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BUNDO” KONFERENCIJA

Maisto riaušes Švedijoje

NAIKINA RHE1MSĄ

ATAKUOJA AMERIKIEČIUS
ANGLAI VEJA TURKUS

Suėmė 1,244 belaisviu

puses mylių

ŠNIPŲ ŽILIUS PERĖJO LAISVĖS FONDAS

MAISTO RIAUŠĖS ŠVEDIJOJE

VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽPULT PETROGRADĄ

RUSIJA PADARĖ LAIKINĄ 
TAIKĄ SU VOKIETIJA?

VENGRIJOS SOCIALISTAI
REIKALAUJA TAIKOS.

>s respu-
United 

praneša, 
Buenos

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
REMIA WILSONĄ.

AMUNICIJOS DARBININKŲ 
STREIKAS VOKIETIJOJ.

Siunčia daug 
amunicijos 
frontam ", ‘

darbininkų 
apėmęs ir 
amunicijos

veikiančiosios aj^mi 
j os-Austrijos f route

• HAAGA, bal. 18 
jos socialistų vadas, drg. Troels* 
stta, iškeliavo
Švediją, kad^dalyvavus socialis
tų konferencijoj.

Camille Huysmans, Tarptau
tinio Socialistų Biuro sekreto
rius, prieš išvažiuosiant į Stock- 
holmą užreiškė, kad jis stovįs 
už taiką prezidento Wilsono ir 
Rusų justicijos ministerio Ke
renskio paskelbtais pamatais.

MUŠIS FRANCIJOJE 
NESILlXUJA.

mininku buvo pats kardinolas 
Gibbons. Laiško turinys yra se
kamas. Katalikų hierarchija (vy 
riausia bažnyčios valdžia) išreiš
kia lojalumą prez. Wilsono po
litikai ir pasinio jam šios šalies 
katalikų bažnyčios patarnavimą 
dabartiniame 
Vokietija

COLUMBUS
* ■ ‘ . .-u

ted Press ^ih^f 
ša, kad tūli blogdarial bandę iš 
sprogdinti Ohio valstijos Ikapi 
toliumą Columbus mieste. Šuo 
kai b’s

vedė naujosios valdžios žinion 
aie dvidešimt milionų akrui 
žemės.

Kubos revoliucija buvus nuslo 
pinta yankių durtuvais.

NEPATENKINTAS DARBI 
NINKU IR KAREIVIŲ AT

ISTOTŲ TARYBA.

i m lį
st reik as. 

garsiąsias 
dirbtuves

Franeuzai turi suėmę. 19,000 
vokiečių belaisvių

sriovių atstovai

Kruppo amunicijos dirbtuvių 
darbininkai metė darbą; strei
kas plėtojasi ir kituose mies- 

* tuose.

Slaptas partijos suvažiavimas 
reikalauja ūmios taikos — be 
aneksijų ir atlyginimo.

KonJerencijon buvo atsilankęs 
franeuzų socialistas Guesde.

Katalikų bažnyčios hierarchai 
pasiuntė prez. Wilsonui laiŠ- 

z ką, išreikšdami jam lojalumą 
ir pasiūlydami savo patarna- 
vimą dabartiniame konflikte 

l 

su Vokietija.

ir kitose vietose.
skelbia Paryžiaus 
franeuzų rankosna pateko devy
niolika tukstpnčių ' ne-sužeistų 
priešo kareivių-belaisvių, didele 
daugybė visokių kares pabūklų 
ir nemažą vokiečiais užgriebtos

EKSPLIODAVO KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ FILMOS.

KONFISKUOS MAISTO 
. DIRBTUVES.

Rusija susitaikė su Vo 
kietija?

Šeši mirė; dvidešimt guli 
ligonbutyje.

BERNE, bal. 21 
rijos pranešama 
dabar veil 
pinigų 
valdžia išledusi 10,603,000 mar
kių’vertės sidabrinių 50 pfenni- 
g’ų. Jie teČiaūs nežinia kur din
gę iš pinigų rinkos. Dabar val
džia išleidusi 116,000,000 gele
žinių 10 pfcnnįng’ų ir tiek pat 
5 pfennig’ų. Ir tie dingę.

BRAZILIJOS DARBININKAI 
NENORI KARĖS.

Bulotai išvažiuoja 
Europon

RUSUOS POLITIŠKI TREM 
A TINI AI APLEIDŽIA 

CHICAGĄ.

UŽGINČIJA ATSKIROS TAI 
KOS TARYBAS.

NUSTATYS MAISTO REIK
MENŲ KAINAS.

Agrikultūros ministeris reikala
uja suteikti galios šalies gy
nimo tarybai nustatyt maisto 
reikmenų kainas.

Sukilėliai mušasi su valdžios 
kariuomene.

ąriuomenes ir 
Rygos-Dvinsko

PAVEDĖ VALDŽIAI SAVO 
DVARUS.

Mat katine valdžia iš- 
kad vokiečiai 
ygos-Dvinsko 
ičiai čia siun- 
vizijų ir mil- 

amunicijos. 
Vokiečiai darą

VOKIETIJAI STOKA META 
LINIŲ PINIGŲ.

Bėgiu 20 dienų paleido į miestą 
65į000 šūvių.

Po to 
riaušininkai užpuo 

ei i maisto sandelių ir dir

ROMA, bal. 18 
mą išvažiavo dg. Odino Morgą- 
ri, parlamento socialistų frak
cijos sekretorius. Ten jau išva
žiavo ir sindikalistų delegatai.

Konferencijoj dalyvaus visų 
socialistinių
Konferencija šaukiama HoUn 
d i jos socialistų partijos inidati

TARPTAUTINĖ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA STQCK- 

HOLME.. *

PETROGRADAS. — Balan
džio 15 atsidarė čia dešimt me- 
tinė juibilejinė “Bundo” kon
ferencija. Konferenciją sveiki
no lenkų, lietuvių ir latvių socia
listinių partijų atstovai, taipjau 
atstovai įvairių profesjnių orga
nizacijų. Buvo pasiųstos tele
gramos Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybai ir visoms pa
saulio socialistų partijoms.

WJŠHINGTONAS, bal. 21.— 
Vakar agri kultūros ministeris 
Houston pareikalavo, kad kont-

INDIANAPOLIS, bal. 21. - 
Ekspliodavus km tam jų paveik 
siu fihnoms Calfax budinke ki L,

lo gaisras
darbininkai Sužeista mirtinai, c 
dvidešimt gini ligonbutyje 
Ekspliozijos priežastis nežino
ma. \ '

dijos sostines Stockholmo pra
neša, kad vakar sustreikavę vi
sų dirbtuvių darbininkai Ves tu r- 
vik mieste. Tai pašokinę duo- 

porcijų sumažinimo ir ne- 
kitiems maisto

WASHINGTONAS, bal. 21.— 
Vakar Suv. Valstijų senatas di
džiuma balsų priėmė taip vadi
namąjį šnipų bilių. Tą patį bi- 
lių dar turės priimt ir atstovų 
butas. Tuomet po juo padės sa
vo parašą prez. Wilsonas ir jis 
liks įstatymu.

šiandie. 10 valanda ryto, gerb. 
Bulotai išvažiuoja Europon. Va
žiuoja per San Francisco. t

Gerb. Žemaitė dar nekuriam 
laikui pasilieka Cbicagoje.

Reikalauja, kad. valdžia panau
dotų savo šalies darbininkų 
jiegą našiam darbui, o ne 
skerdynėms./

Hungarijos socialistai rei 
kalauja taikos

Iš šveica- 
kad Vokietijoj 

visai nesą metalinių 
1916 metais Vokietijos

SUKILIMAS BRAZILIJOJE 
PLĖTOJASI.

Washingtonas atsisako tai 
patvirtinti.

Vokiečiai, matoma, deda vi
sas pastangas, kad sulaikius be
siveržiantį į priekį priešą. Va
kar, kaip skelbia Paryžiaus ir 
Londono pranešimai, jie atnau
jino kontratakas. / Pastebėtinai 
žiaurios jos buvo ypač ties All
ies ir Hurtcbise. Vis dėlto ta
tai nedavė geistinų jiems pasek
mių. Franeuzų pranešimas sa
ko, kad jos “atmušta su dide
liais nuostoliais priešui.” Vie
noje vietoje, skelbia Paryžiaus 
pranešimas, sunaikinta p et dvi 
vokiečių d'iviziji — apie ketu
rios dešimts tūkstančių žmonių.

Vadinasi, vakarinio karės fro
nto skerdykla turi pakatinai da
rbo.

LONDONAS, 1 
no paskandi 
vo Blomvaai

PARYŽIUS, bal. 21. — Mūšiai 
vakariniame karės fronte dar 
tebesitęsia. Ir tuo pačiu atkak
lumu, kaip kad^jie pradėta. Pa
ryžiaus pranešimas sako, kad 
vakar gen. Neville pulkai užgu
lė vokiečius ties Argonne mišku. 
Šioje ir kitose vietose franeuzai 
privertė vokiečius apleisti visį 
eilę tvirtai įrengtų pozicijų ir 
atiduoti franciams nemaža ka
rės belaisvių. Ypač skaudus 
smūgis jiems užduota paėmimu 
apkasų sistemos tarpe Conde ir 
Soupir. Už šitas pozicijas koya 
tęsėsi virš savaitę laiko, kol pa- 
galios Neville pulkai užvaldė 
jas. Turi laimėjimų franeuzai 

Iki šiol, kaip 
pranešimas,

tarp kita priimta rezoliucija, 
.reikalaujanti, kad centrales vai-

<•» **

s lybės Įjp atidėliojimo pradėtų 
taikos tarybas ir kad thika butų 
pa daryta be jokių atlyginimų 
ir prijungimo svetimų šalių. — 
Taipjau priimta ir kelios kitos 
revoliucinio pobūdžio rezoliuci
jos, kur griežtai reikalaujama 
Austrijos valdžios sugrąžinti 
žmonėms spaudos, žodžio ir su
sirinkimų laisvę; rupinties po 
dabartinės karės įsteigimu tarp; 
tautinio tribunalo rišimui įvairių 
nesusipratimų tarpe atskirų va
lstybių ir jų grupių; pravesti vi
suotiną valstybių nuginklavi
mą, kad tuo davus progos ne
varžomai plėtoties šalių ckono7 
miniui ir kulturiniui judėjimui; 
pašalinti priežastis, pagaminan
čias nesusipratimų tarpe valsty
bių bei tautų ir panaikinti slap
tąją diplomatiją pavedant vidu
rinių ir išlaukinių valstybės rei
kalų tvarkymą parlamentui.

Vk- 
orvugijos lai- 

pitonas pa pašar
inių agentūrai 

I vok iečių sub- 
vo musų laivą* 
gelbėjimosi val- 
e apleisti laivą.

CHIHUAHUA, bąl. 21. — 
Vietinis dienraštis * EI Heraldo 
del Norte stipriai atakuoja Suv. 
Valstijų vadžia. Tarp kita dien
raštis-sako, kad dabartine Ku
bos revoliucija buvusi nuslopin
ta tik “ačiū yankių durtuvams.”

susirėmime su 
Vadinasi, stoja už 

Po ta lojalumo dekla
racija pasirašo arei vyskupai: 
William O’Connell (Bostono), 
John Ireland (St. Paul), John J. 
Glennon (St. Louis), Sebastian 
G. Messmer (Milwaukee), Hen
ry Moeller (Cincinnati), Ed
ward J. Hanna (San Francisco) 
ir George W. Mundelein — iš 
Chicago.
Tų vyrų parašai 
kalbh.

RIO DE JANEIRO, bal. 21.— 
Brazilijos Darbo Federacijos 
įgaliotiniai vakar varde tos or
ganizacijos užreiškė respubli
kos valdžiai, * kad darbihirikai 
atsisakys guldyti savo galvas, 
jeigu valdžia panorėtų pradėti 
karę su Vokietija. Jie sako, kad 
valdžia daug geriau padarytų 
panaudodama tos šalies darbini
nkų jiegas. našiam darbui 
skerdynėms.

PETROGRADAS, bal. 21. — 
Petrograde ir ||1 pradedama 
kalbėt apie vokiečių užpuolimo 
pavojų 
leido pranešinią,j 
skubiai stipriną^ 
frontą. Esą voki 
čia daug naujų 
žinišką daugyb| 
Dar 
pienų užpulti rusus iš užpakalio 
Tuo Ūksiu ji^/ j 
lį siwo kariško Į|aivyno Licpo- 
jaus prieplaukoj Manoma, kad 
j o ' pageIba vokięčiai 
sodinti savo karĮiioenę ties Per
na vu ar RcveliuU

Jeigu tatai j^ems pavyktų, 
Retrogradas burn atkirstas nuo 

[feniios Vokicli-

PARYŽIUS, bal. 21. —- Sugrį
žęs Paryžiun Rhermso miesto 
atstovas Franci jos parlamente, 
Gamille Lenoir, papasakojo sc- 
kamųKdalykų. “Nuo - pradžios 
balandžio męnesib, t,y. bėgiu 
pastarųjų d'videšbut dienų, vo
kiečių artileristai paleido į tą 
miestą apie šešiasdešimt šūvių 
— be jokio karinio išrokavimo. 
Tame naikinimo darbe jie, sako 
Lenoir, neaplenkia ir puošnio
sios Rheimso katedros... Tuo 
budu vokiečiai jau eą sunaikinę 
gerą dalį miešti* namų ir nužu
dę nemaža civilių gyventojų.

nevi-
Apie 20,000 dar

bininkų iš keturių didžiulių Be
ribio dirbtuvių nutarę tęsti 
streiką.

