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Reikalauja 400,000 
liuosanoriu

Įves cenzūrą
X*

Carranza areštuotas
Washington, Bal. 7. --- Vakar 

prezidentas Wilsonas pasirašė po. 
kongreso priimtąja rezoliucija, paskel
biančia karę tarpe Suvienytųjų Val
stijų ir Vokietijos, Tuo budu, vadi
nasi, ši šalis stojo atviron kovon prieš 
Vokietiją.

KARĖ PRASIDĖJO

WASHINGTON AS, bal. 7 
—Vadinasi, karė tarpe Su
vienytųjų Valstijų ir Vokie
tijos jau prasidėjo. Vakar 
prezidentas Wilsonas pasira
šė po t. v. kares rezoliucija, 
kurią priėmė atstovų butas 
milžiniška didžiuma balsų, 
nes 373 prieš 50.

Karės priešininkų tarpe 
buvo ir vienintelis šios šalies 
darbininkų atstovas Wash
ingtone — Meyer Londonas. 
Montana valstijos atstove 
Suv. Valstijų kongrese, p-le 
Rankin, laike balsavimo ver
kė. Kuomet jos paklausta, 
už ką ji balsuoja, ji atsistojo 
ir didžiai susijudinus užreiš- 
kė, kad, nors ji ir mylinti sa
vo šalį, bet už karę, kuri tu
rės praryti neišpasakytai 
daug šios šalies turto ir žmo
nių gyvasčių, ji negalinti 
balsuoti.

Karės rezoliucija, beje, 
skelbia, kad ši šalis stoja ka
rėn prieš Vokiečių kaizerio 
valdžią, “kuri atkartotinai 
papildė karės žygių prieš 
Suvienytųjų Valstijų vald
žią ir žmones”. Todėl ji da- 
leidžia prezidentui pavartoti 
visas šios šalies karines jie- 
gas ir valdžios išteklius, kad 
vedus karę iki pasekmingo 
galo, vadinasi, pergalės.

Taip, pagalios, mes stovi
me prieš įvykusį, daugeliui, 
ypačiai darbo žmonėms, ska
udy faktą — karę. Kas po 
visa to seka, tatai kiekvienas 
gali lengvai sau įsivaizdinti.

WASHINGTONAS, bal. 
7. — Valdžia skujbiai rengia
si sudaryti armiją iš keturių 
šimtų tūkstančių vyrų — 
liuosanorio įstojimo keliu. 
Tuoj busią paskelbta tam ti
kras atsišaukimas, kviečiąs 
jaunuomenę, amžiuje nuo 18 
iki 25 metų, stoti Suvienytų
jų Valstijų kariuomenėn. 
Tam tikslui, vadinasi, rekru- 
tavimui liuosanorių, busią 
panaudojama visi pačtos o- 
fisai ir kiti federalės val
džios budinkai. Karės de
partamentas tikisi, kad bė
giu vieno menesio busią ga
lima gauti minimą skaičių 
liuosanorių rekrutų.

Po to, kiti 500,000 vyrų 
busią paimta konskripcijos 
keliu. Tuo budu, mano val
džia, bėgiu vienų metų Su
vienytosios Valstijos turės 
900,000 gerai išlavintų ka
reivių.

Manoma taipgi, kad bė
giu sekamų dvidešimt ketu
rių ar keturiasdešimt aštuo- 
nių valandų kares departa
mento įsakymu busią mobi
lizuota visa Suv. Valstijų 

(milicija.

ĮVES CENZŪRĄ.

Cenzuruos laiškus ir 
telegramas.

REIKALAUJA 400,000 
VYRŲ.

Valdžia tikisi gausianti 400,- 
000 liuosanorių kareivių— 
bėgiu vieno mėnesio; 500,- 
000'vyry busią mobilizuo
ta konskripcijos keliu.

* \ ' v .

WASHINGTONAS, bal. 7 
— Yra žinoma, kad valdžia 
^skubiai rengiasi įvest patva
rkymą, sulig kuriuo bus ce
nzūruojama visi laiškai, te
legramos ir kablegramos. 
Ypač daug atydos busią 
kreipiama į laiškus, siunčia
mus užsienin. Tą valdžios 
patvarkymą, žinoma, turės 
dar patvirtinti kongresas.

i Bėgiu kelių sekamų savai
čių, sako pranešimas, šios 
'šalies gyventojams cenzo
riaus antspauda ant prisiun
čiamų jiems laiškų: “opened

by censor” — busią pats pa
prasčiausias dalykas.

JARRANZA AREŠTUO
TAS.

ŠAUDĖ į suy. VALSTIJŲ
' KAREIVIUS.

—
Du kareiviai'sužeista

PERSERGSTI NUO SUB
MARINŲ.

Sukilėliai pasodinę jį Mexi- 
kos miesto palociuje; ko
va tarpe sukilėlių ir vald
žios kariuomenės dar te
besitęsia.

E L PASO, Tex., bal. 7.— 
čia gauta autientiškų prane
šimų, jogei Mexikos mieste 
kilus nauja revoliucija. Su
kilėliai, vadovaujami gene 
rolu Obregonu, esą arešta
vę dabartinį faktiškąjį Me
xikos prezidentą, gen. Cara 
nzą, ir uždarę jįjį Mexico 
miesto palociuje. Mušis tar
pe sukilėlių ir valdžios ka
riuomenės dar tebesitęsia 
Mexico gatvėse.

1 )elei ašt r ios cenzūros 
smulkesnių žinių apie daly
kų stovį Mexiko mieste esą 
negalima gauti.

Tie patįs pranešimai, beje, 
sako, kad pavykus dabarti
niam sukilimui J Mexikos 
prezidentu liks gen. Obre
gon.

Kadangi smulkesnių ir pa
tikrinančių tą gandą žinių 
šioje valandoje stoka, tai a- 
pie pranešimo teisingumą 
priseina paabejoti, nors, ži
noma, tokioje Mexikoje viso 
galima laukti.

EL PASO, bdl. 7. — Tuoj 
po to. kai Suv. Valstijų val
džia paskelbė Karės padėji
mą tarpe šios šalies ir Vokie
tijos, būrys mdxikieciu ati
dengė ugnį į Sjiv.r Valstijų 
kareivius, stovinčius Mexi
kos parubežyj. Du Suv. Val
stijų kareiviai sunkiai sužei
sta. ’ v

Mexikos kariuomenės va
dai sako, kad tąi ne kariuo
menės darbas./ Taip pasi
elgė būrys girtų mexikiečių

jų kareiviai paleido apie 100 
šuviu.

RENGIASI STREIKAN.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

Nuostolių nėra—sako anglų 
pranešimas.

LONDONAS, bal.
Londono pranešimas 
kad vokečiai ir vėl buvo at
lankę Angliją savo orlai
viais. Bombarduota dauge
lis pajūrinių miestų. Nuos
tolių betgi nepadaryta —sa
ko oficialis Londono prane
šimas.

sako,

SOCIALISTŲ LAIMĖJII- 
MAS SHEBOYGANE.

SHEBOYGAN, Wis., bal. 
7 ■— Šiais rinkimai musų 
draugai sheboygani'ečiai lai
mėjo dra tris vietas savo 
miesto taryboje. Tuo budu 
Sheboygan miesto ta
ryboje dabar sėdės penki so
cialistai, darbo žmonių rei
kalų gynėjai.

TIK DU SYK SAVAITĖJE 
Anglijos gyventojai gali 

gauti bulvių.

' LONDONAS. — Anglijos 
gyventopai dabar tegauna 
bulvių tik du syk savaitėje, 
t.y. taip vadinamomis “pas
ininkų diėnofnisy” kurios y- 
ra paskirtos Anglijos val
džia. Kitomis dienomis bul
vių negalima gauti — nei 
“liekarstai.”

Manoma, Mexikos pakraš
čiuose randasi vokiečių 
submarinų.

Denver ir Rio j Grande gele
žinkelių darbininkai bal
suoja streiko klausimą.

SALTA TA KE CITY, bal.
7. — Denver ft Rio Grande 
geležinkelių darbininkai re
ngiasi išeiti streikan. Klau
simas jau atiduota brolijos 
narių balsavimui. Kuomet 
pasibaigs balsavimas bus in- 
tei-kta kompanijoms pasku
tinis reikalavimas ir paskir
ta streiko valanda.

Streiko priežastis — ge
ležinkelių baronai atsisako 
išpildyti savo darbininkų 
reikalavimus.

WASHINGTONAS, bal. 7 
—W^shingtone gaunama vis 
daugiau pranešimų apie vo
kiečių submarinų pavojų. 
Pranešimai sako, buk Mexi
kos užlajoj tikrai esą vokie
čių submarinų, kurios lau
kiančios progos, kad užpuo
lus ant Suv. Valstijų laivų.

Washingtono oficialiuose 
rateliuose kalbama, būtent, 
jeigu ištięsų rastųsi vokie
čių submarinų Mexikos už
lajoj — negali but abejonės, 
kad Mexikos valdžia aprūpi
na jas visais reikiamais da
lykais. Tatai, girdi, liudytų, 
jogei ten esama kas nors la
bai panašaus į Vokietijos už- 
rubežinių reikalų ministerio 
Zimmermann’o pasiūlymą...

Tas pasiūlymas, tariant, 
suokalbis prieš Suv. Valsti
jas, kaip žinia, savame lai
ke sukėlė nemaža triukšmo 
visame pasaulyje.

/ ■

AREŠTAVO DU SUO
KALBININKU.

Norėję sukurstyt negrus 
pietinėse valstijose.

AREŠTAVO NEGRĄ.

NASHVLILE, bal. 7. — 
Columbia miestelio, Tenn., 
policija areštavo vieną įžy
mų to miestelio gyventoją— 
negrą. Kaltinamas išdavyr- 
ste. Reikalauja $20,000 pa
rankos.

Areštų gadynė.

AREŠTUOS DAUG VO
KIEČIŲ ŠNIPŲ.

i War antai areštavimui nu
žiūrimų asmenų jau išsiu
ntinėta.

WASHINGTONAS, bal. 7 
Suv. Valstijų genėralio pro
kuroro įsakymu dar šiandie 
bus Areštuota arti septynios 
dešimtįs suokalbininkų, šni
pų ir šiaip nužiūrimų asme
nų. Warantai areštavimui 
jau išsiuntinėta telegrafu į 
visas reikiamas vietas-^—nuo 
New Yorko iki San Franci
sco.

MILIONAS KARĖS REIKA
LAMS.

Visiems NAUJIENŲ draugams, 
bendradarbiams ir skaitytojams 
linkime linksmų Pavasario Šv.

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

GAL IŠVENGS KARĖS 
SU AUSTRIJA.

laikraščiai nepatenkinti Wi- 
Isono įalba, bet vengia už
sipuldinėjimų.

VIENNA, bal. 7. — Vie
nuos laikraščiai nepatenkin
ti prezidento Wilsono kalba, 
pasakyta nepaprastoj sena
to it* atstovų buto; sesijoje. 
Išrodinėjama, kad tuo taikos 
klausimas lieka nustumta į 
šalį ir prailginama kraujo 
liejimas karės laukuose. Vis 
dėlto vadovaujama nuomo
ne ten yra, kad-dalykų sto
vis tarpe Austrijos ir Suvie
nytųjų Valstijų nepablogės 
ir rasi bus galima išvengti 
karės tarpe tų dviejų vals
tybių.

ANGLIJOS VALDŽIA 
ŠAUKS SAVO PAVALDI 

NIUS Iš SVETIMŲ ŠALIŲ

BIRMINGHAM, Ala., ba
landžio 7. — Federalė val
džia areštavo du intariamus 
asmenis — baltveidj ir vieną 
negrą. Kaltinami pasikėsi
nimu iššaukt negrų sukilimą 
pietinėse valstijose, ka.. A- 
labamoj, Georgijoj, Caroli- 
noj ir kt. Apsimetę bibliją 
pardavinėtojais bei dvasiš
kiais jie buk slapta varę pra
gaištingą valdžiai agitaciją 
i tarpe pietinių valstijų juod- 
veidžių. Tatai jie esą darę 
kaipo apmokami vokiečių va 
Idžios agentai.

Reikalingi kariuomenei.

— WASHINGTONAS, bal. 7
— Talkininkų diplomatų ra
teliuose kalbama, kad-Ang
lijos valdžia rengiasi išleisti 
tam tikrą atsišaukimą į tuos 
savo pavaldinius, kurie da
bar gyvena svetimose šalyse,
— kad jie butų prisirengę iš
pildyti “kareivio ir piliečio 
pareigas,” vadinasi, stoti 
kariuomenėn.

Anglijai dabar ypač labai 
reikia kareivių: Somme ir 
Mesopotamijos mūšiai, be a- 
bejo, dikčiai praretino jos 
kariuomenės eiles.

MOBILIZUOJA SU V.
VALSTIJŲ LAIVYNĄ

JAPONIJA SVEIKINA SUV. 
VALSTIJAS.

WASHINGTONAS, bal. 7 
— Vakar vakare laivyno se
kretorius Daniels pasirašė 
po jsakymu, kuriuo mobili
zuojama visos Suvienytųjų 
Valstijų laivyno spėkos. Tuo 
budu daugiau nei du šimtai 
kariškų laivų turi būti pilnai 
prisirengę prie karinių pa
reigų pildymo.

žada padėti kovoje prieš 
Vokietiją.

TOKIO, bal. 7. — Japonijos 
laikraščiai užgiriu Suvienytųjų 
Valstijų įsimaišymą karėn. Y- 
pač labai giriamas prez. Wilso
nas dėlei išlaikymo užimte# po
zicijos linkui Vokietijos ir 1.1.

Japonijos oficialiuose ratcl- 
iiuose, be to, kalbama, kad Ja
ponija visaip galimais budais pa
dėsianti Suv. Valstijoms.

« *
Konfiskavo vokie

čių laivus
NEW YORK. Bal. 7. — 

Visi Vokiečių pasažieviniai 
ir pirklybiniai laivai, kurie 
nuo karės pradžios buvo in
ternuoti Amerikos portuose, 
vakar, kaip tik kongresas 
priėmė rezoliuciją paskelbia
nčią karės padėjimą tarp 
Suvienytųjų Valstijų ir Vo
kietijos, tapo konfiskuotu 
Vien New Yorko porte buvo 
viso dvidešimts septyni j- 
vairios rųšies vokiečių lai
vai, kurių talpa, visų daik- 
tan paėmus siekia 304 tūks
tančiai tonų. Vienuolika jiį 
turi po daugiau kaip 10,000 
tonų; didžiausias gi' laivas 
tai Vaterland, turįs 54,284 
tonus talpos ir kaštuoja 
7'z4 milijono dolerių.

Iš viso vokiečių laivų Su
vienytųjų Valstijų ir jų salų 
portuose yra 91, talpos, ap
skritai, virš 600 tūkstančių 
tonų. -Visi jie tampa konfi
skuoti.

New Yorko visi vokiečių 
laivų oficieriai ir įgula, skai
čiuje apie 3000 žmonių, tapo 
nugabenti į Ellis Island sa
lą ir čia internuoti. Tas pat 
padaryta ir kitose vietose.

Sako, kad daugelio konfi
skuotųjų vokiečių laivų ma
šinos esančios pagadintos, 
taip kad jie dabar vaikščio
jimui netinka. Pagadinti 
pasirūpinę patįs vokiečiai iš 
anksto, idant, atsitikime ka
rės, Suv. Valstijos negalėtų 

naudoties.
■ ■■ ’ i

ATMUŠO VOKIEČIŲ
UŽPUOLIMUS. i

1

Bandė sulaužyti rusą liniją 
Rygos fronte.

PETROGRADAS, baLX_ —

jais

Petrogrado oficialis pran<-.Šimas 
sako, kad vokiečių užpuolimas 
Rygos fronte nepavykęs. Diena 
atgal jie padarę kehatą atkarto- 
iinų atakų ir užėmę didį rusų 
apkasų. Vėliau betgi stipria 
kontrataka rusai išvijo priešą ir 
atsiėmė pralaimėtas pozic ijas.

SUĖMĖ DAUG RUSŲ.

Arti dešimt tūkstančių pateko 
belaisvėn.

Didelis Koncertas ir Balius
BERLINAS, bal. 7. - Iš Bėr

imo pranešama, kad nuišyj ties 
Stokhod upe, Volynijoj, vokie
čiai suėmę 9,630 rusų, jų tarpe 

paskirta vieną inilioną dolerių 130 oficierių. Vokiečių rankos- 
karės reikalams. Bįjius dar tu- na čia taipgi pateko 150 kulko- 
rės būti patvirtintas legislatu- svaidžių, bombų ' mėty to jų ir 
roj. y ' daug kitokių karės pabūklų.

DES MOINES, balandžio 7.— 
Iowa valstijos senatas priėmė

Sekamą Utarninką, Balandžio 17, 7:30 v. vak. Mel- 
dažio Svetainėj, (2242 W. 23rd Place) įvyks didelis 
koncertas ir prakalbos.
grįždamas Europon sustos, pakeliui, Chicagoje, bus 
vyriausias to vakaro kalbėtojas. Kalbės apie Rusi
jos revoliuciją.

Koncerte, be kitų, dalyvauja poni Aleksandra 
Bulotienė ir poni Nora Gugienė.

Smulkesnių žinių bus paskelbta vėliau.
■—I -........................ ... ,, M........ . . .......................... ............. ................................................... ..... ........................ ........................................................................... ......................................................
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Adomas A. Norbootas

Svieto pabaiga

Kiekvienam

ma

Muzikos Mokykla m

vais

Sime

I. GRUŠO3442-44 SO. HALSTED ST

pardavimas
DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT DRIRGEPORTD

CENTRAI MANUFACTURING UISTllli:T BANK
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1.25 iki 2.50
STATESTATE

1.25 iki 6.50

W/mWWmWmW/WW/»»«WWmM«Stern s 3442 daisied
Didelė Sankrova

Vaikams 
Kimonas

Mes turime didžiausią pasirinkimą Velykinių Pre
kių šiame Distrikte ir mes visuomet parduodame

Mes užlaikome puikią eilę nio 
terims puikių Drapanų ir sėjo 
ny. Ateikite ir pamatykite.

Moterims baltos arba 
juodos šilko pirštinės

Vaikams kepurės 
ir skribėles dide= 
liame pasirinkime.

Art šilkinės ptinči 
kos ............................

nakties tamsoj, yra taip jau di 
deles (o nckurios jų nešuly gina 
mai didesnes) 98c

Grynais pini 
gaiš arba iš 

mokėjimais

KRĖSLAI 98c
Didele lenta 

-sėdynė, tvir
tai padirbtas

.šioj mokykloj galima mokyties ant šių instrumentų: 
Smuiko, Piano, Mandolinos, Gitaros, Balalaikos, Korne
to ir t.t.

Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis iš
lygomis.

