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$7,000,000,000 karės 
paskola

Anglai paėmė Lens
Padegė vokiečių ambasadą

Atstovų butas priėmė septy 
nių miliardų karės pasko 
lą; trįs miliardai eina tai 
kininkams.

rijoje karės paskolą — SEP
TYNIS MILIARDUS DO 
LERI V- Už tą paskolą pa
duota 389 balsai.

Naujoji milžiniška karės 
paskola bus užtraukta šiaip: 
penki miliardai dolerių bon 
d’ais už tris ir pusę nuoš. il
gam terminui ir du miliar
dai dolerių certifikatais, va- 

pinigais, 
tokiomis 

m naši popieriniais 
vieniems metams

sumos taikiniu 
kalus bus paskolinta trįs mi 
liardai dolerių. Vadinasi ko 
ne pusė milžiniškosios pas 
kolos. Išeina todėl, tariant 
vieno kongresmano žodžiais 
kad 
Valst.) pinigai galės inuštic 
už mus”...

Anglių industrijos centras 
Francijoj išsprūdo iš vo
kiečių rankų.

e vo 
n a te 

irbiausias an

tras Lens, kurį vokiečiai lai
ke savo rankose nuo spalių 
men. 191 1 metų, pateko gen- 
llaigo pulkų žinion. Prieš

Francijai apie penkioliką mi- 
lionų tonų anglies kas me
tais. Vadinasi, vokiečiai iš 
tų kasyklų išsivežė šimtus tu 
katančių tonų anglies Vokie
tijon. Kaip svarbus buvo 
Francijai Lens, tatai liudijai 
ir neišpasakytas džiaugsmas 
jos sostinėje ir kitose respu 
blikos vietose. Didysis Ilin- 
denburgo traukimąsi iš Ba- 
paume Perone ir kitų mie-

smo, kurį dabar išreiški 
Francijos sostinė ir provin 
cijos'delei puolimo Lens.

vo nepaprastai atkaklus 
Nors šioje valandoje dar sto 
ka smulkesnių žinių, bet ii 
iš aplamų pranešimų galim;
spręsti, kad
daug •
čiams

puolimą Lens talkininkai

kainavo
ir anglams ir vokie

BUENOS AIRES, bal. 16 
— Karės šalininkai surengė 
didžiulę demonstraciją Ar
gentinos sostinėje Buenos 
Aires. Demonstrantai be to 
]) a d e g ė vokiečių a m b a s a (1 ą. 
Tą pati jie bandė padaryt ir 
su privatinių asmenų-(vo
kiečių) nuosovybėmis. Tik 
ant laimės ta darba sustab- 

pradžių demonstrantai ban
dė priešinties kariuomenei, 
bet kuomet ši pradėjo var
toti kardus, demonstrantai 
išsiskirstė dabindami mar
selietę ir šaukdami “išmušt 
vokiečius!”

Vakar Finliandijos seime lai 
kė ilgą prakalbą Rusijos lei
siu ministeris 

4,

Tarp kitko jisai
nosies va
gei “Rus

Kerenskį, 
varde laiki- 

Idžois. užreiškė, jo- 
ija darys visa, kad 
ja liktu laisva ant

Kerenskio užreiškima sei 4 
mo atstovai pasiliko trinks 
n ungais a ]) 1 o d i s m e n t a is.

PETROGRAD
Pėt nyčios 
dan atvyko 

t/

glijos darbininkų delegacija 
—kad pasveikinus naująją 
Rusijos valdžią. Minia susi
rinkusiu žmonių entuziastiš- 

žta marselietė.
Kas siuntė tą delegaciją 

pranešima
tįsia tai turėjo atlikti tų ša 
liti valdžios.

WASHINGTON, bal. 16— 
žinios iš Washingtono skel
bia, jogei valdžia rengiasi su 
varžyti įsibėgėjusius didžiuo 
sius patriotus maisto spe
kuliantus. Senatan ir atsto-

butan busią įnešta tam 
4^ 4-

.a ros rezoliucijos, sulig ku
riomis, jeigu jos bus priim
tos, valdžia nustatysianti 
maisto reikmenų kainas.

WASHINGTON, bal. 16.
Vis daugiau girdisi balsų, 

spėjančių, kad susirėmimas 
tarpe Suvienytųjų Valstijų 

PRANAŠAUJA CUKRAUS ir Japonijos esąs neišvengia
mas. Prie to veda dabartį- c*
nis šios šalies stengimosi di
dinti savo laivyno spėkas. 
Šitą nuomonę šiomis dieno
mis viešai išreiškė vienas in- 
tekmingiausių Japonijos žu-CHICAGO, bal. 16. —Kai

nos cukrui artinasi negirdė
to laipsnio. Tokį užreiški- 
mą esą išsiuntinėję visiems 
krautu vninkams didieji jo 
pardavinėtojai. Spekulian
tai tame kaltina Kubos revo
liuciją, pervežimo sunkumą 
ir daug ką kita. Chase Su
gar kompanijos galva, W. E. 
R eini nge r, j a u u žgiedo j o, 
kad “niekas šiandie nežino, 
kiek mums priseis mokėti už

Nesunki užduotis. — Tiek 
kiek pareikalaus ponai cuk
raus spekuliantai! Tai]) ir

EL PASO, bal. 16. — At
eina žinių, kad Mexikos ka
riuomenė rengia visą eilę ap
kasų S uvF Valstijų pasieniu 
—“EI Paso apielinkėje”. Tuo 
pačiu laiku Suv. Valstijų ka
reiviai prirengia i pozicijas 
daugiau kanuoliu...

Iš Mexikos sostinės tečiau 
pranešama, jog visa tai yra 
daroma tikslu pastoti kelią 
Mexikos banditų Įsiveržimui 
i Suvienytąsias Valstijas.

tekmiilgiausias holandų die 
n rasti
Holandijai gręsiąs badas 
Mat iki šiol,, nežiūrint to 
kad pačiai Holandijai būda
vo neperda ilgiaus i 
jis dar gabenta Vokietijon 
Dabar, kuomet Suvienyto- 

neutrales, ypačiai gretimas 
Vokietijai šalis, Holandija, 
kaipo tokia, gali atsidurt pa
vojuje.
“Mes vi
me,
to iL
ves mus prie badavimo na 
mie.”

suomet pažymėdavo
1 išgabenimas mals 

Vokietiją galų gale pri

MIKE F. ROCKEFEI 
LERIS.

ti čia pasimirė į 
žinomojo Ame-Į 

rikos kerosimi karaliaus bro 
lis, Frank Rockefelleris. Mi
rties priežastis—nevykusi o- 
peracija, kuri buvo jam pa
darytą apie septyni mėnesiai 
atgal.

tijose mums užtikrina, jogei 
nesą priežasties bijoties ka
rės su Suvienytomis Valsti
jomis, ir kad esą stačiog pra
sižengimas auklėti tuščias 
karines idėjas. Bet kuomet 
šitą pamokslininkaujama iš 
vienos pusės — iš kitos — 
Suvienytosios Valstijos uo
liausiai varo 
laivyno plėtojimą, kuris yra 
atkreiptas prieš Japoniją”.

Laikraštis sako, kad atei- 

savo

jų valstybių turės būti seka
mi juo didžiausiu atsargu
mu.

Laikraštis, beto, išreiškia 
didelį nepasitenkinimą ir ki
ta dabartine Japonijos talki
ninke 
sako, kad Japonijos santy
kiai su Anginu yra prasti. 
Girdi, visa’kas liudija, kad 
Japonija turi but kuinu, kuo 
met jos talkininkė užimanti 
pagarbią raitelio rolę...

Vadinasi, dabartinė sker- 
dvnė gamina dirva seka- 
moms skerdynėms — tarpe 
šiandienių “draugų”. Ir jos 
galės įvykti, jei susipratusie-

T/iščių skaitytojai jau žino, 
^ad šiuo laiku žmonės labai 
sujudo vesties. Ypačiai Chi
cagoje jų skaičius pastebėti
nai didelis. Laikraščiai sa
ko, kad šitą jie daro tikslu 
išvengti kareivio pareigų. Ir 
už tai tuos jaunavedžius da
bar apdovanojama ypatingos 
reikšmės žodžiais — “cowar- 
d’ais” ir “slacker’iais”. Va
dinasi, jų elgimąsi yra nepa- 
triotingas.

Telegrafas betgi praneša, 
kad subatoje Bostone apsi
vedė ir narsiojo pulkininko, 
T. Roosevelto, sūnūs Archie. 
Pokilyj dalyvavę 500 gimi
nių ir draugų. Ir nei vienas 
neištaręs ypatingosios reik
šmės žodelio — “slacker”... 
Jis, turbūt, ne “slacker’is”...

...LONDONAS, bal. 16. — 
Pranešimas iš Londono sako, 
jogei anglai ir vėl sumušę 
turkus Mesopotamijoje. Ties 
Ghaliych turkai netekę apie 
1,200 vien užmuštais ir. su
žeistais. Turkai , dar tebesi
traukia linkui Saraipik ir 
Dely Abbas.

LEIDO PERKELIAUTI 
VOKIETIJĄ.

STOCKHOLM, bal. 15. — 
Čia atvyko būrys Žymesnių
jų Rusijos tremtinių-soeudi- 
stų iš Šveicarijos. Jų tarpe » 
randasi žinomasai “didžiu- | 
miečiu” vadas N. Lenin’as ir c
Zinoviev’as. Atvyko jie per 
Vokietiją, gavę tos šalies va
ldžios sutikimą, užpečėtyta- 
me vagone. Jų keliones tik
slas — agitacija už taiką. 
Tuo tikslu šiomis dienomis 
Stockholme turės įvykti Ru
sijos, Vokietijos, Francijos, 
Austrijos ir kitų šalių socia
listų konferencija reikale vi
suotinos taikos. Toje konfe
rencijoje, kaip skelbia tie pa- 
,tįs pranešimai, V okietijos 
“valdžiai leidus” dalyvausiąs 
ir Vokietijos reichstago di
džiumos vadas Phillip Schei- 
demann drauge su kitais tri- 
mi neįvardytais socialistais. 
—Iš Austrijos tarp kitų da
lyvausiąs ir žinomasai soci
alistu veteranas Dr. F. Ad- 
leris.

