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Revoliucija limqjj? AREŠTAVO DID. KUNI
GAIKŠTIENĘ PAVLOVĄ.

Pagavo “kompomijtuojantį” 
laišką.

Vis dcltormoters maŽąi tepaiso: 
“Vely kalėjimas nei badas!” — 
šaukia alkanos moters. Polici
jai, bandančiai sustabdyti riau
šes. moters priešinasi iki pasku- 
tinosios; kai kur dargi tiesiog '

RUSIJOS DARBININKAI 
ATAKUOJA NAUJĄJĄ 

VALDŽIĄ.

BRYANO BALSAS.

Surado vokiečių submari 
nu stoti

Latviai reikalauja savyvaldos

COPENHAGEN, kovo 31 
— Atėjo žinių, kad naujoji 
Rusijos valdžia areštavusi 
didžiąją* kunigaikštienę Ma
riją Pavlovną, buvusiojo ca
ro pusseserę. Valdžios ran- 
kosna buk patekęs vienas 
Pavlovuos laiškas, rašytas 
did. kunigaikščiui Boris’ui, 
kuris ir davęs progos paso
dinti tą “vožną ypatą” —cy- 
pėn.

kar įvykusiame moteįrų susirin
kime (Sabin mokyklos svetai
nėje — North ir Hifsch avės.) 
seržantas Quinn bemaž gavo ka
iliu...

Krautuvu inkai neįmano kas 
daryti. Aiždariųėja 
krautuves, kiti šiaušiasi polici
jos pagelbos. Motęra gi rengia 
protesto susirinkimus ir reika
lauja, kad butų įvesta šiokie to
kie patvarkymai, k
maisto spekuliantų podiumą — 
apiplėšti pirkėjus aukštomis ma-

sulaikius

ITALIJOJ REVOLIU- REIKALAUJA DAUGIAU 
KAREIVIŲ.

urine valdžia paskelbusi Anglija mano mobilizuoti 
miliono vyrų armiją, 

auga.

SUKILIMAS ISPANIJOJE 
PLĖTOJASI.

Darbininkai paskelbė gene-

Reikalauja neatidėliot kons
titucinio susirinkimo su
šaukimą.

Kviečia kongresų vengti ,karės 
bet rupinties išrišti ginčus tai
kos keliu.

LSS. VIII RAJONO 
KONFERENCIJA.

1
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Paskutinės ži
kad Italijoje siaučia jau ne
be paprastos “maisto riau-

Bonar Law užreiškė atstovų 
bute, kad valdžia mananti

ri m tęs uis. Bus’ pa

AMSTERDAM, kovo 31— 
Dalykų stovis Ispanijoje da
rosi vis rimtesniu. Nežiū
rint visu valdžios žiaurumu, c /
karės stovio ir tt., darbinin-

is to kainomis. J
Ką daro valdjža? |tiprina po

licijų (kuri grasinaišaudyniu į 
minių!) ir ruošia draugiau vie
los kalėjime riaušiifinkėms! A- 
pie tikruosius viso |to kaltinin
kus nc'užsimena. jTaip, vadi
nas, jie “sergsti” rejkalus žmo-

naujam
JIEšKO PASKOLOS SUV* 

VALSTIJOSE.
re vol i u c i j a. N e ra m u i 
šia kasdien apima vi 
nių žemės plotų.

LONDONAS, kovo 31.— 
Londone gauta žinių, kad 
darbininkų ir kareivių atsto
vų taryba stipriai kritikuo
ja naująją valdžią už vilkini- 
mąsi paskelbti konstitucinio 
suvažiavimo rinkimus. Pa
sak pranešimų, darbininkai 
grąsiną steigimu naujos va
džios, jei nebusią išpildytas 
jų reikalavimas. Vadinasi- 
revoliucija.

Londono laikraščiui Chro
nicle tatai nepatinka. Jisai 
sako, kad darbininkų ir ka
reivių taryba neturinti jo
kio reikšmės valstybėje ir 
kad naująją valdžią remia 
visa šalis.

O betgi jis pripažįsta, kad 
toks darbininkų reikalavi
mas pastatęs pavojun nau
jąją valdžią. Meluoja, ir ne
moka meluoti.

kimu, kuriuo jis graudena se-

Savo atsišaukime
jis sako:

“Ginčai su Vokietija perėjo 
diplomatijos ribas; kai-kas pa
taria, kad tie ginčai butų išrišti 
kardu. Didžiulė spauda, kuri iš 
visų jiegų stengėsi, kad prezi
dentas Wilsonas nebūtų išnau- 
jo išrinktas, bet kurios pastan- 
gos nuėjo niekais, nieko nebo
dama, kad žmonės didžiuma,

sų viršaus nusprendė kitaip, ta 
spauda dabar vėl veda pašėlusią

maišyti i Europos karę.
“Jums, ir tik jums vieniems

kuri šiuo

slančiams, o gal milionams šios

nių priemonių. Turine jau e-1

pat manoma padaryt ir kito-

SURADO VOKIEČIŲ SUBMA-

Daugelis pateko Suv.

Ateina žinią, kad Suv. Valstiją 
karės laivai suradę vokiečiu sub- 
niariną buzą Haiti pakraščiuose. 
Kelios su b marinos jau pagauta.

Valmero suvažiavimas užgi
riu naująją Rusiją.

—Iš Petrogrado pranešama, 
kad šiam is dienomis Valme-

buvo paliuosuoti ar nepriim- j Ępl kas valdžia dar tebėra 
ti tarnybon kaipo netinkami, padėjimo viešpačiu, 'lėčiau 
“karinei tarn'-bai ” neramumas smarkiai plėto-

Matoma, kanuoTėms pris- 
tygo maisto, — rengiama pazicijų.

Pranešimai, sako, 
kad dabartinių! neramumui

UŽPUOLIMO

kiečių užpuolimo.

strų-vokiečių užpuolimo šį 
pavasarį. Spėjama, kad vo
kiečiai ir austrai pirmiausia 
bandys sulaužyti italų apsi
gynimo liniją palei Šveica-

ti juos pasitraukti iš užim-

puolime vadovausią veik iš
imtinai vieni vokiečių oficie- 
riai.

Italija tai nujaučia. ir 
skubiai stiprina visą karės 
frontą. Siunčiama n a u j i 
kariuomenės pulkai ir mil
žiniška daugybė amunicijos. 
Kasama eilės naujų apkasų 
ir stiprinama visi strategiš
ki punktai, žodžiu, daroma 
viskas, kad atrėmus galimą 
užpuolimą.

Beje, šiomis dienomis bu-
važiavimas. Suvažiavime 
priimta tam tikra rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad naujo- ’.yo nuvykę italų-austrų fron- 

tan keli anglų ir franeuzų 
karvedžiai. Svartsyta apsi
gynimo budai.

Latvijai savyvaldą. Rezo
liucijoje pažymima, kad La-

likti Rusijos valstybės dali
mi. Ji tik reikalauja pilnos

tvarkyme

lietuviais ten nei neužsimin

de Šliupe? Nejaugi “Lietu-
T • ......... L. III.,. L---------

ŠVEICARIJA NEKVIES TAI-

jaučias valstybes prie laikos.

pasekmingoji Rusijos revo
liucija.

viltis dabar yra jos armijo
je, kuri tuo tarpu pilnai mo
bilizuota ir, kaip skelbia pra 
nešimai, kol kas dar pildo

šauti į savo brolius? Tuo
met Alfonsą patiks Mikės li
kimas.

KONFISKUOS CARO 
ŽEMES.

žemė busią išdalinta betur
čiams.

PETROGRAD, kovo 31— 
Vakar dideliame Petrogrado 
kareivių susirinkime Valsty
bės Durnos pirmininkas M. 
Rodzianko tarp kitko užrei
škė, jogei busiamas Rusijos 
konstitucinis susirinkimas 
konfiskuos visą t. v. “kara- 
i:xl« _______ _____

VALDONŲ SOSTAI
RUOJA.

AMSTERDAM, kovo 31—

nuočiai svyruoja ant savo so
stu” — užreiškė centro (ka-

partijos vadas Dr.

chstage. Spahn smarkiai kri 
kritikavo tų valstybių karu- 
nuočius. Jo nuomone, aug- 
ščiau ar vėliau jie turės nu
siristi nuo sostu.

Apie Vokietijos ir Austri
jos karunuočių sostus ponas 
Spahn nežino nieko, nors ten 
pat šalia jo jie dikčiai svy
ruoja...

kovo
31. — Ateina žinių, kad nau
joji Rusijos valdžia rengiasi

PETROGRADAS, v

kininkus jieškodąma naujos 
paskolos karės vedimui.

PASKANDINO 781,500 TO- 
. NŲ TALKININKŲ 

LAIVŲ.

pie

tinti ją beturčiams.
Kaip žinia, “karališkos 

žemės” rusų valstybėje (ir 
Lietuvoje) yra devynios ga
lybės. Ji carui nešdavo mi- 
lionus rubliu kas metai.v

Vargšas tas Mikė— 
savoja” ji ir gana.

u

MAISTO RIAUŠĖS
PLĖTOJASI.

Apdaužyta 40 krautuvių; 
tuota daug moterų.

ares-

Mai-

Alkanų moterų minia nuolat a u- 
ga ir alkarlolinai užpuldinėja 
mėsos krautuves. Vakar vaka-

liūs .siekė 40. Policija areštavo 
apie 60 moterų ir vyrų. Ketu- 
rio dešini tįs jau nubausta. Pa-' » 
yojuje esančiuose distriktuose

UžSAKĖ TINKLŲ SUB
MARINE! GAUDYMUI.•- ’T

— ..... . . ..... ,

WASHINGTONAS, kovo 
31. — Suv. Valstijų’valdžia 
užsakė 160 plieninių tinklų 
submarinų gaudymui. Tin
klai turės 1,600 pėdų ilgio ir 
30 pločio. Vieno tokio tink
lo padarymas valdžiai kai
nuos $1,881.

VICEPREZIDENTAS SERGA.
INDIANAPOLIS, kovo 31. —

Miv. Valstijų vice-prezidenlas 
B. Marshall apsirgo “paga
vęs šaltį...” Vis dėlto jis tikisi 
gauti daktaro leidimų vykti ne-

BERLINAS, kovo 31. — 
Vokiečių admiraltijos sekre
torius Edward Chapelle pra
nešė reichstago komisijai, jo 
gei bėgiu vasario menesio 
vokiečių submarines paska
ndino 781,500 tonų talkinin
kų laivų.

Vokietija statanti dar 
daugiau naujų submarinų ir 
siunčianti jas karės juoston, 
kad užpildžius paskandintų 
ir pagautų anglais submari
nų skaičių.

Kalbėdamas apie tęsimą 
submarinų karės Chapelle 
užreiškė: “Nors ir skaudu 
mums skandinti neutralių 
šalių laivus; tai žiauru, bet— 
neišvengtina.”

Kiek dar žmonių ir pinigų 
sues toji skerdynė?

—Bronstrup in San Francisco Chronicle.

r*

Nedėlioj, bal. 1 d. 10 v. 
ryto, Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 PI., įvyks L. S. 
S. VII Rajono ekstra kon
ferencija išrinkimui dele
gatų į Cook apskričio Socia
listų Partijos delegatų eks
tra susirinkimą (jis įvyks 
tą pačią dieną po pietų ki
toj vietoj) tikslu išrinkti 
delegatus į busimąjį visuo
tiną Socialistų Partijos su
važiavimų. Kiekvienas so
cialistas priklausąs kuriai 
nors VIII Rajono kuopai 
ferencijoj.
kviečiamas dalyvauti kon-

Draugai ir draugės, mo
mentas labai svarbus, tat 
būtinai susirinkite visi Mel
dažio svetainėn paskirtu 
laiku. J. šmotelis,

VIII Rajono Sekr.

IŠVAŽIAVO RUSIJON.

NEW YORKAS, kovo 30. 
— Užvakar laivu “Christia- 
nford” iš New Yorko išva
žiavo Rusijon šie revoliucio
nieriai: Leo N. Trockis, G. J. 
Čudnovskis, V. M. L-echače- 
vas, N. Melničanski; N. Mu- 
chin, N. N. Nakariakov (EI-

KOPEHNAGEN, kovo 31 
— Iš čia išvažiavo Rusijon 

salį, bet prieš šalis, su jaug politiškų prasikaltėlių. 
Daugybė žmonių lydėjo va
žiuojančius.

Laivas buvo papuoštas ra
udonomis vėliavomis. Rusi
jos konsulas gelbsti grįžtan
tiems Rusijon.

uera

kuriomis tie kaltininkai veda 
desperacijos kova. Antra, nm-

limo pavojus, o betgi norima, 
kad mes keliautume už 3000 
mvlių mušties. Trečia, mes ne-
turime jokios

VOKIEČIAI TRAUKIASI.
tas pasakė, A menkos žmonės 
nenori karės, tai ar negeriau

žmonių karės baisenybes? Kol 
jokių bandymų nedaryta, nie
kas uogai sakyti, jog nesą gali
ma palenkti vokiečių, kad jie

rinų karę laikui, kol tarptauti-

“Argi ištikrųjų neverta mums 
nieko daryli, kad išvengus nuo
skaudų? Argi nebūtų geriau, 
ir pigiau,'*jeugu valdžia gabentų 
savo laivais tuos amerikiečius, 
kurie nori keliauti Europon, 
vietoj leidus juos keliauti ka
riaujančiųjų šaįių laivais, nepai
sant visų pavojų, ir jeigu jie nu
kenčia, tai šokit karėn, ir ta sa-

piliečių teeisiu?
“Argi nebūtų geriau atsky

rus pasažierius nuo kontraban
dos, taip kad pasažierių laivų 
kapitonai galėtų žiūrėti tik ke-

Musų šalis yra taikos šalininkė.

nuspręstute*,

to

jusų, jeigu jus referendumu 
sf.teirautute noro tų žmonių,

me

rbingų priemonių

musu s

Pripažįsta pasitraukę Ruyal- 
court Sorel linijoj.

BERLINAS, kovo 31. — Ofr- 
cialis Berlino pranešimas sako* 
kad vokiečių pulkai buvo pri
versti pasitraukti prieš “virši
jančias priešo" spėkas” — Ruy- 
alcourt Sorel linijoj.

Pusiau oficialis pranešimas iš 
Londono sako, kad Ruyalcourt 
jau anglų rankose.

Kitose vakarinio kares fron
to vietose nieko nusveriančio*

mme-Aisne linijoj galutinai su
laikyta. Eina tik atskiri pa tro
lių mūšiai. Vienur-kitur frau- 
euzai, beje, bandė išmutši prie— 
ininką iš pozicijų, bet buvo su-

kosvaidžių ugnimi.

JANITORIŲ IR LANGŲ PLO
VĖJŲ STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

Darbininkai šį-tą laimėjo.

CHICAGO, kovoji.

torių ir langų plovėjų streikas 
užbaigia. Šiąnakt “Naujienos’* 
gavo sekamų pranešimą iš ja— 
nitorių unijos sekretoriaus,

Budinkų janitoriams ir lan*

Janitorių ir langų plovėją

lynias savaites, šiuo užbaigiama

ti darban; jūsų mokestis bus
mz

m.. Sekamas susirinkimastbus 
paskelbta laiškais taip greit* 
kaip bus išdirbta galutina s u ta r-
lis su samdytojais.

Walter J. žukowskL”^
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PROTESTUOJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ. Kas dar nematėto

Norvegijos valdžia pasiuntė pro-

skelbtą “karės juostą 
iriame vandenyne. N 
kiečių submarinų k;

KRYŽIAUS?”
Nerišlioj, Balandžio^
== 1917 metuose -----

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPORT!)
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

begelbsli: 
tiesa!