Mokinama: Ketvergo ir Subatos vakarais nuo 7:30 
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant antrų 
lubų. Mokytojas p. E. MIRONKO

ORKESTRĄ 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

Vaikų Balti Plaunami siutai 
Šiai Velykinei Iškilmei

$1 VALGOMOJO 
KAMBARIO KRĖS

LAI 53c.
AugŠti užpakaliai, 

paranki sėdynė, kie 
to medžio, $1 vertės 

53c 
4 del koštu merio

Musų čeverykų Departamente 
yra pilna įvairių stailių čeye- 
rykų, merginoms šliurių, pa
tentuotos ir paprastos skaros. 
Merginoms ir vyrams geri če
verykai. Vaikams i mokyklų 
vaikščioti čeverykai nuo 

$1.25

NAUJIENOS, Chicago, III

užima, be abejones, saule. .Jei
gu mes galėtume sudėti į vie
ną krūvą žemę ir kitas planetas 
su jų palydovais, lai ir tuosyk 
saulė butų didesnė už visą tą 
krūva 500 karių. Gi žemiu reik-

bus su elektros pagelba. Vadi
nasi, griaustinis yra niekas dau- 

v ienas elektros 
Kaip žinia, elek- 
carius, apšviečia

Manau, bus akyva pažvelgti į 
tų dangiškų kūnų didumą.

Pagal didumą, pirmą vietą

žasties delei visos medegos yra 
nepaprastai įkaitusios ir labai 
šviečia. Bet saulė nepasitenki-

Moterų pilkos 
ros kurkos

V aikam
tais viršai

šildo. Jeigu saulė urnai nusto 
tų šildžius ir svietus — viskas 
ant žemės sustingtų nuo šalčio 
pasidarvtų amžina naktis. Va

melai. Daug kas persimainė 
daug naujų dalykų sužinota, be 
didžiuma žmonių tebeglūdi į va i 
riuose prietaruose. Paprasta 
nesuprantami apsireiškimai yr: 
laikomi už stebuklus arba u; 
piktos dvasios darbus.

Nelabai dar .senai lokį žmogų 
kurio smegenįs susigadindavo 
laikydavo už velnio apsėstą 
Teeinu, jeigu pamišėlis sapalio
jo vo apie angelus, jį priskaity- 
davo prie šventųjų...

Saulė, kuri šildo musų žemulę, 
yra sudėta iš tokių pat elementų 
kaip ir musų planeta. Visas 
skirtumas lik tame, kad ten nuo 
neapsakomo karščio visos ims

Rudenį 1899 m. nemažai bai
mės įvarė žmonėms gandas apie 
svieto pabaigą: pasakoja, kad 
krisianti žvaigžde ir sudaužė
sianti žemę. Maskolijoj, kur 
žmonės labai tamsus, taipgi ir 
kai-kuriose vietose Lietuvoj —

senovėj manydavo, Kad griau
smą iššaukia tam tikras dievas, 
kurį lietuviai vadindavo Perkū
nu. Žaibas buvo, jų supratimu, 
to dievo rykštis, kuria jis prasi
kaltėlius bausdavo. Musų lai
kuose į tas nesąmones mažai kas 
betiki. Dabartės ir kambaryj 
galima padaryti griaustini ir žai-

tunas vos į 165 metus apsisuka 
vieną kartą apie saulę.

Tos planetos turi savo paly
dovus. Palydovai paprastoj

VEDĖJO Išradimų, ** 
zaminuojame DYKAI.

„ __ >€ES, (NO)
809 Broadway, New York, Barrister Bldg., Washington, D. C.

dangiškais kūnais 
rykštes ir šluotas 
vadina kometomis 
knygose galima 
mų apie kometų 
Neišaiškinami, 
dalykai visuomet 
nes didelį įspūdį, 
nodaini, kas tai

M1LIONUS DOLERIŲ žmonės dasidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam; gal but turite koki 
išradimų del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI”, reikalaukite nuo musų dykai patarimų 
rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir 

Rašykite lietuviškai, bent j katrų musų ofisų. _ AMERICAN EUROPEAN PATENT O

Vaikų baltos suknelės del Ve
lykų Iškilmių

$1 iki $5*95

Kaip mums’žinoma, žeme su
kasi apie*saulę ir metų bėgiu pa
daro vieną ratą'? Bet apie saulę 
sukasi ne tik žemė — apie ją su
kasi dar keli dangiški kūnai pa
našus į musų žemę. Paprastai 
yra priimta tuos dangiškus kū
nus vadinti plonėtomis. Vienos 
jų yra didesnės už musų žeme, 
kitos — mažesnes. Vienos le
kia didesniu ratu apie saule, ki
tos mažesniu 
vienos 
liau nuo jos. Taip, planeta Mer
ktinis apsisuka apie saulę į 88 
dienas; Vienus į 225 
dinasi, jeigu mes 
ant tų planetų, tai 
trumpesnius melus 
žemė

randasi nepaprastai toli. Tos, 
kurios šviesiau žiba, randasi ar
čiau, o kurioš vos mirksi — yra 
nesulyginamai toliau. Bet ir ar
timiausioji žvaigždė yra pustre
čio šimto tuksiančių kartų to
liau nckad saule.

Jeigu kas už 40 tūkstančių 
mylių nuo žemės užžibintų ži
burį, tai mes pamatytume jį vie-

žemės pabaigą absoliutiškai ne
turi jokio pamato.

Kadangi sąulė iš daugelio at
žvilgių labiau apeina žmones, 
negu kiti dangiški kūnai, apie ją 
pirmoje vietoj aš ir kalbėsiu.

krečiamas lyj 
tvaną, žemės 
kitą. Vieni sakydavo, kad lai 
esančios žmonių dvasios, kį- 
lančios į dangų, kili vėl laikyda
vo tą apsireiškimą už velniu 
darbą. Prietaringi žmonės da
lydavo visokių spėjimų. Bet ir

Knygute pri
pildyta Klein 
Bros, štampo* 
mis, gali būti 
priimta už $3 
ant jųsų sąs
kaitos.

Senesni žmonės atmena ir pa
sakoja jauniemsiems apie Dilus 
gana keistus' apsireiškimus, 
t aip, pasirodydavo ant dangaus 
rykštės, šluotos ir kt.; pasirody
davo kas naktį begiu, sakysime, 
savaitės ar mėnesio ir išnykda
vo. Mokslas parodė, jogei los 
šluotos ir rvkštės vra sudėtos iš V
tokių pal eehnentų, kaipir musų 
žemė, saulė ar mėnuo. Saulė, 

žadinamos 
Dangiškas 

mokslo vvrai 
v

Senovės 
užtikti aprašy- 

pasirodymą. 
nesuprantami 
padaro į žmo- 
Žmonės neži- 

yra kometos, 
manydavo, kad Dievas rodąs sa
vo rūstybės ženklą. Kiekvienas 
kometos pasirodymas, j>ų supra
timu, reikšdavo kokią nors ne

puikus vaikams kašmieriniai 
siutai, miera 6 — 17

3.50 iki 6.98
Geriausios stailes.

žinoma 
šviečia, 
ma gek
Bet musų pačių temperatūrą ne 
galiam lyginti su tąja tempera 
turą, kuri randasi ant saulės 
saulės temperatūra yra kelioli

nai sekundai prabėgus. Tokiu 
būtent greitumu šviesa į visas 
puses bėga. Nežiūrint vienok to 
greitumo, saulės spinduliai pa
siekia žemę tik už astuonių mi
nučių. Kad davus supratimą a-

tikti žemės, o kartu ir savo galą. 
Vienok, žemė pasiliko kokia bu
vusi, nežiūrint to, kad kas nak
tį buvo galima pastebėti krin
tančių “žvaigždžių/’

Taigi dabar aš ir bandysiu 
uors trumpai papasakoti apie 
tai, iš kur krinta tos žvaigždės 
ir, kur jos nukrinta.

i^aug Kartų mivo pranašauja
ma svieto pabaiga. Žinoma, tie 
sanprotavimai kildavo tarp žmo
nių, kurie mažai arba visai. nie
ko nežinojo apie gamtos dės
nius.

Visai dar nesenai, būtent 1909 
m., klerikalų laikraštis “šalti
nis’’ pranašavo, kad 1910 m. to
kioms ir tokioms gubernijoms 
busiąs galas. Atėjo ir praėjo tie 

“metai, o vienok nieko tokio ne
atsitiko.

kad padarius tokį didelį kamuo
lį, kaip saulę. Jeigu tai liesa, 
tai kodėl saule yra toki maža, 
lyg blynas? Ji atrodo taip todėl, 
kad randasi nepaprastai toli nuo 
žemės. Nuo tolo žiūrint ir di
delis žmogus atrodo mažu va
balu. Saulė randasi 1 18 milio- 
nų kilometrų atstume nuo že
mės. Tuo tarpu nuo žemės iki 
mėnesio nėra nei puses miliono 
kilometrų. Tos priežasties de
lei mėnuo mums atrodo taipjau 
didelis, kaip ir saulė. Jeigu mes 
galėtume atsistoti ant tų planetų, 
kurios randasi toliau nuo saulės 
negu žemė, tuosyk saulė išrūdy
tų mums dar mažesnė. Nuo 
Neptūno žiūrint saule nieku ne
siskirtu nuo kilų žvaigždžių.

Dangaus erdvėms nėra nei ga
lo nei krašto — ten sutelpa ne 
lik saules sistema, bet daugybe 
dar ir kitų šeimynų, kurios turi 
taip-pal savo saules, planetas ir 
mėnesius? Trumpiau ir aiškiau 
sakant, kiekviena žvaigždė yra 
niekas daugiau, kaip tik savo 
rūšies saulė. Vadinasi, tie mi-

kalboj vadinama mėnesiais 
Žemė turi lik vieną palydovą — 
menesį
po du ar net ir po daugiau. Tie 
mėnesiai sukasi apie savo plonė
tas ir kartu su jomis daro ratą 
apie saulę. Reiškia dar pasaky
ti, kad nei planetos nei jų paly
dovai neturi, taip sakant, nuosa
vos šviesos: šviesą jie skolina
si iš saulės. Saulės spinduliai 
krinta ant tų plenetų paviršiaus 
ir a įsi mušdami šviečia. Saulė 
su visomis planetomis sudaro 
vieną šeimyną, kurią mes pap
rastai vadiname' saulinė siste-

dvasiški vadovai savo tamsumu 
taipgi atsižymėdavo. Pavyz
džiui, 1456 m., pasirodžius vie
nai kometai, popiežius prakei
kė ją ir įsakė visose bažnyčiose 
laikyti mišias, kad ii pražūtų.

WARSAW SKY’S RELIABLE SHOE STORE, 1311
Taupykite musų, turhirins v erų- (Iovmų likiele

Vaikams mėlynos serges siutai 
micros 6 iki 18. Gerai pasiūti 

$5iki$6.50

Bankos® Mo 
Apsau 

j visas dalu 
riaušių laivų 

iš kitų bankų po visų A- 
visokius bankinius reikalus®
: Nuo 9 ryto iki 4 po picL Siibato* 

vakare®. Kalbama Lietuviškai
Stipriausias Bankas šiame Apskrity j.

bu šniui is, vertes $(>, 
special, apkain, $4.35* 

melsvos skuros, 10 eoliu migščio, sku 
vertes $6.50, special, apkainuoti po........$5.00
patentuotos juodos skuros cever\ k;ii su h;ij 
eyrai m'šiojami, vert(‘s k/ kš, spec. an)-;.SL50

gyventume 
turėtume 

nes musų 
ratą apie 

Tos plane
tos, kurios yra toliau nuo saulės 
už žemę, turi da r y ilgesnę ke
lionę. Suprantamas daiktas, il
gesnė kelione reikalauja dau
giau laiko. Taip Marsas apsi
suka apie saulę į dvejus metus 
vieną kartą, Jupitcriaus kelione 
tęsiasi net 13 metų, Saturno — 
29 metus, Urano ,— 84 melus;

$10 PLIENINĖ LOVA $5.45.
Colonial stailė, 2 colių pa

stovais su penkiais coHnjais 
j kamša is. Kaikurios nudir
btos Vernis Martin ir bal
iai pa J i vo tos, po

$545
Grynais pinigais arba ieng- 

ismokėjimais.

f 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
iįj Kapitalas ir IVu’viršis .
g Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
| Suvienytų Valstijų Pačto Ęankos, Miestas ir 
i Valstija lajko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
■ Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
I niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
I and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm, 
'įl CHICAGO JUNCTION gdžkelio Kompanijos ir 
i daug kitų Kompanijų priguli prie

I
I ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskol 
t goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus 
I pasaulio, Laivakortes parduoda ant 
| Taipgi partraukia pinigus 
j meriką ir atlieka 
■ Bankos Valando 
Į mis iki 9 vai.

' Didžiausias nj

TYRO VEILOKO 
MATRASAI.

Gvarantuoti, kad neįdubs
45 s v. sunkumo

$8.98
Grynais pinigais arba leng

vais išmokėjimais

Velykiniai Čeverykai už labai Nupigintos Kainas 
Ateikite i musų Krautuvę del savo reikmenų šventėms, ir mes parodysime 
jums didžiausi rinkinį čeverykų, visose pageidaujamose spalvose ir madose.

Viskas kas tik naujausia yra čia, ir mes parduodame juos pigiai ir sutau- 
piname jums pinigus, nes mes juos pirkom pirm, negu kainos buvo pakeltos.

Keletas pigumų del švenčių.
Tikros plaunamos skuros, tamsiai rudos, su guzikais 
čeverykai, franeuziškos skuros kurkos, vertės $8, spe- 
C cialiai apkainuoti po .........$5.00

Moterų tikros baltos plaunamos 
skuros čeverykai, 10 colių, apde- 
ngtom kurkom, vertės $8.50, spe-

JĮ į^į cialiai ajikanmota po.... . $5:85.

apsireiškimų, 
t ra varo gatv( 
namus, gatves 
žmonės ir-gi su ucužsilikėjimu 
žiūrėdavo į tuos dalykus: jiems 
rodėsi, kad lai nelabojo darbas. 
Vienu žodžiu, kur žmonės tam
sus, neskaito knygų, nesiintere- 
suoja gamtos apsireiškimais, — 
ten pilna raganų, piktų dvasių ir 
kitokių keistenybių.

1899 metų ruduo puikiausia 
parodė, kur žmones už vi r tam
sesni, nes tik tokie temanė, jo
gei jau artinasi žemės galas.

Dabar pažiūrėkime į kai-ku- 
riuos dangiškus kunus ir jų ypa- 

Tik tuo keliu mes supra- 
jogei visokie gandai apie

Mes turime Šimtus čeveryky visokią madų 
čia aprašyti, Bei kuriuos mes parduosime už dau 
parduodami. 
Atsilank yma

COMBINATION MATRASAI 
PO $5.98.

Labai parankus ir ilgai 
laikantis prikimšti medvil
ne ir veiloku, gero audeklo 
viršus, po

$5.98

Grand Rapids Furniture Co.
w. st. Pasitraukė iš v e rtelgystes 

šiame išpardavime mes supirko me geriausius rankandus ir išsla- 
tysime juos išpardavimui sekantį Panedėlį, Balandžio 9-t# dieną 
už žemiausias mėnesines mokėsi is.
Musų Velykinės išmokėjimo sąlygos pagelbės jums įsigyti šiuos 
augštos vertes rakandus be jokio apsunkinimo.

<
i

$35 DUOFOLDS $26.50
Aržuolo reniai, apmušti įjuodn n 

ha ispaniška skūra; padaroma pilu 
micros lova

1//AW

$26.50
Grynais pinigais arba lengvais 

išmokėjimais.

$100 SEKLYČIOS SETAS 
$72.50

Aržuolo, nrahogany arba 
riešučio medžio, apmušti ti
kra skūra, po

J t J I i 1 J K77!

» »

j » ' f

$72.50
Grynais pinigais arba leng

vais išmokėjimais.
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Nuosavybės Savininkų Domai
The Peoples Stock Yards State Banka, Didžiausia^ Valstybinė Banka nuor. 

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

BE LAUKIMO
Musų Banka atdara priėmimui taksų kiekvieną užsiėmimo dieną laike 

Balandžio mėnesio, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PEOPLES STOCK TAROS 
STATE BANK

Ashland Avė., kampas 47tos gat.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINE BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Geriausia Sakių Mokykla
CRICAGOJE

Visi 
mados, 

kin&rua: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį lokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
fcokti netur savyj smagumo. Męs gvaran- 
tuojame, kad temokysime jus [ trumoą laiką 
ioktl. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket
vertą, 7 :45 vai. vakare.

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klowas TeL Canal 7270 
Prof. Slazas, l et. Canal 3922.
J. Hrinevič’io Svet. 184:^ So. Halsted

Ateik | vienintelę šokių Mokyklą.
Idai mokinama sulig naujausios

Ao- 
rno-

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
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 
<aip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 

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.

Slate Bank ol Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Šalie ir Washington gtv. Priešais City Hali.
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Receptui išpildomi

638 \V. (Chicago.

Vierra saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAC.OJE.

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
-’o priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
Progresyvė Lietuvių

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
II. E. OTTE

Korespondencijos
BALTIMORE, MD

Išardytas protesto mitingas.

laikos Drau-

lingą Academy of Music teatre. 
Publikos liek prisikimšo, kad 
jau apie tuksiantis turėjo grįžti

Man pi'iejus prie

prie, kitą dairių, bet vidun jau 
negalėjau dasigauli. Kurie ne-

mas jų stovėjo prie durių. Ka
pitalistai! bernai ir šiaip jau val
katos išardė nfitingą. Jie pra
dėjo jlega veržties j teatrą, dai
nuodami patriotiškas “gies- 
^nes:“ Neklausė nė maršalkų, 
nė paties teatro savininko. 
Savininkas liepė prakalbų ren-

pabijojo kad neišdaužytu durių.
Tuksiančiai vyrų ir moterų 

buyj) susirinkę, kad užprotesta
vus prieš tuos gaivalus, kurie 
trokšta darbininkų kraujo ger-. 
ti. Bet negalėjo: keletas patrio
tų — parsidavėlių kapitalistams, 
sukėlė ,baisų triukšmą ir neda-

mitingą.

SCRANTON, PA.

Dvejos laidotuves.

lieluvi
28 m.

valkų gub. Velionis numirė at
gabentas į ligonbutį. Palaidotas 
ant lietuv. tautiškų kapinių be

vėmis fanatikai, o ypač kunigo 
nusamdyta stora moteris biau-

Kovo 1 d. numirė Antanas Na-

supių kaimo. Jis mirė turėda
mas 32 nu lu amžiaus, c Ameri- 

mel u.

unos biznį jis susi

mi 0.000. Velionio

gali atsiunti tik molina, 
gyvena Lietuvoje.

Bačiu Juozas.

SPRINGFIELD, ILL.

t«Y*

namuose
Nerakinkite pinigų i skrynias—

Taupomosios bankoš yra tam, kad dėjus j jas pinigus—
DEL SAUGUMO—

DEL TIKRUMO—
DEL NAUDOS—

Savings BankNorth--Western Trust
yra tvirčiausia banka Vakarų-Žiemių miesto pusėje. Yra po valstijos revi
zija ir Susivienijimo Chicagos Bankų.