Lenin’as, beje, užreiškė, 
kad pirmiausia busią daro
ma pastangų, kad įvykinus 
v i s u o t i n a t a i k a. N e a t s i e k u s 
to —Rusija padarysianti at
skirą taiką su centralinėmis 
valstybėmis.

Visa tai liudytų, kad cen
trales valstybės pagalios no- 
•rj taikos ir, jei tikėt praneši- 

jau “neturiu- 
ti tikslo užgriebti priešo te
ritorijų”.

Vadinasi, socialistų balsas 
pagalios rado sau pritarimo 
visoje Europoje, jei jo nebe- 
pajiegia užgniaužti nei žiau
ri karės cenzūra.

Vien i n tėl i s A ngl i j os, kai
po vienos didžiausiųjų kliū
čių prie taikos, išėjimas yra 
vakarinis 
Pranešimai
ieigu anglams - M O < J

navvks sulaužy 

kelbia, būtent, 
franeuzams 
ti “Hinde- 

nburgo liniją” t. y. sumušti
vokiečius, tai turėsią užele- 

karės iki “garbingos perga 
lės”. Priešingame atsitiki 
me taikos šalininkai Rusijo 
je atsieks savo, vadinasi, Ru 
sija padarysianti atskirą tai 
ką, nepaisant “laisvosios A 
nglijos” pastangų.

VOKIETIJA BIJOSI SU 
MUŠIMO.

DAM, bal. 16

kad dalykų stovis vakarinia 
me
sujudinąs Vokietijos 
nes. Pradeda vaikščioti gan
dai, jogei Vokietija bus su
mušta. Karės dalykų žino
vai delei to rašą ilgų straip
sniui, persergiančių žmones, 
kad jie “nesinervuotų”. Esą 
dabartiniai anglų-francuzų 
laimėjimai negalį padaryti 
didelių permainų 
Francijos fronte.

visame
Hinden- 

burgo traukimasis Arras 
fronte nesiūląs daug jo prie
šams
baigią sulaikyti besiveržian
tį priešą ir tt.

Tatai betgi liudija, kad 
paskutinių.dienų atsitikimai 
turėjo dikčiai sujudinti Vo
kietijos žmones, jei jų-“ner
vus” prisieina “gydyti” tos 
rūšies daktarams... \

Konvenujja
įu mažais pataisymais prii
> mama didžiumos rezoliu

cija. Mažumos—Boudino
ir Spurgos — rezoliucijos 

cijos: didžiumos ir dvi ma
žumos, tarp pastarųjų viena 
Boudino sutaisyta, antra— 
Spargos.

Konvencija priėmė svars- 

140 balsais; už Boudino ma
žumos rezoliuciją paduota 
89 balsai, o už Spargos tik 5.

ja tapo pačiuota diskusijoms. 
Diskusuota kiekvieną jos pa
ragrafą atskirai. Ginčai ė- 
jo karšti, betgi galu gale di
džiumos rezoliucija tapo pri
imta beveik ištisai, kai]) ji 

tik vieną kitą pataisymą. 
Svarbiausias pataisymas, tai 
delegatės Katės O’Hare pa- 
siulytasai ir konvencijos pri
imtąją! priedas antrame re
zoliucijos paragrafe: “Ir y- 
patingai mes persergstime 
darbininkus nuo taip vadi
namų' apsiginamųjų karių 
spąstų ir apsigavimo”.

Ta konvencijos priimtoji 
karės ir militarizmo daly v 
kais rezoliucija skamba:

DABARTINIU rūsčiu kri
zių Suvienytųjų Valstijų 

socialistų partija iškilmingai 
patvirtina vėl savo atsidavi- 
m ą tarptau t i n u m o p r i nei - 
pams ir viso pasaulio darbi
ninkų klesos solidarumui, ir 
paskelbia savo neatmaino
mą priešingumą ką-tik da
bar Suvienytųjų Valstijų va
ldžios paskelbtai karei.

PARYŽIUS, bal. 16.—Pa
galios, ir Francijos gyvento
jai turės pasninkauti. Atė
jęs iš Paryžiaus pranešimas 
sako, kad pradedant*pirma 
diena birželio mėn. ketver- 
gai ir pėtnyčios skaitysis pa
sninkų dienomis. V adinasi, 
tomis dienomis bus uždrau-

Neviena Vokietija badau 
ja. Su badu, matoma, prisi 
eina kauties ir jos triuškin

Didelis Koncertas ir Balius
Sekamą Utarninką, Balandžio 17. 7:50 v. vak. Mel- 
dažio Svetainėj, (2212 W. 23rd Place) Įvyks didelis 
koncertas ir prakalbo
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.

| visose šalyse komercijos ir 
i finansų lenktynės ir kapita
listų interesų intrygos. Ar 
jos buvo vedamos atvirai 
kaipo užpuolamosios karė$, 
ar veidmainingai pristaty
tos kaipo “apsiginamosios0 
karės, jįps visados buvo su* 
rengiamos kapitalistų kle
sos, o darbo žmonių klesa tu
rėjo jose mušties.

Jos gimdo atkarią geidu
lių, neproto, tautų nesikenti- 
mo ir netikro patriotizmo 
dvasia. Jos temdo darbinin- 

Iku kova už gyvybę, laisvę ir 
lę teisvbe. Jos veda 
sutraukymo gyviausiu-

bos šalies darbininkų ir savo 
brolių kitose šalyse;.prie ar
dymo jų organizacijų ir siau 
rinimo jų pilietinių ir politi
niu teisiu ii* laisvių.

uoju tautiniu patrio
Mes, todėl, atsišau 

iliu darbiniu

2. Suvienytųjų Valstijų so
cialistų partija neatmaino
mai priešinga išnaudojimo ir 
klesų viešpatavimo sistemai, 
palaikomai ir stiprinamai 
kariuomenės jiegomis ir ap
gaviu 
tizmu
kiame i visu 

4

kus paraginimu, kad jie atsi
sakytu remti savo valdžias 
jų karėse. šalies kapitalis
tų kuopos karės tai ne darbi
ninkų reikalas. Ir ypatingai 
mes persergstime darbiniu* 
kus nuo taip vadinamų apsi
ginamųjų karių spąstų ir 
apsigavimo.

Vienintelė kova, kuri pa
teisintų darbininkus už pa
vartojimą ginklo, tai didi vi
so pasaulio darbininkų kova

i š e k on o m i n i o išnaudojimo 
ir politinės priespaudos* 
Priešais melagingą tautinio 
patriotizmo doktriną mes 
statome tar])tautino darbi-

dealą. Kapitalizmui remti 
mes savu noru neduosime 
nei vienos gyvasties, nei vie
no dolerio; darbininkų kovai 
už laisvę remti mes pasiža
dame atiduoti visa.

(Bus daugiau)

PER “KLAIDĄ” AREŠTA 
VO DU FRAUCUZU

Paskui pasveikino ir 
paliuosavo. <

CHICAGO, bal. 16. — Su- 
batoje federates valdžios a- 
geniai areštavo du nužiūri
mu “personažu”, fotografa
vusiu didžiulius budinkus 
ant Wabash avė.

Policijos stotyj tečiaus pa
aiškėjo, kad tai Francijos 
valdžios agentai, atsiųsti čia 
pirkti franeuzų armijai ar
klių. Neliko kas daryti. Me
namieji “šnipai” šiltai-nuo- 
širdžiai pasveikinta ir pa- 
liuosuota.



Panedėlis, Baland, 16, 1917.

kokias dabar kad jiems mo
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Redakcijos Straipsniai
Del žmonių baimės

Skaitytojh pastabos

mane pas

JOSIOS

Žmonių upas

švenčiausia
budais rinkli tomą maž-daug apie 900,000,000 rupinei savo nariais, stengiasi

ginimai padaryt 
Ir tuose mėgini-

Socialistai 
apie karą.

dvarponiai 
gauja 
ei jos.
vavo

žmones 
do versli 

mažiau

PABĖGĖLIAI JIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ IR 

PAŽĮSTAMŲ.

Zanonių 
demoralizacija

jeigu svetima sa
lis įsiveržtų į musų žemę”..

Chica
neskaito pacifistu, taikos ša 
liniuku iš principo. Jisai y

“Ar jus pritariate kons 
kripcijai?” paklausė repor 
toris.

tai dabar, kuomet 
nuverstas nuo 

dės vi-

Ką žadėjo ir ką tesėjo
Kapitalistų laikraščiai 

skelbia, kad kurie-ne-kurie 
kapitalistai fabrikantai taip 
esą patriotingi, kad jie ragi
ną savo darbininkus rašytis 
armijon ir žadą jiems, tar
navimo laiku mokėti algas,

karės; kad valdsia 
vartoti klastingus 
budus; kad valdžia 
vartoti visokias

ęhlcagoje — 
mtq savaitėje 
blcagoje metams $6.00, pusei me

Jule Riškus pa j ieško Antano 
žiaugaso, Anastazijos Kiškaitės, 
Onos Gineitaitės, Antano Verte
lio, Antano Kalakausko ir Juozo 
Repšio. Adresas: Julija Riškus, 
Malo-Dvorianskaja nr. 21, Lil- 
ovskij Komi let, Voroncž, Russia.

P. S. Norintįs gauti platesnių 
žinių aipe Julę Riškus, malonė
kite kreipties į O. Adomaitį, 736 
West 18 St, Chicago, III.

