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PASIKORĖ, KAI) IšVE 
NGUS OPERACIJOSš Francuzu valdžia sako, kad 

vokiečiai pasitraukdami vis
ką sunaikinę.

Fed. of Labor — perskaitė 
protesto rezoliucija.

Galop kalbėjo garsusis ad
vokatas Cockran; tai senas, 
žilas žmogus, kuris aiškiais

HEALDTON BUVO LYDI 
MAS KARĖS LAIVU.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
VOKIEČIŲ BAR- 

BARIZMA,

žudymui tų, kurie 
savo
kad reikia kovoti su savo iš
naudotojais.

“Vienu iš darbininkų va- 
laukiančiu mirties ba- 
, yra Th. Mooney, kuri 

nužudė 
tūkstančius darbininku

Kapitalistai bijosi, kad 
Mooney nesuorganizuotų ge
ležinkeliu darbininku strei
ką (?), todėl eikvoja milion. 
dolerių, kad tik nudaigojus 
jį. . Bet kas svarbiausia, tai 
kad kapitalistai tuo įgytų 
sau naujų įstatymų ir pas
kui be jokių ceremonijų, žu
dytu darbininku vadus.

pagelba jau nereikalinga 
N11 ž u d y m o p r i e ž as t i s 

žinoma.

Viskas tečiaus rodo, kad 
talkininkų žengimas i priekį 

it turės pasibaigti. Atvi- 
įpie kurį tiek daug 
iradedant vokie- 

ve i kiausi a

26. — Kovo 26. — Washing 
tone, matoma, nejuokais re
ngiamasi prie karės. Vakar 
prezidentas Wilson as įsakė 
laivyno sekretoriui padidin-

dovų,
usmės
nužudys
jau
vadovų, jeigu visos šalies da 
rbininkai nereikalaus
jis butų paliuosuotas.

Didelis protesto mitingas 
Chicago

PHILADELPHIA, kovo 
26. — “Rymo-katalikų baž
nyčia stovi už prez. VVilso-

NEPAGAUNA VOKIKČH 
SKRAIDUOLIO.

LAIMĖJO ALGŲ PADIDI 
N IMA.

am- 
savo 

1638 N. Artesian 
Caralson sirgo:

PO BALIAUS —NU 
SINUODINO.

LONDONAS, kovo 26. - 
Pranešimai iš Londono i: 
Paryžiaus rodo, kad talkini

BOSTON, kovo 26. — Mo
delių dirbėjų unija pareika
lavo padidinti darbininkams 
algas. Algų padidinimas tu
ri prasidėti su balandžio 1 d. 
Priešingame atsitikime dar
bininkai grasina streiku.

nghjos valdžia pavaro 
priekį laikrodžius, kad su 
taupinus dienos šviesa.

Savo kalboj Cockranas ke
lis kartus pažymėjo, kad bo
mba, del kurios kaltinamas 
Mooney i)' kiti buvo išspro
gdinta ne ant Market st. 
kur maršavo preparedni'stai, 
bet Stourt st., keliolika siek
sniu nuo Market. Didžiai su- c
si judinęs Cockranas karto
jo, kad užmuštieji 10 asme
nų yra ne iš maršavusių tar
po ai* preparedness organi
zatorių, bet visai pašaliniai- 
nekalti darbininkai bei jų 
moteris ir vaikai, kurie bu-

Nutilus griausmingam de
lnų plojimui, vienbalsiai nu
tarta pasiųsti protesto rezo
liuciją atstovų butui, Suv. 
Valstijų prezidentui ir vi-

VICTORIA, kovo 26. — 
Katilų dirbėjai laimėjo 44 
vai. darbo savaitėje ir algų 
padidinimą. Iš pradžios ko
mpanija nenorėjo nusileisti, 
bet negaunant streiklaužių 
turėjo išpildyt darbininkų 
reikalavimus.

tas toks progresas, kaip ta
tai padarė Rusijos liaudis.”

Karininkai neapsakomai 
in tūžo. Vis dėlto tą “išdavė
ją” n e Į) a s o d i n o kalėjimą n, 
kai o kad Lie b knechtą. Kiti

gtono valdžią, kuri b 
i provokuojanti karę 
isos ios tokios, neišs

BERLINAS, kovo 26. — 
Ateina žinių, kad paskandy- 
tasai Suv. Valstijų pirklybi- 
nis laivas Healdton buvęs 
lydimas Anglijos kariškais 
laivais — torpedų nakinto- 
jais. Žinia betgi nepatvirti-

gas iki 87 tūkstančių žmo
nių. Vadinasi, reikalaujama 
dar apie 18 tūkstančių žmo
nių prie tų 69 tukstančių, ku-

Vokiečiai rengiasi užpulti 
Petrogradą

\'AS, kovo 26. —- 
iių, kari Vokietijos 
n gi as i konfiskuoti

PARYŽIUS, kovo 26. — 
Francijos valdžia iriteike ne
utralių šalių pasiuntinybėms 
protestą prieš vokiečių bar
bariškumą ir naikinimo dar
bą,” kurį jie atlieka besitra
ukdami iš Francijos žemės. 
Francijos valdžia sako, kad 
vokiečiai varo tą naikinimo 
darbą ne tikslu pakenkti 
priešo armijų veikimui, bet 
kad sunaikinu 
puošniausią F 
publikos dalį.

PETROGRADAS, kovo 26 
Centralinis Komitetas ir ko
nstituciniu demokratu V c
tovai Valstybės Durnoji 
nu balsu nutarė 
kad Rusija butų i 
o ne monarch i ja.

Ii foru i jos padangės.

Maž daug taip užbaigė 
savo kalba Cockranas.

gri< J 

ro mūšio 
kalbėta 
čiams traukties
kad nebus. Prasidės vėl po 
žeminė kova apkasuose.

Petrogrado 
kornandierius, gen. Kornilo 
vas, subatoje buvo sušaukę* 
darbininku ir kareiviu ats < c
lovų posėdį, kur, sakoma 
svarstyta galimas pavojus ii 
apsigynimo budai.

AMSTERDAM, kovo 26.- 
Vokietijos reichstage socia
listai atstovai smarkiai pra
dėjo kritikuot valdžią, kaip 
“tikrąją šios karės kaltinin
kę.” Taip, pereito ketvergi) 
sesijoje 
Kunerta 
gramos,

Rymo-katalikų kunigai stop 
už prezidentą Wilsona da 
kartiniuose kivirčuose si

V c t 1 I.

visą
randasi privatinių verteivių 
rankose virš valdžia nusaky
tos kiekybės.v

Vadinasi, Vokietijoj su 
maistu nekas.

šūvio, Kuri paleis buv. 
lijo pirklybinio laivo 
vokiečių submariną.

Vokiečiu laikraščiai

Valdžia reikalauja 18,000 
jūreivių

Chicagos Coliseum’as va
kar buvo užpildytas dešimt
tūkstantine ž m o n i u minia. 
Tai buvo grandioziškas pro
testo mitingas, kurį surengė 
Chicago Federation of La
bor protestui prieš neteisin
gą nuteisimą mirtin San 
Francisco darbininku vadu.

čiai pienuoją naują didelį 
užpuolimą ant Rusijos. Vo
kiečiai jau koncentruoją sa
vo kariuomenę šiauriniame 
karės fronte. Spėjama, kad 
jie čia bandys sulaužyti! ru
sų linijas ir prasimušti kelią 
prie Rusijos sostinės — Pet
rogrado.

TOKIO, kovo 26. — Pra
nešama, kad nežinomas vo
kiečių skraiduolis, kuris ]>a- 
skandino kelis talkininku e 
laivus Indijos vandenyne — 
pabėgęs. Jisai dabar buk 
randasi Kynijos jurose. 
Sako, kad tas nežinomas “ju
rų vilkas” turįs pasigavęs 
nemaža Anglijos pirklybinių 
laivų jūreivių, kurių laivai, 
be abejo, paskandinta.

paudos — pergali savo des
potus; bet, mano draugai, 
čia, Amerikoje, viešpatauja 
ir stiprėja baisiausia vergi
ja: čia žiąurusai kapitalas 
ką nori — karaia, kam nori 
— laisve duoda. Čia turi lai- c
svę turtingjų kapitalistų sai
ką, o tai Saikai vergauti ver
čiami milionai darbininku, 
gi darbininkų vadai karia- 
mi.

JOLIET, kovo 26. — Ki
lęs gaisras Columbia Laun
dry kompanijos skalbykloje 
grasino nušlavimu pramoni- 
ngiausios miesto dalies ir 
pridarymu už milionus dole
rių nuostolių. Gaisrą betgi 
laiku pavyko sustabdyti. Ko
mpanijai padaryta nuostolių 
už 50 tūkstančiu.