Jeigu turi paslėpęs pinigus, atnešk juos į♦

North-Western Trust
Savings Bank

Kampas Division gatvės, 
išsiimti pinigus, kuomet tik norite.
DIREKTORIAI:
T. M. Helinski, Kasierius.
Aug. J. Kowalski, Jr., Asist. Kasier.
Wincenty Jozwin, Asist. Kasier.
Math. Foerster, Sekretorius.
Geo. R. Benson, Direktorius.
Aug. J. Kowalski, Sr., Direktorius. •
I. H. Himes, Direktorius.

1201 Milwaukee avė “Baltas Kampas”, 
Gausite nuošimti, o reikale galima 

’ . VALDININKAI IR 
Jan F. Smulski, Prezidentas, 
Wm. H. Schmidt, Vice-Prezidentas. 
Jan A. Przybysz, Vice-Pirmininkas 
Walter J. Raymer, Vice-Pirmininkas, 
Jozef Rorzeniewski, Direktorius. 
J ui. F. Smietanka, Direktorius. 

1 f

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

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

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra. valdoma ir kontroliuojama vadovaujan- 

<. *> JT • -l 7 > $ Į 'k z ‘

čiais vertelgystės žmonėmis Melrose‘Parko.
' ..

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS B0XAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

Šokią Mokykla

Phone Canal 1256
M. Choruaucko svet. 1900 So.Gco. __ ____  _________

Union Avė. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, 111. Ateik j vienintėję šo w 
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama ’ 
sulig naujausios mados, angliški it 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokam js šokti neturi savyje links- 
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime j trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylima 
j pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsihuna kas paoedė- 
lį ir kelVergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
tėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Rū
belis ir pagelbininkai.

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarą. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už ją gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas

Reika I a uja n t i e ms pas i u n č i u
krasa arba per expresą.

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

| Didelis T ‘

{ Išpardavimas f 
f Visokių auksinių daiktų f 
I Laikrodėliu,/ žiedų ir vi t 
į' šokių naminių daiktų. $

1900
W. KASPAB 

prezidentas 
)TTO KASPAR 

vice-prezidentas
•A’ILLI AM GETTING 

prez. Gelling Bros.
JHABLES KBUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Icc

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg, Co 

GTTG K U BIN 
vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atla?

JGZEF S1KYTA [Brewing C»
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS į VISAS
1 SVIETO DALIS

W. M. iškalančios

Žmogelis su pinigais kišenįu- 
je nuėjo pas savo širdies sura
min to ją karčiui runka. Ten 
buvo kitas karčiamninkas su au
tomobiliniu ir pavadino pini- 
guolą darbininką “pasivažinėti 
ant tyro oro.“ . Paskui pr'kalbi-

j Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
§ .viška Valstybinė Banka Amerikoje

Perkėlimo 9 Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 
y ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

[ 'dokumeilius ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 SO. HALSTED ST
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 S, DEMIN SI

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

lipšnus
žmones, slapia alų parduoda ir 
t. p. Važinėjimasis užsibaigė 
tuo, kad ant 15 gatves juos la
bai meiliai priėmė, nugirdė ir... 
ajikrauslė: iš $350.00 lik 25c pa-

Metropolitan Stato Bank
807^809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

n
f u 4 
rj 
♦ 
M
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J. J. STASULANIS f 
Turiu didelę krautuvę ir dirb* 
tuvę muzikališkų instrumen
tų.. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

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

Turiu geriausi patyrimą perdirba 
ti iš seno, prasto smūiko t naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
j brangios vertės smuikas, 
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą. ' x £ 
3240 SO. HALSTED STREET,

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

KAINĄ. m* .rmat

kite pažiūrėti, nes jus niekuo
met nematėt tokio [ilgaus iš- . 
pardavimo auksinių daiktų, į

* kaip dabar.

PETER MILLER Į 
2256 VV. 22nd St., Netoli Oakley | 

Iš šitos vietos PERSIKELSIM’^ 
j naują vietą nuo 15 d. Balan- J 
džio po numeriu:

2128 W. 22nd St. :

i i >014* ’8R3 •HBBB -F •£ <*5®i-J*

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lie tu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukn daiktus. Jei 
nori iauti itukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP*

P. O. BOX 3OP. • J4QLBROOK, MASS.

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

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man Jusų tikrą ligą ir jei a§ ap- 
siitnsiu gydyti jųsų ligą, jūsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžintą. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotųjų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. H AIR
Mentor Bldg.

Paimk elevAterj, kambarys 122.
Prieš North American Cafe- 

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

Taip, žmogus bėgo nuo meš
kos, ir per savo paikumą ant vil
ko užbėgt?.

Ir kada susipras tie lietuviai
darbininkai ?

....... ......... .. .

PATRIOTŲ VEIDAS.

Ten Buvęs.

Vokiečiu laikraštis Illinois 
kalbėdamas apie 

karę, kurią Suv. Vaisi, rengės 
paskelbti Vokietijai, sako: “i)ie- 

lek musu (t. y. A muri
nk tams apsivainikuoti

šli vokiečius, už kuriuos dai 
>i nescuni Įįuį^unasai. laikra- 
, rodos, .galva gult 
s ^a.£ tuos buržujus 

tai tokia i u

Padekite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kild jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidejimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Sukatos vakarais iki 9 vakare

Di?. RLertfer
> SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 

Mano spcciališkuinas yra gydyme paslaptingų vyrų ir motery ligų. 
Chroniškos ligos vyry ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU
BOS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsisenejusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra nut no Speci- 
ališkumas. Mpno re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytu pacientu.
Visiems viena kainai

& Mano ofisas r t i T8-tos 
S- gatves ant banko.

a

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
) u: M) VISK A

APTIEK A
receptu*

Amyrikot daktarą. Tai vienatini Jie- 
toviika aptiek* Boston* ir Matsadba- 

»ett» vnGujoj. 
kion (ik

Gyduolių lalit gaut ko 
d yra vartojamo*. Ga 
r lolihuB, o ai priflą

Ga-

IU. Sidlausitis 
a p liek orius Ir »»rĮninkąs 

SOUTH BOSTON, MASS.

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų 
su išgale. Ncaikvokih D r. J. Van Paing

Vyru Chroniškos Ltges
Kkktriika m»{rno«.a ir Gydymas 

Special J k a medicina nu« 
u* nuodijimo kraujo

Medėja Slaptom L (jom
S KIDZIE AVĖ.,

< t* ii 22 j i»s gtv.

3 po pk-tu; 7- 9 v»k



pergalėta dabartiniais

LJttammmy Poly
4

Wmis Lielttiil Dienraštis Amerikoje 
X*M2ia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

'Kasdien, išskiriant nedeldienius

-- ---------- ' 1 J r v~ - r ................................—

First Lithuanian Daily h Americi
Published Daily Except Sunday

• Y TMt

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

tentų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mc-

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų ...................... w $3.00
Trims mėnesiams......... $1.75
Dviem mėnesiam ................. $1.00
Kanadoje, metams ............. $0.00
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 .........     $S.0(

Six months .........  ..$S.0(
Three months ..................... $1.75
Canada, one year .. .......... »6.O0

European countries, 1 year .. J7.0<)

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Palyto ją ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
srardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasŲaiko visas tei
kta rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|U Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Bet dabar revoliucija at
gijo. Atgijo ir vienu užsi
mojimu nušlavė carizmą, 
kurį taip ilgai garbino kle
rikalai. Kas-gi jiems dabar 
daryt? Revoliuciją niekint 
dabar jau negalima. Taigi 
klerikalai šoka dar didesniu 
įnirtimu Šmeižt ir keikt lie
tuvius socialistus, kurie, gir
di, esą “netikri” revoliucio
nieriai.

Panašiai elgiasi ir tauti
ninkai. Jų “kreditai” irgi 
nusmuko, kaip tik žmonės 
pamatė, kad laisvę neša ne 
yčinės ir gabriškos “diplo
matijos”, o revoliucija. Ir 
štai tautininkai šaukia mi
tingus ir patįs ima garbint 
revoliuciją, kurią jie pirma 
niekino nemažiau už kleri
kalus. Bet jie, vargšai, pa
stebi, kad žmonės -nebetiki

, »-<|Į ........... ... « ii' rf. ll . ...................■»■■■«

Tad jie sumano pataisyt sa- ** pastovios taikos, ir kad gi»k-
vo vardą kitaip. Jie ima a- 
gituot už Su v. Valstijų val
džią ir ragint žmones remt 
karę. u

Kokių pasekmių turi šita 
jų agitacija, parodė tauti
ninkų prakalbos Brooklyne 
ir So Bostone. Vienur ir ki* 
tur žmonės energingai už- 
prostavo prieš tautininkų 
kalbėtojus ir šimtais apleido 
svetaines .

Ar tinka klerikalams kal
bėt apie tai, kas yra tikri, o 
kas netikri revoliucionie
riai? Žinoma, ne.

Ar tinka lietuviškiems 
tautininkams kelt džingoiz- 
rtio dvasią žmonyse? Žino
ma, ne.

Bet jiems nebėra kas dau
giau daityt, kadangi visos jų 
“idėjos” subankfutijo.

laviinosi apribojimu, trečiųjų 
teismais ir tt. negalima prašalin
ti karės pavojaus? Žinoma, kad 

į tiesų! Bet ir “Naujienos” nie
kuomet ir nesakė^ kad kapitaliz
mo tvarkoje išnyksiu s karių pa
vojus ir kad užviešpatausianti 
pastovi taika. Jos kalbėjo lik 
apie tai, kad kova su tuo pavo
jum gali but pasekminga; jos 
nurodė, kad taikos užtikrinimui 
darbininkai- privalo daryt tam 
tikroje pakraipoje savo intekmę 
į vidaus ir užsienių politikų.

O V. Kapsukas to nesuprato. 
Kuomet Kienthalės rezoliucija 
Vadina utopija svajonę apie pra- 
šalinimų karės pavojaus_ kapi
talizmo tvarkoje, tai jisai panie
kina ir nuoseklų kovojimų su 
tuo pavojum. Jisai, pasirodo, 
nesupranta ir tų socialistų min
čių, kurių autoritetu jisai mėgi
na paremt savo nuomones.

apginta,” negali sustot musų 
“tėvynės gynėjai/’ nes tuo
met priešininkai vėl tuoj gali 
įsiveržti... Tokios išvados ne
išvengiamai plaukia' iš “t.ėvjr- 
nės gynimo” pripažinimo, tik 
tūli social-patriotai bijosi jas

NEATITAISĖ ir 
NEATŠAUKĖ.

Kare karei!
Vakar trečioje 

“Naujienos” jau 
kad karė tapo p 
Prezidentas Wilsonas pasi
rašė po kongreso rezoliucija,

pranešė

snorių sudaryt dviejų mili'o- 
nų armijų negalima. Taigi 
priverstinas kareiviavimas 
neišvengiamas.

Vakar rytų karė dar ne
buvo formaliai paskelbta, o

gyvuoja karės stovis,

vo Vokietijos laivus, esan
čius Amerikos uostuose. Jų 
vertė $100,000,000.

Tokia pradžia. Žiūrėsime,
tot visas priemones vesti ka
rę “iki laimingo pabaigimo”.

rikos žmonės, kurių tokia
Balsavo už 
kare.

priešinga

džiausioji tos nelaimės da-

Už kare balsavo 373 kon- 
gresmanai; prieš jų balsavo 
50 kongresmanų. Supranta
ma, kad tarpe balsuotojų 
prieš karę buvo ir socialistas 
Meyer London iš New Yor-

Reikalaut, kad karė

ZV, *1 <f> £>
• ClJLJ^cX Pereitos subatos numeryje 

mes nurodėme, kaip negražiai 
“Kova

imperialistiniai
KARAI IR TĖVYNĖS 
GYNIMAS.

(Žiur. vak. num.).

V. K. kritikoje yra jo tvirtini
mas l$ad tėvynės gynimas neiš
vengiamai vedas “prie savaran
kios klesiuės darbininkų pozi-

jaučių k lesų politikos rėminio'’.

kos įvykinti... Tokie pienai, 
kad visuotinu ginklavimos ap
ribojimu, priverstinais taikos

“Naujienų” 
mintis (ir tai jau kelintu kar
tu!) ir kaip ji net nesidrovi 
šlykščiausiomis insinuacijomis

Taigi pasirodo, kad Čia tiktai 
“išvados.” O kodėl ji to nepa
sakė susyk? Kodėl ji pirma ra
šė, kad lai yra musų nuomonė 
tas, kų ji dabar pripažino tik 
savo “išvadomis”? Kodėl ji da
bar, pati pripažindama, kad tas, 
kų ji padavė, buvo ne musų 
nuomonė, o tik “Kovos” “išva
dos,” — kodėl ji dabar to aiš
kiai nepasako skaitytojams, ku
riuos ji suklaidino?

Bet visai netiesa yra, kad 
“Kovos” priekaištai gali but pa
vadinti bent išvadomis iš musų 
straipsnių. Tai yra iškreipimas 
tų straipsnių prasmės, o ne iš
vados !,

“Naujienos” kalbėjo apie tai
kų ir radikales reformas ne tarp 
kitko, o statė tatai pirmon vie
ton. Pats tos taktikos bran
duolys, kurį “Naujienos” siūlė 
Rusijos darbininkams dabarti
niu laiku, buvo.kova už taika ir 
už radikales reformas. Koliai

juos. Mes šiandie matom, kų 
musų klebonai veikia, kiek jie 
rūpinas pakėlimu darbininkų 
gerbūvio ir prašai in imu šios ne
tikusios tvarkos. Jie yra skel
bėjai ir palaikytojai šio netiku
sio surėdymo, kų liudija jųjų 
“laikraščiai” rir “parkalbos” ar
ba misijos su Račkuiji prieša
kyje. * Mokinys.

teismais busiu galima 
pavojus prašalinti, yra gryna 

svajo-

šitie žodžiai yra paimti iš 
Kienthalės konferencijos rezo
liucijos. V. K. sakosi pilnai pri
tariąs jiems. Gerai. Pagalvo
sime, kų visa tatai reiškia.

Nors karės ir esančios neiš
vengiamos kapitalizmo tvarko
je, sako Kapsukas, bet mes vis-

Ledebouro—Haasės — Kimtskio 
grupės pozicija Vokietijoje: jie 
tėvynės gynimų pripažįsta, bet 
valdžios poli tikos anaiptol ne
remia. Taip, kaip Kapsukas sa
ko augščiau paduotuose jo žo
džiuose, protauja kaip tik Vo
kietijos ir kitų šalių “socįalpat- kad socialistai protestuoja prieš 
riotai”,

giai kaip mes protestuojame ir 
prieš išnaudojimų, kuris taip- 
pat yra neišvengiamas.

rių. Reikalavome, kad 
šauktų savo šmeižimus, 
atėjo naujas “Kovos

Bet 
numeris, 

redakcija 
i ir stengiasi 
“Naujienų.” 

tų insinuacijų 
paleido; į

kurių 
“Kova” paleido; į “Naujienas” 
delei žinios apie Z. Aleksų, mes 
čia nekalbėsime. Ta dalykų už-

negalima duot kaizeriui perga
lėmis pataisyt savo pozicijų ir 
sukompromituot naujųjų Rusi-

Iš šito aišku, kad “Kovos” 
pasakos apie stūmimų priešinin
kų iki sienos yra nonsensas. A- 
pie tai musų sraipsniuosc nebu
vo nė žodžio.

Mes rašėme, kad Rusijos dar
bininkai turi verst savo valdžių

ta ir priešinties visoms toms 
užmačioms, kuriomis 
pataujančiosios klesos sten
gsis, po karės stovio prie-

vies-

svę, susiaurint teises ir pa
didint išnaudojimą.

Darbininkai turi žiūrėt, 
kad nepasiliuosuotų nuo ka
rės naštos tie ponai, kurie 
ka rėš troško ir už ją agi
tavo.

Didžiausi “karės žygiai” 
bus atkreipti prieš šios ša
lies darbininkus, taigi darbi
ninkai privalo tvirtai stovėt 
savo pozicijose.

Bet kongrese yra dar vie
nas žmogus, kurį daugelis 
skaito socialistu: Dr. Lunn, 
buvusis Schenectady miesto 
mayoras. * Katrų pusę jisai 
rėmė ?

P-as Lunn balsavo už ka-

su kuriais jisai taip mėg
ot. Kaip tik “social-pat- m

riotai” ir tvirtina, kad socialistai 
privalų remti valdžios politikų 
karės laiku, nes to reikalaujųs 
iš jų tėvynės gynimas. Bet

išnaudojimų, kaipo bendrų kapi
talizmo tvarkos apsireiškimų. 
Prieš tai protestuot butų nesą
monė, kadangi išnaudojimas ka
pitalizmo tvarkoje yra neišven-

viešpatauja

mintinga protestuot prieš tai, 
kad žiemų šalta, arba kad van
duo yra šlapias?... Marksas pa- 
....1- ___

Pradžia.
Dar kongrese nebuvo pra

ėjus karės rezoliucija, o jau 
iždo sekretorius patiekė kon
gresui bilių, pagal kurį ski
riama karės reikalams tris 
ir pusė miliardų dolerių.

Jeigu skaityt, kad ta su
ma, indėta į biznį, neštų bent 
po 6 nuošimčius pelno, tai už 
ją valstybė gautų vienų tik 
procentų kasmet daugiau, 
kaip du šimtu milionų do
lerių kasmet. Dabar-gi ta 
suma bus išleista neproduk
tyviu budu.

Prezidentas dar buvo ne
pasirašęs po kongreso rezo
liucija, o jau generalis ka
riuomenės štabas prirengė, 
su Wilsono pritarimu, įsta
tymo sumanymą, pagal ku
rį turės but bėgiu dviejų me
tų sutverta armija iš dviejų 
milionų žmonių. Įstatymo 
sumanymas pripažįsta pre
zidentui galią imt vyrus į tą 
kariuomenę, prievartos ke
lto, jeigu Uuosnorių neatsi
ras. pakankamai.

Tai yra pakankamas fak
tas apibudinti tą poną. Kiek 
laiko atgal jisai tapo išmes
tas iš Socialistų Partijos, ne
žiūrint to, kad ant tos parti
jos tikieto jisai buvo išrink
tas į mayorus. Socialistai 
išbraukė jį už tai, kad jisai 
patekęs į mayorus, atsisakė 
pripažinti partijos kontrolę.

Tuomet ne vienas žmogus 
sakė, kad socialistai pasiel
gę žiauriai su Dr. Dunn. Jo 
įsitikinimai esą geri, ir par
tija neturėjusi taip aštriai 
su juo apsieiti. Patsai p. 
Lunn taip-pat gyrėsi niekuo
met neišsižadėsiąs ‘socializ
mo principų ir paliksiąs so
cialistu, nors ir nepriklau
sydamas organizacijai.

D r. Lunn “socialistas” da
bar pasirodė visame savo 
skaistume.

geriau, juo nuosekliau mes ko
vosime su jos valdonais.

