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AustTi? nori taikos PASKANDINO DIDELĮ 
ANGLŲ TRANSPORTĄ.

UŽPUOLĖ ANGLIJOS 
PAKRAŠČIUS.

PASKANDINO 11 LAIVU.
C

Paskandino 50 taikininky laivų
Paskendo 686 arkliai; žuvo 

ir žmonių.

Mobilizuoja daugiau milicija

WASHINGTONAS, bal. 2 
— Iš Quenstown Su v. Vals
tijų konsulis praneša, joge! 
vokiečių submarina paskan
dinusi didelį anglų transpor-

Paskandino apginklų pirk- 
lybinį laivą.

■j ----------------------------- -

BERLINS, bal. 2. — Iš 
Berlino pranešama, kad na
ktį iš 29 1 30 kovo dalis vo
kiečių laivyno užpuolė An
glijos pakraščius. Kelyje

Naujas vokiečių skraiduolis At- 
lantiko vandenyne.

apie 300 jūreivių nuo paskandi-

AUSTRIJA NORI TAIKOS ti didelis taikos šalininku su- 
4.

Talkininkai bile valandą ga
li padaryt “garbingą tai

sirinkimas tikslu užprotes
tuoti prieš džingoistų pas-

Viename

ministeris,

prisirengus prie taikos, ir 
talkininkai bile valandą gali

Žinoma, jeigu jie at-

“Mes nenorime būti suplėšy
tais, neigi patįs norime tai

kiame, kad šitą karę tęsiame

ta prieš mus”.

savo išlikimą. Kaip greit 
jos priešininkai atmesią mi
ntį parblokšti ją po kojomis,

jos pranešimas sako, kad bė
giu kovo mėnesio vokiečių 
submarines paskandinę 50 
talkininkų laivų —: viso 90,-

MILICIJOS.

milicionieriu.

lahomos

kur nors”

nešimu, vok iečių

limu.

TAIKOS ŠALININKAMS

Nepaisant to — šimtai žmo
nių susirinko po atviru

kalbas.

Ryto rinkimai

su Vo keti j a. Prakalbos tu
rėjo įvykti didžiulėje Grays 
svetainėje. Paskutinėje va
landoje tečiaus savininkai ė- 
mė ii: atsakė taikos šalinin- 
k am s s ve ta i n ę. Ne paisa n t 
to — apie septyni šimtai 
žmonių susirinko ant t. v.

kalbas. Kalbėjo socialistai 
ir šia]) taikos šalininkai. 
Smarkiai kritikuota šios ša
lie valdonai, kurie nežiūrint 
žmonių priešinimosi— sten-

Europos skerdynę.

riant su Vokietija, ar ne?

SHEBOYGAN, Wis., ba
landžio 2. — šiomis dienomis

rendumo keliu parodyti — 
nori jie 'karės su Vokietija, 
ar ne? Visi piliečiai, vyrai 
ir moters, yra kviečiama juo- 
skaitlingiausiai dalyvauti 
balsavime. — Balsavimo pa-

toriams Hustingui ir La Fo- 
llete, taipjau ir kongresma-

VOKIEČIAI KALTI.

joj papildęs saužudystę.

— Dar vienas “vokiečių bar
barizmo” pavyzdis. Šiomis 
dienomis 70 metu senis C. P.v

Carstensenes, (mažos kran

tuvio Vokietijoj,

nusi-

Kad ir moka meluoti tos

Uždare LOUVRE’O MU-

Bijosi vokiečių orlaivių 
užpuolimo.

CLEVELAND, balandžio 
2. — Vakar čia turėjo įvyk-

važiavo iš Newport News į 
Liverpool, Anglijon. Vežė 

.686 arklius ir nemaža karės 
pabūklų. Visa paskendo. 
Laivo įgula buvusi 112 žmo
nių — tarpe jų 68 amerikie
čiai.

Kai kurie laivo įgulos jau 
išsodinta Queenstowne ir ki
tose vietose. Dviejų valčių 
betgi stoka, apie jų likimą 
nesužinota. Abejojama, kad

Torpedavus laivą eksplo- 
davo jos katilai. Eksplozi
ja užmušė penkis žmones, jų

Laivas torpeduota be per
sergėjimo.

ATSISAKĖ PASVEIKINTI 
NAUJĄJĄ RUSIJOS 

VALDŽIĄ.

BERNE, balandžio 2.' — 
Šveicarijos nacionalė taryba 
77 prieš 24 balsus atsisakė 
priimti socialistų pasiūlymą 
—pasveikint naująją Rusi
jos valdžią. Tai butų per- 
raudona kadir tokiai demo
kratinei Šveicarijai — mano 
didžiuma tarybos narių.

PARYŽIUS BUS APŠVIE
ČIAMAS ALYVA.

Stoka anglių.

PARYŽIUS, balandžio 2. 
— Paryžiui tolydžio pradeda 
pristygti anglių. Delei tos 
priežasties buvo "sušaukta

kti r svarstyta budai — ap
šviesti Paryžiaus gatves a-
1 y v in ė m i s 4 e m p o mis.

DAUGIAUSIA LAIMĖJO 
CHICAGOJE.

kovo mėnesyj priimta į lai
vyną tarnauti 73 žmonės, 
New Yorke — 37, Philadel- 
phijoj — 34. Vadinas, Chica-

turėjo mobilizuotojai.

WASHINGTONAS, bal. 2 
Washingtone gauta žinių,

Louvre, ?

si galimų vokiečių orlaivių a- 
t a k ų. S k u b i a i ruošia m a 
re i k ia m o j i m uz ie j u i a psau - 
ga ir lt.

karęs Louvre muziejus buvo 
centru visų pašalpoj organi
zacijos Francijoje,

apginklų Anglijos pirklybi- 
nį laivą —* Mascotte, 1,097 to 
nu intalpos. Laivas paskan- 
dyta. Septyni žmonės pa
imta belaisvėm

Anglijos admiraltija šitą 
užpuolimą pripažįsta. Tiktai 
ji nieko nesako apie paskan
dinimą laivo Mascotte.. Ma
toma, slepia.

PASKANDINO ANGLŲ

Vežė paraką.

WASHINGTONAS, bal. 2 
— Iš Livęrpoolio pranešama, 
kad vokiečiu submarina tor- 
pėdavusi dar vieną anglų lai
vą — Snowden Range, ve
žusį iš Philadelphijos į Li
verpool} paraką ir maisto 
reikmenis. Laivas paskan
dinta be persergėjimo — ne
toli Hollyhead. Kilus laive 
eksplozijai užmušta keturi 
žmonės.

NAU.W‘ANGLŲ PERGA
LĖ -MESOPOTAMIJOJ.

LONDONAS, balandžio 2 
—Oficialis Londono praneši-

sumušę turkus Mesopotami
jos fronte. Anglai užpuolę 
turkų spėkas f šiaurę nuo 
Bagdado ir po atkaklaus mu 
šio atėmę nuo'jų miestą Ka
lant Felujah. Jie taipjau už
ėmę Deltauah, Sindijah ir 
Šeraban lygumas.

MILTAI Iš MEDŽIO.

Vokiečių chemikai išrado 
būdą padarymui maisto iš 
liepos bumburų.

— Iš Berlino pranešama, bū
tent, kad vokiečių'chemikai 
išradę būdą padarymui mil
tų iš liepos bumburų. Išras
tieji miltai turį tiek jau mai
stingumo, kaip ir paprastie
ji miežių miltai.

Naujausias išradimas karės mokslo srytyj — bevielio
telegrafo prietaisas ant vieno greitųjų automobilių. Tą 
t. v. “Eifelio bokštų” sulig noru galima padaryti augš- 

, tesu i u ir — antraip.

šia vienuolika talkininku laivu. 
Skraiduolio vardas paduodama 
“Jurų Aras”.

bu i gudrių priemonių 
mui savo aukų. Taip

malęs talkininkų laivą “Jurų A- 
ras” duodas ženklą', buk noris 
su juo kalbelies. Kuomet auka 
prisiartina šūvio atstume — jis

GAISRAS IŠSKIRSTĖ RU
SŲ SOCIALISTŲ PRA- 

KALBAS.

Nukentėjusių nėra.

CHICAGO, balandžio 2.— 
Vakar vakare rusu socialis- c 

tams laikant prakalbas sve
tainėje 1577 Milwaukee avė. 
užsidegė departamentinė 
krautuvė, esanti apačioj sve
tainės. Ačiū kalbėtojo per
sergėjimui publikoje nekilo 
panika. Esąntįs svetainėje 
apie 400 žmonių tvarkiai ap
leido degantį namą.

Nuostolių betgi padaryta 
gana daug. Tam pačiam na
me buvo ir Chicagos rubsiu- 
vių A. C. W unijos ofisai. 
Nenukentėjo.

I) ANUO J STOKA MAISTO

korčiukes.

STOCKHOLM/balandžio 
2.—Pranešimai iš Stockhol- 
mo skelbia, kad ir Danijos 
valdžia įvedusi taip vadina
mas duonos korčiukes. Esą, 
Danijoj stoka kviečių ir nu

Kiek pirmiau tatai jau pa-

i vesdamos korčiukes. Da
bar jas pasekė ir Danija.

Na, jeigu neutralėse šaly-

kyti apie kariaujančias ša
lis...

