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PASKANDINO ARGENTI
9 , NOS LAIVĄ.

Gali trukt diplomatiniai 
ryšiai su Vokietija.

BUENOS AIRES, bal. 14. 
—Argentinos valdžia ofici
aliai paskelbė, jogei vokiečių 
ubmarina paskandinus tos 
įlies pirklybinį laivą Monte 

Protegido. Tatai įvyko 
kaip tik po to, kuomet Arge
ntinos prezidentas Irigoyen 

’atlaikė ilgą pasikalbėjimą su 
Vokietijos am b a s a d oriu m i.

Trūkimas diplomatinių ry 
šių tarpe Argentinos ir Vo
kietijos neišvengiamas, sako 
pranešimai. Tuoj po to, kaip 
buvo paskelbta apie paskan
dinimą laivo Monte Protegi- 
do Argentino prezidentas su 
šaukė nepaprastą savo mini- 
sterių posėdį, kad aptarus 
tolimesnius valdžios žings
nius. Tuo tarpu miios de
monstrantų apstojo valdžios 
budinkus ir žymesniųjų laik- 
r ašči y red a kc i j as re i kai a u- 
dami paskelbt karę Vokieti
jai. Pranešimai skelbia, kad 
demonstrantai esą priėmę 
tam tikrą rezoliuciją, sveiki
nančią prez. Wilsoną delei jo 
žygių prieš Vokietiją. Rezo
liucija jau esą įteikta Suv. 
Valstijos ambasadoriui, ku
ris išvertęs ją anglų kalbon 
pasiųs prez. Wilsonui.

SERBIJOJE SUKILIMAS.

Sukilėliai išardę tiltus ir gele
žinkelių linijas; slapstosi kal
nuose.

LONDONAS, bal. U. — Iš 
Graikijos sostines gauta žinių, 
kad Serbijoje kilusi revoliucija 
prieš bulgarų kariuoemnę, lai
kančią dabar savo rankose Ser
biją. Sukilėliai buk išardę daug 
tiltų, geležinkelio linijas ir ki
tas sutfinešimo įmones.

Sukilėliai slapstosi kalnuose 
ir dažnai daro užpuolimų ant at
skirų bulgarų kariuomenės bu- 
rių.

TAIKA ARTINASI?
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Kariaujančių valstybių socialis- ) ‘ 
tai spiria savo valdžias pradė
ti taikos tarybas; Austrija jieš- 
kanti atskiros taikos.

roAMSTERDAM, bal. 14.
tamsius Europos karės debesis 
j u galima išvysti vieną-kitą tai-

terdamo skelbia, kad kariaujan- 
čiąjų Europos valstybių socia
listai neatlaidžiai spiria savo 

' valdžias pradėti taikos tarybas.
Nežiūrint nuolatinio valdžių už- 
sigyriimo, buk žmonės nenorį 
taikos ir kad karė busianti tę
siama iki “garbingos pergalės“ 

taikos Šalininkų balsas daro
mi vis labiau girdimu... Valdžios

^n^ajiegia užgniaužti jį. Y-

------ -I

pačiai Vokietijos socialistų agi
tacija už taiką, kaip skelbia pra
nešimai, darosi vis populiares
ne.

Kad Europoje dabar dedasi 
kas nors nepaprasto, tatai liudi
ja nuolat atsikratojantįs gan- 

ar tiesiog

ir

Kita ži- 

darus €

Jisai buk noris 

ir tt.

, vis

Ir juo greičiau, tuo gc-

DAR VIENAS CARO MEI
LUŽIS PATEKO BĖDON.

Laikinosios valdžios įsakymu a- 
reštuota didysis kunigaikštis 
Boris; norėjo užtupdyt ant so
sto didkunigaikštį Nikolai Ni-

7

kad laikinosios valdžios įsaky
mu areštuota dar vienas kruvi
nojo Mikės meilužis — jo pus
brolis, didysis kunigaikštis Bo
ris. Jisai areštuota vyriausioje 
rusų armijos stovykloje. Pa-

Žinios skelbia, kad pa tekusis 
bėdon didi. kunigaikštis, padeda
mas būrio “kitų personažų“ da- 

valdžią ir jos vieton paskelbti 
“iš dievo malonės visos Rusijos“ 
despotu caro dėdę didįjį kuhi-

Bet neišdegėr Pats pu 
)sna. Taip ir reikia.

PERTRAUKĖ DIPLOMATI
NIUS RYŠIUS SU BRAZILIJA.

Austrija remianti savo 
talkininkę.

RIO DE JANEIRO, bal. 14.— 
ikar Austrijos ambasadorius 
reikalavo Brazilijoj valdžios

Austrija nutarusi paremti savo 
talkininkę Vokietiją, vadinasi, 
jei Brazilija pertraukė diploma
tinius ryšius su Vokietija, tai 
Austrija pertraukianti juos su 

linų šaltinių pranešama, kad pie-

Evia savo atsakyme į Suv. Val
stijų* notą, reikale paskelbimo 
kares padėjimo Vokietijai, už- 

po turėjusią * teisių ginti savo
reikalą.”

BRAZILIJA KONFISKAVO
VOKIEČIŲ LAIVUS.

Visi esą dalinai pagadinti.

RIO DR JANEIRO, bal. 14. — 
Žinios iš Brazilijos sostinės skel
bia, jogei valdžid konfiskavusi 
visus vokiečių laivus, pasislėpu
sius tos respublikos prieplauko
se pradžioje dabartinės karės. 
Konfiskuotieji laivai, kaip skel
bia tie patįs pranešimai, esą da
linai pagadinti. Dilgeliu nebu
sią galima inuidoties.

Brazilijos ambasadoriui įsa
kyta apleisti Vokietijos sostinę 

jau persergėta visi Argenti
nos pa valdiniai, gyvenantis Vg-

UŽGINČIJA GANDĄ.

Rusijos socialistų partija nesiim
tus! delegacijos į Copenha- 
geną taikos reikale.

PETROGRADAS, bal. 14. — 
Pildantysis darbininkų ir karei
vių atstovų tarybos komitetas 
vakar viešai užreiškė, kad nei 
taryba, neigi soeial-demokratų 
partijos vadai suvis nieko neži
no ap:e paskelbusią rusų-vokie
čių socialistų konferenciją Co- 
penhagene. Rusijos soeial-de- 
mokratų partija esą nesiuntusi 
jokių delegatų į menamąją (/>• 
penbageno konferenciją.

Ar pasiuntusi tą žinią agen 

mitelo įgaliota, ar prasimano

♦l

RUSIJA SU TALKININKAIS.

Gandas apie atsimetimą nuo 
talkininkų yra neteisingas — 
sako Washingtonas.

Washington*) valdžia
savo am-
Jis liiidi- 

žadėjusi savo talkininkų ii’ su-

Pranešimas pažymi, kad daly- 

gina darbininkus grįžti amuni
cijos dirbtu vėsu a nereikalaujant 

ir lt. *

NUSIŽUDĖ LIETUVIS 
SIUVĖJAS.

Augštos kainos įvarė nusimini- 
man ir mirtin.

NEW YORKAS, bal. 12. — 
Lietuvis siuvėjas Andrius Malin- 
skįs, .35 metų amžiaus, papildė 
saužudystę. Nusinuodijo gasu. 
Ant stalo Malinskis paliko se
kamo turinio laiškelį:

“Laiks nuo laiko mano myli
ma moteris ir keturi musų kū
dikiai reikalaudavo manęs da
lykų, kurių aš negalėjau nupirk
ti jiems. Savo amatu aš uždir
bdavau $1.7 savaitėj. Gal tik 
vienas Augščiausis težino, kaip 
aš stengiausi, laid padidinus tą 
uždarbį. Bet nepajiegiau... O 
mano šeimyna diena po dienos 
reikalavo manęs dalykų, kurių 
aš negalėjau jiems duoti. Jiems 
reikėjo kurpių ir kitko, bet ne- 

siems reikiamiems dalykams va* 
rydavo mane nusiminimai!.. Ma
no'aušyse nuolatos skambėdavo 
balsas mari taip mylimų esy
bių”...

Andrius Malinskis išgyveno 
šioje šalyje apie 20 metų.

Kuomet žmonės miršta badu 
ir nelriiku atsiskiria jsii gyvepL 
mu, kuomet susipratusieji

ra

bin in ka i juoenergingiausia pro
testuoja prieš šios ; šalies paplė- 
šailų pastangas, vedančias prie 
dar didesnio skurdo, tuo pa
čiu laiku j uodašiititįškasai ku
nigą dicnlapis įkalbinėja darbi
ninkams paklusnumą savo nau
dotojoms!

Ar ilgai dar rasis mulkių 
kinčių tiems begėdžiam^?

tb

PERįERGSTI SAVO 
VALDŽIĄ,

AMSTERDAM, 14. Da
ugelis Vokietijos Idfliraščių per- 
sergstįjsavo valdžią iiuo Stfvien. 
Valsti jų. Iki šiol, Tašo laikraš- 
liai, daugelis Vokietijos valdi
ninkų laikosi tos nuomonės, kad 
Suvienytosios Valstijos mažai 
kuo gaįėsidričios padėti savo 
talkininkams. Laikraščiai nu
rodo į Angliją, kūčios sausže- 
mio spėkos pradžioje kares bu
vę labai pigiai ajlkainuojama. 
Tas pats, girdi, galįdlsitikt ir su 
naujuoju Vokietij^ftpriešu. Y- 
pačiai dar ir todcl^ jĮcad jis esąs 
kuone turtingiausias visų Vo
kietijos priešų...

FA /< * < '

UŽGINČIJA SCHEiDĖMANN’O 
MISIJĄ.

I
Jisai tebesąs Bėrime

COPENIIA( rEN^ bal. 14. — 
Čia gauta pranešiiiĮų, kad cen- 
tralinis Vokietijos*sociąlislų or
ganas Voi^vaerts / išspausdino 
straipsnį, kuriainė^griėžtai už
ginčijama pasklydus gandas a- 
pie dešiniųjų šocįaįistų vado 
Schei<lcinann!o J 
hagenan, kuris bukTiuvykęs ten 

listais reikale atskiros taikos su 
Vokietija. Laikraštis sako, jo- 
gei Schcidemann’as tebesąs Bcr- 
line.

SLEPIA TIESĄ.

Kaizeris negali padiktudt taikos 
sąlygų visam pasauliui.

BERLINAS, bal. 14. — Cen- 
tralinis Vokietijos socialistų pa- 

džią, kuri vis dar atideda paskel 
bimą tinkamų taikos sąlygų 
Laikraštis sako, jogei /‘Vokieti

turėti tiek drąsos, kad pasakius 
savo žmonėms tiesą, kuri juk 
yra tame, kad Vokietija negali 
padiktuoti taikos sąlygų visam 
svietui jos priešininkų.“

PASKENDO DU LIGONBUČIO 
LAIVAI.

LONDONAS, bal. 14. — Ofi- 
cialis Londono pranešimas sa
ko, jogei Anglijos kanale žuvo 
du ligonbučio laivai, vienas ve
žė sužeistuosius iš karės lauko. 
Paskandintų laivų vardai). Sal
ta ir Gloucester Catle. Pirma- 
sai užvažiavo ant minos; :—žu
vo nemaža daktarų ir slaugoto- 
jų. Kitas, vežęs sužeistuosius iš 
karės lauko, torpeduota vokie
čių submarina — be persergėji
mo. Sužeistieji esą išgelbėti.

REIKALAUJA ATLYGININMO 
Už PASKANDINTĄ LAIVĄ.

LONDONAS, bal. 14. — Iš 
Londono prnešama, kad Ispani
jos minis torių taryba pareikala
vus vokiečių valdžios atlyginti 
už paskandintą jų submarina Is
panijos pirklybinį laivą San Fu-

submąrina torpedavo be jokio 
persergėjimo.* Delei to. mano
ma, gali kilti rimtų4 nesusipra
timų tarp tų dviejų valstybių. ' kontratakas. Gi ties Coney

DIDIEJI PATRIOTAI.

Reikalauja panaikinti įstatymą, 
varžantį azijatų įkeliavimą į 
šią šalį; stoka darbininkų.

YORKAS, bal. 14. — 
New Yorko miesto pirklybos ir 
gabenimo taryba reikalauja, kad 
federalė valdžia panaikintų se
nai įsigyvenusį patvarkymą, va
ržantį azijatų įkeliavimą į šią 
šalį. Girdi, Šaliai reikia daugiau 
muškulingų rankų. Iš JEuropos 
tuo tarpu jų negalima gauti. Esą 
lieka tik vienas išėjimas — ati
daryti duris azijatams. Tary
bos nuomone, reikėtų įsileisti 
mažiausia nuo 500,000 iki 1,000, 
000 aziatų. Taryba sako: “Ve- 
ly nuimti valką ir įsileisti azija
tus nei badu stipti.” .

Well, bet kaip bus su “gelto
nuoju pavojumi,” apie kurį iki 
šiol tiek daug bubnyta?

NEPRIIMA REZIGNACIJOS.

Toledo universitates globėjai ne
nori paliuosuot profesorių 
Scott Nearingą.

TOLEDO. bal. 14. -t Toledo 

susirinkime atsisakė priimti ži
nomojo “Naujienų” bendradar-

‘ Kaip jau “Naujienų“ skaity
tojams žinoma, prof. Scott 'Nea
ringas buvo inteikęs universita- 

naviino riežastį jis aiškino **tu« 
Jo asmens,” stojančio už karę su 
Vokietija, netaktingu pasielgi
mų. Jis buk varžęs prof. Nea
ringą veikime.

Prof. Scott Nearingas yra vie
nas uolesniųjų taikos šalininkų.

TVIRTAS LIGONIS

Į 42 metu išlaikė 135 
operacijas.

ST. CLOUD, Minn., bal. 14 
—Vakar čia pasimirė tūlas 
Henry Neeck, 42 metų am
žiaus. Buvo tai ištiesų ste
bėtinas ligonis. Bėgiu ketu- 
riasdešimts dviejų metų jis 
išlaikė net šimtą trisdešims 
penkias operacijas! Jisai ap
važinėjo visas geriausias 
šios šalies ir Kanados ligo
nines. Bet mirtis, matoma, 
visur jj sekė. Ir pagalios su
čiupo St. Cloude.

MUŠIS VAKARINIAME 
FRONTE.

LONDONAS, bal. 14.— 
.Londono ir Paryžiaus pra
nešimai ir vėl skelbia naujų 
laimėjimų vakariniame fro
nte. Vakar anglai Scarpe- 
Loos linijoj atėmė iš vokie
čių šešis stipriai apginkluo
tus miestelius. Jų rankos- 
na, beje, teko nemaža belais
vių ir kitokio karės grobio. 
(Nežiūrint stiprių kontrata
kų vokiečiams nepavyko at
siimti prarastų pozicijų. Vie
nur kitur, kaip sako oficia
lia pranešimas, jiems tik pa
vyko sulaikyti įsibėgėjusį 
.priešą. Tai viskas.

Tarpe Somme ir St. Que- 
ntino geležinkelio, kaip skel
bia Paryžiaus, pranešimas, 
prancūzai taipjau padarė 
progresą. Šioje vietoje jie 
atėmė septynias ęiles priešo 

apkasų jr atmušo visas

La Ville jų rankosna pate
ko kelios dešimtįs vokiečių 
kareivių ir kulkosvaidžių. 
Tik Champagne fronte, kaip 
skelbia Berlino pranešimas, 
franeuzai turėjo nuostolių. 
Po smarkaus artilerijos ap- 

I šaudymo franeuzai bandę iš
vyti vokiečius iš apkasų. Vo
kiečiai tečiaus atmušę jų už
puolimą ir suėmę 100 belais
vių. Kitose vakarinio fron
to dalyse eina tik smarki ar
tilerijos kova. Nei viena, 
nei kita pusė nedaro pėstini
nkų atakų, išskiriant Ver- 
duno frontą, kur vokiečiai iš 
kelių sykių nepasekmingai 
bandė išvyti franeuzus iš po
zicijų. x

Jei tikėti anglų pasigyri
mams, tai fieldmaršalo Hai- 
gh’o pulkai pagalios jau su
laužė taip vadinamą “Hin- 
denburgo liniją.” Vokiečiai, 
sako pranešimai, skubiai re
ngia paują apsigynimo lini
ją. Visa tai liudija, kad Hai- 
gh’as yra pasiryžęs atsiekti 
tikslo — nesigailint žmonių 
ir plieno.