CHICAGO, kovo 3 
John Carlson, 42 metų 
žiaus, rasta pasikorųsi 
stalde • 
avenue 
gydytojas užreiškęs, kad be 
operacijos ligos- nebusią ga
lima prašalinti. Carlson gi 
nesvietiškai jos bijojo ir — 
velijo geriau pasikarti.

Keista baimė.

ii sutikdavo ir 
kiekvieną pro- 
erį, vienbalsiai 

priėmė ir pasiuntė rezoliuci
ją Suv. Valstijų valdžiai, bet 
ar visa tai gelbės, ar sudre
bės žiauraus kapitalo ranka 
ir ar paliuosuos savo auką 
nuo mirties bausmės?

Mooney gimęs Illinois va-* 
Istijoj

pasielgimui > 
Vokietiją, 
žmonių žud. 
kuriu niekas 

c

varo priešais vokiečių 
marinas.

nors daryt
Walker. ‘

Desėtkai, o gal šimtai na
rių Chicago Fed. of Labor, 
su tam tikromis dėžėmis rin
ko aukas gynimui nekaltų 
žmonių nuo kapitalistų su
moksiu. 1 , d rn i jos darbininkai. Reikala

uja algų padidinimo. Kol 
kas kompanija atsisako tar
ties su savo darbininkais 
Streiklaužių nėra. Mano 
ma, kad samdytojai turės iš
pildyti darbininkų reikalavi 
mus.

skupą Prendorgastą, viena
me bankiete Philadelphijoj. 
Esą bažnytinės mokyklos, 
kunigai, minyškos ir tt. — 
visi kaip vienas stovį už šią 
šalį (!) ir prez. Wilsona da
bartiniame krizise su Vokie-

buvo: išliuosuoti nuo mirties 
pasišventusį darbininkų va
dą ir organizatorių daugelio 
milžinišku streiku — Thoma

V V 4.

Mooney.
Pirmas kalbėjo John D. 

Walker — prezidentas Illi
nois Fed. of Labor. Jis nu
rodinėjo a b e 1 n ą p a v e r g i m ą 
vienos klesos žmonių kita.

4-

Jisai pasakė, kad nepaken
čiamas Rusijos caro despoti
zmas jau sutruškintas; žmo
nės praregėjo. Gi žvėriškas 
Amerikos kapitalistų pasiel
gimas ne tik ką nesutriuš
kintas, bet vis dar didesnės

Petrogrado gyventojai 
labai sujudę. V aidžia jau iš
leidusi keliatą proklamacijų, 
perspėjančių gyventojus nuo 
to pavojaus j kviečiančių da
boti vokiečių šnipus, kurių 
Petrograde ir jo apielinkėse 
knibždėte knibžda.

Tos pačios žinios, beje ske
lbia, kad yra manoma per
kelti iš Petrogrado valstybės

Mask-

Dcšimttukstantinė minia 
entuziastišl- 
palydėdavo

nugali vokiečius, nors dide 
sne kaina nei iki šiol 
vakar francuzu kariuomenė 
dar kiek pasivarė linkui St. 
Quentin 
atramos punkto 
ji turėjo šiokių-tokių laimė

Pirmas Liet, Dienraštis Amerikoje

Žiauru 
damas šia &
bin inkų ir jų šeimynų verčia 
badauti ir be laiko numirti. 
Čia kol kas dar nepajiegia- 
ma nuversti niekšų kapita
listų galios: kovojantieji už 
žmoniškumo teises darbinin
kai, streiku vadai ir sąžinių- 
gi teisėjai čia kariami arba 
įmetami kalėjimuosna visam 
amžiui'.

N e p a v i 1 k d a m i sunkaus
vargo ir matydami, kad 
jie savo prakaitu kapitalis
tams krauna milionus dole
rių, — darbininkai paprašo 
pridėti porą centų už darbo 
valandą. Tuomet kapitalis
tai, policija ir dvasiškąja ap- 

darbininkus 
tvarkos ardytojais, anarchi-

LONDONAS, kovo 26. — 
Valdžia oficialiai paskelbė, 
kad nuo balandžio 8 d. 
lakrodžiai bus pavaryti 
na valanda j priekį.

Tatai valdžia daranti 
tikslu, kad sutaupius dienos 
šviesą. Nuo puses rugsėjo 
mėn. laikrodžiai ir vėl bus 
pavaryta atgal.

klausėsi preparedness trink 
šmo
kad lai buvo pačių kapitalis
tų triksas, minia palydėjo 
gausingais ajilodismentais.

Virš 10 Chicagos laikraš
čių reporterių sėdėjo prieš 
Cockraną ir ištisai užrašinė
jo jo kalbą, “Naujienų”-gi 
skaitytojams garsusis San 
Francisco procesas yra žino
ma iš “Naujienų” bendrada-

nė busianti pastatyto daboti 
tiltus, geležinkelius, arsena
lus ir valdiškus buidinkus, 
jeigu kiltų karė su Vokietija.

M ob i 1 i z u o j a m a k a r i u ome - 
nė statoma daugiau karės 
laivų, ginkluojama Suv. Vai 
stijų prakraščiai. V aldžia, 
vadinasi, žino, ką daro. .Ii, 
nors ir sakosi, nenorinti ka
rės su V okietija, savo darbu 
veda prie ios. Savo tokiam 

kaltina 
nekaltų 
žmonių,

jų laivyne. Aštuoniolikos 
tūkstančių žmonių! Laivyno 
sekretorius Daniels jau išlei
do atsišaukimą, raginantį 
šios šalies jaunuomenę stoti 
Suv. Va 1st. laivvnan.

Adresą:

KAUJiENOS. 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.L.irsiOIS 

TELEPHOME CANAL 1506

Antras valdžios žingsnis, 
tai mobilizavimas dešimties c
valstijų milicijos — apie 25 
tūkstančius žmonių. Vaka-

politil
karia vi m o
•Jam kalbant vienas
gas patrietas perki
įžeidi tėvvne!” Kunertas at
L « L

kirto: “Aš didžiuočiausi, je

CHICAGO,, kovo 26. -- 
Nežino m i b I og( I aria i į s i l au - 
žė W. H. Rogers dirbtuvėn 
ir išsinešė apie už keturis tū
kstančius šilko. Vagiliai ne
susekta.

bus pašaukta tūli pulkai mi 
licionierių iš sekamų vaistė 
jų: Massachusettes, Bennsy 
vania, Maryland, Kohunbio? 
distrikto, V irginijos, V ermo 
nto, Connticut, New 5 orko

fronte franeuzai paėmė tvi
rtai apginkluotas vokiečių 
tranšėjas ir atmušė jų ban 
dymą tasiimti jas. Be to, ir 
patįs vokiečiai prisipažįsta 
pasitraukimą ties Beaumetz 
ir Roisel. Tik vienoje vieto
je jie sako atmušę francuzu 
atakas — ties Vregny, į šiau
rę nuo Soissons. Vokiečių 
pranešimas, beje, sako, kad 
linijoje nuo Moselle iki juros 
talkininku orlaiviai dare už- c- c
puolimų ant vokiečių linijų. 
Čia vokiečiu orlaiviai ir ka- c
nuolės numušė 17 orlaiviu, c-
Tokių jau užpuolimu darė ir 
vokiečiai. J u orlaiviai buvo 

c-

uŽĮiuolę ])ajurinius francuzu 
miestus — Dunkirk ir Ca
lais. Dunkirke, kaip sako' 
francuzu pranešimas, nepa

davė dinamito dėžė. Pas 
mėje — keturi užmušta 
keliolika sunkiai sužeista

valdžios elgimąsi 
prie karės. Ji daro 
kad juogreičiausia prisiren
gus prie jos. Lieka tik lau
kti, kad kongresas formaliai 
patvirtins tą jos elgimąsi — 
paskelbdamas karės dekla
raciją. Ir nebus nieko ste
bėtina, jei balandžio 2 roję

socialistų atstovas 
kaip skelbia tele- 

buvo net pašauktas, 
tvarkos.” Mat jis savo 
je išrodinėjo valdžios 
<a, kuri eina prie už- 

vetimu šalių, 
earin-
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laikraščiai sako, 
arpe Vokietijos ir 
i j os kils po pirmo
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Ant vulkano.
cen-

zuros,
žinių

. Vokietijoj. Bet

ves i užsieni.

ja. n: 
laimiu

gyvenimo klausimais — ga
zo, gatvekarių, mokyklų, etc.

e

Kai]) jie tuos klausimus iš-

kad ten to, kokius ji sau atstovus — 
dnlvkii aldermanus — išrinks mies-

Didžiuliai visuomeninio 
patarnavimo interesai — mi
lijoninės miesto gatvekarių

c >

dėjo siausti rauplės, kurios 
savo aukų atsiima. Nema- c

.kentėjimams žmones apima 
, desperacija. O kad žmonės

sirengę visam.

