rims bus suteikta lygios tei
sės rinkti atstovų į busimąjį 
konstitucinį suvažiavimą, 
kur bus priimta nauja kon
stitucija.
Tam sumanymui labai.prie

šinęsi moterų teisių priešini
nkai. Jie prirodinėję, kad 
toks patvarkymas įneš dau-' 
giau nesusipratimo ir suiru
čių. Vis dėlto radikalai ne- 
atlaidžiai reikalavo, kad ta
tai butų priimta.

VIENOS SAVAITĖS 
AUKOS.

Vokiečiai paskandino 27 
francuzų laivus.

.. PARYŽIUS, kovo 24. — 
Laivyno ministerija oficia
liai paskelbė, kad bėgiu vie
nos savaitės, t.y. nuo 12 iki 
18 d. kovo vokiečių subma- 
rinomis ar minomis paskan
dinta 27 pirklybiiiiai laivai, 
nuo 1,600 tonų intalpos, pla
ukusieji į ir iš Francijos 
prieplaukų.

Bėgiu tos savaitės į Fran
cijos prieplaukas atplaukė 
920 laivų,*isplaukė — 914.

NEW ALBANY, Ind, ko
vo 24. — Vakar vakare ne
didelio New Albany mieste
lio gyventojus užklupo baisi 
audra, kuri nušlavė visą 
šiaurrytinį miestelio kampą. 
Pirmos neaiškios žinios sa
ko, kad jau esą surasta apie 
50 užmuštų žmonių. Apie 
kita tiek, sako pranešimai, 
randasi namų griuvėsiuose.

Miesto salė, St. Edward li- 
gonbutis ir Y. M. C. A. sve
tainė perpildyti sužeistai
siais. Jų ten priskaitoma 
apie 200 žmonių, i

Audra buvo nepaprastai 
smarki. Į keletą minutų da
lis miestelio pavirto pusty- 
ne: sugriūta arba labai pa'- 
gadinta keli šimtai namų, 
išversta telegrafo ir telefo
no stulpai ir sunaikinta mie
sto šviesos pervadūs. Vie- ■— Altoona gimnazijos vai
noję mokykloje, kur liko su- dyba uždraudė mokytojams 
griauta audros, surasta 12 j ir mokiniams dainuoti vo- 
užmuštų kūdikių. Kitų dari kiečių tautines dainas. Val- 
nesurasta.

Indiana valstijos guberna
torius pasiuntė nelaimės vie
ton valstijos kariuomenę 
tvarkai daboti. Siunčiama 
taipgi ir daktariška pagelba.

Ta pati audra užklupo ir 
kelis kitus Indiana valstijos 
miestus, ten bętgi nepadary
ta tiek nustolio, kaip New 
Albany.

tieros.

PATRIOTIŠKAS DARBAS'

Nevalia dainuot vokiečių 
tautines daianas.

dyba pavelija dainuoti tiktai 
Amerikos patriotines ‘dai
nas.

Tikrai patriotingi tie mo
kyklos bosai!

VOKIŠKAS BAUBAS.

SUMAŽINA DUONOS
PORCIJAS.

Vokietijoje stoka kviečių; 
valdžia mažina duonos po
rcijas.

AMSTERDAM, kovo 24.- 
Ateina pranešimų, kad vo
kiečių valdžia nuo balandžio 
15 d. sumažinsianti duonos 
porcijas vienu ketvirtdaliu. 
Vokietijoj pradeda stokuoti 
kviečių. Taigi, kad visai ne- 
išsėmus dabartinį išteklių 
kol prisiartins pjūtis, val
džia ir sumažinusi duonos 
porcijas.

Bulvių porcija dabar Vo
kietijoj yra — 5 svarai sa
vaitei, mėsos — 250 gramų.

Nori užpulti Suv. Valstijas.

GALVESTON, kovo 24. — 
Džingoistiškoji jankių spauda 
a įkarto tina i baugina savo skai
tytojus... vokišku baubu. Vakar 
atvykęs iš Porto Borris Galve- 
stonan norvegų laivo Vera ka-

kad tūkstančiai vokiečių įėję 
Mcxrkon per Guatemalą. x Vo
kiečių tikslas esą sudaryti stip
rią armiją ir... užpulti Suv. Val
stijas iš Mexikos.

Tik ir paiki turėtų būti tų 
laikraščių skaitytojai, jei jie ti
kėtų tokioms neseąmonenis

STOCKHOLM, kovo 24.—♦ 
Paskutinės žinios skelbia* 
kad laike dabartinės revo
liucijos Rusijoje užmušta 4,- 
000 žmonių. Sužeistųjų ska
ičius siekia 7,000 žmonių.

Tiek žmonių turėjo netek
ti gyvasties kovojant prieš 
senosios Rusijos despotizmų 
— už laisvą ir laimingesnę

. Rusiją.
...—..—...  -.............—............... 14

Masinis Protesto Mitingas . 
RYTO, kovo 25, 2 vai. po pietų organizuotieji ir pro
gresyvieji Chicagos darbininkai laikys masinį susi
rinkimą Coliseume (Wabash avė., prie 15-tos gatv.), 
kad protestavus prieš kapitalistų sumoksiu pasmer
ktojo nužudyti darbininkų vado Tamo Mooney ir jo 
draugų, San Francisco, Cal. šį masinį protesto susi
rinkimą rengia Chicagos Darbo Federacija. Vyriau
siuoju kalbėtoju bus garsus advokatas Bourke 
Cockran, kurs toje Mooney byloj gynė kaltinamuo
sius darbininkus.

/i 
i A
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Muzikos Mokykla

k
e Park svetainėj, ant antrų 
Mokytojas p. E. M1RONKOB
BBBCBCBBBBBCLo
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DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORT!)
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

BANK
CHICAGO

STATE STATE
BANK

1112 WEST 35th ST„ Netoli Morgan St.,
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.

' Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
Suvienytu Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 

Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčiu Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3'7: už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus i visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų.

meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity].

Tik Per Gavenę ! Pasinaudokite Proga!

3130 S. Halsted

didelius, ateikit, o mes padarysime to-

metų. Nufotografuojam nuo senų ir 
padarom didelius paveikslus.

ėmę paveikslus pas mus, norėdami

Iš Rusu Revoliucijos
(Vėl iždai)

New Yorko laikraščio 
World korespondentas Pet
rograde praneša kai kurių 
smulkmenų apie tai, kas dė
josi ten pirmomis revoliuci
jos dienomis. Paduodami jo
vaizdeliai bus indomųs ir 
musų skaitytojams, todėl čia 
išspausdiname.

PETROGRADAS,

Kadangi revoliucija pilnai 
pavyko, tai dabar visa Rusų 
žemė laukia pasekmių tos 
kovos, kuri eina tarp nuosai
kesniojo Dūmos Komiteto ir 
komiteto revoliucijonierių, 
kurie iš įvykusios pervartos 
trokšta juodaugiau laimėti.

rtimus, kur komitetai savo 
posėdžius laikė. Paprastai 
tylios parlamento salės da-

viais ir provianto bei amuni
cijos komitetais. Visur ėjo

Lauke minios žmonių gar
siais plojimais ir riksmu iš
reiškė savo užuojautą revo- 
liucijonieriams, kalbėto
jams, visur švaistėsi studen
tai prižiūrėdami tvarkos. 
Tokios revoliucinės atmosfe
ros, kokia viešpatavo visa
me Petrograde, be abejo ne
buvo dar nuo franeuzų did-

vaikščiojau su vienu savo 
draugu franeuzu gatvėmis, 
ir visur mus garsiai sveikin
ta : “franeuzai! amerikie
čiai! Laisvės draugai ! Musų 
re vol i u c i j os d ra ugai-”

Marselietė, kuri savaitė 
atgal buvo aštriausiai už
drausta dagi privatiniuose 
namuose griešti ar dainuoti, 
dabar skambėjo visur ; mar- 
šuojančiųjų gatvėmis karei
vių orkestrus taipjau griežė

Scholl Mio
Geriausias

FOTOGRAFAS

1553 Milwaukee Avenue

St., Chicago, 111. prie Mildos teatro, Tel Drover G369 £ 
***********************************4

cijonierių komitetu, ir revo-

vės visur buvo užpildytos 
miniomis žmonių, susirinku
sių dagi iš tolimiausių vieų;

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted St., Chief g>, III.

dikalesnių priemonių, šita
me judėjime, tais radikalių 
pervartų reikalavimais pir
mą vietą užima darbininkų 
minios su studentais prieša-

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiskai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antru lubų.

tesn juosius ir konservatyve
sniuosius Durnos atstovus,

Telefonas Canal 17J7

Akušerka

Mes rekomenduojame Ji.

Garsinkis ‘Naujienose’

IŠRADĖJAI!

o
SIETYNO CHORAS

Nedelioje, Kovo=March 25, 1916
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.

CHICAGO, ILL.

Teatras ir Balius
SU PAMARGINIMU rengiamas

F. 1). Literatūros Dr-jos 45 kp. su pagelba LSS. 22 kp 
Sulos draugijos nariai 4 aktų tragedijų

“ K O N T R A BJA N D NIN K A I ” 
SubM Kovo-March 24, 1917 
jyi. MELDAŽIO SVETAINE.!, 2242 W. 23rd Place.

rogramo pradžia 6:30 v.
mo-

Taigi, gerbiamieji ir gerbiamosios, nesi vėluokite ateiti j inu- 
sų rengiamų koncertų, nes tas koncertas bus vienas iš indomiau- 
sių, kadangi jame dalyvaus geriausios spėkos. Po kancertui prasi-

Kai kurie mano draugai, 
Durnos atstovai, pasakojo 
man, kad nuosaikesnieji ele
mentai bandysią prikalbinti 
revoliucinguosius elementus, 
kurių reikalavimai perdaug 
esą toli siekiantis, idant jie 
tuos savo reikalavimus kiek 
nors sušvelnintų ir neitų į

Dienos bėgiu rinkosi vis 
naujos ir naujos studentų 
vedamos žmonių minios, ga
rsiais šauksmais “ura” svei
kindamos revoliucijonierių 
komitetą, kurs tuo tarpu sa
vo posėdžius laikė. Kad va
karop aš apleidau Durnos rū
mus ir ėjau į gana toli esan-

Visas miestas dabar yra 
žinioj militario Dūmos ko
miteto, kurio valdyba dabar 
randasi taipjau Tauridos rū
muose, taip kad nūnai tas 
miesto kampas, kame pir-

Brol hern.

Egzaminacija ati-

galite

ir ne
kaip©

užmokė- 
yra faktas, 

Visi atsilanPROF. DOCTOR COATES
kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPAT1ŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS FATS.

Mano reikalavimai yra
eina nii

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nuaimini- 
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 ii pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra pei brangus, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aš ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe.

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

SaugusBankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie-

Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
caip penkis milijonus dolerių*
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dięną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8* Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

Stale Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ji- Washington gtv. Priešais City Hali.
IIIIII1IIIIIIIMIIIIIIIIIN

miausia pradėjo revoliucija, 
patapo Petrogrado centru.