SUBMARINV KARĖ NE
ATSIEKĖ TIKSLO.

sek rė

Keturių aktu drama, parašyta ant mirties patalo 
gulinčio B. VARGŠO.

Perstatys

DRAMATIŠKAS RATELIS

M, Meldažio Svetainėj,
2242 W. 23rd Place-, Chicago

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 35c y patai. 
Po Perstatymo — Balius.

Apie veikalo svarbumą nėra ko kalbėti. Užtik
riname, atsilankiusieji ilgai neužmirš ką matys šia
me perstatyme. Visus kviečia KOMITETAS.

Sokiy Mokykla
KENOSHA, VVIS.

kar užreiškė atstovų hub 
vokiečių submarinų karė 
siekia tikslo. Ji ir vėl r<

džio mėnesyj submarijios pas-

tįsio 26, vasario 66, kovo 55. ba
tai reiškia, kad submarinų vei-
kimas einąs prie* i

Paveda patiems pasiskirti 
va Id v mosi forma. L

Kenoshos ir apielinkės lie
tuviai, nepraleiskite šios pro 
gos, t. y. vinintėlė ir geriau
sia proga išgirsti apie Ru
sijos revoliuciją. Kalbės P. 
G r i g a i t i s, "Naujienų” 
redaktorius, dalyvavęs 1905- 
tais metais Rusijos revoliu
cijoj. Prakalbas rengia LSS. 
58 kp. 1 d. balandžio, nedė- 
Tioj, 2-rą vai. po pietų, Shlli- 
tzo svetainėj, priešais lietu
vių bažnyčią. Įžanga liuosa.

Kviečia Komitetas.

Svarbus Susirinkimas
Depozitorių Mykolo J. Tananevičiaus Bankos,

Atsibus Subatoje, 31 d. Kovo (March), 1917 m., 7.30 
vai. vakaro, Apveizdos Dievo Parapijos Didžiojoje 
Svetainėje, kampas 18-tos gatvės ir Union Avenue. 
Ant šio Susirinkimo yra kviečiami visi depozitoriai. 
Čia bus pranešta apie išmokėjimą pinigų ii' daug ki
toniškų svarbių reikalų.
P.S. Atsineškite kožnas savo depozitų knygutę, nes 
be knygutės nebusite Įleidžiami.

Kviečia, Mikolas J. Tananevicze, Wm. Makavecki, 
Jonas Petrauskas, Frank Vailokaitis.

STATE

jai pilną laisvu 
sakoma, kad i 
minga Lenkija
sau tokią vahlymosi formą, ko
kios norės jos gyventojų alsto-

Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So. 
Union Avė. ir kampas 19-tos gatves, 
Chicago, III. Ateik į vienintelę ŠOr 
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvarantuojaine, kad iš
mokinsime į trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivyti savo mylimą 
į pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 
lį ir ketvergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
tėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotaviez. Mokytojas J. K. Bu- 
belis. Gyvenimo vieta: 1918 S. Hals- 
ted St., Chicago, III. Tel. Canal 3922.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS!

OFISAS: 3103 So. Ilahted
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 So. Union Avo
Tel. Yards 537.

BOMBARDAVO VOKIEČIŲ

AMSTLJU )AM, kovo 30. SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs 
neišgydė.

Aš buvau nusiminęs, nusilpęs, ma
niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabar man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyti po darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba nedėlios

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1B me
tų kaipo patyręs gydytojan, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 102® W. 18th 
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

Valandos: 8—9 ryto, tiktai.
v

ma.

KARĖS LAIV
tore St., 1-inas augštas, 
Chicago. (apg.)

Dr.. A. L EPŠTEIN 
iWliniUlBirKHIHUSMS
Specialistas mot©rliki|p 

vyriškų Ir vaiky Ilgy
Ofhaa Ir Gjnr«*iMM« 

8600 S. Halsted St., Ik am p M 
OHanu atdaras iki 10 vai. ryto, 1—> 
po pi«t ir vakarais.

Telephone Drover 497$

VAKARAS
IR BALIUS

West Side’s Distr. N-nų Serin.
Draugystės L. B. ir S. Aro.

Dramatiškai Muzikališkas 
Skyrius

Vieno akto tragediją
“Saliamono Sapnas”

Sub., Kovo-March 31, '17
M. MELDAŽIO SVET.,

2242 VV. 23rd Place
Pradžia 7 valanda vakare.

Inžanga 25c ir augščiau
Po perstatymo kalbės 

“Naujienų” Redaktorius
P. GRIGAITIS.

Bus ir kitokių pamarginimų

Taigi visi Westsidieeiai 
kviečiami atsilankyti Į šitą 
puikiausią Vakarą, kokj 
jus retai galite matyti. Drg. 
P. GRIGAITIS plačiai papa
sakos apie revoliuciją Rusi
joj bei nuvertimą caro nuo 
sosto. Kiekvienas Westsi- 
dietis nepamirškite prieš ve- 
rbą subatoj atsilankyti, nes 
kitos tokios progos negreit 
sulauksite.

Kviečia KOMITETAS.'

Receptai išpildomi atsai g ai. 
laikome cielą eilę vaistų, žolių, sa 
knų ir patentuotų vaistų. .
Visuomet randasi gydytojas.

II. L. BLOCK, K. Ph-.
638 W. 18th St., 91qi11Cng 

Telephone (amai 21.5J

■ Extra I
Moterims ir Merginos
29-ta Kuopa L. M. P. S.

Parengė fl
Prelekciją vien tik del i 
moterų ir merginų ne- J 
jaunesnių kaip 14 metų, f

A. MONTVIDAS.
VERBŲ NEDĖLIOJĘ, 

Balandžio-April 1, '17 
“ZWIĄZEK POLE K” 

SVETAINĖJE
1315 N. Ashland Avė., žemai. 
Pradžia lygiai 2:30 v. po piet.

Gerb. Moterėlės ir Merginos! ’
Bus tai pirmutinė tokios rų- J 

sies iirelekei’ja ant North Side. * 
Bus skaitoma vien lik apie mo- > 
terių reikalus iš higieniško ir | 
kitų atžvilgių. Tad kviečiame 
visas moteris ir merginas ne ri 
jaunesnes kaip 14 metų alsi- 
lankyti ir pasinaudoti šia pui- j 
kia proga, išgirsti patarimų ] 
kas link musų sveikatos. Vai- j 
kai ir mergaitės jaunesni kaip J 
14 metų ir vyrai nebus įlėi- j 
džiaini. Atsilankykite kuoskai- I 
tlingiausia. Atsiveskite ir drau- į 
ges. Kviečia 29 kp. L. M. P. S. J

Dr. G. M. Giaser
Praktikuoja 2S metai. g
Gyvenimai ir Ofiaaa į

2149 S. Morgan SL, kerte O ai i 
Chicago, Hl.

Specialistaa aiU
Moteriškų, Vyrišky ir Vaik« |

Taipgi Chronišką $
Ofiso valandos J 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet | 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- j

Phone: Yards 481V

Or. A.R. Blumenthal
. 4.* i \

' - . . IKJJl . * f

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščiai
jk kuomet pranyksta r®

gėjimas.
Ji ^cs vartojame pag& 

rintą Ophthalmometei 
jPjk- wjf Ypatinga doma atkrd 
> piama į vaikus,

Valandos: Nuo 9 ryto Iki 9 vakaro;
aik nuo 10 iki 12 di«nų.

4449 0. ASHLAND AVM., haRM A/
....... ui ....................... n ... ......y ....................... ,.,

Dr Ramser
AKIV HPMCUYJNTJUI

Prirenka vlaiomii fclakumwt akhiina, 
huoJh Ir patarimu* duoda lykal.
784 88 MHrrnuM* Av«., arti ChjkmK* Avu.
IuIhm. VALANDOM* Nu» 9 ilryto Iki vok.
ml. Nedaliom!* nuo 9 IIryto iki M nktalii 

T«L FUrmatW 8484,

į ~ PRANEŠIMAS
! Garsaus Vardo Lietuvių Draugystės parengta- 
! me baliuje gruodžio 30tą dieną, 1916 m., draugas T.
i DAUNORAS, 3314 Auburn Ave., išlaimėjo $10.00 pi- 

Į nigais, kurie randasi pas minėtos draugijos komite- 
I tą. Meldžiu atsišaukti ir atsiimti savo išlaimėjimą.
h
! Toe Vasiliauskas, 4558 So. Paulina St., Chicago.

j 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
i Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
j Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
Į Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
. Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Į Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
j niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 

and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 

i daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis

1 pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų, 
i Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 

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 Apskrityj.

Bučieriy Susirinkimas

Telefonas Canal 871Z

Akušerka
Mrs. A. V idikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Penn^ylvanijos Hospitalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

SILPNI w J'tl JT IJTIL Mk K ATEIKITE NERVUOT l W So? I PAS MANE 
SERGANTI W I B TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno j šj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros masinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aS gydžiau pasekmingai vyrų ligas Virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidčliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. Iršimtai išgydytų vyry-Tai mano reputacija

1 | Muzikos Mokykla |

šioj mokykloj galima mokyties ant šių instrumentų: 
Gitaros, Balalaikos, Korne- 

gaunami lengviausiomis iš-

Subalos vakarais nuo 7:30

Mandolinos, 

instrumentai

Smuiko, Piano, 
to ir Lt.

Mokiniams
lygomis.

Mokinama:
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant antrų
lubų. Mokytojas p. E. MIRONKO

Ketverge ir

Zi5KIMtWI3BBBBBBBBEBKt3Bt8ŪBEū

Tel. Drovęr 794?

Dr., C X, Vessells
LIETUVOS DENTISTA

Valandom nwo H ryto HM 18 Vi<
Nedaliomis iwtarij«t«

4712 Askland
arti tiatv&K

Telephon® Drover 
gl, n g OftTII
IflH M On H Bl

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
MpeclnlialtiM Motorikų, VyrUSųg, Valk^ 

h vhw chroniškų Mmu.
Valandom: 10—11 ryto, 4—8 po pietų, V—@ va- 
kwr«. N<dčliomU 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 SI. Chicago

Telephone Humboldt 1278

M. S AH U D M. D.
Benas Rusne Gydytejns Ir ChlrMOrns. 
Spsclallstas Moterilkų, Vyrišką i*’ Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Liktu.
OFISĄ#: 1579 Milwaukee Ava., 

Kampas North Avė., Kambarys 
VALANDOS: 8:«0 Iki 10 ilrytoj 

1:30 iki 8 Ir 7:8® iki 9 vakare.
to

SS Tel. Canal 2118

1 Dr. A. L Yuška i
Gydytojau ir Chirurgai

IS 1749 So. Halsted St, kampas
4^ 18 tos gatvės, Chicago, HI. ĮfcŽ

IŠRADĖJAI!

Telephone Taris

Dr. MStupiricki
80. Morgas SU Chicago. 

VALANDOS: nuo » iki 11 li
pyto, nuo & iki » vakare.

Ar jus esate SILPNAS, NĖR V UOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAP81LEISKLT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PAS1KALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
DYKA ir LABAI UŽTIKI M L Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galjte 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiŠkam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽJ, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas,

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

Mano reikalavimai yra visiems pri 
einami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams.
S”“ 106-914 NUO

KRAUJO 
LIGŲ

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmystč pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano specialį 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir nioksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne- 

' išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusį vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
tikėjnnu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš. padarysiu pilną egzami- 
naciją, vartodamas savo-galingą X-Bay mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš

aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kode! nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes j Iriimjiitmšią laiką. .Teigti po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
k*ad‘jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
į sveikatą.

Jąs nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir alnHnkih 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir‘lengvai priiniami. Del parankumo mano ligonių aš turiu 
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia ..ichc v.Gi/.uin.nic voici.iv «i«_
pimą. Aš ne spėliojo, bet surandu jųsų tikrą ligą ir 
sekmos j kaip galima trumpiausią laiką. I"_L.L.....  '
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus,

PRIĖMIMO VALANDOS:
KASDIE t) ryto iki 8 vak. 
NEDEGIOM) 9:30 iki 1 jio piet.

aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir šla- 
> užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa- 

Kiekviehas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkvieČiu atsilankyti į 
Pasikalbėjimas irpatarimai dykai. Kviečiame atsilankyti.

Prieš pačto ofisą.

Chicago, Illinois
Prof. Doctor Boyd

Specialistas
219 SOUTH DEARBORN STREET,

M1LI0NUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal but turite bokį 
išradimą del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDEJO IŠRADIMŲ, ką iš
rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI

Rašykite lietuviškai, bent į katrą musų ofisą. AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO)
309 Broadway, New York, Barrister Bldg., Washington, D. C.



SAN 1 RANC1SCO, CAL.

linas

ga-

reikale kreipkitės

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILLDrover 2463

Bankas prie kampoJ. GRUŠO ramus; o vienok

I olslo-(iorkio ir mirusio L.ingus.
I).

Darbininku reikalai.

nosics m

lai mes čia nori
me kalbeli.

musų miestelio "Ten 
rašo T.
kalbas ii

insurance kom
panija atsisakė 
išmokėti apdrau- 
da? Tas alsilin-

mesi me.
įlinkas neturi alsilikli neprisį-

'Tas namas yra pereitą rudenį 
yra 
OI-

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsotigoja tiirtcf. nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted

miawr M>wr«iw» i»i bfcJiiCT8wauiUHMtW9«

3o5l

Amerikos Lietuvio Gyvenimas

(i c‘neral ('on-

es permany-

r ra n cisco

prisirašyti.

V*

NAUJIENOS Chicago, IFi

25E=;

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
jąs galima čia gauti taipgi sulig aplikacijos. Atsineškite savo taksų bilas pas 
mus ir sučėdykit laika ir gatvekarių mokesčius.

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

Dabar darbininkai broliškai
organizuojasi ir bendromis po
pomis stos kovon su savo išnau-

Ashland Avė., kampas 47tos gat

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Juos "ino-

Žodis Inšurinusiems savo 
turtą

Jau jus žinote 
apdraudos svar
bą. Jus žinote, 
kad miiionai do
lerių turto sude-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais P e nu ai n a: 
iMieuėiyj, Ketverge Ir Sukatoj 
t-rtsiomis dienomis pirmas florai 

ule, Balkonas 5c.
jubaioa vakarais ir nedaliomis pir

mus floras 15c, Balkonas 10c.
B VESTED ir g2-ra GATVft.

VERČIAU PROTAUTI 
NEGU BADAUTI!

Visi gerai žinote, kad pinigai ran
doms

sau namą išmokėti?!
PARDUODU PIGIAI puikų name

li, 3 ramios, po num. 3204 Auburn 
Ave., $500 ar daugiau reikia įmok et

naujai padirbtas. Beveik visas 
naujas. Tą namą galite pirkt A. 
szewskio banko knygutėmis.

'Turiu ir kitus namus, kuriuos 
lite nusipirkt su mažu įmokėjimu ir 
lengvomis išmokėsi imis.

Daugybę naujų namų parduodu 
pigiai ir lengvomis išmokėsi imis.

Skolinu pinigus ant namų. Išdir
bu visokius raštus. Inšiurinu namus 
ir visokį turtą geriausiose kompani
jose.