Visa Ras liudija, kad kaizerio 
valstybėje kartojasi tie patįs da
lykai, kaip kita syk caro.

NAUJAS MINISTER1Ų KA
BINETAIS ISPANIJOJ.

MADRIDAS, bal. 21. — Kara
lius Alfonsas pakvietė sesAto 
prezidentą Manncl Garcia Prie
to sudaryti-naują ministerių ka
binetą
mčsniųjų Ispanijos diplomatų

rybą nustatyt minimum ir ma
ximum maisto reikirtenų kai
nas. Vadinasi, praveti tokį pa
tvarkymą, sulig kuriuo maisto 
reikmenų pardavinėtojai turėtu 
pardavinėti žinomus produktus 
tik valdžios nustatvtomis kaino- 
m is; '

Sumažinimas duonos porcijų ir, k 
augštos kainos iššaukė žmo 
niy pasipo&inimą.

d. 21. Uni 
[bnhira pfanc

PETROGRADAS, bal. 21. — 
Darbininkų ir kareivių atstovų 
tarybos pildomasis komitetas 

-užginčija pasklydus! gandą, buk 
Rusijos socialistai norį atskiros 
taikos su Vokietija. Komitetas 
sako, kad nei Rusijos socialistų 
partija, nei darbininkų ir karei
vių atstovų tąryba nesiunčianti

BUENOS. AIRES, bal. 21. — 
Paskiausios žinios skelbia, kad 
dalykų stovis Brazilijoje darosi 
vis rimtesniu. Pabėgėliai iš pa- 
rubežinių Brazilijos valstijų U- 
ruguay respublikon pasakoja, 
kad keliose vietose jau išliko 
susirėmimų tarpe sukilusiųjų 
vokiečiu ir valdžios karinome- 
nes. .

Svarbiausias* vokiečių sukili
mo centras yra Rio Grande, Pa
rana ir Santa Catharina valsti-

S'roCKHOLM
JaU turime > tv. maisto riaušių I Wilsontii

SANTIAGO, bal. “21. — Vul
kanas Galbuco ir vėl pradėjo 
•viekti. Besiveržianti iš vulkano 
lava sunaikino kelialą ūkių ir 
ųžmušo jiemaža galvijų.

Bijomasi, kad vulkanas ne
pradėtų smarkiai veikti.

CHICAGO, bal. 21. —- šiomis 
dienomis apie trisdešimts Rusi
jos politinių tremtinių apleidžia 
Chicagą, Vyksta jie Rusijon.

AMSTERDAM, bal. 21. — 
^tėjusi iš Amsterdamo žinia 
liudija, kad dalyku stovis. Vo
kietijoj darosi vis rimtesniu. Ji 
sako, kad Vokietijoj kilę 
nicijos 
Streikas 
Kruppo 
Essene.

Streikininkų reikalavimų ži- 
nU nepaduoda. Prisieina ma
nyti, kad Jie'yra tokie jau, kaip 
ir Bertino darbininkų — duo
nos, laisvės ir taikos.

Ta pati žinia, beje 
kad Berlino streikas 
sai r

Franeuzų darbininkų vardu 
konferenciją sveikino nesenai 
atvykęs į Petrogradą franeuzų 
socialistas Guesde (buvęs mini
steris). Guesde užreiškė, kad 
franeuzų darbininkai stovį už 
taiką be jokių šalių užgrėbimų 
ir kontribucijų. Gucsde’o už- 
rei/škimas sutikta griausmingais 
aplodismentais. '

BERNfc, bal. 21. — Ofieialis 
Šveicarijos Soc.-Dem. organas 
Tagwacht parneša, kad šiomis 
dienomis Vengrijoje įvyko slap-

X PETROGRADAS, bal. 21. — 
Didieji Rusijos kunigaikščiai 
pavedė laikinos valdžios žinion 
apie dvidešimtį milioijų akrų 
žemės, šitos žemės jų “savini
nkams” nešdavo daugiau nei 
dvidešimt penkis miliomis rub
lių įplaukų kas metais. Jų ap
dirbimui kunigaikščiai laikyda
vo apie 80,000 darbininkų. Ka- 
sžin, ar iš geros valios jie atsi
sakė nuo tokio riebaus kąsne-

betgi laiku susekta ir 
dams nepavykę pravesti 

savo pienų.
Kas jie per vieni — praneši

mas nesako.

Pereitą naktį Washingtone gau
ta nepatvirtintas p ra nešimas, 
butent, kad Rusija padariusi 
laikiną taiką su Vokietija. Va
dinasi, muštai bus pertraukta ir 
prasidės tarybos.

LygMi tokią jau žinią aplaikė 
ir kita Pietinės Ameriki 
blika — Argentina. 
Press žinių agentūra 
kad toji žinia atėjusi į 
Aires per Ispanijos legaciją iš 
Rio De Janeiro.

Washingtonas tečiaus atsisa
ko patvirtinlį tą pranešimą. Ga
utos iŠ Suv. Valstijų ambasado
rius Petrograde žinios liudija
nčios priešingą. Nežiruint, kad 
tarpi* dabartinės valdžios ir da
rbininkų bei kareivių atstovų ta
rybos nesą sutarties, vis dėlto 
karė busianti tęsiama.

Talkininkų diplomatų .rate
liuose betgi nerimaujama. Spė- . ■#
jama, kad panašus dalykai ne
išvengiamu budu turės privesti 

ie dar didesnės suirutės rusų 
g<rinijOje ir — naminės karės.

uos 
svietiškų kainu C c

dalykams.
Kol mare, kaip skelbia kitas 

pranešimas, susirinko miesto 
rinkoje apie 5,000 darbininkų ir 
čiajaii išrinkę savo atstovus pa
siuntė juos maisto komisijos 
posėdin, pareikalauti, k; 
didintų duonos porcijas 
sako, įniršę 
lę datų 
btuvių

LONDONAS, bal. 21. — Ofi
cialus Londono pranešimas sa
ko, kad gen. ' Maudes pulkai, 
veikiantįs Mesopotamijos fron
te, dar ‘sykį sumušo turkus. Pa
lei Shatt-el-Adheųi upę anglai 
privertė turkus apleisti stipriai 
įrengtas pozicijas ir atiduoti 
jiems 1244 belaisvių. Anglai 
jau persikėlė per upę ir toliau 
užpuldinėja besitraukiančius tir 
rkus. r

marma torpeda> 
mes nuleidome t 
lis ir pradėjome
Sumbarinos komand’erius p 
i epe šauti i gelbėjimosi valtis 
Kulm i Įiirciviai liko užmušti**

PETROGRADAS, I^al. 21.
Generoląs Gurko, komaįįdierius 
vakariniame fronte, įleido į ka
reivius atsišaukimą, kur sako
ma, kad? rinkimų teises kariuo- 
incnci,/tręštai ii*pašalinimas vjr- 
resniųjų* veikiančiosios armijos 
generolų ir oficierių, kas dabar 
praktikuojama kareivių taryba, 
galį privesti prie labai negeisti
nų pasekmių. Gen. Gurko nuo
mone, visa tai ‘demoralizuoja 
veikiančiąją armijąVifc Silpnina;
jos pasipriešinimo jiegą linkui į narys garsiojo Haagos tribūna 
pnęšo. lo.

PETROGRADAS, bal. 21. — 
Laikinoji Rusijos valdžia va
kar paskelbė naują karės pas
kolą. Ji pavardyta laisvės fon
du. šiandieninės telegramos 
skelbia, jogei randasi nemaža 
liuosanorių, sutinkančių skolin
ti valdžiai pinigų. Begiu vienos 
dienos jau esą sudėta 1,250,000,- 
000 mil. dolerių.

NORĖJO IŠ^PROGDINT 
KAPITOiįlUMĄ.

'T

Nepavyko.

nešimas is kondono sKeibia, KM 
valdžia nutarusi konfiskuoti vi
sas tas dirbtuves, kur išdirbama 
maisto reikmens. _

BALTIMORE, bal. 21. — Va 
r kardinolas Gibbons paskel 

bė katalikų arcivyskupų laišką 
šiame balandžio 17 d. į vyku 
šiame jos susirinkime Washin* 
gtone ir pasiųstą prezidentui Jų kčliynės l^šąs apmoka taiki

To Susirinkimo pir- ndji Rusijos valtjižia.



Santakiškis

IŠ kariško dieninio MANUFACTURING DISTRICT BANKCENTRAI

STATE

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu Citizens Slate Bankviską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

tikrina visišką saugumą jos depozitoriams

Kazimieras Gugis

J J'M-ielis Balius

DOUGLAS' PARK AUDITORIUM, Ogden ir Kedzie Avenues

Pradžia 7:30 vai. vak Muzika nar. I. E. MAKAR
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NKKKLPLATED 
TRlMMlNGf

Porceloid 
Lined

vai. vaka- 
pradžia 2 
iki vėlaus

apart visokių pamarginimų bus, sulošta* trijų veiksmų t rage di j, 
įspūdingas

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGO! ir BURNSIDeJ

Irauge su 2 
vieta, ir 

traukti 
Namo 
vieton

kluone: didele

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

uz pi-
Krautuvė atdara iki 9 vai. kožną

Bus 
mados kru- 
Įžanga 10c.

Miesto Ofisas:
127 K. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsy pinigus. Ši banka y-

Namų Ofisas: 
1323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Yzidorius
Shaikus

The Peoples Furniture 
Company

TELEPHONE YARDS 2721

OR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

SUVALGAI, BET KIEK 
SUVIRŠKINI.

Lietuviu flakaiirttĮ 
Krautuve

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE. -

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

Padėkite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
T Banką, kur žinoma gvaFancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
M padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite . 1

3 pfccentas pelno mokama už padėtus pinigus.
į Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

M Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare *

□ Skyriaus rūpesčiu, via pair nei 
LEGALISE) ŽMOGŽUDŽIAI“.

valdininkai n 
Peikia ii uam

I ietnvin Kolonija 
Wisconsine.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

.T. SLAZAS 
Te). Canal 3161 

Prof,_
i atsibuna kas panedėlį ir 
ą, 7:45,vai. vakare.
jpsiimame išmokinti šokti į

J. KLOWAS, 
Tel. Canal5270 

Prof.
šokia 

pėtnyči
Mes ; _

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika .L Keturakio.
.Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

1843 So. Halsted St., Chicago., 
prieš “Naujienų” Redakciją 

Burnsidėj ularninkais ir ketvergais, 
.1. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St. .

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

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., Vico 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 j 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.

simas, namines išlaidos, kaip be- 
matai virsta ne tokiu painiu, at
siminus tai, kad ne kiekybė ma
isto, bet geriausias tobulo virški
nimo suvartojimas jo turi pa
geidaujamą veikmę. Trinerio 
Amerikoninis Karčiojo Vyno 
Eliksyras pagelbsti virškinimui 
ir ugdo gyva s lybę taip, kad li
gos perams užpuolus, kūnas tu
ri visas priemones atsigynimui. 
'Trinerio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Eliksira yra geriausiu vai
stu nuo vidurių užkietėjimo, 
galvos skadėjimo, nervuotumo, 
gyvenimo permainos, vidurių su 
gedimo pas kalnakasius ir kitus 
darbininkus ir 1.1. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Trinerio Lininiui tas 
niekuomet nesuvylia suteikimu 
pageltos nuo ra matų, neuralgi
jos, suputimų ir tt. Kaina 25 ir 
50c. aptiekose, krasa 35 ir 60c. 
Joseph Triner, 1333—1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, BĮ.

(Apg.);

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

dokumentus ir popieras.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyrišky, Ir valkų ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Brovei- 4974.

fjfisas atdaras Iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

PERGYVENIMAI LIETUVOJ 
ANTRU KARES 

PUSMEČIU.
Musų tranšėja buvo sale po

zicijų, t. y. ne pačioje ugnyje, 
bet Šešupės pakrantyj. "Ten, su
lyginamai “bespečnai” tuno j o- 
me 24 žmonės.' Vieni visų laiką 
meldėsi prie Dievo, kili dejavo. 
Išsėdėję 14 dienų pradėjome 
kalbelius, tarties. Norint išbėg
ti reikia eiti per ugnies liniją, o 
ten* kas”žino, ar pavyks pras- 
prukti gyvais?

jau man silpna darosi 
dalijančiu, lėtu balsu 
viena iš motoru, v

—Visiems silpna, bet reikią 
kęsti ramino 12 metų am
žiaus Petrukas. Jam visi prita
rė ir taipgi raminosi. Bet tas 
paminimasis tik žodžiuose, o vi
sų širdyse — baime ir kančios.