Berline, baduoliai kelia riau
šes. Vienas Chicagos javų

nių maištas...

iš šio nei iš to traukintasis 
vokiečiu kariuomenės iš

B e t h m a n n - FI o 11 \ ve g o kalba 
apie suteikimą didesnių lais
vių žmonėms — kad tai tik ir

“Vorwaertso” kalbos tonas,

yra taip vadinamųjų social-

darė didelės intekmė? 
Vokietiją. Gali but, 1

bar, per daugiau kai]) pus-

jo liejimo, vargo ir bado jie

viešpačiai — kaizeris 
gaikščiai ir junkeriai 
dė.

kimi
nu ve-

Rinkimams 
' besiartinant.

neuz-

ll/vVAA z * vy A v VZ 4 A 1 Į y VV 1 1 A

Edisono elektrybės kom
ele. — dirba iš visu v 
kad miesto tarybon 
.rinkti tokie žmonės,

kurie butų joms geri, vadi
nas, kurie taip darytų, kaip 
tos kapitalistų kompanijos 
nori, kad jie darytų; kad jie 
rūpintųs tų kapitalistų inte
resais, o ne visų žmonių nau-

tek ių savo interesams tar
naujančių aldermanu mies
to taryboje, kapitalistai šioj 
rinkimų kampanijoj leidžia, 
nesigailėdami, didžiausias 
krūvas pinigų.

Didžiulė kapitalistinė 
spauda, žinoma, eina jiems

ir šiaip visados tarnauja ka
pitalistų interesams, o čia

jo išmesti jai dešimčių tūk
stančių dolerių, kad tik ji

už tokius kandidatus, kurie 
kompanijoms tinka, ir pris
tatytų balsuotojams kompa
nijų pienus tokioj šviesoj, 
kad jie atrodytų neva visuo
menei naudingi. O dumti 
žmonėms akis, temdyti jų 
protus kapitalistų spauda 
yra didelis meisteris.

Reikia tat rupinties, rei
kia veikti, kad kapitalistų — 
kalbamųjų visuomeninio pa
tarnavimo kompanijų — už
mačios neišsipildytų. Reikia 
stengties, agituoti žmonėse, 
kad’ šiais rinkimais miesto 
tarybon butų išrinkta juo
daugiau žmonių, kuriems ru
pi ne kapitalistų interesai, 
bet visų gyventojų nauda; 
kad išrinktieji miesto tary
bon žmonės neparduotų savo 
rinkėjų kapitalistų kompani-

O kam daugiau rupi žmo
nių labas, visuomenės nau-

tik du socialistu aldermanu
tarp kitų šešiasdešimts bur- su visų nekenčiama del jos 
žuazinių ir kapitalistų atsto
vų. Nežiūrint nepalygina
mos savo mažumos, juodu y- 
r a 
m i

re V. č. “dinamitas.” * 
Abelnai imant, lošimas nusi

d a u g padarę 
esto žmonių nau- c

Ir žmonės tatai žino, 
už tat juodu yra baisiau-Bet

šia nekenčiami kapitalistų, 
o ypatingai gatvekarių, gazo 
ir k. kompanijų, kurių pra
gaištingus visuomenei pie
nus tuodu aldermanu išvel
ka eikštėn ir parodo žmo
nėms. Tat, su papirktosios 
spaudos pagelba, tos kompa
nijos būtinai nori pašalinti 
juos iš miesto tarybos, o pa-

rie butų ištikimi kapitalistų 
tarnai.

Chicagos miesto balsuoto

pasiliktų ir toliau miesto ta
ryboj, bet jiemdviem pagel- 
bon išrinkti dar kiek galint 
daugiau socialistų — tų tik
rųjų žmonių, ypatingai dar
bo žmonių, atstovų.

i- ' -i—.. .. ........... ..........--------- -----------------------------..........-

Iš Rusu Revoliucijos
(Žiur. subatos num.).

K o v o 18. — Vakar vaka
re ties Kazaniaus katedra,

revoliucija ir kame pirma

nios žmonių, dagi iš tolimes
nių miesto dalių, kad dide
liu triumfu švęsti Rusų res
publikos paskelbimo šventę. 
Iš automobilių buvo dalina
mi žmonėms extra lapeliai ir

žiaurumų policija; praėjau 
pro tos baisiosios slaptosios 
policijos valdybą, kurios vi
sus archivus revoliucionie
riai sudegino ir pelenus vė
jais paleido.

Durnos rūmuose gyveni
mas virte virė. Įvairios ko
misijos dirbo išsijuosusios. 
Atsižinojau, kad jokių pavo
jingų gandų iš niekur negir-

ėmus viršų ir kad panašios 
demonstracijos, kokios deda
si Petrograde, dedasi ir vi
duose kituose miestuose vi
soj Rusijoj. Naujai susida
riusios frakcijos susitaru
sios ir veiks išvien su laiki
nąja valdžia iki sušaukimo 
Įsteigiamojo susirinkimo.

Apie vidurnaktį grįžau 
atgal. Gatvėse buvo jau vi
sur tuščia. Važinėjo tik šian 
ir ten automobiliai, mėtyda
mi ekstra lapelius, kur buvo 
išspausdintas caro atsisaky
mas nuo sosto,
labai maža bebuvo 
kad tuos lapelius 
Didžiulis neramus 
be jokios policijos
ros, miegojo dabar Demo- 
kratybės glėbyj — ramiai ir 
nieko nesibijodamas. —

Bet žmonių 
gatvėse, 
skaičius, 
miestas, 
priežiu-

DVI KOVI.

la venai,
a,, * 1 - _

valdonai

Ta kova paskirta vien del

Išskerdžia nekaltai žmonių

ii

Mergina rašo, kad ji

nos susidedančios iš daugelio

džia, malant baisiame varge 
šeimynas, kur yra daugiau val

vaikino, kuri aš mvliu. c *•

mildama duokite rodą, jau 
žinau kaip bus toliau. Esu 
tai 30 melų senumo, o jau

ne

esu

mirusių vaikų, ir da neviskas, 
ahikia daugiau. Nė vieno nė-

maži.
eiti nie

duoda užlaikymui šeimynos. 
Esame priversti laikyti “bur- 
dingicrius.” Gyvename susi
kimšo. Geriausius kambarius 
turime atidavę “burdingie- 
riams”. patįs būname likusiuo-

visur.
nt's vai-

guldau pas save. Gyvenimo 
reikmenų neišpasakytas bran
gumas. Jau aš nežinau nė ką

ju nė savo aršiausiam nepriete
liui tokio vargo. Mano darbas

sau ir pirma laiko pasenau. 
Rodosi nėro kilos taip nelaimin

sikalbėti apie visokius mus mo
teris apeinančius dalykus, bet da 
neteko man palikti nors vieną, 
kuri priešintųsi panaikinimui tų 
leisiu, c

field iečiai statydami gerus vei-

66 
y

ko, bet visgi butų geriau, kad 
butų mažiau vaikų. Ir vaikai 
butu sveikesni ir mokėlesni, ir

miau gyventi.

Ant rašto ma-

ti bažnyčiose nuo musų kunigų. 
'Taip ir atsiduoda kunigu. Jei-

me nėra nieko nuostabaus, juk 
vargas žmonių — pelnas kuni
gu. Krikštai, šliubai, nugrubai,

gyvenimo sąlygos yra nutikusios 
auginimui darbininkų klcsos 
šcimviiu. Juo didesnė šcimvna,

pinas yra

ir

Darbininkas.

SO. CHICAGO, ILL.

Naujienose, Laisvas

patenkinti kun. Petraičiu, ketina 
parsikviest kun. Mockų.

Ir ištiesų, čion nejuokais tas

sielojas, turbūt jaučia, kad gal 
neužilgo neteks čia džiabo, tai 
nors prieš pasitraukiant nori su-

as štai kame: subatos 
beskaitant laikraščius, 
šeimvninkas iš klcboni-

kalbeli 
pirkt kortelę ir eit spaviedoties. 
Pradėjau teirautis, kame daly
kas. Jis man atsakė taip: “kun. i 
Petraitis pasakė man, kad jei
gu burdlhgierhis neina bažny
čion nei spaviedin, tai prašalink

kad ir man reikia išsi-

sumažinus ta skurdą

kad teises varžančios suteikimą A 
žinių kaip galima apsisaugoti 
nuo didelių šeimynų, butų pa
naikintos.