J. J. HERTMANOVICZ
3133 EMERALD AVE.

EVESK10
čia gali išmokti Anglų kalOos nno pračinž-’ 

ugi aūgščlaaslaL te’pgu Lietuvių. Vokiečio, 
Rusų ir Ler.kų kaltų; Aritmetikos- Augšl 
aa»etnatikcs, IstorCcs. Gcogratilos, Pclit'.A 
Ekonomijos. knygvedystc-s.DajUaraččio. Lai 
skų rašymo, Prekybos teisių ir tt. čia ga.> 
užbajtfi PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LIF.TUVIšKAL

3108 So. Halsted St.,Chics^

GARY IND.

norii)-

rt u.
baisiausiai

smaugia d;ii Rimukus. Išvaiko 
iš darbo priklausančius prie u-

žinoma lik

Bcl paskui, m*-

Viena saugiausiųjų Bankų
A I IDAIM'KITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojcv 
po peržiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPĄR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kai 
WALENTYSZYMANSKI 

pirkly s

1900
W. KASPAR V. F. MASTIEK 

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL * 

sek r. Turk Mnfg. Cc» 
01'1'0 KUBIN

Co. vice-prez. T. Wilee (’o. prez. Ailftz 
JOZEF S1KYTA [Brewing Cr.

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/ vMA LJETUVISKAJ

ORKESTRA
31 17 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8671.

in.šiurinęesate

apdraudos priro-

policy bei agen-

Ui priežasčių, kurios Jųsų policy

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.

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

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

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholalum Co. Prieš eisiant guli 
ištepk veidą niosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji moslis išima pletmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžulės $1.00. Pinigus galite 
siųsi ir slampomis arba popierinį do-

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

“AUŠROS” DIENINĖ IR
VAKARINĖ MOKYKLA

Mokinimo valandos:
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto

1) Anglu kalbos, rokundų

a u <1 o k i I e s i o m i s 
o r m a c i j o m is ir p e

J ų s u

i n-

i K r i n K i I r a r 
i c y y r a g e r a.
JUSĮJ INSURANCE POLICY BE

toje kompanijoje;
“su

spelinta” anl policy; A
3. .lusu namo numeris yra neleisiu-

luitas, kurį Jus nore,jote inšiurinl. 
Jeigu nors viena iš augščiau mi-

reikia kuogreieiausiai j.'iją pa-

A. PETKAUS &, Go.
BEAL ESI ATE BROKERS.

751 W. 35-ta gatvę. Tel. Drover 2IG3. 
Kampas Halsted.

Alslovaujume vien
komjiani jus.

Atliekame viską

geriausias

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- 

r giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMU.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOS! 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS
SVIETO DALIS

/ Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smuiko į naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
3210 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

nfais, Reumatizmu, Šausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 

-—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
, si is lengvai prašalina viršmi- 
. nėlas ligas; mums šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c,

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.
TOS”, 
na 50c.

I

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu= ? 
tJ 4 n ♦ □

Metropolitan State Bank ?
U 
į 

į 
D
D 
Ž

Kaip dienomis taip ir ru-

()c|li;ig Bros viška Valstybinė Banka Amerikoje
RVIRŠ1S

ssumiMsmaomMos® LAIŠKAI Į LIETUVĄ

807-809 W.- 35tli St„ kampas S. Halsted St,
1

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.tokie kai]) baltos plaunamos skaros,
e

Atdara Ujarniiiko, Ketvergi) ir Suimtos vakarais iki 9 vakare5 ♦

1700 So. Halsted SI,, Chicago

Br W. WOTICZ
Iš Chicagos Lietuvių Bnčerių

GyvenimoAKIŲ UTD'TTUja&.t.
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Padėkite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vielinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

$ i

įrašyti galima Ausros skai- 
3001 S. Halsted St. Chicago.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidejimui dėžės.

%

kurie Įkalbami 
užmoka didžiausią 

o jo koslumie- 
$30, tai gauna

& 
0

Jųsų insurance keblumus pataisy
sime ir rodos suteiksime veltui. 
P.S. Šitas pranešimas yra parašytas 
del naudos žmonių ir pamokos insur-

MBTUVlfiKAS
turi «kaudnn#ia» arba „

XMlvtMt Mkau<lfijim$. atollankykit* a***

Dr. W. Yusskiewicy
1165 Mllwnvke* Ava.

Valandos: Nito 9 pyto ik! > ▼»k‘Kr«
N«dplinmiH nuo ’ ryto iki 1

Vžkviečiame visus, kurie no
rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, ir Įlrosinam greiląj ir pi-

!4 
t

>5

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

(i
A

yI
IVIRAI: 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 atminlj, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus l inkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skelimas, dusulis, spuogai, ru
di pirmai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne la.s žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 \V. 32nd Sheet, Chicago,

Vyry Chrorchkos Ligos 
\ / 

Elektriftk* Diawnoz* ur Gydymą/ 
Specialifikn medicina nuo 

Užnuodijimo Ernu Jo

Vundonota Mcdcga Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZ1E AVĖ., 

Netoli 22-roa £tv. ,■

Valandom: 1—3 po "pietųį; 7—0 vale

speciahai po
Paaugusioms mer

ginoms balti plauna
mos skuros čeverykai, 
baltais puspadžiais ir

Išpardavimas prieš Velykas
kom už $100,000.00 vertės čeverykų pirmiaus, negu pakilo jų kaina

ang
liški užkulniai, vertė $8.00, specialiai tiktai po.......$5.00

Vaikų visi balti plaunamos skuros čeyerykai, iniera 4 
iki 8, vertė $3.00, specialiai tiktai........................C. $1.95.

Mes turime tuksiančius naujų numerių, kurie ką lik atvežti ir kurių 
bet mes gvarantuc-jame sučedyti jums nuo 25 iki 50 procentų ant kiekvieno pirkimo musų .sankrovoj 

pamėginkite pirkti pas mus prieš šventes ir sučėdykite pinigus.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE, 1341 South Halsted Street.
Taupykite musų, turinčius vertę dęvanų tikietus.

♦9
i n 
4 n

Laikytame posėdyje kovo 7-tą dieną, vienbalsiai nutarta 
panaikinti visokias štampas Jikietus ir kitokias dovanas, ku
riomis prigmidineja" žmones. Vieton (o geriau pardavinėti 
už mažesnes kainas prekes, negu duoti išnaudoti musų kostu- 
meh'jus kaikuriems vertelgoms, apgavikams, 
per agentus, musų nesmnanųs biznieriai
nuošimti pirkdami tas štampas arba tikietus.

musų lietuvių 
biznierių, kurie ncapsipažinę su pTrklyba plačiau. O šiose die
nose musų pragyvenimas kaskart darosi brangesnis, o luo- 
mel mus. varo prie bankroto. Kas nenorite pražudyti savo 
sunkiai uždirbtus'centus,“ tas tegul apsižiūri su šios di mos 
gyvenimo reikalais. Su pagarba,

Lietuviai Bučernirtkai ir Groserninkąi.
* r ■ • • v . , y

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikitę 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus anl savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau LŠt 
gydyti. Jdano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge-

gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės. * ,

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus via tas, kad juo Įgysite 
tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėiio- 

-sile, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sitkys jums, kad aš jį 
išg\ džinu, 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 

antras augštas, Chicago.
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nia pasiremdamos,

didžiuma nužengė taip toli, kad 
pritarė karei vedama? imperia
listiniais tikslais.

Nuolatos atmesdama socialis
tų mažumos

remiančiosios didžiumos ir ei-

kad gaVęs leidimą ten gyvent. 
Taip paprastai yra daroma. 
To galėjo nesuprasi “Rank- 
pelnis,” kuriam apie tai bu-

—Jones in Boston Journal.

iš dievo malbhes” Rusijos de* spotas, Mike II. <

f

sakyt, jogei Lvovo-Miliuko-

'Lokių są-

judejiina Vokietijoje.me savo poziciją, tai smar-

cnergingiau-

ne tek
tų prasmes.

E u Po

ciam
a

vos” atakų vertę.

a

ir Prancūzijoj, ir

Šitaip nusirito nuo savo sosto
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remsime savo

šilam judėjimui pilnai išsiplė
toti.

be aneksijų, be konlri-

klausys ir tūli musų prakli-

nę,” vadovaujant jos im- 
•ialistams ir Romanovų iš
imiems bernams, genero

lams, ir užsimanytų, kartu su

ai.” 
jog 

tusi jos Valdžios 
didžiuma susideda iš imperi-

■a..

nę” ir pergaĮėjus vokiečius 
galima busią sutvirtinti revo
liucijos laimėjimus. Tuo tar
pu patyrimas mums visiems

į argumentus, mat, yra ne

“Kovos” užsimi-

“Nauj.

JU 
but 
lai
vai-

Kovo 23 d. pav. jos

nius. Kuomet i jos nerim- 
• piktus 
it sakėme

Term* 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 
year ................................. $5.00

Six months............................... $3.00
Three months ........................ $1.75
Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

) 2s a u j. isc 
gynime”, t.y

veidą”. Pa-

NAUJIENOS, Chicago, Hl. Subata, Kovo 81,1917.

NAUJIENOS ' [ Matote koks “pikčius” iš
eina. Bet palaukite, tai dar 
ne viskas. Dar “Kova” tikTT 6 J TU o TH\ on TiNIT VlSKas. uar ivova likIlnie Lnttaamaini HMnlly iws trejetą brūkšnių pabraukė. 
Vienok tie brūkšniai jau da
vė tokią nepaprastą išvaiz
dą “Naujienų” “veidui”, kad 
priseina čionai truputį stap- 
telėt ir... pasigėrėt, pirma 
negu ėmus toliaus sekti ga
baus meisterio darbą.

Turime pasakyt, kad mes 
tarne “Kovos” piešinyje visai 
nepažįstame savęs; manome, 
kad jisai nustebins ir musų 
skaitytojus. Nes ir mes, ir 

I jie žinome, kad “Naujienos” 
skelbė visai ne tą, ką joms 
prikiša “Kova”.

“Naujienos” niekuomet 
negeidė Rusijai pergalės ant 
vokiečių; jos niekuomet ne
patarė Rusijos darbinin
kams ginklų pagelba nešt re
voliuciją Vokietijon, šituose' 
punktuose “Naujienos” iš
reiškė GRIEŽTAI PRIE
ŠINGĄ nuomonę.

“Naujienos”, kalbėdamos 
apie dabartinę Europos dar
bininkų poziciją, du kartu iš
vadžiojo, kad vyriausis 
uždavinys šiandie turi 
k u og re i č ia u s i a įvyk i n t 
ką, ir tai ant keršto 
džioms.
rašė:

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chlcagoje metams $6.00, pusei mė
ty $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metą .......................... $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Europoje, metams .............. $7.00

inų” V okietijon: Paminė
jusios L. 'Trockio nuomonę, 
kad Rusijos darbininkai, pa
ėmę valdžių į savo rankas, 
turėtų kariaut su Vokietija 
(jeigu tenai dar nebūtų nu
verstas kaizeris ir jeigu ne
priimtų taikos), idant apgy
nus revoliucijų ir sustipri
nus revoliucini judėjimų Vo
kietijoje, —.“Naujienos” ra
šė:

valdžioje, prieš karės kredi- buvo pranešta, kad Z. Alek- 
tų patvirtinimą ir tt. —

Praleisdami smulkmenas, 
kuroimis “Kova” išdailina 
savo piešinį, pažvelgsime da
bar tiktai dar į paskutinį ir 
stambiausi brūkšnį, kurį ji 
deda ant “Naujienų” “vei
do”., Jisai yra be galo cha
rakteringas. Gėrėkitės, mel
džiamieji.

Neseniai “Nauj.” nežinia 
kuo vaduodamosis, metė šešė-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
RaSytoJu ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
tas rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntųno lėšoms apmokėt.

* z

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

Apžvalga

tvirtinimas yra, žinoma, klai
dingas Jisai, kaip du lašu 
vendens, yra panašus į tą idė
ją, kurią skelbia talkininkų 
valdžios, kurios sako, kad jos 
norinčios “sutriuškint Prūsų 
mililarizmą,” idant paliuosa- 
vus Vokietijos liaudį. Kaip 
matome, “kraštutinis inter
nacionalistas” Trockis už
traukė imperialistinę melodi
ją (tatai atsitinka dažnai su 
tais kraštutiniaisiais!)

j imu i Vokietijoje gali ne karė, 
o taika. Taigi ir vadint karę 

k,:., ui. ...i...... u. .....

PARODO SAVO 
TIKRĄJĮ veidą.

nesąmone. Ginkluota
Uncija yra ginklų vartojimas 
prieš savo šalies valdžią, o ne

rcvo-

Taip “Kova” sako apie 
“Naujienas”.

Savo paskutiniame nume-
mums net

Amerikoje apmokėt kelionės 
lėšas visiems revoliucionie
riams, kurie grįžta dabar 
Rusijon, nepaisant, ar jie 
priklauso tai ar kitai parti

Bet su aukomis tiek to; jų 
mes kolkas nereikalaujame. 
Pažiūrėsime, koki antrą bai

organo vedėjai ant “Naujie
nų” “veido”. Jie rašo: c

koliot savo oponentą “ 
patriotu’ 
d in toj u”, 
žuazijos apgmėju 
tunistu”.

“darbininku klai-c

“smulkiosios bur-
ir “onor-

sijos revoliuciją suteikė nau
jo įkvėpimo “Kovai”,

nesukritikavo ir nemėgino 
sukritikuot nė vieno “Nau
jienų” argumento, vėl šoko 
ant “Naujienų”. Novoms 
ne-noroms, mes turime pa

“Naujienos” 
“savo tikrąjį
žvelgsime-gi, kaip ji tą musų 
”veidą” nupiešia.

Pirmas brūkšnys. “ ‘Nau
jienos’ išvien su social-patri- 
otais!” — sako “Kova.” Pa
kartojus vieną paragrafą iš 
musų straipsnio, kur priro-

Vadinasi, “Naujienos” pa
taria “tarnaut kapitalistų 
politikai”, ir tai, pačios aiš
kiai žinodamos, kas per pau
kščiai jie yra.

Trečias brūkšnys. “Nau
jienos” stoja už sumušimą 
vokiečių, nes, pasak “Ko-

> tvos ,

O jeigu “Naujienos” stoja 
už tai, kad taikos sąlygos ne
būty pažeminančios nė vie
nai šaliai, tai aišku, kad jos 
negali pritarti vokiečių su
mušimui. Tą mintj tečiaus 
mes skelbiame nuolatos per 
dvejetą suviršum metų, ir 
tik besąžiniai žmonės gali 
mus kaltint priešingais da
lykais.

Bet štai ką sakė “Naujie
nos” apie “^evoliucijos neši-

Taigi “Naujienos” pa
smerkia mintj apie “revoliu
cijos nešimą” Vokietijon net 
tokiam atsitikime, kada Ru
sijos valdžia zpatektų į dar
bininkų klesos rankas, o “Ko 
va” tvirtina/jogei “Naujie
nos” nori, kad jau dabartinė 
Gučkovų-Miliukovų valdžia 
“neštų revoliuciją” Vokieti- 
jon!

Šitaip “Kova” piešia “Nau 
jienų” “veidą”! Šitaip ji 
“prirodo” musų “social-pat- 
riotizmą”!