Miestas šiandie turi visai 
kitokią išvaizdą. Visą die
na neteko man begirdėti nei

C < j

vieno šūvio.

vo girdėt šaudymų, bet tie 
šaudymai buvo paprastai 
tik del juoko, o šiandien ir 
tai paliovė. Miestas yra re- 
gulerės kariuomenės ranko-

ginklų nebenešioja, apsigin
klavę tik studentai. Mieste 
viskas dabar ramu. Tai pa
rodo, kad žmonės, kurie pa
ėmė į savo rankas valdžią, 
sugeba pilnai dalykus tvar
kyti, o taipgi, kad žmonėse 
ir kareiviuose yra didelis so
lidarumas.

Šiandie išleistas oficialis 
komiteto organas užimtas 
ištisai atsiliepimu į darbi
ninkus ir kareivius. Jo pa
matinė mintis — lygybė.

Kviečiame visus atsilankyti, nes pats veikalas 
yra indomus, kadangi perstato lietuvių praeitį, kaip 
lietuviams reikėjo gabenties lietuviškas knygas iš 
Prūsų ir tt. Taipgi kalbės gerai visiems žinomas 

KUN. M. X. MOCKUS
Taigi, seni ir jauni, atsilankykite ant šio vaka-

***********************************

Wholesale & Retail Wines Sb Liquors
828 W. 14th St, Canal 1527.

Ateikit ir pasirinkit.

SILPNI n SA ■ ATEIKITE
NERVUOTI BjF V kP I PAS MANE
SERGANTI If I BlkiMk I TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno j šj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vaitotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKĄ. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimlai išgydytu vyru - Tai mano reputacija

Daug sankrovų vis dar už
daryta, o ties atdarosioms 
sankrovoms stovi ilgos eilės 
žmonių, kaip kad ir pirmiau 
būdavo. Betgi nežiūrint 
šalčio ir nu vargiip o besto
vint ir belaukiant lauke, vi

Kainos cukrui, arbatai, ka
vai, sviestui ir kitiems valgo
miems daiktams nupuolė ir 
dabar beveik normalės. Iš 
vidaus gausiai plaukia mies
tan visokių maisto produktų, 
tr au k i n i a i b ėgi o i a re gu 1 i a-

gyvenimas įėjęs visai i nor
males vėžes.

Iš visa, ką aš čia matau ir 
girdžiu, man atrodo, kad se-

ta iš-pat pamatų. Per tris 
dienas šalis stovėjo po rau
dona vėliava, o žmonių nuo- 
monių sutarimas, jų solida
rumas — pastebėtinas.

(Bus daugiau.)

MII JONUS DOLERIŲ žmones dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal but turite kokį 
išradimą del užpatentavimo, gal norite “K4 IŠRASTI”, reikalaukite nuo musij dykai patarimų ir VEDĖJO IŠRADIMŲ, ką iš
rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Rigunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI.

Rašykite lietuviškai, bent į katrų musų ofisą. AMERICAN-EUROPEAN PATENT OFFICES (N5)
309 Broadway New York, N. Y. 403 Barrister Bldg., ; | Washington, D. C.

visiems pri NUO AAA A< A 
kaip turtingiems taip ir KRAUJO g rį

beturčiams. ' OUV^V I TT
noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu. 
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖLIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

NUO 
KRAUJO
LIGŲ

Aš
OFISO . po piet.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Pries Siegel Cooper & Co.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIQGEPORTO

VYRAMS IR

S. M. MESIROFF,

SUAUGIEMS
Akiniai'aukso rimuose nuo $3.00 Ir au
ginčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisia* įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei pertti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkia- 
nam gerai j»r i renkam.

Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
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 
draugas Žmonių S. M. MESIROFF, 8149 60. MORGAN ST., CHICAGO, ILL*



via.

“kečio" ir žiūrinčiu ant parašy-

Bcsilt idžianI žmonėms i ka

una

kam

Dasigavimas kasyklosna ir

darbininku lavonai.
v

darbininkai iš Pittsburgo ir pa

kas tos nelaimes kaltininkas?
Medicinos Studentas .L T. V.

i r RAC INE, W1S.

mu ir klausinėjo: Prakalbos tai prakalbos.

18 d. T. M. 1). 121
l)a nesenai surengė

*

(Jiicagos.

Prie progos turiu
i Pacino

laisvamanius ir tūlus

viską Valstybinė Banka Amerikoje
visos jos

kuojantiems darbininkams lau-PADfJI.MAS

kaip kad minėtoseo tuo labiau jie* žino

807-809 W. 35111 St., kampas S. Halsted Si.

AKRON, O.
eitis. K. Morkūnas ir A. l uinas

A
S. R. Jautrus.

sumani

Palaidota Tautiškose
Kapinėse.

® I * ® I *

Pasilieka nuliudime

a 
i

paduot oro nelaimingiems savo 
draugams ir gelbėt Juos nuo su
degimo.

Inos pačius katalikus, neįsten
giančiais suprast tokiu nesąmo-

samones ant socialistu, Bulotos, € 4
L. š. F. ir tautininku, tai net šit1- c
uos susigraudino...

Moteris, matydamos apdegu
sius savo vyrų kimus, neišpasa-

žmogus darbininkas, žus 10 
darbininku, žus 100, žus 1000 
visliuk kapitalistu kompanijos

daugiau anglių išėmus, o ką dar
bininkai dusia nuo smarvės, nuo 
stokos oro, tas kompanijai 
neapvilia. Kils expliozija, žus

rins tas nelikusias mainas at
randa geromis iš visų atžvilgių 
ir parašo darbininkų žiniai, kad

šovė. Bet ten da anglių dina
mitu neskaldo, nes permaža v i c*-

nas. .1. Aiigsioijs, i\. midjihis, d. 
Praspaliauskas ir M,. Balevicius 
po 10c. Viso $9.70. Aukos pa-

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

vo prakalbą kritikuoja priešin
gais, vienas kitam sakiniais, 
štai čionai keletas sakinių, iš jo

Tolinus: “Karė, - tai yra di
džiausią žmonių nelaimė, nes 
karė pražudo imliomis žmonių 
gyvasčių, ir daugybę ' turtų.” 
Juokingas nesąmones p. Dran-

po kiekvienai karei žmones įgy
ja daugiau ar mažiau laisvės.”

viii bet ir musu amerikoniški
4. 4.

mu. \ įsi skubėjo nelaimes vie
ton. Važiavusieji automobiliais

K API t’ALA>

W AIJ-. NT Y SZ Y MA N S K l 
pirklys

mėnesinis susirinkimas.

čius bažnytiniame skk'pc. Spy
riai buvo labai “graudus”’ kuo-

Eagle River, Wis. g

. u • , ■ ,-VC. > > į k _ • -'.'jL. , iii. - T . <

uan-

nėra.

4

4

n

n

i

■M'

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS 
SVIETO DALIS

nežiurmt di- Į 
džiausiu minios pasišventimo ir

Subata, Kovo 24, 1917

Amerikos
BENDERSVILLE

kasyklose.

mm.

NAUJIENOS, Chicago, ID.

Lietuvių Gyvenimas [
įsu Lnrncnnndnntn nrnnouimnl ___________________ '

milžinus darbininkus, kurie* ka-

Musų korespondentų pranešimai

senai, 
nelaimingu moterų ir kūdikiu 

1 u v L

Bekeliant darbininku lavonus,

linkas paprašė 
irio ar nebot

varė iš šio pasaulio ir inslume 
i didžiausi vargą nelaimingųjų 
darbininkų šeimynas.

S. Bakanas.

mainas.

VALPARAISO, INI).
mukus 
m vilas.

Ką pasakoja tie darbininkai, 
kurie buvo kasyklose laike

“konstabehui,’ kad
suareštuota nerimauti ir

Keletas ypatų sumanė tureli 
viešą susirinkimą ir demonstra- C €

ka
uli
jau

Kur tik suradome* darbiniu-

ant mašinos, tik 
lai suųžė per ausis 

pasirodė durnai, 
n*. Vadinau drau- 
t jis da nemanė, o

liūs, kurie gulėjo drauge susisu-

Ket-

nas darbininkas atrastas numes
tu nuo los mašinos atstu 40 pė
du. .lis Liulėjo, kaipo didelis

ir “neprigulmybės”.
Sekmadienio vakare i-

“rcvoliueionierių” viešo susirin
kimo. Matomai, jau lenkai net 

liuo-

mas.

darbininkai, bet žinovai aiškina

Daugumas studentu 
nešiojo raudonus ženklelius. 
Matomai, kad iiems nesaldus

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

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klowas Tel. Canal 7270
Prof. Slazas, Tel. Canal 3922.
J. Hrinevič’iO Svet. 1843 So. Halsted 
St., priešais “Naujienų” Redakciją.

žasties: mainosi* buvo gazų, o 
Iridžiai) lies žemyn darbinin
kams. elektriški leidžiamosios 
mašinos dralai išdavė kibirkš-

darbininku lavonus. c

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

•augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900

W. KASPAB

nieko svarbaus 
nesąmonių 4 v

v. E. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber <>.

J. PESIIEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO K E BIN 
prez. Aliai 

(Brewing Cc

vice-prez. NuL Citv Bank.
(iI.O. C. WlI.CE 

tee ( o vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEI’ SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? uMA LIETUVIŠKAI

Kas Naudojasi Dabartiniu Maisto Brangumu ?
nnės tokie pat kaip ir jus naudojasi. Vien tik skirtumas tarpe jųsų ir tų žmonių, katrie eina

Praėjusią vasarą jie užaugino bulves už 15c ant puro-bušelio, dabar jie parduoda bulves už $2.50 ant 
pūro bušelio. Dabar aš pasakysiu jums, kaip galima pasinaudot, ir kaip pasinaudotum.

Ar nepasinaudotumėt jųs4 jei kas duotų jums tokį pasiūlymą? Jeigu kas nupirktų jums storą ir 
pasakytų: varyk biznį, ir ką uždirbsi, tai bus tavo. Po trijų metų galėsi pradėt mokėt man po truputį.

Dabar žiūrėk, mes duosim jums tokį pat pasiūlymą, ir su kuriuom tikrai jus pasinaudosite. Mes duo
sim jums 40 akrų trąšios juodžemio žemės, tarpe daug puikių ežerų, ir garsių vasarnamių Vilas, Di
delio Pienininkystės Dolerio Paviete.

Mes pastatysim namus, duosim gerą melžiamą karvę, 2 arkliu, 12 vištų. Visus tuos ant užmokėji
mo $250.00. Nebus tolimesnių mokesčių per tris metus.

Tiktai pamisiykite! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jus del pradėjimo tuojaus šitą pavasarį, be

Mes pradėsim del jųsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės del jųsų pasisekimo. Mes užtikriname jū
sų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai patėmykit šitą: Jeigu nelaimė atsitiktų 
jums numirti po nupirkimo ūkės nuo musų, jųsų pati ir vaikai gaus “Deed ir titulą/’ žemės užrašus vi
sai be tolimesnių mokesčių. Kada norit jus ar jųsų šeimyna gauti darbą kitur, mes pajieškosim jums 
darbo vasaros ar žiemos laiku.

Nebūkite šitam suklydime ir nemislykit, kad jus pragyvenate lengvai mieste, nes jums tai]) nėra ir 
kad laikai miestuose yra geri, nes tūkstančiai svieto mušasi del pragyvenimo, ir dar vis eis prastyn.