Smarkiausis džingoistų 
laikraštis 
bune 
nių vakarų žmonės “dar ne
pabudę”. To patvirtinimui 
jisai pasakoja tokį akyvą fa-

Užsisakomoji kaina:
per išnešiotojus 12

PaČtu siunčiant,

kolonija yra jauna, 
dar priešais jų. 1 
draugi j ų gyvavimų 
pastatyti dabai 
tų, kad jų veikimas 
tų pasekmingesnis 
stambiųjų draugijų, 
pamatų 
ar dalis L 
rijų kūno 
vumų, naudų savo 
reikia skaityti sek;
jas Keistučio Kliubą 
kuopa“Ar jus manote, kad me 

turime kariauti?” Atsišaukimas Rusijos 
revoliucijos rėmimo 

komiteto.

Kad valdžia neužgrėbtų 
jų turto ir pasidėtų 

bankuose pinigų.

Italytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

|V*rdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tal, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
H ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Juozas Pranis, j ieško savo švo 
gorių: žiūrų, Klemensų ir Kaži 
mietą Putrių. Adresas: Osipi 
Pranisu, Suščcvskaja ui., dom 
nr. 27, Intcndanskaja obmundi 
rovalnaja masters! 
Moskva, Russia.

siyksciausis et v
ris prasideda kie
lyje, kaip tik buna pa

1 d. balandžio, Brooklyne, į- 
vyko konferencija kairiųjų or
ganizacijų, kurioje tapo išrink
tas Centralis Rusijos Revoliu
cijos Rėmimo Komitetas. Į ko
mitetą įėjo šios ypatos: V- Pauk
štys, K. Petrikienė, A. Žolynas ii 
B. švegždžiulė; penkta 
paskirs LSDP. Atstovybė

Suv. Liet. Am. I/O Kuopa gy
vuoja gerai. Ji turėjo suren
gusi koncertą. Programas buvo 
gana gerai surengtas ir išpildy-

visas
Tos draugijos daž- 

veik- 
o kartais

“Kada entuziastiški jauni 
rekrutai iš Didžiųjų Ežerų 
Lavinimo stoties, jauni vai
kinai, įsirašiusieji mėnesis 
laiko atgal, ėjo vakar Chica- 
gos gatvėmis, keliaudami į 
jurą atlikti savo pareigą ir 
nukentėti, jie žingsniavo ty
linčiomis, nepaisančiomis ga 
tvėmis. Tie vaikinai yra šį 
tą atlikę. Jie įsirašė... Bet 
nesvietiškas Chicagos publi
kos šaltumas linkui tų vaiki
nų buvo skaudu matyt... Ar

Kaip ir spėjome, Socialis
tų Partijos konvencija, pri
tarė tai pozicijai linkui ka
rės, kurią gina partijos vidu
rys, vadovaujamas drg. M. 
Hillquito. Partijos centro 
pasiūlytoji rezoliucija, su 
menkais pataisymais tapo 
priimta didele didžiuma bal-

Ką tai daro patriotizmas! 
Bet palaukite.
Pereitais metais džingo- 

istai staugte staugė karės su 
Meksika. Jau į ten buvo 
traukiama ir kariuomenė. 
Kurie-ne-kurie fabrikantai 
kalbino savo darbininkus ei
ti už tėvynę kariaut, žadėda
mi jiems, tarnavimo laiku, 
nepaliauti mokėję algų, o su
grįžus vėl priimti darban, 
kurį iki tam laikui dirbo. 
Daugelis darbininkų paklau
sė. Bet kaip veik jie išėjo 
tėvynės garbės ginti, taip 
veik patriotingi fabrikantai 
užmiršo savo prisižadėji- 
mus; o kad, ekspedicijai pa
sibaigus ,darbininkai sugrį
žo, ir norėjo savo senąją da
rbo vietą atgal gauti, tai pa
triotai fabrikantai parodė 
jiems... špygą su stogeliu.

A. Vareika.

NAUJIENOS 
the Dailly Kfews

mas . btaigu visų laikras 
čių puslapius užpildo prune 
Šimai apie susektus” 
mos valstybės agentus 
“suokalbius”, apie si 
“išdavikų intrygas.” I 
ja ima ganyt žmones 
niausią visai nekaltus, 
riotingi” piliečiai šokt 
ties su kiekvienu “in 
mu” asmenim, prokurorai 
pradeda tardymus daryt.

Šnipomanijos liga užnuo- 
dina žmonių protus. ‘Deja, 
ji plėtojasi jau ir Amerikoje, 
y I) a t i n g a i ačiū d ž ingo i s t ų

Socialistų rezoliucija apie 
karę (žiur. š. d. “Naujieno
se”) yra iškalbingas ir gra
žiai suredaguotas dokumen
tas, darąs garbę šios šalies 
darbininkų judėjimui. Ji tei
singai išreiškia anti-militiri- 
stinę ir revoliucinę susipra- 
tusiųjų darbininkų dvasią ir 
aiškiai nurodo budus ir prie
mones kovai prieš karę.

Linkėtina, kad kuodidžiau 
sis lietuvių darbininkų skai
čius susipažintų su tąja re
zoliucija. Tegul prie to pri
sideda ir musų “kairieji”, a- 
žuot kenkę socialistų reika
lui ir prikaišioję jų vado
vams “oportunizmą”, “veid- 
mainybę” ir kitokias išsvajo
tas “neenatas”.

Musų “kairieji” turėtų 
bent dabar pamatyt, kad jie 
be reikalo apjuodino “Kovo
je” (oficialiam socialistų or
gane!) socialistus, prasima
nydami, buk jų tarpe esą 
“tik keli” tikri karės priešai. 
Tokie išsišokimai turėtu ne- 
beatsikartoti.

Kitur
Pusei metų ----- -
{Trims mėnesiams , 
Dviem mčnesiam . 
Kanadoje, metams 
JEuropoje, metams

pie Scheidemanno kelionę į 
Copenhageną tikslu pasitart 
su Rusijos socialistais apie 
taiką, esanti neteisinga. Bet 
ant tų pėdų atėjo iš Dani
jos sostinės naujų žinių, ku
rios sako, kad tarybos tar-

Termii of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

ne Cihcagoje, metams $5.00 
$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00 
$7.00

leidžia nei vieno savo susirin
kimo ncsumelę keleto dolerių 
revoliucijos parėmimui. Kur 
galima ir paranku, sutverkite 
skyrius Rusijos Revoliucijos 
Rėmimo Komiteto, o kur nega
lima arba neparanku, palįs dar- 
buokitės.

Centralis Rusijos Revoliucijos 
Komitetas susitvarkė sekan
čiai: A. Žolynas — pirmininkas, 
K. Petrikienė —- sekretorė, V 
Paukštys — kasierius. Siun
čiant aukas, visus ‘Money Orde
rius” ir čekius išpirkite ant V. 
Paukščio vardo ir pasiųskite se
kretorei sekančiu adresu:

K. Petrikienė, 327 Pearl St., 
Brooklyn, N. Y.

Rusijos Revoliucijos Rėminio 
Komitetas.

A. žolynas, Pirmininkas,
K. Petrikienė, sekretore, 
V. Paukštys, kasininkas.
B. švegždžiutč, narys.

Kaip numušti kainas 
įvairiu reikmenų.

Smulkiųjų krautuvininkų aso
ciacijos vice-prezidentas Wesler- 
fcld duoda sekamus patarimus, 
kurių prisilaikant, jo nuomonė, 
galima bus numažinti daugelių 
gyvenimo reikmenų kainas. 
Anot jo, reikalinga, kad valdžia 
paskirtų didesnį valgomų daik
tų gaminimą; kad valdžia parū
pintų farmoms darbininkų, kad 
valdžia uždraustų plėšti perei
nančius visus rubežius pelnus iš 

uždraustų 
jirkliavimo 

uždraustų 
pirklybines 

štampas ii’ dovanas; lead butų 
pradėta varyti agitacija, idant 
atpratinus kostumierius nuo rei
kalavimo iš krautuvininkų at
nešti į namus mažus pirkimus; 
kad butų teisingesnės rokundos 
vedamos.

Kaip matyti iš pono vice-pre- 
zidento recepto, jis nesiūlo mai
sto brangumo sumažinimui uie- 
ko tokio, kas radikališkai pagdfc 
betų. Jam svarbu, kad 
kiemsiems krautovbdlMiii

duoti progą mobilities dainuoti 
tiems savo narių, kurie nori dai
nuoti, jis rūpinasi lietuvių sce
na, jis rūpinasi patenkinti savo 
narius, reikalaujančius knygų 
pasiskaitymui. Kliubas, be abe
jo, gali ir platinti savo veikimo 
rybas, tik reikia mums visiems 
dirbti, daugiau žmonių kliube 
susispiesti.

ton apiclinkčs lietuvių 
Visa ateitis 
igi musų 
reikalinga 

m t gerų pama- 
ateityj bu- 
. Ir tokių 
kurios turi 

gyvavimui, kurios yra 
musų didžiųjų organiza- 

jau parodė gai- 
veikluinu, 

imas draugi- 
LSS. 174 

>. L. A. 176 kuopą, 
privalo remti Brigh- 
kolonijos lietuviai, 
ie daugiausia naudos 

Agotos Sūnūs.

gal jos tiktai miega? Jeigu 
jos gali pabust, tai laikas 
joms pabust”.

Kitas Chicagos kapitalis
tų organas, “Journal”, pri
verstas yra konstatuoti, kad 
net šio miesto mayoras, p.

Kadangi Suvienytųjų Vals
tijų Prezidentui tapo praneš
ta, jog gyvenantieji šioj šalyj 
žmonės, ateiviai, ne šios ša
lies piliečiai, labai susirūpinę 
tuo, kad karei tarp Suvieny
tųjų Valstijų ir svetimos ša
lies įvykus, valdžia neužgrėb
tų jų pasidėtų bankuose pi
nigų ar kitokio turto, tai Pre
zidentas 
kelbti, kad tokia žmonių bai
mė yra visai nepamatuota.