( Imdama citatą iš “Naujie
nų”, ji paduoda tiktai tuos 
musų žodžius, kur sakoma, 
ikad Rusijos darbininkai ne
galį duot pergalėt kaizeriui, 
bet ji “užmiršta” pakartot 
tuos musų žodžius, kur mes 
nurodome, kad ne karė su 
kaizeriu turi but vyriausiu 
Rusijos darbininkų uždavi
niu, o taika ir radikalės ša- 
lies reformos. Ji “užmiršta” 
itap-pat painformuot savo 
skaitytojus, kad “Naujie
nos” pabrieždamos nurodė, 
jogei Rusijos darbininkai 
privalo neimt ant savęs at
sakomybės už tėvynės gyni
mo vędimą, kol valdžia bus 
darbininkų priešų rankose, 
kad “Naujienos”, vadinasi, 
stoja prieš darbininkų daly
vavimą dabartinėje Rusijos

jis da prieš fevoliuciją gavęs 
caro valdžios leidimą Petra
pily gyvent. Girdi, tokio lei
dimo beteisiai politikos trem
tiniai negali gauti... 'Lai sukė
lė pas draugus įvairių klausi
mų, ir dėlto mes priversti čia

timas ant d. Z. Aleksos rodo 
tiktai “Nauj.” nesiorcntavimą

nežino.
Dro

noma,

niui

rašytų jam jneks laiškų jo 
senuoju adresu, dėlto ir galė-

Panašiai (apie leidimą bur
ners kitur persikelt) paprastai

lios, prieš Rusijos revoliuci
ją jau žinojo Rusijos draugai,

nio judėjimo centrus. Gali
mas daiktas, kad ir d. Z. Alek. 
sa jų tarpe buvo. 'Luomet vyk-

tai rodo jų redaktoriaus... 
drąsumą.

Taip rašo “Kova”. Pagal 
jos išvadžiojimus išeina, kad 
“Naujienos” mėgino užmest 
šešėli ant Z. Aleksos vardo, 
intardamos jį kokiuose tai 
santykiuose su caro valdžia!

/

Dalykas, del kurio ponai 
“Kovos” vedėjai metė tokį 
šlykštų kaltinimą “Naujie
noms”, buvo toks: keletas 
savaičių atgal mes gavome 
“Rankpelnio” numerį

sa (gyvenusis Sibire po atli
kimo katorgos “bausmės”) 
gavęs valdžios leidimą apsi- 
gyvent Petrapilyje ir kad ji
sai dabar jau veikiausia ir 
gyvenąs tenai. “Naujienos” 
ipakartojo šitą pranešimą ir 
pastebėjo nuo savęs, kad ta 
žinia joms nelabai >supran- 

‘tama, kadangi pirmiau val
džia niekuomet neleisdavo 
katargoje buvusiems kali
niams grįžti į Europos Rusi
ją. Ir del šito dalyko dabar 
“Kova” drįsta prikišt mums 
metimą šešėlio ant Aleksos 
vardo!

Gerbiamieji “Kovos” re
daktoriai! Šitokių ŠMEIŽ
TŲ griebties, tai'jau yra 
perdaug. Jais jus nupiešia- 
te ne “Naujienų” veidą, o 
SAVO. Ir mes jų taip ne
praleisime. Daug kartų mes 
pasitenkindavome tiktai at
sakymais laikraštyje į jūsų 
pastangas diskredituot “Na
ujienas” socialistų akyse, bet 
šį kartą mes griežati reika
laujame, kad jus patįs at
šauktumėte “Kovoje” tą 
šmeižimą. Kitaip mes busi
me priversti kreipties į L. S. 
S. ir reikalaut paskyrimo 
partijos teismo.

Skylimas vokiečiu social
demokratų partijoj

Reichstago socialistų atst 
mažuma paskelbia savo mani
festą ir šaukia organizuoja-

socialdemo-

Uni jos vardu, manifestą, kur pa
sirašiusieji po manifestu drau
gai: Sedebour, Haase ir Vogtber, 
smerkdami socialdemokratų di
džiumą už rėmimą valdžios po
litikos ir tuo nutolimą nuo so
cialdemokratijos principų, pas
kelbia partijos skylimą ir kvie
čia pasilikusius ištikimais tarp
tautinio socializmo idealams 
grupes delyvauti organizuoja
mo] naujos partijos konferenci
joj- y

Manifestas skamba: 
Draugai!

tagonizmas tarp tųdviejų sočia 
listų grupių parlamente apsireiš
kė vėliau visuose politikos klau
simuose, o dar smarkiau apsP*

socialistų grupės, kur didžiuma 
tą įstatymą rėmė, o mažuma —• 
Darbo Unija — jį atmetė.

Tuo pačiu laiku pildomasai

zicija, pašalindamas redaktorius 
ir pagrobdamas j avo rankas or
ganus. Taip buvo komiteto pa
veržtas ačių karės stoviui, ir cen- 
tralinis organas Vorwaerts.

Lokiu pat budu pilddmasai 
komitetas, bekovodamas su opo
zicinėmis, einančiomis išvien su 
mažuma, organizacijomis, vis 
labiau ir labiau laužė teisybes 
principus. Pasekmės tokio pil
domojo komiteto pasielgimo bu
vo tokios, kad įvairiose vietose 
pradėjo (verties dvejopos orga-

Sausio 18 dieną pildomasai 
komitetas gavo iš nacionalio ko
miteto sprendimą, kuri jis sau
sio 23 dieną paskelbė kaipo savo 
manifestą. 'Lasai manifestas

jos skylimui. Manifestas grū
mojo išvijimu iš partijos, pildo
mojo komiteto kontroliuojamos, s 
visų tų draugų, kurie eina išvien 
su opozicija; dar daugiau, jis 
grūmojo organizavimu visoj 
Vokiečių žemėj kontr-organiza-

Sausio 28 diena pildomojo ko-

Pottsda- 
j prieš

igta organizaci-

stovus pries regu lenai nominuo
ta i i opozicijos kandidatą. Tai

tų partijų pa’gelba laimėjus par
lamento vietą, išplėšta iš drau
go Liebkncchto, kurį valdžia pa
sirūpino įkišti kalėjimam

Beri i ne pildomasai komitetas 
pradėjo tverti organizacijas 
priešingas regulcrėms organiza
cijoms, susižinodamas laiškais 
su Voitwacrtso Diskusijų Ratelio 
pirmininku ir su partijos prezi
dentu Ebertu. Savo atsakymą 
Ebertas smulkmeniškai išdėjo,

vesta ir kitur. Pildomojo komi
teto pėdomis pasekė taipjau Sak
sonijos Federacijos ir kitų Drez
deno ir'Zwickau apskričių orga
nizacijų vadai. Visai Lcipzigo 
organzaeijai, o taipgi distriktų 
organizačijoms tapo atimtos vi
sos jų teises ir privilegijos, su
teiktos joms 'Organizuotųjų 
draugų.

Tokiu budu įvyko partijos 
skylimas; įvyko dėlto, kad tu
zinas žmonių, pastatytų parti
jos reikalams vesti, pamynę po 
kojų partijos įstatymus ir tai
sykles, savavalingai pasisavino 
sau galią spręsti ir, sulig savo 
pasimėgimu, mesti laukan iš 
partijos ne tiktai atskirus drau
gus, bet ištisas organizacijas.

domojo komiteto didžiuma 
reichstage pradėjo veikti visai 
priešingai socializmo princi
pam ir politikai. Pradėję eiti 
tuo keliu jie oficialę socialde
mokratų partiją pavertė val
džios socialistų nacionalistų par
tija. Ta nauja politika prasidė
jo balsavimu už karės kreditus.

stebi:

irti
zicijos

A

pailgmli, o ne sutrumpinti ją.
Dar daugiau. Didžiuma sten

gėsi užgniaužti augančias opo- 
neduodama jai

pačios organizacijos viduj, ne

tr-revuhucmės
Tuolaikines Vi

Paskutinius “Kovos” 
žodžius tur-but reikia supra
sti taip, kad, jeigu “Naujie- 
nų” redaktorius ar kitas, jo 
mintims pritariąs, socialis
tas norėtų dabar keliaut Ru
sijon, dalyvaut revoliucijoje, 
ta i “Kova” gal pasipriešintų 
teikimui jam pagelbos. Jei
gu taip — “Kovos” 
n imas apie aukas mums ne- Į 
labai aiškus—, tai reikia pa-

T»,_

musu bendramahiams Vokie- c
tijos revoliuciniams socialis
tams. Tai vėl įmestų žymią 
socialistų dalį į šovinistų la
gerį ir labai pasunkintų re
voliucinių Vokietijos s.-d. vei
kimą. Prie to privestų “Nau
jienų” peršamasis' “tėvynes 
gynimas.”

su partijos kongresų nutarimais 
ir teisėmis. Tuo budu ‘ didžiu
ma prievrte mažumą organlzuo- 
ties ir steigti nepriklausomą gru
pę.

Didelis ir nepaliaujamas

šios pildomojo komiteto uzurpa- 
cijos yni tuščios ir nieko nusve
riančios.

Tečiaus, kadangi pildomasai 
komitetas turi savo rankose 
kontrolę ant centrales organiza
cijos, ir kadangi didelis skaičius 
augštas vietas užimančių dnmgų 
davėjam savo paramos, tai tasai 
komitetas jaučiasi taip galingas, 
kad gali savavalingai šeiminin
kauti organizacijos viduj ir ati
minėti musų draugams teises ir 
privilegijas, kurias jiems sutei
kė pati organizacija.

Prosiest ai nieko, nepadeda

domojo komiteto privačią ma
šiną.

Tat nuo šios valandos opozi
cija turi visur organ izuoties. 
Nes kąpįldviuaaai komitetas jau 
yra padaręs su musų draugaisan-
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Kompetentiški lietuviai 
pardavėjai jums patar
naus visuose musų san
krovos departamentuos.

ei o i n s p a s i p r i e š i n t ų.
Tat visų pasilikusių išlikimais 

solializmo principams draugų

zuoties ir išvien veikti, dad at
gaivinus socialistų judėjimų ir

Reikalaukite Klein Bros, štam
pų kur tik jus pirkaite.
Viena pilna knygute kainuoja 
$2.50 grynais pinigais arba $3

I prekėmis.

juos.
Tai lokiu budu tamstos siun-

Begalo man norėjosi užmeg- 
sti su tamsta ryšius anksčiau, 
bet vis nebuvo tinkamos pro-

Pottsdame, Berline, Saksonijoj 
ir kitose vietose, tas pat gali atsi
kartoti visoj Vokietijoj.

Jeigu opozicija nepradės ener
gingai veikti, tai pddomasai ko
mitetas ims kontroliuoti visa so
cialdemokratų partijų. Komite
tas pasirūpins nugniaužti, vienų 
jm> kitam, visus tuos, prieš ku
riuos jis nieko negalėtų padary-

Kuomet tamstos 
su Pi i u, lai ir

du arčiau susipažinsiva. Aš 
taipgi dalyvauju tokiose pat ne

vo tų siuntinių vertės, bet jie ir 
nenaikindavo jų. Nors jie ir

Musų Velykinis Išpardavimas 
MOTERŲ IR MERGINŲ NUSTEBINANČIŲ 

NAUJŲ KOTŲ, SIUTŲ IR SUKNIŲ.
Puikiausias pasirinkimas puošnių pavasarinių stai- 
lių, kurias mes kuomet nors parodėme. . Kainos už
ganėdins jus.

mas sriovena keistomis, nepap-
vimo opozicijos.

džio laisv

veikti išvien su socialdemokratų
(kirbu unija, dalyvauti konfe-

gramų, o- taipgi partijos kongre
sų ir tarptautinių socialistų kon
gresų tarimus.

Pritardami dideliam skaičiui

T'ik mums, Bulviams, begalo 
sunku, kad neturime nuosavos 
literatūros. Todėl mes neatlei-

Jį mes, lodei, kviečiame visas 
organizacijas ir sočia Idem ok ra- Kiti modeliai iki $50

Pranas švedas.

rencijos viela ir laikų bus trum- Kares imtinio laiškas.

gų, kurie galėtų mums nors kiek
mo-

nizaeijas ir pranešti mums mic 
savo prisidėjimų prie opozicijos

STAILIŠKOS NAUJOS 
DRESĖS.

Sezono populiariškiausios mados 
sunkaus crepe de chines, jūreivio kai
li ierius iš Georgette, gražiai išvadžio
tais priekiais, su diržais ....

$14.75

rios nori dar prisidėti prie 
zicijos, urnai susižin 
miau pasirašiusiais.

Tuose apskricinose, 
domojo

šome, raginame veikti jus, drau
gai. veikti taip urnai, kad pri-

O nūn

diena mums neprapuola!

mokratanis!

letą.
Ledebour, 

Haase, 
Vogther.

Laiškas iš
Petrogrado

nuolikių begalės, žinoma, to 
viso aš negaliu čia rašyti (neno
riu perdaug apsunkinti tautiečio

Tai buvo pirmas man siun-

MOTERŲ PUIKUS KOTAI
Pavejanti nauji pavasariniai modeliai 
moterims ir merginoms, visi vilnonio 
velour, poplino arba gabardines, dide
liais kalnieriais.

PUIKUS KOTAS 
$12.98.

Moterų ir mergi
nų mieros, visi 
vilnonio poplino, 
dideliu jūreivio 
kahuerium, ran
kogaliai ir nau
jos rųšies kiše
nini ....

12.98

PUOŠNUS SIU
TAI $16.75.

Naujausi pavasa
riniai modeliai, 
visų vilnų ir ga
bardine ir popli
no su dideliu ka- 
Inierium, man- 
kietoin ir diržu

16.75

Puikios Velykoms Skrybėlės nž Pigias Kainas
Mes papuošiame skrybėles dykai.

Stebėtinos 
skrybėlės po $5 
Didelis paruda
vimas Lisere, Mi
lan šiaudinių, į- 
vairių i š ž i u r ų 
skrybėlių. 
Papuoštos įvai
riais aksomo ka
spinais, gelsvi i
rausvais, citron, 
ir (t. $8 vertė po 

S5.00

Puikios kanapi
nes skrybėles del 
moterų ir mer
ginų, $2.99—pui
kios naujos iš
žiūrės, papuoš
tos crepe, papuo 
.šulais, vainikais, 
ir aigrette išžiū
ra, visos naujų 
pavasarinių spa-

"Ivu po ...............

$2.99

Gerbiamas drauge!
Nenuostabu, kad draugas ma

nęs ir nepažinai, l iesų sakant, 
-aš tamstos asmeniškai ir-gi ne- 
pažįtsu, bet tamstos darbai man

met aš gyvenau 1911-15 metais

nelaisvėje. Nežinau, ai 
gyvi. Piniginės nei šiaip jokios 
pašalpos iš niekur negaunu. 
Gal but atsiras Amerikoje mano 
giminių, arba šiaip gerų žmonių, 
kurie atsimins apie Belaisvį ka- 
reivį-lieluvi ir atsiųs jam kokios

kietijoj), tai kokiu ten butlu pa
puoliau j jūsų grintelę. 'Ten ra
dau nemažai amerikoniškos li
teratūros, kurių tamsta prisiu

Mišurkių kaimas, apie Lukšius

inano atsiliepimų.
Su savo giminėmis Lietuvoje

sausainiai - džiovinta duona). 
Mano vardas - Antanas Ven- 
slava i Lis, Mišurkių kaimo, Nau
miesčio pavieto.