DAR 3 MILIARDAI DOLE- 
RIŲ TALKININKAIS.

Suv. Valstijų valdžia manan
ti išleisti penčių miliardų 
vertės bonds^z tris miliar- 
dus pask/v ns talkinin
kams.

WASHINGTON, bal. 14— 
Kongresui' yra paduotas bi- 
lius, kuris, jeigu jį kongre
sas priimtų, autorizuotų val
džią išleisti penkių miliardų 
dolerių vertės bond’ų—obli
gacijų. Iš tos sumos valdžia, 
manoma, paskolintų talkini
nkams tris miliardus (tris 
tuksiančius milionų) doler- 
rių, sau gi pasiliktų du mili- 
ardu.

Sulig šios šalies turto ir 
jos skolų mažumo išleisti to
kią sumą esą tik mažmožis. 
Suvienytųjų Valstijų turtas 
dabar siekia 250 miliardų do
lerių ($250,000,000,000).

Tuo tarpu jų skolos pa
skelbus karės padėjirrią su
darė truputį daugiau kaip 
vieną miliardą dolerių.

Suv. Valstijų pinigyno de
partamentas, sulig United 
Press žinių agentūros, pa
skelbė sekamą palyginimą 
tarpe įvairių valstybių tur
to ir jų skolų — pradedant 
joms dabartinę karę. Tas 
palyginimas yra toks—

Šalis— Skolos:
Anglija su

valdybomis $7,436,p00,000 
Francija

su kolonijom ,6071,000,900 
Vokietija .... 
Austrija .... 
Rusija ........... .
Turkija .........
Italija .............
Suv. Valstijos 

(bal

Reikia pastebėti, kad da
bartinė karė tų valstybių 
skolas žymiai padidino.

Turtas:

$130,000,000,000

55,000,000.000
85,000,000,000
25,000,000,000
40,000,000,000

— 3,000,000,000
20,000,000,000

250.000,000,0,00

1,174,000,000 
3,075,0000,0000 
. 5.092,000,000 
.. . 667,000,000 
. 2,792,000,000

1917) 1,223,7732,000

Didelis Koncertas ir Balius 
Sekamą Utarninką, Balandžio 17, 7:30 v. vak. MeL 
dažio Svetainėj, (2242 W. 23rd Place) įvyks didelis 
koncertas ir prakalbos. Gerb. A. BULOTA, kurs 
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.

Socialistu Partijas 
Knrtvencija.

Konvencija siunčia sveikini*
my Rusijos revoliucionie-

*

mui.—Skaitoma karės re*.’ 
zoliucijos.

. Šiandie socialistų konven
cija pasiuntė sveikinamariaM 
telegramas Rusų revoliucįjo- 
nieriąms Durnoj ir Finų so
cialistams Seime.

Telegrama Rusų revoliuci
onieriams pasiųsta Dumea 
atstovo Čcheidzes adresu. Ji 
skamba:

5b

“Mes^Suv. Valstijų socia
listų partija, susirinkę naci- 
o'ialėn konvencijon, siunčia
me draugiškų sveikinimų ir 
nuoširdžių linkėjimų Rusų 
respublikos socialistams ir 
darbininkams, laimėjusiems 
garbingą pergalę demokra- 
tybės - ir socialio progreso 
naudai.

’’Mes įsitikinę, kad jus pa
sinaudosite savo naujai įgy
tomis politinėmis laisvėmis 
ir pasiduosite rankas su mu- ' 
mis ir viso pasaulio socialis
tais, idant galėtume sutarti
ngai veikti judėjime už jstei- - 
girną ūmios patvarios taikos . 
demokratybės, teisybės ir 
progreso pamatais, taip kad. 
pasaulio darbininkai galėtg - 
vėl toliau vesti kovą už eko
nominį’ir politinį savo klesos. 
išsiliuosavimą.

“Tegyvuoja tarptautine 
socialistų solidarybė!”

Geros naujienos iš Finų
Konvencijoj gauta žinių, 

kad Finų Seimas tapo jau 
suorganizuotas ir kad Seimo 
didžiumą sudaro socialistai,, 
būtent, iš -200 atstovų skai
čiaus, 103 yra socialistai; 
taipjau iš 11 ministerijos 
kabineto narių 6 yra sociali
stai, tarp jų ir ministerių 
pirmininkas; visi jie buvę 
Amerikoj ir čia priklausę 
prie Socialistų partijos. Fi
nų Seiman, jo pirmininko a~ 
dresu tapo pasiųsta sekama 
sveikinamoji telegrama.

“Suvienytųjų Valstijų So- 
i cialistų Partija siunčia svei
kinimų ir gražiausių linkėji
mų pirmajam pasaulyj Soci
alistų Parlamentui, kuriu • 
idabar susirinko laisvosios, 
nacijos atstovai.

i

i

4
■Z' I

1
I

nig

rbo sunkumą, su kuriuo te
ko jaunajai socialistų nacio- 
nalei valdžiai susitikti šio j x 
giliai dar savo šaknis įlėktu- 

joje, mes turime tvirtos vil
ties, jog jus pataikysite tas. 
didžias problemas susitikti
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Soda Irs t y Partijos 
Konvencija.

| EXTRA EXTRA
J Dr-stė L. K. Stanislovo 
t Rengia

jsiai, kaip kad visados pir- 
jiniau sugebėjote.

“Linkime jums, idant jus, 
kaipo pirmosios socialistų 
respublikos naujosios civili
zacijos pionieriai ir pranokė
jai būtute pavyzdys sekamai
visapasaulinei socialistų res
publikai/’

t ‘‘Non-Partisan” Lyga
- Naktinė konvencijos sesi
ja buvo audringa. Ginčai vi-

Didelį Baliu Į 
Su Dovana Laikrodėlio I

SUBATOJE | 
Balandžio (April) 14d., | 
A. BLINSTRUP SVET. j 
4501 S. Hermitage Ave. J 

Pradžia 6 vai. vak. I 
Dovanų tikietas geras į | 
svetainę. i

Kviečia Komitetas. 2
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pozicija sulig North Dako-;pnJ 
toj įsisteigusios t. v. Non-i 
Partisan Lygos. Ginčai pa
baigta priėmimu rezoliuci
jos, kuria nusakoma, kad so
cialistų partija negali to na
ujo judėjimo nei remti nei 
daryti su juo kokių-nos kom-

kad karės ir militarizmo ko
misija stengsis pagaminti 
tokį dokumentą, kurs patar
nautų gyvu obalsiu visiems 
šalies revoliuciniams ir ka
rei priešingiems elemen
tams. Po to jis ėmė skaityti 
ilgoką rezoliuciją, kurią mes 
pasirūpinsime sekamuose* 
Naujienų numeriuose ištisai

ATSISVEIKINIMUI SU ŽIEMOS SEZONU 
Bus surengtas

Balius su įvairiu Programų
DRAUGIJOS DRAMOS IR DAINOS “ŠVIESA” 

Pirmą Nedėldienj po V dykų
I3alari<liHo-.A.pril 15, ’’-rz
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Str. 

Tikietas 25c ypatai.

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

Dainuos Latvių mišrus ir vyrų Chorai;—Solo kornetu išpildys 
maža mergaite A. GRUŠAITE, akomponuos pianu poni GUGlENE; 
—dainuos L. S. vyrų Kvartetas;—Bus perstatytas “Turkų Kriau-: 
čius”;—Monologai;—Dainuos Latviškai;—Muzika, kvartetas aut pu
čiamų instrumentų;0Ku])letas, rusiška daina;—muzik išpildys 
Kvintetas. /\part to bus daug visokių pamarginimų, kuriuos pa
minėti sunku, bet pasiklausyti bus labai malonu.

Po Programo—Gražus Balius. .Muzika—,L Grušo Orkestrą.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, nes 

šiame vakare dalyvaus geriausios lietuvių ir svetimtaučių Chicų- 
gos spėkos. Katras neateisi! tas graudysitės.

Visus kviečia KOMITETAS.

juo negali turėti.
Kares komisijos raportai.
Ant rytojaus, posėdžaims 

prasidėjus ir tai dienai kon
vencijos pirmininku išrinkus 
d. Ruthenbergą, karės ir mi- 
-Htarizmo komisijos pirminiu

ve aplamą raportą apie ko
misijos darbą ir pristatė d. 
HiHąuitą skaityti didžiumos

Po k o m i si j o s d i d ž i n m os 
priimtą j a rez o 1 i u c i j a b u vo 
pasirašę Hillquitas, Victoras 
Be rge ris, Job Harriman a s, 
Dan Haganas Miclney, Pat
rick Qu i n lan as, R o t h e n be r- 
gas, M. Shipley, George 
Spiess ir Algernon Lee.

Lyti rezoliucijos, konvenci
joj užviešpatavo didžiausia

Paskui Hillquita išėjo L. 
B. Baudin skaityti mažumos 
rezoliuciją, pasirašytą jo pa
ties, Katės Sadler ir Walte- 
ro P. Dillon, kurioj kalbama 
vien apie tai, kokia turėtų 
but partijos pozicija. Jokio 
veikimo programų ji nelie
čia. Kalbėdamas apie di
džiumos rezoliuciją Bondi
nas pasakė, kad ji esanti ne
ryški ir pilna prieštaravimų,

Scenoje stato 5-ių veikmių dra 
mą, parašytą Br. Vargšo

6Jono Sinhs'
KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedelioje, Balandžio-April 15 dieną, 1917 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place, Chicago.
Svetainė atsidarys 5-tą vai. vak. Perstatymas prasidės 6 vai. vak.

Po Programo—Linksmas Balius Inžanga 25c, 35c, 50c ypatai. j
Po perstatymo sudainuos kėlės daineles Keistučio KI. V. Choras.- j

Gerbiamieji, čia nėra reikalo kalbėti apie veikalą, nes žinot,,! 
kad parašyti Br. Vargšo veikalai yra labai pamokinanti musų Z 
gyvenimą, o ypatingai veikalas UJONO ŠIRDIS”, yra pareiga j 
kiekvienam pamatyti, vaikinui ar merginai. •

Kliubo artistai deda visas pastangas ant šio veikalo. |
Kviečia visus, Keistučio Pašaipiais Kliubas. |

kurią jis jau pirmiau buvo 
išdėjęs, būtent, kad interna- 
cianalizmas tegalimas atsie
kti per nacionalizmą.

Jo ilgos rezoliucijos kon
vencija išklausė mandagiai 
ir rimtai, nors buvo galima 
jausti, kad nesulyginama di-

taisytoji ir mažumos priim
toji rezoliucija esanti tiksli, 
stati, ir karės bei militariz
mo dalykus traktuojanti su
lig geriausia socialistine mi- 

, utim.
Atsakydamas į tai Hillqui

tas pasakė, kad mažumos re
zoliucija esanti ir nesociali- 
stiška ir už karę stojanti.

Galiaus John Spargo per
skaitė dar vieną rezoliuciją, 
savo parašytą ir savo vieno 
pasirašytą. Rezoliucijoj jis ( 
tik patvirtina savo poziciją,
h  --------------- -—-    —.......

DIDYSIS VALSTYBIWIS BASKAS AUT BHIDGEPŪRTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

Dėbso linkėjimai
Susirinkus popietinėn se- 

sijon perskaityta * gauta iš 
Dėbso telegrama. Debsas— 
veteranas darbininkų judėji
me, ir socialistų partijos jau 
keturis kartus buvo statytas 
kandidatu į Su v. Valstijų 
prezidentus. Savo telegra
moj jis išreiškia viltį, kad 
konvencija neapreikš nei jo
kios baimės, neišsilenks iš 
tiesaus kelio ir nedarys "jo
kių kompromisų. Jis ragi
na, kad konvencija iškeltų 

I aikštėn ir pasmerktų kapi
talistų klesos piktadarybes 
ir parodytų • žmonėms, kad 
tikrasai priešas yra savo ša
lies ribose, o ne svetur.

Bensono balsas
I Iki šiol konvencijos laiku 
' apie Bensoną, buvusį perei-J 
tais rinkimais sociailstų par
tijos kandidatą į preziden- 
itus, nieko nebuvo girdėti.

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 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Sukatomis 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 
Patoąu-. . ‘ . .. .

llz depozitus mokama 3 nuošimtis.' ' į
' i J ■ < y.

Slate Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbaąia, 

nes turi lietuvų klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Rusiškos Jr Turkiškos Vanos

STATE STATE
BANK !

1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST. 

(Ant trečių Jutu) 
Telephone Drover 1310.

t Aštuntas Iškilmingas Kvietkinis

? Pavasarinis Balius
f Parengtas DR-JOS LIETUVOS DUKTERŲ įvyks 
f Subatoje, Balandžio-April 14, 1917 
I MILDOS SVETAINĖJ, 3142 South Halsted Street, 
I Prasidės 7 vai. vak. ir trauksis iki 3 valandai ryto* 
| Inžanga 25 centai ypatai. Muzika Brolių Sarpaliiį.

DIDŽIAUSIAS TEATRAS IR BALIUS

•1-rių aktu įspūdingas veikalas iš Amerikos Lietuvių gvveninio, atvaidis 
SOC. PARTY LIETUVIŲ SKYRIUS

NEDELIOJE, BALANDŽIO-APRIL 15 d., 1917 m.
LIBERTY HALL, 801-803 —. 8th Street, Waukegan, 1IL > 

Svetainė atsidarys 6 vai. Uždanga pasikels 7 vai, vak.
“DU BROLIAI”, vieno tėvo sūnys, bet ne vienoks jų likiin&s. Kodėl? 

Į šitų klausinių gali atsakyti lik lie gyveninio paveikslai, kokius šis vei
kalas prieš žiurėtojaus akis pastato. Tik tie Įspūdingi gražus, baisus ir 
liūdni paveikslai išaiškina priežastis kodėl viens tų brolių jiakįla, o ki
tas sulaukia baisaus galo. Ateikite pažiūrėt, nes tai puikiausia gyveni
nio lekcija, kokių las veikalas kiekvienam jį matančiam suteikia. Sis vei
kalas yra vienas iš geriausių veikalų lietuvių kalboje.

Inžanga Į Teatrų ypalai 25c ir augščiau; j Balių — vyrams 25.centai, 
ntoterinis *ir Į niferginont^ dykai.- > 1 * Kviečia «

......  Jį

vyrams za. cenuu 
KOMITETAS. >

> » ».. .. . "

. Hair

isėdynės ir prašo balso. Bal
sas jam suteikta. Jis išeina 
ir skaito rimtai apdirbtą re
feratą, kur jis išdėsto savo 
poziciją, o taipgi ir veikimo 
programą. Matyt buvo, kad 
jis labai susijudinęs. Savo 
referate jis sako, kad jeigu 
jau karė paskelbta, tai visa 
jos našta turi gulti ant kapi
talistų klesos; kad karės iš
laidoms padengti butų kon
fiskuojama visa, kas virši
ja daugiau kaip 5000 dolerių 
metinių pajamų; kad jeigu 
norima įvesti konskripcija,' 
tai turi but tatai duota žmo
nėms patiems nubalsuoti, gi 
balsuoti turėtų tik fiziškai 
sveiki ir galintįs ginklą var
toti; jeigu tuo budu butų nu
balsuota konskripcija, tai tie 
kurie už konskripciją balda
vo, turi but pirmutiniai ir 
imami kariuomenėn.—

Po to dar buvo įvairių dis
kusijų. Rezoliucijų diskusi
joms praversta ir visa vaka
rinė sesija, bet prie jokio 
sprendimo dar neprieita.

ES Tel. Canal 2118 O'

S Dr. A. L Vuška t
S** Gydytojas ir Chirurgas 

1749 So. Hajsted St, kumpas $

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

į* * • • • - . . ‘ .• .X* Z*

RUSSIAN

Specialistas ir jo vėliausios Eur. meletas
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pu 

mane. Mano prietaisai^ Radio-Scope Ra«- 
gi-X ir pilno Įrengimo ŲacteriologiAka la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija jati- 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir*' 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie iru i tuo tojų, 
Tikias specialistas neklaus jus, kur luma 
skauda ir kokią jųa ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys Itl, 
Prieš North American Cafe.