O TAI “APRIL FOOL”.

patėvis nušovė 
ir pats save.

ELYRIA, balandžio 
Vakar Muske su savo

su n u

sese-

viui Lester’ui “April fool”— 
ėmė ir parvertė jį. įpykęs 
patėvis pastvėrė revolverį ir 
ant vietos nušovė posūnį. 
Muskes motina sunkiai pa
žeista. Tuoj pribuvo polici
ja. Tada Lester apsibarika-

turėjo šūvių. Paskutine ku
lka jis pats save paguldė.
o io mcii t'y vein. iwid uv^vx 
vilties, kad pagytų.

Susirėmime sunkiai 
žeista du policistai.

Visokių žmonių esama

su

RYTO, balandžio 3, miesto rinkimai. Visi, kas tik 
turite teisės balsuoti, nepamirškite savo pilietinių 
priedermių atlikti.

Balsuokite visi už socialistų kandidatus, o ne už 
kapitalistų statytinius republikonus ar demokratus.

Tik socialistų partija yra tikroji žmonių—darbo 
žmonių—partija, ir tik jos pastatytieji kandidatai 
yra žmonių kandidatai. Tik socialistai, išrinkti j 
valdiškas įstaigas, rūpinsis žmonių labu ir nauda, o 
netarnaus žmonių išnaudotojų interesams.

Ant socialistų tikieto kandidatais į aldermanus 
pastatyti ir du lietuviai, būtent, advokatas KAZI
MIERAS P. GUGIS 4-toj wardoj (Bridgeportas), ir 
PETRAS GALSKIS 16 wardoj. Abudu plačiai či- 
kagiečiams žinomu vyru, abudu visuomenės veikėju, 
abudu kovotoju už žmonių teises, už darbo žmonių 
interesus. Tat atsakomųjų wardų lietuviai pasirū
pinkite, kad tuodu vyru, Gugis ir Galskis, butų būti
nai išrinkti aldermanais — atstovais i Miesto Ta-

REIKALAUS KARĖS 
PASKELBIMO.

GAVĘS $9,000,000, KAD 
SUTAIKYTŲ RUSIJĄ SU 

VOKIETIJA.

elgimosi.

WASHINGTONAS, bal. 2 
—Patriotingasai Massachu
setts valstijos kongresmanas 
A. P. Gardner smarkauja. 
Jis viešai pasigyrė laikraš
čių korespondentams įnešiąš 
šiandieninėj kongreso sesi
joj rezoliuciją, reikalaujan
čią paskelbti Vokietijai ka
re. Ponas Gardneris nebe-

LONDONAS, balandžio 2 
— Iš Copenhageno praneša
ma, kad naujosios valdžios 
išrinktas Pildomasis Komi
tetas suradęs, būtent, kad 
buvęs Rusijos premieras 
Sturmeris “nežinomais ke
liais” gavęs apie devynis mi- 
lionus dolerių —- kad pasida
rbuotų padarymui separati- 
nės (atskiros), taikos su Vo-

mosi. Taigi jis sako: “Aš e- 
su vienas tų, sentimentalių 
žmonių, kurie norėtų matyti 
mažiausia vieną Dėdės Ša
mo pėstininkų brigadą ka
rės linijoj (Europoj), kad 
suteikus talkininkams nuo
širdų pastumėjimą” ir tt.

Gardneris vietoj šukavimų 
— eitų ir suteiktų “pastumė
jimą” talkininkams? Maty
tume, ar daug jis gali.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
PERŽENGĖ HOLANDI 

JOS RUBEŽIŲ.

AMSTERDAM, balandžio

spondentas paduoda sekamą 
atsitikimą, turėjusį vietos 
netoli Vokietijos rubežiaus 
H Olandijoje. Būrys vokie
čių kontrabandininkų bandė 
slapta pereiti rubežių. Ho- 
landijos valdininkai revol

verių šūviais sustabdė juos. 
Tada kontrabandininkams 
pagelbon atėjo vokiečių ka
reiviai, stovėjusieji netoli 
Holandijos rubežiaus. Per
žengę rubežių jie atstatė 
prieš Holandijos valdinin
kus šautuvus ir privertė

vokiečiu rankose kontraban-

Naujasis ministerių kabine
tas darysiąs viską, kad iš
vengus kares.

STOCKHOLM, bal 2. — 
Užsienio reikalų ministeris 
Lindmanas išleido proklama 
biją, kurioje užreiškiama, 
kad naujoji ministerija 
darysianti viską, kad išlai
kius Švediją nuo karės.

PAGELBA SUV. VALSTI
JŲ PABĖGĖLIAMS.

WASHINGTONAS, bal. 2 
—Ispanijos valdžia gavo vo
kiečių sutikimą, užtikrinan
tį saugų kelią Ispanijos lai
vui, vežančiam iš Alexandri- 
jos Suv. Valstijų pabėgė
liams, esantiems dabar Bei
rute ir Jeruzolime, maisto ir 
mediciniškos pagelbos.

Beirute ir Jeruzolime da
bar yra nemaža Suv. Valsti
jų piliečių, kurie apleido vi
durinę Turkiją, tik negali 
dabar atvykti Amerikon — 
delei vokiečių submarinų vei 
kimo.

PETROGRADAS, bal. 2. - 
— Naujosios valdžios įsaky
mu bus perkelta į Petro ir . 
Povilo tvirtovę visi areštuo
tieji caro dvaro meilužiai, 
kurie dabar sėdi su buvu
siuoju despotu Carskoje Se
lo.

Vadinasi, ir panužiai gaus 
susipažinti su tomis sieno
mis, kuriose turėjo merdėti 

Įniksiančiai geriausiųjų ir 
pakiliausiųjų rusų tautos su 
nu. c

1

LONDONAS, balandžio 2 | 
—Žinios iš Londono skelbia, | 
būtent, kad po dabartinės 1 
karės Arabijai busią suteik- ; 
ta neprigulmybė. Naujoji j 
Arabijos valstybė busianti 1 
tokio jau dydžio kaip Indija. 
Vadinsis ji Arabistanu. Na- 
ujosios valstybės sostapile j

Tuo, vadinasi, Anglija pa- 
huosuosianti arabus iš po | 
turkų globos.

Tik kaip ten su Egiptu, In* | 
dija ir kt., kurias ji prisimy* 1 
nūs smaugia ? 3

Liuosuotojai, mat! . ||
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nevažiuokite į Hammond,

HARVEY, ILL.
Ten buvo daug įvairių klau-

Parapijonu vargai.
nešiu tik 2:

pirklibiniais Amerikos laivais:

visgi

ir darys, loštas gerai; bet dabar, nors ir

liaudies, ir plačiai atidarytas Jai 
kelias prie liuosybės ir žmonijos

gavo

First Lithuanian Daily in> America
Published Daily Except Sunday 

BY THE 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

neišdrįs slatvti nerimtus klausi- € *
mus.

Harvey’oš parapijonai 
labai nusiminę: Neteko 
ir bažnyčios.

tuoj užpirko lotus del bažnyčios 
statymo. Vadovaudamas buda-

sija! M. J. Šalčius.
Sekretorius Cent falinio Ame

rikos Lietuvių Komiteto, nuken
tėjusioms del karės šelpti.”

juos. Bet apsigynimui nuo sub- 
marinų nereikia didelio laivyno.

balsų puolimas pereituose rin
kimuose, kuri drg. K. puikiai iš
aiškino, ir antras - delko socia-

mo naujam, demokratiškams 
rėžy m ui.

tad mes ir streikuojame.
F. J. Turulis.

šįmet 
įmigo \

Rrais Liiluvig Dienraštis Amerikoje I 
Jįaldžia NAUJIENŲ BENDROVE inc. 
K J Kasdien, išskiriant nedeldienius

kauckns — Andriaus rol., A. 
Kupstys — Barono rol. ir T. Pet- 
kunailė Rukštienės rol. Trečia-

X. V AVA. IVUA-

Jauskas ir M. Dusevičia, nors ir

gužis Mcškiaus rol., R. Kirstu
kas Totoriaus rol. ir J. J. Bel
džiu s - Aleksos rol.
riausiai atsake ir lik

NAUJIENOS
The Daily Kfew

tos pusės nėra mažiausio pavo
jaus. Dalykas tame, kad Ame
rika jokių susirėmimų ant sau- 
sžemio neturės, o ant vandens 
taipgi negalima laukti didelių 
mūšių. Vokiečiai, suprantama,

viai su džiaugsmu sutiko žinę, 
kad galų gale nukrito retežiai

7:30 vakaro: tuomet bus aiški
nami sumesti dėžėn klausimai.

Paskiriame laike, ant estrados

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

Aentų savaitčje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje. metams $6.00, pusei mė
ly |3.50.

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

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

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

Outside Chicago, by mail, one 
year .......  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

(i ai ge- 
savo ro

Posūnis.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, Iii
Biiytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
ty) rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Rcdakjoriaus 
>ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Mes rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
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prievarta: važiuos Francijon lik 
tie, kurie norės.