Pasirodo tuo budu, kad “ra
dikaliai” Kapsuko rųšies socia
listai svarbiausiame socialistų 
politikos punkte protauja lygiai 
taip, kaip tvro vandens “social-

pitalizmo tvarkoje yra ekonomi
nis, o ne teisinis arl/a dorinis ap- 
si reiškimas.* Tik smulkiosios

Pagalios, dar vienas V. K. ar- 
mentas. Mes sakėme; kad

Jam atrodo ta

šo:

O jeigu negalima išvengti,

juos protestuot? Bet darbi
ninkų išnaudojimas kapitaliz
mo tvarkoje neišvengiamas, 
o dėlto mes prieš jį protestuo
jame (! “N.” Red.). Mes ko
vojame prieš išnaudojimų ir 
stengiamės visiškai jį praša
lint taip pat ir imperialistinės

Nežino, 
ką darą.

nansinis kapitalas, trustai ir 
monopolijos viešpataus ir dėl
to mes stengiamės prašalint 
visų dabartinę tvarkų, kuri

duoj imtis, galima įsivaizdini, 
kad prieš tų išnaudojimų reikią 
protestus kelti. Jisai reikia pra
šalint, pakeičiant kapitalizmo 
tvarkų socializmu.

Socialistai protestuoja ne ’’ v. ;
prieš kapitalistiškųrišnaudiojima 
apskritai, o prieš atskirus jo ap
sireiškimus. Tas faktas, kad 
darbininkui mokama $2.00 al
gos už 10 vai. darbų; tas faktas, 
kad maisto spekuliantai kelia

faktas, kad maži vaikai Verčia
ma dirbt fabrikuose, — yra ne 
neišvengiami- dalykai kapitaliz
mo tvarkoje. Juos galima pra
šalint, kapitalizmui dar tebegy- 

ff. t
vuojant. Ir darbininkai nuola
tos kovoja kad juos prašalinus.

O kaip yra su karėmis? Jus 
gimdo kapitalizmo tvarka bet 
nė viena jų nėra toks dalykas, 
kuris negalėtų but prašalintas,

Skęstantis ir už peilio aš
menų griebia, kad tik išsi
gelbėjus.

Ir 'musų dešinieji stveria
si visko, kad tik kiek ilgiau 
palaikius savo smunkančią 
intekmę žmonyse.

Klerikalų intekmei baisų 
smūgį sudavė žinios apie 
Rusijos revoliuciją. Juk jie 
tą revoliuciją daugiausia kei 
kė ir niekino. Kaip tasai a- 
silas pastipusį levą, taip kle
rikalai spardė revoliuciją, 

Suprantama, kad iš liuo- ’ kuomet ji’ anais metais buvo

“Naujienų” nuomonę, kad 
socialistai turi kovot už nusi-

cialistai mano, kad karių pra- 
šalinimas arba bent sumažini* 
mas bu t ų j sveikatų pačiam ka
pitalizmo plėtojimuisi. Jeigu 
jie manytų kad! karių prašalini- 
mas esųs taip-pat negalimas, 
kaip išnaudojimo prašalinimas

Amžina bankrutybė.
Sėi, Pabraiža: — Sveikas, be 

abejo, dirsteli kariais į čikagiš- 
kį kunigų raugų. Kas ten da
bar iš dienos dienon cditorialus 
mala? Pirmiau, kol ten buvo 
Metodologas, tai nors juokų tu
rėdavai, kaip tas piemeniškų 
vcblėjimų arki meisteris save 
kimštų rodydavo, bet dabar — 
velniai žin kas. Atsiverti antrų 
lapų, širdis supyksta ir nosis 
reikia užsiimti. Kaziukas riš 
dienos dienon amžinai nusitę- 
sęs tan lapan buzoj as. Argi iš
tik rų jų tie čikagįškiai pateriai 
taip dvasiškai nusibankrutiję, 
kad iš jų lapo būtinai turi išei
ti arba piemeniškų vcblėjimų 
instrumentas^ arba girtuoklio

rime čionai pažymėti, kų ji sako 
savo pasiteisinimui delei musų 
straipsnių turinio iškraipymo.

Ji prirodinėja, visų-pirma, 
kad ji negalinti pilnai supažin
dinti savo skaitytojus su kriti
kuojamomis “Naujienų” nuo-,

• ' * 't ■» . X

inuohėmis, kadangi ’ “Kovoje” 
vietos esą permažai cituoti iš 
“Nauj.” “ištisas špaltas.” Bet 
argi reikia būtinai ciluot ištisas 
špaltas, kad teisingai padavus 
oponento nuomonę? Bcikia ci- 
tubt tiktai pamatines straipsnių 
vielas, o ne pašiot tokius saki
nius, kurie tinka į vienpusiškų 
kritiko “skymų.” Kiekvienas 
rašytojas tų žino.

Toliau “Kova” aiškinasi, ko
dėl ji prikaišiojo “Naujienoms” 
tarnavimų kapitalistų politikai 
ir norų, kad butų pergalėta Vo
kietija. Ji rašo: )

Tiesa, ten pat jos kalba ir 
ap*e taikų ir radikales šalies 
reformas ir apie tai, kad Ru
sijos darbininkai neprivalų 
imt ant savęs atsakomybės už |

lygas, kurios nenuskriaustų nė 
vienos šalies, ir kati Vokeitijos 
darbininkai privalo taip-pat

lygos butų priimtos; kuomet jie 
to atsiektų, tai karės tęsimui ne
būtų prasmės , ar1 turėtų įvykt 
taika. O “Kova” tvirtina, jo
ge! iš musų pieno išeinanti “iš
vada,” kad rusai turį stumt vo
kiečius “iki sienos” ir pagalios 
“sumušti, pergalėti” juos. Taip 
ji daro savo “išvadas”!

Bet mes nurodėme anąkart, 
kad “Kova” papildė dar vienų 
falsifikacijų: būtent, pasakoda
ma, buk “Naujienos” nori, kad

prisimi- 
didžiuo- 

jas parašęs apie jį paskvilį/

gynimo” vedimų, 
lieka faktu: jei tai

ka greitai neįvyks, jos stovi 
už “tėvynės genimų,” ir im
perialistinei buržuazijai vieš
pataujant, tai yra už imperia
listinio karo rėminių, už “tar
navimą kapitalistų politikai.” 
Jos pasakoja, kad negalima 
esą duot pergalei kaizeriui, 
jies “ta pergalė išgelbėtų jį 
nuo revpliucijos” ir “sukom
promituotų tų valdžių, kuri 
dabar atsirado Rusijoj.” Iš 
to “Nauj.“ tvirtinimo logiš
kai išeina, kad turi būti per
galėta Vokietija, nes, jei ji 
nebus pergalėta jei da kelis 
milionus žmonių paguldžius 
vokiečiai vis liks toj pačioj 
vietoj, užėmę Lietuvą, Lenki
ją ir kitas šalis, tai juk-taip- 
pat sukompromituos da

bartinę Rusijos valdžia. Ir 
jei vokiečiai benorės taikos,

ei jų” Vokietijon, kuoemt mes 
buvome kritikavę ir pasmerkę 
tokių idėjų. “Kova” apie tai da
bar visai tyli. Ji neatšaukė ši
to melo. Ar tai irgi dėlto, kad 
jos š])altose “permaža vietos”?..

Melams ir šmeižimams ant 
“Naujienų” “Kovos” špaltose 
vietos senai nepritrūksta, tik at
sakymams ir atšaukimams vie
tos tenai nėra?
i ■' T...—j—' '■ *■■■» x, c.....į.. ■ ■■ -............................ .................. .

> Good night.
Mr. Pabraiža: — Naujienų 

76 numery j kamrotas Seiles 
Vincas įrašo tamstelei atvirų lai*

Pabraižos,

Indomus atvirukas.
“Drauge, kas pas jus? Jūsų 

vidurinė srovė ar dar nesusivie- 
nijo su kapitalistais? O aš, va
žiuodamas iš Cicero į Califomi-

Pasigyrimai nuopelnais.
Pastebėjau vienų mažų daly

Jau ištiesų, man geriau pati
ko metodologiškų pliauškalų 
šeinka trinka, nekaip brendukes 
pasekmės. — R. Katalikas.

čiau. Lik sveikas, tavo M. Bur
bulas/’

simena Johnų Spargo, niekados 
neužmiršta pasigirti, kad jis pa
rašęs recenzijų apie 
knygų.

Kunigas Maliapskas,

Mr. A. M. J. K. S. V. Pabrai-

Skaitytojų 
Balsai.
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
s neatsako.

PILYPAS Iš KANAPIŲ,

korcspondencijų iš po Valparai- 
siecio plunksnos, kur jis išbara 
drg. S. Michelsonų, “Kel.” red., 
už sumušimų katalikų Lowcfo 
debatuose. P-s Valp. suranda, 
kad debatų tema buvusi negera

zmoma,

Kų reiškia tas pustuzinis ini
cialų? Titulai? Aš išvarčiau vi
sų titulų encyklopedijų, bet nio 
ko panašaus nesuradau. Antra 
vertus, titulai šioj kontrėj pa
prastai rašoma gadnasties pas-

gal tamsta, gerb. Pabraiža, pa
eini iš los afrikiečių šeimynoj 
kurios vienas narys turi pustu- • 
zinį vardų, o Senas Vincas su
rašė jų inicialus?. — Džkmas

Pasaka

tėmis cnatomis vyras, kur kad 
kitus mušdavo, pats nerėkdavo.

Pabraiža.

KLAIDOS PATAISYMAS;

Vakar tapo klaidingai su
statyta Redakcijos straips
nio antgalvis. Turėjo but: 
“Neišsaugojo nuo karės.”
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Chicagos Žinios

mo

karės nenori
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PUIKU
ASTUONIOS DRAUGIJOS

aukščiau

Permainos mokyklų 
tarybos taisyklių..

NUO 
K R Al 
LIGŲ

galite 
daly- 

ir ne- 
kaipo

bankais iki pabaigai
su pamatiniu kapitalu
Tasai pamatinis kapi*

v 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

ji m i r o 
Jurgelio

del užmokė 
yra faktas, 
Visi atatlan 
aš KGZAMY

Illinois gubernatorius Low
den paduoda užtvirtinti naujas 
taisykles, kurių ateityj turės pri 
silaikyti Chicagos mokyklų ta-

deserto ir tapčiau nuolatini 
“lietuvisko tyistorano” kostumie 
ritis. Santakiškis.

k01*8 reikalauja, kad visi Chica
gos privatiniai bankai virstų 
STATE 
1D19 m 
100,000

mayoras W. u 
tapo užklaustas, kt 
apie lai, kad Wil

Prie progos primename, kad užlaikymas taip naudingos instituci
jos, kaip Knygynas, pritraukia daug lėšų, o vis tik labui visuomenės. 
Todėl viršminėtos 8 draugijos kreipiasi prie gerb. visuontetiės, idant 
paremtuntėt šį darbų rttsMankydarni f šį Teatrų, o viršminėti lošėjai 
visus užganėdins. Po lošimui—ROJINIAI ŠOKIAI: ypata gavusi dau
giausiai rožių, gaus dovaną—knygų Socializmo Minties Blaivuri^Į^ 
Alttra dovana—Dėžutė saldainių

Privatinių bankų bilius bus 
' įneštas Illinois valst. legis- x 

laturon sekamų 
savaitę.

NEDĖLIOJĘ, 
VELYKŲ DIENOJE 
BALANDŽIO 8, 1917

A* V;

B®

Vokišku! I:-.iškris pm ušu 
do, kaip juos išsiųsti M. 
nlenė, 751 W. 32nd Štreetv 
III. Kreipkitės vakarais nuo 5 
valandai. ;

nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
v. dieną. Taipgi Panedelio, Seredos, 
__1-__ v. iki 8 v. vakare.

Užžavėtas mėlynomis akele 
mis Keturakis klausia:

Kų gero šiandie turite?
O, visko... gerų kukulių.

rysi m kukulių ir bus ai rait 
Įeina naujas koštu m kris.

aiaravai atsisėda ir pašilai

Svarbiausieji naujų taisyklių 
punktai yra sekami: 1 — 
kyklų taryboj bus nebe 21 
lik 11 narių; 2 — Mokyklų ta
rybos narius skirs mayoras, o 
užtvirtins miesto taryba (kaip 
kad dabar yra); 3 — Tarybos 
nariai bus renkami, nebe 3, bet 
5 metams; 1

I nerin tendon tas

sveikatą.
Specialė
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro
Medikali- 
ški Gydy

mai.

Inžanga 25c, 35c ir ;>0c
Maloniai užkviečiame visus lietuvius 

musų vir.šiuinūto Koncerto ii Baliaus 
indomiausių kone 
-artistai. Po koncerto prasidės šokiai 
sustojimo naujausius šokius.

p ta nuropos gar 
pecialisto, kuri 
dus Įvairios ži

badavimų turi būti padidintas li
gi $200,000 pasibaigus 1924 me 
tams. Laiikiama karštu deba v
tų del kalbamo biliaus legisla

narių balsų, 
parendavoti 

mokyklų žemės terminui, ilge
sniam, negu 10 metų (seniau už
teko paprastos didžiumos).

VELYKŲ
VAKARAS

Svetainė atsidarys 4-v. po piet. Programo pradžia 5 v.
Dalį Programo pažymėsime čionai:

Dainuos Latvių mišrus ir vyrų Chorai;—Solo kornetu išpildys 
maža mergaitė A. GRUŠAITE, akomponuos pianu poni GUGiENfi; 
—dainuos I 
čius”;- 
čiainų 
Kvintetas. Apari 
minėti sunku, bet

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,..............-................Chicago, DI.
506 ir 507 Crilly Bldg. Irak elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir 
giski ir Sveiki.

•Jeigu jus turite kokį 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 ____ ..
Pėtnyėios ir Subatos vakarais nuo 7

parduoti ar pirkti 
mokykloms žemes 

ga miesto tarybos suti-

bedejusis pru.c vieno staliuko 
kostumierius šmakštelėjo už 
užstojančio virtuvės duris baldo.

Tai duokit kukuliu.C

Tarpu savęs restorano šeimy- 
niukūs dabar kalbasi lietuviškai 
gi j Budutį, kaipo į nepažįsta 
ma — angliškai.

Keturakis, pabaigęs kukulius 
išgėręs stiklų pieno su obuolį 
niu pajum, įsidėjo į burnų šiuo 
telį saldžios gumos ir kramty 
damas priėjo prie kasos:

Ačiū 'Tamstai, - sako prie

me, manydami, 1 
mo. Jeigu taip, 
rėkit BUNDRA si 
6IK ALBfcJIMAS 
DYKA ir i 
pertikrins 
atvirai jun 
klaust ko 
kui trukdyt 
manyk it, k

Koncertas ir
Parengti

RIETUVIŲ LYROS BENO

/Kūdra užliejo ežero vande- 
irkų, žemesnesias 
Valteles nutrauk-

Viena panaite aiškina.
Matote, tamsta, l’iz olrait, 

tik statinė perdžiūvus, tai po 
lankais blakių priviso.

— Tai, nėr už ką. Už tokius 
pietus ir daugiau negaila.

lipni and eggs, - perduo
dama virtuvėn kito kostumie- 
riaus užsakymų, žingsniuoda
ma restoranu sušuko viena šei
mininkių. 

L

Valgiusiu ji prie kito staliuko 
trįs vyrai kelia skandalų:

Ką tu ten, bra, vakar dvi 
blakes, o šandie šimtakojį ra
ikai kopusiuose, bra, britku val-

Didejėj Svetainėj
Ashland ir Milwaukee gat v
Pradžia 5-tą vai. vakare 
ir lietuvaites atsilankyti ant 

nes bus vienas, iš puikiausių ,ir 
kuriame dalyvaus solistai ir gabiausieji musų 

puikiausia orkestrą be
Kviečia Komitetas.

Prie siurmavojancių seimi
ninkė tuojau siunčia vienų, o 
paskui dar dvi nudažytas pane
les, bet kur tau: nors tie vyrai 
nuolatiniai kostumieriai bet šim 
takoiu nemėgsta.

Rengia

Laisvos Jaun. M. D. Dr-ja

S. vyrų Kvartetas;—Bus perstatytas “Turkų Kriau- 
Monologai;—Dainuos Latviškai;—Muzika, kvartetas ant pu- 
instrumentų;0Kupl(‘tas, rusiška daina;—muzik išpildys 

to bus daug visokių pamarginimų, kuriuos pa- 
pasiklausyti bus labai malonu. ' 
PROGRAMO — GRAŽUS BALIUS
ir Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, nes 

timlaučių (Ihch-

tepti, pyktauja jaunas vyri 
sėdėdamas ant vienakojės kode

—Matai, tamsta, pasitaik 
kad sviestas su duona sulinių 

teisinasi šeimininkė.

Gerbiamosios 
šiame vakare dalyvaus goriausios lietuvių ir 
gos spėkos. Katras neateisi! tas graudy.sites.

7 Visus kviečia KOMITETAS

Or, Povilas žilvitis 
«»HRURGA«

V HI H
VA! ANU OS* 9 II H r.Uo;

>—t w pietą j i g ft
GYVBNIMASi SBti Bo. 1W

Tel. Yard. M?. Ii

Patarimai Dykai 
fFj|| Vyrai ir Moters 
aS Pasitark su Dr. ROSS,
w ištikimu gydytoju.

-Strrr Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- 
<■ ; damas i rankas naujų ir nepatyrusių
JL ' daktarų. Mums malonu patarti Šio

dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su D r. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

WHHn9nk jąs specialistas Chicagoje.
Jis negydo ligonių per brasą. Jokis daktaras negali pada

ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiŠ- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Hess.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Hess, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimltics keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinkh, jums plau
kai?

Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais Ir limpanti 
jie?

1 Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?.

Aj? plinki, bei pra- 
dedl plikti?

Ar kenkia kas 1S 
aukščiau pasakytu li
gų, tai stenkitės apsau- 

guoti jos. ITžsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKUS ”■

mokyklų su 
biznio mana 

džeris ir advokatų ofisai bu 
skaitomi įstatiniiškomis įstai 

gomis; 5 
mokyklų 
reikalin 
kimas;
trečdalių tarybos 
kad taryba Įgalėtu

Velykų vakaras, kaipo pas
kutinis šio sezono, rengiamas 
Lais. Jaun. M. D. D. Progra
mas bus pritaikytas minėtai 
šventei. Rus sulošta viena iš 
juokingiausių komedijų “MUL
KINĘ IR MULKINTOJAI“, 
dainuos Laisvos Jaunuomenės 
Choras.

Kviečiame visus į minėtą va
karą L. J. M. D. D.

Vieton (nešerto sykis, o jus 
jau du kari pasibučiavot.

Budutis užsimoka už pietus. 
Panaitė, priimdama pinigus, 
šaudo į jo akis, bid, iš manda
gumo nedrįsta kviesti, kad ir ki
ta kartų ateitų. Budutis gi ne- 
mirksėdamas žiuri į dvejopus 
panaites plaukus, į suskretusias 
nuo kokio lai tepalo blakstienas 
ir į.užteptų ant veido liukų 
n udažyt us skruostus.