Su vyrais da šiai]) be tai]), bet 
nusikamavusios moterįs tiesiog 
jau nebegalėjo ilginus kentėti 
toj drėgnoj ir salioj landynėj. 
Tas mus privertė, žūt but, — 
traukti tolinus nuo pozicijų; su
sirasti kur-iiors nesudegta tą-na- 

ba pasidaryt kitą tranše- 
i, prisidėti 
irba s u ša

mą, 
jQ ir 
daug 
lūšių viksvų ar kalavijų

Vieną naktį 
vaikinais apžiūrėjome 
kitą naktį visi manėme 
Liudvinavo pa ra pi j on. 
užeiti negalėjome, nes 
triobų kyšojo iš po sniego juo
di nuodėguliai, o Vieton sodno 
ir beržyno — riogsojo apdegę 

(Seka ant 5 pusi.).

Programui pasibaigus, linksmas snieginis baliušir skrajojanti kr
Inžanga ant šokių 25c ypataį.

Gerbiamieji Vientaučiai: Visikas mylite sceną 
gera proga panvityti nepaprastai gražų programą.

Dr-stės Lietuvos Brolių ir Seserų Am. J)ramatiškai-Muzi kalink 
apart visokių pamarginimu bus sulošta trijų veiksmų tragedija 
įspūdingas. Jis peYstato mums 1905 metų revoliucijos laikos Lietuvoje 
ko, bile tiktai įgijus garbę .ir turtus. Nėra žodžių aprašyti šio .......... .
vertę. Patartina, kad nei vienas neprąleistų šid3 progos, nes panašus veikalai retai tepasitaiko pamatyti

Viciic bxri.iAiu 1 _ O A -i.

Į IIIIIYSIS VALSTYBINIS BANKAS AN1 BRIDGEPORT!) t

"Lietuvių. Korporacija išinieravo 20,000 akrų žemes Narinelte pavie 
te, aplink miesto kur yra bažnyčios ir mokyklos; žemė labai der 
linga auginimui 
žų, bulvių ir kit 
gerą Raidą. Apie 
d am savo žemę i 
per cielus metus 
las, kada nedirba savo žemės. Gei 
gyvent tarp savo žmonių smarkia 
bažnyčios, mokyklos, arti miestų ii 
užklausdami kas link žemės kainos ir mokestk

Yra viena iš didžiausių Lietuviškų Rakandų Krautuvių Chicagoje, 
kuri užlaiko didžiausią pasirinkimą vsokių naminių rakandų (forn- 
ičių), kaip tai: pečių, lovų, stalų,s krėslų, komodų, ledaunių, karpetų, 
siuvamų mašinų, vaikų vežimėlių, grafofonų ir daugybę kitokių dai
ktų, kurių del vietos stokos visų negalime čia suminėti. Atsilankykit 
patįs ir persitikrinkit, kad musų tavorai yra geresni, negu kur kitur 
ir už pigesnes kainas. Musų kainos yra pigesnės negu kitų krautuvių, 
todėl, kad ši krautuve yra įsteigta ant korporacijos pamatų, ir ji yra 
užlaikoma ne vieno žmogaus, kuris užsideda biznį vien tik del savo 
pelno, bet ši krautuvė kaip ir visos korporacijos arba bendrovės yra 
užlaikoma kejių desėtkų žmonių ir yra įsteigta vien tik tam tikslui, 
kad palengvinus žmonėms nusipirkti sau reikalingus daiktus už pi
gesnę kainą. Tavorai musų, yra geresni negu tų krautuvių, kurios 
yra užlaikomos vienos ypatos, lodei kad kitos krautuvės perka men
kesnės vertės tavoms ir parduoda brangiau del savo pelno, bet musų, 
krautuvė, kaip buvo minėta, yra užlaikoma bendrovės, ir mes nežiū
rime didelio pelno. Perkame gerus tavoms ir parduodame tik su 
tokiu uždarbiu, kad padengti išlaidas ir užmokėti darbininkų'algas. 
Yra daug žydiškų krautuvių, kurios užlaiko Lietuvius pardavėjus ir 
skelbias esant lietuviškomis krautuvėmis, todėl gerbiamieji tautiečiai 
lietuviai, nesiduokit^ save apgaudinėti, pirkite sau reikalingus rakan
dus tikrai lietuviškųj krautuvėj, kuri yra užlaikoma lietuviškos ben
drovės. Musų krautuvė randasi po Nr. 1930-1932 S. Halsted Str. Tė- 
įnykitc lietuvišką parašą ant durų su žaliu frontu. Parduodam 
nigus ir ant lengvų išmokėjimų 
vakarą, Subatomis iki 10 vai. vakare

Laike tų mušiu žuvo daug 
valnų žinon ių. Pav. Pakirs- 
riuose Zakarjošių šeimynoje žu
vo 4 žmonės 
boms jie norėjo išleisti laukan 
da neatimtus gyvulius bet, vos 
išėjo į kiemą 1 žmones — krito 
nuo šrapnelių. Santakoje tapo 
užmuštas K. Mikalauskas. Jis 
buvo 
vokiečių granata sugriovė kluo
ną, kur jis ir žuvo. Liudvinavo 
parapijoje, Pasudones kaime, 
esant visai šeimynai duobėje, 
ant viršaus kritus plyšo grartifta 
ir ant vielos užmušė 8 žmones.

Skurstame savo tranšėjoje, 
žinoma, alkani, nemiegoję, pus
nuogiai, susirgę.

—Bus smagu, kuomet ateis 
pavasaris, gal vaina apsistos — 
sako kas tai iš musų tarpo.

—Nelaukite pavasario — per
kirto kitas balsas — tuomet vi
siems reiks lįst po veleną am
žinai; gal ir 
kam: nuo neužkastų lavonų pa
ges oras ir pakils cholera.

—Nekalbėkite apie cholerą,
— mal- 
pratarė

»R. 1. miNG
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diaarnoza ir Gydymas 
SpecialiŠka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ. 
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.

Visokių rų.šių vaikų vežimėliai, vyte
lių pintiniai ir skuriniai sulanksto
mu parankus išsivežti į parkus ai 
piknikus, nuo ....

!5.50ikisZ5

,Legališki Žmogžudžiai’ Balandžio21,’17
Trijų aktų tragediją iš 1905 metų revoliucijos laikų Lietuvoje perstatys

DR-STĖ L. B. IR S. AM. DRAMATIŠKAI-MUZIKALIŠKAS SKYRIUS
MELDAŽĮO SVET., 2242 West 23rd Place

Pradžia 7:30 valandą vakare.
Po perstatymo bus įvairus pamarginimai

Visiems giminėms ir draugams 
pranešame tą liūdną žinią, jog 
musų mylimas brolis
Izidorius Shaikus, persiskyrė 
su šiuo pasauliu po čielų me
tų nuolatinės ligos, kurią įgi
jo kovoj už būvį.

Laidotuves atsibus Balandio 
22 d., 12:30 vai. dieną, iš namų 
1901 Wabansia avė į Lietuviš
kas Tautiškas Kapines.

Užprašome į laidotuves vi
sus gimines ir pažįstamus.

Didžiam nubudime pasilie
kame, broliai:

Robertas ir Xaveras.

Pranešu visiems lietuviams ir 
lietuvėms, jog aš vėl atidariau 
krutamu jų paveikslų teatrą, po 
num. 3214 So. Halsted st 
rodomi naujausios 
tamieji paveikslai., 
ypatai, vaikams 5c.

Šiandien pradžia 
re. Ryt, nedėlioję, 
vai. po pietų ir tęsis 
vakaro.

P. S. Sekantį subatos vaka
rą ir nedėldienį, balandžio 28 ir 
29 d., los lietuviai artistai. Pla
tesnius apgarsinimus tėmykite 
sekančios savaitės ‘Naujieno-

Visokio didumo Ledaunės varau- 
niai padarytos ilgai užlaikančios 
šaltį, nuo..........

$5 Iki $35

g sis vakaras Kuriame 
s veikalas \ ra labai 
dsižvclgdavo snl ine- 

norint pažinti jo

am. Muz. Skyrius,

šitas puikus ąžuolinis 
supamas krėslas ..

1930-32 S. Halsted Si., ftl 7 r
CHICAGO sbl.lJ

• samdom 600 darbininkų musų lentų plovykloms, 
taigi daugelis fnrmerių eina darban j .šias pjovyk- 

proga tiems, kurie nori apsi
augančio.] kolonijoj,. kur yra 
rležinkelių. Rašykite luri.mis

,’isokių javų, kaip tai: rugių, kviečių, miežių,, avi-
ikių daržovių. Javai, galima parduot taipspat už
100 familijų jau čia yra apsigyvenę. Ales parduo-



Subata, Balandžio 21, 1917.
> L....— I Į. ................. /

8

MoasGnuzniM

Reikalauki 
tc Klein 
Bros, stam 
pų. Jos y- 
ra vertos
pinigų.

Antra Savaitė Musų Pavasari= 
nio Atidarymo Išpardavimas

Didelis supirkimas Moteriškų ^40 j| J| 
Pavasarihių Kotų ant pardavi- > | / /Į /Į 
mo po ............................................ i L m * I"

The Weinirb

lių sutaupant trečdalį ir dau
giau

$15, $16 ir
$19 vertės
viso vilnonio Poplino, Serges, 
ir Vilnonio Velour — geriausio 
naujo audimo.

ružavų,

Stailės apima 45 ir 48 platumo

lenktais kalnieriais, šilkiniais 
diržais modeliai ir tt.

Jus busite užžavėti tomis puikiomis skrybėlėmis 
Antra savaitė musų atidarymo išpardavimo rakandų 

Musų Skrybėlių skyrius yra perpildytas puikiomis naujomis

MOTERIMS SKRYBĖLĖS po $5.00.
Kopijos naujausių aukštų kainų modelių

Milan papuoštos 
kraštais ............... $5-00

MOTERŲ SKRYBĖLĖS 
Puikiai pasiūtos skrybėlės su
svirusiai ir įvairiais n nfl 
kraštais, $4.Q0 vertės, MM 
tiktai ,.. ... v o».

ž A V ĖJ A N č I OS S K RYJI Ė f ĖS

puoštos akso- 
mo kaspinais g /
ir vainikais . . JL • fl Cr

Atnra Savaitė Musų Atidarymo 
Išpardavimas Rakandų.

Parduodama už grynus pinigus arba lengvais išmokėjimais.

L®*! i

Valgomojo kambario setas, Co-

Korespondencijos
RACINE, WIS.

! 100 kp. vakaras.

gė prakalbas drg/ Stįlsonui.
Publikos buvo susirinkę viso-

nuosekliai, su tam tikrais paly
ginimais aiškino darbininko

išnaudoja kapitalistai. Net ir 
tie žmonės, kurie neapkenčia

S. Namui suaūkauta $58.45.

Du Broliu.” Lošikai savų už-

ketvirtas veiksmas, nes nekurie

kui savo uždavinio.

mažų kolonijų lietuviams

n oi ogų ir deklamacijų.

va ms už gera išlavinimų vaiku
čių.

Malda” ii
padeklamavo
3 monologų

vienas

Well — koks biznierius, tokia 
kalba. Kurmis.

SIOUX CITY, I0WA.

Numirė J. Urbonas.
Balandžio 13 d. numirė SLA

nas, kuris paliko dideliame nu
liūdime pačia ir 18 mėnesių

Velionis buvo pirmeivis, neap-

kttomel jis numirė, tai darbi-

r

MASYVE BRESINė LOVA 
Coonial pastovai puikaus pie
šinio— 't virti pastovai. 2 co
lių įkamšais ii'HH f?/lį 

satinu midi- / / Hi | 4 
rbta ........................ 4 •<JV

tas iš tikro ąžuolo, ištiesiamas

taikant prie 
stalo, tikros o

remonijų nepripažino, -bet pa

nį “palaiminimų.” Palaidotas

Extra paikus veilokiniai Mat- 
ras;u, su imperial kraštais, pili-

12.50yra geriausio 
darbo po

J ZL! J.L ZJ •« *

heliais kuokštais. Plieniniai
springsai. Apmušta su De
levan skūra, IMT «r.M.A*.r.‘6’ 18.75

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzle 8902 
Paulina. Tel Western 15 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

* ♦ H * Km * W * M *
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO ’ SĄSKAITA CHICAGOJE.
■augioje ir tikroje Bftnkoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 

Po priežiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 
. . ir taupymo padėjimų.

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vlce-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vlce-prezidentas
PADĖJIMAS >.
PERVIRŠIS ■ 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II., E. OTTE

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

Co. virė prez. T. Wilce Co.
J OZE F SIKYTA .

kasterius. ., . .
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALBAMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Cu

OTTO K U BIN 
prez. Atlak 

[Brewing Co

gėlių nešusiems

Walaika

vienas iŠ pir-
111

kojų jau atsiskyrė su mumis.

Lietuvos Jaunikaitis.

Redakcijos Atsakymai
Drg. P. Kutra. — Rockford,

Iii. — Anie lai tilpo anksčiau

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 — nauj us

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko ( naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
Esu praktikavęs 37 .metus 

tą darbą.’
SO, HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. , 
CHICAGO. ILL. f’

Kuomet Jus Iraustotes- 
Ar jus kuomet rūpinatės 

apie gesą?
, Kuomet jus krautysites mes uždarysime
, gesą senoje vietoje ir atidarysime jųsų naujame name 

tą pačią dieną. Išsivirsite pusryčius senoje vieloje; bus 
gatavai apsišviesti naujame name, arba išsivirti vaka- 

/ rienę pirm negu išsikraustysile vęžinją.

tiesas bus uždarytas ir atidarytas ar jus 
ten bukite ar ne (jeigu raidas galima bus gauti nuo agen
to arba namo prižiūrėtojo) be mokesčio, be rašyto už
sakymo, be kontrakto, be jokio formališkumo, apart le- 
leionavimo. .