ROCKDALE, ILI
Taip veikiant kaip bematant 

išnyktų iš musų tarpo visokie'
rcikalavo iš parapijonų: 1) — 
užrašykite vyskupui lotus, nes

Žinoma žmones sutiko

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

jau šiandie

bežiūrint to, Ame-
neperseniai vienas prisi- 
cęs “rojaus skystimėlio” ap

pasiuntinį čion su prakalbomis
leido parapijomis ir išvažiavo su 
savo gaspadine, kaip girdėt, i

tikrų gabumų, nemokėjo nu
duoti, nebuvo gana įsigilinę į 
savo roles, bet didesnė pusė jų 
nemokėjo gerai savo rolių, už

laivus
mli bu t i

šliubo kuni-

j Į[ Redakcijos Straipsniai |! stas kariaujančioms valstijoms. kuose” reikia šaukties prie anio- 
lo sargo. Ligone ne lik šaukėsi, 
bet ir namo parsišaukė “aniolą 
sarga.” Vytis patupėjo šaltojoj

les momentališkai parašė taip
gi drg. Kiselis, kuriam priguli

1 pagarbos 
ba\ imasi. J. B. Aglinskas.

Kelias 
taikos.

prie kaizerio.” Dabar mes ma
tome, kad ir Darbininku At-

kilbukams amunicija ir maistu. no daugiau pačios nefailuoti. KENOSHA, WIS.

nai išleido 
darni viso

raimi-
stai dar kitas pavyzdys. M.
London inešė biliu, kuris reika- C L
lavo paskirimo 20 milionų dolc-

bar nuo pačios pabėgo.
Vyčių kuopoj baisus

miesto, darbai ir

darnios i ypatingai i laika, bet mes neketiname

sustabdyt karę 
nuo sostu savo \

nuverst

kad išgelbėjus juos nuo bado. 
Kaip ir reikėjo laukti, valdžia 
neatkreipė į lai mažiausios (lo
mos. Visai kitaip ii elgiasi su

reikia jį iš kuopos prašalinti, 
perdaug viešai pasirodė..,

Balandžio 3 d. čia i vyks susi- 
4. <

rinkimas “sausųjų” su “šlapei- 
siais.” Bus tariamasi apie pa
naikinimu smuklių.

< c

išlaidomis. Tam
k u temis.

Jeigu apie lai sužinotų kuni-

Vienas vaikinas nuėjus i vie
no tautiečio saliuna išsireiškė už v

uždarymų smuklių, bei ponas 
saliunininkas jį taip užskurino,

Panašias mintis išr ma negu mes užsiminsime a- 
pie taiką: visų-mažiausia, a- Kodel taip daroma? Kodėl

Didžiausi priežastis, mano išma-

tra’1 aut pirmo puslapio trisprin- 
dinėmis raidėmis, kad socialistai 
vyčius mušė, o vyčiai lik gynė
si. Atkubęs Katalikas

lauk.

dentu.
korespon- kada eina karė, r 

duot kaizeriui.
pilalislai nori DE KALB, ILL.

savo susirinkime nutarė pa-

Mock u.

a, kad jie nenori net ir siu-

; i

daili kova su tamsumais. nešiu.
to.

Taigi, harveviečiams šįmet 
didelis nemalonumas: Velykos 
aiT.nasi, atsibodo pasninkauti, 
o juk ant silkes į dangų nenu-

duoti, nemoka tinkamai judėti,

jis negali būti kaltintas, bet jei-

( K ERO, ILI

Moterų veikimas.

taineje. iviu Moterų Pro-
< c

susivienijimo 9-ta

Kalbetojais buvo, p. M. Jur- 
gelioniene ir medicinos sluden- v »

ir antras laba’1 puikiai aiškino 
dabartinį moterų darbininkių 
pavergimų, nelik nuo besočių

dvasiškų teveliu, kurie visuomet

alsiliko del jo apsileidimo. 60 
kp. aktoriams jau tas nepirmie- 
na, jie kuone visuomet nemoka 
savo rolių, ir nors daug kartų

Režisicriavo J. B. 
is. SulTioravo P.

bai puikus ir indomus, ypač 
socialistams labai tinkantis, tik 
didžiausia bėda, kad jis labai 
sunkus v ra lošti, ne tik kad rei-

mažesnėms kuopoms nei ųeban-

senąją, tai leiskite man pa
sakyti jiems, kad jie gali pri
eiti prie taikos — tuojaus — 
vienu keliu: padarydami tą, 
ką mes padarėme, pasilmo
suodami nuo savo kaizerio ir 
nuo visų svajonių apie impe-

Tokioje-pat prasmėje ra
išo ir New Yorke einąs rusu

|>Mir”. Paskutiniu laiku jisai 
Lyra vedamas kraštutinių ra- 
| dikalų dvasioje, ir mes daž- 
j nai nesutinkame su jo tak- 
l[tika. Tuo maloniau mums 
lyra pastebėti sekamus jo iš- 
I vadžiojimus: “Mes siūlome 

ne karės, o taikos kelią. Te
gul Rusijos 
nepaliauja tai-

| liberalų valdžia nenorės jie- 
skot taikos, — tegul Rusi jos

ralų valdžia!”
Tokią nuomonę ’ Nauji 

nos” išreiškė jau
* 
t.

■L
F kaip savaitė laiko atgal (ko- 
| vo 23 ir 24 dd.). Jos nurodė, 
| kad revoliucijos sustiprini- 
f mui ir išplėtojimui Europo- 
pe reikia kuogreičiatįsios tai-

rpriverstų daba r t in ę 
|vo valdžią tuojaus 
[skelbt tokias taikos

pa-

llygas, kurios nenuskriaustų 
ir nepažemintų nė vienos ša
lies. Jos linkėjo, kad ir Vo
kietijos darbininkai kuoe- 

Energingiausiai stotų už to- 
Iki ■’s-pat taikos sąlygas.
I Bet skelbdamos šitas min- 
Btis, “Naujienos” pripažino,1

Mums

Musų supratimu čia 
pasakyta perdaug, 
rodos, kad teisingai!

karės laiku Vokietiją. Ar 
kaizeris bus nuverstas, ar

sijos, taip ir Vokietijos ii

tokias taikos sąlygas, už ku
rias stoja darbininkų klesa, 
ir priimti kuogreičiausiai.

k u o m e t - n o r s, matome, k a d 
šitokia taktika yra tinka
miausia Rusijos proletaria-

Vienok, kada mes iš-
(testeme ją, tai pas mus ra
dosi tokių socialistiškų reda
ktorių, kurie charakterizavo 
ją, kaipo “social-patriotiz- 
mą” ir p r i tarimą Rusijos im-

Skaitytojų 
Balsai.

nuomones Redakcija 
, neatsako.

KARĖ IR DARBININKAI.

kaiĮ) žmonėsKaip žmones vien t:K ir Kalba 
apie karę, kuri siaučia Europoj. 
Žmogus kalba apie tai ir purto
si, bet tuo pačiu laiku priduria, 

jogei
si,

gyvename. Vienok

žmogus, ir žiuri, jogei ir Amo 
x rika sparčiai rengiasi prie karės, 

khd butų klaidinga taktika, Jį gąsdina ypač tai, kad karei iš- 
Įjeigu Rusijos darbininkai tikus, ko gera, ir jam prisieis

liečius.

riais žuvo

Manvli,
v

laivus drauge' su ku

tuksiančius žmonių ?
Reikia suprasti kartų ant vi-

rikos darbininkai gins ne savo

nei ant nago juodimo; priešin-

A. Garbukas.

Korespondencijos
BLANFORD, IND.

, 1518 nr. nuo

Gerb. Redaktoriau!

raštį pasidalyti įspūdžiais su ru
sų visuomene, iššauktais pa sku
timais atsitikimais, tarp Ameri-

Puolimas seno režimo Rusi-

visose Amerikos lietuvių kolo
nijose, kurių yra apie 750 tūk
stančių žmonių, ir visur sukėlė 
entuziazmų ir nusistebėjimą.

dams ir kitoms paverg

prisiėjo kentėti tautos., tikėjimo 
ir kilmės priespaudą nuo miru
sių ininisterių: Muravjovų, Tol-

povų, Stolypinų ir kit. su ypa
tingu pritarimu atsisukusio da
bar nuo sosto Nikolojaus Roma
novo ir jo tėvo; del to tai lietu-

Kiek patyriau, čia gyvena apie 
50 lietuviškų šeimynų. Yra ke
lios draugijos, kurios veikia iš-

darbininkus, bet nevažiuokite 
- darbai eina blogai: maža mo-

moterims, Ivgiu liesu su Vvrais. 7 v c 7 <_ c s.

Kad jų draugai vyrai patįs lig 
,. T., . .' , ;

laiko pavergtoms, nemokšioms 
ir vis neleisdavo ir dar neleidžia

uosiams

liūs su visokiais pamarginimais, 
bet be įžangos.

Vadovaujantis visuomeniško 
darbavimosi centras l)e Kulbe

apie

sią la apsėstų žmonėmis ir 
Šančius kokias tai korteles.

liūgas. Kortelės buvo dedamos 
į dėžę su klausimo ženklu.

siu draugo.

- Tai įvairus draugų klausi
mai, kuriuos išaiškina draugas

vienų naujų lavinimosi būda:
Vienas iš draugų atsisėda nuo

šaliau, o susirinkusieji užduo
da jam klausimus, kuris juos

kad yra teisinga. Tokiu budu 
prisieina kalbėlius su kaialiky-

ru žmonėmis.
c

a

geresnes partijas”, ir t. p. Pu-

tad ir negalėjo išsilaik
j nokę iš jo “filosofijos

But labai gerai, kad visos LSS

bėjimus, nes lik tokiu budu ga
lima aiškiai pamatytį kas yra 
tikras socialistas, tikras darbi
ninkų draugas, ir, kas yra plau
kiantis pavandeniu žmogus.