Dar kartų meldžiu gerb. Re
dukcijos išspausdinti mano pra
šymėli, o taipgi, iei galima, i-

laisvėje jau 28 menesiai. Ačiū 
labai už parėmimų ir meldžiu

^Velykinis Išpardavimas Vyrišky j 
Stailišky Pavas. Sinty. |

Išskirtina Velykinė Proga kaip tik ? 
pataisyta. Ateik anksti, vertės yra f 
didelės. |

Vyrų Mėlynos Serge siutai su !
dviem porom Kelinių $15. f

Puikiai pasiūti siutai visų vilnonių V 
serge, kiekviena gvarantuota tvir- | 
ta spalva, mieros del storų, plonų X 
ir paprasto ūgio vyrų. t

Atminkite — ext- jh ■■ Z
ra pora kelinių |
reiškia dvigubų ■ MM |

nešiojimą. BMW WmB ą 
Visas šiame išpa- ^1^ ■ ?
rdavime po.......  I
Vyrų siutai iš Kuppenheimer’s namo ir L. ■ 
Abt. and Son, geriausiai pasiūti siutai ir T 
daugiausia pageidaujamų stailių, apkainuota J 
po $20 ir $25. A

Darodymas I
Daug žmonių atrašo man klausdami: “artai gali but, kad jūsų kompani

ja pagelbėjo farmeriams del pradėjimo.” Ir kaip tai gali but, kad jųsų kom
panija parduoda ukes-taip pigiai ir ant tokių lengvų išmokėjimų. Galima but 
kad žemė nėra labai gera, ir gyvenimo negalima padaryti.

Kiti vėl rašo. Aš manau, kad vasaros nėra užtektinai ilgos, ir javai gal 
neprinoksta. Mes nekaltiname'jųsų kad jus manote kaip tas viskas yra, ir 
kaip gali but, nes tas jums yra nauja ir negalimas daiktas. Bet mes kaltina
me jus, kad jus abejojat musų žodžiu, ką mes pasakom per apgarsinimą ir 
per laiškus.

Butų didelė musų klaida, kad mes apgarsintum per laikraščius ir skelb
tume laiškuos, jog taip yra, mes taip darom ir išpildom, o ištikrųjų yra ki
taip ir mes neišpildą to ką sakom. Nes toks pasielgimas mums naudos neat
neštų. Žmogus atvažiavęs sužinotų, kad taip nėra ir kad musų kompanija 
neišpildo to, ką skelbia, tai jis nepirks ūkės.

Mes turime šimtais žmonių, kuriem, mes esame padarę ir darom taip, kaip 
mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią progą kaip musų kompanija 
duoda. Netiktai galim duoti paliudijimą nuo savo farmerių, bet ir nuo Wis- 
consin’o valstijos. Jie žino labai gerai musų kompaniją ir jos žemę, ir jie my
li musų kompanijos pardavimo būdą.

Jeigu jus norėtumėt dažinot apie musų kompaniją, jos žiamę -ir klimatą 
musų paviete Vilas. Jus rašykite žmogui, kuris yra_paskirtas nuo Wisconsi- 
n’o valstijos tam ypatingai del išrodymo faktų žemės ir klimato po visą Wis- 
consino valstiją: B. G. Packer, State Commissioner Of Immigration Madi
son, Wis. Jis atsakys į jųsų visus klausimus.

Viską negalima išaiškint, kaip musų kompanija patarnauja ir pagelbsti 
savo farmeriams. Bet aš čia paminėsiu keletą paveiksiu^ Parduodu viską ant 
išmokesčių, paskolinu pinigų del pirkimo gyvulių ir taisymo triobų. Laike 
sunkios ligos, kas neturi užtektinai pinigų užsimokėt daktarui, musų kompa
nija prisiunčia daktarą. Pagelbsčiuką reikia nupirkt ir ką turi parduot. Au
ginu apie 150 gyvuliu ant savo ūkės del pardavimo ateiviams.

Gali gaut darbą kada tik nori. Gaji dirbt prie kompanijos ūkės ir valyti 
žemę vasaros laiku/ O žiemos laiku gah dirbt prie kompanijos klampių. Kom
panija parūpina darbo kitur, jeigu kas nori, kaip vasarnamiuose ir prie kelių 
taisymo, gerai apmokama.

Klimatas—jeigu jus pastebėjot pranešimus laikraščiuose, kas atsitinka 
kitose valstijose, kaip Indiana, Michigan, Dakota ir Minnesota, — potvyniai, 
vėtros ir lediniai lietus, kas netik kad 'sunaikina javus, bet ir žmonės nuo to 
nukenčia, kaikada net ir gyvastį palydi.

Bet jus niekuomet negirdėjot, kad Wisconsin’o valstijoj kuomet nors 
panašaus kas nors atsitiktų. Paskaitykite Wisconsino valstijos istoriją ir at
rasite visą teisybę. Oras čia yra kuo sveikiausias, vasaros ilgos, visi javai 
gerai auga, ir užauga be jokių trukdymų.

Pąrankumai yra geriausi ką gali gaut. Treinas^ praeina keturis sykius 
kasdien pavasario, vasaros ir rudens laiku, karmeriai veža Jogus ir bulves 

. miestan vandeniu. Turi didelį parankamą perjezerus ir upes.
Musų kolonija sausa, yra tik 6 myn°s nuo Eagle River, tarp puikių eže

rų ir upių, apaugus puikiai medžiais. Eagle River, jmęstas yra su 1200 .gy
ventojų, 5 bažnyčios, 5 maisto krautu7^ drabužių krautuvės,. 2 gelažinių 
farmų įrankių krautuvės, 6 saliunai, ir daug kitoniškų krautuvių. Miestas 
yra su naujausiais intaisymais.

Mes parduodam farmas ant trijų kitoniškų pienų arba išmokesčių. Aš čia 
paaiškinsiu trečią pieną, kuris yra palankiausias žmogui pradedant ūkinin
kaut. Jeigu nusipirksi 40 akrų žemės, tai mes išdirbsim ir išarsim 2 akru že
mės, pastatysim kokius tik nori namus, duosim gerą melžiamą karvę, 2 kiau- 

. les, 12 vištų ant užmokėjimo $250. Nebus tolesnių mokesčių per tris metus, 
tiktai taksai ir 5 nuošimtis už likusius pinigus. Po trijų metų gali išmokėt li
kusius per keturis metus po vienodą mokestį.

Kad. pirksit 80 akrų su minėtais gyvuliais ir namais, tai reikia įmokėti 
$350 tokiom pat. išlygom. Gali pirkt kiek tik nori. Gali nusipirkti gerą 40 
akrų ūkę su minėtais namais ir gyvuliais tarp $1000 ir $1600. Jeigu kas 
geidžia pirkti ūkę visai arti prie miesto, tai mes turim da keletą likusių ūkių 
apie 2 ar 3 myliose nuo miesto. -

Turgus musų farmeriai turi kuogeriausius. Tūkstančiai turtingų 
žmonių atvažiuoja kas vasarą ir jie gyvena tarp farmerių ir superka iš jų vi-’ 
sokius maisto produktus, ir moka augštą kainą, bile tik gautų švarių ir švie-~~ 
žiu daiktų.

Kurie ūkininkai patįs nenori daryti sviesto, čia yra sviestinyčia: ūkinin
kai veža Smetoną ir paimą už ją atsakančią kainą. Šioje apielinkėje yra a- 
pie 150 vasarnamių visokių publikos ir privatiškų. 7000 ežerų yra Vilas pa
viete. Mes turim ūkių ir su daugiau žemės pradirbtos taip kaip 10 ir 15 ir 
daugiau akrų ir su namais; ant jų reikia daugiau įnešti — jos brangesnė. 
Brangumas priklauso nuo didumo far mos, išdirbtos žemės ir nuo kokybės 
triobų.

Patėmykit dar štai ką: apsauga! Jeigu jums atsieitų numirti, jųsų pati 
ir vaikai gaus žemės užrašus, warranty deed be tolesnių mokesčių. Jums tas 
nekaštuoja. Del platesnių informacijų rašykit:

žemę vasaros laiku.

Sanborn Company,
C=oLith. Colony Director,

lietuvių šelpiamajam komitetui

CHICAGOJE

Tamstos namiškiai nesuprasda-
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Ateik t vienintelę Šokių Mokyklą. Visi lo- 
IdM mokinama srtlitr naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
fr owe vtep. pado pan, vengarka, taipgi ir kl- 
tdkl lokiai. Vaikinas ax mergina nemokantis 
Aakti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
txwjame. kad išmokysima jtu l trumpą laiką 

JMČtb doklai aislbuna kas panedšlį ir ket-

PROGA MUZIKANTAMS
Mes atidarėme 

š t o r ų ir sykiu 
dirbtuvę.

M e s dirbame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome 
visokius muzika- 

liškus instrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant senų ir— 
kam nereikalingos—atperkame 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.
J. BURBULAS ir J. NIŪK AS 

753 — 32 st., antros durįs nuo 
Halsted st., Chicago, III.

Puiki Muzika J. Keturakio.
"roL J. Klowas Tel. Canal 7270

Slazas, Tel. Canal 3922.
J. HrineviČ’io Svet. 1843 So. Halsted

A

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerifcol lietuvy? uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirbą visokių štoku daiktus. Jm 
nori gauti štokų katalogą, prlsiųsk štampų

• irtuęjgausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

Eagel Riger, Wisconsin
p

■Ntf

Progresyve Lietuvių

•r

Scholl Studio
FOTOGRAFAS

Mes rekomenduojame Jį.
i

1553 Milwaukee Avenue, 
Arti North Ave. ir JRobey St

XX A A*. O.’* A*. KJj

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halstad St. Chicago, 111 

Tel. Drover 8448,

KU PONAS. Jei jiis nenorite rašyti ilgo laiško, 
jus galite lik pripildyti ši kuponą ir prisiųsti jį 
mun>s. Bet aš norėčiau, kad jus parašytumėt 
laišką yu klausymais arba paaiškindami ką apie 
save.

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

si puikų
7 IIK’tų

• J tikauk 
mokės ties

d >>.:*! 
ig R y
i S.’

.............    -«■■■■■     ....................... . ....... . ■ - -   i..  

Tik Per Gavenę! Pasinaudokite Proga! X
Tik laike gavėlios, tiems, kurie esate | 
ėmę paveikslus pas mus, norėdami j 
užsisakyt daugiaus arba pasidaryti ! 
didelius, ateikit, o mes padarysime to- į 
kius pat už visai pigią kainą. Mes už- j 
laikom negatyvas (prabas) nuo 1913 1 
metų. Nufptografuojam nuo senų ir I 
padarom didelius paveikslus. i

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

A. Venslavaitis
Kriegs getą n gen er 

(lemeiner Anton Wenslowaitis, 
E s z t c r g o m -T a bo r (O f f i ei e r s ab-

Geriausias

Amerikos Lletuviy Mokykla
Mokina Anglų kalbos

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
KnygvedystCs 
Stenografijos 
Typewriting 

' Piršlybos teisiu 
Abelnos Iii stori] 
Suv. Valst. hi stori jos 
Geografijos 
PilietystCs
Politinės /ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Kuo 8 ryte iki 5 vai. po pietųp 

Vakaro nuo 7:30 iki 9:30
8360 Emerald Aye. Chicago.

H 

»» 
>> 
M

»> 
»

H 
f>
»»
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senumo, arba t
Canal 1527—ir m<

WHOLESALE & RETAIL WINES & 1
828 W. 14th St., Schreiber Brothers. CaMl 1&Z7.

taipgi duoda>ne dykai puiku vyno ir <Iegtin?s sek 
sidab uot s vaisinius bliudus ir uogoms setus. Ateikit >. pasiimkit.

i*
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Skaitytojų 
Balsai. Pavasario Oras Chicagoju

Kompctcnti- 
ški lietuviai

Reikalaukite
Klein Bros.

Už išreikšti
Vos lik spėjus dvelkteli vienai-kitai žydresnei pavasario 

dienelei,—tuoj pečius iš stubos prašalinama.
Sekančią dieną ir vėl šalta, apsiniaukus ir nyku. Kuo-

,v. pardavėjai 
jums patar
naus visoje 
musų sank
rovoje.

1 g y * x "K įm
ra A * K’ W A 1 |M Ji ejjM

jf-*.M

štampų verta

ar S3 tavoru.

“DRAUGO

anjienose

Ar tai jus retkarčiais kūrensite anglimis pečių ar nuo
latos deginsite anglis, išlaidos yra pterviršijančios. Apart 
neužsiganėdinimo ir neparankumo, ši inTblatinė oro atmaina

Fas rašinė-
Kad užsilaikyti sveiku ir laimingu ir prašalinti nesma

gumus pavasarinio oro atmainose Chicagoje reikalinga .yra

Neįmokek už Rakandus Piningų (Iškalno.
. Mes sumušėme rekordus musų rakandų išpardavime savo departamente. To

dėl mes darome šį paaukavimą, kad nemokėjus pinigų iškalno.
Pasirinkit kokius norite rakandus be {mokėjimo iškalno, ir pasinaudokite mu

sų lengvais išmokėjimais sumanymu. ‘

liau kaltinti kunigo: visa ta is
torija tilpo “Naujienose", o ku
nigo pasiaiškinimas “Drauge"

Mes turime guzo šildyto,jus patenkinimui visų reikalavi
mų ir paraukiu pagal kiekvieną išgalėjimą. Mažiausius mes 
išduodame bile vienam perkančiam dūdą ir sujungimus tik-

derme

tai iš mandrumo?). 
mano, kad skaitytoji

■v ) 
už. i

skaitant sujungimo dūdas.
Del Įrengimo ugnavietes mes rekomenduojame Humph

rey “Radianfire" — puikiausią, pasekmingiausią ir ekonomiš
kiausią priemonę. šis įrengimas yra taipgi žinomas kaipo

Del dirbtuvių, raktinių, sankrovų, bažnyčių ir svetainių 
i šildytojas yra kaip tik tinkamas dalykas. Kiekvienas

Rei-
kalaujama vientik pritaikinti gazą.

Visi viršminėti intaisymai galima išmokėti mažais mė
nesiniais išmokėjimais.

Pasikalbėk apie tai su tūlais musu namų šildymo žino
vais. Jeigu jus negalite ateiti pas mus, telef oliuokite, ir mes 
ateisime pas jus. Klauskite—

iių. čia neminėsiu 
šlykštumu, kuriuos •/ c Wabash 6000

mus sau žmones 
ir taiko. Tečiau

Draugo" n r.

House Heating Section
(Namo šildymo Skyrius)

The Peoples Gas Light 8c Coke Co.

Šios Komodos po $17.95. 
Padirbtos iš rinktinio 
kieto medžio, puikiai nu
dirbta amerikonišku kor
tuotai pjaustytu ąžuolu, 
didelis veidrodis, .su tvir
tu viršum, $25 vertės, ap- 
kainubta po :................

M7.95

šis 3-jų šmotų Duofold Setas $47.50.
Naujas modelis, extra masyviškas Colonial piešinys. Tikru 
kertuotai pjaustytu ąžuolu nudirbtas, ap- (h J 7 C Al 
muštas ispaniška imituota skūra, visas 3-iu XZLf ■■ 1 
šmotų setas už................................  »UW

$4.50 įmokėti; $1 j savaitę.

Valgomojo Kambario 
Setas $25.

Koloniališko piešimo. Sta-

prie stalo.

$25.00
Neimokėk pinigų iškalno.

kitko rašoma:

r/.oEn^UiMter^rįEOGjr SPRING

cmoso.

ne

kuriuos jam

ne

žmogus au-

kiliu

li žmi rš...

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiin

i r mu

jos ta negeistiną cenzorių, kuris 
neleidžia mums katalikams iš
reikšti savo nuomones katalikų

tasvk nei Montvidui nei man
C V

, o “D.

kunigųkai, kurie šoka 
pučiamą dūdelę.
kurie nevisuomel nori šokli taip,

noru blogesni už pirmuosius.

aš esu “Draugo" rėmėjas ir skai
tytojas. Jeigu “Draugas" nori,

Per klaida.

Ak, 
Atsiliko

atsiliko!

njisiramink

glamonėdamas norėjau

ėioms pataikiau jai...