Mieste žmonės turi užmokėt kožną centą; jie uždirba del pasišildymo, raudos ir pragyvenimo. Ūki
ninkams tai yra auksinės mainos, dabar jie paima dvigubus pinigus už savo produktus. Kaip jus ra- 
š.vsit mums, jus gausit atsakymą nuo M. J. AUGULIS, Lietuviškos Kolonijos direktoriaus. Jis ėjo 
Kolegiją ir yra išsilavinęs gerai kas link ukininkystės.

Sanborn Company, C-o Lithuanian Colony Director,

Nuosavybės Savininkų Domai
The Peoples Stock Yards State Banka, Didžiausia Valstybinė Banka nuo

šaliai nuo Vidurmiesčio, yra paskirta ir užtvirtinta Pavieto Kolektoriaus pri
iminėti mokesčius už taksus ir pakvituoti jūsų bilas. Speciales mokesčių bi
lus galima čia gauti taipgi sulig aplikacijos. Atsineškite savo taksų bilas pas 
mus ir sučėdykit laiką ir gatvekarių mokesčius.

Musų Banka atdara priėmimui taksų kiekvieną užsiėmimo dieną laike
Balandžio mėnesio, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Ashland Avė., kampas 47tos gat.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA

susirinkime. 'Tam tikslui t;

ma, nors ir nevykusiai tuo-
4. *

jaus visi laisvamaniai ir tūli, ne

NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Geriausia Šokit] Mokykla
CHICAGOJE Citizens State Bank

MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

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

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

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO
A.

UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOS^.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

Metropolitan State Bank
Padėkite savo taupomuosius pinigus j įvirtą vietinę lietuvišką 

Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara L’tarninko, Ketvergo ir Sukatos vakarais iki 9 vakare

Auka Philadelphijos 
streikieriams.

Marijona Mašinauskaite
. 1333 So. 48th Ct., Cicero
Mirė Kovo 16 d., 2'Z> me-

7 /

virius, A. Bnrlinkii, B. Siurblis, 
K. Jin’gcliuniis, K. Joncliunas, 
F. Surdokas, J. Grigošailis, J. 
Bulcvičius, B. Jakšlis, J. Mala-j 
šauskas, M. Malašauskas, J. Slęl- ■ 
mokąs, J. Stulgaitis, A. Balčiū
nas, M. Samošauskas, J. Zablar-

tu amžiaus.
C-

pERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai, prašomi pirkinių, rei
kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
tai juk laisvė' pastogės ne
duos, javų laukuose neužau
gins, alkstančių nepapenės. 
Dar klausimas, ar pirmais

‘I«W* 
B

firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje I 
GMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc I I 

• ? Kasdien, išskiriant nedėldienius į
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Užsisakomoji kaina:
Chic ligoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje melams $6.00, pusei me
tų $3.50.

Kitur, ne C i h c :igo jc. metams $5.00 
metų ..A.................. $3.00
menesiams

Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, melams

$1.00
$6.00
$7.00

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week. 

12 cents. By mail one year, $6.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one
$5.00
$3.00
$1.75
$6.00
$7.00

pos gyvenimas nebus atėjęs 
į normales vėžes, nekeliaus 
daugiau žmonių iš Europos, 
negu Europon.

rna Maliauskį pagavo kon
vulsijos, kada jisai pamatė 
"Naujienose” reporterio pra 
nešimą apie jo "konferenci
jas”, ir jisai vėl ėmė susirie
sdamas keikti ir piktžo
džiauti per klerikalų "laik
rašti” ant "Naujienų” ir jų 
redaktoriaus.

kilimą prieš savo valdančią
sias klcsas artimiausioje ga

99

met, žinoma, Rusijos

Revoliucine darbininku c

šaukdama

• čiuoties neverta. Ir užvis la-

Three months .................
Canada, one year ........

European countries, 1 year

suomeninių reikalų, kuriuos 
lietuviai iki šiol turėjo šioje 
šalyje. Veikimas čionai tu
ri nesustot, kad nereikėtų

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia Imtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arini gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|ų ir išsiunčia krušos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo'5 iki 5:30 vai. vak

Redakcijos Straipsniai

Cenzūros 
uždangalas.

cenzūros

iome nieko arba beveik nie
ko. Staigu patyrėme, kad 
jau Rusijoje nauja valdžia.

ma

dasi Rusijoje. Jos pasiunti
nys Petrograde, kaip girdėt, 
buvo net vienas "krikšto tė
vų” revoliucijai.

Anglijos cenzūra neduoda 
žinioms apie Rusijos revo
liucija ateit į Ameriką ir da
bar. Rusijoje cenzūra jau 
panaikinta, taigi ne ji ir kal

žai gauname iš tenai prane
šimų.

Juk nėra abejonės, kad 
Rusijoje dabar dedasi indo- 
rniausiu dalyku. Anie tai

bių faktų, kuriuos trumpai 
skelbia kone kasdien tele- 
g r a m o s. Neprileista prie 
vyriausios kareivių koman
dos Nikolai Nikolajevič; su-

suareštuota caras ir carienė; 
duota balsavimo teisė mote
rims; paleista iš kalėjimų 
politikos kankiniai... Juk tai

tikimai. Jie liudija, kad Ru-

“augštyn kojomis”, ir kad 
šalis pergyvena didžiausią
sujudimą. •

faktus, — tarytum juos te- 
‘ nai, kaip blynus, kepa — be
triukšmo, be ūžimo, be klai
dos.

Rusijoje gyvenimas virte 
■verda, keldamas eikštėn kas 
valandą ką nors naujo nepa
prasto; tenai eina smarkiau
sia kova visuomenėje. Bet
nuo musų visa tatai paslėp- voliucija ir suteiks laisvės,

i

+

Paimi didžiuosius ang

nių apie revoliuciją, ir tose 
beveik tik atkartojama ki
tais žodžiais jau pirmiaus

gramų agentūros, kurios ne-

Matoma, 
mins užki

toms agent ti
so burnas ne

Juk norėdamos, jos
galėtų savo zuitas siųsi per 
Japoniją arba kitokiais ap
linkiniais keliais. Indomias 
žinias pardavinėt yra pelnas 
agentūroms, o kokibs-gi ži
nios gal but indomesnės

ią revoliuciją tokioje milži-

Visu saliu valdžioms šian- € C
die yra pavojingos žinios a- 
pie revoliuciją, todėl jos ir 
slepia jas. Istorija pamoki
no valdžias, kad revoliucijos 
gaisras lengvai persimeta iš 
vienos valstybės i kitą. Ir 
jos žino, kad šiandie dega
mos medžiagos tam gaisrui 
yra visur prisirinkę daug. 
Todėl jos ir stengiasi neduot 
revoliucijos kibirkštims 
sklaidyt po pasaulį.

Grįžimas
Europon.

Daugelis Rusijos išeivių 
dabar svajoja apie greitą su
grįžimą iš "Amerikos nelais
vės”, kurion juos buvo ištrė- 
męs carizmas. Apie tai sva
joja ir lietuviai.

me. Tie, kuriems rupi tik 
apsigyveni savo tėvynėje,

karė pasibaigs. Bus tečiaus 
išmintinga iš jų pusės skirt 
išvažiavimo laiką ne tuoj po 
taikos jvykinimo, o bent ke
letu menesiu vėliau.

Po karės ims nemažai lai
ko, kol bus išvalytos nuo mi
nų juros ir kol susitvarkys 
komunikacija. Kariaujan
čios dabar valstybės pasirū
pins pargabenti ligonius, da
ktarų ir slaugintojų štabus, 
kareivius ir amuniciją iš ka
rės frontų, pirma negu leis 
naudoties laivais ir geležin
keliais šiaip žmonėms.

Reikia turėti omenėje ir 
tai, kad mes dar nežinome, 
kaip po karės bus žmonėms 
gyvent Europoje; Jeigu re-

Karės galo dar nematyt, o 
revoliucija dar tik prasidėjo.

Vis 
piktažodžiauja.

Pagarsėjusi neprausta bu-

ginu intakes žemesnieji visuome 
nūs sluogsniai. Jau įsteigiama
sis susirinkimas gali Rusijai

ir valdžia.

L. Trockis

republikonų likieto eina. Argi 
galimas daiktas? <1. K. M. ver-

ar rcpublikonai visi yra pi-

Mes, žinoma, neisime j gi
nčus su tuo žmogum. Tokia 
kalba, kaip jo, tinka ne dis
kusijoms spaudoje, o negut 
tiktai girtoje kompanijoje. 
Jeigu kun. Maliauskis nori 
pasikoliot, tai jisai tegul pa
siieško "oponentų” tarp ly
gių sau. O gal jam butų ge
riau, ažuot teršus keiksmais 
popierą ir tvirkinus jais žmo 
nes, atlaikyt "konferenciją” 
su patyrusiu psichiatru?..

SKAITYK IR PLATINK 
"NAUJIENAS.M

turčių ne Iii
€•

kovą-Miliukovą,
Guč

sidirbt su savo imperialisti
niu priešu. Abiejuose šituose 
atsilikimuose prote ta riškos

nes gvnima

v ra labai indomus išva-♦ c

sau
nuo I

Gučkovų-Miliukovų valdžios1I 
prie revoliucinės darbininkų val
džios. l uo-gi tarpu dar anaip-,

rės nepasibaigs, ant kokio-nors 
laipsnio tarpt' anų dviejų punk-

darbininkiška |
valdžia.

viai stengtus užimti miesto urė
dus. Girdi nors ir šunagaudis,

ntas nėra kas sakyti. Reiš
kia. nors ir niekam butu neti- c
kęs, bet jeigu lietuvis — tai ir

cialistai

Apžvalga
sijoje nepaims valdžią į

lo ginties nuo I lobenzoller.no;

galėtieji senosios valdžios šalini
nkai. butų smūgis revoliucijos 
judėjimui.

Trockio receptas “nesigyni- 
mo nuo I lohenzollcrno,” vadi-

draugai, nors esam so- 
ir gerai suprantam so- 
principus — žinodami,

o

GINA BOSTONO
REZOLIUCIJAS.

Pereitame numeryje

sai jau
9

r

nu. isei Kada jie nuvers danar- 
linę Gučkovų-Miliukovų valdžią

dinlas savo revoliucinėmis fra
zėmis, lai jam nereikėtų pai- 
niolies. Jisai tada pripažintu,

rias priėmė žinomasai socialistų 
pasikalbėjimas So. Bostone. Ji-

rėl nuomones?

pripa-

gali tureli savo nuomonę, ne
pasakė, kad kituose klausi- 
niuosc laikraščiui nevalė sa
vo nuomonę tureli. Apie tai 
nebuvo nei kalbos, nei tari
mo. Buvo kaip tik priešin
gai. Susirinkimas pripažino, 
kad net ir “bėgančiais klausi-
niais, prie katrų gali prigu
lei ir “praktikos klausiniai”, 
laikraščiams turi but palikta 
“draugiškos kritikos teisė.”

rezoliucijoj, kur reikalauja
ma, kad visi socialistų laikraš-

nutarimais ir referendumais.
Taigi “Naujienos” nusigando

, is pa

re t savo nuomonę”, o praktikos 
klausimuose laikraščiai “turi va
duoties LSS. suvažiavimų ir va-

nutarimais.

klausiniuose laikraščiai 
turėt savo nuomonės, o

Tas išsireiškimas 
nutarimais

vaduoties 
neaiškus, bet

me iš pirmosios rezoliucijos (nes 
abi rezoliucijos juk, kaip pripa
žįsta pats “Keleivis,“ dapildo

toriai turi vaduoties LSS. suva
žiavimų nutarimais ir bėgamais 
klausiniais klausyti LSS. Pild. 
Komiteto direktyvų.”