Pasibaigus debatams, draugai 
išsiskirstė vakarienėj / Manęs 
prašė neišvažiuoti, bet palaukti

. ’ L N b

ja daug darbininkų, bet jie ne-

pa rengia grandioziškas prakal
bas Shlilzo svetainėje.

lieluviai, kuriems rupi sužinoti

J. Martin.

E. HAMMOND, IND.

Nevažiuokite į Hamond, Ind.

Gary, Ind., bet, nors streikuo
jantieji darbininkai Me unijistai, 
o kadangi broliškai laikosi vie-

ga, kuomet pučo nuo

kų, meluodamas, kad čia nėra

bininkai, pamatę, kad čia eina 
streikas, nestojo darban, nors 
kompanija mokėtų po $15XX) į

šiek tiek streiklaužių, bet tie iš 
dirbtuvės nosies neiškiša, nes 
nors streikieriai persekiojami 
policija /— streiklaužius pikie-

šiuomi aš prašau brolių dar
bininkų: neklausykite kapitalis
tiškos spauddš melų, buk čia ge
ri uždarbiai, nekliiusykite a^en*

Publikos kaip ant tokio vei- 
linvn mivzni i i L nnio 4)\/l ir

Gal dėlto publikos

suomene.
Visi susirinkusieji rimtai 

klausėsi abieju kalbėtoju. Mo-

Hali didelės prakalbos

supratusios • M. Londonas, ir kur buvo prisi-

prakalbos,

t

jimu.

prie kurios jau ’ vių Balsas. Kalbėjo dd. F. J. 
?s su pilnu isto- Bagocius ir M. Dusevičia. Abu

muštro viešose Suv. Valstijų 
mokyklose, antra prieš nesvie
tiškų maisto ir reikmenų pa
brangimų. Minėtas rezoliucijas

susi- j

J. Aceris.

SO. BOSTON, MASS.

“Du Broliu” ir dvejos prakalbos.

ra House Bostone tapo atlošta 
keturi u veiksmu veikalas “Ant L C

Geriausiai lošė M. Kazlauskas 
— Mikolo Kriukio rolėj, F. Ra
manauskas — Aktoriaus rok, F. 
Greviškis Bubnio rok, N. Janu-

čiutė — Kriukienės, F. Rama
nauskiene — Nastės, T. Brazai- 
tienė —- Onos, A. Višniaiiskas — 
Kreivažandžio rolėje ir M. Duse
vičia — Lukošiaus rol. Antra
eiliai aktoriai buvo: M. Januš
kienė — Natalijos rolėje J. Au*

Pub-

Kovo 23 d. Maynard Hall kal
bėjo drg. V. Kapsukas, prakalbas 
surengė 60 kp. Prakalbos tema

vo renkamos Rusijos revoliuci
jai aukos, kurių surinkta, ro
dos suvirš $10.00.

Raulinaitis.

Norint

Ko

Pi r k t i e s

'eikite į tas sąkro- 

vas, kurios skelbia-

si jūsų dienraštyje x

NAUJIENOSE

Kazimieras Gugis

taip ir civiliškUtst teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieros.

Namų Ofisas:
•IMI. VaiitodU 
yAnt lubų 

TA IM .
«*«**<*MMMMMMMl

Miesto Ofie&s:

Hiimtriifc
TO. UU



tuojaus

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATUS YRA GERESNĖS NEGU JAUNOS. Patarimas dykai.

PRANEŠIMAS.

4

Vi

plektro#

W. 18th

pietų. Ir

kankinamas

828

l)r.
JUS

sunkiu 
pjovi-

kimšimas 
duriuo.se, 
skausmai

fe

kimus 
ji m as ai 
dėjimas,

NUSILPNĖJE VYRAI: .Ar Jums stokuoja li
nksmumo, energijos 

ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėkų, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate nor

ma

HA5TEU£o^Y5TEH

Kuomet tikėti jus jaučiatės

LIKTUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS
K©* tori skaudančia* arba silpnas akle, © 
tfalvo* Mkaudėjinag. atoilankykito pau guu&Xt'

Dr. W. Yuszkiewicz
1156 Milr/«iukc« Avė.

Valanda*: Nuo 9 ryto iki © vakar*.
N*dėliomi* nuo ® ryto iki 1 p®

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į Iru

Room 203-209. Chicago. įsteigta 20 metų. jį(.;

- ofisai jrenjrti geriau ni'g-u kiti) šioje šalyje del jrydy m<: 
o nusistebėsite jeijęu yra gerinu įrengtas specialiHto ofi

mus arba astrus ska 
žarnose, ‘murinti nimo ir 
giiojanėio judėjimo, sinti

iš bite madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOI 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

VtfKX.

I

Tį

Tik 
alaus 
senumo, 
Canal 152

Tanedėlis, Balandžio 2, 1917.

Nariai Cook County Real Estate Tarybos

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

10x0
Sutaisytas ta formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Real Estate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

maino namus, lotus n* tarn m • 
Apsoitįjolii turtų nuo tifįnics.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

kampas Hoisted Drover 2-1

•pr 'k i a esąs stebėtinai pasekmingu -> 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger
klei skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
žalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

■■■ l> .!> 1W >■—.įĮ^Į

THE MAGIC SHOP. T
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos J 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi j 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą ’ 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASO

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina 

»

>»
»>

»)

>»

Anglų kalbos 
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos • 
Geografijos 
Pilietystės 
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:

4 ftr esate

visuomc-

Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietį. 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

3360 Emerald Ave. Chicago

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo \ isame pasau
lyj® t>®r pusę šimtmečio---25e. 
UŽ bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

« F. AD. RICHTEK A CO.
14—80 Wishiagtoo Street. Naw York.

Gydau

VYRUS
606-914 [)r. J. J on įkaitis

dargi žuvėja n lis

kaip 
ir tl.

Kraujo 
Ligų

liksi išvaizda, tamsus linkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas .apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimus po

Kraujo 
Ligų

Vartoja tei.ingą 1-mos, 2-ros ir 3-čics sta 
d i jos ; be skausmo; tikros pasekmės.

1’RlVA'rišKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
.   t--1“1"““™—» - įvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūsles, aš

DE L K A N KIN A M V JIJ
Daug kentančių vyrų ir mo

terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkiuės kirmė* 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokiu pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba daleiuj stučkinės 
kirmėlės.

740 W. M;

Ištikimas Specialistas,

Silpnas 
Nervuotas 
IHkriestas

Dr. W. YISSZKtEWICZ 35 So. Dearborn St., Crilly Building,

i -

a Tel. Canal 2118
$ Or. A. L Vuska §

Gydytojas ir Chirurgai 
1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

nim tuojaus.
tai

M*M**UIM****ri« a r j is tas trukdo laike miego, ar
turit.i kau -mą kryžmoje ir strėnose. Visas
šlapi: ii mo> i ne;■.ai':; gydau savo systematis- |
k u b udu.
R EC’ r A L Ii' .o >, fissures, fistulas arba kitos

z ai nų išėjimui lauk negalės gy-
doma le peilio. 1
RUP n RA pa ; vyrus gydoma be peilio ir

vaišinimo laiko.
Iš B Ė RIMAI lš prieža ties išbėrimo arba už-

lyginio aroa sutrukusių gyslų
K) da i laojaus.
RAM A I’IZM A S vi-ose jo formose kaip sutini-

sąnarių,

DR. M. HEHZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per Ifl me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo aStriaa ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius 
prietaisu*.

Ofisas ir laboratorija, 102K
St., netoli Fisk St.

VALANDOS :
8—8 vakarais.

Nuo 10—-12
Telephone Canal 3110

? Gyvenimas, 3412 S. Halsted st Ž
Valandos: 8—9 ryte, tiktai. V

&

po pietų.

Ur. Burgess

r.-iight Kentucky Deering Kye, l metų 
didelė $1.00 vertė tik už $2.95. Pašauk 
įmaukima dvkai be extra mokesties

WINES & LIQUORS
Brothers.

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galroa akaudėjlmi, 
nuolatos Tau ašaros krinta Iš akto, 
Tau skauda akyn, 
skaitant raldėa auaibega j krūvų, 
apauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu aklų,
tau skauda akya įkaitant arba ai«va*l( laxSULTl

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu 
. ■ .reikalinga* akinttj.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aktų, kuris tnri 1S 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje, Stiklai šlifuoti sulin Jųsu aki® 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina,

J1OMN J. SMETANA
TXJkiu SpecĮalistaM

TP.MYKIT MANO UŽKASA.
leoi SOUTH ASHLAND AVE.

Kampa. 18-too gatve. Ant Platt’. Aptlekoa 2-rąa a«atat», 
Valandoa: nuo I ryto UU * va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 13

Te). Canal 5335.

Telephone Turds B02JS

Dr. M.Stnpiiidd 
310® S<>. Morgan Chicago, S 

VALANDOS: nuo 8 11 H- 0
ryto, nuo S iki 8 vakare.