(ratvėie Badu lis vienas

Thompsoii 
jisai mano 
Irani Mason 
Chicagos, balsavo prieš karę.

Mayorati. Thompson atsakė, 
kad nors jisai nežinųs tikrai ko
kios priežastįs paskatinusios 
Masonų balsuoti prieš karę, bet, 
girdi, išrinkimas miesto lury- 
bon socialistų aldcrmanij Ken
nedy ir Johnson rodųs, kad pla
čiųjų minių tarpe yra stiprus 
jausmas prieš karę. Beiškia, ir 
kapitalo atstovas pripažįsta, jog 
žmonės kares nenori, o vienok 
žmonių vardu paskelbiama ka-

ATSISVEIKINIMUI SU ŽIEMOS SEZONU 
Bus surengiąs

Balius su įvairiu Programų
DRAUGIJOS DRAMOS IR DAINOS “ŠVIESA” 

Pirmą Nedėldienį po Velykų
Balandžio-April 15, ’17
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halslod Str.

Tikietas 25c ypatai.

BftOLIŲ STRUMILŲ SV
158 E. 107-ta Gatv., kainpas lndiana ./h

Prasidės H:30 valandą vakare. Tikietai 35c i
Šiame veikale loš atsižymėję Liet. Jaun. Ratelio lošėj

J. J. Zolp, A. M. Barčius, S< Laurinavičiutė ir kiti.

Ta<p, ir šimtakojų... Visos 
jus perdžiūvo te, sanavagan.

Kita panaitė tikrina:
A j bečju, ten ne šimtako

jis, bet bruknė. Mat, vėžiai bu
na juodi, kuomet išverdi—rau
doni; o bruknės — atbulai...

Eikim į virtuvę aš parodysiu.
Išvirtasai vabalas non popieri

nės servietukės kaž-kur dingo. 
Viena panaitė ir vyras nuėjo, 
rodos, virtuvėn. Už valandėlės 
vyras linksmas eina atgal ir lai
kydamas ant delno raudonų uo
gų raminasi:

-Atmainė. Dabar, žinoma, 
kitas biznis.

Gerbiamiejie Tautiečiai !
_ ’ ~ , Gerai žinomas daiktas, kad jau yra daugelis

'ų, j lietuvių ūkininkų Suvienytose Valstijose, ir aš,
aPs*£yven£s tarpe jų, Michigano valstijoj, ma- 
tydamas didelį reikalą ūkininkams laikraščio, 
pasišvenčiu išleidinėti nors mėnesinį, o jeigu 
bus geros pasekmės ir atsiras ganėtinai skaity- 

ir Patarėjų, tai išleidinėsiu savaitraštį.
' '* Laikraštis vadinsis‘Michigano Ūkininkas’.
W 8-nių puslapių, su paveikslais, eilutėm, dainelėm,

juokais ir tt.. Laikraštis bus bepartyviškas, ir 
' nekels vaidų, ginčų su nieku, nes nebus vietos, 

tik talpins, kas yra reikalinga ukininkystei, tai- 
• gi meldžiu visų pirmeivių, išleidėjų, redak

torių, agrikultūros mokinių — su raštais į pagelbą, taipgi ūkininkų su kores
pondencijomis, o tikiuosi, kad laikraštis neš naudą ne vienam.

“Mięhigaho Ūkininkas” kainuos metams $1; pusei metų 55c; pavienis nu
meris 10c; į užrubežį —$2. Viena kopija išsiunčiama dykai ant pažiūrėjimo, tik 
prisiųskite už 2c štampą.
Adresuokite: M. Walencius

Lhift Hftvltis turėti gra- \ 1 «
žiuu plaukus.-žili plau- 

venos nuo užg&nisdintu
Ketvirtoje savaite. 

lAS DYKAI.
Męs galcmo perti- 

krenti Itiokviena, kad 
gyduoles CAI 7VACURA 

illuklnuį, plau
tini) plaiskotea 

L ) . i<: žili R plaU- 
10 centu arba 

krasos markerhs prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antraSu. Męs ISsiuče- 

fenio kiekvienam dole) 
wine dežuto Calvaciira 

os N. T 
“Teisybe 
kue.” 
miau 
ir sluSkėte Sia’nden

1

(; ).’i i ž y be plauku,—su - 
liejimas plauko i> odos 
galvos, t’riežastis ellu- 
hiniii i il:i i iii u ir '• i) tm m

ilatkytl svcl- 
i ne, i >)'i i plaU-

noriu pra«fi
VALANDŲ

mu Lincoln
parko vielas 
yla; nustolių apie $50,000
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I’ROF. DOCTOR UOATES

k ant j s ligoniai yra užtikrinti mano j 
NUO J U ir GYDAU visu* LIGONI!

reikalavimai yra 
s kaip tnrttniriei 

betarčtaBiB.

YDYTOJAS h z: s i 03
’Ll. Prmi’i

mieriams: ' <
>Matai, raskalai, sleliuoju 

lietuvišku vairiu, o kai išverdi

■ ■ • ' :

SILPNI > m ■ ATEIKITE
NERVUOTI W K9 1 PAS MANE 
SERGANTI W | TUOJAUS
DAKTARAS COATĖS atgabeno j š| mieste valiausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuosc, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino Ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mažiuos. Kiek vienas li
gonis užkvfečianjas ateiti ras daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
flS gydžiau pasėli minga i vyrų ligas virs 80 metų. AŠ išgydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliok it, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. ir šimtai Išgydytu vyru - Tai manu reputacija
81LPNA8, NEIIVUOTA8, arba 

jus nusitarėte apsileisti nwdmini- 
kad gal but nebėra del jus gy’4y- 

N EAPS1I.EISKIT, ateikit ir tu
vi manim PA8IKALBLJIMA, PA- 
! ir mano PATARIMAI yra U£- 

ABA1 UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
ane, kad jųsų ligA neišgydoma, ai 

taip ir pasakysiu. • Ar jus 
eriau ? Neleiskite pini&iškam 
jus nuo pasitarimo su manim, 
1 del reputacijos ai pasiekiau 
lel ligų žmonių, kad mano retkalavl 
’brangus, kadangi mano reik ai avi. 

LARAI MAŽI, ir užganėdinant ja anai 
galima visuomet padaryt 
ano geriausiu paliudijimu 
ydau Vyrus per So metų.

AT YDA. kadangi

Stato Scenoje puikų veikalą-—Dramų 4 veikimuose, parašytą J. J. Zolp.‘BE VARDO’
NtdBliBje, Balandžio-April 8 d., 1917

(Velykų dienoj),
•__ .........................-.... 11 ......... ......... . *" ............................ . .......................................................... ............................ .......... .

NAUDAI AUŠROS KNYGYNO
. II    -  —  —.     ,1— —

knygute
> Plau-

.li.jlilMllu H. >•<■
Itspąuatą kuponąšeštojo savaite.

UNION LABORATORY, Box 431, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, A

Box Union, N. Y. w
SiuSiu i didumas 10 centu 4el apmo

kėjimo kafitu persiūtimo, meldžiu IBbIu* 
sti man tojaus jusu dolerine degute Gal- 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus." (Pasluekete sykiu kuponą su 
jusu antraiu.).
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NAUJIENOS, Chicago, HI Subata, Balandžio 7, J917.

NAUJA MINTISM i

Permainytas žemės Pardavimo Budas—Patarnavimas Del Ateivių.—žemės Pedlioris 
Gavo Blogą Vardą.—Didelė Stipri Kompanija Eina j Partnerystę su žmonėmis ant 
Žemės.—Patėmykite, ką Kooperacija Daro Sanborn’o Farmose, Vilas Paviete, Wiscon.

Progos yra naudos ir stebinančios'. 
Banga ateivystės į Viršutinę Wiscon
sin© valstijos dalį smarkiai auga. 
Padidėję pragyvenimo kaštai, sun-

rus ir moteris į naujų palaimos žemę.
beturintis atsakomybes žemes pe- 

dliorius užleidžia vielų žemės kom
panijai, kuri suorganizuota patarna
vimui. Kiekviena kolionizavimo ko-

mų, turi pasistačiusi savo tikslu pra-

veriamųjų ūkininkų pasisekimui.
Žemė, klimatas ir lietingumas yra 

svarbiais veiksniais, bet ne vien lik

nijos sutvėrimo. Rinkos, kreditas, 
kolioniųos pramonės darbas, keliai, 
mokyklos ir visuomeniški paranku- 
rnai turi būti išplėtota, išpildžius Tel

šių žmonių. Žemės pedlioriui nepa
vyko apgyvendini žmonių ant ūkės. 
Tai gali geriausiai atlikti stipri or
ganizacija. Vieninteliu jojo rūpes
čiu buvo įgyti pirkėjo pinigus ir ap
leisti jįjį, kad jisai savo jiegomis* pra
simuštų priekin. Tokiu budu nepasi
sekimai ir nelaimės naujame krašte, 
kaip kad Viršutinis Wisconsinas iš
tiko delei to, kad apsigyvenančio u- 
kininko reikalai nebuvo pilnai su
prasti ir nebuvo tinkamų ištaigų na
ujam ūkininkui patarnauti.

Ką Sanborn Kompanija Daro
Sanborn Kompanija parduoda (la

ngiaus negu viena tiktai žemę. Jinai 
parduoda pagelbų ir patarnavimų. 
Josios reikalų atlikimo budus yra už- 
gyrę autoritetai (žinovai), kurie ty
rinėja klausimų, kad pasodinus be
žemį ant akrų, reikalaujančių žmo
gaus.

Organizacija. —štabas iš jienkių 
kolonijos direktorių yra paskirtas 
tam, kad tarnauti apsigyveliantiems 
ūkininkams, šis štabas susirašinė
ja ir garsinasi šešiose įvairiose kal
bose. štabas yra parinktas iš vyrų, 
kurie yra specialistais pienininkys
tėje, bulvių auginime, draugijingunio 
organizavime, sienojų kirtime, žemės 
matavime, žemės užrašuose ir gyvu
lių auginime.

ežmės.—Žemė, kuri > ra siūloma 
apsigy vemlinimui, yra Kompanijos 
nuosavybė, šioji žeme vra akuratiš- 
kai peržiūrėta ir išmatuota. Kiekvie
nas gabalas žemės \ ra žemės žino-

Pieni n i kyšt ės Ūkė.— I’ll E DAIRY 
DOI.LAR ĖARM, esanti Eagle Rive- 
ryj, yra užlaikoma pieningų gyvu
lių auginimui apsigyvenantiems u- 
kininkams ir taipgi parodymo tiks
lams. Pieningi gvvuliai yra sutei
kiami Sanborn apsigyvenantiems u- 
kininkams ant lengvų išmokėjimų.

Pardavinėjimo Budai. —• Sanborn 
Kompanija neužlaiko keliaujančiųjų 
pardavėjų. Jinai per laiškus kviečia 
į Eagle River tuos, kurie mano apsi
gyventi ant ūkės. 'I’okiu budu su- 
taupinama daug išlaidų, kurios yra 
surištos su užlaikymu pardavėju ant

įyairių blogumų. Pardavėjai gyvena 
Eagle Riveryje. Jie yra susipažinę su

ra geriausiu apgarsinimu 
Kompanijai!

geriausiųKontraktai - Jie yra ant 
išlygų .kokios kuomet nors 
siūlytos. Jie suteikia proga kiekvie
nam žmogui Iurėti gabalų žemės už 
dabartines žemės kainas ir mokėti

Įsigyti parankius kelius, pervežimų 
Į mokyklų, išmatuoti jojo žemus ru- 
bežius, peržiurėli jojo taksus ir as- 
esmentus. Kolionijos Direktoriai ka
sdieniniai dalyvauja Sanborno ūki
ninkų gyvenime ir reikaluose. Gy
vulių auginimas yra išplėtota anl 
y isuomeniško numato Ivihui l.-iin o-

Už ĮSIMYLĖJIMĄ $200

John’ui Delaney nupjautos kn
is aukščiau keliu. Menuo lai-

sę Miss Maud Cuthbert. Bet 
pastaroji pasiliko neprielanki

rais atsilankydavo prie namų, 
kur ji gyvendavo, ir laukdavo 
jos sugrįžtai!t namo.

įvairių pelningų rųšių bulvių ir.javų 
auginimas.

Apsaugoji m a.—^Sanborn ūkininkas
yra raginamas imti dalyvumų mies-

bsli tapti piliečiu. Jisai yra apsaugo- 
jamas nuo apgavysčių, su kuriomi

siduria.
Rinkos.—luigle River apielinkė tu

ri parankumų tame, kad jinai yra 
garsinga kaipo vasarnamių apskri
tis. Dėlei šios priežastics, pieno iš
dirbinių ir paukštienos reikalavimas 
> ra didelis, tas pat su šviežiomis 
daržovėmis ir vaisiais. Sėklinės'bul-

nių pirkėjų nuperkami siuntimui pas 
pietinius augintojus, ir į dičkes ne- 
ntrales rinkas. Eagle River Creame
ry mokėti Elgin miesto kainas už 
visų pristatytų Smetonų. Sanborn or
ganizacija yra naudinga savo ūki
ninkams parduodant medžius. Siek
sniai malkų, supjaustyti medžiais,

vė yra greitai parduodama.
Patarimai.—Vilas pavietą.'

kad pagelbėjus už dykų pavieto gy
ventojams ūkės namų statyme, 
tinkamos sėklos pasirinkime, ir pri
silaikyme žemdirbystės būdų, kurie

Sanborn Kompanija taipgi išverčia 
į kitas kalbas savo ūkininkams pra
nešimus ir patarimus Wisconsino 
Gyvulių augintojų Draugovės, Wis
consino Sodininkystes Draugijos, 
Wisconsino Bulvių Augintojų Drau
govės, Wisconsino žemdirbystės Ko-

Draugijos.

Ii suteikia darbo daugeliui apsigy
venančių ūkininkų josios ukininkys-

kirtime ir ūkės namų statyme. Jinai

geni u ra apsigyvenančiųjų ūkininkų 
ir jųjų šeimynų naudai, kurie šie 
nori gauti darbo vasarnamiuose, me
džio pjovyklose ir viešuos darbuose.

Kreditas—Vertiems žmonėms, ku-

patarnavimų, kuomet norima gani i 
paskolų gyvulių pirkimui, pagerini
mų darymui ir triobų statymui, už 
nedidelį nuošimtį už skolų.

Sanborn žemės užrašui yra visi 
pilnai gvaranluoti. Kiekvienas kont
raktas ir “warranty deed’as” yra 
paremtas didelio kapitalo ir geros 
reputacijos atsakomybe. Dalykų 
tvarkymas yra rankose vietinių gy-

jaučia ūkininkui ir jojo reikalams.

devynis melus Sanborn Kom- 
pletojo žemdirbystės pramo- 

irti prie 
žmonių

l’er 
pilnija 
nę Vilas paviete. Ji buvo 
ūkininko Ji mate dange 
tampant gerais ir kuopaseRmingiau- 
siais ūkininkais ir žino kodėl ke- 
lotuiletui ncpasisękė; laipsniškai jis 
išplėtoja organizacijų ir pardavimo 
pienų, prašalinti visas klintis, ku
rios stovėjo skersai kelių anksty
viems apsigy ven tojams.

turi parankiniui ir progų, kurių neži-

priklauso nuo pasigyve-

t yrimo.

šiai paskutinis žodis kaslink apsi
gyventojo apsaugojimo — gyvybės 
apdraudimas —- šeimyna yra apsau
gota, jeigu šeimynos galva pasimirtų. 
Šisai apdraudos dalykas gali būti į-

Kontraktuose išmokės likusių sumų 
ant žemes kontrakto. Jinai aprūpina 
uždykų “deed’ų” ant nuosavybės be 
tolesniu mokesčių ir taipgi gry 
nu pinigų pirmiems šeimynos reika
lams. Tai \ ra tikra namu apdrauda.

A wtw*

Rakandai, Divonai ir Pečiai
Grynais pinigai arba lengvais išmokėjimais.

ženklas Bankos Saugam#
>

Bankos, priklausančios 
cagos Clearing Ihmse yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį į metus, Clearing HcwjiNS 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, noto®, 
dai, mortgage] ir kitos apsaugos

po jo® O^rt j 
nuo lidW

Kiekvienas Sanborn partneris ge
roje sveikatoje ir galintis pereiti per 
kūno kvotimų (egzaminavojimų) 
Great Northern Life Insurance Ko
mpanijos of Wausau, Wisconsin, ga- 

apdraudų įrašytų į savo ko- 
Tas zpaliuosuoja jį ir jojo 
nuo rupesties, sustiprina 
Platesnes žinios kaslink ap
ims suteiktos ant pareikala- 

kuomet nurodoma aplikanto

b turėti 
atraktų, 
šeimynų

draudos 
virno, 
amžius ir sveikatos stovis.* 

BE NUOŠIMČIO.
Pienas Numeris Vienas.—Kur ke

turiasdešimties akru kaina nepervi- 
šija $700, tai išmokėjimo išlygos yra 
$10 Įmokėti ir $10 kas menuo be nuo
šimčių, arba $100 įmokėti ir $100 kas 
metai be nuošimčių. Kur 40-ties ak
rų kaina ant listo neviršija $1,000, 
tai išmokėjimo išlygos yra $15 įmo
kėti ir $150 kas metai lie nuošimčių. 
Kur 40-ties akerių kaina ant listo 
perviršija $1,000, tai išmokėjimo iš
lygos yra $20 įmokėti ir $20 kas mė- 

-nuo be nuošimčių, arba $200 įmokėti 
ir $200 kas inetai be nuošimčių.

Pienas Numeris Vienas yra ski
riamas pirkėjams, kurie neturi už
tektinai pinigų užsimokėti už savo 
žemę išsykio. Jiems yra patariama 
atvykti į Eagle River, pasirinkti sau 
žemę, sugrįžti namon ir mokėti savo 
mokesčių, iki jie turės užtektinai pi
nigų, kad nuvalius žemę ir padarius

SU NUOŠIMČIU.
Pienas Numeris Du.—Sulig šio pie

no pirkėjas gali įmokėti bent vienų 
ketvirtadalį grynais pinigais, o liku
sių dalį lygiais metiniais mokesčiais 
su 5-tu nuošimčiu per ilgų laikų.

šis pienas yra tuojaus apsigyve
nantiems, ii’ jie privalėtų turėti bent 
$500 pinigais arba g y v u 1 i a s. 
Tokiu bildu jie gali pajiegti išsimo
kėti. Jie gali užmokėti dalį už že
mę ir turėti užtektinai pinigų namo

SU NUOŠIMČIU
Pienas Numeris Trįs.—Už įmokėji- 

ma grynais pinigais $250 mes sutei
ksime kontraktų ant žemės ir nerei
kės per tris metus dauginus nieko 
mokėti, išskiriant taksus ir nuošimU 
lį. Ūkusi suma bus išmokėtina ke
turiais lygiais metiniais mokesiais. 
Mes pastatysime namų 16x20, vieno 
augšto dubellavas grindis su popie- 
ra tartie, su keturiais langais ir vie
nomis durimis; namas pastatytas iš 
gero medžio išlauko su rubberoidu 
ir lubos iš shiplapo. Mes duosime 
vienų karvę, dvi kiaules, dvylika vi
štų ir nuvalysime du akru žemės.
Šis kontraktas yra su nuošimčių ino-

kančiai:
$000 keturiasdešimts

$700 keturiasdešimts

$800 keturiasdešimts 
gyvuliais, $1200.