“Keleivis” nurodo tik į “drau
giškos kritikos fpisn“ nnio

ui. Bet jisai taip-pat nenori pri
pažinti, kad Bostono rczoliuci-

— ką pripažino 
Jisai stengiasi tik-

KAPSUKĄ KVIEČIA 
RUSIJON.

dar nebus nuo jo nusikračius.
atsisakyt ne nuo tėvynės gyni
mo, o nuo ėmimo atsakomybės

Kaip mielai aš sėsčiau į lai

ri, kuriame viena diena kar- 
tais atstoja ištisus menesius 
ir melus, kuriame ne lik Rusi
jos, o viso pasaulio ateitis

mas daug našesnis butų! Ir 
kaip mielai aš duočiau ramy
bę tiems Amerikos draugams-

kultąjį “kapsukizmą“ pami
nėtų!.. Bet... bet aš jaučiuo-

gos organų, nesuradęs sau
tinkamo pavaduotojo. Ma

linei tų organų pozicijai, ir iš 
mano pusės butų nusidėjimas, 
jei aš, j nieką neatsižiurėda-

gus. Dėlto, nors tai man la
bai sunku, aš liksiu čia, kol

tinkamas pavaduotojas.

su rast sau

no redaktorius 
jų tinkamumą

tie

riaus “pavaduotojais” (įpėdi
niais“) ?

Bet dar keisčiau išrodo ta Ka
psuko nuomonė, kad, apleisda
mas Ameriką, jisai suteiks ra
mybės ne socializmo priešams, 
o draugams. Nejaugi jisai pri

kimo uždaviniu šioje šalyje bu
vo kova su socialistais, o ne su 
klerikalais ir tautininkais?

Dideliam susijudinime žmo-

“GINKLUOTA
REVOLIUCIJA.“

uos“

rusų soc. dienraštyje i\ovy
Mir”. Jisai mano, kad pilna Ru-

tų ir Vokietijos proletariatą. Bet 
kaip butų — klausia jisai — jei
gu to neįvyktų?—

mas.” bet 
ja.” Ji pi

panašus
bia talkininkų valdžios, kurios 
sako, kad jos norinčios “sutriu
škint Prūsų mililarizmą,” idant 
paliuosavus Vokietijos liaudį.

nacionalistas

tiniaisiais!).

niui Vokietijoje gali ne kare, o 
taika. Taigi ir vadint karę “gin-

nė.
savo sa

riant su svetima valstybe, 1ai 
jie tą daro, žinoma, savo šalies, 
tėvynės, apgynimui, o ne sveti
mos valdžios nuvertimui. Gili

kuri padare

be reikalo nenori to pripažint.

privalą nesigint. O mums ro-

nuo revoliucijos.

sirado Rusijoje, — prirengdama 
tuo budu dirvą nuverstosios ca-

Bet kaikas gali pasakyti, kad

akcija, nes dabartinė Gučkovų- 
Miliukovų valdžia dar esanti ne-

džią. Mes su tuo nesutinkame.

kas dar naujoji Rusijos-valdžia 
yra nepertoliausia bėgus nuo 
senosios. Vienok ar mes nega- 
lime tikėties, kad revoliucijom

bus vedamas jų klesinių priešų

čiausiam i vvkininini taikos, lo

Skaitytojų 
Balsai.
PROTESTAS PRIEŠ TEISYBĘ.

tiek, taip tiek.

nepavii^s į teisybę. Kaip nebal
tink tą “nekalčiausį užsimirši
ma”, o jis paliks visvien ne su-

liai turėjo pripažinti, kad “Nau
jienose” buvo rašoma tiesa. 
Nežiūrint vienok to, jie sušuko 
-- protestuokime. Kiekvienas 

sveikai protaujantis žmogus su-

Žinoma, nebuvo ko laukti, kad 
varnas varnui į akį kirstų. Lė
čiau tuo savo kvailu protestu

Vienok, reikia manyti, kad

supras visos tos machinacijos.
S. Šimkus.

SOCIALISTŲ IR REPUBLIKO
NŲ PARTIJA.

jienų” 68 J. K. Mat j ūko pasiai
škinimas^ - Ten jis teisinasi, 
delko jis* socialistu būdamas, 
nominavus ant republikonų ti- 
kieto. Taigi ir aš norėčiau tarti

J* K. M. sako: “Jeigu socialis
tas negali būti išrinktas — ar 
tai ant majoro, ar tai ant kito 
kokio urėdo, ant socialistų.tikie-

dalykas, jeigu konservatyvė
social-patriotinė organizacija
sutrukdytų (P “N.” Red.) Vo- _ _
kietijos darbiiįinkų klesos su- * procese įgis vis daugiau ir flau- * ją

publikonų tikieto, ir bristi to
kiais pat keliais*, kaip ir jie bren
da.

Jeigu jau taip, tai ir socialis
tas turi girti republikonų parti- 

i, — visus jų nedorus darbus, 
>- . S// 'AS- < : 'V'.

vinių, laisvę, lygy 
nedirbkim, nes ji 
mums neužmoka.

lių partijos principus:

gvvcmma partijos

prakalbas ir nominuokiniės ant

mamiausime

nam susipratusiam darbininkui

dai bininkai balsuotų už tą par-

be veidmainiavimo su pasišven
timu, atvirai del idėjos, del žmo
nijos labo. Darbininkas.

NENUILSKIT KOVOJ.

kieto

tos.

uoliai,

stovės!

Ir sušuko: “Gana tos skriau* 
dos!

Mes nenorim mums jungo 
uždėto._ 

šalin rėdhs senosios tvarkos!
Senas Vincas.

Redakcijos Atsakymai $

A. J. Bartas i ui, Valpo. Su* 
naudojome anksčiau gautų, kito 
musų bendradprbio.

Prisiųskite jų ir dauginus.
J. S na rak i ui. — Pervėlai ga

vome — nebespėjome indėti į 
pėtnyčios numerį.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Straipsnyje “Del.musų pozici- 

jos” vakar priešpaskutiniame 
paragrafe tapo klaidingai susta* 
lyta vienas žodis. Tenai* paša* 
kyta: “kada jie paliaus prieš 
darbininkams, masinio veikime ~ 
upaštaltuh..”'Vietoje “prieš”tmii j

Kovos” ir “Naujosios Gady- ■

>.
i

lobenzoller.no


NAUJIENOS, Chicago, UI.Subata, Kovo 24, 1917.

žemaitės:

Kam, ir už ką?

Imu tauči-

emes...

ma nuo karės... m usi nė Ii '...

Bulvinis drąsinu

ne mušti, ne. nuo

nuodėmes
Turinu'-

pareisi...

mus sveikus varo 
ir kilus žmones už

musu gero, del
darą, viską del 
musu išganymo

įtampų dykai

savo > tampų 10"

Musų Kotų ir Siutų Išpardavimo 
Atidarimas Prasideda Dabar. Šis yra puikiausias atidarymas parodymui naujų pa- \uomet nors garsino-vasari niu 
me. Nep

Stailiškos Suknės $14.75

su jūreivio $14.75
Puošnus nauji Siutai naujausių pavasa-

di.leiiais (hl/) FTFĮ / b
Moteriški Siūlai iš

rimai

no naujausių elfe-

ilės, naujausių spa
lvų ........................

$19.98 $25.00
Kiti iki

$50.00 $55.00

Žinai, japonai — pagonis, 
liai, viršų gavę bažnyčias Šokių Mokykla VYRAI: PABUSKITE

ingus užmušinėtų...

Kokiame nepasvielyje tie 
nai, kaip čia mus pasiektų?

ti, už 
Žinai,

ka Dievas mvli, tam kryželi C v V
duoda. Kas nužemintai jį neša,

Taip klebonus ramino įkalbi-

Bulvinio klausima:

Bulvinis

m u.
kareiviu.c

Geo. M. Chernaucko svel, 1900 So.

Chicago, Ill. Ateik į vienintelę Šo
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne-

mumo; mes gvaranluojame, kad iš
mokinsime j trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros

kitas miega.
arinom-

, triukšmas ūžta.
Bulvinis įlindęs kerčioje kiu-

Nusibodo jam kelionė per 
■ims naktis. Čiupinėja, varto

riomis motinėle su

agnasėlis iiš

(''.lupinėja Bulvinis,

užpirko mišias,

besimelzda-

no. mišias

paliko jo namie:

toliau nuo namų.

Kas ten namie:

Gal pareisiu

lam

Nusiramino,

rugių
Marcelė

nenori nė minėti. O dieną nak
tį nenusikrato skausmu, vis akv-

L <- *

sau draskosi.

Šalinkitės Operacijos Stalo

nurodo, kad tuksiančiai daktariškų

mo. Paskutinėje prakalboje, laikytoje Dr. John M. T. Finney, 
įžymaus autoriteto Philadelphijos, jis tvirtina, kad didelis nuo-

lėmyk vielą. Muziku po vadovyste 
J'. Bernolavicz. Mokytojas J. K. Rū
belis. Gyvenimo viela: 1918 S. llals-

Progrcsyvč Lietuvių

^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.

.l*,. X JĮJĮ XI KJ,

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St. Chicago, Ill 

Tel. Drover 8148.

maišosi.

var-

vi,ai išalkę maršuoja, per kiau
rą dieną neturi laiko nė duonos 
kąsnio pakąsti. Dažnai sugi

mauda: kuogreičiau eiti! Turi

DR. I. W. HODGENS, 
Ištikimas Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų, 

ar jus gydysi t ės, ar ne.

reikalingu. Keyes, galbūt Įžymiausias autoritetas šioje šalyje, 
sako: “Yra lik viena sąlyga reikalauti operacijos, ir tas yra sto
ka visų kilų 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 jjrašalinu priežastis 
nuo chirurgų peilio ir dargi už mažesnę negu paprasto ligon- 
bučio mokestį. Aš galiu liek daug jums suteikti. Per kelias die
nas tiktai aš duosiu jums dykai Fhizišką ir X-Ray examinaciją,

a-

išėmimą pavelijimo, Illinois, be abejo, greit turės tas pačias tiesas.

Užnuodijimas Kraujo
(tymui, gyduolių. ; veikia tiesiai ant kraujo celių, panaikina 

nuodus ir sugrąžina vidurinius organus Į no-

Patinę ar pasididinę gįslos
SILPNI KRAUJO SUDYNAI, prasta cirkulia-

VIENU SAVAITĖS GYDYMU
atmintis, žemas gyvumas-

TEISINGI
- . -.r ,,---- , atsiduosite i jo

rankas ir buk ant visados išgydytas tiesioginiu bildu ir kuogreičiau. 

Silpni, nervuoti vyrai ,^7
tingumo, pabaudą nuo nenuosaikumo ir užgaviino, pamals šile, kaip 
greit tikra gyduole tikroje vietoje ir laike atliks darbą. Prašalins 
nusto.jima energijos, ambicijos ir stiprumo, sustiprins ir sušvelnins 
svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.