TeL Drover 704$

Dr. C. Z. Vezel is
UEiiim araiBij

Valandos: n«G 3 ryto Bd

47)12 S©» Ashland Awe. 
arti 47-!os gatvUa,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

• Vodeviliaus Permaina: 
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
KALSTEI) ir 12-ra GATV&

Phono: Yard* 411A

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis isegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščių* 
kuomet pranyksta r* 
gėjimas.
Mes vartojame page 
rin ta Ophthalmomet©) 
Ypatinga doma atkrei 
piama i vaikus.

Valandos: Nuo » ryto iki » vakar*; 
®i» nuo 10 iki 12 dienią.

<449 S. ASHLAND AVEU kanapa* 47 HH1

omojas ir ramios i
SpecSaHstns moteriškų, 

vyriškų h4 vaikų ligų
V 
b

Ofisa* Ir Gyye'filzaa* 3
3600 S. Haisted St., kamp 36 at
Ofisui* atdara* iki lt tai. ryto, 1—8 
po piot ir vakarai*.

Telephone Drovis 4S74

Gyvenimas ir (niso
SI 19 S. Morgan St., kerte S3 Mft« 

Chicago, Ill.
Specialistas anfc 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Lig* 

Ofiso valandos*!
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi»t 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards (187

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligo$

Eloktrlškn Dln^nozn Ir Gydymą* 
Speciali&ka medicina nuo 

uftnuodijimo kraujo

Vandsriola Mcdega Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-roa Rttv.

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vok.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Žmogau, kiek metų tu turi? 
Ar Jus neperžengėt gamtos įstatų?

Metai nepermairio jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami tris.desimfs, kiti jau
ni septyniasdešimties. Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingu. 
Kaip senas JUS jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms ar
dyt. JŲSŲ gyvenimą būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savųjų? 
AR JUS sergate nuo užnuodijimo kraujo, žaizdų burnoje, žaizdų arba vočių, 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo,''skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo ranku ii' kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo, guodiniosi 
strėnose, rankose arba šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindamiesi ? 
PRADeKI'T TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudingo gy
dymo (ir ikšiol da tebeserga pasulidinusia liga), negu man butų užmokėję. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RIkIKUOT SAVO ATEITI 
IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jus per 
savaites ir mėnesius gydytos, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 
dčtčs ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pas mane 
ir leiskit man jus pinai išegz.aminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir aš apsiim- 
siu jus gydyt, ir suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai ir tikrai.

VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina, kad

PASEKMINGI

St., Room

h

Telephone Drover 9693

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Hpo«iM!listo0 Motoriikig, VyrUki, Valkoj 

ir vinv chr»Miik«| Ilgų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 no piety, f—8 va
kare. Nsdūliomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

Telephona Humboldt 127#

M. SABUI) M. D.
Senu* Ruso* Gydytojau ir ChlraraM.
Specialistą* Moteriškų, Vyrilkų Ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Liaų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampa* North Ava., Kambary* Š0U.
VALANDOS: 8:80 iki 10 H ryto;

1:80 iki K ir 7:8© iki » vakare.

o

ženklas Rankos Saugume 
Chicago Clearing House

Dr.. Po Vitins Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted HinwL 
Tel. Drover 7179 

9—11 išryto; 
vakare.

VALANDOS:
2—5 po pietų ; 6—9 

GYVENIMAS: 3341 8o. Ūmiom Ay® 
Tel. Yards 537.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atmintį, prastų regėjimų, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mų, katarų, prakaitavimų ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimų, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
sky! imas, dusulis, spuogai, ru
di plėmai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus gurė
tumėte būti, jus reikalaujate

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirm y bes.

as patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikra medikališką patarimų ir 
gydymų be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

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

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

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktiškų patyrimų kuomet jus 
mok ysitės.

Elektra varomos mašinos mu-

Jus ęsate užkviečiami aplanky- 
ir pamatyti musų mokyklų bi- 
laiku — dienų ir vakarais ir 

gauti, spcciališkai pigių kainų lai
ke šio mėnesio.

Pctrenos daromos pagal Jūsų

Mat proga išmokit angly kalbos, per laiškus arba klescss
... KORESPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekviena* galt U moki!

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų »utai»yt< 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paramtus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lam 

. Geresniam persitikrinimui, »iun- 
, „ su daugeliu paaiškinimų KATALOG4.
I DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimut 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musų ««. 

$J| kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi> 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksly 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau *uprantnnU»)«*i 
turimo GRAMMAR ir HięH SCHOOT.Ksky rius.

Viską* Hiškinaiun Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th 8t.

LaiAkus adresuoki!: American School of Languages/1741 West 47th St., Chicare, LL

Į- ..;!...' - . ..

jK|b? Atnotlcatil.ichool
of Latiffuaįięs

P H 6
AwverlkonIVKn 

Mokyki*

g DYKAI
jfj C«0*«0itl(.NOI»

11
M kuris nori greitai išmokti Ai 
M kytiea i mokyklą ypatiškai. 
u Čiame gražiai iliustruotą, su

S
Ei

8

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
| Ant Durų, Lentų BŠertitj Ir Stoginio Popteros
I CARR BROS. WRECKING CO.
j 3003 303d S. Hoisted St., Chictg»,IiI

Egzaminacija ati-

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

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

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevator}. Kambary* 122.
Prieš North American Cafe.

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

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidešimts Mėty.

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

matykit su juo tuojaus.

Bankos, priklausančios prie 
cagos Clearing House yra po jos idh 
sargia priežiūra. Laikas nuo laibi 
bent sykį j metus, Clearing Howx^ 
revizoriai nuodugniai iština 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. V6* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, boRh 
dai, mortgager ir kitos apsaugos »iwhi 
žiurinimos ir patikrinamos; pining 
kituos bankuose patikrinti ir knygoj! 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
t ė gali but knygose parodyta. Abejo> 
tina tvarka arba atsargumas* y»< 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nasHfc 
ja savo Clearing House teisini, M 
yra ženklas, jos abejotino stovi*.

Tiktai tvirčiausius ir saugiascMt 
bankos gali but Clearing House 
riais.

The Chicago Clearing House prW 
žiūros užmanymas tapo įvMJteį 
pirm dešimt metų, ir nuo to Jal>$ 
nei viena Clearing House beabg 

nesubankrutijo., Reikalui esa*b 
Clearing House bankos ateina vfib 
na kitai su pagelba.

'The American State Bank p rikiai 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudo, 
teišeini ir išduoda penkias pi 
skaitąs į metus.

Ji taipgi yra po valstijos priefite 
ra, yra reguliariškai tyrinčjama h 
kas melą išduoda penkias pilnas ap
skaitas Bankinei Valdybai IlliaaM 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiolje bankoje yrį 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bon dus po $100.00 ir $508.86.

Šis bankas yra atsakančiam!! 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkH-* 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,$WLfc&

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loora?S į# 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedėliais, Kctverfltlf k 

Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

VyrišKu Drapanų Bargenat
Nauji, neatimti, daruti 

kymo siutai ir overkotai, vertė* Ewef 
$30 iki $50, dabar parsiduods 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti rstavi nuo 151$ ifl 
$35 siutai ir overkotai, nuo iię? 
18 dolerių.

Pilnas pasirink Įmes kailiu 
ty overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir avrr* 
koats ,vertės nuo f25 iki $85, 
$5 ir saigšČiau. Kelnės nuo 41.H IM 
$4.50. Vaikinama liūtai nuo 
iki $7.S0.

Atdara kasdieni, nedėUomhb Įr tft* 
karais.

S. GORDON 
141! 8, Halstad SU Cb

A

tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 
METODOS iKgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaŲ> galima trumpiausiu laiku, visas privatiš- 
kas ligas, kaip Lai Užnuodijamą Kraujo, Štricturą, Pulia- 
virną, žudymų, Švaros, Nutekėjimą, Nustojimą spėkos, 11c- 
morrhoidus, Silpną I’uslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikra Importuota 01 A
Prot Ehrlich’o ‘ O V O “ <7 i

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Pbylaroges, Serums, Bacterins ir 
do pozityviškas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo.
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio i Sveikatų, Stiprumų 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatve, Kamp. Congress,
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8.NEDĖU0MIS nuo 10 iki 2.

ti., kurie paro-

bu Dr. Whitney 
ir Laimę. Paai-

Chicago, Ill.

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. KiekviaB&* 
guli juos turėti. $5 iki $208^8. 

Moters ar merginos, ar vedf ar.
pavienius, senos ar jaunos.
Ales skoliname del Stockyarihg 

šapos ir dirbtuvės darbininky, 09- 
ležinkelio klerkanis.ir tt.

Paskola ant algos padaromi | | 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 yfS- 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, Sankrovos įren 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinime 
nepaisome ką jus turite ari 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis maUav* 
šia mieste. Tas yra delko HP 
tunte veikti su mumis. Mes kvt>. 
čiame jus pasiteirauti musų at- 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
c

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-to.h gtv., 2-raa
Telephone Drover 2114,

■sbw-jp*-*®

MOKYKIS SIUT MOT ERIKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti naminius
tus arba aprėdai us. Dlphfwufeg 
kiekvienam, kurt
Valandom dienų arba vakaj&lit 
del jūsų paranknmo.
išmokiname jut slut 
drabužius.
DHESS MAKING COIJLMGBBt 

233h Wo Madison r. Wtwtarv k.% 
lOt Katvi.