A. M. Kaitiene,

Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL.

Kaip pas mus sulošė “Du 
Broliu”?

seimynin-

okio triukšmo nekelia, dėlto 
•ai!a prarasti tokį įnamį. Tada 
umigas nuleidęs nosį nebežino 
;a sakvl. Mat vietoj skelbt

svoj dvasioj prakalbas, o tam 
kaip tik ir tinka M. X. Mockus, 
nes čia pa ra pi jonai perdaug Įsi
bauginę velniais, tat sukrus-
kim,.

tė scenoj veikalą, “Du Broliu.’ 
Musų plati visuomene gana lan
kiai girdi laikraščiuose “Du 
Broliu”! Aštunta valanda va-

A C

karo, susirinko publika ir, užė
mus sėdynes, laukė vaidinimo.

mėnesiai tara 
>rko atvažiavojąją šalies tvarką. Nelauk

dami kada juos pašauks, 
žmonės ėjo į tą istoringąją 
vietą, kame katedra, kaip 
milžiniškas amfiteatras, tar
navo susirenkamąja vieta.

Nevskasai prospektas bu
vo kaip banguojanti jura, 
betgi visose tose neapsako
mose miniose viešpatavo ge
riausia tvarka, nežiūrint, 
kad jos pirmu kartu neturė
jo ant savęs policijos “glo
bos,” kuomet kareiviai, ku
rie sukilę nuvertė senąją va
ldžią, palengva išilgai kated
ros maršavo.

Du oficieriu sklaidė minią 
į dvi pusi, augštai viršum jos 
laikydami iškėlę raudonas 
vėluvas — ženklus kovos ir 
laisvės — kur dar tik savai
tė atgal policija savo kardais 
skaldė žmonėms galvas už 
tai, kad ramiai dalyvavo de
monstracijose, reikalaudami 
duonos. Apie Durnos rumus 
vėl demonstravo kariuome
nės pulkai, giedodami ir 
grieždami Marselietę, o ant 
vieno iš raudono audeklo pa
daryto milžiniško tranpare- 
nto aukso raidėmis buvo iš
spausdintas Rusų respubli
kos paskelbimas.

Bijodamas, kad reakcijos 
pasikėsinimas nepaverstų 
vėl į niekus šitos beveik be 
kraujo praliejimo įvykusios 
'revoliucijos, aš traukiau vėl 
apie trejetą varstų atgal į 
Durnos rumus, kad ten, kai
po ištikimiausiame šaltinyj, 
gavus artimesnių žinių. Ei
nant Nevsku prospektu pa
stebėjau visur deginant ca
ro paveikslus, taipjau nuplė
štus nuo rūmų ir sankrovų 
visokius cariškuosius ženk
lus ir herbus. Paskui ėjau 
Kotrinos kanalu pro vietas/

Ji tęsias nuo amžių, ir nebus

nonų a ir gar
bins tyromis.

kova, kurion minios c 7
šaukia;

Kur krinta tyronai ir teismo sau 
laukia,

Kur raudonas vąlukas viršui 
plevjsuoja.

dėkavoja...
Senas Vincas

Skaitytojų 
Balsai.

ŽODIS APIE GIMDYMO 
APRYBOJIMĄ.

Gimdymo aprybojimas 
lai vienas iš svarbiųjų šios 
uos klausimų ir man užminus 
porą kartų apie tai “Naujieno-Į 
se”, žmonės, matomai, užsiinte-

die-

daugclį laiškų su užklausimais 
apie lai. Laiškus rašo vaikinai,

ne

mus išvijo iš klebonijos. Da
bar mes kreipiamies prie1 tams-

-daug rašo ir kiti 
neišdčslvdaini savo

ir pradeda aiš-

tingai indomu, kad visi nori ir
kitus dalykus, kurie ne kiek lie

lan.

šai.

tiktai i

rašo

aujienose” jūsų straipsnį, 
kas gana ilgas. Paduodu 
ištraukas. Rašo:

no amžinatilsį žmonele iki
ma
li ž-

Ii. Daug kartų mudu sakėme, 
kad būtume žinoję, kad tiek 
daug vaiku bus, butume niekad

mir-
ties. šeši mirė. Gaila ir tų, bet 
kada manau apie vargą, kurį 
butų turėję pakęsti, susiraminu. 
Vaikai ir mergaitės, kurie užsi
liko (8), nė vienas jų neturi

ti juos “šleitų pikiuoti” ir į ?pan-

bau eiti. Jau senai aš atsime-

kas,

Du Broliu”: kaip vienas, per

mu,

sos,
Todėl

palydėjo

Antras aktas pasi-

žmonės visu balsu juokėsi Tre

jo. Ketvirtas atidengimas, už
gniaužė visus pirmuosius ir pa-

lūs. Kuomet publika laukė su 
nekantrumu teismo ir pasmerki
mo prasikaltėlio, jisai nė nekru-

neis Steel Co. Padirbęs daugiau
3 men. ten ir persiskyrė su šiuo

suvažinėjo galvą, atpjaudamas, 
mat buvo labai užleistas garas,

Rikiais dieneliame padėjime.

nepriėme. Pa-

velionio moteris per ašaras mai

ma tad ir dabar moterį pasiun
tė už durų, girdi, kad New Yor
ke prigulėjo! prie parapijos, tai

našlaičių ir jų 
mo.

(St. Joseph) Eastland laivą,

pie 1000 gyvasčių, dabar atidavė 
į Chicago Ship Bld. Co., kad 
perdirbtų į karišką laivą, neš
inai, jam sekasi skandinti žmo
nes! Pertraukus diplomatiškus 
ryšius su Vokietija atsiuntė 10 
kareivių sergėt, kad vokiečiai ne

Kadhngi trumpas laikas, kaip

kimo. Tat nors jus laisvės 
draugai atsiliepkite, kad suren-

J. Venckus.1
ginimui. Vaikinai r merginos, 
veik be išėmhYio, rašo maž
daug, “kad žinočiau, kad vaikų 
nebūtų perdaug, tuoj aus apsi-

nesuprato. APDRAUS DARBI- . 
NINKUS.

BOISE, kovo 36. — Idaho 
valstijos legislatura jjrėimė 1 
biliy, kuris.reikalauja, kad 
butų apdrausta tos valstijos ,

kų vaikai. Ir taip amžinas var
go perdavimas eina. Aš prita-talistų išnaudojimą ir suk

tybes, jeigu ne socialistai? 
Tatai ir reikia žmonėms pa
sirūpinti, kad šiais rinki-

miršti chicagiečiarųs,
savaitės 
rinkimai.
gyventojai susitinka su dide-' mais pasiuntus miesto tary- 
lės svarbos savo kasdieninio bon juodaugiau socialistų.

ko ivvks miesto- <v

iuo tarpu miesto,

vesčiau.”
Vienas vaikinas (matomai la

bai širdingas, tik prašo neišduo
ti jo vardu/ rišo, kad jis turįs 
pasirinkę! merginą* kuri jį my
li ir yra išmintinga, bet jiedu suteikti jiems mokslo. Dabar tas.

draudžiančios pamokinimą, kaip

savo vaikus ir jie mane myli, 
bet man jų gaila, kad negalėjau

“Broliai, se-

kas ir neapykantos išreiškimas;
prakai-1 darbininkai — samdytoju lė*

šomis



Masinis susirinkimas

i

b ii.