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

i $i-00 šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos.jus turite žinoti didumų ir būdų ligos ir kelių, kuriuo ji bėgioja. Aš ncgydau vienų Gmpiomų, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymų kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budo surandu tikrų priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumų sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigių mirti, gali apsireikšti bile laiku. ' 

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

Nemokėk man
Po priėmimo cgzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėkil man 
nū cento. Visai nėra ne skausfno nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturidiškų stovį, ir visai praša
lina visų spėliojimo darbų. Jeigu jus 
niekuomet J pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidį. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray paša-' 
kyli tikrų teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
ly ję del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrų
jų savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačių gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
alsinešldt šį apgarsinimų, kuris suteikia jums tiesų prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. ,

NEATIDeLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Vyrai ir Moters kJ
Kurie sergate, kenčiate ir nusimi

nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš -suteiksiu X-Ray 
ir daktariškų examinaeiju už $f.00, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėje progų žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. A§ turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo; kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmų, dusuli, 
kraujo ir odos ligas, katarų, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi pnvatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimų, 
šilimų nugarų, apsvaigimų, prictyarį, *3 
atsiraugėjimų gazų, skausmus pilve, 
murmėjimų žarnose, nustojimų apeti- 
to, nuovargį, nusidėvėjimų, pajautimų? " “ 
nerviškumų, ir palengva nykimų, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

-Jj Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
S -Nedėliomis: 9 ryto iki pietų.

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

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

—ATEIK—- 
PASITEIRAUK
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Korespondencijos

Mes tu Ką Prezidentas Wilsoiias sako kas link lanpimo piningų batikose

$45-95
Mokame 3o už jūsų padėtus piningus

Musų turtas virš 7 milijonų dolerių

ASHLAND AVĖ ir 47-tos GATVES
HKMI

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampoOMAHA, NEBR

$55.00 n SIOUX CITY, IOWA

imsiu

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO

FOTOGRAFAS

Martin Potokar
OGDEN AVĖ. ARTI LAWNDALE

po pietOFISO

1709 So. Hoisted St Chicago, III
Drover 2463

del užmokė 
yra faktas, 

Visi atsilan 
aš EGZAMt

Didžiausia Valstybinė Banka 
nuošaliai nuo vidurmiesčio.

NUO
KRAUJO
LIGŲ

saugumą ir mokės
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už 
tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

Skaitykit Atsargiai

PROF. DOCTOR COATES

JUS GALITE IŠAUGTUPLAUKUS

TARRE HAUTE, 1ND

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

kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan 
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Tokiu budu dėkite savo pinigus į tvirtą banką, kuri yra saugiau 
šia vieta'laikymui'jūsų pinigų, 
namai neatsakanti tam vieta

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 

% už jųsų pinigus, ši banka y-

ir derlingiausia žeme, iš kurios 
užtikrinti.

Aš turiu daugybę farmų 
gyvuliais ir visais intaisymais, 
pirkti už prieinamas kainas, a 
ant namo. Mano farmos randasi New Lisbon, Wis 
kur yra labai e’era žemė.

Seklyčios Setas, geriausios sku ros, ąžuolo arba mahogany, 31/2 
colių f rėmai, gvarantuojam, kad geriausia nešiosis skūra, šis 
setas nėra pigiai padirbtas ,bet mes jį pigiai parduosim, tik už

Keletu dienų atgal pranešė jam, kad tarpe tūlų ypatų apsigyve
nusių šiame krašte, kurie yra pavaldiniai kitų kraštų, viešpatauja 
abejonė, kad ištikus karei tarp Suvienytųjų Valstijų ir kitų šalių, jų 
taupomiej pingai bankuose arba ir nuosovybės gali but paimti val
džios nuosavybėn. Prezidentas davė atsakymą, kad tokis gandas yra 
visai be pamato. Suvienytųjų Valstijų valdžia jokiu budu nesinau
dos, kariaudama, užgrobtu turtu prie kurio sulig tarptautinių teisių 
neturi teisės nė turi įstatymiško ti tulo. Valdžia sąžiningai apgins vi
sas teises savo piliečių

nuo
tų, nes jis pack 
geriausio spižo 
duoda nuo .....

Puikiausia vieta Chicagos 
apielinkeje. Lotas 100x125 pėdy; 
visi pagerinimai; elektra, gesas, 
ir it., tiktai pusė bloko nuo vie~ 
šosios mokyklos. Ant pat kary 
linijos. Maža suma įmokėti; len= 
gvi išmokėjimai.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Mano reikalavimui 
einami

Pirm kol pirksi Pečių 
pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
iu ainy m o dali ų, s t i kl i - 
nes duris arba baltos, vi
durius gvarantuojame 

išdegimo ant 5 me-

Plieninė lova 2 colių sto
rumo, balta, auksuota arba 
juodai marga, sykiu su geru 
medžvilniu matrasu irsprin- 
gsais, už ..................................

$12.S3

Medinė vaikam lova, labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia 
žemyn, kiekvienas pamatęs 
jos norės, parsiduoda po....

$5.35

LSS. 131 kp. (arsi is numini 
siti prisikėlė. Prisirašė 18 nau 
jų narių. Malonu kad ir drati 
gės lietuvaitės pradeda dalyviui 
ti visuomeniškame judėjime.

LSS. Namui suaukauta api( 
Sodiečio Vaikas

Pasekmingas, moks
liškas, gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias-nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Aj- pllnki, bei pra
de (H plikti?

Ar kenkia kas iš 
aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau-

j Mes Išrėdysim Jūsų 4 Kambarius su Geriausiais!
i Rakandais už $35, likusius ant lengvą išmo
* Nejicškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mu

KULIS FURNITURE HOUSE
. Halsted Street, Chicago, ID

Darbai.
č;onvkščia: lietuviai 

v

daugiausia anglių kasyklose.
Čionai yra 1 liejyklos, kurio 

se nesunku gaut darbas molde 
r-ams. Molderiai uždirba ne 
blogai, ypač Mplleable and Mfg

(ii balsavimo dienoj anjroji 
kuopa išsijuosus snaude...

Kad kuopa ketina ir yra nu
tarus veikli visuomeniškus dar
bus, tart malonu ir aš nuošir
džiai linkiu pasisekimo, gi apie 
šokius daugiau nekalbėsiu.

J. A ceris.

yra visiems pn 
kaip turtingiems taip ii 

beturčiams.

Kas mane išgelbėjo nuo vardinančių BgųT 
Salutaras Bitteris. AŠ per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AS kentėjau nuo nevi- 
rinirno pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas tnalstas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Hit
leris ir Salutaras,' Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ni 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai_ 
na $1.00. Galima gauti geresntuose saliunuo- 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis |:

Bal. I d. LSS. 131 kp. suren
gė prakalbas drg. Stilsonui. 
Prakalbosna susirinko visokių 
pažiūrų žmonės. Kalbėtojas 
taip nuosekliai, su tam tikrais 
Dalvginbnais aiškino darbininko 

kaip juos

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir fannas. 
'Apsaugoja iurlą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted

poteriuvo, kunigėliui anl 
inte:kėir pripaišę lašinių 
jo tuštinti bonkutes ir bačkutes. 
Apie 6 namuose (?) prisigėru- 
sieji vaišinosi kėdėmis ir bon- 
kutėmis (gal jie mano, kad ir 
apaštalai pasigėrę kovėsi).

Broliai, gėda skėsti g’rtybė- 
je lokiamt1 laike, kuomet mus 
sesers ir molinos niekinamos ir 
badu miršta Europoje. Ar ne
būt prakilniau prisidėjus prie 
tų brolių kovotojų, kurie gelbsti 
Rusijos draugams-revoliucionic^ 
riams; visi stodami jų eilėsna 
mes sustabdytame pasaulio 
skerdynę ir išliuosuotume iš ba
do nasrų savo levus ir brolius.

Lietuvos Jau n i k a i t is.

“Kas savo ta vora peikia, ta ii 
turgaus veja.“ Taigi drg. K 
Kaminskas 86 “N.” numeryj at 
sakymas į mano pastaba (tilpu 
šių “N.“ n r. 80), į padanges iš 

kurios įisa

išnaudoja kapitalistai. Net kar 
šti katalikai išsijuosę aeiavo so 
cialislistui.

PEOPLES = BANK

Ar jus cARte SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, k;ld gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, N E APS1 LEISK IT, ateikit ir tu
rėki tliENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA rir LABAI UŽT1KIMI. Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasiturimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistus del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangus, kadangi mano reikalavi
mai > ra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano gerinusiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi 
NUOJU ir GYDAU Visus LIGONIUS PATS.

SILPNI » 4BR H ATEIKITE
NERVUOTI H PAS MANE
SERGANTI W H R TUOJAUS

Prieš gydymą, 
guoli jos. TTžsakyketo iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar- 

pingo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži- 
plos: .MMSMgjB

Gražybe plauku,-—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei-

> i u -

P. ra-

kai.— Barzda.—ir 
vonos nuo užganėdintu 
kliętu.g Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekvienu, knd

ku 
augina gražius

• kps Už 10 centu arba 
w1" krasos markėms prlsi-

ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsluče-
iin : 
os 
“Teisybe Apie 
kus.” Išplaukėte že- 

Mtojo savaite. ’niiiy atspaustų, kuponą J ir siuskete šiunden.
UNION LABORATORY, Box 431, Union, 
■N. Y.
UNION LABORATORY, «

> Box 431, Union, N.‘ Y.
Siūčiu L dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus,” (Pasluskete sykiu kuponą bu 
Jusu tuitrąšu.), *

yra oi
kat’i toks ištyrimas kuopos “už 
labai didelį darbavimasi” ir kabi 
njmasiš prie mano pastabos, ne 
vietoje. Mano pastaba tilpo 1 
d. bal., o jus prakalbas nutarė
te rengti lik 5 d. bal. Mokykla 
liesa yra,J)et tik anl popieros... 
Ot šokiai lai tiesa eina pirmyn. 
(Šokius pasmerkiu dello, kad 
dabar milionai žmonių ir musų 
tėvai braido kraujuosi1 ir ba-

kvartala laike velykų, 
ciau apgailėtinų scenų, 
kalai pasninkavę per visa 
ne atėjus velvkoms uerai

606 914
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION

Į žolės nuo visokių hlogainq.
' P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417

DAKTARAS COATES atgabeno j šj mirsią vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuosc, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Bėrlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas’ daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydŽiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatideliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. ir šimtai išgydyti] vyry-Tai mano reputacija

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Streęt, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co. '

-   . - ■. - , T1--_- Į,

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 
nori tfauti štukų katalogą, prlsiųsk'stąmpą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAČIO SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK^ MASS.

| Farmos! Farmos !į
I ANT PARDAVIMO ir MAINYMO 9



NAUJIENOS, .Chicago, UI. Subata, Balandžio 14, 1917.

ksą” su “Naujiemj” straips
niu. Pakartojęs musų žo
džius, kur sakoma, kad Ru-Th® lUthmmm' DmljJNewsj sijos socialistai neketina at- 

■ .i ------------------ ------------------ =.---- | §auk(. fronto kareivius,
Pirmu Lietuvių Dienraštis Amerikoje 

didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
Kasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily in America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
Cbicagoje — per išnešiotojus 12 

tontų savaitėje'. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.09, pusei me
ti $3.50.

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

Terma of Subscription:
Im Chicago, by carriers, per week.

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

.ddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Raiytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
yardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Išliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
to* rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
kii. arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tM lr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Apžvalga
NIEKO 
NEIŠMANO.

Bėda tečiaus, kad “D-kas” 
ne tiktai turi vištos atmintį, 
bet ir labai menkų išmany
mų. Net ir tada, kada minė-

bininkas” mini “Naujienų” 
kritika Brooklyno konferen
cijos ir jos rezoliucijos. Jisai 
“pritaria” tai kritikai, bet

po paskelbta, jisai visai ne-

------ — ------- , 
pirma negu įvyks taika, ji
sai rašo:--------------- f

Tai taip kalba socialistų 
laikraštis. Ar-gi čia ne
aišku, kad “Naujienos” 
veržiasi į apkasus ir kerta 
internacionalui per spran
dų.

Ir žinok, tu dabar žmo
gau, į kų musų socijalistai 
tiki ir ko jie iš gyvenimo 
nori.
Matai, pats prisipažįsta, 

kad nežino, į kų socialistai 
tiki, o betgi imasi kalbėt a- 
pie juos! Jeigu kun. Kemė
šis bent šį-tų numanytų a- 
pie socializmų, tai jisai žino
tų, kad “Naujienos” davė į 
sprandų' ne internacionaliz
mui, tik jampa čiam. Inter
nacionalizmas niekuomet ne
skelbė, kad jo pasekėjai turį 
negint savo šalies nuo bėdų 
ir nelaimiu; o tokios rūšies 
“kritikai”, kaip “Darbinin
ko” redaktorius, jau daug 
kartų šitaip “aiškino” inter
nacionalizmo reikšmę. Taigi 
jam ir priklauso tas spran-

rius iš 
dimu.

dabartinė Rusijos revoliuci-

revoliucija nėra socialistų 
padaras, tai, girdi, socialis
tai nelošiu joje jokios rolės, 
ir todėl nereikia aukų, ku
rias socialistai renka revo
liucijos rėmimui.

voliucinė valdžia patektų į 
socialistų rankas. “Darbi
ninkas”, perskaitęs tatai,

U

kitokios apystovos iššau-

“raudonųjų,” kurie didžia 
vosi savo nuopelnais Ru
sijos revoliucijoje ir caro 
nuo sosto nuvertime, ne
bedrįs apie savo nuopel
nus Rusijos revoliucijoje 
barškinti, nes jiems to ne
pripažįsta ne koks ten li
beralas ar katalikas, bet 
socialistų šulas; “Naujie
nų” redaktorius Grigaitis, 
kuris socializmo žinojime 
lyginasi net pačiam Mark
sui. Vadinasi, socialistai 
su savo nauju vadu Kap
suku priešakyj tik “sor- 
kes” rodė, kuomet leido

sišaukimus, prašydami 
nuo jų aukų. Grigaitis sa-

kad ir auku visai nereikė- 
jo. Tai klausimas dabar,

renka.
Biednas “Darbininko” re

daktorius, jeigu jam prisei- 
na šitokių “argumentų” 
griebties prieš “raudonuo
sius” !

Juk visų-pirma, tas ,kų ji
sai perskaitė “Naujienose”, 
yra visai nenauja. “Naujie
nos” jau senai ir jau daugy
bę kartų aiškino, jogei re
voliucijos kįla ne dėlto, kad 
jas “darų?” socialistai arba 
kitokie revoliucionieriai. Jos 
kjla iš tam tikrų, visuome
nės gyvenime esančių, aplin
kybių. Šitą tiesą “Naujie- 

-nos” keletą kartų aiškino pa
čiam “Darbininkui”, kriti- 
kuodamos jo išvadžiojimus 
apie revoliuciją. O jis dabar
atranda, kad “Naujienos” tą * jams, 
tiesą tik “gal iš netyčių pa
sakė” !

Revoliucija yra aštrioje 
formoje apsireiškianti kle
sti kova. Kodėl klesų kova 
tam tikram momente priima 
aštria formų, t. y. pavirsta į 
revoliucija? Todėl, kad taip 
susideda aplinkybės. Bet ši
tos aplinkybės pačios savai- 
mi nereikštų revoliucijos, 
jeigu neveiktų tos visuome
nės klesos, kurios geidžia 
pervartos visuomenės tvar
koje. Aplinkybės suteikia 
šitoms klesoms progos smar
kiau ir pasekmingiau veikti, 
kovojant'už savo reikalus, 
negu paprastu laiku.

Kas-gi yra tos veikiančios 
klesos Rusijos revoliucijoje? 
Pirmoje eilėje darbininkų 
klesa. O kas vadovauja tai 
darbininku klesai? Socialis- c

tia. Tik ačiū socialistų va- 
. dovaujamiems darbinin
kams, Rusijoje tapo nuvers
ta caras, atmesta monarchi
ja, pripažinta lygios teisės 
visoms tautoms ir tikėjimas, 
nutarta sušaukt įsteigiama
sis seimas, paliuosuoti poli
tikos kankiniai ir tt. O “Dar
bininkas”, akyvaizdoje visų 
šitų faktų, pasakoja, kad 
Rusijos revoliucijoje nieko 
nereiškiu socialistai! Tai 
kam-gi priklauso tie revoliu
cijos nuopelnai — gal carui 
Mikei, kurį nesenai “Darbi
ninkas” garbino? Arba gal 
kun. Laukaičiui ir visiems 
tiems “Darbininko” sėb
rams, kurie išvien su juoda- 
Jįimčiais “malšino kramolų”?