$900 keturiasdešimts 
gyvuliais, $1300.

$1,000 keturiasdešimts su 
gyvuliais, $1400.

akrų se-

us

su

su

su

gyvuliais, $1500.
$1,200 keturiasdešimts su 

gyvuliais ,$1000.

namu

namu

namu

namu

namu

namu

ir

ir

ir

ir

ir

ir

namu®ir

M. J. Augulis, Lietuviškos 
Kolionijos “GAUSA” di
rektorius mielakatsakys Į 
jųsų užklausimus kaslink 
ukininkystės. Del plates
nių informacijų rašykite 
žemiau padėtu adresu.

MMTimMMMM

SANBORN COMPAN
C-0 LITHUANIAN COLONY

Gausa’ Director Eagle River, lis
♦ 4

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

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

matykit su juo tuojaus.

3
Jis «ydo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išeyydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiS- 
kas ligas, kaip tai Užnuodijlmą Kraujo, Štricturą, Pulia- 
vimą. Žudymą, Švaros, Nutekėjimą, Nustojimą spėkos, He- 
morrhoidus. Silpni) Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importnolą 006-91 4
Prof. Ehrlich o w w jl

Gonorrhoea Vaeelnee, Rheumatic Phylarosfes. Serums. Bacterlns ir tt., kurie paro
do pozityvlikas pasekmes be atitraukimo nuo jųaų užsiėmimo.
Jei esate ne ta» žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite ęu Dr. Whitney 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio | Sveikatą, Stiprumą ir Laimę. Pasi
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State GatvSz Kamp. Congress, Chicago, Ill. 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDfiLIOMIS nup 10 iki 2.

Ar jus vedę? O gal jus rengiatės vešli? Mes galime jums patar
nauti tuo atžvilgiu. Mes galime pristatyti rakandus visam jųsų fia
lai, už žemesnes kainas, negu kokia kita sankrova. Ateikite ir pasi- 
inatykite su mumis ir patirkite musų kainas pirma, negu pirkaite.

Nepadarykite klaidos su sankrova, Žiūrėkite, kur yra lange 
raudonos iškabos.

DYKAI—puiki dovana duodama dykai visiems pirkėjams arba 
pirkliavimo stampos, jei jus jų norite.

Tcise-

ši Didelė F ‘
lo rėmai, plieniniai springsaų parduodama 
po $15, mlisų kaina ........................................

Sofa lygi arba rumbiuota, tikro ųžuo-|>hgpiA pu,
1 visurJ>C>aOt>

ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
tė gali but knygose parodyta. 
tina tvarka arba atsargumai, FNK 
ne'daleidžiamos. Jeigu banka

Lietuviškai Lenkiška kum,, 
apdraudimo gyvastes 

VADINAMA: “THE PROVIDERS 
LIFE ASSURANCE COMPANY.
Puikiai plėtojasi po išmaninga 
priežiūra energingos valdžios.
Vienintelė Suvienytose Valstijose 

lietuviškai-lenkiška apdraudimo gy
vasties kompanija, paremta ant biz- 
niškii pramatų, bendrovė einanti ge
ryn ir turinti puikių ateitį, vedanti 
reikalų po vardu:

“The Providers Life Assurance 
Company.”

M. F. BOZINCH,

SERGANTI ŽMONES
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

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyti po darbo, sereddš ar
ba petnyčios vakarais arba

KRANK MILIUS,
4545 So. Donore St., 1-mas 

Chicago.

J-

nedėlios

augštas

SKAITYK IR PLATINK 
: “NAUJIENAS” -

d K.

k
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Tiktai tvirČiausios ir saugUttN^IK 
bankos gali būt Clearing H o ui® 
riais.

The Chicago Clearing Hous® 
žiūros užmanymas tapo 
pirm dešimt melų, ir nuo to 
nei viena Clearing House Kfrlrlįt 

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

The American State Bank prflįfNKii 
-so prie Chicagos Clearing Hous®į. 
ra po jos priežiūra, naudojasi f®< 
tefsėmi ir išduoda penkias puxum 
skaitąs į metus. .

Ji taipgi yra po valstijos priMtbi 
ra, yra reguliariškai tyrinčfanMi l*į 
kas metų išduoda penkias pilnas a*« 
skaitąs Bankinei Valdybai IIHnoUl 
Valstijos.

Pinigai sudėti Siotie banko)® 
išmokami ant kiekvieno partdlui&t* 
vimo.

čia galima gauti pirmus AafiflO 
Mortgages. Taipgi Aukso MotNNf 
ges Bondus po $100.00 ir $500J«.

Sis bankas yra atsakančiam^® 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir 1 mtfi 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

j

•,‘t

I

m

1

Pirmsėdis
Didysis biuras šios lietuviškai-lcn- 

kiškos firmos randasi po No. 10 S. 
La Salle Str., Chicagoje.

Valdyba susideda :x Dr. M. F. Bo- 
zinch, pirmsėdis; p. S. Sikorski, 
kretorius; p. W. S. Miroslawski, 
sierius; Dr. R. G. Tenerowicz, 
riausias gydytojas.

S. SIKORSKI,

ka-
vy-

Šis 3 šnfotų masyvis seklyčios setas, ąžuolu 
arba mahogany nudirbtas, apmuštas tikra skū
ra, $90 vertės, šiame išpardavime tiktai.... $69.50

fife
t

šis didelės micros tikro ąžuolo 
išplečiamas Stalas, su 3 extra len

tomis, kitos sankrovos reikalauja 
$15, musų kaina .........................

COWV.Jt)

Ši 2 colių plieninė Lova, 
nudirbta Vernis Martin, di
deles micros ,kitose sankro
vose parduodama j>o $12.50, 
šiame išpardavime ........ ...

<7 QS«> i .tJu

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loewi® |£ 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, KelvergdfclR 
Subatomis iki 8:30 vai. vakar®.

I į

su

Fanuos!Farmos!'kad 
kad įgijo

Šis didelės micros Reed Go Cart, 
dideliais guminiais šynais, kilos sahkro 
vos juos parduoda po $22, musų kaina 

$17.95

Sekretorius.
Ta kompanija užsitarnauja pilno 

užsitikėjimo visų imi?) iauLečių, ei- 
greitu laikuna smarkiai geryn i)

atneš savo daliniu: ; ms didelį pelnų.
Kaingi turime draūsties svetimo

se kompanijose, kadangi turime nuo
savų lietuviškai-lenkiškų apdraudi
mo kompanijų.

W. S. MIROSLAWSKI

Kasierius.
Geriausiu prirodymu 

ma daro ganėtinų pelnų ii 
užsitikejimų, nes 1916 melais išdavė 
apdraudimo kontraktų ant abelnos 
sumos $3,250,000. Gi 1917 metais— 
bus išduota apdraudimo kontraktų

DR. R. G. TENEROWICZ

/ '■

f •

$

t
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Vyriausias Gydytojas.
ši lietuviškai-lenkiška kompanija, 

apart padėtų bankuose pinigų, apart 
apyvartos kapitalo, padėjo į, Illino-. 
is valstijos kasų, kaipo užstatų, — 
šimtą tūkstančių dolerių.

Kadangi lietuviai-lenkai tikrai re
mia šį-—ant dideles skales flgsiryži- 
m,ų—supratę, kad privalome remti 
savi savuosius.

SAVI PAS SAVUOSIUS, kada
ngi “The Providers Life Assurance 
Company” kas sykis daro didesnį 
pelnų, greitai padidins savo pamati-

Šiai dideliai lietuviškai-lenkiškai į- 
staigai Chicagoje—musų išleistuvė 
siunčia širdingiausius linkėjimus pa 
sėkmingiausiam plųtojimuisi.

Taipgi širdingai sveikiname su 
prisiartinusiomis šventomis Velyko
mis visus savo dalininkus, klientus ir 
draugus ir linkime jiems viso gero.

U : '■ ’’
. Reikalipgų gerų ir teisingų žųfo- 
nių-—agentų. Geru mokestis.

, / z
/» 1/ llulj 1

(

Vyrišky Drapanų Bargtni 
Nauji, neatimti, daryti 

kymo siutai ir overkotai, verti® 
$30 iki $50, dabar parsiduoda p® *1^ 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo gi* 
$35 siutai ir overkotai, nuo 17M 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas k ahi® p^n®ųfti 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ®vW» 
koats ,vertės nuo $25 iki $$&, dabstfč 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo I1JM 
$4.50. Vaikinami siutai n no WI4MB 
iki $7.M

Atdara kasdieną, nedaliomis h 
karai®.

S. GORDON
141S & Halsted SU Ckleag^ K

i ■ ..ii——........ liiiMi

n 
t

S f

Ši tikro ąžuolo komoda su 
kertuotu arba apvaliu veid
rodžiu. Parduodama kitose 
sankrovose po $15, musų iš
pardavime . .........................

S9.45

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus Kalite juos turėti. KiekvitM® 
gali juos turėti. $5 iki $20(MNL 

Moters ar merginos, ar vedi® a» 
navienios, senos ar jauDOft. 
Mes skoliname del Stockjrarjfct 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, g# 
lezinkelio klerkams ir tt.

Paąkola ant algos padarom* { g 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 T* 
landas.

Mes taipgi suteikiame pok®^ 
ant pianų, sankrovos JrengfciOT. 
arklių, vežimų, apdraudos pajo
siu ir bile kitų užtikrinimo. JC®t 
nepaisome ką jus turite an>» B® 
jus uždedate, mes norim daredlft 
jums kad musų mokestis midH®»- 
sia mieste. • Tas yra delko jhgf 
turite veikti su mumis. Mes kvw* 
čiame jus pasiteirauti musų Nu
manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

:*

? c >• . r- 4
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-los g t v., 2-ras a®<l|K»
Telephone Drover 211CZ *

Lietuviai apsirūpinkite farmomis, bet pirkdami 
privalote gerai apsižiūrėti, kur yra žemė geriausia 
ir derlingiausia, iš kurios galėtumėt savo ateitį už
tikrinti p -

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta zpcr Suvienytų Valstijų agrikultuixu ir pripažinta kaipo geria- 
sia ir derlingiausia žeme del ukininkystės.

Clark County, Wisconsin© valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
( derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 

su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
I šioje apięlinkeje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 

gyvena. Turime tūkstančius akrų, puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintįs pirkti farmų atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laiškų del pilnų in^ 
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokestį agentams 
duodame gerų.

Lithuanian Colonization Co.
0WI:N, WIS.

1 Rusiškos ir Turkiškos Vanos ,
Kedzie 8902
Western 15 

arti

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

J

■IV

•<T. RUSSIAN
V TURKISH

SAt

U25* 
<• Z5<

.......-....... . —.....    ' won—
MOKYKIS SJU'J MO'J KRJiKlW. 

• RUBUŠ.
bhnoldimme ph Šimo, 

mo formų siūti naminiu k 
Ilia jarkm nprrduhis. Dl^Kw®^X 
kiekvienam, k urs 1 ša 1 
VohmchoR dienų arb®

drabužius.
DKESS MAKING CUlJJSOlM&v

1.850 Well® patvK 
SAKA PATEK, MOKYTWU

įl JOSEPH C. WOLOW
* JJBTUVJ® ADVOBATAf

7* Eo. b* H»)l« M., OhiMMT*, Dk 
T«) (Antrai AUaruJ WB

k •tvardo Ir vubatoa vah&rtdb M* 
t iki h vai vakare, pa >
)»«l MILWAUKK® AVA M,

Te). BumkeJit FT.

T«l*phon* Humboldt lt7l

M. SAHUD M. D.
H«na« Mūim Gydytoju fcr O Ii 
8p>ci»H»tu McHorilkų. Vyrilkų tr V^- 

kitkų, taipgi Chroniškų Llr® 
OFISAS: 1B7» MUwauka*

VALANDOS: «:l© IM !• HrrUl 
!:»• iki S Ir 7:11 ftt I nkm

«-i



HBMBB

NEPRIĖMĖ PRISIEKOS

DYKAI
CWWMT# KXMKMt

5Y5TEH

PASEKMINGI

dieną ir vakarais ir

HALSTED & CANALPORT

Puikios Nuotakos Suknės

AKINIŲ

ina

WEST PULLMAN

nuo

Vyry Siutai iš Kuppenheimero

uprato,

1.000
ANT

2142
1709
1611
3221
4033

1878
2054
1045
1510
2880

GRAFTERIAI GAVO ILGĄ 
NOSĮ MIESTO TARYBOJ.

BAŽNYČIOS GALVĄ 
TRAUKIA TEISMAN.

American i khool 
Of

1644 
1886 
2612 
1217 
1882 
1813

Trinerio Amerikon i š 
•as yra geriausiu stip

Ajimt) irwiirii-*

SALVEIŠIAI DUOS 
VAIKŲ DARBAMS 
FARMŲ.

KETURI CHICAGIEČIAI 
FRANGIJON.

CHICAGOS
ORGANIZUOTIEJI
DARBININKAI
PRIEŠINGI KAREI

P-0 ARMOURO
KOMPANIJOS PREMIJOS

Dr. A. I. EPSTEIN 
eVHTOJHirCIlHMM 
Specialistai moterlftkų, 

vyrlikų Ir valkų ligų

Tau skauda akys, 
skaitant raidė* amdbėga i kruifi, 
apauda rodosi Tau dviguba, 
turi Uždegimą akly,

WEST 0B)»
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
W. Madison St 
W. Madison St

ATNAUJINIMAS 
MOKYKLŲ TARYBOS 
SĄSTATO.

RENGIASI REGULIUOTI 
MAISTO DALYKUS.

PASIULe BEVIELIO 
TELEGRAFO STOTI 
VALDŽIAI.

pagal Jūsų 
bile st ail ės arba dydžio,

ARBATA
Pritmnlav.

tU, orafaa. gi
luotą, vertis O,Į

Or pttnddiM • *

W. Ohleag® A v, 
Blu« I»lar>4 Ar 
W. Norta At.
S. HMU*ed 8t 
S. ported 6t 
W. 4 2 th fit

tai sązinmgesnieji 
pasipriešino pric- 
ieri

matyt, iš baimes. Buvo 
kad Maliausko konfe- 

litę, o alsi
na karą jis jas 

kitą vąOrą vietos Įdė

li lytas regu 
regi men tu 
milicionie

REPUPLIKONAI
SUSIPJOVĖ TARP SAVUS

SVIESTAS
Geriausio* 

•metonos, g®- - g* 
teenis, negu n J* f 
kur jus sra-M-ijJį 
lit gauti ..

timpai 
skandalas kilo 

“prakilnioj” Chicagos republi
konų šeimynoj.

tokio būrio žmonių gale 
bet ap 

išvadžiojimus, sulai 
viernuosius jis pabijo

RYŽIAI
GcrlAualoa 

fųilet, 10c ve 
*tč«, parvi- 
iuoda ui ..

Walter L. Waik
Junction) traukia teisman kilni 
gą Edwin Harvey, galvų Metro 
politan bažnyčios Chicagoj, ii 
da porą tos bažnyčios viršinin
kų. Jisai skundžiasi, kad mine 
tieji bažnyčios 
jį ir jo šeimyną ant $8.075

SUENERGINK SAVO 
' KRAUJĄ!

SOUTH SIDE 
731 West 63rd St. 
3478 Archer Ave. 
103-5 East 35th St. 
9051 Commercial ave, 
11025 Michigan ave

Jankes, ®uly- 
rlnk »u bent 
tokia, 14, sb

paskirtų Josepl 
lietos tarybos 
girdi, esąs stambiausias vertelga 
javų pirklyboje visame sviete.

Michigan Ave. and
WEST SIDE 

W. Madison St. 
W. 12th St. 
Milwaukee ave. 
Ogden Avenue. 
W. Madison St.

Of bat fit GywatosMi
1600 8. Halrted 8U kamp M M
Ofiso atdara® fid ft YaflL rfta, I—• 
po pW fir

Ttteptanm CfeWtt UH

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S; Halsted St., Chictfo, I1L

nų nuo namų. Jie reikalavo 
priedo po $1 dienoje. Bet ka
dangi reikalaujamieji pinigai 
butų ėję ne tiek darbininkams, 

riams 
yra di-

GOMPERS KALBeS PRIEŠ 
ANTLPIKETUOTOJŲ 
ĮSTATYMĄ.

Detroit Jewel Composite 
No. 16-308

atvėa Ant Hatt** Aptiebo* I ru aaffiftua
1 ryto iki • va. Nedaliomis nuo I nito iki 13 tflaaa 

Tel. Canal 533b.

risiant guli 
helis v ak n

padarys ve idų tyru ir akaiHČiu 
oji moslis išiniji plėtimui 
juodus arba šlakus ir pro 

veido.

stoti į debatus — gal butų ką 
nors pasihiokinęs, šiek tiek 
smegenis sutvirtinęs. O pasi
mokinti buvo ko. Tai gali liu
dyti, kadii> skaitlingas žmonių 
atsilankymas: nežiūrint užino- 
mokesnio (10c) už įėjimą pub
likos abu vakaru susirinko po 
kokiųs.tris šhiitus. .g

Maliauskas puikiai

lt. Stiklai Šlifuoti sulig fotų akli tt 
nbfd Vidutiniška kaina.

SMERKIA KONGRESMANĄ, 
KUR PASAKĖ, KAD ILLINOIS 
VALST. GYVENTOJAI 
NENORI KARĖS.

The Illinois Commandery of 
Loyal Legion šauktame susirin
kimo priimta rezoliucija, kurioj 
pasmerkiama chicagietis _ kong- 
resmanas William E. Mason, 
užreiškęs, jog Illinois valstijos 
.gyventojai yra priešingi karei.

Bet mes visi juk žinome, kad 
plačioji visuomene ištikrųjų yra 
priešinga karei. Vienok to ži
nojimo neužtenka. Reikia jį pa
rodyti. Reikia siųsti protesto 
prieš karę rezoliucijas; reikia 
siųsti tokias pat telegramas, Jo
kius pat laiškus; siųsti gali — 
draugijos ir pavieniai asmens;

viršininkas 
alstijos gubor- 

s pasiusią ant

dd«iai bevielio telegrafo stotį, 
p Su v. Valstijų 
josios talkinin-

\\ illmet miestelio trustisai 
sutiko padaryti su Chicago, 
North Shore and Milwaukee etc-

II I I iii ■ I II

delis politikierių 
mo biznis) 
aldermanai
daii-ir politikierių aldermanų į- 
nešimas suteikti reikalaujamą 
priedą taryboj nepraėjo.