1

elektrom

W. 18th

() juigu kurioms dul iiumi-

oro

i Panedėhs, kovo 26,1917 . N\A U, 'J I E 'Ni O! SJ ; Gfficago; III
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Pranešimai
'(PAŠA R G A.—Draugi j ų pranešimus 
skelbiame be užmokėsiies. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi-

NORTH WEST SIDE

Priešrinkiminis masinis susi-

vo 26 d.
Alliance

Kulbes p. M . .! nrgeli(>nlene n

mene L

\ KULI

imi
L.

num darnu.

kazurmimmu

O. Stiklytė-Vikšrienė, 
E. S t i k ly t ė- K e mčž i e n č.

SUTAISYTAS Iš formulos-
ny-tpto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

•paireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir šamu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

ne

r PO

Ar esate Silpnas 
Nervuotas 
Užkricstas

“JEI TAU’, ATEIKIT PAS MANE

a xAs
Gydau

VYRUS
Nuo 

Kraujo 
Ligų

Nuo
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo ; tikros pasekmes.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
..............  įvairių keblumų tekė

jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li

nksmumo, energijos 
ir gyvumo, kuriuos ganfta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimosi— 

— ar jUs £ru|u)o laike miego, ar 
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
šlapinimosi negales gydau savo systematiš- 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už

degimo arba sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

EGZAMINACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie- 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi-

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR

kinimas padarys jus žinovu j

Mes turime didžiausius ir 
riaus kirpimo-designing ir 
mo skyrius, kur mes

118 N. La Salle St., Room

ženklas Bankos Saugumo

mo- 
tru-

go
si u vi- 

suteikiame 
kuomet jus

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

1i ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir

k e šio mėnesio.
Petrcnos daromos 

mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš City Hali.
9

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoss
KORE8PONDENCIJINIS SKYRIUS.-— Kiekvienas gah ižmokii 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų sutaisytu 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoa lan
kytiem j mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, ulon- 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; indėk dvi markes prisiuntinanl 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — 'Tiems, kurie gali pribūti j minų ^sa
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines kiemas. Mokina
mo daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kurną, sutaisytą musų pačių del pradi.iamok»H< 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau auprantanti*MJ 
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 7.31 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuoki!: American Schoo) of Languages, 1741 West 47th St., Chicag«, tJ,

DR. WHITNEY
Ar ragavot kada 

“dirbtinio” medaus?

ta pati rysis ką bitės sune

Jus negalite imituoti tyro turkis 
ko medaus — jus negalite imituoti 
tyro turkiško tabako — jus negalite 
imituoti Helmar.

Drauge

Geriausias cigaretams tabakas yra turkiškas
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Or. Burgess
422 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

Dr. A. I. EPSTEIH
CIlTTUKirCMIMU ,
Spechlhtas moterlikij, 

vyriškų Ir vaiky ligų 4
Oflm Ir Oy^oMlmauK

8600 S. Halsted St., k a in p 8fi nt
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 497<

ifHM.y. ...i , j

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lutus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

Dvidešimts Metu.
Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi- 

matykit su juo tuojaus.
ir .Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiš- 
kas liga«, kaip tai Užnuodijimą Kraujo, Stricture, Pulia- 
vimą. Žudymo, Švaros, Nutekėjimą, Nustojimo spėkos, Hc- 
morrhoidus, Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importuotą Q1 A
Prof. Ehrlich’o WO" V i

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroges, Serums, Bacterins ir 
do pozityviskas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo. 
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio j Sveikatą, Stiprumą 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatve, Kam p. Congress, 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDALIOMIS nno 10 iki 2.

tt., kurie paro- 

su D r. Whitney 
ir Laimę. I’asi-

Prieš Kaspincs arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok palįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigydyti. ....

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos išmetus, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmonės sergą ląją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augštyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje įm-f pusę šimtmečio—25c. 
už bonkntę visose ap tiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AI). RICHTEK & CO.
74—80 Wishiflgtoc Street Naw lork.

VESK1O KIS 
^MOKYKIA

Cla gali išmokti Anglų kalbos nno pradinės 
Ugi aukščiausiai, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystės.Dalliaraftčlo, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tL Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL <r 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Hoisted St..ChiCGgg

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subutoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Sub a tos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra GATVB.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisą*:

127 N. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bld*.

Tel. Central 4411

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas :
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1311)

DR. M. HERZMAN f
IŠ RUSIJOS 2

Gerai lietuviams žinomas per 115 m«- O 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- S 
gan ir akušeris. £

Gydo aitrias ir chroniška* ligas, vy- 0 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray Ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1028 
St., netoli Fisk St.

VALANDOS :
8—-8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—8 ryte, tiktai.

■1«>

gos be jokių pasekmių.
Tikru ženklu buvimo tokių 

parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Jusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis,

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko; 
del? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirme*

sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjau lis nusilpnėj imas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jinias atminties, galvos skau-

Nuo 10—12
Telephone Canal 8110

pietų, ir

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina

»»

H

»>

>>

Angly kalbos 
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystčs 
Stenografijos

Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos

Pilietystės (
Politinės ekonomijos j 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po plet<. į 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
1360 Emerald Ave. Chicago, j

M

X TELEPHONE YARDS 272X J
I DR
f MEDIKAS IR CHIRURGAS J
8 3337 So. Morgan St., Chicago i
y KertS 88-čio PI. ir Morgan St.

f1“1"  1.1... i................................................. ........................... . ............. ........................................................ u

JONIKAITIS

vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau Skaudėjimą po krutinę.
Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo

teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnac.

i Aki ^^2 Milwaukee Avenue 
m JKXSh. JL tL M. B. JL Inejimas nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Telephone T.rHa MJJ

Dr. MLStupnicki
1109 80. Morgam SL, Chlcage. *
VALANDOS: nuo S Iki 11 iš
ryto, nuo S iki -1 vakare.

■....      IINIHIM ........ ...... 1.1 I. .1 I I—w. .-I........ ,,,,,, Į II   

muš juodulių prieš aids, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir lt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų * 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri . 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą .valandų, be jo - 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo. t

Mano metodą yra priimni ir

VYRAI: AR JUS TU 
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nubudęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
inas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

K ranjo Egzaminacija ati-

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpiunno, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite

cialistą pirmiausia ir ččdykitc 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa-

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

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno frengimo BacteriologiŠka la
boratorija ir
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. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Loji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkit į laišką.

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

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted Sir., 2-ras augštas 

Chicago, 111.

I THE MAGIC SHOP.
| Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos

I
 dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 

nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,
P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

ho metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

Mano sąžiniškas patarimas 
dėl jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

Narystė.
Bankos, priklausančios prie CMh 

cagos Clearing House yra po jot 
sargia priežiūra. Laikas nuo 1 
bent sykį j jųetus, Clearing HowmS 
revizoriai nuodugniai ištiria MVH 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bOJh 
dai, morlgagei ir kitos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygH 
ištirtos. 'Liktai tikra apsaugos ¥•«* 
tė gali but knygose parodyta. Abt|<* 
tina tvarka arba atsargumas, yrg 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusie* 

savo Clearing Bouse teistų, tai

IH

Tiktai tvirčiausius ir saugiautal 
bankos gali but Clearing llousa MP 
riais.

The Chicago Clearing House ptit* 
žioros užmanymas tapo įvestai 
pirm dešimt melų, ir nuo to laike 
nei viena Clearing House bank* 

nesubankrul ijo., Reikalui esawk 
(Jearing House bankos ateina vi#* 
na kilai su pagelba.

The American State Bank priklatk 
so prie Chicagos Clearing Housa, F* 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
leiseim ir išduoda įlenkiąs pilnas

Ji taipgi \ ra po valstijos prleiitf* 
ra. yra reguliariškai tyrinėjama hį 
kąs melą išduoda penkias pilnai ai- 
skailas Bankinei Valdybai Hllnoit

Pinigai su dėl i šiotje bankoje yri 
išmokami ant kiekvieno pareikši s* 
vimo.

čia galima gauti pirmus Atilsy 
Mortgages. 'Taipgi Aukso Mortga* 
ges Bolidus po $100.00 ir §500.08.

šis bankas yra atsakančiausii Lffr.

čia kalbama Lietuviškai ir LėnkUk

Kapitalas ir perviršis; $6OO,0tf,Hk

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loomli U 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedėliais, Ketvergei! U 

Suimtomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Naujų neatimti, daryti *nt 

kymo siutai ir overkotai, vertėt 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po tll 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $11 Jli 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.M iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamaK

Visai mažai vartoti siutai ir ©▼•r*< 
koats ,vertės nuo $25 iki |8š, tataf 
$5 ir uugščiau. Kelnės nuo $l.lt Iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo tOl 
iki $7.60.

Atdara kasdieną, nedėliomii Ir 
karaia,

S. GORDON
141S 8. Halsted SU ChicMta. BL

TURĖKITE
PINIGŲ

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $2004NL 

Moters ar merginos, ar vedę «r 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyarta 

Šapos ir dirbtuvės darbininko, !•- 
JežinkeJio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma 11 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 Ta
la n dus.

Mes taipgi suteikiame paskoH 
ant pianų, sankrovos įrengimą, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų uztikrininiijL Mm 
nepaisome ką jus turite ar 
jus uždedate, mes norim d 
jums kad musų mokestis mattaw- 
sia mieste. Tas yra delko J«a 
turite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų wl- 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 4 7-tos gtv., 2-ras augfrhui
Telephone Drover 2116. <

o—*

3

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSIJ KAINAS į 
g Ant Durų, Lentų hemų Ir Stoginio Popleroa s 
į CARR BROS. WRECKING CO. | 
į 3003-3030 S. Halsted St., Chicego, BĮ. J

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street Chicago, Ill

MOKYKIS SIU'.r MOTEIUlIUa 
RUBUS.