Nors darbininkų spėka 
Rusijoje dar nepriaugo prie 
to, kad jie įsteigtų jau da- 
įbar paimt į savo rankas val
džių ir įvest socializmų, bet 
Jie jau yra pakankamai ga
lingi, kad privertus viešpa
taujančias klesas įvykint 
svarbias reformas valstybė
je. Ir jie tų daro. Juo la
biau mes remsime šitų Rusi
jos darbininkų kovų, tuo jie 
išgaus daugiau laisvės ir tei
sės, ir tuo labiau jie aplau
žys ragus visiems caro ber
nams, “kramolos malšinto-!

Jeigu “Darbininkas” neži
no, ko socialistai nori iš gy
venimo, tai mes jam pasaky
sime. Jie nori, kad žmonija 
turėtų kuodaugiausia lai
mės. O kadangi žmonijai 
šiandie kenkia visokie para
zitai, tai jie nori, kad tie pa
razitai išnyktų. Viena pik- 
čiausiųjų parazitų veislė y- 
>ra kunigija ir ta kunigų va
dovaujamoji partija, kuri 
vadinasi klerikalai. Taigi, 
kun. Kemešį, look out!

IŠTIESŲ, KVAILA 
IR BEGĖDIŠKA.

“Ateitis” kritikuoja socia
listų protestus prieš karę ir 
rašo:

Faktas yra, kad dabar, 
Rusijos caro valdžiai su
griuvus, vokiečių kaizerio 
valdžia yra vienintelė vi
same pasaulyje, kur vieš
patauja žiauri autokrati
ja. Ir kuomet Rusijos da
rbo žmonės, taipgi socia
listai, nuvertę caro val
džią, užreiškė, kad nepa
dės ginklo, kol nebus nu
versta tokia pat kaizerio 
valdžia ,’kuomet Rusijos 
socialistų vadai — Skobe- 
levas, Sokolovas, Čcheidze 
ir kt. — šaukia Rusijos ir 
viso pasaulio socialistus 
kovoti prieš kaizerio val
džią, kad ją nuversti; kuo
met pačių vokiečių sociali
stai ir net liberalai bei na
cionalistai mobilizuoja vi
sas pajiegas ir rengiasi 
kaizerio valdžią nuversti; 
kuomet prezidentas Wilso 
nas užreiškia, kad jis pra
šo kovą paskelbti ne Vo
kietijos žmonėms, bet vo
kiečių kaizerio autokratiš
kai valdžiai; ir kuomet tas 
prezidentas Wilsonas, tar
tum atsiliepdamas j Rusi
jos ir net Vokietijos darbo 
žmonių ir socialistų kvieti
mą, šaukia visus į kovą 
prieš tą kaizerio valdžią 
už mažųjų tautų teises ir 
laisvę bei demokratijos ir 
žmoniškumo idealų įkūni
jimą, — musų socialistai 
tuo pačiu laiku rašo pro-

Bet Bostono klerikalų lai 
kraitis daro dar vienų “tri-

testus ir kelia triukšmą, 
jeigu kas tiems viso pasa
ulio demokratijų balsams 
pritaria ! Ar reikia dar 
kvailesnio pasielgimo?

Ne tik kvaila, bet ir gė- taiką pasauliui, kuri jie sū
dą, kad pas mus toki daly- naikino ir griuvėsiais'paver- 
kai dedasi. 
« r- ' •
Kvaila, tai kvaila. Tik ne 

socialistų protestai, o tokie, 
kaip “Ateities”, .rašymai. 
Ji, tarytum, visai nežino, 
kad įrankis kovai prieš kai
zerio valdžių yra ne svetimų 
šalių armijos, o tos pačios 
šalies žmonių sukilimas. Ka- 
rė-gi sulaiko žmones nuo su
kilimo, kadangi ji užtraukia 
pavojų ant. šalies. Bet jau 
visus kvailumo rubežius per
eina “Ateities” mėginimas 
pastatyt Vokietijos socialis
tų kovų prieš kaizerį ant vie
nos lentos su Amerikos ka
ręs paskelbimu. “Ateitis” ne- 
paraudus tvirtina, kad Wil- 
•sonas paskelbė Vokietijai 
karę, “tartum atsiliepdamas 
j Vokietijos darbo žmonių ir 
socialistų kvietimų”; išeina, 
kad Vokietijos darbininkai 
ir socialistai yra Amerikos 
kapitalistų valdžios talkinin- 
Ikai. Šitaip kalbėt apie Vo
kietijos žmonių kovų prieš 
kaizeri, tai reiškia but kai
zerio talkininku, nes tokia 
kalba yraVoki etijos revoliu
cinio judėjimo juodinimas.

Ne tik kvaila yra tas, kų 
rašo “Ateitis”, bet ir begė
diška, nes ji drįsta lietuvių 
socialistus piešti, kaipo de
mokratijos priešus ir auto
kratijos parėmėjus. Besibi- 
.čiuliuodama su šliupu, ji’ vi
sai užmiršo, kas yra gėda.

Seidemano Pašinu= 
tinystė.

ĮDOMIOS ir reikšmingos 
žinios ateina iš Vokiečių.

Jos praneša, būtent, kad Ph 
Šeidemanas (Scheidemann), 
reichstago socialistų didžiu
mos vadas, išvažiavęs į Ru- 
sijų, ir kad jo misija esanti 
—susižinoti su Rusijos soci
alistais darbininkais ir tar
ties su jais del taikos. O tų 
savo pasiuntinybę šeidema
nas atlikęs pilnu kaizerio 
valdžios pritarimu. Dar 
daugiau, Vokiečių valdžia 
užtikrinus, kad kol šeidema
nas tarsis su Rusų revoliuci- 
jonieriais, vokiečiai susilai
kysiu nuo užpuolimų ant ru- 
rsų.
•. Svarbumas čia ne tiek ta- 
įme, ar ta misija turės pasi- 
įsekimo ar ne, ir ne tame, 
kaip kitų šalių socialistai pa
žiūrės į . šeidemanų, kurs 
duodasi autokratinei val
džiai tam tikslui pavartoti 
save kaipo įnagį: jį gali kiti 
pasmerkti už tai, kiti patei- 

i sinti. Visųsvarbiausia čia 
yra tai, kad autokratybė, at- 
isidurus ant prapulties kraš
to, kai skęstantis peilio aš
menų, graibstosi socialistų 
pagalbos — tų žmonių, kurių 
ji bijojo, kurių baisiausiai 
nekentė ir kuriuos visokiais 
budais persekiojo; tų žmo
nių, kurių augančioji galy> 
bė kaizeriams ir jų klikoms 
atrodė civilizacijos ir pro
greso pabaiga.;

O dabar —• dabar kaizerio 
valdžia šaukiasi tų “vater- 
landslose gesellen”, tų “tėvy
nės išgamų”, kaipo paskuti
nės vilties tėvynei gelbėti, 
kaipo vienintelės jiegos, ku
ri galėtų taikų pasauliui’ su
grąžinti.

Ir tos visų kaizerių val
džios turi tiesos. Karei be
sitęsiant, dagi aršiausieji da-

tė; kad, carams, karaliams 
ir dinastijoms besiritant že
myn, begriūvant imperi- 
jonls, tame visapasauli'ame 
chaose tik vienui viena dar
bininkų klesa turi vyrišku
mo, turi jiegų tvirtai stovėti 
ir pasekmingai veikti, kad 
civilizacija ant kojų pasta
čius.

Šeidemano misija, šia va
landa, tai nepalyginamai di
desnis socializmo triumfas, 
ne kaip Bazelio konferenci
ja keli metai atgal, kur susi
rinkę iš visų Europos šalių 
socialistai išleido persergė
jimų valdančioms klesoms, 
kad jos nedrįstų traukti Eu
ropa karės verpetam, Kon- 
iferencijon tuomet tie žmo- 
nės važiavo prieš savo val
donų norų, ir užtat jie buvo 

. vadinami savo tėvynių išda
vikais.

Bet štai dabar tie valdonai 
niekingai puola ant , kelių 
prieš socialistus ir meldžia 
jų, kad jie “gelbėtų tėvynę” 
iš tų baisenybių, į kurias jie 
patįs šalį paskandino. Jie ė- 
jo karėn, nepaisydami jokių 
socialistų pastangų sulaikyti 
nuo karės. Jie raiti jojo per 
juos, kojomis trypė, prievar
tų bruko jiems ginklus ran
kon ir vertė žudyti žmones 
tūkstančiais, milijonais...

O dabar, nusigandę ir de- 
speracijon įpuolę, tie valdo
mai kreipiasi į socialistus kai 
po į vienintelę viltį taikai į- 
^steigti'.

Pasaulio socialistai tegul 
tatai pažvelgia į šitų stebėti
nų spekatklį ir pasisemia 
drųsos. Tai dar pirmas, bet, 
be abejo, ir ne paskutinis bus 
kartas, šiai karei besitęsiant, 
kad pasaulio valdonai turės 
Ine tiktai skaityties su soci
alistais, bet tiesiai maldauti 
Jų -r- kaipo vienintelės jie
gų turinčios visuomenės da
lies, — kad jie gesintų tų bai
sųjį karės gaisrų, kurį patįs 
valdonai sukrovė. Šitokiu 

(plačiu žvilgsniu žiūrint į da- 
Jykų, smerkimas ar pateisi
nimas Šeidemano ir jo drau
gų patampa visai nesvarbus 
.dalykas. Kų šeidemanas ir 
jo didžiuma iki šiol padarė 
ir ko nepadarė, taipjau ne
svarbu. Jie buvo pasidavę 
spėkai, kuriai jie tuomet ma
nė, kad nebegalima pasiprie
šinti. O dabar ta spėka pa
sidarė visai bėjiegė, jos di
dybė tapo sulaužyta, jos na
gai suparaližuoti, ir ji šau
kiasi jų, prašo jų, maldauja 
jų, kad jie susimiltų ir pa
darytų taikų. Tie, kur karę 
sukurė, nebegali jos užge
sinti. O socialistai gali.

Ar šeidemanui jo pasiun- 
'tinybė pasiseks, ar nepasir 
seks, nuo to dalykai neatsi- 
įmaino. Galų gale darbinin
kų klesa ,socialistai, įvykins 
pasaulyj taikų — ir už savo 
pastangas jie ir pasaulį sau 
pasiims. [N. Y. Call]t

(Berlino Vorwaerts, sulig 
paskutinėmis telegramomis 
iš Kopenhageno, užginčijus 
paleistų gandų, buk šeide- 
tnanas važiavęs Kopenhage- 
nan tarties su Rusų r e volių- 
cijonieriais. šeidemanas e- 
sųs'Berline ir niekur nebu
vęs išvažiavęs.

Skaitytojų 
Balsai.

PRAEITIS IR DABARTIS.

N-nų Red.)

Laikrodėlio sprendžina; kuri

rbininkų klesos priešai, iš
naudotojai irdtyronai vis la
biau ir labiau pradeda su
prasti, kad |ik darbininkų 
klesa teturi 'jlegų suteikti

100 svarą-jautienos mėsos po 
iSkepimo sveria vos apie 67 
svarus.

Dar pirm kares Lcituvoj ir 
Rusijoj apsireiškė nepaprastas 
judėjimas darbininkų tarpe, y- 
pač 1905.

Miesto ir sodžiaus darbinin
kai spietėsi į kuopas, organizavo 
social demokratų kuopas. Jų 
rūpesčiu buvo gabenami iš už
sienio laikraščiai, knygos ir pro
klamacijos. Ta literatūra tapo 
paskleista tarp žmonių. Reikia 
neužmiršti su kokiu pavoju bu
vo surištas tas darbas. Sučiu
po policija ir — važiuok į Si
birą. ’ Bet nieko negelbėjo val
džios persekiojimai. Slapta, na
ktimis, socialistai skleidė atsi
šaukimus j žmones, ragino juos 
atbusti, zandarmai, kalėjimai, 
ištrėmimai negalėjo susutabdy- 
ti bundančios žmonių sąmo
nės. Vienus surakino,'uždarė i 
kalėjimus - jų vieton stojo ki
ti ir dar energingiau varė pir
myn pradėtąjį darbą.

Ačiū tų kovotojų pasišventi
mui, net sodžiuose pradėjo tver- 
ties kuopos. Prie kuopų dau- 
giauia prigulėjo jaunimo. Tos 
kuopos turėdavo savo valdybą, 
laikydavo į mėnesį vieną arba 
du susirinkimu. Susirinkimai 
tankiausia atsibūdavo nakties 
laiku. Vasarą, — kur papuola, o 
žiemą gyvulių tvariuose, čia 
atsinešdavo uždraustų raštų. 
Svarstymai bėgančių reikalų 
užimdavo daug laiko. Tos prie
žasties delei susirinkimai užsi
tęsdavo iki pat ryto. Pradeda 
brėkšti- Noroms-ncnoroms rei
kia skirstyties. Nuvargę, bet 
kupini vilties ir drąsos, eina 
darbininkai namo. Nespėjo jie 
atsigulti į lovas,-o jaifšeimynin- 
kai barškina į duris. Laikas 
keltis.

Be miego ir pailsio stojo dar
bininkas prie darbo. Nuo penk
tos valandos iki vėlybos nakties 
jis vėl tempui junga.

Tokiose tai aplinkybėse dirbo 
ir gyveno ta sau jale veikėjų.

Pergyvenamas momentas bu
vo tamsus, ateitis nieko gero ne
žadėjo. Bet nenuolaidžiai vei
kė draugai, tikėdami į rytojų. 
Užstojo reakcija. Kur tik nepa
sisuktum — visur gij’di, jogei 
valdžios tarnai tai tą, tai kitą 
“ciciliką” areštavo. Veikimas, 
tarytum, sumažėja- Kovotojai 
už laisvę pakrinka.

Dabar man norisi tarti porą 
žodžių apia Amerikos socialis
tus ir jų veikimą.

Amerikos socialistai nebijojo 
Rusijos caro. Vietinė valdžia 
ir-gi netrukdė socializmo pleto- 
jimuisi. Vadinasi, aplinkybės 
parankios. Bet ar su dideliu pa
sišventimu dirba socialistai? 
Nėra ko griekas slėpti, pasišven
timo veikime nesimato. Su
prantama, yra išimčių.

Pavyzdžiui, paimkime kuo
pas. Jos turi užsibriežusios tin
kamus kalius, išsidirbusios tam 
tikras taisykles. Bet ar visi na
riai prisilaiko susirinkimuose 
tvarkos? Ar visi lanko susirin
kimus? Galop, ar visi veikia 
pagal išgalę? Atsakymas gali 
būti tik vienas — ne visi, o tik 
mažesnė dalis. Kodėl taip yra ? ( 
Gal kas pasakys, kad susirinki
mai gan dažnai įvyksta nuošalio
se vietose, todėl sunku visiems 
atsilankyti. Tai ne priežastis. 
Pėsčiam juk nereikia eiti — gat- 
vekaris nuveža.

Svarbiausi priežastis to apsi
reiškimo yra, mano supratimu, 
toki: kiekvienas labai daug ma
no apie save. Įsikando cigarą į 
d/antis, įsitraukė alaus stiklą ir 
jis mano Saliamonu esąs, nors 
galvoj ir vėjai ūžia. Na, o ne
duok perkūne kokiam veikėjui 
kartą suklysti, tai jį tampys, 
kaip čiugamą.

kuopa turį 15—20 narių. Jei 
tarp kuopos narių viešpatauja 
santaika — kuopa didėja, bet 
mažiausis nesusipratimas įneša 

į disorganizaciją į narių tarpą.
I Kai-kuric gali tvirtinti, jogei
Socialistų skaičius nesididina to- v-
del, kad daug imama nario mo- 
kcslies. Taip manyti butų vi
sai klaidinga. Jeigu Lietuvos 

' darbininkai įstengdavo mokėti 
15 kopeikų į mėnesį, uždirbdami 
vos keletą rublių metams, tai 
mums tuos keletą centų visai 
nesunku užsimokėti.

Ne, ne mokesčiai kalti, bet 
musų pačių nerangumas. Rei
kia tik stebėties, kaip tas pats 
žmogus, būdamas Lietuvoj, sta
tė pavojun net- savo asmenišką 
laisvę, o atvažiavo Amerikon ir 
visas karštis dingo.