SARA PATEK, MOKYX©^

Ui CM

«

r

» t

II 
i

VISKIO 
^SMOMHA 

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradinei 
ligi augflčiausiah teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSL 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedy8tčs,l)ailiarafiCio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3100 So.Halsted St.,Cliic^)

JOSEPH G. WOLOH R
LUSTU VIA ADVOKATAS K

Nusipirk Mosties
TAI BUSI G RAŽUS t Ją išdirba 

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

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

G

kij)r<.Kf >1'7 H’4 L'fttmrr) ) Jf*
29 So. La Sall* SL, OBiearo. 11. 

T«L Cantral ttJO’M’ Atoxrs.: 
ninko, k«tv*rgo ir *u.b*tx» v*jLar».k 
f Iki 8 vai. vakare, pa nu»wri»i * 
)lk» >*)LWAU.KliLi CIiGbxv

•’t.) HnwlxoMt

WhLTISK F. COMMEWI 
ADVOKATAS 

KBCTOK »uil»ln«

ChlcA**, III.
HkOBM Central «1»T tr KUM

duriuo.se


CHICAGOS ŽINIOS
INDOMUS SUSIRINKIMAS.

Kovo 31 d. 7:30 v. vak. Ap- 
vezdos Devo bažnyčios skiepi' į- 
vyko depozitorių susirinkimas 
buvusio bankieriaus Mykolo Ta- 
nanevičiaus. Depozitoriai. ma
tę apgarsinimuose, kad bus pra
nešta apie išmokėjimų pinigų, 
skaitlingai susirinko. Susirin
kimas betgi atsidarė tik apie 9 
vai. vakare. Buvusis bankierius 
M. T. pasakė susirinkusiems de- 
pozitoriams, kad jis turįs gera 
projektų, ir jeigu depozitoriai 
priimsiu jį, tai laimėsiu, o jeigu 
ne, tai jo, M. T., sąžinė liksianti 
gryna.

M. Tananevičius pasiūlė susi
rinkusiems išanksto priruoštas 
blankas, ant kuria depozitorių 
prašė pasirašyti ir gauti pinigus 
—dešimt centų nuo dolerio. 
Daugumas žmonių suprato, kad 
tai jie gausių dešimtų procentų, 
kaipo palukų, bet advokatai ė- 
mė aiškinti, kad gavę po dešimt 
centų nuo dolerio jie užbaigsiu 
visas savo sąskaitas su M. T.

Kuomet vienas depozitorių už
klausė, kas apmoka tiems gud
riems advokatams už šilų “sky- 
mų”, nei M. T. nei niekas kitas 
nepaaiškino.

Depozi toriai Tananevičiaus 
pasiūlytojo pieno — išmokėti 
jiems po 10 centų ant dolerio, ir 
kvitą — ■ nepriėmė. Reporteris.

KĄ NUVĘIKĖ PASKUTINĖ 
MIESTO TARYBA.

Utarninke naujų aldermanų 
rinkimai. 1 )augelis senųjų tary
bini nebesugrįš. Miesto taryba 
bus atnaujinta. 'Pailgi baigian- 
ties senosios tarybos terminui 
bus neprošalį pažvelgti, kų ji y- 
ra nuveikus.

Pirmiausia, senosios tarybos 
aldermanai priėmė rezoliucija, 
kad Suv Vaisi, kongresas turi 
įvesti šioj šalyj priverstinų ka
reiviavimų, kurs visųsunkiausia 
užguls ant darbininkų pečių.

Senoji taryba betgi atsisakė 
paremti rezoliucijų, reikalavu
sių, idant kongresas nutartų, jei 
karė kiltų, surašyti vardus visų 
šios šalies piliečių, turinčių po 
daugiau kaip $100,000 metinių 
įplaukų ( Toji priemonė norėta 
pravesti tuo tikslu, kad turtin
gesniems butų daugiau karės 
sunkenybės užkrauta).

Senoji miesto taryba parėmė 
rezoliucija, kuri reikalavo, kad 
Cbicagai butų duota savyvalda 
svaiginančių gėrimų reikalų 
tvarkyme. (Mat Illinois valsti
joj yra stiprus judėjimas, idant 
butų panaikinta svaiginančių gė
rimų vartojimas ir išdirbinėji- 
mas. Gi pačioj (.bieagoj, prie
šingai, didžiuma yra girto biz
nio šalininkų. Taigi, daboda
ma saliunininku ir bravoru sa- C 4
vininku interesus, senosios tarv- 

C V'
bos aldermanų didžiuma ir pri
ėmė rezoliucijų, reikalaujančių 
Cbicagai savyvaldos svaiginan
čių gėralų reikalų tvarkyme.)

Priėmė bilių, reikalaujantį, 
kad namu slogai taipgi butų va
lomi.

Sulaikė kaikurių aldermanų 
pastangas pridėti daugiau mo
kesčių savininkams vežimų, nu
samdomų miesto darbams dir
bti.

Priimta ir atmesta keletas ki
tokių sumanymų.

Peržvelgus senosios tarybos 
darbus reikia pripažinti, kad di
džiumai aldermanų rūpėjo ne 
tiek miesto gyventojų reikalų 
gynimas ir atstovavimas, kiek 
didžiųjų korporacijų. Tikrai 
stovėjusių už rinkėjus aide r ma
nų visoj taryboj buvo vos trįs 
ar keturi — xlu socialistai (kurie 
tik du ir buvo ten) ir pora nis 
prigulmingų aldermanų, kurie 
naujon tarybon nebepateks, ba 
dar pirmuose balsavimuose tapo 
sumušti.

Vienas socialistų aldermanų,

būtent Bodriguez pasiliks ir nau 
joj taryboj. Gi antrasis, būtent 
Kennedy, turės būti naujai iš
rinktas. Prieš jį tai šiuo laiku 
smarkiausių agitacija ir varo 
kapitalistų laikraščiai, ypač Tri
bune. Mat Kenedy buvo vienas 
tarvbos vadiu, kurie ne syki iš- *. € v <.
vilko eikštėn mėginimus pasi
plėšti miestų turtų.

SOCIALISTAI TIKISI LAIMĖT 
SEKANČIOSE WARDOSE:

dešimt septintoj. Devintoj kan
didatu į aldermanus yra John
son, 15-toj Engdahl, 27 — 
Kenedy.

Devintoje wardoje randasi 
Pullmano dirbtuvės, ir keletas 
kitokių didelių dirbtuvių. Taigi 
ten randasi daug fabrikus prole
tariato, prielankaus socialistams 
jau nuo sena.

Penkioliktoj wardbj paskuti
niuose rinkimuose socialistas 
Bodriguez praėjo absoliutišku 
daugumu balsų. Taigi tikimasi, 
kad ir Engdalhl taipgi praeis. 
Juo labiau, kad jisai yra žino
mas rinkėjams kaipo laikrašti
ninkas, nuodugniai pažėstųs mie 
sto reikalus, ir dar todėl, kad jį 
remia ne vien socialistai, bet ir 
šiaip progresyvesni ir švaresni 
žmonės.

Dvidešimt septintoje wardo
je eina perbalsavimui visųncap- 
ke nedarniausias kapitalistams 
aledrmanas Jobu S. Kennedy, 
kurs pasižymėjo tuo, kad prive
rtė gatvekarių kompanijas nu
sileisti prieš savo darbininkų rei 
kalavimus, kurs paskui nemaža 
nesmagumų pridarė telefonų 
kompanijoms, pri rodydamas, 
kad miestui paėmus telefonus į 
savo rankas, gyventojai galėtų 
naudolies jais mokėdami tik po 
1 centų už pašaukimų, o ne po 
penkis, kaip kad dabar moka
ma. Ir dar keletas dienų atgal 
aldermanas Kennedy buvo vie
nas tų trijų ypatų miesto tary
boj, kurios sumušė į dulkes gat
vekarių kompanijos užmačias 

gauti 50 metų kontraktų, arba 
kitais žodžiais tariant — api
plėšti Chicagą ant $300,000,000.

Prieš Kennedy tad ir yra va
roma smarkiausia agitacija. Bet 
iš kilos pusės, už tuos pačius Ke
nnedy darbus miesto taryboj, už 
kiniuos taii> nekenčia jo kapi
talo klapčiai — už tai jį remia 
ne kapitalistai jo wardos rinkė
jai. Už tuos darbus didžiuma 
tos wardos gyventojų ypačiai ir 
remia Kennedy. Ir reikia tike- 
ties, kad Kennedy ir vėl bus mie
sto taryboj.

TRUPUTIS SKANDALO.

“Submariniškas” pasibučiavi
mas, o kunigas—jo išradėjas.

Oak Parko episkopalų bažny
čios parapijones turi dabar a- 
pie kų pasiplepėti. Mirkčioja 
kita kitai akutėmis ir patylomis 
pajuokomis diskusuoja klausi
mų apie “povandeninį pasibu
čiavimų“, kurį išradęs kunigėlis 
Era neiškils Godolplnn.