Išmokinu me piešimo, kirpt4 
m o formų siūti naminiu* talik* 
tus arba apredalus. DiplemaC 
kiekvienam, kun moki itA? 
Valandos dieną arba vakavtlf 
del jusy parankumo. Ui 
išmokiname j ui slut jlseklsf 
drabužius.

DRESS .MAKING COMJBGBSf
Madison g. WaaUra

1850 Weill gatvi.
SZUA PA JĖK, MOKYTOJU

2336 We

*»■ mis. M»<

fi JOSEPH C. WOLON 
■*’ UrTUVIB ADVOKATO
Q RutnM 802-904 NationaJ LK<

i f R o. La Salk Bt-, IB
O TaL Central jK4mw:
A ninke, kwtvwrgo Ir »ubrt<>» vakarai*
■ < Hrt F vai. vakar*, Bumarisi 
n liet MILWAUBJUI AVB-, Cli*«Mr< 
/ < TaL BumbaMt *7.



CHICAGOS ŽINIOS

COFFE
GARSI SANTOS KAVA.

po 30c
Reikalavimai

no

must

t., Chicago

Dr. W. YUSZKIEWICZ

ma norima
sus

*MMU*»*

Pajieškojimai

(wan*

mo

Pardavimui

FARMOS!FARMOS!

STEGERIUI BĖDA

1644
1888
2812
1217
1882
1818

1878
2054
1045
1510 
2880

The
Bes>1

G*r)wwR» 
3ankes, *uly- 
rink *u bant 
cokia, at

WEST BIDM 
Milwauke* Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

W. Madiaon St. 
W. Madison BL

W. Chicaxa Av 
BIu* lala»4 Av 
W. Norta Av. 
B. H*M*d St 
8. Jfjwbtadl Hi.
W. Alth St.

paeina 
., Kau- 

Malonėkite atsišaukti adrc-

REIKALINGA mergina pagelbėti 
prie namų darbo. Puiki šeimyna. 
Chicagos priemiestis No. Edgewater 
1512 Hood Ave., Chicago, Ill.

U.Stiklai šlifuoti sulig jų«y •kit

PARSIDUODA puikioje vietoje sa 
liūnas 
tautų, 
nio 
piknikų. Taigi kam yra reikalingas 
toksai puikus biznis, tai nepraleiski
te progos. Tokia retenybe atsitin
ka labai retai. Pardavimo priežastis 
yra tokia: Savininkas perka faring 
ir yra priverstas parduoti šį biznį. 
Vieta

rą Chicagoje buvo du kiti lietu 
viski spektakliai 
vos
mažai publikos

LAUKIAMA DAUG AREŠTŲ 
CHICAGO.!.

N A U J I E N O S, Chicago, Ill

ARBATA
Priimnlaw- 

tla. Gvaran- JĮ f* 
luotą, verti* OI 
Oo part id imi”*

us išrinkti priklausys 
miesto reikalu tvarky

mas, miesto turtu sunaudojimas.

PIENO BOIKOTAVIMAS 
CHICAGO.!.

RYŽIAI
G«riaualo« 

rųli**, 10ts ve 
‘tė», 
iuodu . .

REIKALAUJU kriaučių ir mergi
nų finišerkų prie moteriško darbo 
Darbas ant visados. Mokestis gc-

Pajieškau Jono Pranelio, Kauno g., 
Raseinių pav., Tauragės par. ir val
sčiaus, Šakalines kaimo. Girdėjau, 
kad jis gyvena Chicagoje. Prašau 
atsišaukti ar kas jį žinote pranešti

REIKALAUJAMA merginų dirbti 
prie popierų sandėlio. Patyrimas 
nereikalinga.
5300 Federal St

REIKALINGAS bučeris, atsakan
tis savo darbe. Taipgi reikalinga 
mergina prie namų darbo.
J. Geačas, 716 W. 31 St., Chicago.

J. McKinnon, 1025 Rundel PI 
neteko $150. Piktadariai ori

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

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. III.

apgyventa lietuvių ir kilų 
Tai puikiausia vieta del biz- 

Saliunas, Svetainė ir Daržas del

SVIESTAS
Geriausio* 

nmetonos, ge- & 
reenia, negu n J p 
<ur jua ga-^fvlj 
it gauti ..

PARSIDUODA 5 ir lOc sankrova 
Apatiniai drabužiai ir indai, už $750 
Gyvenimui kambariai. Pigi randa 
Lietuvių apiclinkė.
1602 Wentworth Ave., Chicago, Ill

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

REIKALAUJAME patyrusio kr'iau- 
čiaus prie vyriškų drapanų siuvimo. 
Darbas pastovus. Gera mokestis 
atsakančiam siuvėjui. Atsišaukite 

L. Geležinis,
4620 So. Marshfield avė. 

Tel. Drover 5669

IVįrs. Emma 
3067 Broad 
gė, kuomet 
drabužius

6511 Erne 
Penki p te 

šikai atome iš jo $70 pinigais 
$100 kaklaraiščio sagutę ir $7ii 
žiedą.

caga yra sujudus prisiregunais 
prie kares. Apie suaugusius vy
rus, anot tu laikraščiu ne kulbe- t
ti nebereikia jie
nam laukia kares
šiai; bet ir moters ir viešųjų ino

i nuo vy

Englewood.
A. Vasiliauskas, 

8134 So. Vincennes Ave. Chicago, Ill

L. Kasper,
3117 So. Wentworth ave. Chicago

DAKTARAS
Specialistas IŠ

Parsiduoda grosernė. lietuvių 
ir slavų apgyventoj vietoj. Gera vie
la bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Inėjimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Halsted St., Chicago.

( hieagą pagavo “patriotizmo” 
kalbama, tik 
are. Mergos

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
nė gražiausioje Chicagos lietuvių ap 
gyventoje vietoje, už pigią kainą, i* 
prięžastics persiskyrimo savininkų 
Lietuviai, nepraleiskite šios progos 
Čia yra puiki vieta arti bulvaro ii 
lietuvių bažnyčios. Brighton Park’e 
2438 W. 45 pl., Chicago, III.

Br.JL VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektritkn Diarnoxa Ir Gydyta** 
SpecinliŠka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenota Mcdega Slaptom Ligom 

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

Alexas Žilius, 17, 2036 So. U- 
nion ave. sugautas, kuomet jisai 
baudė išsprogdinti Metropolitan 
State Bank ( 126 So. Halsted) 
saugiąja šėpą.

PARSIDUODA
Šerai po $10 ant išmokėjimo Did
žiausios Lietuvių Farnicrių žemės 
Korporacijos Amerikoj. Taipgi tu
rim. visokių farmų ant pardavimo 
pigiai.
UNITED LAND & INVESTMENT Co 

127 N. Dearborn St., Room 80(8, 
Chicago, Ill.

REIKALINGA 2 kriaučių prie seno 
ir naujo darbo. Nuolatinis darbas. 
Atsišaukite greitu laiku.

Chas. Kasevich, 
2620 W. 471 h st. Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai grosernė ii 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

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

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

F. Warneke,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.

at vėli Ant Platt’s Aptielcos 2-ras inrit t
1 ryto iki B va. Nrdčlionm nuo I nito iki 12 

Tel. Canal 5335.

viams btegeno 
administracija, 
tek tinas taksas

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių įlatai, Emerald ave., arti 29- 
tos gatvės. Cementinis beiznientas 
skalbykla, karšto vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Ramios $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, Ill, 

Tel. McKinley 3543.

PARSIDUODA saliunas labai go 
roj vietoj, lilrpe dirbtuvių apgyven 
la lenkų ir lietuvių. Kam rcikalin 
ga, kreipki lės 7'5
2024 S. Siring St., Chicago. Ill.

jos pagerinimus.
Kita dalis žmonių, ir lai datų 

švaresniu, nurodo, kad suteiki

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St. Chicago, lit

PARSIDUODA pigiai nuosavybė, 
4353 So. Washtenaw ave., Lotas 36x 
125. Su visais įrengimais $3,600. 
Atsišaukite: LAND OWNERS Ass’n, 
2751 W. 22rd Pl., Chicago.

Tel. Lawndale 7539.

SANKROVOS ant raudos: 1836 
1(83(8 So. Halsted gatvė. Dvi sankvo 
vos. Gera viela del bile biznio. Iš 
taisysime pagal norą randamiinko.