Tik besakai žmogus — genys 
margas, o svietas dar marges- 
n is. Meištų Tamošelis.
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Unijų Dirvoj.
STOKIT Į ARMIJĄ 

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS OF AMERICA.

Du melai atgal buvo pradėta 
vesti agitacija per Amalgamated 
Clothing Workers of America, 
tikslu suorganizuoti visus kriau
čių s Cbicagoje.

Užmokestis tada buvo žema, 
darbo sąlygos blogos, palygina
mai,- bene tik blogiausios, kaip 
kuomet nors buvę, v

Pasekmės los agitacijos buvo 
lai, kad mes po to ' turėjome 
prieš ponus kriaučių “darbda
vius” du streiku, kurie dar ne
išdilo iš musu atminties, z

Pasekmės tų streikų ne tik 
kad neatgrąsino mus nuo toli* 
mesnių streikų, bet, priešingai, 
jos pilnai mus intikino, kad mes 
galime būti pergalėtojais “darb-» 
davių”. Mes pilnai įsitikinę, 
kad tuose streikuose mes likome 
pergalėtojais,- Trosai vis ne
nori tame prisipažinti. Ateity
je mes juos galėsime priversti.ir 
prie to, kad jie atvirai prisipa
žintu. K

Chicagos rubsiaviai turi but 
susiorganizavę ir bus susiorgani
zavę. Kurie esate lame užinte- 
resuoli, turite pasidarbuoti, kad 
at siekus savo tikslo. Tiktai pa- 
gclba organizacijos ir bendrai 
visiems tariantiems su “darbda
viais”, gąimc atsiekti pageria
mo darbo sąlygų bet tinkames
nės užmokesties.

Atsiliepiant apie pereitus strei
kus, jus išipldėte savo prieder
mes kaipo ųnijistai. Bet tuo 
viskas dar neužsibaigė. Pats 
faktas, kad išėjote į streiką, aiš
kiai parodo, kad supratote tiks
lus ir naudą organizacijos. Jei
gu dar esate tų pačių persitikri
nimų, kaip ir pirma, jus ir kiti 
turite eiti petys į petį bendrai, 
visomis spėkomis, kad prašali
nus iš kelio visas priežastis tru
kdau pias eiti link gerovės at
eityje.

“Darbadvių”* susivienijimas ir 
toji biauri “juodųjų lįstų” siste
ma turi būti sunaikinta! Su jū
sų pritarimu ir pagelba mes už 

Mai kovosime, kol bus atsiektas 
tikslas.

Nė vienas streikas niekur ga
lutinai nebuvo pralošta ir prie 
tų ir kitų aplinkybių, šis tas vi
suomet buna iškovota. Kaip ir 
kitų amatų darbininkams, taip 
ir kriaučiams nuolat priseiaa 
kovoti — streikuoti. Tam tik
slui kriaučiai turi tvirtą organi
zaciją — A m eiga m a ted Clothing 
Workers of America, kuri vi
suomet yra pasirengusi ateiti 
pągclbon tiems, kurie jos reika
lauja. Bet kad pilnai atsiekus pa
gerinimo būvio, reikia visiems 
būti pasirengusiems prie tos ko
vos. Kiekvienas rubsiuvis turi 
tapti nariu Amalgamated Cloth
ing Workers of America. Kad 
po to ar kito streiko užmokeimU 
buvo pakelta ir,darbo valandas 
sutrumpintos, tatai prikl^y^ė 
nuo darbininkų pasirengimo ves.

i . Mieste, kur gyvenama pora 
tūkstančių lietuvių, socialistų "lės, Visokie pagerinimai
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atsiekti tik su pagelba organi
zacijos. Daugelis patampa uni
jos nariais tik kuomet streikas 
iškįla, o paskui ir vėl nepriklau
so unijai. lai negerai. Mums 
reikalinga armija pastoviai ko-

rią organizacija

kalingi. Tatai liudija if pas
kutinis atsitikimai su geležin
keliu dailininkais. Kuomet 
“darbdaviai” mato, kad visi jų 
darbininkai susiorganizavę, lai 
jie ir be streiko pildo darbinin
kų reikalavimus. Tatai aiškiai 
parodo, kad viskas galima at
siekti per organizacijų. Pavie
niai darb ninkai to atsiekti ne
gali. Tas viskas reikalauja lai

ko ir pasišventimo. x Mes esame 
pasirengė pagelbėt i tiems, kurie 
norite dirbti su mumis kartu.

Chicagos darbininkai turi sa
vo st'prių organizacijų, jų pa
čių subudavojų, ir ji visuomet 
gatava bus pagelbėt jiems.

Jūsų priklausymas prie uni
jos yra brangus darbininkams.

Laikykis organizacijoj, nes 
žinai, kad ji yra reikalinga ir ji

giau,

Amalgamated Clothing Workers 
of America.

Milwaukee avė.

NENUSIMINKITE!
tik per unijų gali atsiekti page
rinimo būvio ir žmoniškesnio 
apsej into su lavini.

Pirmyn, prie darbo

Ligonis neprivalo užmiršti, kad

Reikalaukite Klein

Moterq Piratinės Milanese Šilko, 59c iki 75 centu vertės,...........39c

Moire Raištis, 25 centu vertės, specialiai yardui tik ... 14c

C. M. C. Silk Lustre Crochet Cotton, 10c ritinėlis, viena už 
Vyrų Marškiniai rankom skalbiami, darbui stailės, vieni už ... 
Moterų 39c Union Siutai, Šveicariškais ripuliais, 39c vertės už 
Vaikų Jersey ripuliuoti Apatiniai Marškniai, 24c ir 29c vertes 
Moterų 50c Fiber Šilko Pančiakos, puikios, porai tiktai ...... 28c 
Gergelių Suknės, 6 iki 14 metų dydžio, 69 centų vertės, kiekviena 45c 
Moterų 'Triūsos žiurkštai, 15 .centų vertės, kiekvienas tiktai po 45c 
Moterų Korsetai puošniai aptrimuoti, kiekvienas tiktai už ..........39c

Kūdikiams Vežimėlis tvirtai padarytas, specialiai apkainuoti 
Plunksnų Padu‘kos, 18x25 didumo, specialiai kiekviena tiktai

Bros, štampų kur tik 
Jus pirkliaujate

1 coliu pas

tovuos, iki žy 
di, puodas..

Mes Užprašome Jus Atsilankyti į Musų Didelio
Pavasarinio Atidarymo Išpardavimą

Didesnis ir Geresnis negu kuomet pirmiau.
Apart milžiniško parodavimo naujų pavasarinių prekių, bus ypatingi pigumai. Dykai dovanos, muzi-

Utarninke. ..DYKAI DOVANOS ir DVIGUBOS STA1UPOS.

Ketverge.. Pagarsėję Belmont dainoriai—būtinai išgirskite juos.

Amber Muilas, 5 centų gabalėlis, Panedėlyj tiktai, gabalėlis už 3’/z c 
Crystal Domino Granulated Cukrus, 5 svarai, Panedelyj svarui 7%c 
Argo Lump Krakmolas, 25 centų pakelis, specialiai kiekvienas 19c 
Santos Kava, šviežiai spraginta, specialiai svarui padėta tiktai 15c 
Sunshine Graham Crackers, 10 centų pakeliai, kiekvienas po 
Old Kentucky gryna Rye Whiskey, $1.00 bonka, tiktai ....
Tuxedo or Velvet Tabakas, f/j-svaria biotinė, specialiai tiktai už 33c 
Moterų gingham 'Triūsai Dresės, $1.49 vertės, apkabi notos po $1.00 
Moterų Voile šniuraukos, 69c vertės, specialiai, kiekviena po 44c 
Trinerio Kartus Vynas, specialiai Panedėlyje, bonka tiktai po 49c 
Beef, Iron and Wine, 50 centų didumo, bonka tiktą po ................29c

59c

98c

27c
Galvanizuoti geležiniai Skalbi moblidai, $1.19 vertės, kiekvienas 
4-sewed House Broom, specialiai apkainuotas kiekvienas po . . 
Puikiausiai sutaisytas Namams Tapalas, galionas tiktai po.........
Inverted (Jas Light, komplctas, specialiai kiekviena apkainuotas 39c 
Vaikų gunmetal verčiu odos balai, $3.00 vertės, porai tiktai .> $1.69 
Moterų $3.00 čeverykai įvairios odos, porai tiktai .................... $1.29
Vyrų ir moterų $1.49 Juliet šliurės, porai tiktai ........... 98c
Axminster Divonėliai, stangiai austi, specialiai kiekvienas po $1.47

25 c
67 c

(Ne daugiau 2-jų gabalų)
California Hains, 6 iki 7 svarų apskritai, svarui tiktai ........... 18 % c
Ball bearing Roller Skates, specialiai apkąinuotos, porai tik $1.69 
Splint wood Clothes Ragažėlės, kiekviena šiame išpardavime 49c 
Vaikų Plaunami Siutai, 2’/z iki 8 metu micros; specialiai tik po 39c 
Vyrų $2.00 Kelnės kašmero ir worsteds, porai ...................... $1.00
Vaikų pavasarinės eKpuies, padirbtos iš vilnonų, kiekviena tik 17c 
Fancy dress Gingham, dryuotas, specialiai yardui tiktai .............. 10c
Balta Gabardine, 36 colių pločio, 25c vertės, yardui tiktai........... 15c
Balzganas Muslinas, pilno yardo pločio, 12c vertės, yardui lik 7 % c 

(Nedaugiau 10 yardy)
Odiniai Rankoj^ nešami Krepšeliai, viduj išmušti, 59c vertės, 37c 
2-in 1 Batams Šveitalas, 10 centų vertės; specialiai dėžutė už 6c

sius žmonių, su džiaugsmu liu
dijančiu apie didele Trinerio

paliudijimuose gana

r.|/n inn-n. , i y .

as. 20 d. 1917 m. rašė mums:
Trinerio Amerikinis Karčiojo

tai imk Trinerio Amerikinį Kar
čiojo Vyno Eliksyrą. Kaina
$1.00. . Aptiekose. P-as
Math. Miškovsky, Malabar, Fla.,

m.: “

Kaina

kosulio, bronchito ir dusulio ii

likimo vaisto nuo ramatų, ncu-

60c. Jos Triner, Mfg. ir Che- 
mest, 1333 • 1339 So. Ashland
Ave., Chicago, Illinois. (Apg.)

Del atidarymo mes išstatėme nu 
stebinančius šilkines suknes po 

$13.75, $16.50 ir $19.75 vertės.

Pavasarinis Atidarytas Rakandų Išpardavimo
Ateikite, ir pamatykite šiuos puikius naujus rakandus. Mes esame 

apkrauti musų didelėje sankrovoje. Musų lengvo išmokėjimo pie
nas suteikia jums progą lengvai įsigyti puikiausios rųšies rakandus.

'EVESKIO ir 
“vSSmOIWMA

Cta gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
1 ligi augšOiausiak teipgi Lietuvių, Vokiečių 

Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos., Geografijos, Pclitiš 
Ekonomijos, Knygvedystgs.DailiarašCio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt Čia gąb 

ž užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL L 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halstod St..Chic&&

Hatietas ir vilnonio poplino. Empire effck- 
' to ir su diržais modeliai, kaikurios pintų ei- 
tektų, ir kitos išsiuvinėtos. Visos dideliais ju-

/Didžiuma populiariais pavasariniais ir juo-

$13.75
Micninė Lova $6.98.

šaltas susuktas plienas, 
dviejų colių storumo pa
stovai ir 5 vieno colio į- 
slatai, $10 vertės

$6.98

$6.98
.1. GRUŠO

ORKESTRĄ
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.
Dykai beizbolė ir kuokas su kiekvienu 
vaiko siutu po $3.98 arba augščiaus. Augštos Rūšies Seklyčios Setas

Vaiki; Steinway Siu
tai nauju pinch back 
modelių. Knickers su 
dubeltavu klynu ir ke-

ra, po

Vaiku Siutai prisiūtais

stailč tamsių ir viduti
nių ševitų ir kašmie- 
rų, 7 iki 18 metų m’iera

$5.45 $3.98 Masyvii rėmai, riešuto medžio, mahogany arbaMasyvu rėmai, riešuto medžio, mahogany arba kortuotai 
pjaustyto ąžuolo. Apmušti tikra skūra $5.00 grynais Jkhi 
pinigais, $1.00 į savaitę...........................

Dykai Dovanos Ketverge.

Ši didelė ir puiki 9'/2 colių auksu papuo
šta Vaza keturiose spalvose. Papuošta 
lapuotais ir vynmedžių piešiniais. Pui
kus papuošimas kiekvienuose namuose. 
DYKAI perkant už $1.00 arba viršiaus. 
Utarninke, Balandžio 17-tą Tiktai.

Valgomojo Kambario 
Setas $37.50.

William ir Mary stai-

krėslai. Skūra išhmš-

$37.53

Detroit Jewel Composite 
No. 16-308

Gesinio Pečiaus Bargenas!
A IS pavyzdingai padarytas pečius aprašymas kurio yra ant 
'S 35 pusi, musų 1917 kataliogo, ir apkainuotas po $40—$4 

jmokčt ir $2 į mėnesį per 18 menesių. Padrąsinimui, grei
tam prašalinimui išdegusių, nusidėvėjusių, neganėtinų gesinių 
pečių, mes nupiginome kainas, už dešines arba kairės rankos 
pečius, iki $36, lengvais išmokėjimais.

$2 įmokėt ir $2 į mėnesį par 17 mėnesy 
šis pečius yra užtektinai didelis del daugumos Chicagos šei
mynų. Kepimui pečius (16x18x12), talpina 8 vieno-svaro ke
palus. Mėsai pečius 16x18x9.

Spirgintojo durįs, patraukiamos Į užpakali ir į šalį, degintojo 
dėžė ir spirgintojo skaurada visi paliavoti baltai.
Pamatykit šį pečių, tikras bargenas, luojaus—apribuotas skai
čius, vidurmiestyje arba skyrių sankrovose.

The Peoples Gas Light & Coke Company 
Michigan Ave. and

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

2112 
J 709 
1641 
3221 
4033

Adams SI.,
Storų Skyriai: 

NORTH SIDE
3069-71 Lincoln avė. 
3643 Irving Park Blv 
408 West North avė.

Telephone Wabash 60(10.
SOUTH SIDE 

731 West 63rd St. 
3478 Archer Ave. 
103-5 East 35tb St. 
9051 Commercial ave. 
11025 Michigan ave.

Geriausi, Atsakančiausi.

Columbia Gramofonai

WZOOO
Nauji Recordai NN 3192, 3188, 3189

H. JOFFEV
4625 Ashland Ave., Chicago, Ill.

Reikalaukite Kataliogų.

Garsinkis ‘Naujienose’
-i Si yra Jūsų proga dabar!

Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 
yra geresne negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano apocialį 
studijavimų; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtinų 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai as galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

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

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes į trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus ’apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iŠ-

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite- mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar
sėjusį vardų, kad kiekviena ypala atsišauktų su užsi- 
tikėjimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
naciją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai iš kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
gydytas. į sveikatą.

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano-gydymą ir atminkit, 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami, Del parankumo mano ligonių aš tunu 
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir šla
pimą. Aš ne spelioju, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujanuis pa
sekmes į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkvieciu atsilankyti į 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpatarimaį dykai. Kviečiame atsilankyti.

Prof. Doctor Boyd Piieš pačio ofisą.

Specialistas Chiratfn Illinm\
219 SOUTH DEARBORN STREET, A4A111VAO

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASDIE. 9 ryto iki 8 vak. 
NEDkLIQM! 9:36 iki 1 po piet.

įu

Visiems Dykai Pirmutinis Atidarymas Pikniko f
Bus gera muzika ir daug jaunimo. Niekas negali trukdyti, ne 

lietus, nė sniegas. Prirengta puikiai ir parankiai. Piknikas bus di
džiausio daržo svetainėj. Kaip pradeda žaliuoti medžiai labai puikus 
oras del pasilinksminimo. Atsibodo jaunimui per žiemą po dulkes, da
bai’ turėsite progos pakvėpuoti tyru oru ir pasilinksminti su visu 
jaunimu.

Nedėliok Balandžio^April 15,1917
Kiekvienas busite užganėdintas.

1.
/ n ■ j

Prasidės nuo 10 vai, ryto ir tęsis iki vėlaus vakaro.
L PASARGA: Važiuoti iš visų miesto dalių iki Ogden ave., karų, 
A Ogden ave. karais iki sustos. Lyons karai ligi upės.