Suvienytųjų Valstijų val
džia jokiose aplinkybėse nesi
naudos karės padėjimu tam, 
kad užgrėbus turtą, ant kurio 
tarptautiniai susitarimai ir 
pripažintieji šalies įstatymai 
neduoda jai nei teisių nei 
prievolių. Ji uoliai gerbs vi
sas privačias žmonių teises, 
lygiai savo piliečių kaip ir gy

venančių Čia svetimų šalių val
dinių.

ROBERT LANSING, 
Valstybės sekretorius.

Washington, D. C.

šioj apiclmkcj gyvuoja (ivi 
draugijos ir trįs kuopos. Se
niausia draugija, tai Visų Šven
tų draugija, paskui — Keistučio 
Pašclpinis Kliubas. Iš kuopų 

>pa, pas- 
TMD. 8 
Budavo- 

visosc 
yra apie

cialistų visgi įvykusios. Tik 
tos tarybos išpradžių pairu
sios, kas ir davę progos “Vo- 
rwaerts’ui pranešt, jogei jų 
nesą. Bet dabar, girdi, jos 
vėl atsinaujinusios.

Kartu pranešama iš to pa
ties miesto, kad Danijon at
vykę kraštutiniai kairieji so
cialistai iš Rusijos ir atlaikę 
keletą konferencijų su to- 
kios-pat srovės Švedijos so
cialistais apie taiką. Tarpe 
rusų socialistų, dalyvavusių 
tose konferencijose, minima 
Leninas, vyriausis “bolševi
kų (didžiumiečių) vadas.

Šitose konferencijose esą 
nutarta neuži
Stokholme kairiųjų Rusijos, 
Vokietijos, Francijos ir kitų 
šalių socialistų suvažiavimą. 
Anglijos socialistai tam su
manymui nepritarę.

Turint tik trumpas žinias 
apie tai, sunku ir numanyt 
tikrai, kas tenai ištiesti deda
si. Bet tos žinios visgi ro
do, kad Europoje daroma e- 
nergingi mė 
karei galą.
muose vadovaujama rolę lo 
šia socialistai.

VO VI

mą.c

menių jie 
da kartą, 
nes vargšai 
jog polici
kojinio negalima įpusti, kaip ly
giai negalima policijos pagelba 
palaikyti tikėjimo pas tuos, kas 
dar tiki. Policijos pagelba tik 
atimti tikėjimą galima, o ne

neatims — nei pi 
nei ne piliečių. Štai k; 

valdžios pranešimas a

Gal daugelis lietuvių 
kys: “Ir kam reikalingi t 
miletai, kuomet Rusijos caras 
jau nuverstas nuo sosto?”

Teisybe, Rusijos caras-tironas 
jau nuverstas nuo sosto, bet lai 
nereiškia, kad užbaigta revoliu
cija. Tik pirmoji revoliucijos 
banga perėjo, nuo kurios sudre
bėjo Rusijos caro* sostas ir jis 
pats nusirito žemyn. Bet toli
mesnis musų darbas, tolimesnė 
darbo žmonių kova dar prieša
kyj. Kas gali užtikrinti, kad 
caro šalininkai dabar neorgani
zuoja savo juodosios armijos ir 
nesirengia užgniaužti revoliuci- 
jinį judėjimą, kad vėl užtup- 
džius ant sosto karūnuotą bai- 

ios, kapitalistai, 
visa buržuazinė 

taipgi nemėgsta rcvoliu- 
Ir jeigu buržuazija daly- 

šioj revoliucijoj, tai ne iš 
atjautimo, bet buvo darbo žmo
nių priversta dalyvauti. Todėl 
kiekvienam aišku, jeigu buržu
azija buvo priversta < 
revoliucijoj 
jau caras lapo 
sosto, ta pati buržuazij 
sas j 
visa c 
savo 
savo

suojasi daržų veisimu Chica- 
goję, negu rekrutavimu.

Vienas to laikraščio repo
rteris padarė “interview” 
(pasikalbėjimą) mayorui ir 
paklausė jo nuomonės apie 
vyrus, kurie dabar skubina
si apsivest, kad išvengus tar
navimo kariuomenėje. “Aš 
manau — atsakė mayoras— 
kad tų žmonių neprivalo 
kliudyt nė kareiviai, nė kas 
kitas. Aš nepritariu tam, 
kad jiems butų sagiojama 
geltoni kaspinai.” Tuomet 
reporteris užklausė, kokia y- 
ra mayoro nuomonė apie tai, 
kad tik retas kuris tų vyrų 
tesutinka stot į armiją arba 
laivyną. Mayoras ir vėl at
sakė: “Tatai aiškiai rodo, 
kad Suv. Valstijų piliečiai 
nenori siųsti kariuomenės į

kąs nosį “pavėjui”. Tuo in 
domiaus yra konstatuoti to 
kias jo pažvalgas į karę ii 
karės šalininkų pienus.

Suv. Valstijų žmonės, 
“Tribune” pasakymo, 
“miega”. Bet kada jie 
bus”, tai jų judėjimas 
giai nudžiugins tuos džingo 
istus, kurie juos dabar nore 
tų pažadinti.

First Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Kokie laisves šalininkai vra 
]<u n i g:niai dar kartą pasiroė va
kar Cicero, 111. miestelyj. Du vai
kinai dalino plakatus netoli baž
nyčios. Plakatuose buvo garsi
nama, kad panedėlyj, t.y. šian
die, A. La u terbacli svetainėj, 
4819 W. 12 sir., M. X. Mockus 
laiko prakalbas. Musų kunigi
niams iš baimės, kad Mockus 
kalbės Cicerojc, taip ėmė kin
kos drbėti, kad jie užmiršo vi
sas savo kalbas apie tai, kaip 
jie “myli” laisve, šoko policmo- 
nų, tarytum nuspirtojo nesenai 
nuo sosto Rusijos caro Miko 
bernai, ir nugabeno vaikinus 
policijos stotin.

O t ir parodė dar sykį tikrą sa
idą kunigų bernai ir aklu- 
Parodė, kad svetimų nuo- 

ncgali kęsti; parodė 
kad ir kvaili jie yra, 

nepajiegia suprasti, 
jos pagelba niekam ti

ff Flnw Lietuviu Oienraštit Amtrikoji
NA UJIENŲ BENDRO VE inc 

^Kasdien, išskiriant nedėldienius

> Kliubas 
daugiau- 

is surengė penkis vaka- 
vieną Westsidej, o kclu- 
diton Parke, surengė vie-

Azija yra didžiausi pasaulio 
dalis. Ji sykiu su salomis api
ma 17,600,000 ketvertainiškų 
mylių (amerikoniškų). Azija 
užima beveik vieną trečdalį sau- 
žemio ir yra 4 syk didesnė ne
gu Europą. Gyventojų priskai-

, Subatoje “Naujienos” pa 
skelbi Berlin© #Vorwaert 
s’o” pranešimą, kad žinia a- Thompson, daugiau intere

Musų kuniginiai baisiai nemė
gsta, kuomet kalbama, kad jie 
yra laisves priešai. Jei jie už
girsta lokį užmetimą, tai abiem 
rankom mušasi Į krutinę ir šau
kia: “Meluojat, šmeižiat mus!” 
'fečiaus, kaip yla maiše nepasi
lieka ne:šlindus, taip karts nuo 
karto išlenda, pasirodo visame 
šlykštume, jų, kunigų šalininkų, 
tikras pobūdis, ypačiai jų “lais
vumas.”

LSS. 171 kuopa gyvuoja taip 
jau, visuotiniai veikia kiek ga 
ledama. Kuopa surengė protes 
lo prieš karę milingą. Kalbč 
jo P. Grigaitis. Paliko pas bri 

įspūdžius 
kuomet i] 
i'akalbas ii 

vies kalbeli vėl drg. Grigai

seniausia J/1 ku 
kui SLA. 176 kuopa ii 
kuopa, ir Skolinimo ir 
jimo Draugija. Tose 
draugijose ir kuopose 
penki šimtai narių.

Dabar pažvelgsime, ką jos nu
veikė šią žiemą —- nuo Naujų 
Melų iki Velykų. Buvo pareng
ta keletas balių ir šiaip vaka
rėlių. Visų šventų draugija su
rengė vieną balių be programų, 
bet su svaiginančiais gėrimais, 
kitas tos draugijos balius paren
gtas — tai šeimvniškas vaka-

salies tvarkymą paėmus į 
rankas ir vėl pavergus po 
jungu darbo žmones.
štai, kad nedavus progos 

itgyti reakcijai ir kad neat- 
idavus šalies tvarkymą į buržu
azijos rankas, darbo 
privalo darbuotis, riv 
dabartinę valdžią, kad ji 
rūpintųsi kapitalistų reikalais, 
bet daugiau atkreiptų laydos į 
darbo žmones. Mes gi, Ame
rikos lietuviai, būdami darbo 
žmonėmis, privalome savo bro
liams padėti, privalome juos pa
remti sunkioj kovoj.

Dabar musų draugai socialis
tai darbuojasi kiek išgali, tarp 
tų draugų 
lietuvių. ;
mente jiems reikalinga leisti 
vo laikraščių, savo
kių atsišaukimų ir skleisti tarp 
lietuvių, išblaškytų po visą pla
čią Rusiją. Ret jie pinigų ne
turi, lodei musų šventa pareiga 
paremti juos pinigiškai.