Inkstų, Pūslės
lančioiii gyduolėms.

Astros ligos,
rnų.

UzNUODINTOS

ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO I’ŽDYKA
organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminacija.

Metodus išmėgintos ir pagerintos. kaipo geriausios 
dydamies pas jį pamatykite jj ypališkai ir įgysite nau

kraują darančiom ir kraują va

tikrą stovį vidurinių

Jus žinote su kuo jus lu- 
t ... ... .......... DIDŽIAUSIAS IB GERIAUSIAS LNRENGI-

MAS Ob ISO Ui LABARA 1 ORUOS apmpininiui ill I urba pagerinto Gtlii. Jus galite tureli “Paslėptą plėgą” 
ir to nežinoti. \ įsi ligų apsireiškimai greitai panaikinaini. N 

Moksliškiausią ir vėliausią metodą suteikianti 91 L Pageriu 
budti. Be skausmo, pavojaus arba gaišinimo nuo darbo laiko 

DR. I. W. HODGENS 
VALANDOS: 9 rvlo iki 8 vakai

J. J. STASULANIS

tuvę muzikališkų instrumen-

Be ilgų gurno

3o bo.’ Dearborn St., ('ri)ly Building, antras augštaą, kambarys 208-209. 
kampas Dearborn ir Monroe Sis., Chicago. III.

Nauja Pavasarine 
šilkinė Jake $3.98.

Sumanus Pavasarinis Modelis, 
kaip ant paveikslo, puikaus 
crepe de eiline, turi naują di
delį kalniečių I',pallet et'fekto. 
Auksuotas, žalias ir žibantis, 
specialiai šiam išpardavime po

$3.98

Naujos Georgette
Jakės $5.98.

Puikios Pavasarinės Jakes iš 
georgette, visos naujų pavasa
rinių spalvų. Dideli kalniečiai 
įvairių spalvų. Micros 36 iki 
16, po ......................

$5.98

te! Nevažiuok! Tėte! bukini 
namie! Matužėlė Apalpusi par
puolė, net berniokas veržime 
šmurkščioja, akis sau trinas.

žiaus pakritusi... Ne, 
negali nė manyti...

Vaikams Dirmavones ir Kumonijos Siutai.
DYKAI—puiki pora pačiužų-ralukų su Vai
kiu Siutais po š 1.98 arba augšėiaus.
DYKAI—Skrybėlė su Vaikų Siutu po $7.50 
arba augšėiaus.
DYKAI — Laikei

Keikia inelsties...

Siūlais po
augšėiaus.

naujos pinch-

7 iki 18 metų miera, kiekvienas $6.00 
Vaiku Mėlynos Serge Siutai su naujos mados 

Kolai — Ivirtos spalvos, 
specialiai po . $9,75 
Siutai, pasiūti iš ševito, 
7 iki 18 metu micros, 

$4.98

musų1’... Kaip tik ‘Ubuk valia 
tavo”, Bulviniui žodžiai ir už
mirs ant lupų: -- Kokia čia va
lia? - šoka mintis: — tokios 
Dievo vttlios jis nenori... Ba-

8 iki 18 melų miera,

Vaikų su 2 kelinėms

specialiai po ir už ka?
Kam,

Merginų Dirmavonei ir 
Komunijai Suknės

Išskiriamos Vertės tuomet, kuomet jus dau
giausia reikalaujate.
Suknės po $3.50, ilgos kaip jakės effekto, 
pasiūtos puikiai, visos išsiuvinėta plono mus
lino, papuoštos su išsiuvinėtom kvarbatkom 
ir satino kaspinais, specialiai apkainuota po 

$3.50
Merginų Dirmavonei Suknės puikaus Musli
no. Puikiausiai papuoštos su kvarbatkomis 
ir išsiuvinėtos, ir sijonai visi išsiuvinėti, po 

$5.50
Merginų Dirmavonei Suknės puikaus musli
no ir su šydais, puikiai papuoštos su kvar- 
batkomis išsiuvinėtos ir satino kaspinais ..

$7.50

nuodėmė, bet ir poteriauti nie

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokina », 

»» 
M 
» 
>> 
M 
» 
»>

Angly kalbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystfis 
Stenografijos 
Typewriting, 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystės

. Politinės ekonomijos 
DailarašystCs

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai

Vakare nuo 7:30 i 
8360 Emerald Ave. Chicago,

Vyru Ligos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 

jus turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo motus patyrimo ir pasekmingą 

riose ir chroniškose ligose, įvairiose 
Ne vienas nėra geriau įsirengęs su- 

pasekmes. kurių jus norite už tokią 
kaip galima trumpu laiku . Mano 

metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
PRARASTAS GYVUMAS. -Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino t 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius
INKSTU ir PŪSLĖS kliūtis greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
Šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydojfla be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strieturos atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liiškus instrumentus — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

uhis ]Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smūiko i naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
'brangios vertes smuikas, 
Jisu praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

jų formose, 
teikti jums 
žemą kainą 
moksliškos

n nova r-
gio.

Bulvinis varinėjamas, siunti
nėjamas nuvargo, pasiplo, vos 
bepavclka kojas. Nebeturi lai
ko nei apie namus bemanyti.

Triukšmas anuotų šovinių,
sykį arčiau, sykį toliau girdėti. 
Kareiviai dusą u ja ir keikia, spė
lioja, netol japonų atsidūrę.

nematyti.

tam koją imt raukė, kitas vaito
ja. Kas karias arčiau, arčiau 
trenksmas, nei žemė dreba.

sų pusių. Japonai, nors jų ne-

sumaišė, ir tie

3240

NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiaus) laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j sveiką stovj suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama l>e skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopimas 
j krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis — atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės jpratimų, pama
tyk it mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

ORCHITIS, SILPNUMAS, 
URINOS. ŽAIZDOS ir tt. 
pasekmingai vėliausoimis 
metodomis už Žemiausią

traukiasi

keikia japonus, keikia karę ir 
nepasisekimą... O vyresnieji ne
nuleido nosies, grasina atkeršy-

Nepasisekė dabar, tai nie
kis, — sako, bet kitą sykį kad 
duosim, su juodu dumblu su-

Jau ir Bulvinis

inusų kareivių užmušo, liek su
žeidė, — mano sau, reikia

derme — stengt ies taip sutriuš
kinti, kad ne vieno japono nev 
liktų. Greičiau la prakeikta ka
re pasibaigtų, namo sugrįšiu.

Netrukus vėl varo nežinia 
kur.

Bulviniui rankos dreba iš bal
inęs. Vėl stojosi akyse mirties 
šmėkla. Gali netikėtai kristi be

vastis ant plaukelio kybo... Gali 
neberegėti savo puses... ne vai
kučių, mama les, Marcelės... 
Bet jos dienas naktis meldžiasi 
už jo sveikatą, įšklausė Dievas,

Atsidurė nnitšyje

Bulvinis nebejaučia nieko, ro- 
»s į akmeni širdis sukopė; nuo

trenksmo g

čia šoviniu ir

Kliksmas,

žmones trypia, laiško ura! ura 
ūžia... Trenksmas, balsai su 

si maiše, nebežino, kurioje pusė

Bulvinis bėga, kur galva ntšša. 
it degėsio užbėgo, pervirto, 
sikeles bėga, už krūmo už-

va, nieko nemato, durnai troški
na, išsižiojęs grobsto oro. Šau-

na kruvina,
iširo

šmėkla baisybė. Nusigandę! 
kaip stums atbula šaudykle ša 
lin nuo savęs. Sucypė, suvaito 
jo, krito net žlektelėjo žmogys 
tė, net ko j
bumų ir pro nosį kraujas bur
bulais išsipylė.

Bulvinis net nutirpo, žiuri,
galvos, kaip andai kiti, Vėl gy- japonėlis jaunas, maž kūdikis

Mano gydymas R-elbsti, kuomet kiti nepagydo; jeijra jų« nebuvote sydytas, kodėl ne 
atsiduoti j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai {rengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, ai noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką ai galia jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovj, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau be {gijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminaciją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South nrAf Daw4 PrieS Pačtos off,ceDearborn Street "FOl. UOClOf BOyO CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Ncdeldien. nuo 10 iki 1 tiktai

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

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

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

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

> —--------------------------------------------- -
akelės ašaromis pasriuvo; pa

ką tu mane užniušai?
tardamas: už

B odos

niinn-

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus

Toks baisus skausmas.

aš iį užmušau, ir už

toks
Kam

žiūri, sužeistas, vienos ranke
les pirštai nutraukti.. Toks jau
nas kūdikis, motinėlę turėjo 
kaip ir aš, taip pat per prievar
tų išvarė į karę kaip ir mane... 
Norėjo dar gyventi, troško ir ti
kėjosi namo sugrįžti, ir aš jam 
gyvybę atėmiau... Kam, ir už

šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžulės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį judėkit į laišką.

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

spausta verdančia širdimi, But 
vinis begu, kad tik toliau nubė
gus, kad nebemačius to japonė

Atsidūrė tarp saviškių. Už
muštasis toli paliko, nežinia kur, 
ne tos vietps nebeatseklų. Bet 
mirštančio japonėlio akjs iŠ gal
vos jam neišnyksta.

(Bus daugiau).

’S <



čia

r i n £.

gintų cibulių reikalauta nuo

mene-

au dalykus suprasti.

Ne irusiai 
kalti.

■jr paskutiniuosius me- 
nemaža reforinininku

visai neseni tie laikai, 
• už visas ekonomines ir

toj i me.

patyrimų del dabartinio gy
venimo reikmenų brangumo 
atsižinoti, kad trustai tai da

smar
kiai ėmė brangti. Jų kainos 
kilo pasibaisėtinai. Šian ir

gornuoju produktu besi vers-

čių dolerių pelno! Kai kur 
miestuose šeimininkės, nebe
galėdamos įpirkti, pakėlė 
tiesiai boikotą kiaušiniams. 
K i t u ose v ė 1 m i e s t u o se m o - 
terš ėmė protestuoti prieš

suvaldytų “kiaušinių t rus
tą”. Kiaušinių gi pirkliai 
atsakė, kad del kiaušinių

tiek, kiek reikią.
Tokiais ir tam panašiais

veninio reikmenų brangumą.

dabar vištos deda kiaušinių 
nei kiek nemažiau, kaip kad

ne£

’įfcĮY!

LMMI

NAUJIENOS, Chicago, JH. Subata, Kovo 24, 1917.

I jos dalyj, butų dabar mažiau

i

U

i

■

ne kad jų buvokiaušinių, 
pirma. To produkto niekur 
nesumažėjo. O betgi kainos 
jam iškilo iki pat debesų.

Dabar iškila eikštėn dar j 
nuostabesnis dalykas. Kai-j 
nos cibuliams neapsakomai 
pakilo. New Yorke už šim-

kaina pardavinėta juos ir di
desniuose Ohios miestuose. 
Del gyvenamųjų reikmenų 
neapsakomo pabrangimo 
New Yorko moters pradėjo 
kelti riaušes. Dalykai buvo 
blogi. Protestai riaušėmis 
nugąsdino tiek New Yorko

miesto maisto spekuliantus, 
ir bematant kainos Ohios

liams nupuolė nuo 12 ant 7 
dolerių už šimtą svarų. Chi
os miestuose panašių riaušių 
neatsitiko, ir ten cibuliai ir 
dabar, pavyzdžiui Toledos 
mieste pardavinėjama po 12 
dolerių šimtas svarų.