Vienok graftoriai ne nuleido 
nosies. Jie, praslinkus kiek lai
ko, ir vėl įnešė sumanymą pri
dėti reikalaujamų algų padidi- 

Bet ir vėį tarybos did- 
11 mete įnešimą. O jei

miesto

kad
jo ne vienas “suklysi 
ginti savo 
kyti savo
jo. Ir net gi daugiau. Maliaus 
kas nebaigė nė savo konferen 
cijy 
pranešta 
rencijos tęsis visąsav 
tiko kitaip, Vielį 
laikė
Bonas paskelbi susirinkusiems, 
kad, girdi, prelegentas (t. y. Ma
kauskas} “susirgęs” ir tą savai
tę daugiau nebekalbėsiąs.

Tur-but vargšui Makauskui 
galai iš išgąsčio suiro, ir rei
kėjo visos savaitės laiko, kokai 
susitvarkė. Vargšas kunigas 
Makauskas, visokių nelaimių ir 
jam pasitaiko. Proletaras.

Akyvcizdoj gręsiančio Suv. 
Valstijos karės pavojus federa- 
lė valdžia pradeda rupiu ties 
maisto dalykų sutvarkymu. 
Manoma sutverti tam tikrą ko
mitetą, kurs rūpintųsi maisto 
kainų reguliavimu. Viršininku 
to komiteto, bus Chicago Board 
of Trade (Chicagos pirklių ta- 

ad valdžia 
Griffin, mi-

Chicagos stockyardinio karu 
liaus Arinouro kompanija išdu 
lins savo samdytiniams $500 
000 premijų. Gaus premijas ti 
darbininkai, kurie uždirba 
žiau kaip $1.800 metuose.

Moterų bažnytinė federacija 
pradės kampaniją, kad butų už
dėta cenzūra ant laikraščių, te
atrų, šokių salių, knygų ir žur
nalų. Tokią cenzūrą rekomen
davo moralybės komitetas.

Kad tik nepradėtų toji federa
cija kesinties uždėti cenzūrą ant 
tokių leidinių, apie kuriuos įvai
rios davatkos labai menką nuo
voka turi.

Darbo Federacijos 
komitetas pasiuntė 

Wilsonui sekamą 
“Liaudis nenori ka

res. Mes tikime, kad jie milži
niškoj didžiumoj balsuotų prieš 
karę, jei jiems butų proga, ne
žiūrint trustams priklausančios 
spaudos riksmo. Stipri apsigi
ni nio apsauga, kaip kad jau į- 
vestoj, suteikia tokią pat apsau
ga, koki gali būti karė atsiek-

DR. M. HERZMAN IŠ RUSUOS
Gersi tin»nu» p*r 18

tų kaipo patyru rrdytoM. 
ir akoSerls.

Gydo aitri m ir ehronfftkaa TT*
r*, ttiotenj Ir TaOr*. 
metodto X-R*y Lr kitoklm alaktroe 
prtetahHM.

orift* » uimhmi*. im w. m 
«MtoH Fisk St.

VAEAWttOS: W*o x*t«. * 
IMS vfitamflk fitft

M12 S. Raiste^ it 
▼ItaNtei rrn fifiktel.

Utarninko rinkimuose repu- 
blikonai prakišo. Demokratai 
juos sumušė ir biauriai sumušė. 
Todėl dabar kilo didžiausi rje- 
menįs republikonų. lageryj. 
Kai-kurie republikonų vadų visu 
balsu rėkia, kad' mayoras Thom- 
psonas ir jo partija buvę di
džiausi kaltininkai, kodėl repub- 
Iikonai prakišę, mayoras, prie
šingai, visą kaltę verčia ant 
savo buvusių draugų 
tariant, tikras

Jei būva Kuomet laikas, ka
da kraujas būtinai reikalauja at- 
silaikomybės, tai tuoju laiku y- 
ra dabartinis, kada sezonai ma
inosi. Liga tuno pasislėpusi 
taij) dieną, taip nakčia. Jos ga
lima išvengti tik sustiprinant 
savo sustingusį kraują iki pilno 
gyvumo 
kas Elik 
rintoju lokiuose atsitikimuose. 
Sudėtinės šito karčiojo vyno 
kalba pačios už save: karčios 
žolelės išvalo žarnas ir drauge 
su grynu, stipriu raudonu vy
nu sustiprina ir sutvirtina skil
vį, kraują ir nervus. Trinerio 
Amerikoniškas Eliksyras pra
šalina viduriu užkietėjimą ir

miną.
žiuina
butų buvęs jis priimtas 
tarybai tatai butų kasti 
250.000 dolerių metuose.

Gražus pinigai — ar

Kompetentiški lietuviai 
pardavėjai jums patar
naus visuose skyriuose 
musų sankrovos.

GARSI
Visur parduodama po 28c 
po 30c ____ ____

Iš šito miestelio paduodama 
žinių mažai, ir todėl rodosi, kad 
jame nieko neveikiama. Bet 
pradėjus akyviau temyli pasi
rodo judėjimas visomis pusė
mis. štai, pavyzdžiui, praėju
sią savaite parapijonįs parsitrau
kė kunigą Maliauską, kad su- 
drutinus tikėjimą ir įgavus ki
tokių įspūdžių, o laisvamaniai 
pasikvietė M. X. Mockų. Po to 
LSS. 235 kuopa taipjau suren
gė M. X. Mockui dvejas prakal
bas 29 ir 30 dd. kovo. *

Rengėjai pakvietė į debatus 
kun. Maliauską. Bet kur jis tau 
eis! Po plyniais, kad nors bu-

Vau 
kAr® 

3354 S. HilsteiJ St. irti 34 $1. CMm<i

600 JŪREIVIŲ SIUNČIAMA 
Iš CHICAGOS I ATLANTIKO 
PAKRAŠČIUS.

še>šis šimtus jūreivių siunčia
ma iš. Chicagos Atlaritiko pak
raščio miestuospa, kur jie stos 
reguliarėn Suv. Valst laivyno 

kiek juos 
vadinas.

šis sumušti trustisų pienus ir 
pakreipti taip visuomenės opi
niją, kad ji atmestų 20 metų 
kontrakto pasiūlymą, kuomet 
jis taps paleistas piliečių nubal- 
sa vi m u i re f ercn d u m u.

Samuel Gompc
•Linoju kalbėtoju ateinančią sa
vaitę susirinkime, parengtamė 
protestui prieš injurietionus, 
draudžiančius pikietuoti. Mi
tingą šaukia Chicagos Darbo

THftjphon* Drover XJW

Dr. A. A. ROTU
Ru&m fiy4ytoįa> ir ChirergM

R>*ciadl®t4M ▼yrUfirt, Tefibni
Ir ėbr®»«lrt

: It—11 ryt®, 4—> p® P*®**, f—• 
•(UnUtbte 16 1 p® pl®hj-

Puikiausia ir geriausia mokykla čhiicagdje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir motery drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sištema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku 
gauti speciališkai pigią kainą lai 
ke šio rtiėnesio.

Petrenos daromos 
mierą 
iŠ bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, princlpalas. 

416-417 Prieš City Hali.

riausiai pasiūti siutai daugiau
siai pageidaujamų stailų ir au
dimų. Apkainuota po

S20 ir $25

1181 W. Mnfi I

80UTU run* 
>082. Wentworth 
>427 S. Heht®d 
472f S. A«hl>n4

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! U) išdirl 

Mentholalum Co. 1 
išlepk veidj} mosėiji 
rus, o 
baltu, 
raudonus, juodus arba šlakus ii 
Šalimi visokius spuogus nuo 
Kaina dėžules $1.(10. Pinigus 
siųsi ir starnpomis ai ha popieriuj do 
lerj judėkit j laišką.

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

Salveišių armijos 
pranešė Illinois 
natoriui, kad jie 
farnių dauginus kaip 1.000 savo 
auklėtinių — berniukų ir mer
gaičių — 12,14 ar 15 amžiaus, 
jei karei užėjus pasijustų dar
bininkų stoka.

Paliepimu iš Washingtono 
pirmasis Illinois pi 
gimentns tapo prisf 
liareS' karuomenes 
Du šimtu ir ketui 
nai atsisak 
Jie tapo į) 

šiuo I 
reiviai

Keturi chicagiečiai išvažiavo 
Francijon, tarnauti prie raudo
nojo kryžiaus.., l’ris išvažiavu
siųjų — s 
ni versi te to

pagelbsti nuo galvos skaudėj i 
mo, nervuotumo, netekimo no 
ro valgyti ir energijos, 
belno nusilpnėjimo ir t.l 
veikmės yra pasiliekamos. Bet 
neimk nudavimų! Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Linimentas 
yra taipgi sutaisytas jūsų pa
reikalavimui. Jis greitai pa
gelbės mio ramatų, neuralgijos, 
priepuolių, išsisukimų, sutini
mų, sustirusio sprando ir Lt. 
.Jei. patvinsi savo pavargusius 
rauftienis ar kojas šiuo vaisiu, 
tai nusistebėsi atgaivinama ja jo 
veikme. Kaina 25 ir 50c. aptie- 
kose, 35 ir 60c. kruša. Jos. Tri- 
ner, Mfg. Cliėmist, 1333-1339 S. 
AsWand ave»y Chicago, 111.

(Apg.).

Vyry visi vilnonių mėlynų serge siutai 
su dvejom kelnėm

Puikiai pasiūti siutai visų vil
nonių mėlynų serge. Kiekvie
nas yra gva rantuotos tvirtos 
spalvos. Mieros del storų vyrų, 
plonų, arba paprasto ūgio.
Atsiminkite, kad extra pora 
kelnių reiškia dvigubą,dėvėji
mų. Specialiai už siutus po

$15.00

tarybOn. Mėnesį ai 
pasiankstina ;įt geri 
tlabar kitų eilė.

To dūlei jis reikalinga maisto re
guliavimo viršininku rinkti.

Nėra ką gero darbinųikams 
tikėties iš tokių organizacijų, 
kuriose sąstatas susitJeda iš pa
našiu Griffin’ui asmenų.

Gesinio Pečiaus Bargenas!
IS pavyzdingai padarytas pečius aprašymas kurio yra ant 
35 pusi, musų 1917 ludaliogo, ir apkainiiotas po .$40—$4 
įmokei ir $2 į mėnesį per 18 menesių. Padrąsinimui, grei

tam prašalinimui išdegusių, nusidėvėjusią, negailėtiilų gesinių 
pečių, mes nupiginome kainas, už dešinės arba kairės rankos 
pečius, iki $36, lengvais išmokėjimais.

$2 įmokė! ir $2 į mėnesį par 17 mėuesų 
Šis pečius yra užtektinai didelis del daugumos Chicagos šei
mynų. Kepimui pečius (16x18x12), talpina 8 vieno-svaro ke
palus. Mčsai pečius 16x18x9.
Penki viršutiniai degintojai patįs Užsidega—nereikia degtuką. 
Durįs priekyje. Apačioje paranki vieta puodam ir skauradom. 
Kepimo pečiatis durįs turi Pyrex stiklą apdirbtą nikelio rėmu. 
Spirgintojo durįš, patraukiamos į užpakalį ir į šalį, degintojo 
dėže ir spirgintojo skautada visi paliavoti baltai.
Pamatykit šį pečių, tikras bargenas, tuojaus—apribuotas skai
čius, Vidurmicstyje arba skyrių sankrovose.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Adams St., > Telephone Wabash 6000.

Stotų Skyriai:
NORTH SIDE

3069-71 Lincoln aVė, 
3G43 Irving Park, Blv 
408 West North aVe.

Crepe de Chine Šliubines 
Suknės po 25.

Stebinančios suknės gero 
balto Crepe de (Ji i ne Empire 
Stailč papuošta su karieliais, 
Sejonas tunikos effekto. Su 
ilga uodega. Mieros 36 iki 44 po

Jus, Jauna motere, kuri 
rengiatės tapti nuotaka, 
rasite musų sandėlyje 
pilną pasirinkimą šliu 
binių suknių.
Messaline Šliubines Suknės po 

$18.75.L. tffkios suknės kombinaci
jos chiffon ir Messaline Em
pire effekto, rumbiuotos. Nu
taikytos tunikos su virvučių 
eilėmis. Mieros 36 iki 44, po

Vienu svarbiausių nuotikių 
miesto taryboj netolimoj ateityj 
bus užtvirtinimas ar atmetimas 
mayoro pasiūlytų kandidatų į 
mokyklų tarybos narius. Pen
kiolika naujų mokyklos tarybos 
narių veikiausia reikės paskirti.

Kiek tikimasi, mayoras Thoin- 
psonas veikiausia paskirs į nau
jąją tarybą antru kartu šešis 
senosios tarybos narius, dau
giausia pasižymėjusius savo at- 
žagareiviškumu ir kova prieš 
mo k y to j ų o rga n izaci j ą.

REIKALAUJI
JeJgn kenti Raivo® nfiandejlmi
Jeigu nuolatos Tan ašaro* kilnia aklfi
Jeigu

. Jelgtt
Jeigu
Jėigu _
Jeigu ta n akauda akys akailaat arba »l»va*K laakarf 

.reikalingas akini*.
DnPkJte apžiūrėti anvo »kh spedsllMni akių, kuris turi 11 mat 
lyrinio Itv. VHitekaus parūpi f 1 
akiniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
AJkiu Special iotex

TRMYKIT MANO UŽKASĄ.
1801 SOUTH ASHUAND A VE

Kampas 18-tou
Valaadoa: nuo

KOREBPONDĖNCIJINI8 BKTMlUS.— JWkvfenaa gah iimokti 
ANGLIŠKAI labai Beeitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranaus kiekvienas®, 
kuris nori greitai išmokti Antrlų kalbos, bet neturi progos bm- 
kyties | mokyklą ypatiSkai. GeresniMxfi petsiilkritUmuI, vitas* 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGU 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; ind8k dvi markes prisiontib»wl 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tlema, korte gali pribūti I mūrą A: 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarine® k lesąs. Moldna
me daugiau valandų negu kitds rnokyklo®. Kle®ows irgi turi* 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradHąmoksIifi 
greitam IŠmokihimul Ąrt^Ių kalbo®. Dauriau suprantanti**®* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL;skyrius.

Viskas kiŠkltibtn* LfettrV likai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 0t„ ir 1741 47til Bt. g

Laiškus adresuoklt: A merles n School of LangustfM, 1741 Wekt 47th St., Chtcag®, 11

NORTH BD81 
488 W. Divisivx 
TOO W. NoH> A* 
2841 Liribol* AVt 
>244 Lincoln At> 
3413 M. Olarfi

vntorians kompmrjn kontraktu, 1 
r“ 1 

sulig kuriuo kompanijai bus Ici-1 
sta dar 20 melų valdyti minėtą 
liniją. Daug miestelio gyvento
jų buvo atsilankiusių paklausy
ti debatų. Susidarė tam tikras

nA5TBM

•?v 1v . n

‘v-jT. Ajt <<.>• : J ■



MM*

Pranešimai

Chicago

Pardavimui
ir Ken

mai

Drover 2463

Randai

Scholl StudioAKIU

fotografastinkamu* akiniu*

Telefonas Canal 3717

AkušerkaTelephone YanU S68S

1739

1709 So. Halsted SI

Reikalavimai

SUSI

Or. W. nSZIlEWKZ
N. Villiams

SKAITY
BERDER

ypa- 
2807 
3131

Ava, a-*<' 
ilrt «*.i

S>*

vieta: 1922 So 
rosxgtv

noins.
siškai

rinkime
. Kvieč

vyrams.
INVESTMENT
St., Room 808.

namu, lo 
it' išmai

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNĖS NEGU

mėnesinis susi

Draugijų pranešimus
Praneši-

WISSIG, 
seno krajaus

19 st 
Corner 
$2500.

Dr. HLStupnickl 
$10$ 8d. Morgaa SL, CMcage. 
VALANDOS: nuo » Iki 11 iš
ryto, nuo 6 iki I vakar®.

Tik laike gavčlios, tiems, kurie esate 
ėmę paveikslus pas mus, norėdami 
užsisakyt dauginus arba pasidaryti 
didelius, ateikit, o mes padarysime to
kius pat už visai pigią kainą. Mes už
laikėm negatyvas (prabas) nuo 1913 
metų. Nufotografuojam nuo senų ir 
padarom didelius paveikslus.

PARSIDUODA pigiai i 
ka saliunas. Atsišaukite 
3714 S. Halsted St.,

mėnesinis 
nederu je, 
vai. ryto, 
10900 Mi-

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

Jauna pora 
savo i ...
dus už retai pigia kainų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skaros už $35 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui-

SASARGA
elbiame be užmokesties 

mat betgi turi but priduodami iš va 
'taro, laiškeliu arba telefonu. Pri 
šluoti tų pačių dienų, kada spausdi 
pamas dienraštis, nebegali but įdėti 
*—"Naujienų” adm.)

PARDAVIMO ARBA 
IŠMAINYMO

IR NEIŠGYDOMOS JOS T*A 
ir pudėv, ufcnuodijim^ kraują, 

ausniu» nugaroj*, koaėjlma, 
jut išgydyti. «UlidU M* h 

Praktikuoja p«r daugeli matų fcr MgH*

) vai. vakar*. Nadėliomii Dd U

1UK1U jpaauKaun seklyčios 
setų valiausios stailCs už $32, Valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinfis lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200,.00; $225 vrctrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

Todėl vi- 
kviečiama pa- 
atsilankydania 

Pen turėsite progą 
Be Va

pu tu bus gražus balius, 
apgarsinimą). A. G.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge Ir Subatojf 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subirtos vakarais ir nedCliomis jilr- 
mas floras 15c, Balkonas 10b. 
HALSTED ir GATVB.

J. KLOVAS, G. ZAKER
U/.kviečiame visus,leurie no

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, ir pepsinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halsted St., Chicago.

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:

. Investykit j Real Estate.
•Jeigu jus turite $100 įvesty!i, aš 

pamokysiu jus kaip padaryti $25 į 
savaitę dirbdamas vakarais arba 
liuosu laiku. Atsišaukite laišku į 
“Naujiemj” ofisų, pažymėdami N108.

žinotina Roselando 
jsingtono progresyvėms 
joms. - Draugijos, j 
čios “Aušros” knygyni 
vakarą naudai šio knygyno

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

Kostovska, Siendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

PARSIDUODA
Priežastis pardavimo — lig 
gerai išdirbtas; atsišaukite 
2510 .Blue Island avc. 744 \V. Divi 
sioii St., 344 W. Chicago,- Ave. — 
Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliunų su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkc- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
viu mūrinių namų.

F. War neko,
951 W. .19111 St., Chicago, Ill.

PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešu gerb. visuome

nei, kad aš perkėliau savo ofisą 
į Stankūno ųamą, 3315 S. Hals
ted St. Telefonas Yards 2721.