Ir mes, Rusijos Revoliucijos 
Rėmimo Komiteto nariai, atsi
šaukiame į visas Amerikoj gy
vuojančias organizacijas, kuo
pas ir pavienes ypatas kviesdami 
aukoti Rusijos revoliucijos pa
rėmimui. Draugysčių, kuopų 
ir pavienių ypi 
pareigą vijoki

Mivienyioms valstijoms pas
kelbus kare Vokietijai, gyvenan- 
tįs šioj šalyj ateiviai, ne pilie
čiai, labai susirūpinę tuo, kad 
valdžia galinti konfiskuoti (už
grobti) jų turtą, kokį jie čia tu
ri, ypatingai pinigus, kurių jie 
turi pasidėję bankuose arba pač
ių laiųiamosiose kasose.

Ta žmonių baimė yra nepa
matuota. Ir kares laiku valdžia 
niekieno turtų nei pasidėtų ban
kuose pini 
liečiu 
ofieialis 
nie lai sako

Turi priežasties tylėti.
Be didvyriškų klegėjimų 

apie karę, apie triuškinimą 
prūsų militarizmo; be barš
kinimo apie patriotizmą, di
džiuliuose kapitalistų njus- 
pėiperiuose randa vietos dar 
vežimų vežimai įvairių są
šlavų.

St. Louise, ištisa savaitė, 
laikoma socialistų partijos 
konvencija. Apie šimtas tū
kstančių organizuotų šios ša 
lies piliečių atsiuntė du šim
tu savo atstovų dideliems ir 
gyviausioms visuomenės kla
usimams svarstyti ir rišti. Ir 
dirba jie ten, suvažiavę, die
ną ir naktį.

Ar jus, geri žmonės, matė
te “patriotinguose” kapitali
stų njuspėiperiuose nors me
nką pastabėlę ne tik apie tai, 
ką veikia ir ką svarsto tie 
suvažiavusieji du šimtai de
legatų, bet dagi apie tai, kad 
kur-ten tokia konvencija lai
koma?

Nematėte? Ir aš nema
čiau.

O ar jus žinote, kodėl tie 
kapitalistų didlapiai tyli apie 
tą konvenciją — tyli kaip ne
gerai padarę?

Dėlto, kad ten susirinkę 
darbo žmonių pasiuntiniai 
taria šitokių dalykų:

“Karei kapitalistų intere
sams ginti neduosim nei vie
nos žmogaus gyvasties ir nė 
vieno dolerio; o darbo žmo
nių reikalams ginti—atiduo
sime viską!”

Suprantate dabar?

surengė regis, vieną i 
mo, tris su šokiais 
Žinoma, TMD. kuopa 
kuri leidžia literatūrą, turčių 
rods rūpesti 
karus 
pro gramelį.

Keis t uči o Pa šei p i n i s 
tur-but bus nuveikęs 
šia. J 
rus — 
ris Bri 
ną balių su programų ir dvejas 
paskaitas, be lo da surengė kon
certą. Ištikrųjų, šią žiemą Kei
stučio Kliubas pasidarbavo gana 
daug. Zinia, šitoksai veiklumas 
priklausė nuo narių, o ne nuo 
kilo ko. Kadangi kliubas turi 
skaitlingą veiklių narių buri, lai 
ir veikli gali ir veiklumas atsi
randa.

Kokios draugijos mums rei
kalingos. Žinoma 
daug ką atsiekti 
kimų, jai žmones, 
minios labiau supi 
rų, pažangiųjų draugijų svar
bą. Bei tam, kad ir taip vadi
namieji veikėjai kartais klai
dingai supranta darbininkiškų 
draugijų reikšmę, draugijos 
duoda ne tiek naudos, kiek re
gis, galėtų duoti. Pavyzdžiui, 
kai-kuriose Chicagos lietuvių 
kolonijose yra sutverta daug 
draugijų, ir visos jos sutvertos 
ant to pačio pamato, tuo pačiu 
liksiu. Nesiskiria jos nė darbu, 
nė savo konstitucijoms. Tik 
kad vardai kitokie 
skirtumas 
niausią nedaug narių tui 
Ii taipjau negali dau 
lik konkurenciją tarp savęs ve
da. Koki gi iš to nauda. Ar ne
geriau butų, jei vietoj to butų 
viena stipri organizacija, kuri 
galėtų pasirodyti ir savo veiklu
mu apšvietus dirvoj, ir pagelba 
nariams ligoj, ir politikos dir
voj, ir kilu kuo?

Taigi mes, gyvenantįs šioj a- 
pielinkėj, turėtume pamesti aną 
nelikusį būdą tverti, tik tverti 
draugijas, o nežiūrėti, kaip jos 
gyvuoti galės. Musų didžiausia 
pareiga butų turėti vieną tvirtą 
draugiją, o dešimts griūnančių.

Brighton Parke, pavyzdžiui, 
tokia veiklia, apreiškiančiu savo 
gaivumą draugija, galima pasa
kyti yra Keistučio Kliubas. Jis 
šiandie turi tris skyrius: chorą, 
dramos skyrių ir knygynų. Jis
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sidfcrytų lengviau. Jis todėl ir 
reikalauja, kad valdžia žiūrėtų,

na bendrovė yra antrašu: 301 E.

rašų
nori atpratini publika nuo reika
lavimo iš krautuvininkų gaben-

si jo norai, tai norai smulkiųjų

>r yra. ll(
Bet ne. Radikaliai vaisiai nuo 

maisto brangumo yra sekami: 
valdžia turi atidaryti miesto

trūksta čia,

turi įsteigt miesto d.uonos kepy
klas, pienines, ete. šitokios

mėginimas

Wilson and Co. (arba Wilson

bai

nenori

senuosius

žmonių kompanija nieku bildu

Darbininkas.

CICERO, ILL.

Kaz. Čekanauskas, 
senumo vaikezas, sa 
tojo kariuomenėn, 
bai nubudę. čekai K

melu

Povandeninio
Bučkio nebuvę.

Kiek laiko atidai laikraščiuose

(Detroite). 
užginčija žinia.

niu.

Uždraus vesti vokiečiams 
ir austrams.

Juristų tarpo Gricių

o su

Bet ap-

kontroles.

Iš lietuviu bučerniu irc c

xrose r n i ų d a r b i n i n k u 
streiko.

nes kažkuriose vietose sa vi mn-

dingų, kurie atsisako visai, 
mitetus išveja iš krautuves 
agreementais.

visada priešingas darbininkų ju-

didžiausiu kapitalistu.
Randasi ir tokių bučerniu sa-

skoboms, kurie drįso eiti į strei
ku apimtą vietą dirbti.

tttvės, kurias palaiko darbinin
kai žmonės susidėjtįsieji pinigus

Ipirkdami po $10 Šerus. Vie-

prisirašęs prie bučerniu savinin-

i oro
Sutaisytas is fommios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
Žalčio galvoje, cct., ect., Šutai- 

i Bomas išdirboju labai pagarsėjusio

mas

černe).

Prasidėjo bu Ibių

l'okis sumany- 
didclio gabalo

Daug’ žinantis.

priemonių, kurias jai

jaučiama,

111: i

<4011 bučiuose ir

bu Ibi u.<

\v.

social islai

pasidalinimui įspn-

wardos aldermanu į

eialistas .Johnson.

t(),000 vvru studentų. Tarėsi ’ * C t

darbams ant farm u.

leisti iš mokyklų visus mokinius 
vyresnius, kaip 16 melų, kurie 
norės ir sutiks vietoj mokinimo- 
si dirbti aid l’armų. lai viena 
priemonių kovoj su grasinančia 
ateityj maisto stoka. Manoma, 
kad lokių mokinių atsiras apie 
7.0(H).

nėj švelnino j vyčių dainininkų 
('Ircaaos anskritvs parengė kon_

Krasos dėžutė

Naujienų Administracijoj randasi 
laiški; šioms ypatoms:

Telespor Hakslis
Stella Marulis 
Vine. Milašius.
(Pirmiems trims — iš Rusijos.)

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą* prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite tajpi
TH e MAQIC SHOP,

HOLBROOK. MASS.

PAIN-EXPELLERIO
Beno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—25c, 
už loonkutę visose aptieko.se, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi 

♦ F. Al). RICHTER & CO. 
74—80 Wushlagtou Street. Now York.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir pop teras.

Namų Ofisas :
3323 S. Halsted St.

Aut trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokina H 

>> 
H 
M

Anglų kalbos

Aritmetikos
KnygvedystCs 
Stenografijos 
Typewriting
Pirklybos teisių 
Abclnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilielystes
Politinės ekonomijos 
Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
) Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietg. 
į Vakare nuo 7:30 iki 9:30
j 2360 Emerald Ave. Chicago.

“EVESIUO
, SSM0KMA

Cta gali Išmokti Anglų kalbos nuo pradine# 
j Ilgi augščianslai, teipgi Lietuvių, Vokicčių,- 

Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos* AugSL 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knyjrvedystes.DailiaraSCio, Lai-

■ fikų raSyrao, Prekybos teisių ir tt. Čia gal* 
| užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL G

PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA-
I MA LIETUVIŠKAI.
3106 So. Halsted St..Chica&

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 6c.

Subatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir 12-ra GATVM.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mcntholatuin Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą niosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu.’ Toji moslis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkil į laišką.

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

Dr. W. YDSZKIEWICZ

LIXTUVI6KAB AKIŲ GYDYTŲJŲ
K»mj turi BkHudnndliMi urb« »Hpna« s\kto_, 9 
SuItcn nkaudėjimą, Ht«ilnnkykit«

Dr. W. Yuszkiewica
1155 MUw«uke« Av«».

Y»lMndo«: Nuo D ryto iki 9 vodmir*,
N«dėltomb nuo S ryto iki 1 p«

Or. Ramser
AKIU flPMCULXBTA*

Prirenka ^TbIbom tInkaMHB akinimo, fWMtao 
nuoja Ir patarimu* duoda lykal.
7864)8 Milwaukee Ava.* arti Chkaaro Avd« . 
lubov. VALANDOS’ Nuo » Hryto iki vait> 
ruL Nudiltomis nuo » 11 ryto iki M hm.