Šis patarnavimas yra po jūsų pačių ko= 
mauda per telefoną ir—buvo per daug metu, be mokes- - 
čio ir be klausimo. Patarnaujama greitai ir tikrai; da
gi 'mes kas sykis bandome pagerinti. Taigi, šiemet, mes 
prašome jus pagelbėti mums pagerinti išanksto prane
šant savo kraustymosi pienus.

Pranešimas iš anksto už- 
tikrina greitą patarnavimą
Persikraustymo laiku mes turime daug- 
giau negu 250 išlavintų ir patyrusių vyrų, kurie uždaro 

< ir atidaro gesą del persikrausiančių šeimynų. Praeitą 
met jie uždarė ir atidarė gesą beveik del 200,000 namų. 
Balandžio ir Gegužio mėn. tiktai; jie išpildė rekordą 
daugiau negu 10,000 j vieną dieną.

Mes nereikalaujame trįsdešimts dienų 
pranešimo, arba /largi dešimties; atliksime j keletą die
nų. Krtomet jus žinote dieną, kurioje perkraustytojai 
ateis (kadangi prieš keletą dienų jus tai darote) tiktai 
patelefonuokite mums. Pašaukite Wabash 0000, klaus- r 
kite Aplikacijos Departamento, ir pasakykite, mums ko 
jus norite. Mes viską atliksime, padarysime.

The Peoples Gas Light & Coke Co.
Michigan Ave., ir Adams gatve.

Telephone Wabash 6000.

gy || j | | BI SAUGI
| PASIDĖTIEM 
g Saugiausias pinigams 
gį STATE BANK of CH11 
s pasidėję viso $11,972, 
s siekia (langiaus 1
= Šio banko tvirtumą par 
= apyskaita. Apyskaita,.! 
J kas turi : .

Pinigų ant rankų ii 
g— ; . Užtikrintais bo
= čiamais grynai

. Duotų paskolų ant
statų ...............

« Galima pasidėti banke j 
lerio. Mokama 3 nuošir 
Taupojnasai banko sky 

= vakarais nuo 6 iki 8 vai

= State Bank
Vidurmiesčio Bankas, ! 

= La Salle ir Washing
g Priešais

ŪMAS . |
S PINIGAMS -g 
pasidėti bankas yra

CAGO. Žmonės turi čia g 
000, o banko resursai 
taip $37,000,000. , > g 
odo ką-tik paskelbtoji 
outent, parodo, kad ban- 

c bankose... $12,542,000 =
ndais, greit paver- . 
s pinigais ...  $1,233,000 =
deramu už- —

.................... $23,000,000 |g 
pradedant nuo vieno do- = 
ntis.............................. a

rius atdaras Subatom is =

of Chicago , 
'air kalbama lietuviškai. 
ęton gatvių kampas 
City Hali '
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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 geria- 
sia iv derlingiausia žemė del ukininkystės.

; ** " Clark County, Wisconsin^ valstijoje yfa vienas^iš geriausių ir
; derlingiausių plotų ežmes 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 tukstančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farmų. Norintis pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokestį agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

P. CONRAD
F'otografisas.

Mes traukiame 
paverKsluš 'dieno 
mis ir yakąrais, 

Uaunavedžiams 
duodame kuopiu 
kiausias dova
nas. -Darbi) at- 
liekain gerai ir 
pigiai.
31® S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Dr. Ramse
• AKIU SPMCIMOTW

akiniu*, e«w-frPrirenka visiem* tinkamu* 
nu o ja ir patarimu# duoda Jykat 
769-88 Milwaukee Ave., arti Chlcaaa Ava. 
IsbiML 
rut

VALANDOS’ Nuo • ilnrU DrJ 
NadlHomh mjp • Išryto Iki i H tofeW

Muzikos Mokyki
Smuiko, Piano, Mandolinos, Gitaros, Balalaikos, Korne
to ir 1.1. .

Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis iš-

Mokinama: Kctvergo ir Subatos vakarais nuo 7:30 
iki 10 vai. Mdrk White Square Park svetainėj, ant antrų 
lubų. Mokytojas p. E. M1RONKO

Vaikų Dienine Globa
Parengė ........ *

Bazara su Šokiais ir Visok. Įvairumais
SEREDOS ir NEDĖLIOS VAKARAIS, Balandžio 25-tą ir 29-tą 1917

MILDOS SVETAINĖJE, 3112 So. Halsted Street C
Kviečiame visus atsilankyt ir užtikriname, kad busite užganė

dinti, ir ateisite antrą kartą. Bus proga pasilinksminti ir išlošti 
gražių dulkų, taipgi Sušelpsite viršminėtą Drajigiją. Visus be skir
tumo kviečia KOMITETAS.

VIENATINI8 REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORJUS ANT BRIDGEPORT©
VYRĄMS IR SCJAUGIEMS

Akiniai aukso r^mvoee nuo $8.00 Ir <u- 
gŠčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyk<.. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- 
gi^s, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
lt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas .uždyką, jei prrlti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, jei sal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil
psta, netęs k ilgiau, o jieškok pagelboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma su
kiniai uždyką. Atmink, kad mes ko4- 
nam gyirantuojam akinius ir kienkie- 
nam gerai prfrenkam.

S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAL Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al «eu 
draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., (UICAGO, ILL.

Patarimai Dykai |
•fl'Jl Vyrai ir Moters i

■ (SS "^^^0 Pasitark su Dr. ROSS, | 
W ištikimu gydytoju. <|

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo-
J damas i rankas naujų ir nepatarusių g

X daktarų. Mums malonu patarti šio T
dienraščio skaitytojams, kad jie gali. g

I pasitarti su Dr. Boss dykai. - Jis yra J
0 H fex- iŽok senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- I
WMnMmnibi jąs specialistas Chicagoje. • •

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pads- g 
ryti gero diagnozo ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis n'eiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis. J

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš jvairh) Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas D r. Boss. # x i

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, .vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero g 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike1 jo dvidešimtties keturių metų pra- ■ g 
klikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių

j.:iitiii»iiMiiieiiril-|ririiMiiMniiiii i.r l    i    "1——«r—’ —   

r 914 Pagerintas 606
Be skausmo, be peilio

sveikatą.
SpectaiS"-

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
,Medikali-

ntai.

| ‘ DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn SU Kampas 
Ž Monroe St., ... ............ .  Chicago, Ill.
8 506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto.g Silpni, nervuoti, sergėt ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener- X giški ir sveiki.g Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas senąI ištikimą specialistą.g Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 

dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Pancdėlio, Seredos, 
Pėlnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

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

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rsg- 
gi-X ir pilno jrengimo BacteriologiAka la
boratorija ir Kraujo Egzanainacijn ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai at
siimsiu gydyti jųsų ligą, jysų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit 
tikrą specialistą ir ne prie imituotųjų. 
Tikimas specialistas neklaus jus, kur jumi 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet ji» 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg. •

Paimk elevaterj. Kambarys ĮSI. 
Prieš Nori h A nu ri< a n Cafe.

39 So. State St., Kampas Monro*. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
rc. Ncilė I i i d 11 i s nuo 10 ryto iii 
1 vai. po pietų.

m. ir"_Dr. Renier
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir motery ligų 
Chroniškos ligos vvrų ir motery vra pydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLES. INKS’] t,1, PILA O, KILAI .)< L NERVU ir SKIP 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

ŲžsisenSjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydyti) pacientų.
Visiems viena kaina.

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

duodu kuinas UŽ 
ii)i;ni)nq pagal jų- 

;dę. Niaikvokite 
tuojaus rašykite 

Kulbuma pas 
mane lietuviškai ir Irn

. ,Valand<»s priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. NedėJium ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.
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NAUJIENOS
ilhe ILithunaunulan KMiIy News

revoliuciją buvo pasižymėję, 
kaipo atžagareiviški arba

sijos žmones remt Tuolaiki 
nę Valdžią tiek, kiek ji darys

vadžioti — reikia kas nors vei

Dtenrašfis Amerikoje
XMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
•* & Kasdien, ikskirlant nedeldienius

Užslaakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 
mtų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hlcagoje metams $6.00, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams 
Pusei mėty ..........................
Trims mėnesiams..................
Dviem mėnesiam..................
Kanadoje, metams ..............
JEuropoje, metams ..............

$5.00
$3.00
$1.75
$1.00
$6.00
$7.00

Firsl Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday

• v TRC

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

Outside Chicago, by mail, one
year ..................................   $i.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III
ItalytoJų ir korespondentų praSome siunčiamus išspausdinimui laiki^iš- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
graurdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
jmliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
|MM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ferf, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
M Ir išsiunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo Ičšoms apmokėt.

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

( Tter/aA-ef/os Straipsniai
■i—•—»

Patriotine 
auka.

kaišioja socialistams patri
otizmo stoką, o tuo tarpu so
cialistai dažnai duoda dides
nės tėvynės meilės pavyz-

’trio ta i.
Imkite Pasadenos,

Ta organizacija pasiūlė ka
irės ministeriui didelę auką. 
Socialistai yra darbininkai, 
todėl jie neturi nieko bran
gesnio, kaip savo “darbda- 

' yius”, samdytojus. Ir jie pra
nešė karės ministeriui į Wa- 
shingtoną, kad jie aukaują 
tuos savo samdytojus karės 
reikalams.

Laiškas, kuriame šitas pa
triotinis pasiūlymas - buvo 
padarytas, skamba sekamai:

Kares Sekretoriui, Wash
ington, D. C.

Gerbiamas Pone.—Mes, 
Pasadenos, Cal., socialis
tai, kurie sudarome žymią 
samdininkų dalį Pasade- 
noje, ši'uomi pavedame 
musų ištikimus ir patrio
tinius samdytojus jų ša
lies tarnybai. Mes jaučia
me, kad dabar, kuomet, a- 
čiu jų pastangoms, tapo 

•paskelbta karė, jų patar
navimai bus suvartoti, ir 
mes prašome Jųsų naudo- 
ties jais visokiais budais, 
kokiais tik galite, ir bukite 
tikri, kad jie, kurie pirma 
taip patriotiškai kalbėjo, 
bus pirmoje eilėje kovoto
jų su priešu, net jeigu ir 
didelis pavojus jiems gra
sintų.

Musų samdytojai visuo
met tvirtindavo, kad jie y- 
ra daug naudingesni, kaip 
mes, ir tuo pasiremdami 
jie reikalaudavo sau mil
žiniškos dalies to turto, 
kurį mes pagaminame. 
Mes pirma niekuomet ne
sutikdavome su jais tame, 
bet dabar mes paimsime 
juos už liežuvio ir busime 
ramus, kad šaliai, besinau
dojančiai tokia smegenų ir 
kitokių gabumų gausybe, 
bus nebaisus jokie priešai.

Kad jų nebus namie, to 
niekas nepasiges, ir mes 
kaip gaminome pasaulio 
gėrybes, taip ir gaminsi
me toliau. Turime tečiau 
pridėti, jeigu dėlto, kad 
.mes nesinaudosime nuo
stabiomis jųjų proto dova-

lies, nes visu mūšų pasiga
mintuoju turtu, jiems ne
sant namie, mes pasidalin- 

. sime tarp savęs, sulig at
liktojo darbo verte.

4 Tikėdamiesi, kad Jus 
priimsite iš mus šitą didi 

I pasiūlymą, mes paliekame 
su tikra pagarba
Pasadena Socialist Party.

John C. Packard, 
organizatorius.

Matote, kokia milžiniška 
tų darbininkų auka. Bet tik 
darbininkai ir gali tiek daug 

i paaukauti tėvynės labui. Ki
ti žmonės tokio didelio turto 
neturi. Ką reiškia pinigai, 

įkuriuos bankieriai skolina 
valdžiai už gerus procentus! 
Ką reiškią amunicija, kurią 
/fabrikantai parduoda vald
žiai su dideliu pelnu! Ką rei
škia, pagalios, asmeniškas 

i tarnavimas arba patriotinės 
i giesmės ir patriotinis delnų 
plojimas, kuomet narsus tė- 

i.vynainiai krinta, kaip nui
lsės, mūšių laukuose! Tas 
viskas, palyginant su darbi
ninkų paaukavimų savo 
“darbdavių,” beveik nieko 
nereiškia. ,

Nes be bankų ir dirbtuvių 
dr be patriotinių jausmų ro- 

t dymo kiekvienas žmogus ga
li, iš bėdos, apsieiti. O be 
/‘darbdavių”, kaip žinia, dar
bininkai apsieiti negali. Tik 
darbininkai turi tokio neap- 
seinamo, užvis brangiausio 
turto. Ir jie neša jį ant te- 

įvynės aukuro.
O sako, kad darbininkai, 

kurie užsikrečia socializmo 
vnuodais, nesą patriotai! Ne
tikėkite daugiaus tais apkal- 
ibėjimais. Socialistai yra di- 
jdesni patriotai, negu kas ki
ltas, — kuomet jie remia tė
vynę taip, kaip Pasadenos 
draugai.