George Chernauckas,
Lyons, Illinois, Tel. Lyons 309.
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NAU JI E N O 8, Chicago, DI Subata, Balandžio 14, 1917.

Lietuviškos valandos

1936-38 SOUTH HALSTED ST
■ Divonai ir Pečiai

RBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Ar jus »cdę? O gal ių> rengiatės vesti? Mes galime jums pa
tarnauti tuo atžvilgiu. Mes galime pristatyt rakandus visjim jųsų 
flatui, už žemesnes kainas, negu kokia kita sankrova. Ateikite ir 
pasimatykite su mumis ir patirkite musų kainas pirma negu pirksit.

Nepadarykite klailos su sankrova, žiūrėkite, kur yra lange
raudonos iškabos.

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

Šis 3 šmotų masyvis seklyčios

ra, $90 vertės, “$69-50
Ši 2 coliu plieninė Lova,

$7.95
micros tikro ąžuolo

nuisų kaina . . .

tY<Z

šis didelės micros Reed (Jo ( art, su

“oira, oi-

šyje arba šiaip savotiškos rųšies 
“telegentus“, kurie Kontrolie
riams tik lėtą tik parodo, o pa- 
čiupinet neduoda, o jeigu karš
tesnis Ivarkadarys užsimano pa • 
daryt žymę ant jų tikietų, tad

PIRMAS LIETUVIŲ
VALSTIJINIS BANKAS

, tad sėdintiems
pasizulint.

Riebios moterėles, o jeigu da 
žieminiais žiponais, atrodo lyg 
vėjo papučiamos šieno kupe
tos: kaipo pečius ir sulig laktu 
kartoja “oira, oira.“

savo nuosavas skrybėles, susto
ję kampuose ir pasieniuose

si vėlinusius ant

mos atrają, atgaliomis ranko
mis rodo, kur jiems sėslios.

Kam yra čenčius pasikalbėti

Esti valandos, kuomet, nors 
pripratusius prie publikos ru-

čios publikos sale. Kėdės ir pu-

mas salėje, kaipo simbolas “Ko 
tik norit“ kariais priverčia,vic-

nas - “dovanokite, 
■ drauges, kad susiyė-

Jis pranešė, kad susivėlino,

valandos, mes patįs žinom, kad 
jie susivėlino.

mos.
—Aš norėjau ateit dviem va- 

, j 

landom vėliau ne kaip paskclb-

nes scenos bus pildomos ant pa-

Tūli vyrai stovi pasienyje ir 
kraipo galvas, tėmydami atsi-

Muzikos

kos, galų gale, duoda “patikrin
ti“, darydami mina — “kaip jus

Publika nerimauja ir vis kei

—Ugi kibą?...
Muzikantams žandus paskua- 

do bepučiant, nors, kaipo ne 
šokių laiku, mažai kas jų teklau
sė.

jimui eilių ir jų autoriaus var
dą, užtarška kaip iš kulkasvai- 
džio:

Retežiai vargas broliai...
Išsiilgus ką nors išvyst sceno-

ii miivoi umi^iuo apivvuuHiįvi*

kad tiekiama tore ne tik antru 
kartu pradeda barabanyt, bet 
vyrų kai-kuris nuo smarkaus 
plojimo net kornus ant delnų 
susiliuobia.

Štai kažin koks vyrukas prisi
artina arti pagrindų ir, stačias, 
tėmydamas’ plačius branzalietus 
ant plikų dcklamuotojos rankų, 
smagindamasis ploti, nekantriai

-Auksiniai

kalba, neklausydamas graudžių 
deklamacijų.

da vaidinimas pagarsinto veika
lo. Publika stumdydamas! po 
salę įieško savo vietų. Žiūrin
čios į pasirodžiusius aktorius

aktorių adpresu:
Nubarzduoti kaip Erodai.

—Ano nosis raudona.
—Kalbėkite sau ant sveikatos, 

bet nieko negirdėti, kuomet su
sėsime, turėsite atkartot...

Santakiškis.

lurilni labai puikų b d ą ir esan
ti geriausia dainininke pasau-

Mokykla
šioj mokykloj galima mokyties ant šių instrumentų: 

Gitaros, Balalaikos, Korne-tano, Mandolinos,
Mokiniams instruincnlai gaunami lengviausiomis iš-

Ket vergo ir

Ši tikro ąžuolo komoda si:

padarom didelius paveikslus.
P. CONRAD, Fotografistas

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. prie Mildos teatro, Tel Drover G369
8. M. ME8IR0FF,

Tik Per Gavenę ! Pasinaudokite Proga!
Tik laike gavėlios, tiems, kurie esate 
ūme paveikslus pas mus, norėdami

didelius, ateikit, o mes padarysime to
kius pat už visai pigią kairią. Mes už
laikėm negatyvas (prabas) nuo 1913

Sukatos vakarais nuo 7:30Mokinama:
iki 10 vai. Mark While Square Purk svetainėj, ant antrų 
lubų. Mokytojas p. E. MIRONKO

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso r&inuose nuo $3.00 Ir nu- | 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir , 
augščiau. Pritaikome akinius uždyki|. | 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviSku- / 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir I 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kuris gali | 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- ' 
mu. Ištyrimas uždyką, jei jierftti nr j 

» skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
$ va sopa, jei blogai matai, jei akis sil- | 
r psta, netęsk ilgiau, o jleSkok pagelbo* 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- I 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kot- 
nam gvarantuojam akinius ir kienki*. 
nam gerai prirenkana.

Ekspertas Optikas, ’
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mano. AS buvau »p- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 

8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

UNIVERSAL STATE BANK
Kapitalas $200,000.00, perviršis $25,000.00

Atsidarė KOVO 3, 1917, po adresu:

3252 S. HALSTED ST. kamp. 33čios GAT. 
CHICAGO, ILLINOIS

Šis Bankas yra savastimi didelės Lietuvių 'Korpora
cijos susidedančios iš su virš 500 šėrininkų. Inkor
poruotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir 
po absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios' Taip- 

, gi po saugiausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų kor- 
| poracijos išrinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir 
I Valstijinės Valdžios supervizija šiton Bankon sudėti 
Į pinigai yra pilnai apsaugoti.

MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ. 
RANDAVOJA BANKINES SKRYNELES 

PO $3.00 METAMS.

Joseph J. Elias, Prezidentas,
Antanas Olszewskis, Vice prezidentas, Wni. M. Antonisen, Vice Prezidentas,

Frank J. Palt, Vice Prezidentas, Jonas I. Bagdžiunas, Kasierius.

DIREKTORIAI:
Frank J. Palt, Pirmininkas,

Arnold II. Brautigam, 
J uozapas 
Wm. M.
Antanas

Krasauckas,
Antonisen,
Olszewskis,

James P. Doody, 
Dr, Jokūbas Kulis, 
Felix Lukaszewskis, 
Laurinas Azukas, 
Vincentas Rutkauskas.

B Jonas I. Bagdžiunas,
J, Mikolas J. Kiras,
K Steponas Vilimavičius, 

Otto H. Beutler,
£ Joseph J. Elias,

T BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis— į 
J nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkais, Ketvergais ir Su- W 

būtomis — nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Ž
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGGJE.

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozih 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank. 
( GEO. C. WILCE 

). vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.
* KALBAMA LIETUVIŠKAI

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAMI GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co

CHARLES KRUPKA J
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

Ibinhos Sioijrni**,.
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankus, priklausančios prl* 

cagos Clearing House yra po Jo 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bent sykį i metus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, notot, 
dai, mortgaąei ir kitos apsa 
žiurinimos ir patikrinamos; 
kituos bankuose patikrinti ir 
ištirtos. Tiktai tikra apsauge 
tė gali but knygose parodyta, 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House 
yra ženklas, jos abtjotino

Tiktai tvirciausios ir 
Lankos gali but Clearing House 
riais.

The Chicago Clearing 
žiūros užmanymas tapo 
pirm dešimt metų, ir nuo 
nei viena Clearing House 

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

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

Ji taipgi yra po valstijos priaMfcx 
ra, yra reguliariškai t v ri nė fanas 
kas metą išduoda penkias pilnas' 

z skaitąs Bankinei Valdybai IIli«<4& • 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šiotje bankoje 
išmokami ant kiekvieno ntraflbiįhfca 
vimo.

čia galima gauti pirmus 
Mortgages. Taipgi Aukso 
ges Bondus po $100.00 ir $50Ofc

Sis bankas yra atsakančiausk MP*- 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN 
prez. Atlai

[Brewing Cx

a<s*H*c*n*e*a*o*a*cfQ»a-a*c*a*o*G* a*a*Q*s*a-c*G*

i Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

r Padėkite savo .taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
? Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
ji padėti ir kad jie bus išmokėti, kpomet jus pareikalausite .
k 3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
į Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.
f Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Dr. W. YHSZKIEWICZ
Šokių Mokykla

MRTUVI1KA8 AKIŲ GYDYTOJA* 
Km tari skaudančia* arba vilpna* 
Kairo* ikaudčjim*, aUilankykit* par ata?

Dr. W. Yuszkiewicz
1185 Milwaukee At*.

Valandom: Nuo H ryto iki » vakar* 
NadčHomiM nuo ® rvto tkl 1 n« mlai-

0

EXTRA! EXTRA!
Delko turite mokėti randą, kuomet galite nusipirkti vieną musų 2-jų augštų mūrinį namą su mažu įmokėjimu, likusius mažais 

mėnesiais išmokėjimais.
Turime tik 5 namus, kurie užsiliko, todėl ateikite pas mus šiandien arba nedėlioję ir atsiveskite su savim savo žmoną, o nusiste

bėsite, kuomet išgirsite kainą ir sąlygas, kuriomis mes juos parduodame.
šie budinkai yra gatavi ir galima į juos kraustyties, jie.,randasi netoli nuo naujų Crane Co. dirbtuvių į kuriąs gali nueit pėkščias.
Tiktai du blokai i rytus nuo Kedzie avenue. Archer Cicero karai pravažiuoja pro musų duriš. '

OFISAS ATDARAS KASDIEN IR VISA DIENA NEDALIOMIS. ~ «

Frank M. Sandera & Company
NAMŲ STATYTOJAI ' '

EXTRA!

4244 Archer Avenue
Tiktai 2 blokai j rytus nuo Kedzie avė.

Arti Albany
ARCHER CICERO KARAI PRAVAŽIUOJA PRO MUSŲ DŪRIS.

I

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK* 

Kampas Blue Island Ave., Lo#«ft 
18-tos gatvių.

Atdaras: Pa nedaliais, Ketvergaftl W 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

---------------- --------—............... ■■■ ...... ........... .................—

Vyriškų Drapanų Bargnai
Nauji, neatimti, daryti ani 

cymo siutai ir overkotai, verte* wrtF 
1530 iki 950, dabar parsiduoda p* 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo |1B 
$35 siutai ir overkotai, nuo 97M 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kaili* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
koats .vertės nuo S25 iki 

ŠČiau. Kelnės nuo 
tikinama siutai ubu

$5 ir a 
$4.50.

Atdara kasdieną, ncdėiiomii k 
karais.
1411 8. Halsted SU C
...................■"■■ui i i. i Ii............... ■■■ •■■■.»

TURĖKITE
Jus galite juos turėti. KiekvitwttR 
gali juos turėti. $5 iki

Motęrs ar merginos, ar vedf •» 
pavienios, senos ar jauno*. 
Mes skoliname del Stockj*rfc 

šapos ir dirbtuvės darbinink*, gį^> 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaromg | B 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 įfB- 
landas.

Mes taipgi suteikiame 
ant pianų, sankrovos 
arklių, vežimų, apdraudos 
šių ir bile kitų užtikrinimų, 
nepaisome ką jus turite art 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis 
sia mieste. Tas yra delko 
tunte veikli su mumis. Mei IrrtcC 
čiame jus pasiteirauti musų *1- 
manymu, patirti, kad mes patrikę 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-raa
Telephone Drover 211®.

MOKYKIS SILT MOTBRIIK0K 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti namlnlwd 
tue arba aprėdalus. 
kiekvienam, kur* 
Valandos dieną arba vakcMte 
del jutų parankamo. Ui flRKI 
Išmokiname slut 
drabužius.
PRESS MAKING CO1AJWW

1850 Wells gatvių 
KARA PATEK, MOKYKMMk

4 JOSEPH C. WOLON 
LIKTLTVJJI ADVOKATAS

Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So. 
Union Avė. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, Ill. Ateik j vienintėlę šo
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime i trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
I pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi. Šokiai atsibuna kas panedė- 
lį ir ketyergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
tėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Ba
belis ir pagelbininkai.

Mutrniu >02 >04 Kaljanai LH*
Zt So. La Salla St., Ohiaair*, Bk 

Tai. Central AtAarai
ntiAo, hatvar*<i ir »ubat*a T*hai*t* MB

Tai. HumWUt R.

T*)*phon» Humboldt J171

M. SAHUD M. D.
B*b»« M«»a* G/dyt-aJaa tr CMiwp* 
8p*ci*H*U* Mo Ur tiku. Vyrlik* tr 

klikų, taipgi Ohroaiikq
OFISAS: 1S7« MllwauU At*, 

Kampa* North At*., Kambary* M*. 
VALANDOS: «:1« Art 1* Orytel

1:10 Iki I tr 7 :»• ikt > ratam

' . . ' t J ■



rusu

18-ta gatv.Indiana ir

Parašyta II. Ilchcr-

Progresyve Lietuvių

jai tikisi mažiausia kokis 2.000

Geras sumanymas.

r v/

Dvasiu konvencija

ipie 300

Raumatizmas Sausgėla.

revoliucionierium i

kurios

f

t 
■
7

t 
■»

XI. IK M .B.W X*. X*

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

Tel. Drover 8448.

OfisnB ir Gyvmimaai
8600 S. Halsted St, kamp 16 si
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryta, l—3 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4874

Khadp** J8-ton ftfttvčft Arti Flw.fi’* Apiickos 
nuo w ryto iki vis. Nedaliomis nuo I ru 

Tel. Canal 5335.

Šokiai atsibuna 
pčtnyčią, 7:15 vai

Mes apsiimanie išmokinti šokli
mpą laiką. Užtikriname.
luzika J. Keturakio.
Jonę 1 Irinevičiaus Svetainėje.

PROGA MUZIKANTAMS
Mes atidarėihe 
\ o r ą ir swiu

nusitarė
Amcri-

Valandos: 1—8 po pieta; 7—9 rak.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagomokina kirpt 
mo ir designing, vyry ir motery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
naus 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 mokyklų bb 
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciabškai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
aš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING. SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas.
416-417 Prieš City Hali.

Specinlieka medicina nue
uenuodijimo kraujo

2221 S. KEDZ1E AVE
Netoli 22-roa gtv.

Subata, Balandžio 14, 1917

CHICAGOS ŽINIOS
IŠLEISTUVĖS GERB, 

BULOTAMS.
ri germ usiorgamzuoli, Kad jį 
rėmus žmonėmis ir pinigais. Del

A U J i E N O S, Chicago, Ill.

400 naujokų paimta 
kariuomenėn.

kareivių, iš 100 padavusių apli
kacijas. South Stale stolyj iš 

I 609 padavusių aplikacijas priim
ta 50.

■! i o jį y |f r c"
AMT)'Ji A

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

£ia vakarienę išleistuvėms gerk, 
svečių,pp, Bulotų, kurie šį mė
nesį išvažiuoja Europon.

Vakarienė bus Mildos svotai

gaut ue vėliaus, kaip iki utarnin- 
ko vakaro sekamoje vietose: 

aujienų” ofise, pas p-ia N.

itę (korte Emerald avė. ir 35 g.), 
pas p, Norkaitį (kerte North

viena L. M. P,

RUSIJOS ATEIVIŲ 
KONFERENCIJA.

Chicago, III. —

organizacijų

jos revoliucijai.

Cliicagos, Wailing, 
Melrose Park; nuo latviu

kon-
Kusi-

lino Lietuvių Jaunu Socialistų 
Lygos; nuo lokalinio komiteto 
lenkų socialistu partijos — viso

tus į viršminėtų konferencijų.
... A. Montvidas,

Spaudos kom. narys.

MELROSE PARK, ILL.

Gaisras.
Nidi. WaiclutUo name, duon- 

kepykloj, 2005 Lake St. kilo 
gaisras 12:30 vai. nakties, bal.

mažai, nes namas kaštavo $7000, 
duonkepykla $2,000 —- viso labo 
$9.000.