Telelonuokil Midway 5797.

Pajieškau Jono Dailydo; jisai gy
veno visados Moline, III., taipgi bu
čiau linksmas, jeigu atsiliepiu ir ma
no pažįstami bei draugai ir draugės 
kiekvienas gaus širdingą ačiū.- AČ 
(‘su Kauno gub., Veljaunos. valsčiaus 
Pakalniškių kaimo. Mano adresas

Frank Povilaitis, 
30 E. 25th St

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta:, 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gi v., Chicago, Ill.

Draugai lietuviai, kam jums pirki 
farmas nuo agentų, kad galite pirkti 
tiesiai nuo farmerių, žemės išdirbtos 
ir su liuobomis ir be triobų, mažos 
Scottville, ir taipgi Ludington. . že- 
mokesčiais. Al važiuokite arba ra
šykite del platesnių žinių tiesiai pas 
patį farmer j lietuvių . kolonijoj 
Scottville, ir ta'itpgi Ludington, že
mės geros. Rašykit pas mane, aš 
jumįs patarsiu ir parodysiu, kur pir
kti. Rašykit šiuo adresu:

A. Arcikauskas,
R. 2 Box 45, Ludington, Mich.

jc 1 »>rs k|). pustule se(‘iio-
je verstų iš latvių kalbos isto
rišką drama “I’aulii vėliava.”

lai yra rimtas veikalas, ypač 
vertas pamatymo dabartines 
karės laiku. Gal ne del lo, kad 
mažai Išgarsinta, kad rimtas

PARSIDUODA pigiai grosernė. 
Pardavimo priežastis i>asitraukimas 
iš biznio.
2005 Canalporl

Mrs. Emma Horwitz, 3111 W 
12 st

REIKALAUJAME moterų del šu- 
ravimo ir valymo. Mokestis $25 į 
mėnesį. Kambarys ir valgis. Trum
pos darbo valandos — Ą valandos į 
dieną. Atsišaukite:

NELSON HOTEL, 
Rockford, Ill.

Pajieškau Juozapo Marnioko 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:

Maleuš C. Malkus
650 N. Trumbull Ave., Chicago, III.

U • i j i«»* • ■
U EXTRĄ

Pajieškau dviejų pusseserių 
nos ir Olesės Ribinskaičių; ] 
iš Lukis parapijos, Telšių pav. 
no gub. ---------------  —----

' ‘ Geria tįsiai' lošS Ihtėtfnacfonala 
— p-le E. Janušauskaite. Kiti 
blogokai. Su kares dievu tai 
atsitiko visiškas fiasco.

KyKių vaikai ne 
romiųjų. Kone kiekviena, gir
di moterų organizacija pasiskal
bė reikianti karės prisirengimui.

Šitokiu triukšmu apie prisi
rengimą norima sukelti patrio
tiškų ūpų. apsvaiginti sil|)nesnio 
supratimo žmones. Iš kitos nu
sės, tuo riksmu

akiniu*.

Jk'T^.*'***
Dd raJttw

|M»

TcL Drover

Dr. C. Z. Vezells
LIETUVIS BENTISTA

Valandloi: B ryto Hd g
NeiUliomift pagili

4712 So« Aoblimd
arti 47-toi

Aš, Elena Morozienė, pajieš
kau savo brolio, Alexandro Bernoto 
iš Kauno gub., Raseinių pav., šilą- 
lio parap., Zasenų sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti, nes mano vyras mi
rė ir paliko mane sunkiame padėji
me. ICIena Morozienė,
4315 S. Wood St., Chicago, Ill

(’ari Dunkler, 2' 
Lčiand ave. bandė 
Priežastis nežinoma

Phon«: Yard* 4817

Dr. HR. Blumenthal

u ftšaros krinta Ii aklig 
Tau ukauda akyta, 
skaitant raidės snsibėga | kruv< 
apauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 
tau skauda aky* skaitant arbu iaafcarl

Jeigu kenti gaivoK Mkaudėjim^
Jeigu nuolatos T
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
- - > .reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris furl IB mst 
tyrimo M v. Vailckaus parapijoje _ _
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOHN J. SMET7XJMA.
AiUlv* li«t i*h

TjRMVKTJ MANO UŽKASA- 
1®O1 SOUTH A8HUAND AV13

Kampa* 18-to« gatvės Ant Platt’s
Valandos: nuo

ją m’pii 
kainos i

Clayton P. Smith, demokratų 
kandidatas i miesto iždininkus 
parašė 5.000 laiškų į 
gyvenančius Smith'us 
priskai tom 
kain 5.000.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 8. Morgan SL, kertė >2 vt. 

Chicago, III.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 
Taipgi Chroniškų Ligi 

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

Telephone Yards 0i7

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn 
reikalauja:

3 mašinistų
4 dažų dirbtuvėj
1 kalvio
2 siuvėjų
4 skardžių
2 molderių
2prie auksinių žiedų
1 prie siuvamųjų mašinų taisymo
3 tapytojų
1 prie rakandų apmušimo
1 fotografisto , <
1 prie Grodon fyderio. •
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagųs reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
malų etc. ,

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

Sveikatos departamentas iš- 
sinilko visus mokyklų namus, •/C '
teatrus ir šiaip viešąsias įstai
gas. Tai daroma, kad užmušus 
limpaiičiųjų ligų mikrobus.

Mrs. H. L. Turner, 86 Goethe 
pa metus "rankinį 

l)iivo branga-

Ghicagoj laukiama daugybės 
areštavimų tuoj, kaip lik Suv. 
Valstijos paskelbs karę vokie
čiams. Areštai laukia daugelio 
įžymių vietos gyventojų vokie
čiu ir šiaip gyventojų, priešin
gą karei.

Kalbama priemone manoma 
sutaikyti neva plačiai suorgani
zuotų suokalbį prieš Suv. Valsti
jų stojimų karėn su vokiečiais. 
Anot valdžios deteklivų prane
šimų, suokalbio tikslu 
kta virš $50.000.0(H). 
ninkai, sulig tų pačių 
mų, rengiasi sukelti 
šioj štily j.

Bet, žinoma, visi tie gandai a- 
pie suokalbius yru gryniausius 
įįnislas. Valdžios agentui be 
abejo laukia neramumų, ypač iš 
<tebininkų pusės, delei bereika- 
lingo Suv. Valstijų kišimosi į 
Europos karę. Kad disk red i ta
vus karės priešus ir kad leng
viau galėjus iš pat pirmos dienos 
visus karės pritins suvaržyti

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Hahted 8fcr««fe 
Td. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 Lferyto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakar*. 

GYVENIMAS: 3341 Bo. UaioB At« 
Tel. Yards 637.

paaukštinimų.
Suprantama, tie policistai, ga

vę paaukštinimus, stengdavos 
jMMikui taipjau visokiais budais 
išmokėtuosius pinigus atsiplėš
ti iš gyventojų, ir vagių šaikų, 
iŠ įvairių tamsių vietų.

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak

Vakarą pataisė tas, kad grie
žė gera orkestru ir p-le Grybiu 
lė sudainavo solo, akompanuo 
jaut gerb. Gugienei.

Mišrusis LSS. 138 kp. chorai 
sudainavo gana gerai ir publika 
už savo kainą , pilnai atsiėmė 
lik rengėjams, rodos, yra nuo
stolio. Reporteris

PARSIDUODA pigiai groscrliės 
sakrova veri ės $750.00. Už $500 nu
pirksi ją. Priežastis pardavimo — 
pasitraukiu iš biznio.

John Sontag, 
2000 W. 23rd si., kampas Robey st.

Telephone Drover

1 A. ROTH

Vienas svarbiausių miesto gy
ventojams klausimų, kuriuos at
einantieji miesto tarybos alder- 
manai turės nuspręsti, bus klau
simas: ar duoti Chicagos gatve- 
karių kompanijai ilgų midų (50 
metų) kontraktų valdymui Chi
cagos transporlacijos linijų, ku
ri išdirbo paskirtoji tam tiks
lui miesto tarybos komisija?

Dalis laikračių, politikierių ir 
miesto tarybos narių stovi už 
tai, kad duoti. Girdi, lik ilgų 
melu kontraktu turėdama kom- l 4.
panija galėsianti be nuostoliu 
sau padaryti

LIETUVIŠKAS AKTŲ GYDYTOJA* 
Lim turi ak žudančias arba ailpna* akža, OR 
araJvoo okaudėjittut. aUilankykiU p*«

Dr. W. YuszkiewicK 
1166 Milwaukee Ara.