Tai. Haymorkai MARA.

Telephonti Yard* fiDDM

Dr. M.Stnpnicki
BIOS 80. Moro® Chleage. 

j VALANDOS: nuo $ iki 11 li
pyto, nuo S iki 9 vakar®.

Nuosavybės Savininkų Domai
The Peoples Stock Yards State Banka, Didžiausia Valstybinė Banka nuo

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

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

Ashland Avė., kampas 47tos gat.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINE B ANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Hakted Straah
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 Bo. Uaiea Av» 
Tel. Yard« 587.

Tel. Drover 7142

Dr. C. Z. Vezelis
HETims utims™ 

balandos: nao B r# to 11d B 
Nedčliomia

4712 ^Om Ashland Avė. 
arti 47-toa «atYW»

Pkou«: Yftrda 4317

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ 40^ Gyvenimas yra tuščia* 
kuomet pranyksta r* 

| gčjimas.
č Mes vartojame pa&* 

rintą Ophthalmomete) 
Ypatinga doma atkrel

« pi am a į vaikus.
Vatondoa: Nuo W ryto iki H vakarą: 

nuo 10 iki 12 dianijį.
0. ASHLAND AV«U

Dr. A. L EPŠTEIN
tnniJMircmHMs
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vaiky Ilgy
Otinau Ir Cynr®Mh*®«#

2600 S. Halsted St, kamp SS sfi
Oti»Ho AtdHraw Iki 10 vai. ryta. 1—H 
po pi«t ir vnkaraitt.

Telephone Drover

Telephone Drover 969B

Dr. A. I. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

NDMialtotM MotorHJnt, VjnrlžM, Vaiki 
ir vi** chnmŪka

ValaaiM: 10—11 ryto, 4—8 po platų. Y—8 vo- 
kuro. N»dčliomU 10—1 po pi«tq.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

101. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS |

K Gera! Itotuvinms linoma* par IB ma- Q 
£ tų kaipo patyria (lydytojas, chirur- g 
g (ras ir akušeris. A
K Gydo aitrias ir ehronilkaa litras, vy- D 
£ rų, moterų ir vaikų, pagnl naujausias A 
□ metodas X-Ray ir kitokius elektros- A 
K prietaisus. V
£ Ofisas ir laboratorija, 1021 W. IBth A 
g St., netoli Fisk St. X
g VALANDOS: Nuo 10—Iž platų. It J 
£ B—8 vakarais. Telephone Canal 8110 fi 
e Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 3į 
n Valandos: 8—9 ryta, tiktai. 9

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 2S metai. 
Gyvenimas ir Ofisaa 

1149 B. Morgan St, kerte S3 ai, 
Chicago, HI.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku Ir Valku 

Taipgi Chronišką Ligi 
Ofiso valandos:

iki » ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill.

GARSI SANTOS KAVAGARSI SANTOS KAVA. ,
Visur parduodama po 28c ir i s 
po 30c.......„ _ ___ ”

SVIESTAS
Goriausioti 

nntitonoe, «•- » 
rBsniu, negu ffį į p 
<ur Jum <a- S U 
'it gnuti ..

RYŽIAI
Geriaualoo

'ųfci«e, lOo ve P i ji
P»r.l- H* P 

tuoda nd .. UZU

COCOA
OBrtBtwirtB £ B 

lank®#, »uly- | fį p 
rink »» bent I“U 
tokia, Vj

ARBATa
FrilmniMa- 

•la, Gvarnn- k 
tuo t*. TertėtįiSn1 
0c paraldiM » ** v

Ib po....

U78 
2054 
1046 
1510
mo W. Mudiaon Bt.

WEST BIDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Ar.
Milwaukee Av.
W. Madison 8t.

1644
1888
5*12
1217
1882
.1818

vr. Cfcto*<o A-v.
Blu« Av.
W. Nori* Av.
B. Rt.
8. «L
W. Attb Ht.

>103 W. ISnd St

SOUTH BIDS 
flOXJ Wentworth 
1427 «. HulstMi 
4721 S. AuhlM»4

nortjs aroa 
t»6 W. D! visli* 
726 W. North 4*

Lincola Av. 
1244 Linco!* Av 
1411 N. Uiark

Didelis Sankrovos Atidarymas

Klein Bros, viena didžiausių departamentinių sankrovų 
Weslsidej apreiškia savo Didelį Pavasarinio Atidarymo išparda

luoši' ii
Šis [’įsitikimas yra vienas svarbiausių šiuose me

mil. is vidaus sankrova papuoęla ir labai primena puikia pava
sarinę lapų unksmę, aplink dailiai papuoštos gėlėmis ir žaliu- 
mynais scenos. Bet svarbiausia dalis šio .atidarymo musų san
krovos suteikia pigumų ir pasilinksminimų. Panedėlyje jie 
duos viešą pigumų — nepalyginamai žemomis kainomis, l’la-

ši milžinika sankrova turi 
ma per 37 melus. Ji duoda did

Didelį Atidarymo Išpardavimą Klein Bros, 
randasi prie 20-tos ir Halsted galvių Chica

Parmos!

šios

i si L 4 
kuri

Parmos!

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

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo gerin
sią ir derlingiausia žeme del ukininkystės.

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 
gyvena. Turime tuksiančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farinų. Norintis pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, lai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

ženklas Bankos Saugume 
Chicago Clearing Hou«< 

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cages Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

revizoriai nuodugniai

po jo* afr 
nuo lt*

si pinigai yra suskaitomi, notos, M|> 
dai, mortgage! ir kilęs apomfos

ištirtos. Tiktai tikra apsaugot vW* 
tč gali but knygose parodyta; AImRb 
tina tvarka arba atsargumai, pfc 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nwstg$ 
ja savo Clearing House leisilį, |glL 
yra ženklas, jos abejotino stovi®.

Tikini 1 virči.'iDsids ir
bankus gali but Clearing IIomimj.jį&i 
ria i s.

The Chicago Clearing Bous© rrtlr 
žiūros užmanymas tapo

nesubankrutijo., Reikalui nusaB 
Clearing House bankos uleiiiA vfe* 
na kitai su pagclba.

The American State Bank prikiši 
so prie Cbicagos Clearing Hom8€, 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
leisėmi ir išduoda penkias pilnai iNk 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieM®* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama bE 
kas metą išduoda penkias pilnas 
skaitąs Bankinei Valdybai HBūftfc? 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje 
išmokami ant kiekvieno par©lka!>» 
v iino.

čia galima gauti pirmus AcAag 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgi* 
ges Jhmdus po $100.00 ir $508.K

Šis bankas yra atsakančiam!! 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir T'’Įnlįy■ 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

is»

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK* 

Kainp&g Blue Island Ave., Loa w ft įg

Atdaras: Pancdčliais, Ketvergį |g 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakaro.
-------------------------------—........ ....... .  ..... . . ...... .. ,A>_,

Vyrišky Drapanų Bargeaai
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertėta 
$30 iki $50, dabar parsiduoda.?* 
ir 25 dolerius.

Naujr, daryti jptavi nuo fl# 
$35 siutai ir oversold, duo SLW Liį, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kaili* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
koats ,vertės nuo $25 iki 
$5 ir aukščiau. Kelnės nuo $LS« tfif 
$4.50. V alkiu ima siutai n ko 
iki $7.69.

Atdara kasdieną, n e d M lomi® 
karais,

8. G O g D O N 
14If 8. Hatided 8L.

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. KiekvJgaal, 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar vedf.jįf 
pavienius, senos ar Jaunei,. 
Mes skoliname del Stockyargg 

Šapos ir dirbtuvės darbininką. Mh 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos pabyrorag I B 
minutes.

Paskola ant rakandu — I 1 dl>- 
landas.

Mes taipgi suteikiame paAh«ėg 
ant pi any, sankrovos j r engtai b- 
arklių, vežimų, apdraudos MtįS 
šių ir bile kitų užtikrinimaiJMhM 
nepaisome jus įmitę arba fcg. 
jus uždedate, mes norim dar»g)jį 
jums kad musų mokestis ma.Žta»- 
sia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musgi idb* 
manymu, patirti, kad mes patvtjp 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Streep 

Kampas 47-108 gtv., 2-ra» aBgUu
Telephone Drover 2114,

MOKYKIS SI L J MO l MHIiKW 
KUBUS.

Hm ekiu anie piešimo,

M

Hi* < ibn npi< (i;du».
kh/jk x'bninm, kurą IŠalmeklMr 
Vahmdoit dicn^ rrba TAiutMl 
del jutų paraukumo. JJi
išmokiname jug, alut yfauMMl 
drabužiu*.
DHESS MAKING COLUMJM 

2336 Madhon^g. WwkfBBg 
1850 Wclli gatvių

SAHA PATEK, MOKYMU,

JOSEPH C. WOLON
• Ujmjvia AJDVOKATA*
M Muimiu >02-604 Nation*) LM« M|k

•> r t , . s*.n* Fu, OhtoMM* K'

I fld 8 ral. viaYar*, p« n»wr1«I
)*<!# Mll.WAl’KM AY1-, OtaMK*

T*.L BumWRH H.