Saugus Bankas
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

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, 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.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidur mlest y j bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

TEI8INGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIflKA

APTIEKA
Sutaisau receptai! nu didžiausia atyda, 
Bežiūrint, ar tlo receptai Lietuvon ar 
Amerikon daktarų. Tai vienatine lie- 

tuviika aptieka Bostons ir Mnsnachu- 
setts valstijoj. Gyduolių flfnlit Raut ko
kio* tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikun, o až prisių
siu per espresų.

K, Sidl^uslcis
Aptlekorluis ir SAvInink** 

SOUTH BOSTON, MASS.

Šal y ga t v i a i s va ž i net i 
Reed Go Carts ,su su- 
11 k iom,i s pi i e n i n ėnii s 
ašimis, nuleidžiamais 
gobtuvais, $20 vertė po 

$15.75
Raišuočiams Go-Carts
lys, automobiliaus go- 
bturas, $15 vertės, po

$9.98

Englander Witt-Edge Lovos springsai gva
rantuoti ant 20 metų, apsau- 
gotas nuo slidinėjimo mat- \h M R 
rasas; visų mierų, po........... UvluU

Visi veilokiniai matrasai. Ge^ii daryli,

IB.3Sku audeklu, reguleris 4;' 
svar. sunkumas, special.

Ii, po

Chair Fabric {ft*
inilariški, tvir-

Geležies Remias Springsai,
su sanitarių audeklo viršų,

r.Nira puikus vciioKimai Matrasai, su 
Imperial kraštais, pritra- 04 A r ft 
ūkiantis audimas, vienas \ 1 J hĮ]
iš geriausiai padarytų, po IfcI UU 

Sudėtiniai veiloko Sea Moss Matrasai,
Imperial kraštai, sanita- Ap pr
riai padirbti, puikus ap- Jkh hh
dput/ininK JUK vortfto VUIUV

| Pirm negu pirksite graznas, laikro-
f dėlius, žiedelius ir tt. pasimatykite su

mumis.
Gvarantuoti, kaipo geriausi. Niekuomet negva- 

rantuojame neatsakančių daiktų.

^Geriausi, Atsakančiausi.

Nauji Recordai NN 3192, 3188, 3189.

H. JOFFEY

v

4625 Ashland Avė. Chicago, III. i

Reikalaukite Katahogų. f
S J

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip
• • • « * M _ a « *

dokumentus ir
Namų Ofisas:

3323 SO. HALSTED SI
(Ant trečių lubų)

popieras.
Miesto Ofisas:

127 B. SI.
Room 1111-13 Unity Bldg.

Telephone Central 4411.

4a 
f VIENATIMIS RĘGI8THUOTAB RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEFORTO S

SUAUGIEMS j
Akiniai aukso ><n«uose nuo $3.00 ir nu-' R 
gSčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 2 
nudėčiau. Pritaikome akinius uždyk^. ■ 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviSku- A 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir w 
tt. yra vaisini* įvairių Ubu, kuris gali A 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- m| 
m u. ištyrimas uždyką, jei perAti ar ■ 

Ą skaudu akis. Jei jos raudonos, Jei gal- R 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sll- K 
x>sta, netęsk .ilgiau, o jieSkok pagelbos » 

f aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma n- ■
R kiniai uždyką. Atmink kad mes kol- ,

gi nam gvarantuojam akinius ir kienkie- ■ 
nam gerai prirenkam. , C

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas, I
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al,/buvau up- X 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus Dyk AI. Galiu ■ 
padaryti bile kokius rusiškus <vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu X 
draugas žmonių S. M. ME8IHOJFF, 3149 SO. MORGAN ST., . ‘ CHICAGO, ILL.. ■

VYRAMS IR

ženklas Bankos Saugume
Chicago Clearing House *

Narystė.
Bankos, priklausančios prie 

eagos Clearing House yra po jo* fisflK 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bent sykį į metus, Clearing Hct&W, 
revizoriai nuodugniai ištiria

si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgagei ir kitos apsaugos ptsaę* 
žiurinimos ir patikrinamos; pini^sll 
kituos bankuose patikrinti ir knjrUHSt 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos Valė

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted St.,

a

Kb- outn* išgelbėjo 
Snl.u^ras Bitteris. A 
b’.ivnu VU.- ’.ik <;vva 
i’in’.nuj pH'i ii disĮie;

nuo vurginsnė”! ligų!
■ per praeitu:- i metus
A A k^ntė.i^b tipo nevi- 

i.'.ijos. Matai (egalėda- 
tas maistas suteikdavo
— ateihepdavo r.kilvyj 

Dieg-
man dauu n<*«n»:uzumo

, skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių.
l liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose, 
y. Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
£M Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
yV toriu ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 

J pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
-jjF pasidarė nmagu viskas. Per 6 mėnesius ai
* Gavo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 

laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis 1:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

* P. J. BALTRENA8, PROF.

Te!. Canal 6417 Chicago, III.

tina tvarka arba atsargumas, yv®. 
nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House teisiu, 
yra ženklas, jos abejotino stovia 
• Tiktai tvirkinusios ii x:mgi«w«t*^ 
bankos gali but Clearing Houk «** 
riais.

žiūros užmanymas tapo Įvi«4*< 
pirm dešimt metų, ir nuo to !•£*<> 
nei viena Clearing House 

nesubankrutijo., Reikalui 
Clearing House bankos ateina 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prilBaW* 
so prie Chicagos Clearing Hputa. 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmi ir išduoda penkias pilna® 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pridfeto 
ra, yra reguliariškai ’tyrinėjama 
kas metą išduoda penkias pilna* aft* 
skaitąs Bankinei Valdybai Illiaaift- 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje banko)* jrt> 
išmokami ant kiekvieno pareikahH 
vimo.

čia galima gauti pirmus A«Bta< 
į Mortgages. Taipgi Aukso Mortai 
ges Bondus po $100.00 ir $500.61.

Šis bankas yra atsakančiausi* Ilft* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LanlflU 
kai. __

Kapitalas ir perviršis; $600,tWMMk

Patarimai Dykai |
Wyrai ir Neterš |

Pasitark su Dr. ROSS, |
ištikimu gydytoju. |

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- 4
damas j rankas naujų ir nepatyrusių g
daktarų. Mums malonu patarti šio J
dienraščio skaitytojams, kad jie gali |
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra ?
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- |
jas specialistas Chicagoje. |

per krasą. Jokis daktaras negali pada- |

egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.
Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra

štų pasigydyt pas Dr. Boss.
Kiekviena ypala paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke

peny betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike.jo dvidešinilties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

įr- 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Speciale 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elcktro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.f _Įw
DR. B; M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,............... .......... .............Chicago, III.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervnoti, serjgy ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dčliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedčlio, Seredos, 
Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Prezidentas, i
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., LodiHb Bh 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergafif 
Subatomis iki 8:30 vai. vakar*.

" ..... ..... ....  ....................-.. .............

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am wAw(^ 

kymo siutai ir overkotai, vertfi* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po GUr 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 
$35 siutai ir overkotai, nuo 1M 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailio paumft* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir otms* 
koats ,vert ės nuo $25 iki $85, 
$5 ir aujtščiau. Kelnės nuo flJMI FM 
$4.50. Vaikinams siutai nuo fOS 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir 
karais.

8. GORDON
1415 S. Halsted SU Chlca«a.

Jus galite juos turėti. KiekvieauMi 
gali juos turėti. $5 iki $20(L>& 

Moters ar merginos, ar ved? ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stocky*rAt>

f IdRi

TURĖKITE

WALT®R F. SOMMBR9 
ADVOKATAS 

BKCTOB BUILD IN*

Chirara, m 
Phone* Central *l*f t* UW

& JOSEPH C. WOLOm
” LIKTUV1B ADVOKATĄ*
2 Murina, Nation*] LK«
■ Ko. La Salla Ft., Otelaar*.
Q T«L Oantral 6180 6»») At4ar*> Vtf* 
K ninko, katvariro ir aubata* vakarali *M| 
K • iki R vai. vakar*, p« »o»»aria t
O IMI MILWAUKK* AVA., CblaaųH. Hb
A Tai. BuwUHi M.

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padarom* ft 

minutes.
Paskola ant rakandų — | 1 va

landas.
Mes taipgi suteikiame paskala 

ant pianų, sankrovos jrenglmw 
arklių, vežimų, apdraudos >*aP 
šių ir bile kitų užtikrinimų. 
nepaisome ką jus turite arba kfc 
jus uždedate, mes norim daromi 
jums kad musų mokestis maliau 
šia mieste. 3 as yra delko 
turite veikti su mumis. Mes IrvW- 
čiame jus pasiteirauti musų 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras
Telephone Drover 21JC.

RUBUS.
Išmokiname piešimo, 

mo formų siūti namlnlwf 
tu§ arba apredaius. DIpteMML* 
kiek vi epą m, kur* lisimoktUkn 
Valandos dieną arba valaurtfe; 
d') jinų paranknmo. BĮ 
išmokiname jui liut 
drabužiu*. ■ s ___
VUKSS MAKING COI.LJBGBife

W. Mailinon WwierlB 
J 850 Wills gatvi.

SARA PATEK,. MOKYTeglį
-.................. ......................................■■■'■..... ..... ........................................................  IĮ Į w>



ICHICAGOS ŽINIOS
AIš-Baisi nelaimė

katastrofa.

daugiau kaip 100,000 telegramų

uore ir ėmė blaškyti ant žemes

Illinois Lile Insurance Com- Iš WESTSIDeS.

choras buvo surengęs Meldažiožmones itai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi5

za-gESJ^EZSSųKORESPONDISNCIJINJS SKYRIUS.— Kiekviena® gah ilmoktt ”

&

Baltas Dobilas

TILTAI BUS UŽDARYTI.matydamos
KAM PRIKLAUSO ŽIEDAS.

į rytus nuonūs lavonus.

auksu

banko $350.
jie tik nori sužinoti, ar neužmu-

Washmgton kilos

$9.85
nesužinota. Reporteris. kad F redeem jau nubaustas, tai

MAISTO RIAUŠES CHICAGOJ. AŠ duodu kainas už

maisto riaušės.
Daugiau

Sis Reed Go

•>

Eg^ami nacija ati-

VALSTYBĖS PINIGAI, AR NE?minia iš kokių 1(M) žmonų susi- Rusiškos ir Turkiškos Vanos

maisto riaušės pasic-
-

i
iš visuomenės lėšų.

šaukdamiesi

iš visuomenės fondų pinigai ei-

Nemokėk man Moters
u e

KAZIMIERAS GUGIS

reumatizmąPETRAS GALSKIS

Lini-.1

šiuose atsilikimuose.

ir 60 DR.C. R. LAYTON1333-1339
a ve

(Apg.).

1

C>l

l es Racine avė. ir Van amuos,

plienineSi s
>avo merginai

las neapnbotani lai

SOLID OAK

American IcMol 
o! Languages

gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina. 

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

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

N (a

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

rių asociacijas, atstovaujančios

Motivavo Win dės savo

i

Ateikit pas
ne prie imituotoje,

mierų, taip pigus, kad lik .
$4.95

Subata, Kovo 31, 1917.
.■wit—nuwim

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

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

do šelpti visuomenės pinigais

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IK SVEIKATOS 

------ATEIK— 
PASITEIRAUK

Kurie sergate, kenčiate ir nusuni- 
pasinaudokit šia didele auka. Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
daktarišką examinaciją už $1.00, 

daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00.

du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
motini šioje mm IinKėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turčiau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, nu. nlauČiu." inkstu ir

šių. lies William Sherman

au
sų. nosies i) pei klės, t broniškų ir ner
viškų li;’.ų ypiduigm p.isrkmingas pil
vo klintyse, taipgi pnvatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, pr 
atsiraugėjimą gazų, skausmus 
n n i r m ė j i n i: j žarnose, n n s t o j i m ą 
to, nuovaigį, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, i) palengva nykimą, tai

ggs [ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iž lekcijų autalsytM 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paranicua kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytiem i mokyklą ypatifikai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame graliai iliustruotą, su daugeliu paaiAkinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; i n dėk dvi markes prisiuntimvd 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kuris gali pribūti i musų mo
kyklą ypatiAkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose Irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
greitam limokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiaaM 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLS skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, iX

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

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

k DR. C H. HAIR

?rm nes-

25*RUSSIAN 
TURKISH 

O

riA5TEUig(TY6I5Ttl :
I

siaustai susikūlė.

Vis-

Publikos 
lutiniškai. Chorui tur-but liks

SKUBINASI IMTIES PILIETIŠ
KAS POPIERAS.

IB

Katastrofa sukėlė baisiausia 
panikų visoje a p lėliukėj c. šim
tai tūkstančių žmonių subėgo 
nelaimės vieton. Visi namu 

c

žmones ligon bučiuos na.
Žmonių dejavimas ir

vaiko spiečiančiasia minia, bet 
žmonės grūdasi artyn nelaimės

Kerosimi 
vietose mė-

karo minios laikė 
maisto sankrovas, 
aplieta tapo įvairiose 
su. Budelės, kuriose pardavi
nėta vaisiai ri daržovės, nuvers
ta. Iš žmonių, kurie turėjo nu
sipirkę ka nors krautuvėse, iš-

Bučeriu
C

praneša

Kis nesenai
Ir todėl, gir

paskolų įvairioms 
inams, ypač sveika 
niu.

.... .

Iš MAISTO RIAUŠIŲ.

100,000 TELEGRAMŲ IR I 
KŲ SU PROTESTAIS 

PRIEŠ KARŲ.

INS U RA N C E KOM P A N ĮJOS 
IR KARĖ.

išeinančių 
žmnoių daugiau, kaip 
(MM).

tarninka 36 valandom.c

men to skaitlinių
vien Chicagoj laikotarpyj nuo 
I vasario iki šių dienų 10,961 
ypatos išsiėmė pilietiškas popie
ras. (iri 1916 metais išsiėmė pi
li (4 iškas po p i eras vos 13,000 y- 
patų visoj Amerikoj. Daugiau- 

iršia ima popieras 
Austrijos išeiviai.

AR BUS DUODAMI TIKĖJL 
MIŠKOM ORGANIZACIJOM

laikvmui.v

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA.

žmones nepirktų maisto, 
leis grasino kiekvienam

NAUJIENOS, Chicago, Ill

ĮHalsted Furniture Cd.| 
| 1938-1938 SO. HALSTED ST. J 
i| 2-ros durjs j žiemius nuo 20-tos gatvės. | Į Rakandai, Divonai, ir Pečiai!

Grynais pinigais arba Icngvias išmokėjimais.
Ateikite ir pamatykite musų didelį rakandų sandelį: mes suče- 

dysime jums pinigus ir jus galite pirkti lengvais išmokėjimais, jei 
'jus norite ateiti ir pasimatyti su mumis, pirmiau negu jus pirksite. 
Štai keletas m,ūsų bargenų.

DYKAI, r— Puikios 
jeigu jus jų norite.

Mo
kas

jiman.
kad mergina atiduotų žiedų. Bet

Laimėjusiam paskirtos dova
nos. Tikimasi dau& publikos.

ui jų samdytiniai aldermanai 
nors tapo praėjusį panedėlį mie

Mrs. Algiu Wippo, 6438 Mar
shfield avė., nušovė savo 5 metų

MUS NUSTEBINANTI
PRIGULMYBĖ.

inio Europos. Nežiūrint to, yra 
keletas šeimynų, tarpe kurių 
randasi Trinerio Amerikoninis 
Karčiojo Vyno E1 ix i ra s.

ga i vos sua u uc j i mo, 
abelno nusilpnėjimo

Šis 3 šmotų seklyčios setas, tikro ąžuo
lo arba Mahoagny, gvaranluota tikra skū
ra, kitose sankrovose $85, musų kaina šia
me išpardavime ........................................