Cibulių trusto nėra, kaip 
kad nėra nei kiaušinių trus
to, nei bulvių trusto, nei ki
tokių trustų tų maisto pro
duktų, kuriuos milijonai šios

merių augina ir parūpina ri
nkai.

Kainos kiaušiniams, cibu
liams, bulvėms ir kitokiems 
maisto daiktams pakilo taip

perka, tie, kur jais speku
liuoja — atrado gerą progą 
padaryti sau milžiniškų pel
nų, sulaikant tuos produktus 
nuo pristatymo į rinkas tol, 
kol, del tariamos tų daiktų

Tat ne trustų čia kaltė.
Trustai, tai tam tikra nau- 

jovinės pramonės išsiplėto- 
jimo apraiška. Dabartiniu 
gi atsitikimu jie jokios rolės 
nelošia, arba visai menkai te
dalyvauja šitame ekonomi
niame spaudime, kurs taip 
skaudžiai atsiliepia į žmo
nių, ypač i a i ne t u r t ingų j ų 
sluogsnių, gyvenimą.

(loja, apvagia, organizuotojo 
biznio plėšikai, monopoliniu-

Alleno Šiliaus “Neteisingumas”
Tūli politikieriai labai išsigandę 
kad yra proga užbaigti Chicagos 
Traction klausima ant visados.

ER dvidešimts metų politikieriai, kurie su
kaudavo “Alleno Bilius”, buvo persistatę 
save kaipo Traction Daktarais.
Tiktai išrinkite mus, o mes tikrai užbaig

sime Traction Klausimą.”
O ką jie veikia užbaigimui, kuomet jiems 

buvo duota proga?
Nieko! — Nė mažiausio dalyko!
Jų laikas pasibaigė, jie išėjo iš tų vietų pa

likdami tą klausimą taip kaip rado.
Dabar jie išnaujo važinėjasi su tuo pačiu 

" klausimu.
Miestas nori šį Traction Klausimą užbaigti 

ant visados kol politikieriai gaus progą jį pavar
toti savo politiškai naudai.

Politikieriai yra tam priešingi, bet neturė
dami gerų argumentų tiktai rėkauja “Alleno BL

LLENO Bilius buvo panaikintas dvide-

Ir kodėl Allcno Bilius buvo panaiki-
ntas?

Todėl, kad jis nedavė miestui pirkti žemę, 
nedavė žmonėms teisę balsuoti.

Todėl, kad miestas sulig Alleno Biliaus ne
turėjo teisės valdyti ir prižiūrėti Kompanijos, 
nė reikalauti geresnio patarnavimo.

Ne nuostabu, kad Alleno Bilius buvo panai
kintas !

~------------ J f"........

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos (Hearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

prie CM-* 
p<> jos at- 
nuo Iaik<

revizoriai nuodugniai ištiria »▼<

mid

P LENAS, kuris yra priduodamas nuo Mie
sto Traction ir Subway Komisijos, yra to- 
kis: Reikalaujama indėti $500,000,000 pi

nigų, už kuriuos bus budavojama suvirs 200 my
lių požeminių gatvekarių ir eleveiterių ir suvirs 
500 mylių paviršutinių linijų.

Šis pienas duoda Miestui teisės valdyt ir pri
žiūrėt, apart dar duoda visuomenei teisės reika
lauti geresnio patarnavimo.

~ Svarbiausia dalis šio klausimo yra kad duo
dama žmonėms teisės nubalsuoti, ar jie to nori, 
ar ne.

R jus galite pamanyti arba duoti kokią 
teisinga nriežasti, kad Miesto pienas ne-

Visa svarba yra tame, kad jie nori apgauti 
žmones, kad Traction Klausimas paliktų neuž
baigtas.

Kad užbaigus tą klausimą tuokart politikie
riai netektų darbo.

\

Ar jus ir ilgiau klausysite tų politikierių, 
kurių idealas yra prisipilti kišenes ir palaikyti 
tą dalyką neužbaigtu?

Ar jus norite požeminius gatvekarius ir ki
tus geresnius ir greitesnius patarnavimus, ku
rie bus kiekvienam piliečiui ant naudos?

Tegul žmones sprendžia
Chicago Surface Lines

si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos 
žiurininios ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygaC 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
te gali but knygose parodyta. Ahejg*r 
tina tvarka arba atsargumas, yrg 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nu«t«x 
ja savo Clearing House teisių, tag 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Piktai tvirčiausios ir saugiaostag 
bankos gali but Clearing House jud
riais.

rPhe Chicago Clearing House jurta* 
žiūros užmanymas tapo j vest M 
pirm dešimt metų, ir nuo to lailut 
nei viena Clearing House baJ&lcS 

nesubankrutijo., Reikalui e««JB^ 
Clearing House bankos ateina vUk 
na kitai su pagelba.

'Phe American State Bank prikhrtk 
so prie Chicagos Clearing Hous% y* 
ra po jos priežiūrą* naudojasi jog 
teišeini ir išduoda penkias pilnai ag« 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieita* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjame hg 
kas metą išduoda penkias pilnas ag* 
skaitąs Bankinei Valdybai Ullnolg 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yrg 
išmokami ant kiekvieno parelkata* 
vimo.

Čia' galima gauti pirmus Anta< 
Mortgages. Taipgi Aukso Morise* 
ges Bondus po $100.00 ir $500.06.

Šis bankas yra atsakančiausis Lig* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkta* 
kai.

Kapitalas ir perviršis; I600,666JMU

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK* 

Kampas Blue Island Ave., Leowts |g 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais It 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

........... ............. ........ .....<

Vyrišky Drapanų Bargesar
Nauji, neatimti, daryti ant ata< 

kymo siutai ir overkotai, vertas bsmU 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po IU| 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti iratavi nuo III M 
$35 siutai ir overaotai, nuo I7J6 tat 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimai kailio p«n>«t* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki 185, tfatanH 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo llJf tat 
$4.50. vaikinami liūtai nuo 
iki |7JM.

4

Paveikslas parodo musų Lietuviu Kolonijos vaiku mokyklą Scottville, Mich, — High School.

Pavasario Oras Ghicagoje
i l

visui nusiminę, jus

nno-
hitus deginsite ;mglis. išlaidos \ r;i perviršijančios. Apari
11 c u ž s i ga 11 ė< I i n i m i» ir įiep.irimkimio, ši nuolatine oro atmaina

turėti \ isiiQinet

Mes turime 
m u ir pjirmik iii

i f l;tim i nt{ii ncsnui-

gutavtĮ vaitojimui.

ga/o šild\lojus patenkinimui visų reikalavi- 
pa^al kiekviena išgalėjimų. Mažiausius mes 
sieliam perkančiam dūdų ir sujungimus tik- 
esnius šild\tojus galimu gauti nuo 50, pri-

i‘e\ I uulmnl irę 
kiaušių priemonę.

Del tlirl)lu\iij

ugn.'ivirlės mes rekomenduojame Hmnipli- 
imikiausią, pasekmingiatisių ir ekonom.iš- 
šis Įrengimas yra taipgi žinomas kaipo

laši i ui u, svetainių

kalaujama vientik pri I a i k i n I i g

Visi viršminėli inlaisvmai 
nesiniais išmokėjimais.

Pasikalbėk apie lai su lulais musu namų šildymo žiuo-

išmokėti mnz.uis mr-

.įteisinu* pas jus.

Wabash 6000
House Heating Section

The Peoples Gas Light & Coke Co

FARM OS! FARM OS!
Pirk farmą didžiausioje Amerikos Lietuvių Farmerių Kolonijoj, ku

rią 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- 
žomėms, sodams, pievom^ ir ganykloms. Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, 
matydami, kad lietuviai ją užvaldys, pradėjo kraustyties kitur. Mes to 
tik ir laukėm, kad jie paliktų savo puikias ukes mums, kurias galėsime 
apgyvendinti lietuviais. Mes iš anglų suomėm keletą šimtų geriausių 
farmų mažų ir didelių su budinkais, 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 šįmet ir busi ponas ir laimingesnis negu biz
nierius. Partneriams nereiks eit į karę. Juo maistas brangsta, tuo far- 
meriams geriau pralobt. Naudokis laime, kol nevėlu. Rašyk tuoj, įdek už 
4c štampą ir gausi farmų katalogą ir lietuvių Kolonijos žemlapj. Adresas:

AN TON KIEDIS
Peoples Stale Bank Bldg., Scottville, Mich.

karais.
S. G O K D O N

1411 8. Halsted SU Chieacc. KS,

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $200.06.

Moters ar merginos, ar vedę ar 
pavienios, senos ar jauno*. 
Mes skoliname del Stockyardhl 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma 11 
minutes.

kai. Cibulių auginimas, su
pirkimas, mekleriavimas ir į 
smulkmeninis pardavinėji-

IMMNHU >1

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

jos, juo geriau tam, kas savo 
rankose laiko cibulius, juo 
blogiau žmonėms — vartoto-

Kaip tik dabartiniu laikui 
karė duoda geriausios pro
gos maisto spekuliantams 
pasipelnyti, ir jie pelnosi. 
Jie sulaiko maisto produktus 
nuo pristatymo j rinkas, ske
lbia žmonėms, buk tų produ
ktų šalyj stoka; todėl iške
lia kainas nesvietiškai, lupa 
iš žmonių keleriopai bran
giau, “uždirba” tūkstančiais 
ir šimtais tūkstančių, ir visą 
bėda suverčia ant — karės.

Kas mrtno išgelbėjo nuo varginančių ligų 7 
Salutaras Bitteris. A6 per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Afi kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos <lel savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per G mėnesius ai 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai
na 151.00. Galima gauti goresniuose šaitanuo
se ii' aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis i:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žoles nuo visokių blogumų.

P. J. BALTRENAfl, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

Mes taipgi suteikiame paskali 
aut pianų, sankrovos jrenghnny 
arklių, vežimų, apdraudos pali
sh; ir bile kilų užtikrinimų. Mm 
nepaisome ką jus turite arba ka 
jus uždedate, mes norim darodyv 
jums kad musų mokestis maiiaiH 
sia mieste. Tas yra delko įiį» 
turite veikti su mumis. Mes kr&- 
Čiame jus pasiteirauti musų aS- 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN!

i

1709 So. Hoisted St,

SANKROVOS ĮRENGIMAI
Pigiausia vieta pirkti, del mesinyčios, grosernes, “dry goods” 

rų, saldainių sankrovų ir (t.

AMERICAN STORE FIXTURE CO.
121-125 So. Halsted St.,

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA 
lietuviška

S PROGA MUZIKANTAMS |
Mes atidarome B

Mes dirhame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome

tiškus iinstrumentus. Taipgi ® 
mainom naujas ant senų ir— T 
kam nereikalingos—atperkamo $ 
ir naujas parduodame už pri- ❖ 
einamas kainas. h
J. BURBULAS ir J. NIŪRAS X 

753 — 32 st., antros durjs nuo A 
Halsted st., Chicago, IB.