Valandos: Nuo 9 ryto iki > vata*.**.
N«dčliomi* nuo I ryto iki 1 p«

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
NEŽIŪRINT KAD* RMSISKNFJ US1OS Dt NEIŠGYDOMOS JOS TAA 

Specinliftkai gydo Ihraa pilvo, plaučių, inketų i) puhR-b 
Ilgas, iaizdaa, roumatiun^, Kalvu* ekauHtnua, akausmua 
aknudejim 
persitikrinkite, 
tūkstančiui - H,

r,U L*1 8 Vm1 vakar.. NedlHoml, 11d U < 
1906 BLUEISLAND AVBL. kaai><a L t-ta* viriu) Banko*. Tat CmmI

mas galvekarių Kompanijai rei
kalaujamų teisių, kaštuos Chica
gos gyventojams mažiausia a- 
pie $300.()()().()()(). O už tuos pi
nigus miestas galėtų tiesiog at
pirkti gatvekarius, paimli juos 
miesto nuosavybėn. Tuomet gi 
žmonės galėtų karais važinėti 
ne penkis centus mokėdami, bet 
lik kokis tris ar du. O kas link 
įvairių pagi'rinimų, tai iš kom
panijos, kuomet ji gaus ilgų me
tų kontraktą, suprantama, tikė- 
lies jų galima dar mažiau.

Socialistai kandidatai. į alder- 
manus yra taipjau priešingi ati
davimui Chicagos galvekarių li
nijų galvekarių kompanijai, nes 
lai hutu didžiausia skriauda mie- c

slo gyventojams. Užtai žmones 
kurie nenori eikvoti bereikalin
gai savo pinigų ir kurie nenori 
duoti save apijilėšti karų kom
panijai, privalo balsuoti aldcr- 
manų rinkimuose už socialistų 
kandidatus.

Advokatas Frederick Mains 
paskelbė, kad žinomojo ir liet li

pia n ų fabriko
mokėjo neuž- 

už nesenai pri- 
Stegerio turtus. 

Stegerio impėdiniai dabar mu
šasi į krutinę, kad jie mokėję 
tiek, kiek reikalinga buvę.

8108 vr. Ilnd I

ROUTH BID* 
8081 Wentworth 
8427 B. Halatad 
<729 B. Ashland

P ARSI DUODA pirmu mortgage 
bučernės ir grosernės intąisai (fix
tures). Du metu vartoti, už pigią 
kaina. Taipgi ir naiijirtiąį., rakan
dai 4 kambariams.

F. Juodis?,
Chicago, Ill.

ave. pranešė 
krepšelį, kuria m t 
k men u vertes $1.000

Pajieškau Onos Manaikienės, gy
veno pirmiau Brooklyne po nr. 189 
—191 So 9th St., Room 12. Turiu 
svarbu reikalą. Meldžiu atsišaukti, 
arba žinantįs ją malonėkite pranešt.

Anelė Poškai!ė,
1514 — 48 Ct., Cicero, III.

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

K. Chas. Brazas, 
32(8 Park ave., Collinsville, III.

■
>ldt 187B

UD M. ». g 
lyiajM* Ir CMmr***. Q 
iikų, VyrHhų ir Vai- Q 
OhronŪkii L4*H- M 

i MUwaulne Av*^ g 

0 fld !• ilryte; jfi 
7:8* Iki * vakura. g

Husas Gydytojas ir Chirurgas
Bpeclalbitaa MoterUky, Vyriokui. Vaikų 

ir vlcų chrorJjfc® Bfaqu
Valanda* : 10—11 ryto, 4—K po pWq, f—S va
kar*. NedėHoml* 10—1 po pi«tų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Suimtoj, kovo 21 d 
nutraukė Kazimierui 
726 \V. 1 7th si., dešinės rankos 
piršta. Jis dirbo Garson Pirie

Tie žmonės lapo iššalk Ii eikš- 
tėn ačiū pasakojimams Thomas 
Costello, 1jovusio gralio rėmėjo 
dabar jau prašalintam iš vietos 
(Milicijos viršininkui Healey.

Costello papasakojo, kaip bu
vęs policijos viršininkas Healev

pet visgi, yla maiše ilgai ne- 
gali būti neišlindus. l'aip ir su 
džingoistaų rėksmais: j it* varg
šai patįs turi prisipažinti, kad 
kareivių armijon stoja visai vi
sai mažai; kad vien laivynui rei
kalinga da mažiausia lt).()()() \ v-

REIKALINGI 2 teisingi vyrai si 
mažu kapitalu prie Žemės Koinpani 
jos; darbas ant visados, gera 
kės lis.

UITAS. ZEKAS, Mgr. 
127 N. Dearborn st,. / Room 

Chicago, III.

viršininkus, k; 
lėsna. Dviem jų patarta
Ha u dona jau Kryžių.

Keletas smilų moterų turėjo 
susirinkimą (’hieago Hebrew In
stitute name tikslu apkalbėjimo 
boikotąvimo pieno, jei pieno 
koinpanijos sumanytų pakelti 
pieno kainas, taip kaip buvo jau 
seniau paskelbta.

Moters nutarė varyti agitaci- 
pieno toliai, Uoliai

*#<*• o

T PIRK SAU visas Plumbavojl- T 
X inui reikmenis tiesiai už “who- f 
į lesale” kainas. Mes parduosi- jį 
r me visiems. J
X LEVINTHAL PLUMBING •> 
i SUPPLY CO., 1f 1637 W. Division st., Chicago, f 

Cor. Marshfield Ave. r 
Kalbama lietuviškai. A

Farina 80 akerių, žemės geros, gra
žus sodnas, geri budinkai, 2 verstai 
į miestą, senas farmeris. Parduoda 
už $2,000. Įmokėt reikia $800. Iš- 
mokeslis ant 10 metų. Lietuviai, ne- 
palciskite tos fanuos. Galima atva
žiuoti pas mane gelžkeliu ir laivu. 
Mano antrašas: •

A. Arcikauskas, 
R 2 Box 45, Ludington, Mich.

PARSIDUODA del 2 miegamųjų 
kambarių rakandai. 2 ąžuolinės ko
modos, bresinės lovos, springsai ir 
matrosai. Valgomojo kambario bu
fetas — ąžuolinis. Vartoti 3 mene
sius. Priežastis pardavimo — aplei
džiu miestą.
3247 Emerald ave., 2 augštas, priekis.

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 RANKERS

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

Tarpe 18 asmenų, kuriuos pr 
naikintųjų teismas rado kaltai 
“viiatkų” ėmime, randasi kelt 
tan ypatų, užimančių augšta 
Chicagos miesto valdininku \ it

Du plėšiku atėmė $120 pini 
gaiš ir keletą brangių dalykų ii 
saliune, 425 W. North ave. 
saliunininko Charles Norton, j(

svaigulis. I ik i 
i r agituojama už 
ir tos kreipiasi į kariuomenės 

jas priėmus ei- 
isloli

RANDA — Pursirandavoja 6 kam 
bariai. Gera vieta del daktaro, an 
aptiekus viršaus, po num.:
3337 S. Morgan SI., Chicago

Dr. J. H. Anderson, Michigai 
City, Ind. prapuolė nuo praėju 
sios seredos. Policija įieško.

N ORTE KDMI 
416 W. DiviaMo* 
720 W. North A.<* 
8848 Linco)* Av* 
8244 Linco)* A*h 
8411 N. OUarte

JUOZAS J. JUKNIS
Insteigė medžių biznį — maišytų— 

kietų ir minkštų. UžkvicČiame vi 
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin 
kainus. Kainos prieinamos.

Tel. Yards 5953
3357-59 Auburn ave., Chicago

■■■gBBOaMMMHBKK 

WISSIG, I 
seno krilius I

' vici\ L-. ■ u 7 į

Prirenka viaiem* U n kam o* 
nuoja ir pata: imu* duoda LykaL 
7KC-88 Milwaukee At*., arti Chleag* 
lubo*. VALANDOS’ Nuo 9 ilryto 
rui. N«d61iomi* nuo >! ilryto iki 1

T«l. Haynarkat 3414.

Dr Ramser 
8P1CIAU8TA*

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 
t Gyvenimas yra tuščia* 

kuomet pranyksta ra-* 
gčjimas.
Mes vartojame pei$£- 
rintą OphthalmometeiĮ 
Ypatinga doma atkrei-* 
pi am a j vaikus.

Valandom Nuo • ryto iki * vakar* t uadMBBo 
tais nuo 10 iki 12 dl«n<.

4(48 B. ASHLAND AVM^ b**»a* n M.

r.;
*

k/ >:į s