$69. SO
LEDAMS DĖTI, padarytas iš tikro ąžuo- 
, paprastas arba baltai palevotas, visų

lova 
tamsiai nudirbta, 2 colių pastovai, visų 
mierų, kitos sankrovos parduoda j 

I)o $6.50, musų kaina ................
$3.98

Šita tikro ąžuolo komoda 
su dideliu veidrodžiu, 

:)s parduoda jas po $15, musų

Cart dideles inde
ed su dideliais 

Guminiais šynais, ant ratų, parsi
duoda visur po $25, musų kaina. .

$1B. 95
A šis dideles mieros Seklyčios stalas ąžuolu arba Mahogany-jgi 
W nudirbtas, sunkios pakojos ir lentyna, paprastai parduoda- Į M|J 
a ma po $1.25, musų kaina .... 1

12th St. Tel Kedzie 8902 
~ Paulina. Tel Western 15

3514-16 W. 12th St., nrtl 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. III.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Pctrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniawP^’ 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PIRMA NEGU' PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rentų Ir Stoginio Popleros CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St Chics go, UL

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

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide-

sų išgalę. Ncaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

Mentor Bldg.
Paimk elevaterį. Kambarys 121. 

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 pietų.

ka bažnyčia, kuri randasi prie* 
Washington Blvd, ir Parkside. ginusia pertikrinančiu darody- 

mu. Kaina $1.00. Ap liekose.

Soc. kandidatas į aldermanus 
nuo 4 wardos.

AM.00 X-Ray EXAMINACIJA
liliF šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

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

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

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

See. kandidatas į aldermanus 
nuo 16 wardos.

reikalaujate pagelbos atsitiki
me išsisukimo, sutinimo ir tt. ir

W P*0 Paėmimo egzaminacijos, jei ji 
w ,nevisai užganėdina jus, nemokekit man 

ne cento. Visai nėra nė skausmo nė 
0ĮJ pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
gj cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi- 

vilkti drabužių. Užleidžiant ant už- 
M dangos šviesus aiškus paveikslas, paro- 

do nenaturaliŠką stovį, ir visai praša- 
liną visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 

SS niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kurio,.jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Bay pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį- jysy 
ligos. Nora svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jys taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargys, suraskit tikrą-' 
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį,
šjs apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama* Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris .suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminai i jos už $1.00. t

NEATIDišLIOK, ATEIK TUOJAUS.
Jos. Triner, M f g. Che- 

Asbland



N A U J I E N O S, Chicago, III.

Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
■fctlbiaine be užmokėsi les. Praneši- 
JOMli betgi turi but priduodami iš va
karo* laiškeliu arba telefonu. Pri- 
dtaoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.

"Naujienų” adm.)

Paskutinis priešrinki= 
minis susirinkimas. 

..... --...I -o

Nprth West Sides 16-tos war- 
d»s socialistų partijos paskuti
nės priešrinkiminis susirinki
mas atsibus nedėliojo, balandžio 
iHd. RUbsiuvių unijos salėje,. 
1579 Milwaukee avė., 2 vai. po 
pietų. Kalbėtojai bus sekau lįs: 
W. E. Rodriguez— aldermanas 
15tos wardos, Louis Engdahl 
kandiji tas į aklermanus 15-tos 
wardos, A. Jasinski, P. Galskis 
— kandidatas į aid. 16-tos war
dos, II. Schmidt ir kiti. Bus da 
pamarginimu dainos ir muzi
ka. Įžanga dykai.

Kviečia Komitetas.

Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
Place.

Visi delegatai iš draugijų bei 
kuopų nepamirškit atsilankyti 
paskirtu laiku. Turėsim daug 
dalykų apsvarstyti. Nesivėluo- 
kit!

A. Ambrazevičius, sekr.

Pajicškau 2\ntano Babrausko (To
ny Bobb.). Byvcno Chicagoj po No 
3316 So. Union avė, dabar nežinau 
kur; malonėkite atsišaukti arba kas 
jį žinote — praneškite.

Juozas Bobb,
3316 So. Union Ave., Chicago, Ill.

S ' *

PAJ IEŠKAU KAMBARIO prie ge
rų žmonių su valgiu arba be valgio 
North sides apielinkėje. Atsišaukite 

L. Kaleckis,
2301 W. 23 Place Chicago, Ill.

Draugystės G. L. K. Mindau- 
gio No. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks sukatos vakare, kovo 
31 d., D. Shemaičio svet., 1750 S. 
Union avė., 7:30 vai. Visi na
riai būtinai turėsite atsilankyti.' 
Daug svarbių dalykų bus tam 
susirinkimui aptarti.

Valdyba.

Reikalavimai

Randai
SANKROVOS ant raudos: 1836 - 

1838 So. Halsted gatvė. Dvi sankvo- 
vos. Gera vieta (let bile biznio. Iš
taisysime pagal norą randauninko.

Telefonuokit Midway 5797. 
Chicago, Ill.

RINKIMŲ PRAKALBOS.
Nedėliojo, bal. 1 d., 2:30 vai. 

po pietų bus prakalbos, pareng
tos 1-tos wardos socialistų. Vie
ta - Healy School, kertė 30-los 
ir Wallace gatvių. Įžanga vi
siems dykai. Kalbės įlos war
dos soc. partijos kandidatas ant 
aldermano K. P. (ingis, K. Ho
we ir kiti.

Kviečiami visi būti.
L. S. S. I kp. Komitetas

BASI RANDAVO.! A sankrova po 
N 1957 Canalport avė. Atsakančiam 
žmogui duodu gyventi 2 mėnesiu dy
kai. Atsišaukite:

Chas A. Schoessew
■1831 N. Central Park avė., Chicago. 

Tel. Monticello 1750

AN T PANDOS — garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti. 
Janiloriaus patarnavimas. Klaus
kite jau iloriaus. 729 W. 18th Str. * 

Chicago.

P ARSIU \NDAV()JA puikus švie
sus kambarys del 1 ar 2 y patų, su ar 
be valgio dabai puikioje vietoje ir 
švariai užlaikomas; I blokas nuo \Ve 
stern Electric Co; pusė bloko nuo 
elevatoriaus stoties. .1. K., 
2lllj So. I8th CU, Cicero, III.

(2-ros lubos.)

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reik alauja:

30 tapytojų
1 iškabų tapytijo.
1 geležies dirbtuvėj
3 mašinistų
3 kalvių
10 mat rasų dirbtuvėj
2 siuvėjų
3 dažų dirbtuvėj
2 prie žiedų dirbimo
I prie rakandų apmušimo
I fotografisto
I prie Gordon lyderio

7 2 dailydžių.
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įyairių- 
j vai riaušių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. 'Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 melų, 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.

MOKYKIS Mechaniškos Dentisteri- 
j0^ — Mes turime užsispyrusį reika
lavimą vyrų; $25 iki.$75 į savaitę; vi
sa mokykla Mechaniškos dentisterk 
jos; pasekminga mokinimo sistema; 
mokiname pavieniui; nėra mokini-, 
ino iš knygų; iš mokiname per 3 iki 
12 menesių, sulyg lankymo mokyk
los; dienomis ar vakarais; lengvi iš
mokėjimai; augščihusi paliudijimai; 
rašyk del specialio kataliofco 
28 National School of Mechanical 
Dentistry, 506 S, Wabash ave„ Chi
cago, Ill.

... . ...............I ■ ,i . ........

REIKALAUJAME:. janiotriaus ir 
moters į mokyklą, 5^00 į menesį; 2 
vaikų į ofisą, 14 m. ir augšiau, $7 iki 
$12; 2 surankiotoji!, 2 darbininkų 
dirbti viduj, elektrišeno, vaiko išve- 
žiojimui groserio, pečkurio, 32^c Į 
valandą; mašinisto pagelbininko 32 
iki 38c į valandą pupcli r drill press 
hand, screw masine operatoriaus; į- 
vairių darbininkų į hoteliųs ir res
toranus, lunchman’o, 2 janitorių, vy
ro dirbti prie type mašinos, 2 sar
gų, vyro prie elektra keliamo elevato 
riaus.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY, 
1193 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South, North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

>SVARBI ŽINIA
Parduodu pianą vertes $450.00 už 

pusę kainos. Priežastis — apleidžiu 
Chicagą. Pianas naudotas tik 6 mė
nesius. D. Blozevičia, 
2338 So. Leavitt St. Chicago, Hl.

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslainės. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklą. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namą. A. Lawrence, 
1811 So. Union Ave., Chicago, HL

PARSIDUODA barbernč ir Pool- 
roomis už pigią kainą. Priežastis— 
savininkas turi išvažiuoti balandžio 
15 d. ant fanuos (ūkės). Pasisku
binkite pasinaudoti gera proga.

Bron. Sadauskas,
611 E. Lincoln Highway, DeKalb, 111

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. Taįppat 
parduočiau ir atskilai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgvventa apielin- 
kė. 1619 So. Halsted Št., Chicago, HI.

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo. Lengvas darbas. 
Gera užmokestis. Atsišaukite:

Giačo Drugštorė, 
2359 S. Leavitt SL, Chicago

REIKALAUJAMA 2 paty rusių par
davėjų (merginų) prie “dry goods” 
ir čcverykų pardavimo. Labai ge
ra mokestis ir pastovi vieta. Tik 
paty rusios lai atsišaukia.

Rach’s Dept. Store., 
3611-3-5 S. Halsted SL, Chicago.

REIKALINGAS —kriaučius, atsa
kantis kotų dirbėjas. Mokestis nuo 
$18 iki 20 dolerių. Atsišaukite: 
832 W. 33 str., Chicago.

PARSIDUODA pigiai saliunas iš 
priežasties kitokio užsiėmimo.
2558 — Blue. Island Ave., Chicago.

Priešais McCormicko dirbtuvių.

PARSIDUOD.A bučernė su namu 
arba be namo arba išsimaino ant fa- 
rmos. Namas vertas $8,000. Biznis 
$1900 su arkliu ir vežimu. Atsišau
kite laišku į Naujienų Ofisą N 103

PARDUODU medinį namą arba 
mainau ant farmos. Namas vertas 
$3000. Viskas išmokėta. Bandos ne
ša $24 j menesį. Atsišauki! laišku į 
Naujienų Ofisą No 101.

KONCERTAS IR PRAKALBOS 
PAMINĖJIMU RUSIJOS 

REVOLIUCIJOS.
Nedalioj, balandžio 1, Schoen- 

hofen salėje, kampas Milwaukee' 
ir Ashland avė., rengiama pra
kalbos ir koncertas paminėji
mui Rusijos revoliucijos. Bus 
prakalbos įvairiose kalbose, pa
skui bus dainuota revoliucijinės 
dainos etc. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Pajieškojimai

EXTRA
Pajicškau dviejų pusseserių — 0- 

uos ir Olesės Ribinskaičių; paeina 
iš Imkis parapijos, 'Telšių pav., Kau
no gub. Malonėkite atsišaukti adre
su :

Tadeuszas Jankauskis, 
1512 So. Wood st., Chicago, III.

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. Mxdison SL. Chb-agn, 01

REIKALAUJAME moterų dcl.šu- 
raynno ir valymo. Mokestis $25 į 
mėnesį. Kambary s ir valgis. 'Trum
pos darbo valandos — 5 valandos į 
dieną. Atsišaukite:

NELSON HOTEL, ” 
Rockford, III.

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

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

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

Chicago. 111.

Pajieškap darbo už šoferį — važi
nėtoji) arba prie taisy mo automobi
liu. 'Turiu luisnį ir darbi) suprantu 
girai. Kreipkitės šiuo adresu:

I). Bložcvičia,
2338 So. Leavitt SI., Chicago, III.

BANKESS
COFFEE n

GARSI SANTOS KAVA. J| ft 
Visur parduodama po 28c ii I M ft 
po 30c tss:

SVIESTAS
Geriausio* 

'metonos, ge- . n 
rwnli, negu 71 Jft 
eur jus »a-HrJu 
it gauti ..

WEST BIDE
1171 Milwaukee Av.
2054 Milwaukee Av.
1041 Milwaukee Av. 
1510 W. Madison St 
2811 W. Madison BL

RYŽIAI
Geriausio* 

tųlles, lOe ▼< 
lės, p arsi- 
Juode ui ..

1644 W. Ohieage Av.
1886 Blue Island Av.
2612 W. Nortti Av.
1217 B. Bt.
1882 B. Baletad Bi.
1818 W. Mth St.

NORIU PIRKTI farmą su budin- 
kais ar be budinkų, nors žemė bu
tų ir nedirbama, bile tik gera; arba 
gal susitaiky tume mainyti farmą ant 
namo, kuris visados išrandavotas ir 
neša gerą randą. Namas randasi 
prie gatvekarių linijos.

Adresuokite:
C. Urnich,

151 W. Randolph St., Chicago, H15

BARGENAS
Parsiduoda ąžuolinė, trim! duri

mis drapanų šėpa, dvi geso lempos, 
su 4 knatais (light- linoleum flora 
užklojimo 50 vardų, sieninis veid
rodis, screems, “bank fixtures com
plete”, tinkamas del bile ofiso, y pač 
del real estate deska “Roll top, ty
pewriter. Gali viską sykiu pirkti, 
kaipo didelį bargeną, arba atskirai.

Kreipkitės laišku pas:
Chas Z. Urnich,

151 W. Randolph St., Chicago, HL, 
jis nurodys kur tie daiktai randasi.

COCOA
GerleiMte a

Jankes, euly- Į /Į p 
rink su bent | "TŲ 
cokia, % ev

8101 W. l»nd SK
SOUTH BIDE 

8082 Wentworth 
1427 B. Hab>U4 
4721 8. Ashlanl

ARBATA
Friinania*- 

įla, Gvaran- H n 
tuota, verUe Lili 
0e parsidM ■VUį 

ia po..

NOETE S1»E 
ill W. DivleM 
726 W. North At» i 
2646 Lincoln Av, 
2244 Lincoln Afc 
1411 N. Olaril

*— --------------- --------—i i ■ — *
PARSIDUODA labai pigiai groser

ne lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per kelis me
tus. Priežastis — savininkas eina 
į kitą užsiėmimą: Atsišaukite:
4 156 So. Hermitage avė., ('hieago, 111.j
r į,,    ............................U, ■ -   .—.II. , m,..,,.—..      —i . II III  

PARSIDUODA pigiai čiatičių šapą 
ir visi įrankiai. Pigi randa, gera 
vieta. Užtektinai darbo. Priežastis; 
pardavimo — turiu eiti į kariuome
nę. Atsišaukite: 2041 Cunaljmrt avė., 
ir Halsted St., Chicago, HL-

I

TURIU daugybę farmų ant mai
nymo su namais Chicagoje. Farma 
gali rustics bile kurioj valstijoj. 'Tai
pgi mainau namus ant lotų Gary, 
Ind.. Kreij)kitės šiuo adresu:

Geo Waslovas,
3956 So. Rockwell St., Chicago, Hl. 
Mano ofisas atdarus vakarais' ir ne- 
dėliomis.

PRANEŠIMAS.
LDL1). 3<S kp. mėnesinis su- 

sirink'mas Įvyks nedėlioj, balan
džio I d. Grozdze ir Rasiu te sve
tainėje, 722 \V. 120 SI. Pra
džia 10 vai. išryto. Yra svarbiu • L
reikalų. Draugai ir draugės 
privalo būti visi laiku.