* T«l«i bou» Humboldt J171

M. SAHUD M. D
04**4 Rua*« GydjrUjBB Ir ClfaWlN

Motor ilk ų, VyrUUrą fcr Vai
Inlkų, taipgi OhroniAkv Ll»

OF1SAP: 1576 MlJiraukaa Avių 
XkKF»> North Avi, KbjbUmmtb MM 
VALANDOS: 8:16 iki X6 Urytol

I SO iki I i* TiM-iM • rakaf.

aptieko.se


Pranešimai ardavimo

Pajieškojimai
Chicago

Pardavimui

JONIKAITISDR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

PASEKMINGI

dieną ir vakarais ir

Gydau

VYRUS

Reikalavimai
inej

išgydoma visai

Melrose

JelK*
Jeig»
Jeigu

American Uchoel 
oi Languages

Silpnas 
Nervuotas 
Užkriestas

., 4819 \\ 
48th Ct, 

7:30 vai. a

PARSIDUODA s ai i una s, tirštai liė 
tuvių ir lenkų apgyvento] vietoj. Bi 
zuis gerai f“ 
Priežastis pardavimo 
apleidžia miestą

flbna skaitys lekciją temoj 
•Bijos istorija” utarninke, b; 
d., 8 vai. vakare, Socialiste 
tainej, 11009 Michigan avė 
skaita žingeidi, tad atšilau

DYKAI

2 TELEPHONE YARDS 2721 X

liga. Biznis

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNĖS NEGU JAUNOS

pagal Jūsų 
bile stailės arba dydžio.

vienas 
taipgi du 

setai pakinkių. Už jūsų pačių 
i. Groserne. 4403 Harrison st. 

Chicago, III.

WISSIG, 
seno knJiDS

PARSIDUODA mėsos marketas pi 
giai, priimsiu mažą įmokčjimą gry 
nais pinigais; f* 
tiesiniais 
eina į “* 
pigumas.
3001 Wallace St

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

skardžių
elekt rmeno
rie siuvamųjų mašinų taisymo

PARSIDUODA saliunas. Kas grei
tu laiku pirks, galės nupirkti gerą 
biznį labai pigiai. Pardavimo prie
žastis—nesutikimas partnerių. Taip
gi turime nusipirkę ir cigaretų lai-

REIKALINGA mergina prie abel 
no namų darbo. Vakarais ir nedčlio 
mis Ihiosa. C--’ 
vus darbas. ...

Mrs. A
1247 So. 48 «

jus žinosite, kad aš 
Ligoti ir nusiminę 

imkite naują vilti, atei-

i RYTO, bal. 17 d. 7:30 vai- 
*k. A. Bulota kalbės apie 
Rusijos revoliuciją. Koncer
to programoje dalyvaus po-

KRGA.—Draugijg pranešimus 
ame be užmokesties. Pra neši

ot 3315 S. Ilalstcd St., Chicago. S

Kambarys
< rd e 

51«»j» io*.
8 vak»-

F. Juodis
Chicago, Ill

PARSIDUODA du vežimai 
uždengtas, antras, atviras 
geri i 
kainą 
Phone Garfield 7238

.INGA 2 patyrusių Įaugi 
įsišaukite i Reliance Buil 
V. kampas State ir Wash

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

n. [ miesto teisėjus. Wat- 
Fink. Knygyno direktoriai 
Melson ir p-nia S. Kaplan, 
talsavimo diena utarninke

geležies di 
prie kaurų 
siuvėj ų

ROSELAND
Žinomas indų veiki 

mžinejantis po Suv.

turite skausmą kryžmoje ir strėnose, 
šlapinimosi 
ku burtu.
RECTAL

Gera mokestis, Pašto 
Atsišaukite tuojaus.

‘ *e:11-ickas, ‘ *
as 13-tos gat

UMET BUTTER STORE 
. t!5th St., ir Calumet ave
Plume Pullman 5501

TURIU paaukauti $105 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.

GYDO VISAIS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UtSISKNUU8IOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

fipeciališkai gydo ligas pilvo. plaučių. ink*V 
ligas, Žaizdas, 
*k«ud<jima ir paslast* 
persitikrinkite, ka jta 
tukstanėius ligonių.

OFISO VALANT* 
IMt BUJ» ISLAND AOU Vtetej

■iro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Soti tą pačią dieną, kada spausdi- 
■amas dienraštis, nebegali but įdėti 
—"“Naujienų” adm.)

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės fixtures (intaisymai) už pi
gią kainą; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėti) gali eiti su manim 
į pusininkus. 
928 W. 33rd St

Cicero, III. — “ 
gįžta prie Dievo 
įvyks panedelyje 
Lauterbach s ve t 
st. ir kampas So 
ro, III. Pradžia 
re; įžanga 10 c.

Gerbiamosios

DARBO už šoferį. Tu- 
gerą patyrimą. Kam 
tgas atsišaukite.

Nėra nieko lygaus šaim jrengimui Chicagoje, ir 
ąviete. Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St., Crllly Building, 2-ras aa- 
Šias, Room 208-209. Chicago. įsteigta 24 melų.

PARSIDUODA greitai saliunas iš 
priežasties savininko nesveikatos; la 
bai pigiai. Atsišaukite greitai.
J. S., 2425 So. Oakley ave., Chicago.

likusius .lengvais m'ė- 
; išmokėjimais. Savininkas 
wholesale biznį.” Didelis 

Geras biznis.
Chicago. Ill.

DAKTARAS
Spicllllstis lt

Renė. Vieta: 2242 W. 23rd 
PI. Meldažio svet.

Niekas nepraleiskite šio 
koncerto ir prakalbų, nes 
gerb. Bulotai jau važiuoja 
Europon.

Dr. J. Vau Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elekt r lik n Dlngnovs ir Gydyme* 
Bpeciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenota Medaga Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVE., 

Netoli 22-ros gtv.

užmanymas bus
Rtlankvkitc visi 1
Svaigų patirti 
sttvios svetaines

PARSIDUODA pigiai 3 fialų mū
rinis namas su duonkepykla, lietuvių 
naujoje kolonijoje.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

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

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

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau 
išgydžiau 
vyrai, 
kite ir pasisakykite savo ligas 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vate. Ned. 9 iki 12 d

DR. SCHNEIDER
Chicago.

PARSIDUODA — 2 aukštų medi
nis namas naujausios mados, su at
tiko ir beizmentu. Konkreto bloko 
pamatas, nesenai statytas. Už pigią 
kainą. 5130 S. Albany Ave., 1-mas 
flatus. Phone Prospect 1060. Chgo.

PARSIDUODA—3 geri restoranai 
Priežastis 
gerai išdirbtas; atsišaukite: 
2510 Blue Island ave. 744 W. Divi 
sion St., 344 W. Chicago, Ave. — 
Chicago, Ill.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems, kad aš persikėliau iš 
Bostono, Mass. į Chicago, III. Kils 
norite susirašyti su manim, malonė
kite rašyti sekančiu adresu.

Petras Wiesa,
1840 S. Ilalstcd St., Chicago, Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madho* 8U Chicago. HL

PABSIDUODA teatras —“nickel 
show” 5 ir 10c. Rodoma kratomieji 
paveikslai kasdien. Biznis išdirbta 
gerai. Daugiau svetimtaučių apgy
venta vieta. Atsišaukite šiuomi ad
resu, 8 vai. vai 
3201 W. 26 st

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučernė ir 
groserne su vieno augšto namu 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki
tą užsiėmimą. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisą N 105.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

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

E. Jurkauskienė
2011 S. Ilalstcd St., arba
730 W. 21st SI., . Chicago, Ill.

PARSIDUODA namas su groser
ne , vieta del bučernės, arti lietuvių 
bažnyčios ir bulvaro. Medinis na
mas, 4 mėnesiai atgal statytas—79 
pėdų ilgio. Ga.sas, elektra, maudy
nė. Augštas cementinis beizmentas. 
Parduodama grynais pinigais —inėra 
knygučių. Didelis išteklius grose- 
rio. Kaina $6500. Reikalinga gata
vais $4000. . Priežastis—nemoku lie
tuviškai. Nereikalauju agentų.
2451 W. 45 gatvė., Chicago.

EGZAMINACIJA DYKAI.
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie' 

niaia nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

lU DABBO už bartenderį 
Kalbu lietuviškai, rusiš- 
su, slaviškai, latviškai ir 
<am reikalingas bučiau 
pranešti.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

4 kalvių
1 cigarų dirbtuvėj
2 prie automobilių taisymo
I prie Gordon fyderib.
Pajieškau darbo už bartenderį į
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.

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

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

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Ilalstcd Št., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

* F. Warneke,
951 W. 19th St., Chicago, Ill. Dr. Burgess

422 So. State St.
PrieSais Sieitel Cooper and Co.

Mento
Paimk tievaterj

Prieš North America! 
39 So. State St., Kampas 
Valandos: nuo 9 ryto ik 
re. Nedėl iomis nuo 10 
1 vai. po pietų.

PARSIDUODA— -
krautuvė saldainių, tabako, so

dos (namie darytos), <“ice crcam’o 
mokyklos reikmenįs, ir kitokie rei
kmėms. Krautuvė geroj vietoj, lie
tuvių apgyventoj. Pardavimo prie* 
žasl is—nesveikata šeimynoje.
1916 Canalport Ave., Chicago, Ill

išdirbtas per 10 metų.
i — savininkas 

Atsišaukite: 
Juozapas Norbutas,

1437 S. Jefferson St., Chicago.

•tlakiecuu, rengkitcs visi, nes 
Bulis papuošta svetaine, ir kalbės 
gabiausi Chicagos lietuvių kal
bėtojai: dd. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorių

“KUN. MOCKUS GRĮŽTA 
PRIE DIEVO.”

Tokioj temoj M. X. Mockus 
teftJbes šiandie Cicero, Lauter
bach svetainėj, 4819 W. 12 st.

Pajieškau pusbrolio Grigorians 
Varnagirio, iš Varnų volost., Boginu 
sodžiaus. 21 metai Amerikoj Girdė
jau gyvenąs apie New Yorką. Kas 
jį žino ar jis pats malonės atsisaukt.

Domicėlė Letukaitė-Norbutienė, 
1437 S. Jefferson St., Chicago, Ill.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė* 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
Šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpus 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukšlys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

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

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 12 <1.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Ilalstcd Str., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Pajieškau sesers Nastazijos Mei- 
raitės, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės valsčiaus, Gumbakių sodos. 
Prašau atsišaukti arba kas ją žinot 
malonėkite pranešti adresą.