Rusijos darbininkai 
ir valdžia.

Tuolaikinė Rusijos valdžia 
(eina vis labiau ir labiau į 
.kairę. 'Paskutiniai radika
liai josios pasielgimai tai 
viešas atsisakymas nuo už
kariavimų ir anekcijų, pa
naikinimas tautinių ir tike- 
jiminių suvaržymų ir įstei
gimas aštresnės kontrolės 
ant senojo režimo (tvarkos) 
atstovų.

Rusijos valdžia daro to
kius radikalius žingsnius ne 
dėlto, kad ji susidėtų iš labai 
progresyvių žmonių, bet dėl
to* kad ją verčia prie to re- 

! voliucionieriąt Lvovas, Gu-

kiek ji darys 
visa, kas galima, kad užtik- 

bai naivu butų manyt, kad rinus Rusijos žmonėms iško- 
jų nuomonės ir palinkimai] votasias jų teises ir laisves, 
dabar staigu visiškai persi
mainė. Net ir profesorius 
Miliukovas ,kuTis ant greitų
jų perkrikštijo savo partiją 
iš “konstituci'onalistų demo
kratų” į “republikonus de
mokratus”, vargiai gali but 

ė paskaitytas nuoširdžiu šali
ninku tų reformų, kurias da
bartinei valdžiai prisei’na vy- 
kdinti.

Tuolaikinei valdžiai dik
tuoja susiorganizavusieji 
darbininkai ir kareiviai, ka
dangi ji yra nepakankamai 
stipri pastatyt savo autori
tetą “augščiau klesų”. Se
noji biurokratijos mašineri
ja yra neištikimas jai įran- 
'kis; o naują biurokratiją iš 
savo žmonių ji sutvert dar 
nesuspėjo. Policija yra pa
keičiama arba jau išdalies 

i pakeista piliečių sargyba, ku 
rioje veikiausia., yra stiprus 
demokratiniai, t. y. ne Lvovo 
ir ne Gučkovo rųšies, ele
mentai. Kariuomenė taip- 
pat nėra pilnoje valdžios ko
ntrolėje ; armijos komanduo
to jai gal ir butų paklusnus 
valdžiai, bet kareiviai ir da
ugelis oficierių turi savo or
ganizaciją, kuri eina išvien 
su revoliucionieriais.

iai politikai. La-

Tuo budu valdžia neturi 
beveik jokių prievartos prie 
monių, kuriomis ji galėtų 
pravest savo paliepimus. No
rėdama . įvykint kokį-nors 
dalyką, ji turi šaukties pilie
čių pritarimo arba kviesti į 
pagelbą tas jiegas, kurios 
sutinka jai padėt. Tomiš 
jiegomis yra dabar liuosno- 
riai piliečių komitetai ir vi- 
sų-pifma Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba.

Darbininkai ir z kareiviai 
vadovavo, žmonių sukilime ir 
jie padarė savo Tarybą tąja 
spėka, kuri pildo revoliucijos 
valią. Naujoji Valdžia paė
mė nuo senosios valdžios ti* 
ktai autoriteto formą, bet to 
autoriteto turinys — spėka 
— pateko į revoliucionierių 
rankas.

Štai delko tuolaikinė val
džia elgiasi ne taip, kaip gei
stų atskiri jos atstovai^ bet 

i taip, kaip jai prisako Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba.

Koliai Rusijoje gyvuoja 
šitoks dalykų stovis, revoliu
cionieriai gali be naujų suki
limų ir ginkluotų kovų, ap- 
turėt dar daug svarbių lai
mėjimų. Jie gali priverst 
valdžią užimt dar aiškesnę 
poziciją taikos klausime, jie 
gali priverst ją konfiskuot 
dvarininkų, bažnyčių ir klio- 
štorių žemes; jie gali privers 
ją per organizuot ir pastatyt 
ant demokratinių pamatų 
armiją, įvykint didelių socia
lių reformų ir tt. Kaip ma
tyt iš"telegramų, revoliucinė 
darbininkų ir kareivių orga
nizacija to. ir nori. Ir ko
liai .valdžia elgsis sulig ši
tais jos norais, tai revoliuci
onieriams, žinoma, nebus 
jokio reikalo versti ją. Gria
uti valdžią tiktai dėlto, kad 
ji yra buržuazinė, arba dėl
to, kad ji susideda iš Gueko- 
vų ir Miliukovų, butų nesą
monė. r -

Telegrama iš Petrapilio 
16 d. balandžio praneša, kad 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba s vienbalsiai 
priėmusi rezoliuciją, kurioje 
ji, “neimdama ant savęs at^

Kartu tečiaus toje rezoliuci
joje sakoma; kad “Rusijos 
proletariatas ir kiti revoliu
ciniai elementai, susispietu- 
sieji aplink Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybą, e- 
nergingai pasipriešins Tuo
laikinei Valdžiai, jeigu tik ji 
parodys kokių-nors atžaga- 
reiviškų palinkimų arba ne
norės pripažint Tarybos ko
ntrolės”.

Susiorganizavusis Rusijos 
proletariatas, vadinasi, ne 
tiktai stengiasi aštriai kon- 
troliuot dabartinę valdžią, 
bet ir yra pasiryžęs stot 
prieš ją, kada ji ims krypti 
iš vėžių, kuriomis ją stumia 
revoliucionieriai.

Kad tarp tuolaikinės val
džios ir revoliucionierių ga
li kilt atviras susirėmimas, 
tai aišku. Juo^ valdžia įgis 
daugiau galios, tuo ji' mažiau 
turės palinkimo klausyt re
voliucionierių; pagalios gali 
ateit momentas, kada ji pasi
jus esant pakankamai stipri 
pasiliuosuot nuo svetimus 
kontrolės." Prie šitokio mo
mento Rusijos darbininkai 
turi but prisirengę. Kaip 
jiems prie to rengties? Jie 
privalo stiprinti revoliucines 
jiegas: organizųotieš, šviest 
ūkininkus ir kitus demokra
tinius visuomenės slougs- 
nius, reikalaut tokių refor
mų, kurios užinteresuotų pla 
čiausias minias revoliucijos 
laimėjimais ir padidintų de
mokratijos intekmę kariuo
menėje, administracijoje ijr 
įstatymų leidimu įstaigose; 
jei bus ręįkąlo*Jgįd pakęistįdr j 
pačios valdžios sąstatą, ir tt.

Bet užvis svatbiausis Ru
sijos revoliucionierių užda
vinys yra kovot už taiką. 
Tuo tikslu jie privalo ne ti
ktai daryt spaudimą į savo 
valdžią, bet ir užmegst tvir
tus ryšius su kitų šalių dar
bininkais.

Ką šiandie-riUveiks susi- 
pratusis Rusijos proletaria
tas, tuo jisai — o kartu ir 
visų šalių darbininkai — na
udosis per dešimtis metų. 
Kas šiandie bus pražiopsota, 
to ilgai nepavyks atitaisyti.! 
Reikia kalt geležį, koliai ji 
karšta. <

Salėje, kurioje nors kartą ne
buvo leista laikyti susirinkimas 
be nurodymo aiškių priežasčių 

niekuomet netur but laikomi

tos, taip pašalpos progresyvių 
draugijų.

Tuomet jie skaitysis. šeiva.

piją. Tuoj gaspadiriė, automo
bilius ir kitos smulkmenos...

Aš klausiu savo klebono, ko
dėl Amerikos žmonės nėra taip 
ištikimi kunigams, kaip Lietu
vos. Jis sako, kad esą todėl tai 
atsitiko, jogei šliupas skleidęs 
bedievybę katalikų tarpe. Nors 
dabar Šliupas . bičiuliaujasi su 
mumis, bet jo vieton atsirado 
Mockus, kuris dar narsiau ko-

abejo, labai padidėjęs 
mas prekių svetur buvo svarbus 
Čia faktorius. Betgi vyriausias 
kapitalistų argumentas čia toks:
“Kad dabar mes turime 
tojų kur mums reikia ir

KAIP Aš LIKAU KUNIGU.

(Išpažintis).

latos lankydavau bažnyčią. 
Matydavau, kaip kunigai laiko 
mišias, sako pamokslus. Žiū
rint į tai man seiles varvėjo. 
Ot, kad galėčiau tapti kunigu! 
Viši gerbia: vyrai iš tolo mau
na kepures, o moterėles bėga 
bučiuoti jiems rankų.

Bet kaip čia tapus kunigu? 
Reikalinga daug pinigų. Maža

mažens pradėdavo niokyties. 
O tuo laiku aš jau buvau perso
nas, kad su vaikais mokytis. 
Ant laimės suėjau vieną gerą

jęs mano troškimus, jis patarė 
man važiuoti į Ameriką.
Amerikoj to stono lengva da- 
siekti — pora metu ir kunigas.
Ir nebrangiai atieina. Tokie ži
nia man ir dvasią užėmė.

Klausiu, ar suaugusiems guli-

į metus nežiuriama. Pradek

metu.
Linksma pasidarė. Pašokau 

į augšlį kokias penkias pėdas. 
B*’t kaip čia dasigavus Ameri
kon Turėjai;wvos 95 
Gi tuo tarpu žmones

rublius, 
sake, kad 
100 rtib-

suraminoTečiau, klebonas 
mane. Pasakė, kada gausi pa
ra])! ją, tai mokėk, kaip varyti 
biznį: jei daug turėsi pavapi j o- 
nų už savo patarnavimus imk 
nedaug, jei mažai — piešk, kaip 
už kviečius. Tokiu budu badas 
nereikės kęsti. .

Aš ir-gi manau, jogei mano 
amžiui kvailių užteks...

A. Garbukas.

Vagįs

Didžiuliai Suvienytųjų Valsti
jų kapitalistai pramonininkai 
jau 1915 nitais sudarė ploną, 

u
kai]) juo labiau apiplėšus šalies 
žmones. Sulig tuo savo pienu 
jie tais metais ir pradėjo savo 
plėšimo amatą varyti; sekamais 
ištisais 1916 metais jie stačiai

^!' I. 11 .... ....... !*i" i. ■ ■ a;......... .............—.....  '■*' 1

Skaitytojų 
Balsai.

Kur vienybė?

Jeigu ir didžiausia vienybe 
bus progresyyiškų draugijų na
rių tarpe atskirai — vistiek ne
galima padaryti labai didelio 
žingsnio linkui progreso, jeigu 
tarpe pačių progresyvių organi
zacijų nėra vienybės.

Karts nuo karto apsireiškia 
taip nemalonus dalykai ačiū 
progresyvių draugijų valdybų 
nesilaikymo vienybės, o tas de
moralizuoja visuomenę. ;

Imkime, kad ir salių samdy
mą viešiems parengimams. Juk 
dabar saliunininkai kam nori— 
persamdo sales, kam nenori — 
.nepei’samdo.

O pirmeiviškų draugijų val
dybos žiuri į tą saliunininkų pa
sityčiojimą (arba pataikavimą 
darbininkų priešams — kuni
gams) ir atsideda ane Dievo va
lios. T

Jeigu pirmeiviai nori, kad sa
lių išnuomuotojai iš jų nesity
čiotų, pav., Cicero ir kitur, tad 

nosies

lių. Nedaug trūksta, bet ir tu
nu kas neskolina. Buvau net 
beketinąs iš Eidkunų į Berliną 
pėsčias traukti, alc paskui per- 

eičiau savo sumanymą
Greftti laiku artimame iniės^- 

įvyko a Reidai. Nutrau- 
Atsistcjau ties klebonija, 
^ažių kunigėlių Nue- 

I ]tm prie Tvartų. Šust dyla daug 
karietų ir arklių. Tuo tarpu 
pradėjo skambinti pamaldoms. 
Žmonės nutraukė bažnyčion. 
Likau vienui vienas. Ot sakau, 
Lnr proga įsigyti porą rublių. 
Nieko nelaukdamas ištraukiau 
iš kišehiaus aštrų peilį ir nu
pjoviau arkliams uodegas. Ro
dosi, apie 20. Radau maišą. 
Sukišau jas. . Patogiu laiku 

j nusprukau pas žydelį. Už uo
degas gavau apie septynis xub- 

k liūs. Vadinasi, yra pinigų ke
lionei.

‘Važiojo. Pinigų tik-tik ište
ko užsimokėti už kelią. Susto
jau New Yorke pas savo’ gimi
nes. Neužilgo gavau ir darbo. 
Mokėjo po $2 į dieną. Ėmiau 
taupyti pinigus. Sykiu su ma
nim gyveno 7 vyrai. Visi geri 
katalikai. Su manim gulėjo 
vienoj lovoj jaunas vyras. Jis 
uždirbdavo po $5 į dieną. Bu
tų nieko sali — tik mėgdavo 
laikas nuo laiko įsimaukti. 
Kada.parcidayo įsikaųšęs, tai su 
drabužiais ii’ atsiguldavo lovon, 
žiūrėk, rytmetį ant lovos ir yra 
pora nikelių. Man tas pravartu. 
Pagyvenęs porą metų aš sutau
piau $600.

Pradėjau moty ties kuniguos- 
, daug ken-

lelvj 
k’c u.

Istijos pačios stojo europinei! 
karėn, tasai piešimas, be abejo, 
pasieks augščiausio'laipsnio.