Dalykas toksai. Tūlas John 
W. Goodspeed užvedė bylų prieš 
savo jaunų pačiutę Magdalcnų, 
norėdamas gauti “divorsų”, dėl
to kad Magdutė esanti jam ne
ištikima. O kad ji neištikima, 
tai teisme liudijo p-lė Iva Wal- 
terytė, sakydama, kad Good- 
spi'edo žmona, Magdutė, labai 
mylinti kunigėlį Franciškų, o 
pradėjus jė labai mylėti po to, 
kai kunigėlis torpedavęs ja po
vandeniniu bučkiu...

Pasak Walterytes, Magdele 
Goodspeediene pati jai išsipasa
kojus, kaip juodu su kunigu 
Franeiškum mylisi kaip juodu 
eidavę kartu ežeran maudylies 
ir čia, panėrę po vandeniu, bu
čiuodavęsi. Meilės būdavę ne 
tik po vandeniu, bet dar daugiau 
ant sausumos, ir poni Goods

peediene, apkainuodama kuni
gėlio amūrus, dovanojusi jam 
deimantinį žiedą ir kitokių bra
ngenybių. Kad vyro nebūdavę 
namie, tai Magdelė (liudininkė 
tuomet gyvenusi pas Goodspee- 
dus) įnikdavus kunigėlį telefo
nu ir kalbindavusi jį maž-daug 
taip.

-Pranuli, mieliausias, ar tu 
vis daU myli mane taip, kaip aš 
tave kad myliu?..

Liudininkė pasisakė, kad ji 
bijodama skandalo, rašius ano- 
nyniu laiškų episkopalų diece
zijos vyskupui, bet nieko neiš
ėję.

Kunigo Franciškaus, to “snb- 
mariniško bučiavimos“ išradėjo, 
teisme nebuvo. Kad vėliau lai
kraščių reporteriai jo klausinė
jo apie tuos povandeninius bu
čkius, kunigas užsigynė. Jis, 
girdi, gerai pažįstas ponių Good- 
speedienę, bet niekados jos slib
iną ciniškais bučkiais netorpeda-

CHICAGOS “PATRIOTŲ” 
MITINGAS.

S u baloj Audii toriu me Chica- 
gos kapitalistai ir jų samdyti- 
niai surengė didelį mitingų, ku
riame išnešta tapo rezoliucija.

Rezoliucijoj paremiama Wa- 
shingtono valdžios pertrauki
mas ryšių su Vakietija, reika
laujama įvedimo šioj šalyj vi
suotino kareiviavimo etc.

Indomu tečiaus kalbamoje re
zoliucijoje tai, kad neminima, 
jog, kongresas privalo paskelbti 
karę vokiečiams. Ypač tatai in
domu, kad visa kapitalistų spa
uda bent pastarąsias dvi, tris sa
vaites tik ir šaukė, jog Suv. Va
lstijos turi nieko neatidėlioda- 
mos paskelbti vokiečiams karę.

Chicago j atidaroma 
aviacijos mokykla.

Chicagon atgabenama du ae
roplanai mokinimui norinčiųjų 
lekioti jais, mokinimui valdyti 
juos.

Illinois farmeriai 
organizuojasi.

ShcTnR>R viešbutyj subatoje 
įvyko farmerių konferencija, 
nutarta organizuoti farmerių 
kliubus kiekviename Illinois va
lstijos miestelyje.

Illinois valstijos aviatorių 
kliubas pasiuntė Wilsonui tele
gramų, kurioje sakosi pavedus 
valdžiai visus savo aeroplanus, 
jei jie reikalingi bus šalies ap
saugai.

Geriau tuoj 
numirti.

Daktarai pasakė Tony Falke- 
nbergui, kad jam, bepaliko tik 
du mėnesiai gyventi. Folken- 
bergas, užgirdęs daktarų nuos
prendį, pasiėmė revolverį, išėjo 
ant kiemo ir nusišovė. Nebe
laukė, vadinas, nė dviejų mėne
siu. c

American Multigraph Compa
ny užvedė bylų prieš įpėdinius 
Fritz von Frantzius. Kompani
ja įieško 9 centų; gi bulos užve
dimas kaštuoja kompanijai — 
$1.60.

Taikos šalininkų dele
gacija Washingtone.

Iš Chicagos išvažiavo Wash- 
ingtonan delegacija, kuri reika- 
alus, kad Washinglono valdžia 
neįvellų šios šalies karėn su Vo
kietija.

Išvaižavusių tarpe yra ir vie
nas lietuvis - p-nas Kl. Jurge
lionis.

Traukinys užmušė dvi 
moterį ir vaikų.
Baltimore and Ohio pasažierinis 
traukinys užmušė dvi moterį ir v
kūdikį, važiavusius autoitiobi- 
liu. Nelaimė atsiliko tuoj prie 
Indiana Harbor, Ind.

Chicagos moters reikalauja 
priverstino kareiviavimo.

Grupa chicagicčių moterų iš
leido atsišaukimų į kongresų, 

kad jisai įvestų šioj šalyj prive
rstinų kareiviavimų.

Reikia betgi žinoti, kad toje 
grupoje priftlauso tik tokios po
nios, kaip pati Chicagos stock- 
yardinio barono, Armour’o, e A
Swift’o, gubernatoriaus Lawde- 
no ,mayoro Thompsono ir kilos 
joms panašios.

Maisto riaušės 
nesiliauja.*

Ir subalos vakare policija tu
rėjo nemaža darbo bevaikydama 
minias moterų biednųjų gyven
tojų kvartaluose nuo maisto 
krautuvių. Keletas areštų pada
ryta.

Washington ir Jackson par
kuose prižiūrėtojai padirbo 144 
naujus namelius paukščiams.

Kaikurie giesmininkų jau su
grįžę ir renkasi guštas.

Chicago j atidaryta Raudonojo 
Kryžiaus skyrius adresu 112 W. 
Adams Str. Skyrius rūpinsis 
teikimu pagelbos toms mote
rims ir vaikams, kūnų tėvai ir 
vyrai tapo pašaukti kariuome
nėn. Bet ar parūpino tasai sky
rius užtektinai visa ko?

100 paimta 
kariuomenėn.

Rekrutų centro oficieriai pra
neša, kad užvakar 100 žomnių 
paimta kariuomenėn.

Taikos šalininkai 
juda taipgi.

Chicagoj gauta specialės ins
trukcijos kų turi veikti taikos 
šalininkai kovoj prieš militaris
ts.

Instrukcijos liepia tiems, kas 
gali, traukti į Washingotnu, kaip 
ten susirinks kongresas 3 ba- 
alndžio. Beto, rengti protestui 
prieš karę mitingus, išnešti re
zoliucijas prieš karę, kur tik ga
lima. Rašyti pavieniai laiškus 
prezidentui ir kongresmanams 
su protestais prieš karę, rinkti 
pinigus kovai prieš karę.

Hy Eickoff, biblijos klesti mo
kinys, tarnavęs Henvotin špito
lėje apvogė tų įstaigų ant $100 
grynais pinigais. paėmė čekį 
$500 ir išnešė brangių dalykų 
vertės $1,750. Detektyvai jį su
gavo M ii wa ūke j e.

Brangakmenai priklausė p-iai 
Bernice Nclce, ligonbučio paci
entei.

Iš detektyvų, kurie gaudo 
automobilių vagis, pavog
ta automobilius.

Kasdien atsitinka, kad vagi
liai nuvažiuoja tai vienų tai du 
ar tris, o kita dienų ir daugiau, 
automobilių. Bet, kad policistų 
ir dar tų, kurie patįs gaudo au
tomobilių vagilius, kad kas nors 
nuvažiuotų jų automobilių, to 
tai dar ikišiol nesigirdėjo ir Chi
cagoj e.

Bet užvakar lai atsiliko. De- 
leklivų automobilius stovėjęs 
priešais miesto salės duris neži
nia kur dingo. Kuomet pražu
vimas aulomobiliaus tapo paste
bėta, driekti vai lik rankas iš
skėtė.

Well, matyt, kad ir jie nuste
bo. Ištikrųjų, stebėlinesnis da- 
...........        ■.■—...m

Pajieškojimas 

Pajieškau savo vaikų ir moters Agnieškos Tautkienės (Norbutaitės), 
Kauno guli., Raseinių pav., Skaudvilės miestelio. Apie 35 m. Mėgsta mei
liai kalbėti su jaunais vyrais. Taipgi išsivežė ir šiuos tris mano vaikus 
—'sunu: Bronius 11 metų, duktė Antanina 10 m. ir Ona 9 m. Vaikas tam
siais plaukais, mergaitės šviesiais, 
žmogaus puola\ 
kuris išsigėręs mėgsta rusiškai dainuoti, f“ 
arba Cleveland, Ohio, Detroit, Mich., arba Chicago, Ill

# minėtus pabėgėlius, praneškite man it” 90 a £
praneš, gaus $5 dovanų. Adresas:

Taipgi, išsivežė, kalikę, kuri labai ant 
Išvažiavo gruodžio 30d 1916 m. su lenku John Bell, 

Manau, kad jie apsigyveno 
, IR. Kas patėmysit

iki gegužės 29 d; š. m.; pirmas, kuris 
Adresas: Kajetonas Tautkus,

1916 Canalport Ave., Chicago, Ill.
■■ ■*

Iykas butų tik nebent, jei vagi
liai pavogtų patį miesto policijos 
viršininkų.

Randai
SANKROVOS ant randos: 1836 - 

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

Tclefonuokit Midway 5797. 
Chicago, Ill.