APTIEKA
Butalunu receptu* «u< rffdilauaia atydn, 
Nežiūrint, nr tie (receptai Lietuvon ar 
Amerikon daktarą. Tni vienatine lie- 

tuviike aptieks Bostone Ir Mnmiachu- 
aetts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalaut per laišku*, o ai prlaiq- 
aiu per expreaq.

X. Sidlauskis
Anttekoriuii k Navininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-ios gtv., 2-ras augŠfaa

I

JUS GALETE ISAUGIH
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo melu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Aj’ plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
Kuotl jos. Užsakyketo iluostrota kny
gute jusu prigemtę. kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar- 

singo spceialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios: 

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau-( 
kus.—Ir kaip tai i pen
ktas savi t is turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 

) vones nuo užganėdintu 
i kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pert i- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—• 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspaustą kuponą 

‘ ir siuskete šianden.šeštoje savaite.
UNION LABORATORY, Box 431, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, a

A Box 431, Union, N. Y. w
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Gal- 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.).

...........- .......... . ...... -——i..-........ ■■■■............ dB

MOKYKIS SIUT MOTERIMIS
RUBUS.

Išmokiname piešimo,

tu s arba apredalus. DipkNmK 
kiekvienam, kurs iiiimoklBM* 
Valandos dieną arba vakataM’ 
de) jūsų jmr.'iuk miio. UI 
išmokiname j ui siut vitokftrtK 
drabužius.
DRESS MAKING COLLBGBRį 

2336 W< Madison g. Wutort 6^ 
1850 Wells gatv*.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

ji JOSEPH C. WOLON
* LIETUVIS ADVOKATAI
Q »02-m National Ltf*
J 29 So. La Sali* B t., Okibar*, H -
0 T«). Oant/al ČSVO-Ctl. AULarai tl*
A )>1 >,»o, k*tv*rjfo ir nubalo* vakarata fcaft
< ' C iki 8 vai. vaJkara, po jauaaariwt _
n 1IH MILWAUKEE AV7L, ta
a t*i. Hu«b*iii rr. »

BBCMtaOM O6BO 6BOtata»

<

WALTER F. SOMMIRI 
ADVOKATAS 

BECTOR BUILD INO

Chlcago, BĮ 
Phone* Cantral fltf i»

knų ir patentuotų vaistų.
Visuomet randasi gydytojas.

II. L. BLOCK, R. Ph.
638 W. 18th St., Chicago. 

? Telephone Canal 2439



Telephone Yards KIMS

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

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

DR.C. R. LAYTONDr. M.Stupnicki 
llOt So. Morgą* St., Chicago. 
VALANDOS: nuo I iki 11 ii- 
ryto, nuo 6 iki 8 vakare.

\merica
229-231 E. Broadway, 

New York City

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

------ATEIK-----  
PASITEIRAUK

ne ne jokio atsakymo. i )a_
, matyt? buvo tame, kad 

v

cenzai ra karia u jaučių šalių 
‘isdavo ne jokios žinutes iš 
tų jomis kraštų.

tčjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkvicčia jus jieškoti ! 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia

14 So. Halsted St., arti Madison St., Keliantis prie Mid City
Brink Building. Visas 2-ras augstas. Chicago.

sveikatos ir laimes, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir 
i jums tiesą prie X-Rav ir daktariškos egzaminaeijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

L'invos ir Amerikos lupo vi
ekai pertraukti, ir mes nekar- 
skunde: ics, kad išsiuntę danu 
šku saviesiems i Lietuva ne-



Pranešimai
/©PASARGA.—Draugijų pranešimus 
UBkelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
Hfcaro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
i^hioti tą pačią dieną, kada spausdi- 
:®amas dienraštis, nebegali but įdėti.

•EXTRA NAUJIENŲ BEN
DROVĖS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

Extra visuotinas Naujienų 
-ves dalininkų susirinkimas 

>fvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
♦Mildos svetainėj, 31 12 So. Hal-

' to. 
m i 
vės
nas

)kU
certifikatą registracijai. 

Dienos tvarka bus p;
ant vietos.

dalininkai.

savo

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE
RIMS IR MERGINOMS.

ni o turu ils

ir merginoms, ne jaunesnėms

nomas medicinos

moli rims ir merginoms

simnia.

vi > vi šiem s dv-
Komitetas.

BRIGHTON PARK,
st ličio kliudo k oi

INDIANA HARBOR, IND.

rinkimas

vanosi) svetainėj, 2101

Draugai, malonėkite

ROSELAND.

') d..

( K ERO, ILI

KENOSHA, WIS.

te atsilan- 
nes turimi4

CICERO, ILL.
Gerb. draugai, kurie turite pa

ėmę tikintus pardavinėjimui L.

NAUJIENOS, . Chicago, III.

einantį ketvergę sugražinkite
komitetui, Tamuliuno svetainė-

K. Kaminskas.

Chicagos Dr-jų Sąjungos mė
nesinis susirinkimas atsibus ba-

Idazi.o svetainėje,

dienoj yra extra Naujienų se- 
rinininku susirinkimas, o dau-

sėrininkai, lai del pasekminges- 
nio Sąjungos susirinkimo Chi-

perkeltus aid viršminėtos

A. A m braze vi čia.

LS.JL. lavinimos susirinkimas 
cks nedėliok kovo 2.) d., 10 v.

1)0).

Bus j

ui;i me

iumi atsilankyti ir nelv-

1 )ra m. G iedori 
"s” lavinimosi

ma

k \ ieėi;i m i

Diskųsiju lu-
molerims Iv-

Randai

viršaus, po num.:

ai norą randauninko.

Chicago, 111.

Pajieškojimai

ainž.,

su ženotu iš Lietuvos žmogum apie 
35 melu v\ru, mėlynu akių, pilkų 
plaukų, vidutinio ūgio. Antri metai 
kaip jiedu pabėgo. Kas pirmas apie 
juodu praneš gaus gerą dovaną.
K. Astrauskienė, 11)18 W. Miller SI., 

Mason Citv, Iowa.

lio. Kauno gub., Panevėžio pav., Ra
mygalos parap. ir valsčiaus, Dauk- 
šėnų kaimo. Pirmiau gyveno Broo-

Morozienė, pajieš-

iš Kauno gub.,

džių atsišaukti, nes mano vyras mi
rė ir paliko mane sunkiame padėji
me. Elena Morozienė,
1315 S. Wood St., Chicago, III.

Pajieškau Onos Manaikienės, 
veiio pirmiau Brook lyne po nr. 
— 191 So 9th St., Boom 12. 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti, 
arba žinau lįs ją malonėkite pranešt.

Anelė Poška i te, ** 
1511 — 18 Ct., Cicero, III.

gy-
189

Turiu

Pajieškau Domininko Rakausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Leporų So
dos. Meldžiu kuogreičiausia atsi
šaukti arba kas apie jį žinote, duo
kite žinią šiuo adresu:

K. (’has. Brazas, 
328 Park avė., Collinsville, Ill.

->■'>■»....  I*.........   ■
Pajieškau Juozapo Manuoko arba 

Markaus, Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Subačiaus vol. ir parapijos, 
Černalesio viensėdžio. Ilgą laiką gy
veno Gardner, Mass.. Kas jį žinote 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

Mateiiš Markus
650 N. Trumbull Ave., Chicago, 111.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui-

pianiLsu 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės iiatirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo

Bfeveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald ave., arti 29- 
tos gatves. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšto vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Raudos $840.00. Ant i.šmo- 
k ė j i mo. McDonnell,
2630 West 38th St., (Jiicago, Ill.

Tel. McKinley 3513.

BANKER

(Jiicago, Ill.

Reikalavimai

SP17CIALIS BARGENAS
PARSIDUODA—$500 grynais pini

gais, <$25 į menesį nupirksi keturių 
flatų namą, nešantį $46 į mėnesį 
ramios. Lotas 50x150. * Arli karų li
nijų ir sankrovų. Kaina $3100.

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

GARSI SANTOS KAVAGARSI SANTOS KAVA. < ft 
Visur parduodama po 28c ix I U 4* 
DO 30c - _ - ____ B

Subata, Kovo 24, 1917,

REIKALAUJAME — 2 pagelbinin- 
kų prie automobilių Irokų: 2 langų 
plovėjų, 3 Rokerių, vyrų dirbti prie 
bolt mašinos; pečkurių ir pagelbi- 
ninkų; gera mokestis, darbininkų di
rbti viduje; vaikų prie Įvairių darbų 
motoro prižiūrėtojo; vaiko prigel- 
bėti Į keptuve $50 ir valgis; 2 vyrų 
Į išsiuntinėjimo kambarį $65; 2 su
rinkėjų; operatorių prie gręžiamos 
mašinos ;punch ir drill press hand; 
3 aliejuoto,įų; hotelio ir restorano 
darbininkų prie įvairių darbų. Ge
ra mokestis. Vyro su Įrankiais $2.75 
Į dieną. Karpenterių ir pagelbinin- 
ku. Gera mokestis, 2 porterių į sa
ldiną. MOTERŲ REI KALA UJAMA: 
Merginų prie lengvodirbtuvės dar
bo. Gera mokestis, 2 pressers, ho
telio ir restorano darbininkių prie 
įvairiu darbu, taipgi fore ladv.

SOUTH PARK EMP. AGENCY. 
1193 So. Halsted SI., 2-ras augštas. 
Visi darbai South, West ir North pu
sėje. (Kalbama lenkiškai.) Chicago.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė gražiausioje Chicagos lietuvių ap-

priežasties persiskyrimo savininkų. 
Lietuviai, nepraleiskite šios progos. 
Čia yra puiki vieta arti bulvaro ir

agentų ar
kompani j ų

Geriausiai ir leisi ilgiausiai 
pirkti iš pirmų rankų.

Katalogą puikiu žemiu prisiusiu
DYKAI

Taipgi gero medaus galite gaut nuo 
farmų. Adresuokite:

NORINTIEMS

PIRK 11

SVIESTAS
Geriausio* 

’metonoB, ga- - m 
raania, negu n J ft 
<ur ju* tr*-*TVU 
it gauti ..

RYČIAI
G*rlau»icxi

full**, 10o TC F I ffa
'tė*, parti-
iuoda nl .. V/U

COCOA

---------
Tai \ ra geriausia proga, 
parduotas j trumpą laiką, 
namas, 2 pagyvenimų, su visais in- 
taisvmais, 15 mėnesiu kai pstatvtas. 
Pa rsi d uos už .*3100.00.

G. VIRBALAITIS,

Tel. McKinley 335L

Indi

ii —
WEST 8IDB

Milwaukee At.
Milwaukee At.
Milwaukee At.

W. Madi*on St.
W. Madison St.

G*rl*«rta a
3anke*, *uly- | R 
tink *u bent | iU 
cokia, % *t

ARBATA 1
Frilmnlan- 

ila, Gvaran- 1 ft M 
tuota, vertė* O ||P 

Oe par* i du* » V U 
la po....

PARSIDUODA pigiai nuosavybe,

Su visais Įrengimais $3,600.