Daug apie tai buvo kalbėta, 
daug rašyta. Faktai betgi tik 
dabar išeina aikštėn, kada kor
poracijos paskelbia savojirane- 

• Šimus apie savo apyvartas 1916 
metais. 

* *
Daugeliui žmonių 1916 metai 

buvo labai sunkus. Kainos iš
kilo į padanges. Daug gyveni
mui reikalingiausių daiktų — 
pieno produktai, javų, mėsos ir 
bulvių *— menkiau apmojka- 
mieji/d<ari)ininkhi stačiai nebė- 
steTigė įpirkti, Nuomos pakilo. 
Drabužis, avaline ir kiti daiktai 
baisiai pabrango. Ir koumet 
daugelis žmonių vis labiau ir 
labiau grimzdo vargau,' Suvie-v 
nytųjų Valstijų didžiuliai ver
slininkai tais 1916 metais džiau
gėsi tokiu pasisekimu, tokiais 
milžiniškais pelnais, kokių jie 

,dąr niekados pirmiau neturėjo.
Štai keletas pavyzdžių:
The Diamond Match kompa

nijos apyskaitos parodo, kad 
per 4916 metus ta kompanija 
pelnė arti 4 milionų dolerių, o 
tai yra dvigubai tiek, kiek ji bu
vo pelnius 1914 ir 1915 metais.

SlossvSheffield kompanija 
1916 metais turėjo grynų paja
mų arti 2y2 miliono dolerių, 
Luomet per trejus prieš tai me
tus jos pajamos siekė, apskri
tai, tik apie 900 tūkstančių do
lerių metais. - - /

American Woolen kompani
jos pelnas 1916 metais parody
ta 8 inilionai ir 200 tūkstančių 
dolerių; tas pelnas yra trimis 
milionais doleriu didesnis ne

žmones gatvėse ir 
remiasi tokiujau argumentu. •

Žmonėms šie laikai labai sun
kus, ir jie vis darosi sunkesni 
Kainos visokiems daiktams kįla 
nepalyginamai greičiau, ne kaip 
algos. Daugelio daktų, kurie 
pora metų atgal skaityta gyveni
mo reikmenomis, dabar daugy
be darbo žmonių tiesiai fiebepa- 
jiegia nusipirkti. Tatai žmonės 
kenčia vargą ne tiktai Nuropok 
bet kenčia jau ir Amerikoj.

Žmonių protuose pradeda vir
ti? Senosios jų nuomonės, se
nieji supratingai -tapo sujaukti,, 
sugriauti, bet dar jie laiko ne
turėjo atsikvošėti ir savęs susi-

Vi šok ios

Žmonių minios grimzdą skur
de, o plėšikiškos šalies ekono^ 
minės j i egos tuo pat laiku sku
binas krauties sau neapsakomų 
pelnų.

Didis visuomenės kriįs nieka
dos dar tai]) aiškiai neparodė 
šiandienės ekonominės ir visuo
meninės organizacijos sistefnos 
neleųitumo, kai]) dabar, — sys-, 
lemos, kuri vienai mažai žmo
nių dalelei leidžia tukti iš nelai- 
ųiių ir vargo kitų žmonių. Va
gis! Plėšikai! Žmogėdos! —- 
kraunantjs sau milionus pelnų 
iš savo artimo nelaimių ir var-

Informacijos
Pilietybes klausimu.

1. Aš neesu šids šalies pilie
tis, bet mano vaikai čia gimę* 
Ar jie yra Amerikos piliečiai?

z 2. Ar, man nesant piliečiu, 
bet sunui čia gimus, jis gali buf 
šios šalies prčzidcntas? —F. 
Keblaitis, Detroit, Mich. '
Atsakymas:

1. Taip, kad tėvai ir nepilie-
čiai, bet čionai gimę jų vaikai 
yra piliečiai. * •

2. įstatymiškai, gali.

Vedimo “laisniai.”
Gcrb.: — Malonėkite paaiš

kinti, kiek laiko yra geras apsi- 
vedimo laisnis (license), jeigu jį 
išsiėmus del kurių nors priežas
čių tegalės vestuvės tenka ati
dėti ant toliau? — M. T., Steger, 
Ill.
Atsakymas:

Vedimo “laisnis” geras tris
dešimts dienų. Tam laikui pra
bėgus, jei norima vesti, 
“laisnis” imti išnaujo.

na.
čiau, bet galų gale išsipildė ma
no svajonės. Aš kunigas...

Gaunu kamendoriaus vietą 
pas kleboną Storapilvincką. 
Brač, apsivyliau. Amerika tai 
ne Lietuva. Čia žmoneliai iš
didesne — nenusiima ‘ kepurių. 
Be to, ir klebonas bosauja. Ot 
jo gyvenimas tai man patinka. 
Turi pingų, gražią gaspadinę... 
O aš — nieko. Dar laime, kad 
vyčių kuopoj randasi neblogų 
“murzelių” vyčiukių. šir
dis atsigauna, kaip nuo raugin
tų kopūstų...

Ką darysi — reikia kentėti. 
Bet neužilgo, manau, ir aš pradė
siu gyventi, kaip reikia. Tik 
duok Dieve greičiau gauti para-

arti 5% miliono didesnis nekaip 
jos pelnas 1914 metais.

American Sugar Refining ko
mpanijos atskaita parodo, kad 
ji turėjo pelno 1916 metais dau
giau kaip 9 mill onus ir 756 tū
kstančių dolerių, kuomet 1915 
metais jus pelnas buvo arti tri
jų miliorių dolerių, o 1914 me
tais tik truputį daugiau kaip 2 
milionu ir 700 tūkstančių dole
rių. /

Pinigų siuntimo reikalu.
Girdėjau, kad žmones siunčia 

pinigus į Rusijos bankus. Sako, 
kad galima už vieną dolerį nu
siųsti tris rublius. Žinau, kad 
kaikurie lietuviai jau pasiuntė 
po kelis šimtus ir tuksiančius 
per Rusų konsulų. Koųsulas, 
sako, užtikrinęs pilnai, kad pi
nigai nueis ii' kad naujoji val
džia už juos atsako. Bet aš bi
jau. kad neatsitiktų tai]), kaip su 
Mexikos valdžia. Pat norėčiau 
žinoti, ar galima užsitiketi nau
jąja Rusų valdžia šituo dalyku? 
■— K. Matelis.
Atsakymas:

Tai tik keletas pavyzdėlių tų 
milžiniškų pelnų, kokių tuivjo 
tais sunkiais 1916 metais di
džiulės pramones, užsiimančios 
rupinimu reikalingiausių j ų
žmonių gyvenimui daiktų.

Siaučiančioj i karė — tai ge
riausias pasiteisinimas tiems, 
kur plėšė žmones keldami kai
nas ir kraudami sau milžiniškus 
pienus. Į visa ką atsakymas — 
“kare!” Aiškinimas dalyko 
“gaminimo ir reikalavimo” te
orija žmonėms nelabai supran
tamas ir nelabai intikiiiamas. Be

sto, kas dar gali atsitikti.
riau nesigundyt pralobimu, nau
dojantiems Rusų pinigų kurso že
mu stoviu. Kas-gi gali užtikrin
ti, kad tas kursas dar labiau ne- 
nupuls? Geriausia, kas turi 
kiek susitaupęs pinigų, laikyti 
juos čia pasidėjus saugiuose 
bankuose, arba pačių taupa- 
muosiuose skyriuose.

(iC ♦

Skaitykite ir Platinkite



Išakriško. dieninio

Kaip
Marga kelione

Hnumatizmas Sausgalė

Kaina 25c

EAGLE RIVER, WISCONSIN

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS
AM.

1553 Milwaukee Avenue

Mes rekomenduojame Jį

rt<$i yra Jūsų proga dabar y

47-ta gatvė, kampas Ashland Avenue 
Musy turtas virš 7 miliony doleriy

moteris /’.'iii js 
APMOKĖSIMI 

• te jusi) alsilyt?

Pasidėjinųui 
20 metų. K i- 

$39.50

irba ru-

$65.00

čio giltine.
Praeidami pro kitus kaimus 

matėme tokius pat reginius.
Kadangi visi laukai buvo ap

kloti sniegu, tad, vidurnaktyje, 
buvo šiek tiek šviesu, tuo labiau, 
kad Lazdijų girių pusėje švietė 
platus gaisrų pažarai.

(Bus daugiau).

Darbo gali gauti kada tik nori, vasaros ar žiemos laike,-prie musy kompa
nijos. Musų kompanija užlaiko darbo agentūrą, kur pastoroja darbo jau
noms mergaitėms ir vaikinams vasarnamiuose ir kitose vietose. Musų kompa 
nija parduoda viską ant lengvų išmokėjimų. Tai yra geriausi ir puikiausi vie
ta visoje Amerikoje del farmų. Atvažiuokite ir pažiūrėkite savo akim ir pa
sikalbėkite su lietuviais farmeriais.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

M. J. AUGULIS, yra lietuviškos kolionijos direktorius, jis atsakys į jųsy 
visus klausimus kas link musų žemės ir pardavimo.

Prisirengkite išanksto 
su ledaune “Ice Box”. 
Mes turime visų mierų 
ir visų ryšių už visai že
mas kainas, jus mokėsit 
vėliau daugiau, kuorfiet 
užeis karščiai. Pama
tyk jas dabar po

Nesikankykitė Savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačių 28c. - . v

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

Knyga :"šALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydytieSr kai
na 50c.

Nepirkit farmų kur klimatas yra—kad kaip žmogus nuvažiuoja, turi sirgti ir 
mirti. Nepirkit farmų.kur žemė yra vien tik smėlis. Nepirkit farmų tenai, 
kad kaip nusipirksi fjfrmą, busi nelaimingas. Pirkit farmas nuo Sanborn Co. 
Eagle River, Wis. Kaip atvažiuoji čion pirkti farmos, gauni ko geriausį pa
tarnavimą. Kaip atvažiuoji čionai gyventi, jeigu nusiperki farmą kur nėra 
namo, x kompanija duoda narną mieste uždyką pagyvent ko] pastatys jum ant 
jūsų farmos. k f įį. p

vieton 21 viensėdžio ūkininko 
triobėsių — matosi laužai nuo- 
c’įėgulių bei geležinės dal 
biojo ūkės inventoriaus 
temomis, praeidami pre 
vieną'kiemą, tik

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis išėgzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščlm
W kuomet pranyksta re

) gijimas.
tWįy JT Mes vartojame paf# 

įhitą Ophthalmometer 
xTpatinęa doma atkrei

< ™ piama J vaikus.
Valandos: Nuo H ryto Ud B vakaro; teriUffil 
cnt* nuo 10 Iki 12 dlan*. "
. 44411 B. ASHLAND AVJS8U, kaM*M AT IMi

Atvažiuokite ir pažiūrėkite kaip musų lietuviai gyvuoja, čionai yra lie
tuvių kur gyvena jau 16 metų arba kiek mažiau. Du Petrušaičiai gyvena jau 
čia ant farmų 16 metų, Du Adomaičiai jau devyni metai, ir daugiau jaunesni. 
Pažiūrėkit kiek šiemet perkasi farmas: Simanas Zironis, iš Sioux City, Iowa, 
kovo 20 dieną nusipirko 40 akrų; Petras Federowiczis, iš Cleveland, Ohid, 
kovo 29 d. nusipirko 80 akrų; Tonis Balsis, iš Akron, Ohio, balandžio 4 d. nu
sipirko 40 akrų; Antanas Zapalskisir Juozapas Galinis, iš Duquesne, Pa, ba
landžio 12 d. nusipirko po 80 akrų. -

EVESK1O 
^MOKYMĄ 

čia rali išmokti Anrlų kalbos nuo pradinį 
HeI augiausiai, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugAt, 
Matematikos, Istorijos, Uot^ral i Jos, PolitiA. 
Ekonomijos, Knygvedyst&s,DaIliaraMio, LaL 
fckų raiymo, Prekybos teisių ir tt. Čia call 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA UETUVIšKAL

3106 SaHaĮsted SLChicafc

sudegė lig paskutiniam kurt) ga
liui ir 4 mažulėliai vaikučiai, 
vienuosč marškinėliuose atsi
dūrė ant sniego.

Vienintelis išsigelbėjimas — 
jeigu apielinkėje užsilieka nors 
viena trioba ir žmonės gali naš
laičius priglausti

prim yda m i 
dą — senai 

išmirusios kartos viešpatiją...

Musų kolionija yra tarpe puikių ežerų ir upės tekančios stačiai miestan. 
Gali atvežti miestan ką tik nori v-andeniu. Pasistengkite įsigyti farmą, dar 
yra užtektinai laiko del pradėjimo farmos šį pavasarį. Parduodam po 40 ak
rų ir daugiau. Jeigu nusipirksi 40 akrų, įmokėsi tik $250; daugiau’ nereiJFs 
mokėti per tris metus.

Nebūk suvadžiotas!
T Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 
ns nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar- 
Ąjusi vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 

A^jimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri-

šis masyvis seklyčios setas susideda iš trijų šmotų, juoda 
sva tikra skūra, ir geriausi plieniniai springsai 
tose sankrovose reikalauja $85.00, musų kaina 7.