Ant antrų lubų gyveno Jose** 
ph Malinauskis. Sudegė visi 
rakandai ir rubai. Nuostoliai 
siekia $1000. Žmonės visi iš-

Naujiena Reporteris.

TEATRAS IR BALIUS.

Socialistų Partijos

ir balių ucdėlioj, balandžio 15, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W.

m aušo, ro teatro šokiai, sura 
jojanti krasa, konfetti, serpenti

Indomųs debatai.
Nedėliojo, balandžio 15, 2:30 

po piet, Garrick teatre bus indo- 
mys debatai. Debatuos pasižy
mėjęs debatais ir protekcijomis 
socialistas Arthur Lewis ir gar
susis profesorius Scott Nearing. 
Tema:: “Ar išgelbės krikščionv-

A. Lewis.
T

PRANEŠU
Savo draugams ir 

pažįstamiems, 
kad aš atidariau

TEATRĄ
1820 W. 22nd Street

Mylinčius teatrą 
meldžiu atsilankyt?.

Subatom ir Nedčliom— 
2-rą valandą po pietų

I^aprastais Vakarais.
7~tų vai. vakaro.

Su pagarba,
J. Maskaliunas

Į LIUDVIKAS VARAŠAUSKAS
j Mirė Balandžio 12 d., 1917 m. 

52 m. amžiaus; paėjo iš Kauno 
gub., Šiaulių apskričio, Joni- 

• škės parapijos.
Paliko nuliųdime šešis Vai

kus ir moterį, Oną VaEašau- 
skienę. f

Kviečia gentis ir visus pažį
stamus į šermenis.

Laidotuvės atsibus Nedčlioj, 
Balandžio (April) 15 d., 8:30 
vai. iš namų 718 W. 19tli PI. į 
Dievo Apvcizdos bažnyčių, į 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėms užsiima J. - F. 
Kadžius, 668 W. 18th SI.

Sutaisau receptus «u dldiilauda atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė Ite- 

tuvtfka aptieks Dostono Ir Massachu- 
setta valstijoj. Gyduolių galit gaut ko*> 
klos tik,, pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per Jailkau, e ai prisių
siu per expreau.K. $i<U,cmsl£is

Aptiekorius Ir siivInlnkMft 
SOUTH BOSTON, MASS.

Or. JH Van Paing
Vyru Chroniškos Ligon

BleMrlfika, Diagnoum ir Gydymas

Wandonotfj Modoga Slaptom Ligom

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c _ ____________

SVIESTAS
Geriausios 

tmetonos, g®- « 1 -y 
CMnls, negu Į O 
»ur ji.s- h* H I b 
lit gauti ••

RYŽIAI
ry*IGe

lJt|

1171
2064 
ion
1510

WK6T
Milwauk«* A v.
Milwauk^* Av. 
Mlhvauke* Av. 

W. Madison HL 
W. Mudim v . Ht.

)r
18*0

itm 
mn 
18J.M

Vf. ChUam* Ay. 
Blu* Xajand Ay. 
W. Nori* Av. 
ft. m
ft. **-
W. iltb KL

19c
IZG
t alb

COC^A

Bankas, raly- 1 n p 
rink au bant | r U 
tokia, Vį ar

tlt> . W Eln4 I 
mouth bums 

tiži ft. Walflt*4 
47X1 ft. A »hl

ARBAT*
rriimniaw- 

ila, Qvaraa- 
tapta, rartlai 

Oe parsidua.
la po....

40d
MIRT* •!»» 

m W. Diytai® 
W W. North J 
tW LitatoU. a 
1144 Lfncol* A 
MIS N. O1*U^

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co.. Prieš eisiant gult 
ištcjik veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys vbidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutes $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis ąrba popieriuj do
leri indčkit i laišką.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook. Maes. Prirenka vlslama UnJtaftava aklnlvui^ 

nuoja ir patarimui) duoda lykal.
784-88 Milwaukee Ava^. arti Chlemift Avi. IM* 
lubos. VALANDOS’ Nuo » iMryta iki vato 
ruL MwWiomjM nuo » IMryta Iki M

Tol. XlMyM.arkat X4M4,
WMIMWIMaMHWMMWfWnMlMHMVamBeWMMMHMBOqiaHMaMMI

OrM. Ramser
AKIU.. BPKCIAI4HTAB >

J. J. STASULANIS
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 perdirb
ti iš seno, prasto smūiko į naują 

i— geriausių balsų, ir pasidaro 
'brangios vertės smuikas.
$su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

7

!1A5TBT’: F>}5Y5TEnBl B. Mr Glaser 
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenlmaa Ir Offaaa 
S. Morgan SL, kerti IS ai.

Chicago, HI.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikę 
Taipgi Chronišku Ltgę 

Ofiso valandos!
r iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėidie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 037

PASEKMINGI
MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir »2-ra G AT VA

3240

1

susi-
Daugiau 200

smo adresu: Daro klapato

Unoma, Kusi jos naujoji valdžia

tų šešių didžiųjų javų firmų

prieš “Naujienų” Redakciją

Geras užmanymas.
wardos balsnoto-

augą Kennedy (so
tim kartu į miesto 
tos wardos socialis-

Darbiniu k u mokykla 
per kelta.

Telephone Taria 58111

Geriausia Šokių 
Mokykla Chicago

Dr.M.Stupnicki 
>10® 80. Morgsa Ckicag®. 
VALANDOS! nuo ® 1M H li- 
ryto, nuo 5 iki 8 Vakar®. ‘ z

118 N. La Salle St., Room

ŠLAZAS 
Canal 3161 

Prof.
ir

dirbtuvę. A
Mes dirbame J 

naujas koncerti- J 
nas ir sutaisome J 
visokius muzika; | 

liškus instrumentus. Taipgi W 
mainom naujas ant senų ir-— T 
kam nereikalingos—atperkame 9 
ir naujas parduodame už pri- J 
einamas kainas. A
J. BURBULAS ir J. NIŪK AS | 

753 — 32 st., antros durįs nuo 
Halsted st., Chicago, Ill. J

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. jbNIKAITIS
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St., Chicago.
TMlwWWTJjnrMTMTMTMTMTMTMirMTM

Plsonsx Yards 4%1V

Dr. A.R. Blumenthal

ypata yra 
kuri nėra.
Kali atlikti tik revoliucioniškos 
organizacijos, 
savo komitetų.
ra revoliucioniškoni organizaci
jom but surištom ir turėt vienų 
komitetu. Kita, Busijos revoliu
cija tik bujojime da randasi, bet 

gręsia daų# pavojų, todėl A- 
)4koj esantieji pirmeiviai tu

nas pasipelnė daugiau kaip 
$1.000.000 gryno pelno. Valždia 
nori susekti, .— bene padarė tos 
firmos suokalbio ir tuo būdu

kariuomenėn.
Valstijos prokuroras Hoyne 

paskelbė, kacį prasikaltusioj i 
nesunkiai pirmų kartų, gali ka
lėjimo išvengti, jei sutiks stoti 
kariuomenėn.

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs 
neišgydė.

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

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyli po darbo, scredos ar
ba petnyčios vakarais arba nedėlios 
rytais.

F RANK MILIUS, 
4545 So. Donore St., 1-mas augštas, 

Chicago. (apg.)

. KLOVAS, G.-BAKER
Užkviečiame visus, kurie no

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

LAIŠKAI J LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaii) juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

LIETUVIAI TĖMYKITE! 
Geriausius automobilius tai
some ir valome. Prašaliname 
visokius keblumus. Patai
some už pigiausią mokestį. 
Reikale kreipkitės pas:

ADAMWIDZIS, ' 
3222 S. Halsted St. Chicago;

Tel. Drover 2186

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

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščiai 
„ kuomet pranyksta r® 

gėjimas.
* Mes vartojamo pag®. 

rintą Ophthaliuometei 
Ypatinga doma atkrei 
piama į vaikus.

Valandos: Nuo ® ryta iki 3 vakarai 
mis nuo 10 iki 12 diena.

4449 8. ASHLAND AVM. kam»aa 43 M.
v ji' Į. ..... ...........................ui*............  —........

n« iA H FP^THII < 
m i m fciwl R RwRIw i

ŪDYTOJAS ir CHIRDRGAS J
, Special Bataa motorinę 

vyrišku, ir vaiky iigii
;«<crbt

Receptai išpildomi atsargiai. Už
laikome ciclą eilę vaistų, žolių, ša
knų ir patentuotų vaistų.
Visuomet randasi gydytojas.

II. L. BLOCK, R. Ph.
G38 W. 18th St., Chicago. 

Telephone Canal 2439

|
| Nesikankykite savęs skaus-
» mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
i Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
, —raumenų sukimu; nes skau- 
I dėjimai naikina kūno gyvybę 
' ir dažnai ant patalo paguldo.

I CAPSICO ęoMPOUND mo- 
, stis Icngviu prašalina viršmi- 
I notas ligas; mums šiandie dau

gybe žmonių siunčia padėka- 
.vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

Justin Kulis

3259 S. Halsted st„, Chicago, III.
Knyga ;“ŠALTINIS SVEIKA- 

TP.S” Augalais; gydytięs, kaG 
b tta 50ė; v

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš aklų,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitaat arba aigvaal, |<B

.reikalingas akinių. «*■
DuoMtri wpDuiMl savo irVi^ ftprcjjdifihri kiuis luH H mala jfcKr 
tyrimo ^v. VsiLAsus pm Hpijojr. Stilbii šbfooli )ųj»ų sklą H 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

•JOHN J. SMErr./VN/k
AJtcI.ix • x>ecl«*.l i to t*
TEMYK1T MANO UŽKASA.

7 > o DatfMka*, 
to iki 13 •iaaia

PIRMA NIUII PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Dury,, Lentų Romų Ir Stoginio Popleroa CARR BROS. WRECKING CO.

Halsted St Chic© f o, III3003-3039 S.

Telephone Drover IHW 

Or A A. ROTH 
libi.w Gydytojas ir Chirurgas 

BpMlailstMt Motoriukų, VyrPtin. ValM 
Lr ▼!»! chrmdMu

Valan^M: 10—11 ryto, 4—Ii po pbvtiju "T—ft va« 
kare. NedSHomh 10—1 po ptotų.
33M S. Halstad St. iltį 34 St. UhicaRO

OH. M. HERZMAld
HŠ RUSIJOS S

Gerai lletavlmw Mhiomnu per 16 !■»«• o 
ta kaipo patyrę** fifydytai»*. ehirur- 
gan ir akušeris. A

Gydo aUtrlae ir cbroniikHM IImh., vy- D 
rq, moterų ir valkų, paaal naujausia* 
metodaa X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

OIIhhn ir laboratorija, 102fr W. IHth
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—11 pistu, ir 
6—8 vakarai*. Telephone Genai 1110
Gyvenimas, 3412 S, Halsted st 

Valandos: 8—9 ryto, tiktai.

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
H:ri>’iiHi AKušuiijoh Kniediju; HkbI prato 

J’c’ii m*) ] v b ui ion J t oh pita !<'Hf ir 
Ipbijoi, Pu M-k in i ngii i pbftirnaU’ 
p i ui d y jiki. Už<i)Vų duodu r<»d< 
u* lipiihc uiohrijuK ir tnergi- 
Kailiu Jii’l u \ jškiū, anKlišknL r®-

jo

PU Iii K. 
m i h f n >,

I 739

Tel. Drover

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DERUST*

Valandoi: nuo • ryto iki • w 
NeOliomia pagal talarima 

471280. Ashland Ava.
aril 47-toa gatvBa

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

OFISAS: S108 Bo. Babted Street.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: V H ilryta;
2 r» po pietų*. 6- V 

GYVENIMAS: 3841 So. Union Are
Te) Yard. t>87.
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Pranešimai
5*ASARG A.—Draugijų pranešimus 

elbiame be užmokesties. Pranėši- 
■Mi betgi turi but priduodami iš va- 

Mbfd, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Muoti tų pačių dienų, kada spausdi- 
Bftmas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•»*Naujienųn adra.)

Chicago

«iiis susirinkimas atsibus nod.

3001 So. Blasted st.
Nariai ir narės, malonėkite

Aite naujų narių prirsi rašymu i.

St. N rak is, rast

Lietuvių bučernių ir groser-

kalbos. Įvyks nedėlioję, bal. 15 
<d., Mildos svet., 3 lubos, 3242 S.

visuomenei dabartinį lietuviu 
i>u Černių darbininku tikslą strei- fc c c

visus

i. Organ. Komitetas.
LMPS. 9 kuopos choro repe-

ros svet.. 3001
Visos daininin-

Komitetas.

LMPSA. 29 kuopos mėnesinis

Gerbiamosios draugės, ma-

visos.
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Uiubo svetainėje. Drangai, jus 
atsilankymas yra bitinai reika
lingas. I'odel visus prašau at- 
«ilankyti.

pa muejimui

Tos prakalbos rengiamos

'Fown-
onaKieciai, rengK'tes visi, nes 
dbus papuošta svetainė, ir kalbės

■M'iojai: (id. r. urigatl s, Nnu- 
įienų” redaktorius, A. Montvi- 
*las, med. stud. A. Aceris.

LSS. 37 kp. mėnesinis susirin-

riai malonėkite laiku ateiti, nes

^prašomi ateiti ir įstojus musų

lyvičė'a Valdyba.

Liet. Soc. Jaunuomenės Ly- 
4*os lavinimosi programas atsi

Jšryto, Mark White Square Par-

OLviečiami atsilankyti ir nepri
klausant ieii lygai. Komitetas.

15 d., 2 v. po pietų, Aušros ino 
Jkykloje. Visos narės malonėki

naujų atsiveskite.
»* J, A* Ramanauskaite, sekr.

Cicero, Ill. “M. X. Mockus
Dievo.” Prakalbos

Lautcrbach svet., 4819 W. 12 
st. ir kampas So. 48th Ct., Cice
ro, III. Pradžia 7:30 vai. vaka-

Gerbiamosios ir gerbiamieji

skaitlingiausiai.
Kviečia Komitetas.

Roseland, III. Saukiamas 
visuomeniškas susirinkimas, ku
ris įvyks balandžio 7:30 vai. va
kare, Stančiko svet. šios pra-

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

BURKE BARBER SCHOOL
C12 W. Ma4l»oa St, Chicago. I1L

IJ "J 1 »JLi" -■ ...................................... I,

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 elėktrmeno
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo

GERA PROGA. —Parsiduoda sa- 
Jilinas tirštai lietuvių apgyvento.] vie
toj; biznis gerai išdirbtas; su svetai
ne, kur daug draugysčių laiko sayo 
visokius susirinkimus. Atsišaukite 
tuojaus. Išimi į kitų užsiėmimų.

- - h,
Chicago, Ill.3338 Auburn Ave

PARSIDUODA namas su groser- 
ne , vieta del bučenleš, arti lietuvių 
bažnyčios ir bulvaro. Medinis na
mas, 4 mėnesiai atgal statytas—79 
pėdų ilgio, (lasas, elektra, maudy
nė. Angštas cementinis beizmentas. 
Parduodama grynais .pinigais —nėra 
knygučių. . Didelis išteklius, grose- 
rio. Kaina $6500. Reikalinga gata
vais $1000: . Priežastiš—nemoku lie
tuviškai. Neįeik: 
2451 W. 45 gatve Chicago.

*?

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

V

L I. W. HODGENS 
Ištikimai Specialistas,

Metai nepermaino jųsij amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdešimts,—kiti jau
ni septyniasdešimties. Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudinru. 
Kaip senas JUS jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms ar- 

r dyt JŲSŲ gyvenimą—butf sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savųjų?
AR JUS sergąte nuo užnųodijimo kraujo, žaizdų burnoje, žaizdų arba vočių, 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, nipžėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo, guodimosi 
strėnose, rankose arba Šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindamlėai? 
PKADeKIT 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 

hb IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jus per 
ftp sataites ir mėnesius gydytis, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 

dčtės ir buvot gydytas ne nyo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pas mane 
ir leiskit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir aš apsiim- 
siu jus gydyt, ir suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai ir tikrai

VYRAI, saugokitės n\:o X-Ray prigaudinėtųjų, kurie tvirtina, kad jie gal| pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jic&ko jųsų pinigų. ;
Kuomet tikuti jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite, jieškot tikro daktariško patarimo..
Dr. Hodgens ofisai Įrengti geriau negu kitų šioje šalyje del gydymo vyriškų ligų, 
įųs be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau {rengtas specialisto ofisas visame

♦
i

kad pastatytume viešų koopera
tyviška svetainę. Draugai, jau

laukti, to<k‘l visi subruskime, o

suvios svetainės. Kalbės (lrt>'

Kviečia Komitetas.