PASIRANDAVOJA sankrova po 
N 1957 Canalport avė. Atsakančiam 
žmogui duodu gyventi 2 mėnesiu dy
kai. Atsišaukite:

('has A. Schoessew
4831 N. Central Park avė., Chicago. 

Tel. Monticello 4750

ANT RANDOS — garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti. 
Janitoriaus patarnavimas. Klaus
kite janitoriaus. 729 W. 18lh Str.

Chicago.

PASIRANDAVOJA 4 kambariai la
bai pigiai. Tarp 17 ir 18 ant Halsted 
SI. Atsišaukite j K. Jainontą, nuo 
7:30 iki 8 vai. vak. — “Naujienose”.

Pajieškoįimai
PAJIEŠKAU KAMBARIO prie ge

rų žmonių su valgiu arba he valgio 
North sides apielinkėje. Atsišaukite 

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

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Jur
gio, Franciškaus, Antano, Petro, A- 
lesiavičių, visi paeina iš Kupreliškių 
Parapijos, Ainorių kaimo ir visi gy
vena Amerikoje, rytinėse valstijose 
apie New Yorką ar Bostoną, Mass. 
Jie patįs ar kas juos žinote, atsišau
kite šiuo adresu:

Steponas Alcsiavičia, 
Box 315 Batavia, Ill.

Reikalavimai

REIKALAUJAMA kiekvienoj lie
tuviškoj kolonijoj smarkausdr.darb
štaus vyro darbui, kuriame galima 
lengvai uždirbti po $25 į savaitę ir 
daugiau. Tokių progų retai pasitai
ko. Turi būti sąžinigas ir atsakan
tis vyras, galintis užsidėti $100 bon- 
dso. Atsišaukite per laišką arba 
asmeniškai. «

A. M. Matthews and Co.
3329 S. Halsted St., Chicago, 111.

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių forniŠiai. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apiclili
ke. 1619 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA hučernė su namu 
arba be namo arba išsimaino ant fa
nuos. Namas verias $8.000. Biznis 
$1900 su arkliu ir vežimu. Atsišau
kite laišku j Naujienų Ofisą N 103

| . i... ■ ii, Hr ................ m—.......5
PARDUODU medini namą arba 

mainau ant farmos. Namas vertas 
$3000. Viskas išmokėta. Randos ne
ša $24 į mėnesį. Atsišauki! laišku į 
Naujienų Ofisą No 104.

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

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

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

Chicago. Ill.

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

I
 PIRK SAU visas Plumbavoji- T 

mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. 4

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave; ♦ 
Kalbama lietuviškai. 1

caffff wUl S LL
GARSI SANTOS KAVA.

Visur parduodama po 28c it I
no dip ~...  ®

a 1b.
t

SVIESTAS
Geriausio*

'metano*, «•- 
raanii. negu 
<ur jus ga
lt gauti ..

WK8T BID*
1676 Milwaukee At.
20154 Milwaukee At.
1046 Milwaukee At. 
1610 W. Madison BL 
2810 W. Madison BL

RYŽIAI
Geriausio*

rųlli, 10* ve F I ft 
•Us. perti- Ji. P 
iuoda nl .. V£V

1044 W. Ohieag* Av. 
I860 Blue Iii* M Av. 
2012 W. Nori* Av.
1217 8. HaX*d Bt.
1862 B. BAieted Bt 
1811 W. ilth BL

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 mašinisto
1 inžinieriaus
1 laikrodininko
2 moldorių
2 siuvėjų
2 prie žiedų dirbimo
1 tapytojo
2 prie Gordon fyderio
6 prie karų dirbimo
1 skardžiaus
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matjninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
jvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystčs 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. Mjidkon SU ChUago. lit

EXTRA
Parsiduoda bucernė labai pigiai, 

nes turi but i parduota trumpu laiku. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
eina į kilą biznį. Atsišaukite pas: 
4601 So Hermitage Ave., Chicago.

REIKALINGA 
AGENTO 

pardavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis; 

geras uždarbis. 
Atsišaukite:

MILDA PRINTING HOUSE 
814 W. 33rd St., Chicago, Hl.

REIKALAUJAMAS patyręs lietu
vis , pardavėjas prie pardavinėjimo 
čeverykų ir vyriškų aprčdalų. Turi 
kalbėti angliškai. Reikalinga paliu
dijimas. Lustig’s Dept. Store.
3410 S. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJAME— pirmos klcsos 
lietuvio bučeriaus. Gera mokestis— 
pastovus darbas. Atsišaukite tuojau.

A. Ordman
1423 So. Jefferson st., Chicago.

REIKALAUJAMA 2 patyrusių par
davėjų (merginų) prie “dry goods” 
ir čeverykų pardavimo. Labai ge
ra mokestis ir pastovi vieta. Tik 
patyrusios lai atsišaukia.

Bach’s Dept. Store., 
3641-3-5 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS — kriaušius, atsa
kantis kolų dirbėjas. Mokestis nuo 
$18 iki 20 dolerių. Atsišaukite:
832 W. 33 sir., Chicago.

Pardavimui
PARSIDUODA saliunas labai ge

roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven
ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės
2024 S. String St., Chicago. III.

ATYDA. — Parsiduoda pigiaFgrei- 
tu laiku pinuos klesos hučernė ir 
grosernė su vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki
lą užsiėmimą. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisą N 105.

DAKTARAS
Spsclillstis Iš

WISSIG, 
seno krajius

GTD0 VISAS LIGAS VYRU JR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UZSlSENfJUSIOS JR NEIŠGYDOMOS JOS VMA

SpeclalHkal gydo ligai pilvo, plaučių, inkilu It puilėa, uinuodljim* Srauja, eBea, 
ligai, taizdas, reumatizmų, galva* ikauemui, ikautmui nugaroj*, koa6jbn% SwBMfc 
•kaudėjimų ir paslaptingas liga*. <J*igu kiti negalėjo ju* ilgydyti, ataikfta Bta * 
persitikrinkita, ka jii jum* gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų tr **yg| 
tukitanČjuB ligonių. Patarime* dykat

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Ori 8 vak vakar*. NedfUcmria Od U

COCOA
Oerl«Me<a . > 

Jankes, nuly- 1 Į\ fl 
rink tu bent | HT U 
tokia, % tv

ARBATA
Friirnniaa- 

ila, Gvaran- A A . 
luotą, vertės U Į I P 

Or pers id o* V
U po....

6102 W. 62n4 »L

BOUTH BIDB 
6062 W*ntwortk 
6427 B, Halsted 
<726 B. Ashland

NOKT* BIMI 
461 W. DivlsiM 
720 W. North Ay> 
2040 Llncola Av< 
6244 IJncoI* Avi 
6416 N. Olark

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nė lietuvių ir lenkų apgyventoj vie* 
toj. Biznis išdirbtas per kelis me
tus. Priežastis — savininkas eina 
į kitą užsiėmimą. Atsišaukite: - 
4456 So. Hermitage avė., Chicago, IlL

| „,i ............................. ..... ....... .................. .mini n. i..,.—■ .!■*■ I ini*ll*1

PARSIDUODA pigiai šiaučių šapu 
ir visi įrankiai. Pigi randa, gera 
vieta. Užtektinai darbo. Priežastis 
pardavimo — turiu eiti į kariuome
nę. Atsišaukite: 2041 Canalport avė., 
ir Halsted St., . Chicago, Bl.

PARSIDUODA pigiai saliunas ge
roje biznio vietoje. Pardavimo prie
žastis — liga. Atsišaukite:
2051 W. 25 St., arti Hoyne avė. ir 
Robey st., Chicago.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes ąve., Chicago, IIL

GERA PROGA ‘
Pirk namą 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- 
porto $1000 vertės. Kaina $5600; Len
gvi išmokėjimai. Kreipkitės laišku 
arba telefonu Lake View 7356 Tele
fonu kreipkitės vakarais.

1^ Shrolis
2335 School St., Chicago.

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

■ ................ ' ................. .................................................—.......

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 \V. 18th St., 
................................................................-......... ............................. ... ....... *

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Clwcago, HI.
f ■.!. ji |( II. «r.. /I .r  .............. .... ■..i..—m*

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

PARSIDUODA teatras, pigiai — 
$450. Geras biznis — laisnis išmo
kėtas. Nėra kompeticijįj. Turiu, 
parduoti nedėlioj. Pardavimo prie
žastis — liga. Tel. Canal 5777.

Martin Laurich
1900 W. 22 Place, ChUago, IIL

PARSIDUODA pigiai grosernė* ve
ria $750; parduosiu už $500. Par
davimo priežastis ~ senatvė. Gera, 
vieta buČernei ir grosernei.

John Sonlag,
2000 \V. 23rd St., kampas Robey St. 

Chicago, Ill.
r...■"»'.....* * j " *■' .......... *■■■ a a *i

Dr. Ramsar
AKIU IEICULJITAI

Prlranka viliami tinkama* akintu*, 
nuoja ir patarimui duoda tykai.
766-88 Mila.nka* Av*^ arti Otea«a AM 
lubo*. VALANDOS’ Nuo 6 !6ryt« Hd 
rui. N*d4Homii nuo 6 ttryte Iki 6 ** |6a**.

Tat HaymarkM >464.