Šis didelis pilnos micro?? Go Cart 
vežimėlis su augštu gobtum ir dide
liais guminiais šynais. d* o 
Šiam išpardavime lik ..

SERGANTI ŽMONES
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kią daktarų ir vaistų ir jie manęs 
neišgydė--

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

i sveikas.
Kiekvienas sergantis asmuo no

rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyti po darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba nedėlios 
rytais.

FRANK MILIUS,
4545 So. Honore St., 1-mas augštas, 

Chicago. (apg.)

DR. M. HERZMAN
I * R U S I J O S

Gerai Jietuvinmu žinomao per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojaa, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X*Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 18th 
8t. netoli Fisk Kt.

VALANDOS
6 8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Kiekvienas' vyi 
kin iškaščių, MES 
DAS. 
vima

DEL KO BRANGSTA
Už tai viskas brangsta; kad ant farmų permažai žmonių gyvena. 
Pirk tuojaus farmą, ati nesibijosi miesto brangumo.
(^a dvi farmos parsiduoda veik pusdykiai, nepraleiskit progos.
40 AKRŲ FARMA, 25 akrai ariamos, kita ganiava su jaunu mi

šku, žeme gera, juodžemis, biskj prie smėlio, auga viskas, tričbos 
vidutines. Randasi tarpe lietuvių, ir prie gero kelio. Kaina $800, 
tik $250 įmokėt.

80 AKRŲ, tarpe lietuvių tik viena mailė nuo inieshikb, žemė 
pirmo pirmo sorto, su moliu maišyta: yisoki javai auga kuogeriau- 
sia; 50 akrų yra ariamos, 5 akrai kviečiais apsėta, 25 akrai dobi
lais apsėta. Triobos visos geros, stuba nauja, tvartai geri, puikus 
sodas ir tt. Randasi palei didelį kelia, kur pro šalį daugybė lietu
vių į turgų važiiio'ja. Ta farma yra verta $7000.00. Kas dabar 
greitai pirks, bus galima paimt už $1000 su mažu įmokėjimu.

Taipgi 3 namai parsiduoda pigiai.
2 pag. medinis po 6 kamb. Ramios $24. Parsiduos už $1600.
4 pag. medžio ir muro. Ramios $33? Parsiduoda už $2400
4 pag. mūrinis namas po 4 kamb. Raudos* $42. Kaina $3800.
\ įsi parsiduos už visai mažą įmokejimą.

nam- 
Prie- 
kiek- 

poroje vietų 
pastebėjome po vieną dvi trio- 
bas, bet žmonių nesijautė.

Kresnitsko triobos kokiu lai 
stebuklu liko nesuardytos ir ne
sudegintos. Nė viena davatka 
nesakė, kad tai Dievo apveizda, 
nes Kresnitskas — vienintelis vi
same kaime bedievis. Jų šeimy- 

yveno tvirtame

Nuo 10—12 plotų, ir 
Telephone Canal 3110. 
3412 S. Halstėd Street 
8—9 ryto, tiktai.

Užlaikau vaistus iš \iso irto. 
Išpildau r<‘<ptuH kaip Aincri 
Los taip ii Eurupus daklaių. 
Išdirbu vaistus sa\o laborato
rijoje ir atsakau už jų ge rumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles. <’
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krosą arba per expresą.
A. K ART A N AS, 

Aptiekoriua ir Savininkas
8203 S. Hakted St. Chicago, Ill 

Tel. Drover 8448.

K'ikiuriMl, »r tie išteptai Lletave* »r 
Aneeriloe Tai viena tini Ii»-

tutiika aptieJka ir Ma—arini
at VU vaJatijoj. GyduaU* *«Wt W- 

til pasaulyj yra vart*j*m»*. Ga
ili raikai*nt per UUhwk • ai 
• la eiprea*.

K. Sidlauelcin 
▲gUekorios >r

SOUTH BOSTON, MASK

HfliSTEI! FURNITIM C8.
1936-1938 So. Hatsted St.

. 2-ros tltirjs j žiemius nuo 20 tos gatvės.
Rakandai, Karvėtos ir Pečiai

GRYNAIS PINIGAIS AR LENGVU IŠMOKĖJIMU
Ateikite 'ir pamatykite mus pirm negu jus pirksite. Mes ga

lime sutaupti jums pinigus ant kiekvieno daikto, kurį jus pirksite. 
Musų pasirinkimas yra didžiausias ant West Sides ir musų kainos 
yra žemiausios. .

Čia yra keletas musų specialių
Ponas*ADOMAS SH1LING1S dirba dabar su mumis, jis pirma 

dirbo pas Klein Bros. Jam bus malonu pasimatyt sti jumis musų 
sankrovoje.

iją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo-
t aš jums pasakysiu ar jus galite būti tikrai išlytas.
lūs nesuagiŠite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit, 

p „"z::“ 11 ~ \ 2 " 1_ 2 “S " “ !! ‘ parankumo mano ligonių aš turiu
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir šla- 

įųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa-
Pasikalbėjimas ir Patarimai dykai.

Prof. Doctor Boyd’ 
Specialistas 

ill SOUTH UEARBORN STREET,

SANBORN COMPANY *
C-o Lithuanian Colony Director “Gausa”,

Pion*: Yardtt 481V

Or. A.R. Blumedhai

” Suv. Valst. historijos
” Geografijos
*’ Pilietystės
” Politinės ekonomijos
” Dailarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietą. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
3106 S. Halsted St. Chicago.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

DIDŽIAUSIS VALSTYBINIS BANKAS 
NUOŠALIAI NUO VIDURMIESČIO

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! - Ją išdirba 

Mentholatum Co. -Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o .padarys veidą tyru ir akaisčin 
baltu. Toji mostis išima pigimus 
raudomis, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį <lo 
lerį indėkit į laišką.

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

Ši tikro ąžuolo komoda, ap 
skričiu arba kert uotu dide 
1iu veidrodžiu visur par 
duodama po — ęn (jc 
$14, pas mus..

Vėjas ausis “svilina 
keliai dantukais kalena 
rįs klumpa ir vėl.kėlėsi 
ine visas paslaugiu 
tinus kelionę, nes 
nesucyptų kulkos..

-Einam per

Didelis lengvas tikro ąžuolo 
supamasis krėslas. Tvirtas 
ir parankus. $5.00 vertės 

šianu' iš- (f O 
pardav. 
utnotgTOMoo

-—Oi, kaip tai but gerai, kad 
dabar čia but nors vienas arkliu
kas? Juk tiek daug mažų vaiku
čių, taip pavargę moterįs; Die
vas žino, ar mes galėsime puš- 
koti per sniegą ar ne? — taip 
kalbėjo vienps iš vyrų, besitai
kant traukties tolinus nuo mūšio 
vietos.’- '

Vos sutemo, apielinkėje šau
dymą si s a psis toj o, k a re i vi ų-ž val
gų būreliai kur tai išsislapstė, ir 
mes, šiaip taip apsiskuduriavę, 
tykiai išlindome iŠ dluobės-tran- 
šėjos ir pasukome Liudvinavo 
pusėn.

Visur sniegas neišbrendamas.
Maži vai- 

Motc- 
Deda- j 

kad pagrei- 
baisu, kad

nigai Auga
Daleiskime, kad jus pradedate nuolatos taupyti pinigus ir taupysite per 

penkis metus, atidedami x
■ . $1.00 i savaitę pirmą metą

, • i $1.50 j savaitę
$2.00 Į savaitę
$2.50 j Savaitę
$3.00 j savaitę

antrą metą 
trečią metą - 
ketvirtą metą 
penktą metą

Po trečią procentą sudedant kas p usm^tj jus turėsite $548.27 
Neatidėliokite—bet pradėkite taupyti dabar. -

Vien Ką mes jirasys 
larp jųsų draugų ir 

šakučių, 6 si alavų š 
ir vienos cukrinyČi 

pagarsėjusios Rodgers ko 
tančlliB šių setų. Buk pirmas savo apielinkėje Įsi;

NEATIDeLIOK. I.šsikirpk kuponą ir piFiųsk

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Anglų kalbos

’* Lietuvių kalbos
° Aritmetikos
ft Knygvedystės
” Stenografijos ,
M Typewriting

STATELY UNIVERSAL

ŠIS EXTRA DYDŽIO Virtuve 
čius su aukštu šildytoji! 
vieta. Gvarantuotas anl 
tos krautuvės prašo 
$50, musų kaina . .

viečiame atsilankyti.
‘ /

Priešpačtool’isą.
Chicago, Illinois

na visą taiką g 
mūriniame skleĮ 
nelaiminguosius senus, mažus, 
ir sužeistus kaimynus. Pav. 
Dambrauskų:vą paėmė vo
kiečiai, motina vėliaus taip-pat 
liko Vokietijos pusėj. Namai

į 1 M1MJNGIAURJA JH GKStlAtTSIA 5

5 l.lkM’VIBhA 1

Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 
yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano specials 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir nioksliškiausių 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 aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

A A viMktviuyu, kiti hcLm!!
Kode! nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, loirs gab suteikti jums 
pastovias pasekmes į trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
į sveikatą. >

uomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami 
,r ; ių. r. • --------

AŠ ne s'p’ėlioju, bet surandu ‘ w
ip galima trumpiausią laiką.’ Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti j 
ai jrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpatarimai dykai. Kviečiame atsilankyti. F

„ ©
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Motry w

$45.95

J. B. AGLINSKAS
$55.00

2310 W. 22nd PL CHICAGO, ILL

TURĖKITEAlenaKulis Furniture House

Šokių Mokykla

Palsied Si Tel. Canal 6417

Martin Potokai kKiK4moxyk»

OFISO
Union,

ORKESTRĄ173S
apmo

ATEIKITE 
PAS MAWE
TUOJAUS

$2.00 
$5.00

2.50 
$1.75 
$1.00

NUO
KRAUJO
LIGŲ

no tris.

Kostovskaf Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

3147 S. Halsted Street 
Tel. Drover 8674.

300 Broadway, New York, - Barrister Bldg., Washington, D. C

Akušcrkti PROF. DOCTOR COATES

prie Ghi- 
po jos at~ 
nuo laika

tssip
žmonių, tai tik’uosiu yog “Nau
jienos” pasieks kiekvieną kriti u- 
čiu-rubsiuvi ir kurie bei kurios

Kadangi “Naujienos” yra <li- 
iausis laikraštis ir labiausia 

įtinęs tarp lietuvių, darbo

Barzda.—ir dėka

4647 So. Halsted Str**i, 
Kampas 47-Tob gtv., 2-r»s

Telephone Droxer 21H

Pirm, kol pirksi Pečių 
pamatyk šit%‘“combina
tion” su gesu jr angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo dalių, stikli
nės duris arba baltos, vi
durius gvarantuojame* 
nuo išdegimo ant 5 me-

Chicągos lietuvių Kriaučių 
reikaluose. -

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

HALSTED SI.. CHICAGO 
■Kn( antrų lubų.

ras mano prašymą, unijos rei
kaluose.

Chicagos kriaučiai! (lera: 
žinote kaip vyrai taip ir mote- 
rįs, jog vienintelė musų galybe 
prieš darbdavius yra vienybė

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del Vyru ir moterių.

Ai’ slinka, jums plau
kai?

Ar pražilę j u su plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti

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

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, ir prosinam greitai ir pi
giai. . Tel. Canal 7*70. 
1700 So. Halsted St., Chicago.

linsat U C *!»■•*•**
Sp««d»1t»taa Motmiikų, Vy^iių h 

klikų, taip*! Lig*.
OFISAS: 1W» Ml’w»vk»« i**.

Kampas North Av«. tMk
VALANDOS: «:M Iki 1« 4krtl| 

um Od i b ra iii * nJm

Mano reikalavimai 
einami

kantjs ligoniai yra užtikrinti
NUO.1U h- GYDAU vfa)iii y luiikcw

Baigusi Akušerijos keiejpją: ligai prak 
tikavuM) Penngyh anijo* Hospital esc b 
Philadelphijoj. I’ageknūn^ai patarnau
ju prie gimdymo Uždyką duodu rodi 
"Dokioge ligose moterim* ir mergt

Kalbu lietuviškai, angliškai, ra- 
lenkiškai ir slavokiškai.

I ' t I»Į.lt 1'0)1., '< S'■ '» X

DABBININKE! *
Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip didelės garbės vertas esi? 

DABBININKE!
r

Tu savo pūslėtomis rankomis padarai lą viską, kas pasaulyje 
gražiausia ir puikiausia yra; tu išstatai didžiausius miestus, tu pa: 
darai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, prikasi 
anglių, nutiesi gelžkelius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, kaip 
valgomųjų laip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pasaulį 
rėdai ir maitini — štai kokios tu garbės verias esi?

O tuo tarpu tu pats kenti šaltį ir badą Todėl, jei tu-nori žinot 
kas tavo garbę pasisavino, ir atvo visu geru naudojasi ir per kokią 
kovą tu privalai 'savo garbę apgint, — tai užsirašyk vieną iš darbi
ninkišku laikraščių Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirupjna 
darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami tiktai del išnaudojimo, 
del klaidinimo darbininkų arba del darbininkų priešų naudos. To
dėl, jei esi darbininkas, neprivalai*remti kitokių laikraščių, kaip 
tik darbininkiškus!