S. Tilvikas, Rast.

Didysis lietuviu bučerniu ir * C u
grosernių darbininkų susirinki
mas įvyks nedėkoju, bal. 1 d., 
1:30 vai. p. p. Virta Dulkaus 
svetainė, .‘>301 S. Morgan si.

Nė vienas Chicagos ir apielin- 
kės bučerniu ir grosernių dar
bininkas neturi praleisti šio susi
rinkimo, bet būtinai turi ateiti 
ir padėti aptarti taip daug svar
ba/ reikalų. Kviečia

Komitetas.

PA.I IEŠKAI' DARBO pas lietuvį 
taimerį, kurs turėtų darbo ant vi
sados ir duotų gera užlaikymą. Aš 
esmi 2 1 metų, nerūkau ir negeriu 
svaiginančių gėrimų. Trjs melai iš 
Lietuvos. Myliu dirbti ūkės darbą. 
Kam bučiau reikalingas malonėkite 
atsišaukti. William Galeckas, 
3525 So. t'nioii Ave., Chicago, III.

REIKALINGA 
AGENTO 

pu rdavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis; 

geras uždarbis. 
Atsišauki te :

MILDA PRINTING HOUSE 
811 W. 33rd SI., Chicago, III.

REIKALAUJAMA DARBI
NINKU j LIEJYKLĄ IR 
ANT JARDO. ATSIŠAUKI
TE i SAMDOMĄJĮ BIURĄ.

CRANE CO. ■: 
40th St. and S. Kedzie Ave-, 

Chicago.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo SI00 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 
M ORTG A GE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

o# ♦ * 4b ♦ e-*-* sf**-*-^
4 PIRK SAU viens Plumbavoji- t 
X mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
J lesale” kainas. Mes parduosi- i, 
y me visiems. 7
X LEVINTHAL PLUMBING * 
į SUPPLY CO., i
Y 1637 W. Division st, Chicago, T 
X Cor. Marshfield Ave. X
£ Kalbama lietuviškai.

DIDZIAUSIS BARGENAS ŠIO SE
ZONO. — Kam mokėti randa, kuo
met jus galite nusipirkti namą už 
*900? šešių kambarių namelis ir 
didelė barnė. Savininkas gyvena ne 
šiume mieste, lodei nori parduoti.

PHELAN,
3802 S. Campbell Avė., kampus Ar
cher avė., Tel. Yards 6539.

EXTRA
Parsiduoda bučernė labai pigiai, 

nes turi būti parduota trumpu laiku. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
eina į kitą biznį. Atsišaukite pas: 
•1601 So Hermitage Ave., Chicago.

PARSIDUODA pigiai saliunas ge
roje biznio vietoje. Pardavimo prie
žastis — liga. Atsišaukite:
2Hf)l W. 25 SI., arti Hoyne avė. ir 
Robey st.. Chicago.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju i kitą mie
stą. Taipgi* PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes avė., ('.hieago, 111.

Lietuvių Jaunuomenės Lygos 
1 kp. paskaitos įvyks nedėlioj, 
balandžio t, 10 vai. ryto, Mark 
White Square parko bute. Pas
kaitos. I) Žemės istorija; 2) 
Kankintojai ir kaukiu linini už 
mokslų. Kviečiame ir nepri
klausančius lygai atsilankyti.

Komitetas.

Pasaulio Pramoniečiu I). U. €
60S) sk>'rius rengia prakalbas 
nedėlioj, bal. t, 3:30 po prtų, A. 
Blinstrupio svetainėj, 1501 So. 
Hermitage avė. Kalbės L. Grik
štas apie Rusijos revoliucija. 
Įžanga dykai. Kviečia publika 
— Komitetas.

MELROSE PARK, ILL.
Socialistų Partijos Lietuvių 

Skyriaus susirinkimas atsibus 
nedėlioj, balandžio I dienų, 12 
vai. dienos, Frank ir James sve
tainėj.

Draugai, malonėkite laiku su
sirinkti, nes daug svarbių daly
kų yra apsvarstyti. Taipgi tu
rime darbininkus rinkti ateinan
čiam vakarui.

S. P. L. S. Organizatorius.

PRANEŠIMAS.
Ch. Dr-jų Sujungus mėnesi

nis ■susirinkimas'įvyks nedėlioj, 
balandžio 1 d., 10 vai. išryto, M.

REIKALAI JAMA kiekvienoj lie
tuviškoj kolonijoj smarkaus ir darb
štaus vy ro darbui, kuriame galima 
lengvai uždirbti po $25 į savaitę ir 
daugiau. 'Tokių progų retai pasilai
ko. 'Turi būti sąžinigas ir atsakan
tis vyras, galintis užsidėti $100 bon- 
dso. Atsišaukite p<*r laiški) arba 
asmeniškai.

A. M. Matthews and Co. 
332!) S. Ilalsted St.. Chicago, III.

REIKALINGI 2 teisingi vyrai su 
mažu kapitalu prie Žemės Kompani
jos; darbas ant visados, gera mo
kestis.

CHAS. ZEKAS, Mgr.
127 N. Dearborn st,. Room 808. 

Chicago, Ill.

REIKALAUJAMAS patyręs lietu
vis pardavėjas prie pardavinėjimo 
čcverykų ir vyriškų aprėdalų. 'Turi 
kalbėli angliškai. Reikalinga paliu
dijimas. Lustig’s Dept. Store.
3110 S. Halsted SI., Chicago.

REIKALAUJAME— pirmos klesos 
lietuvio bučeriaus. Tiera mokestis— 
pastovus darbas. Atsišaukite tuojau.

A. Ordman
1123 So. Jefferson st., Chicago.

HEIKALAU.JAMI- 2-jų gerų paly- 
rusių vyrų dirbti j “.Įtink Shop, tie- 
ra mokestis. Pastovus darbas.

Western Ave. Junk Shop, 
2119 No. Western Ave., Chicago, III.

* IRWI **>*■»! win n .1Į 11 < / '«•. — TU-I-ITT- ■—-TT-r

Pardavimui
EXTRA

Parsiduoda visa brasinė lova su 
keturiom paduškom ir su dviem 
kaldrom, su visais aprėdalais. 'Turi 
būti parduota trumpu laiku. Savinin
kas eina Į biznį — neturi kur pa
dėti. Adresas: 626 W. 181h SL,

PARDUODU pirmu morgičiu bu- 
černės ir grosernės intaisus (fixtu
res). Už pigią kainą. Du metai 
vartoti. Atsišaukite šiuo adresu:

Pranas Juodis, 
928 W. 33 SL, Chicago, III.

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 Viclrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenai. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.
. ........................ . .............................. .........-4-... ....- ............................ -

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

K Warneke, 
951 W. 19th St., Chicago, Hl.

PARSIDl ODA: $150 įmokėti, $25 
į mėnesi ir nuošimtis nupirksi 2 fia
lų namą'po N 4918 Princeton avė., 
du 6 kambarių fialai su maudyne ir 
guzu. Kaina $1850.

F. L. LANGRIDGE,
7 West 17th St., S.W. kampas Stale. 

Tel. Oakland 733.

PARSIDUODA:—1714 Fifth Ave., 
3 keturių kambarių Halas su dide
le barne. Ramios neša $132; TIKTAI 
-500 įnrokėt, likusius sulig paran- 
kumo. Kaina *2400.

F. L. LANGRIDGE,
7 WVsl I7lb St., S.W. kampas Stale. 

Tel Oakland 733

DAILUS NAMAS ant I pagyveni
mų, parsiduoda arba išmainomas 
ant loto. Atsišaukite greitai.

AN T 3 pagyvenimų namas, raudos 
neša į mėnesį $44. Geroj vieloj. 
Parduosiu arba išmainysiu ant hi
to. Kaina $3500.

'Geo. Waslovas, 
3956 So. Rockwell St., Chicago, Hl.

Pajicškau savo dukters, Stanisla
vos Astrauskaitės, Kauno gub. Telšių 
pa v.,'Plungės par., apie 16 m. amž., 
juodų akių, pilkų plaukų. Pabėgo 
su ženolu iš Lietuvos žmogum apie 
35 metų vyru, mėlynų akių, pilkų 
plaukų, vidutinio ūgio. Antri metai 
kaip jiedu pabėgo. Kas pirmas apie 
juodu praneš gaus gerą dovaną. 
K. Astrauskienė, 1018 W. Miller St.,

Mason City, Iowa. *

REIKALINGA indų plovėja. Atsi
šaukite greitai.
3502 So. Ilalsted SL, Chicago, III.

Majestic Restaurant

REIKALINGI 3 siuvėjai prie vy
riškų naujų ir senų drapanų. 'Trum
pos valandos ir gera mokestis. Atsi
šaukite luojaus.

John Parnelski,
1601 S. Hermitage Ave., Chicago.

Pajieškojimas.

Pajicškau savo vaikų ir moters Agnic.škos Tautkienčs (Norbulaitės), 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaudvilės miestelio. Apir 35 m. Mėgsta mei
liai kalbeli su jaunais vyrais. Taipgi išsivežė ir šiuos tris mano vaikus 

•sunii: Bronius 11 metų, duktė Antanina 10 m. ir Ona 9 m. Vaikas tanr- 
siais plaukais, mergaitės šviesiais. 'Taipgi išsivežę kalikę, kuri labai ant 
žmogaus puola. Išvažiavo gruodžio 30d 1916 m. su lenku John Bell, 
kuris išsigėręs mėgsta rusiškai dainuoti. Manau, kad jie apsigyveno 
arba Cleveland, Ohio, Detroit, Mich,, arba Chicago, 111. Kas patemysH 
minėtus pabėgėlius^ praneškite man iki gegužes 29 d. š. ųi.; pirmas, kuris 
praneš, gaus $5 dovanų. Adresas: Kajetonas Tautkus,

1916 Canalport Avę., Chicago, Ill. ; '

GERA PROGA
Pirk narni) nuo savininko. 2 fia

lų, pečium šildomas, mūrinis. Lotas 
šalę, barnė. Gera vieta, prie parkų. 
Lengvas išmokėjimas, Jei norite, 
jųsų lotą priimsime vieton išmokėji
mo, jeigu jus turite lotą ant Bridge- 
porlo $1000 vertes. Kaina $5600. Len
gvi išmokėjimai. Kreipkitės laišku 
arba telefonu Lako View 7356 'Tele
fonu kreipkitės vakarais.

1'. Sbrolis
2335 Schoo] SI., ('hieago.

PARSIDUODA čcverykų taisymo 
šapa su gerais įrankiais ir elektros 
mašinomis. Senai išdirbta vieta. 
Pardavimo priežastis—mirtis drau
go. 3244 S. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA PUIKI ŪKĖ 
Pusantros mylios nuo miesto Paw 
Paw, Mich. 20 akrų su trobomis, 3 
akrai vynuogių, 1 akras visokių vai
sių sodnas. Pustrečio akro miško, 
likusi išdirbta. Gera vieta pieninin
kystei. Parduodu kartu su gyvuliais 
ir ūkės įrankiais arba lik vieną že- 
inę. Taipgi turime ir daugiau ūkių. 
Galima pirkti su mažu įmokėjimu.

PARSIDUODA pigiai 2 augštų murM 
uis namas su beizmentu, sankrova ir 
4 ramios. Namas geriausiame stovy
je; mėnesinė randa $53, prie 2 karų 
linijų, vertas $5,500. Kaina $4,700.

Z. S. MICKEVIĖIA, 
2305 So. Leavitt SL, ( hieago, III.

PARSIDUODA del 2 miegamųjų 
kambarių rakandai. 2 ąžuolinės ko
modos, bresines lovos, springsai ir 
matrasai. Valgomojo kambario bu
fetas — ąžuolinis. Vartoti 3 mėne
sius. Priežastis pardavimo — aplei
džiu miestą.
32 17 Emerald avė., 2 augštas, priekis.

AR NORI PELNYTI?
Parsiduoda namas ant 1 pagyveni

mų. Lotas 37x125. Bandos j me
nesį $38. Parduosi u, už $1900.

536 W. 29 SL, Savininkas, 
GEO WASLOVAS,

3956 So. Rockwell str Chicago.

PARSIDUODA saliunas iš priežas

ties ligos; pietų pusėj.

501 W. 32 St., kampas Normai avė., 

(.hieago, 111.

NORINTIEMS

PIRKTI
NAMA

Tai ji’ra geriausia proga. Turi* būti 
parduotas į trumpą laiką. . Naujas 
namas, 2 pagyvenimų, su visais in- 
taisymais, 15 mėnesių kai pstatytas. 
Parsiduos už $3100.00.

G. VIRBALA1TIS.
4514 S. Richmond St., Chicago. HL 

Tel. McKinley 3354.
REIKALAUJI AKINIŲ

PARSIDUODA:
$200 iki $500 įmokei, likusius laip 

kaip randą. '
3711 Emerald Ave., Randa $22 į 

mėnesi. -Kaina $1500.00.
3713 Emerald Ave. Randa $23. Kai 

na $1600.00
3745 Lowe avė. Randa $28. Kaina
$2J00.00.
371!) Lowe avė. Randa $15. Kaina
$1400.00. Taipgi mainysiin.

N. A. BLACKMAN, 
69 W. Washington št., Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO aukso mainos, 
2 namai ir biznis — bučernė ir gro- 
sernė; arba gal kas norite mainyti 
ant fąrmOs. Pardavimo priežastis-- 
savininkas paseno ir negali būti biz
nyje. Atsišaukite adresu:

K? J J Filjipovich,
670 W. 18th str., '/-Chicago, Ill.

; Phone Can^iIli2190.

F A R M O S 
Nepirkite farmų nuo 

agentų ar 
kompanijų 

Geriausiai ir teisingiausiai 
pirkti iš pirmų rankų.

Katalogą puikių žemiu prisiusiu 
DYKAI

Taipgi gero medaus galite gaut nuo 
farmu. Adresuokite:

M. WALENCJUS,
P. O. Box 96, Hart, Michigan.

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven
ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės
2024 S. String St., Chicago. Ill.

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučernė ir 
groserne su vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių koloniją. l£inu į ki
tą Užsiėmimą. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisą N 105.

ANT IŠMAINYMO Mūrinis namas, 
3 familijų geroj vietoj. Bus maino
mas ant mažesnio arba Vienos fa
in ii i jos cotlage’iaus.

J, Sinkus and Co., 
3151 S, Halsted St., Chicago, HL

Jeigu kenti galvoi •kandejtnit,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iš akl<,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga į kruvg, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
Iru skauda akys skaitant arba alavaal, linkarf

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 mlta 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
/kjklu fi^i>eci®.Hsit4A0
TfiMYKIT MANO UŽKASA.

1BO1 SOUTH ASHLAND A VĖ.
Kampas 13-tos gatvės
Valandos: nuo a ryto

Tel. Canal 5335.

DAKTARAS)“
Specialistas

WISSIG,
seno krajius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
■ NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfcJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YBA
I Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inlk.dų ir pu?lės, ulnuodljlmą frrauj*. Mm, 

ligai*, iaizdas, reumatizmą, b_alvo» skausmus, nkftun)nu« nugaroje, koačjim*. gvrhM* 
i ; akaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 41a tat 

; persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel j metų ir iigy4S 
5 tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedaliomis iii 11
■ .1856 BLUB ISLAND AVE., kawpu lt-to* gaL, virHJ Bsakes. T*L Caaal
MlgmmMgHMMEHEaMKn‘ \