1176
2054
1045
1510
2810

1614
1886
2612 
1217 
1882
1818

VT. CbicMte Ar.
BIu* At.
W. Nori* At.
B. )I*k**d Ht.
H. St.
W. šttb ML

810M W. 12n< i
BOUTH BEDI 

1088 Wentworth 
1427 B. Ha)«t*4 
4728 B. Ashlani

N ORTE R]>M 
466 W. DItIiIm* 
720 W. North Af* 
1641 Linco! m Av< 
6244 Lincols AVj 
1418 N. Clark

kietų ir minkštų. Užkviečiame vi
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin
kamus. Kainos prieinamos.

(Jiicago.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. B aisled Street.
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 8o. Uaion At« 
Tel. Yards 587.

MOK YKITeS
Mechaniškos DenI isterijos — $25.00 
iki $75 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos deni isterijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
danių neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speci- 
alio katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry, 506 So. Wa
bash ave., (Jiicago, 111.

P. O.
Parsiduoda grosernė lietuvių

ta bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Inėjimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So; Halsted SI., (Jiicago.

Dr. A. I. EPSTEIN į
GYDYTOJASirCHIRIRGAS I
Specialistas moterlikųr 

vyriškų Ir vaikų ligų

REIKALAUJU kriaučiąu prie siu
vimo kosi umeriškų vyrams rūbų. 
Darbas anl visados. Gera mokestis 
Atsišaukite tuojaus pa

CHARLES STENGAL
1611 Lake st., arti 17th Ave.

.Melrose Park, HI.

REIKALAUJAMA 9 kriaučių prie 
moteriško darbo. Atsišaukite:
5257 So. Halsted SI., Chicago.

REIKALINGA mergina pagelbėti 
prie namų darbo. Puiki šeimyna. 
Chicagos m iemieslis No. Edgewater 
1512 Hood Ave., (Jiicago, 111.

R El K A LI N( i AS bučeris, atsakan
tis savo darbe. 'Taipgi reikalinga 
mergina prie namų darbo.
J. Gracas, 716 W. 31 SI., (Jiicago.

REIKALAUJAMA merginų dirbti 
prie popierų sandelio. Patyrimas 
nereikalinga.
5300 Eederal SI., (Jiicago, III.

REIKALAUJAMA pardavėjų.
Chicagos didžiausia organizacija 

r e i k a I a u j a ’ e n e r g i n gų ir 
veikliai pardavėjų. Galima uždirbti 
$50 arba daugiau Į savaitę. Atsišau
kite tarp 5—8 po piel. Kambarys 
819—38 So. Dearborn SI. ir klauski
te pono C. O. While.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Maclison St— Chicago. Ill.

REIKALAUJAMA našlės su šeimy
na apsigyventi Sycamore, Ill. ir duo
ti valgį ir kambarį merginoms, dir
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gau
ti 12 merginų kaipo kvalierankas. 
Adresas:
Chicago Insulated Wire & Mfg. Co., 

Sycamore, III.

Pardavimui

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven
ta lenkų ii’ lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės •;
2021 S. String Stv, (Jiicago. III.

BARGENAS: $650.00 Eleklrikinis 
Player Pianas, $200 grynais pinigais. 
2309 S. Leavitt SI., Chicago.

PARSI DUODA 5 ir 10c sankrova. 
Apatiniai drabužiai ir indai, už $750. 
Gyvenimui kambariai. Pigi randa. 
Lietuvių apielinkė.
1602 Wentworth Ave., Chicago, III.

PIGIAI
Parsiduoda vargonai. Pardavimo 
priežastis — savininkas apleidžia 
(Jiicagą. Šią savaitę Imi but par- 

Į duoti. Kreipkitės tarp 5 ir 8 vai.
vakare šiuo adresu:
711 W. 17th St., pirmos lubds. Chgo.

PARSIDl ODA PUIKI UKŪ 
Pusantros mylios nuo miesto Paw 
Paw. Mich. 20 akrų su trobomis, 3 
akrai vynuogių, 1 akras visokių vai
siu sodnas. Pustrečio akro miško, 
likusi išdirbta. Gera viela pieninin
kystei. Parduodu kartu su gyvuliais 
ir ūkės Įrankiais arba lik vieną že
mę. ’Taipgi turime ir daugiau ūkių. 
Galima pirkti su mažu Įmokėjimli.

PARSIDUODA pigiai 2 augštų mūri
nis namas su hcizmenlu, sankrova ir 
I raudos. Namas geriausiame stovy
je; mėnesinė randa *53. prie 2 karų 
linijų, velias s5.50,0.. Kaina $1,700.

PARSIDl ODA geras saliunas lie-

Viela nuo senai išdirbta.

PARSIDUODA pigiai grosernč ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

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

PARSIDUODA pigiai 6005 ir 6007 
Lal'ayelle ave., arti (jOlos ir Stale 
gatvių. Raudos *96 i mėnesį. Arli 
nuo galvckarių linijos, garo ir cle- 
valorii.i kelių. Dali įmokė! grynais 
pinigais. Klauskite : Urnas augšlas, 
6007 Lalavelle Ave., Chicago.

PARSIDUODA puikioje vieloje sa
liunas, apgyventa lietuvių ir kilų 
tautų, lai puikiausia vieta del biz
nio: Saliunas, Svetainė ir Daržas del

te progos. Tokia retenybė atsitin
ka labai retai. Pardavimo priežastis

PABSIDUODA namas 
šerne; neramu padėjime

ir nro-

ct'rnes inaniY-
namo,

PABSIDUODA pirmu mortgage 
bučernės ir grosernės intaisai (fix
tures). Du melu vartoti, už pigią 
kainą. ’Taipgi ir naminiai rakan
dai t kambariams.

E.
928 W. 33rd St., (Jiicago, IR.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės 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 Ave. 

Chicago. Ill.
y

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų 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 4845.

PARSIDUODA 2 fialų ant išmokė
jimo puikus mūrinis namas ant di
delio lolo. Poniškas namas.
2057 W. Garfield Bulvard, (Jiicago.

I
PIRK SAU visas Plumbavoji- T 
inui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., T

1637 W. Division st., Chicągo, f 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju i kitą miestą. Kam reikalin
ga nepraleiskite progos — nesigailė
site nusipirkę.

PARDUOSIME arba išmainysime 
už grynus pinigus arba anl išmokėji
mo 3715 Lowe ave., dvk'jų augštų 
6 kambarių namas, toilelas ir guzas. 
Ėdalai pasirandavoja už $336 i mel.

37 19 Lowe ave.
lis. Raudos $180. Kaina $1 100. *300

5 kambarių name-

Likusius taip pat

Kambarys 1 103-5, 69 
ton SI.,

Nariai Cook County Real Estate Tarybos
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, Jotus ir farmas. 
turtų nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted Drover 2463

! Raumatizmas Sausgėla, f
Nesikankykitc savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle,

-—raumenų sukimu; nes skau-

ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo

si is lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padeka- 
vones pasveikę. Kaina 25c,

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

ES Tel. Canal 2118 ♦
I Dr. A. L Yuška “

Gydytojas ir Chirurgas SS 
1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill. @

£ TELEPHONE YARDS 2721 A

JONIKAITIS dt DR
£ MEDIKAS IR CHIRURGAS J
S 3337 So. Morgan St., Chicago 0
g Kertė 88-fiio PI. ir Morgan St. ♦

I
DR. M. HEBZMAN |

IŠ RUSIJOS 2
Gerai lietuviams iinoman per 16 m«- Q 

tų kaipo patyręs srydytojaa, chirur- T 
gas ir akušeris. Z

Gydo aštrias ir chroniška* liga*, vy- M 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* A 
metodas X-Ilay ir kitokiu* elektros Z 
prietaisus. Y

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18th A

St., netoli Fisk St. ♦

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir V 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110 n

Gyvenimas, 3412 S. Halsted st ŽValandos: 8—• ryto, tiktai. X g

Ofi>a* ir Gyr*Minaat 7
3600 S. Halsted St., k*mp
Ofirak atdara* iki 16 tmI. ryto, 1—I (I 
po pi«t ir vakarai*. '

Telephone Drover 4174 <

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

>149 S. Morgan SL, kertė 12 
(Jiicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valančios:

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

Telephone Yards 087

Dr.J.Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriikn Dingnox* ir Gydymai 
Speeiališka medicina nuo 

uinuodijimo kraujo
Vandenola Mcdega Slaptom Ligom 

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Sens* Ruen* Gydyt*)** ir Chirwrirai. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų JLdini.
OFISAS: 1579 Milwaukee Av«., 

Kampa* North Ave., Kambary* 166. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

1:80 iki 8 ir 7:86 iki 9 vakare.

Tel. Drover 7641

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVYS DENTISTA

Valandos: mao 9 ryto Iki P VT3& 
Nedaliom ii >agal

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-toi

Telephone Drover I6SI

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Sprcialiata* Moterišką, Vyrišku, Vaiki 
Ir vi«i chroMlšk< ilc«.

Valando*: 10>—11 ryto, 4<—K po pi*tų, Y—1 va
kar*. Nadėliomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago
..... .......- - --------------------- --------- —--

Phon*: Yard* 411Y

Or. O. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščia*
kuomet pranyksta re- 

{ j g ė j i m a s.
-A vari°jame psi®-

vintą Ophtbalniometer,X X4r Ypatinga doma atkrei- 
piama į vaikus.

Valando*: Nuo t ryto iki I Takar*; 
tnia nuo 10 iki 12 ditną.

4449 8. ASHLAND AV>„ kampa* 4T Bl.
*------------------------ ------------------------------ ----------- '"■* »

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIKTUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Ko* turi (kandančia* arba vilpniMi akla. ■ 
icalro* akaudejimą, atailankykit* p** auuM 

Dr. W. Yuszkiewicz 
11(5 Milwauke* At*. 

Valando*: Nuo 9 ryto iki • vakar*. 
Nadėliomui nuo I ryto iki 1 p*

.—... ——- .. fa.——.. —. . , įį ! ■

Dr. Ramser
AKIŲ BPKCIALIkTJUI

nuoja ir patarimo* duoda Tykai.
786-88 Milwaukee Av*^ arti Ckkar* Art. B~HR 
lubo*. VALANDOS* Nuo » išryto iki rak* 
rui. Nedšliomia nuo 9 išryto iki I

T*l. Baymarket 1484.
■u..I.*.. .  ................. . .........į■■■■..............................

W TOS”, augalais gydyties, kai- £
T na 50c. w

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvo« Bkaudejlrai,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta H aki<,
Jeigu Tau ukauda akys
Jeigu
Jeigu

skaitant raides susibėga | kruv%, —n
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba slavaal, faakarf ti 
. ..reikalingas akiniu.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II mitą 
tyrimo šv. Yaitckaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųiy akli tt 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu Specialistas
TfcMYKIT MANO U2RA.1A-

1«O1 SOUTH ASHLAND AVE
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptieko
Valandos: nuo I ryto iki I va. Nedaliomis nuo

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG,
seno krajius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖNtJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, uinuodijimg kraujo, »4m< 
ligas, taizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, r*rklta 
skaudčjima ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* iU t> 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dawy<]| metų ir ifffyU 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalomi* Iki II tiesų. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19-to* gal., viršuj Banko*. Tai. Ca>al