Melrose Park, Ill. — Piliečiai

norite, kad musu

,)

fotografistų

prie karų taisymo 
siuvėjų

prie kaurų taisymo
siuvėjų
prie rakandų apmušimo

cigarų dirbtuvėj
prie automobilių laisvino 
prie dviračių taisymo 
prie Gordon lyderio

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

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

gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mobilities įvairių a-

m’este

ar
socialistu tikiela.C €

už kuriuos

Balsavimo

S o c i a Ii s t u K o m i t e t a s

Randai

nės arba kriaučiaus, už $10 į mėne-

PASI RANDAVO! A vienas kamba-

maudynė

Wallace St., Chicago.
I'd. Drover <8812.

Pajieškojimai
pusbrolio Grigorians

jai! gyvenus apie .\ew i oiku. i\as 
ji žino ar jis pats malonės atsišauki.

Domicėlė Lctukaitė-Norbutienė,
1 137 S. Jefferson St*., Chicago, III.

PAJIEŠKAU DARBO už šoferį. Tu
riu kiisnį ir gerų patyrimų. Kam 
bučiau reikalingas atsišaukite.

l'rank Norman
6636 Vernon ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo švogerių Kazimie
ro ir Juozapo Budreekių, Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų parapijos. 
Pagončiukų kaimo. 5 metai atgal 
gyveno Cambridge, Mass. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino
te pranešti, — turiu labai svarbų rei
kalų. Juozapas Beleckis, 
450i So. Hermitage ave., Chicago, Hl.

Pajieškau Prano Staponavičiaus, 
iš Plungės miestelio, Kauno gub., 
jo sesuo yra Maskvoij dideliame var
ge, prašo, kad aš sujieškočiau jį. Jei 
kas ji žino arba jis pats toftul krei-

tesu i u žinių. Juozapas Rusas, 
Box 56, Steger, Illim

Pajieškau sesers Nastazijos Mei- 
railės, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės valsčiaus. Gumbakių sodos. 
Prašau atsišaukti arba kas jų žinot

Loom 60, Morgan Park. Preparatory 
School, Morgan Park, Ill.

Reikalavimai
BEI KALINGA —' tuojaus keturių

Kasper, 3117 Wentworth ave.

REIKAIJNGA MERGINŲ į dirb: 
t u vys,

Geros darbo

Continental Can Co.,
2201 S. Ilalsted st., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA ope

iždirbti $8 į savaitę. Už pirmos sa
vaitės laiko gali uždirbti nuo $12 iki 
M5 į savaitę. Geros darbo sąlygos.

Continental Can Co.,
2201 So. Ilalsted st., Chicago, III.

i

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

2632 W.
avė., (

kampas Talmon

arba lenkas, mokantis lietuviš-

vieta. Turiu turėti pusininkų, nes 
(aliu duoti sau patarimo, kadan- 
nemoku lenkiškai, o čia lenkiš-

ir nebūtų

m lik s’2.)(h Aepaprastai gera pro- 
a tam žmogui, kuris nori būti patš 
au bosu. Atsišaukite vpališkai ar-

ha rašykite šiuo adresu:
Jau Barisoff,

21 15 - 15th SI., Gary, Ind.

Gera mokestis pastoviam žino-
gili.

BEI KALINGAS atsakantis siuvė
jas, kuris gali dirbti kotus. Alsišau-

mpos valandos.
Mike Rėksi is.

no namų darbo. Vakarais ir nedėlio 
mis liuosa. Gera mokestis. Pašto

Mrs. A. Miliauckas,

Cicero, III.

REIKALINGI 2 kriaučiai prie 
jų ir senų drapanų. Darbas ant 
sados. Gera mokestis ii’ trumpos va-

John Karųcilski,

Pardavimui

nau
vi-

I*AHSU)U()I)A saliunas. Pardavi
mo priežastis—nesveikata šeimynos.

Chicago.

DIDELIS BARGENAS
80 akrų farma puikiausis juodže

mis ,bėgantis vanduo per ganyklų, 
visados del gyvulių, tiktai viena my
lia nuo miesto ir netoli nuo Chica
gos. Šita farma randasi ant kryž
kelių, ir dypas ant ūkės. Puikus na
mas ir kiti reikalingi budinkai. Kar
vės, veršiai, arkliai, vištos, antįs, žų- 
sįs ir visos mašinos ir tulšįs. Visi 
padargai, kas tik" prie fanuos pri
klauso, parsiduoda už “cash” arba 
ant išmokėjimo, arba galiu išmainyt 
ant namo, jei geroj vietoj randasi.. 
Del platesnių žinių kreipkitės laišku. 
Griebkitės i farmas tuojaus, nes ži
novai tvirtina, kad fanuos netrukus 
labai pabrangs.

C. Z. URNICir, 
154 W. Randolph St., Cliicago, Ill.

PABSIDUODA namas,3 fintų, ex
tra vienas ruimas attic —ištaisytas 
gyvenimui ,tiktai 4 blokai nuo Crane 
Co. fabriku,! visados išrandavotųs 
už $35 Į įpenėsi. Bargenas už $3,350. 
Gary arba Chicagos lotų priimsiu
prie skini liaus.

C. Z. I'RNICIL
154 W. Randolph St., Chicago, III.

8'4 AKRŲ ūkė, 3 mylios į vakartis 
nuo Benton Harbor, Mjch., ant kraš
to leikos Michigan. Sodnas vaisių ne
šantis, x ruimų namas, packinghouse 
barnė. .šioje apįelinkėje žemė par
siduoda nuo 400 iki $500už akrų. Ad
ministracija parduoda už $3,5(H) tikj 
tai. Puikus automobilio kelias ziš 
uat Chicagos pro pat farmų ii4 
Detroit.

C. Z. UBNIC1I, 
154 W. Randolph St., ("hicago,

iki

III.

PARSIDUODA bučerhės ir gro
sernės fixtures (intaisymai) už pi- 
.gią kainų; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
į pusininkus. ' F. Juodis 
928 W. 33rd St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai vos 8 mene
sius vartoti 4 kambarių rakandai. 
Atsišaukite greitu laiku vakarais

A. BURBA,
1717 So Union st., 1-inas angštas už-

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigių kailių, naudoti viena 
metų. Priežastis pardavimo —turiu 
greit išvažiuot į kitų miestą. Ateikit
ir persitikrinkite.

B. Burba,

*

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliunų su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkč- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namu.

F. Warncke,
951 W. 19lh St., Chicago, Ill.

PABSIDUODA pigiai 3 fialų mū
rinis namas su duonkepykla, lietuvių 
naujoje kolonijoje.
** — 4 h < w r n-« < » i ‘ .Chicago, Ill.

ZONO. — Kam mokėti randa, kuo
met jus galite nusipirkti namai už 
$960? šešių kambarių namelis ir

šiame mieste, lodei nori parduoti. 
PHELAN,

3802 S. Campbell Avė., kampas Ar

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. 'l’aippat 
Dantuočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apiclin- 
kė. 1619 So. ilalsted St., Chicago, III.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės juž<$32, valgo
mojo kambario staląnr 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, hra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 viclrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir G 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.

LOUTS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

North La Salle Street, Chicago.
Telephone Ma5);;

......... . .... .........imi ■ i.m... ■■—.u, i.<i ii >n .if i m ..........
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PARSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatoj 
keltinių daiktų ir tt. šanki 
uis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo fanuos. Biznis varo-

kavos

prie . . ..
CALUMET BUTTER STORE 

327 E. 115th St., ir Calumet avė.
Phone Pullman 5501

PIRK SAU vIim Plumbarojl- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

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

PARSIDUODA—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island’avė. 744 W. Divi
sion St., 844 W. Chicago, Ave. —

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.00 se- 
klyčios^setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario Rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancijaAiž $115 ir 
$225 Viclrola 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
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros glv., Chicago, III.

PABSIDUODA saliunas. Kas grei
tu laiku pirks, galės nupirkti gerų 
bizni Jabai pigiai. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas partnerių. Taip- 
fi turime nusipirkę ir cigaretų hd-j 
snį. ’ ' - ■ , '?

Jonas Jodko ir K. Petrokas 
4258 Maplewood Avė. ,

Chicago, Ill.

Chicago

PABSIDUODA — barberne. Yra 3 
krėslai ir kiti visi patogumai. Vieta 
gera. Pardavimo priežastis—mirė 
savininkas. Atsišaukite tuojaus.

E. Jurkauskienč 
2011 S. Ualstęd St 
730 W. 21st StM 
h............. .................... ....... ...........-

PABSIDUODA saliunas. Gerai iš
dirbta vieta, apgyventa tirštai* lie
tuvių ir svetinitaučių. Greitai gali
ma padaryti daug pinigų. Pardavimo 
priežastis — savininkas eina į kitą 
biznį. .
673 W. 16th St., Chicago, UI.

.•i:

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNĖS NEGU JAUNOS.

EXTB.A —parsiduoda hučernė ir 
grocernč, labai pigiai iš priežasties 
savininko ligos, kurs išvažiuoja ant 
farmų gydyties. Aisbaksis ir kitos 
reikalingos bizniui tulšįs taipgi ir 
kambariams fdrničiai parsiduoda sy
kiu. Nepraleiskite progos pigiai nu
sipirkti. Atsišaukite laišku į Naujie-

tric-registeris, “National”. Mokėta 
$300.00, dabar parsiduoda už $95.50.

J. Barųnauskas, 
3800 So. b’merald hve., 

Tel. Drover 7635.

PARSIDUODA -du vežimai, vi 
uždengtas, antras, atviras; taipgi du 
geli setai pakinkių. Už jūsų pačių 
kainų., Grosernė. 1103 Harrison si. 
Phone Garfield 7238. Chicago, Hl.

PARS1DUODĄ — 2 aukštų medi
nis namas naujausios mados, su at- 
tika ir beizmentu. Konkretu bloko 
pamatas, nesenai statytas. Už pigių 
kainų, 
flatus.

Ini. 1 ruimų su basemenlu namas; 
ramios neša $12 ant mėnesio. Gat
vė ištaisyta, sura ir vanduo. Kaina 
tiktai $1200, labai ant lengvo išmo
kėjimo, jeigu cash—dar pigiau.

'Chas Z. l'rnich,
151 W. Randolph St., Chicago.

PARSIDUODA greitai

PARSIDUODA nuosavybė 2524 S. 
Halsted St. 3 fialai priekyje ir me
dinis namelis užpakalyj. Kaina — 
$3500. Atsišaukite į savininkų 

Thomas Kosina,
6311 Drexel Ave., Chicago.

PARSIDUODA mėsos inarketas pi-, 
giai, priimsiu mažų Įmokėjima gry
nais pinigais; likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Savininkas 
eina į “wholesale biznį.” Didelis 
pigumas. Geras I 
3001 Wallace St., Chicago. III.

PARSIDUODA—
krautuvė saldainių, tabako, so

dos (namie darytos), “ice crcam’o, 
mokyklos reikmenįs, ir kitokie rei- 
kmens. Krautuve geroj vietoj, lie
tuvių apgyventoj. Pardavimo prie
žastis—nesveikata šeimynoje.
1916 Canalport Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA .—pigiai grosernė. 
Verta $750, parsiduos už $500 del 
pasitraukimo iš biznio. Butų gera 
viela bučernei ir grosernei arba 
smulkmenoms ir groseriui. 3 pagy- 
veniinui užpakalyj kambariai. Ban
dos $35 į men. John Son t ag, 
2000 W. 23rd Si., Kampas Bobey.

KAS NORITE mainyti biznį ant 
namo, aš turiu namų ant 2 lubų, 
murini su beizmentu. Labai puikicij 
vieloj. Noriu mainyti ant bučernės 
ir grosernės. Atvažiuokite pas:

3956 So. Rockwell SI., (’hicago, Ill.

GEBĄS biznevas namas su saldinu 
ir svetaine del mitingų. Biznis išdir
btas tarp lietuvių ir lenkų. Aš mai
nysiu ant namo, kad namas butų 
ant 2 pagyvenimų, mūrinis. Mano na

GEO WASLOVAS, 
3956 So. Rockwell St., Chicago, 111.
’ 1 . ----------------- s>.......................... ............

PARSIDUODA saliunas, tirštai lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Bi
znis gerai išdirbtas per 10 metų.

miesfų. Atsišaukite: 
Juozapas Norbutas,

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Anglų kalbos ž
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r Lietuvių kalbos 2 
.Aritmetikos . a
Knygvedystės C 
Stenografijos ?
Typewriting |
Pirklybos teisių s 
Abelnos historijos ? 
Suv. Valst. historijos * 
Geografijos (
Pilietystės (
Politinės ekonomijos į 
Dailarašystės , f

Mokinimo Valandos: )
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietį. į 

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

M

W
H
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Nėra nieko lygaus šurtn įrengimui Chicagoje, Ir 
sviete. , Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St., Crilly Building, 2-ras an- 
alas, Room 26S-20S. Chicago. įsteigta 26 xaetg.

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti Šio 
dienraščio skaitytojams,* kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užlikimaš ir ilgiausiai praktikuo- 
jųs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasų. .Inkis daktaras negali pada
ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningų gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys • ligonius savo akimis.

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

penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu,

gydymo, neturi palikti .nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimlties keturių metų pra
ktikos jis su’grųžino tūkstantiams ligonių sveikatų.
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914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Speciale
X-RAY

EGZAML
NACIJA 
Kuomet 

/ Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro
Medikai!- 
ški Gydy

mai.

DK. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas f 
Monroe St.,.......................................Chicago, 111. J
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. - ■ 
Silpni, nervuąti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener- ‘ 
gišui ir sveiki. ■

Jeigu jus turite kokį silpnumų arba ligą, eikite pas seną .t 
ištikimų specialistą. f

Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
deliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dienų. Taipgi Pancdėlio, Seredos, ■ 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare. Z

Dn Remer
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkunias yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gvdomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO,* KRAUJO, NERVŲ ir SKU
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re- 
kpmendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.

Visiems viena kaina.
1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.. .

Aš duodu kainas už 
patarnavimų pagal jų- 
sų išgalę. Ncaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.
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DR. WHITNEY
. Dvidešimts Metu.

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

matykit, su juo tuojaus.
Jis j?y<lo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 

METODOS išgydė kuomet kitos negelMjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu laiku, visas privatiŠĄ 
kas ligas, kaip tai UŽnuodijimą Kraujo, Stricture PuliA- 
vimę, žudymą, Švaros, Nutekėjimą, Nustojimą spėkos-, He- 
morrhoidus. Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikra Importuotą /> £> Q *1 /f
Prof .Ehrlich’o O V U“P 14^

Gonorrhoea Vaccines, RKeumatic PhyJaroRcs, Serums, Bacterins Sr 
do pozityviSkaa pasekmes be atitraukimo nuo jysų utsiėmlmo.
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio j Sveikatą, Stiprumą 

'tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. AVHITNEY, 505 S. State Gatve, Kamp. Congress,

tt., kurie paro

si! Dr. Whitney 
ir Laimę. Pasi-

DR.AVHITNEY, 505 S. State Gatve, Kamp. Congress, Chicago, HI. 
. 'VALANDOS': ICXSDIEN nuo 9 iki 8,NEDALIOMIS nuo 10 iki 2.

DAKTARAS
Spsclallstas Iš

WISSIG,
seno kulius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSJSENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YBA

Speclaliftkai gydo Bara* pilvo, plaučių, lūkėtų ir puslėe, ulnuodljtaui kraują, 
ligas, taisdan, reunoatir.rn%, galvot Bkau»inu», ekauetnut nugaroje, koeijima. 
tkaudčjimą ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti negalėjo jue ii gydyti, ateikite iia t* 
peraitikrinkite, ka jh juma gali padaryti Praktikuoja par daugelį anetų ir HffHN 
tukatančlua ligonių. Patarimaa dykai

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki B vai. vakare. NMiltoeii Iki U 
UH BLUB ISLAND kempaa It-tee gaU, v Ir H J Beakea. TeL CmmI Mflj
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