Mykolas Meiris, 
Boom 60, Morgan Park, Preparatory 
School, Morgan Park, III.

Valandos: I—8 po pietų; 7—# vak

Pajieškau pažįstamos, Elenos Jur- 
šukes, Vilniaus gnb., Trakų pav. 
Butrimonių valsčiaus, Punios mie 
sielio, Katieniškių sodžiaus. Kas jr 
žinote praneškite man, gausite dova 
nų. Arba ji pati lai atsišaukia.

Petras Wiesa,
1840 So. Ilalstcd St., Chicago, III

IttvėM ________ _
ryto Iki M Nedėliomis nuo I inlo iki 11

TeL Cannl l»33k

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimij rakan

dai už pigią kainą, naudoti vieną 
metą. Priežastis pardavimo —turiu 
greit išvažiuot į kitą miestą. Ateikit 
ir persitikrinkite.

B. Burba, 
1332 S. Millard Ave., Chicago, Ill.

Roseland, Ill. šuukumias 
visuomeniškas susirinkimas, ku
ris įvyks balandžio 1B i 
bare, Stančiko svet. 
kalbos yra rengiamos 
kad pastatytume viešų 
tyviškų svetainę. Drr

PARSIDUODA pigiai vos 8 mėne
sius vartoti 4 kambarių rakandai. 
Atsišaukite greitu laiku vakarais 
tarp 6 ir 8

A. BURBA,
1717 So Union st., 1-mas augštas už
pakalyj. Chicago.
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PARSIDUODA saliunas. Pardavi
mo priežastis—nesveikata šeimynos 
Gera vieta. Atsišaukite greitai.
1711 So. Union Ave., Chicago

REIKALINGA — tuojaus keturių 
iaučių prie moteriško darbo. Nuo- 
tinis darbas, gera mokestis.

Kasper, 3117 Wentworth ave.

■ekaip buvo iki šiol
lodei geistina, kad
■nt šių prakalbų publikos kuo 
skaitlingiausiai.

Kviečia Komitetas

REIKALINGA 
MERGINŲ 

PRIE LENGVO 
DIRBTUVĖS 

DARBO. 
GERA 

MOKESTIS
WILSON am 

ME(

REIKALINGAS atsakantis siuvė
jas, kuris gali dirbti kotus. Atsišau
kite tuojaus. Gera mokestis ir tru 
mpos valandos.

Mike Rekstis.
4406 So. Wood St., Chicago

Pajieškau savo švogerių Kazimie
ro ii- Juozapo Budreckių, Kauno g., 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų parapijos, 
Pagončiukų kaimo. 5 metai atgal 
gy veno Cambridge, Mass. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti ar kas juos žino
te pranešti, — turiu labai svarbų rei
kalą. Juozapas Beleckis, 
4501 So. Hermitage ave., Chicago, III.

REIKALINGA langij plovėjų.
Chicago (’.leaning (’o.,

W. Washington St., Chicago

PARSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos, 
keninių daiktų ir tt. sankrova. Biz
nis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo fanuos. Biznis varo
mas cash, nėra knygučių. Kreipkitės 
prie

C AI
327 I

' .roik
Duokite apžiūrėt
dvfhtiti ,šy. VjoRAkiis paiMpijtUr. Stiklai šlifuoti 
nMnUi pridaromi licbmliimt, labui vidutiniška kaina.

. JOMIM J. SIVIET’TkIMA
/VUiiL* BpeelnlhtaB

4P.MVKIT MANO U2RAMA-

PARSIDUODA pigiai. Apleisdami 
miestą Chicago, turime parduoti sa
vo rakandus greitai.

Mrs. S. Nahtam, 
3766 S. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau Jurgio Pajuodžio, Kati
no gub., Panevėžio pavieto, Demei- 
kių jiarap. Kas jį žinote, malonėkite 
man pranešti kuogreičiausia. arba jis 

atsišaukia. Aš tik-ką atvy- 
lov/a valstijos Chicagon ir 
čia jokių pažįstamų.

Juozas Burbulis, 
Halsted St., Chicago, III.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

!»»•

J A ’J AMKiA 
l>.> i* iurnimiri

kad jūsų reikalai 
tad balsuokite už 

tikieta, ’ ar

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

EXTRA. Parsiduoda už cash elec- 
tric-registeris, “National”. Mokėta 
$300.00, dabar parsiduoda už $95.50.

J. Baranauskas, 
3800 So. Emerald ave., Chicago.

TeL Drover 7635.

Žmogau, kiek metų tu turi:

Ar Jus neperžengėt gamtos įstatų?
| Metai nepermaino.Jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdežimts, kiti Jaa»

W j ni septyniasdeiimties. Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingo.
V i ■ • Kaip senas JUS. jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms nr-

I dyt JŲSŲ gyvenimą—būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savųjų?
(I AR JUS sergate nuo uinuodijimo kraujo, žaizdų burnoje, žaizdų arba vočfa|,
H / kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje*

m uLll ii' z arba galvoje, sustingimo, niežėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo^'^PJ8‘4,R,b>’>i 
strėnose, rankose arba šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai va r gindamiesi?

lak PRADĖKIT TUOJ: Dau* vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudinga »y-
- dymo <ir ikšiol da tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užtggMJfef AB

JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA* TAIP RIkIKUOT SAVO ATKRI 
IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jųa per 
savaites ir /nėneshis gydytis, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 

DR. L W. HODGENS dčtčs ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei gorite pasveikti, atlikite pas hmum

ir leiskit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir aš apsdfan- 
Ištikimas Specialistas, 8įu jU8 gydyt, jr 8Oteiksiu joms pageidaujamas pasekmes grei, saugiai Ir tikrai.

VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina, kad jie gali pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jieško jųsų pinigų. 
Kuomet tikuti jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite j ieškot tikro daktariško patarimo.. 
Dr. Hodgens ofisai {rengti geriau negu kitų šioje šalyje del gydymo vyriškų ligų, 
jus be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau {rengtas specialisto ofisas visame

Park, HI. — Piliečiai 
bal. 17 d. jus turite 

■uspr-sti už ką atidų 
fealsų. Jeigu norite, I 
■tieste įvyktų geresnė ■* 5 A>įn‘igu norite 
liūtų ginam 
atbirbi ninku part i j 
■ocialistų tikietą.

Ateinančiais 2 metais pasiry
žo ginti darbininkų reikalus šie 
draugai socialistai, už kuriuos 
balsuokite ištisai ant prezidento 
--- Peter Pitschner. 'Truslisai:

Visos progresyvūs (’hieagos ir 
apielinkes draugijos nerengkite 
jokių pramogų gegužės 3 dienų, 
■es tą dieną LSS. 231 kp. rengia 
dideles prakalbas paūmėjimui 
Rusijos revoliucijos ir geguži
nes šventės apvaikščiojimo.

Tos prakalbos rengiamos yra 
del visų lietuvių darbininkų vel
tui. Jos atsibus Calumbia sve- 

fown-

mane. 
gi-X i 
boratorija ir Krauj 
dengia man jūsų tikrą lig 
eiimsiu gydyti jųsų ligą 
apėka bus Jums 
tikrą specialistą 
Tiky-as specialist 
skauda ir kokią jų 
jums pasakys pats,

PIRK SAU YiMui Plumbavoji- | 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainai. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦
SUPPLY CO., į

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

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

Thomas Kosina,
6311 Drexel Ave., Chicago

REIKALAUJAMA 4 lietuvių vyrų 
ie valymo braso ir geležies.

WABSAWSKY and CO.,
25 S. State St., Chicago, 111.

dial proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesesi 
pm.jfai.uymgang* KQREBPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienu gah HzjmAV 
■ AwGLISKAI labai greitai tavo namuoee iš lekcijų avteivBl
■n| Ii ypkč tam tikslui, šis kursas yra labai pa anKua k tek*i*

kuria nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi 
kytiea i mokyklą ypatišk aL Geresniam persitikrinimui 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimu 
DYK AL Rašyk laišką tuojau* ; indėk dvi taarke 
KATA LOGO
K LESŲ SKYRIUS. pribūti { Htrsaą »**
kyklą ypatiškai, akarinee klaaaa. Matote**
me daugiau ■Yala.ndų negu kitos mokyklas. ir ji
me atekirą kursą, Nutaisytą musų pačių de) pr»dii&a*Mkudtą 
greitam tihnolt i i > a u* i k u • u p r m t» t* n|f>e—■»
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOO LUM'”* 
j,, .. I,1 u v Uk»i
Dvi mokykloa: tšl W. I8th SL, ir 1741 W. 47ih

Laiškui (Rdr.HVokd J Amevksn HrWei of L*.., m, )7<S) 47lh Hl., ti

Specialistas ir jo vėliausios E u r. 
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* p** 

Mano prietaisai, Radio-Scop* Rmt 
pilno {rengimo BacteriologiA!.* 1* 

Egzaminacij* 
ir jei *1 *y 

jųeų svc-jU ti* ir 
sugrąžinta. Ateikit r** 
ir ne prie i mitui jų. 

b neklaus jus, kur jur»» 
I turite, bet ji» 
pžiurėjima.

ligob, fissures, fistulas arba kitos 
žarnų išėjimui lauk negalės gy

doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

11..111 " gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 

' 1 1 " degimo1' arba sutrukusių gyslų
gydau tuojaus.
RAMATIZMAB

606-914 xj*
Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 8-čios sta

dijos ; be skausmo; tikros pasekmes.
PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir

' {vairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNEJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li-

■ 1 ....... r" . '..... nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus. ,
PŪSLES ir inkstų ligos, retas šlapinimasi— 

ar jus tas trukdo laike miegd, ar 
Visas 

negales gydau savo systematiš-