Dr. J. Jonikaitis
3315 S. Halsted St., Chicago, Ill

S 753
Halsted st

1 •*•*<»** I 1I Oi**

Laisvos Jaunuomenės choris
tai nepamirškite, jog nedėlioję 
turėsime vakarą Meldąžio svet. 
Taigi kiekvienas pagal savo su
tarimą turite būti laiku svetai
nėje,. Lošėjams reikia pradėti 
repeticiją 2 yal. po pietų. Cho-

IR PLATINK 
NAlirJIENAS? ■

ANT IŠMAINYMO
Geras mūrinis namas 4 pagyve

nimų po 4 kambarius, bus mainomas 
ant mažesnio arba ant “cottage”

J. Sinkus and Co., 
3151 S. Kalstei) St., Chicago, Ill.

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi PcnnsyIvanijos Hospitalise Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodų 
visokiose ligose moterims ir mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
lenkiškai ir slavokiškal.

DAKTARAS
Specialistas Iš

GYDO VISAS LIGAS VIRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP U ŽSJSENIJ US1OS

SveHnHMai srydo Hga« pilvo, glaudų, inkst 
Ilgn>, iaizdan, reumatizmą, Kalviu* akausmun, i 
■kaudėjjrną ir paalaptingaa liga*. Jeigu kiti negalėjo jut išgydyti. at*l 
pereitikrinkito, ka jis jum« trail padaryti, 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki
BLUE ISLAND AVĘ, kampa/lltoa gaL, viri.) BaaUa.

ROCK FOR DIEČIŲ DOM AI
Šiuomi pranešu Rockfordie- 

čiams, o ypatingai Rockfordic- 
tems, kad aš apleidau PARK 
krautuvę ir dabar dirbu ASH
TON’S DBY GOODS Krautu
vėj, kampas Main ir State si., 
dirbu prie Moteriškų drapanų 
Bascmejute. Todėl patartina 
lietuvėms visados kreiptis prie 
manęs, kur galėsit lietuviškai 
susikalbėti ir gausite visados 
teisingų patarnavimų.

BEI KALINGA langų plovėjų. 
Boom 2, (’bieago Cleaning (k)., 
(>2 W. Washington St., Chicago

I PIRK SAU vIbms Plumbavojl- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- # 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. ’ T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., £

1637 W. Division st., Chicago, ? 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama^ lietuviškai. į

REIKALINGI: 
DAILYDĖS (STALIORIAI) 

ir 1 FINISHERIS, 
tokie, kurie sutiktų prigulėti prie 

;. Darbas nuolatinis. Ge
ra ateitis būti pačiam savininku. Bi
znis išdirbtas. Del platesnių infor
macijų kreipkitės laišku arba 
tiškai pas A. Kairi, dienomis 
W. Lake St, arba vakarais — 
Emerald Ave., Chicago, Ill.

Liet. Janit. Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą nedčlioj, ba
landžio K d., 1:30 vai. po Įlietų, 
Kedzie Hali, kampas Colorado

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

EVESKIO 
ntaMfr MOKYKI A Vakarinė .1 IV.G.M .IM/A

Čia gali iSmoktl Anglų kalbos nuo pradini 
ilgi aukščiausiai, telpjgi Lietuvių, Vokiečių, 
Husų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, !storijost Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiara&čio, Lai- 
6kų rašymo, Prekybos teisių ir U. Čia galt 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL L' 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA. 
MA LIETUVIŠKAL

3106 So.Halsted SLChicoaĮ

DR. I. W. HODGENS
Ištikimas Specialistas,

ANT BANDOS—4 kambariai: š\ 
rus, šviesus, 510 \\ . 28th SI., ari i \\ 
llace Si. Ramios *8. Chicago.

Chtcagos Lietuvių Sav. Pas 
Draugija nedėlioję, bal. 8 d., lai 
kys bertainini susirinkimą

ir iš tolinus lietuviai. janiToriai 
atsilankytų ir prisidėtų prie mus 
progresyviu kliubo. Platesnes

' Englewood, Ill. —* LSS. 170 
kuopos extra susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, bal. 8 d., 10 vai. 
ryto, A. Vasiliausko svet. Drau
gai, visi malonėkite atsilankyti, 
nes bus renkami darbininkai 
<Iel ęengiamo baliaus, kuris į- 
vyks subatoje, balandžio 14 d. 
Todėl visi būtinai tuple atvykti 
pažymėtu laiku. J. Puišis, org.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonesr pasveikę. Kaina 25c, 
per pačių 28c.

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

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

.JAI .XAS vaikinas pajieško darbo 
mokhities prie biznio Į bučernę ar į 
salitmą; kam reikalinga malonėkite 
atsišaukti per laiškų į savaitę laiką. 
Kalbu, lietuviškai, lenkiškai, rusiš- 

;ai ;esmi apsipažinęs su 
Dirbčiau už mažų ally-

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka) 

\ Gyvenimas yru tušČIat
kuomet pranyksta r# 
gėjimas.
Me5 vartojame paga 
rintų OphthalmomeTe) 
Ypatinga donia atkrei 

JF piama į vaikus.
Valandos: Nuo ® ryto iki 0 vakaro; inodWH* 
ni» nuo 10 iki 12 dienų.

8. ASHLAND AVM^ kaM»a» 4T KK.

alinsi M.c s,dilbli.n’.c naujas koncerti- 
”HS ir sutaisome 
visokius nmzika- 

liškus instrumentus. Taipgi 
mainom naujas ant senų ir— 
kam nereikalingos—atpėrkfimc 
ir naujas parduodame. už pri
einamas kaitins.

.1. BURBULAS h .1. NJUKAS 
i2 st., antros <lurįs nno 

Chicago, III.

PARSIDUODA mažas Biznevas 
namas ant 22-ro SI., netoli Hoyne 
avė. .storas ant raudos tinkamas 
dėt saliuno arba barbernės.

John I. Bagdžiunas.
Oakley avė., Chicago.

Prir«nk» visiems 
nuo ja ir patarimai) duoda lykai. 
7H0-88 Milwaukee Av»., arti Ckicayo 
tūbos. VALANDOS' Nuo 0 .liryto 
mi. NedSHomis nuo » ifiryto iki 2 

T*}. HaviMerkcr.

Nėra nieko lygaus saint įrengimui Chicagoje, ir 
sviete. Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St., Crilly Building, 2-r»« au
stas, Room 20S-209. Chicago. įsteigta 20 metų.

Pajieškau trijų pusbrolių: Adomo, 
Jokūbo ir Kazimiero Daugėlų, Ra
seinių pavieto, Belvieių kaimo, Švė
kšnos parap. Malonėkite atsišaukti. 
Turiu svarbų reikalą. Adresas:

Mare i joną Budvitaitė-Jasicnė, 
732 W. 18 St., Chicago, III

REIKALAUJAM— teisingų vyrų 
kiekvienam mieste. Darbas ant vi
sados ir galima atlikt vakarais. Ge
rti mokestis geriems 
UNITED LAND and 
Co., 127 N. Dearborn 

Chicago, IB.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. M«dUon RL. Chicairn. IB

RASI RANDAVO.!A sankrova 2266 
W. 22nd St., Chicago, 111. Per pasku
tinius 5 metus buvo užimta jubilie- 
rių sankrova.

B. Weher and (k).
2258 W. 22nd SI. Chicago, III.

H. M. MEBIROFJ
J<1 jus fsergnte ir )<>il.hImujute patinimo 
tiekoiius Rusijoj virį JO metų, Amerikoj )(> melų, AA th 
pndaryti bite kokius rusiAkuM vaistus 
draugas įmonių H. M. MKSJROFF,

Parsiduoda bueernė, nauja lietu
vių kolonija. I'irštai apgyventa vie
la. Alsišaukile greitu laiku laišku 
į Naujienų Ofisą N 107.

RAITTARAS CHEMICAk INSTITUTION 
2ol<* nuo visokiu biofumų.

P. J. PALTRENAH, prof.

Anglų Kalbos 
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abeinos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystės
Politinės ekonomijos 
Dailai'ašystės

Mokinimų Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų* 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30

2 Iotai-1523 ir 2."
Avė. Kaina $800

1 lotas, 4351 Su 
Kaina -^700.

8 lotai ant 38 1 
Avė. po $600.

I lotas, 3032 W.

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

, Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir formas.
ApsouAfo/a turtą nuo ugnies.

Peržiūri' npstraktus, padaro popieriui
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted

Tol. Drover

Dr. C. Z. Vežei ls
LIETUVIS DEJITIST<

VnlandoB! neto $ ryto iki &
NadSliomis $«®8il

4712 So. Ashland Aus.
arti 47-ton gtstvOa.

erumen lo
Aš turiu daugybes kilų 

tų ir farmų ant jjardavimo 
nynio ir paskolinu pinigų ant Chica- 
gos praųerčių. Meldžiu kreipties j 
mane kiekviename reikale laiškais 
arba Apatiškai.

'A. J. FRANCKEAVICZ.
Room 87 — 154 Randolph St., 

Chicago, III.

Pkonau Yard* 4I1Y

Dr. A.R. Blumenthal

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas ,pakinkiai. Parda
vimo priežastis—važiuoiu i kitų mie 
stų. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai "pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Hl.

Dr. CL ML Glaser
Praktikuoju 2K metal. 

Gyveniinaa Ik* Ofiaa«
.1149 8. Morgan St., kertė D2 

Chicago, Ill.
Spccialfetan ant

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki D ryto, nuo 12 iki 2 po plel 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedDldie- 
niais vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 087

Kn» mane ižgelbėjo nuo var^inanilij lijnjt 
Salutaras Bitterie. AŽ per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. Afc kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurglmae vidurių. Dieg
liai sujtndavo po krutinę, tonuose ir strėnose. 
Niekur až negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada pradėjau reikalauti Salutaraa Bit- 
teris ir Salutaras, Regula&tria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslų nebegaliu paiint ir palikau 
bsimniyji m,;,,i<-da>,>a ’h-. 1 utsrn> JiiiUria Kai.
na ?1.00. Galim.-, gauti y iresniuose aaliunue- 
• e ir aptiekose, o kur nedali gaut, kreipkis i:

PARSIDUODA— 40 nkrų farma 
Benzie (’o.. Mięh; visa žemė dirba
ma, geriausias juodžemis, pustrečios 
mylios liktai nuo miesto; 4 ruimų 
namas, barnė Corn-Crib, vištų tvar
ias, medžiu šaudė ir kiti “visi rei
kalingi budinkai; Kaina $1800, tik
tai ant lengvų išmokėjimų. Su visais

P\SIRAND.\VOJ.\ bueernė su vi 
sais in laisvomis ir gyvenama vieta 
kas nori gali pirkti su namu, arb; 
randavo!). Alsišaukile šiuo adresu 
1100 S. Campbell avė. Chicago, III

PARSIDUODA bučernės ir grosc- 
rnės fixtures (intaisymai) už pigių 
kainą; du metai (ik vartoti. O jęigu 
kas norėtų gali eiti su manim į pusi
ninkus. F. Juodis, <
928 W. 33rd St., Chicago, Ill.

ant Chicagos arba Gary, Ind. lotų, 
ant farmų ir žemių bile kur Ameri
koj sekančios nuosavybės Chicagoj: 

Indiana ir 38 St. 18 pagyvenimų 
mūrinis namas garu šildomas ran
da $6000.00 kaina $40,000.00.

Low t1
mai

dienoje), Brolių Strumilų svet., 
158 B 107 si., kampas Indiana 
avė. (lėrbiamieji, tokios įstai
gos, kaip “Aušros” knygynas, 
užlaikymas reikalauja daug le
sų, nežiūrint lo, kad 
draugų dirba uždyką 
suomenė šiuomi 
remti lą įstaigą, 
į šį vakarą 
pamatyti gražų

LISTUVIBKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
turi skaudanėtao arba allpnaa 

okauddjitnM, at»ilankykU« p»» «<*»< 

Dr. W. YussEkiewica 
1155 MHwaakeo Ava.

Vnlandoii: Nuo ® ryto Iki • 
NadSMomiu nuo • ryto iki 1 pa Mat*

Metai neperniaino jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdešimts,—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 T 
AR JUS sergate nuo užnuodijimo kraujo, žaizdų burnoje, žaizdų arba vočių> 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, jšpurtlmo, guodimosl 
strėnose, rankose arba Šlaunyse? Ar jus esate nusiminę,'ilgai vargindam&esi| 
PRADĖKIT TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudingo .gy
dymo (ir ikšiol da tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užmokėję. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RlklKUOT SAVO ATEITI 
IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jus per 
savaites ir mėnesius gydytos, ir nepagerejot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 
dėtės ir huvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pa* mane 
ir leiskit man jus plnni isegzaminuot; 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 jie galj pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jiesko jųsų pinigų. 
Kuomet tikati jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite jieškot tikro daktariško patarimo..
Dr. Hodgens ofisai įrengti geriau negu kitų šioje šalyje del gydymo 
jųS be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau įrengtas specialisto

BARGENAS: —^Parsiduoda Gary, 
Ind. 3 ruimų su basenientu namas, 
raudos neša $12. ant mėnesio. Gat
vė ištaisyta, sura ir vanduo. Kaina 
tiktai 812(10, labai ant lengvo išmo
kėjimo, jeiuu cash—dar pigiai).

C,has Z. Urnich, 
154 W. Randolph SI., (Uricago.

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 Tur Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R45. \

į Amerikos LteWviu Mokykla f
& Mokina

ANT BANDOS — 6 kambarių na 
mėlis, 3701 Emerald avė. $12. Palai 
sysime. E- O. Reilly,
308 W. Van Buren St.v kampas Eran 
kliu SI., (',bieago.

Kad sukvietę žmones nepasista 
lytu me palįs savęs ant juoko 
Kviečiami visi būti.

Choro valdyba

Pajieškau Juozapo Kljčiaus, kuris 
prasišalino kokia pusė'metų atgal. 
Jis yra juodu akių, tamsiais ūsais, 
lėtos kalbos. Kas pirmas praneš apie 
jį, gaus $15 dovanų. Girdėjau gyvena 
Chester,. Pa. V. Juknevičius.
P. O Box 312 Painesdale, Mich.

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

_ " " e Avc., arlj 22* 
Chicago, Ill.

mai
Wallace ir 32 Sts. 2 pagyvenimai 

muro ir mędžio namas, kaina $1700.
31 ir Halster Sts. storas ir pagy

venimas, viršuj mūrinis namas, kai
na $5400.

42 PI., arti Kedzie Avė. 2 pagyve
nimai, puikus mūrinis namas bus 
parduotas už bile kokią kainą

38 PI. ir Francisco avė. 2 pagyve
nimai medinis namas labai pigus.

Sacramento

DIDŽIAUSIS BARGENAS ŠIO SE
ZONO. — Kam mokėti randa, kuo
met jus galite nusipirkti namą už 
$900? šešių kambarių namelis ir 
didelė barnė. Savininkas gyvena ne 
šiame mieste, todėl nori parduoti.

PHELAN,
3802 S, Campbell Avė., kampas Ar
cher avc., Tek Yards 6539.

Dr. A. L Yuska
Gydytojau ir ChinirgaM 

fcS .1749 So. Halsted St, kampas

Palaimintos Lietuvos Drau 
^yste laikys savo susirinl.inui < 
d. balandžio, 1 
(ieo. CiTiiauskio 
I nion avi*.

10 St., 2 pagyveni- 
mūrinis namas, kaina $3000 

St. ir Auburn avė. 2 pagyveni- 
murinis namas, kaina $2800. ~ 
SI. ir Lowe avė., 2 pagyveni 
mūrinis namas, kaina $4500.

Pajieškau savo pažįstamo, Antano 
Putriaus; paeina iš Karališkių kai
mo, Kaimelio parapijos, Kidulių gmi
nų, Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 
Jis pats ar kas jį žino teiksis pra
nešti jo adresu, už kij busiu labai 
dėkingas. Jonas Maurušis, 
2207 — 1371h St.,

Indiana Harbor, Ind.

£ PROGA MUZIKANTAMS f
Z * Mes atidarėme ■

P. CONRAD, FotOgrafistas
3130 S. Halsted St., Chicago, 111. prie Mildos teatro, Tel Drover 6369

susirinkimus • ivvks 
balandžio 8 d., 10:30 
**Aušros“ mokykloje, 
vbigan avė. Draugai, 
likite atsilankvti laiku, nes mes

Dr. Ramse»
gPKCiALI»TM

! Raumatizmas Sausgele. į

Roseland, III 
mėnesinis susirinkimas atsibus 
bal. 8 d., 2 vai. po pietų, Stru
milų Brolių svet., 158 E. 107 
st. Visi draugai ir drauges yra bendrovės 
kviečiami šin susirinkimai!; 
taipgi kviečiami visi lietuviai ir 
letuvesjie skirtumo' tikėjimo ir 
pažvalgų. Ateikite ir prisirašy
kite prie viršminėtos organiza
cijos - 139 kuopos.

K. Kalnietis

Al. r. N. Jo kuopa rengia oran 
Kišką vakarėlį Velykų subatoje 
bal. 7 d. Pradžia 7:30 vai. vaka 
ro, Socialistu 9 wardos svetai c 

neje, 11009 Michigan 
čiame visus lietuvius 
tęs atsilankyti

VJICNAT1NJH RKGIHTRUOTAH BU8AR Al JlEhORllje ANT HR1DGEPOITTO 

SUAUGIEIVIfS
Akiniai mviUfo nuo |S.OO Ir •©-
gščiitu. Sidabro nuo 11.00 ir
Hijp/ščinti. J’) itoikoou1 akiniu* uždyką, 
AimiiiHt: Gaivos ropėnervišku-

I ių hkai>d< uivJIkiniM Ir
xni'Aufc įvairių lipų, kuris gali 
ii'-iįViuioji y«<ų akinių pritaikyt 
Štyrimn* uždylą, jei prrttl ar 
akiH. .]< ) jos ) audolMM, ral- 

i, jei biovni mulai, jei »k|B »il- 
< i«, k ilpiMi, o ji<4kok pagellxw 
i. kur )• i< 1 \ j< iij.rn pritaikoma a- 
utdyhą Atmink kad jue« kol* 
. m butimjam akiniu* ii kienkio* 
?)ai prirenkamu

Ek>J)f ) tn» Opi ) k Hl«,
bn Miis-tų. n1< d >t )>hs mane AŠ buvau ap- 

pntarimue PYKAI. Galia 
Aš r < komrmiimju tik (JEHIJS daktarus. Al otų 

SJ4S KO. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.

Pajieškau Jono Bikuleiaus, paeina 
iš Salaku parapijos, Plavėjų sod
žiaus (gyveno ir Šok iškilios), pra
šau jį patį atsišaukti arba kas jį 
žinoti', praneškite jo adresą. Turiu 
svarbų reikalą.

Silvestras čebolarimas, 
I337 W. 47 St. Chicago, III.

si narini kviečiami atsilankyti, v-
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Taipgi kurie dar 
nėra padavę knygeles metiniam 
pertikrinimui būtina: priduoki- 
te sekretoriui susirinkime.

d «•> d-o -i d- -r o* -j • * «a» *i -r -k 1 1

į Tik Per Gavenę I Pasinaudokite Proga!
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