AMERICAN STATE BANK 
Kampas Blue Island Ave., Loo mist 

ir 18-tos gatvių.
Atdaras: PanedėUais, Kctvergais ir 

Subatomis iki 8:30 vai. Vakare.

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

$5.35

8A1.UTARAS CHEMICAL INSTITUTION
Žolėn nuo visokių Jdoffumt).

P. J -B ALTRENAH. PROF.

I Mes Išrėdysim dusų 4 Kambarius su Geriausiais į 

t Rakandais už $35 likusius ant lengvų išmokėjimų J 
f Ncjieškok kitų bargenų 
| rime didelį pasirinkimą Pečių
Ž Prisiunčia m ta vorą į visas dalis miesto

Jus galite juos turėti. KiekTiwa#^ 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar fuę 
pavienios, senos ar jauuae* 
Sies skoliname del Stocky 

šapos ir dirbtuvės darbininku. 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom# i fe 
minutes.

Paskola ant rakandų — | H *>- 
landas.

M-čs taipgi suteikiame paebe^it 
ant pianų, sankrovos Įrengto^, 

\ <-žiu IŲ.
bile kilų užtikrinimų. Mae

Phone Canal 1256.
rnauc.ko svel, 1900 So. 
r kampas ,19-los gatvės.

Ateik į vienintelę šo
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški.. Vaikinas ar merginti ne 
mokantis šokli neturi savyje links- 
'miniu; mos gvaranliiojamc, kad iš
mokinsime j trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk. kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
į pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 

atsibuna kas panede- 
Pradžią 7:45 v. vak. 

myk viętą. Muzika po vadovyste 
BeYnotavicz. Mokyljpjas .1. K. Bu

dis ir pagclbinirikai.

yra visiems pji 
kaip turtingiems taip ii 

beturčiams.

del pt>ų p a ra n 
išmo& i na 
drabni lu
DR£

Aš užrašau sekamus laikraščius:
Kovą” — Savaitinis laikraštis, kaštuoja metams ........
Naujienas” — Išeinantis kasdieną, kaštuoja ................ ..
Laisvę” — Išeina du kart savaitėj, kaštuoja ...........................
Keleivi” — Savai!ins laikraštis, kaštuoja ...................................
Kardą” — Mėnesinis illiustrimtas žurnalas, kaštuoja ...........

Darbininkiškų laikraščiu cirkuliacijos GenerAlis agentas
J. B. AGLINSKAS

Ž TEL. Canal 2118 ' Ž
į Dr. A. L. YUŠKA S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS S
mK 1749 So. Halsted St., Ch’cajo, III. A 
0/ Kampas 18-tos gatv.

JOS GAIRE ISAUGITl

PLAUKUS

savo išnaudotojus.
Bet, pirm negu veikus unijos 

nariai-narės turėtų rūpintis, 
kad ta unija butų gera, kad jos 
valdyba butų atsakanti, kad li
nijos reikalai butų gerai vėda* 
mi ir tt. Kaip tai įvykinti? 0- 
gi lankau ties į kiekvieną unijos 
susirinkimą ir atidžiai sekant 
bėgančius reikalus.

Chicagos kriaučių darbdaviai 
nemiega: jie tyrinėja musų spė
kas ir atidžiai seka unijos mi
lingus, iš kurių jie gali labai 
lengvai nuspręsti musų susior- 
ganizavimo tvirtumą.

A. C. W. ol* A. lietuvių 269 
skyrius, kur narių randasi apie 
500 
lanko tarpe 30 ir 50 narių. Sar 
mala juk tokią skaitlinę paduo 
Ii, ar ne? Bet aš nekaltas: je: 
gu tamstoms nesarmak 
cbalatiškai atsinešti linkui 
organizacijos, lai man nėra sar
matos parašyti teisybę.'

Seka n lįs susirinkimas A. C. 
lietuvių skyriaus 

ks bal. 21 d. sulinio j, 
vak., Basliinskio svet- 
8 SI. Kiekvienas na- 
narė malonėkite ateiti 

ir kad a įsi ves tu mėt nors po ke
lis naujus narius prisirašymui.

A. C. W. oi’ A. L. S. Uniios

ženklas Rankos
Chicago Clearing H 

Narystė.
Bankus tiri klausančius 

ciigus Clearing House yra 
sargia priežiūra. J.aikas 
bent sykj j metus, (Jearing House 
revizoriai nuodugniai ištjria sava 
bankų stuvj ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgaged ir kitos apsaugos per- 
iiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos, 'l'iktai tikra apsau
gos verte gali but knygose papodytau 
Abejotina tvarka arba atsargumas* 
yra ncdaleidžiamos. .Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausius ir saugiausios 
bankus gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestais pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
ną Clearing House banka nesuban- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing; 
House bankos viena kitai pagelbsti.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
Ta po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmis ir išduoda penkias pilnas

*<*«^»<Fg^g>*****W^W 
t Dr. Povilas Žilvitis S

CHIRURGAB V
3103 So. H s luted Street *V
e). Drover 7179 A

VALANDOS: 9 11 iSryto; T
2 5 po pietų; 6- 9 vakare.

GYVENIMAS: 3341 S. Union Are, ■
'J'el. Yards 537. X

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. ,Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BRNIĮRA su manim PASIKALDĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir manb PATARIMAI yra Ufc- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrina mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiŠkam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim 
manykit.
specialistas del ligų žmonių 
mai yra perbrangųs, kadangi 
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinant} 
taikymai galima visuomet padaryt 
jinio. Mano geriausiu - paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi aš 
LIGONIUS

ir ne- 
kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 

kad mano reikalavf- 
mano reikalavi- 

susi,- 
del užmok ė- 
yra faktas. 
Visi atsilan 

EGZAMt
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SiUT B-U
RUBUS,

JšinOK liuiUK- j)i< • hno, 
B1U formų sinti ICnGilCte* 
tu» *vba aprėdalus. O** 
kiekvienam, kim Ufl.trv 
Valandoa dieną arh* •*

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. *

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
5'35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamūr
ių oyerkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50. ‘ ”

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 i S. Halsted St., Chicago, WL

K0V>. . _ s 
s 1 u v 31 c *81

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas meta išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos. |

Pinigai sudėti šitoje įlankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bondus po $1JĮ0.00 ir $500.00

. šis bankas yra atsakančiausfc lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkiS-

arklių 
šių ir 
nepaisome ką jus turite arbt 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musą mokestis inaMfMBH 
šia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvo
čiame jus pasiteirauti musų 
manymu, patirti, kad mes 
t inime**niūsų pranešimus.

LOCALLGAH

atHiifc išgelbėjo nuo vurginKnėlų Il*ų ?
Hiitcris AA per prneitUb 4 metus 

v.,', rik gyva. AA kentėjau nuo nevi- 
rii.iinv piKv ir dispepsijoa. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistai suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
ekaustnai, rėžimas, gurgimas vidurių. Oiey- 
itflfi suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose 

N^ifkur aš negavau pagellx>s del savo sveikato* 
Bei kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit 
leris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų 
nisdėjau gerai jauaties, gerai valgyti ir dirbt 
fi.s.darė smagu viskas. Per 6 mėnesius «U 
savu paveiksiu nebegaliu pažint ir paHkat 
laiminga naudodama Salutaras Bitter i a. Kak. 
na $1.00. Galima gauti Reresniuoee s ai iu nuo 
• r ir aptiekose. o kur negali gaut, kreipkis i .

M A K1 \ . 
Aladino n p 
850 
PATEK.

SILPNI ®i SS^Sfk
NERVINTI gW?
SERGANTI W hHL
DAmm COATES atgabeno j šj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtum pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Beri i no 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. Neatidėliokit, ateikite Šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytu vyry -Tai mano reputacija

Ar randas plalskotos, 
niežas odos galvos?

vattSliajlflEy \ Ai’ pllnkl, bei pra- 
dedi plikti?

Ai’ kenkia kas 1J 
Prieš zirydymą. aukščiau pasakytu Il

gu,, tai stenkitės apsau 
guoti jos. ITžsakykėte iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar- 

slūgo specialisto, kuri- 
oje randas įvairios ži- 
nios: JfcaM

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
-—Kaip užlaikyti svel- •
katą, ir bauginti 
kus.—Ir kaip tai i p e n - 
k i us savi t is turėti gra- 
žius plaukus.-žili plati- kai ' . - -
vones nuo užganėdintu ■
klię.tu. ’ Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI. į
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
IVffwIHMwSEKfel gyduoles CALVACURA

Hčžs suląiko slinkimą, plati-
refiBCSEfl ku prašalina, plaiskoles

ir Uugina gražius plan- 
bus Už hi centu arba 

’ < terasos markėms prlsi- 
JįgOHML ustus sykiu su Jusu

_-<j^SrSSwk- antyašu. Męs išsiuče-
kiekvienam dolor- 

Ine dėžutė Calvacura— 
OS N. 1 ir knygų! o 
“Teisybe Apie Plau- 
kus.” Išplaukėto že- 

fioštoio savaite mlau atspaustą, kuponą, Bestojo savaite. Jr fliuakete šianden.
UNION LABORATORY, Box 431, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

■> Box 431, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del 

kejimo kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N, I ir knygute “Teisybe Aplo 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
justi antrašu.).

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

PASlkALBfiJIMAI' IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
• 430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

.... Ti .l-r 4 ' -r J ■■■■
■
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Rengiamasi pradėti 
valyti Chicagą.

NAU

CHICAGOS ŽINIOS
“BIRUTĖS” PAKVIESTAS, CHICAGON ATVAŽIUOJA PIRMU KARTU

CICERO, ILL.

Klerikalai, kaip muilo 
prariję.

Balandžio 19 d. Cicero’s teis
mo salėj atsibuvo teismas vie
tos socialistų su klerikalais.

Klerikalai, gavo tiek muilo, 
kad jie jo ilgai negalės nusi
plauti nuo savo akių. Nors tie 
musų priešai stengėsi visokiais 
budais prieš teismo akis meluo
ti nebūtus dalykus pramanyti, 
kurių niekuomet nei dd. J. Ma
tulis nei aš, J. Aceris, ne neina
nčiu dary ti; nors tie musų prie
šai' net jškaitę, net drebėdami 
stengėsi mus Apšmeižti, apjuo
dinti prieš teismą ir valdžią, 
yienok toks jų smarkus įsišoki
mas atnešė jiems patiems tik 
blogo.

Jųjų tas “milžiniškas” pasi
darbavimas—šuniui ant uodegos, 
o mes likome visai išteisinti. 
Mes netik kad likome išteisinti, 
bet musų teismas nebaudė ne
įžiūrint į tai, kad mes ir prisi
pažinome, jog dalinomės plaka
tus, kas tik jų skaityti norėjo 
ir kas ėmė.

Musų apgynėju buvo advoka
tas K. Gugis iš Chicagos.

Reiškia, Ciceros klerikalai 
jau gavo vieną smarkią Atauši
nę. Vienok tai dar neviskam 
galas. Jeigu klerikalai užsima
nė laisvės žodį varžyti laisvės 
Šalyje, reikia tikėti, ne* 
ilgai jiems taip seksis. Jau pri
ėjo ožis liepto galą, — dabar 
priseina sakyti “plumpt” — ir

Tą pačią dieną ir toj pačioje 
vietoje atsibuvo teismas šąryšyj 
-su nesenai ištikusiu ir jau apra
šytu “Naujienose” gaisru. Dė
lei to buvo kaltinami draugai A, 
Liutkus; A. Lingė ir St. Tveri- 
jonas. Jie taip-pat liko išteisin
ti.

Kalbamieji draugai ir negalė
jo būti kaltais, kadangi jų skun

minėtieji draugai trauks juos į 
teismą už apšmeižimą. Drau-

>įne taip-pat
J. Aceris.

AUKOS “ŽIBURĖLIUI.”

Surinktos balandžio 17 d. 
1917 m., M. Meldažio svet. 
Chicago, III.

K. Kipšas................. $1.00
T. Aneliunas....................50

x B. Juknevičia................1.00
1.00 
1.00 

. .50
• .50

Bilius . .
Tuskenis
/Klek n a

RALIUS
Lietuvių Pasilinksminimo 

' Draugiško Kliubo 
Indiana Harbor, Ind.

AUDITORIUM 
IGrapewine ir Michigan

NEDĖLIOS VAKARE, 
7 Balandžio 22, 1917.

avė-

Prasidės 5 valandą vakare.

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuves iš visos ąpielinkės.

Su guodone, Komitetas.

N. Vilimaitis .
M. Vilimaitienė

. .50 

. .50 
.--.50

> 1.00 
. 1.00 
.. .50 
.. .50 
. 1.00 
. .50 
» .50
* 1.00
* 1.00
> 1,00 
. .50

* 1.00 
.♦ .50

1.00 
. .50 
?...5O 

1.00
* .50 
1.00

. .50 
.50 

1,00 
.. .50 
, 1.00 
. .75 

. 1.00 

.. .50 
.50 

/.50 
. 1.00
ž. .50 
. 1.00

A. F. Kazlauskas.............50
J. Urbonas................ 1.00

f

J. Gediminas.............1.00
A. K. Karoblis.................50
J. B. Aglinskas......... 1.00
A. Morkūnas........... .  1.00

S. Kikas .

P. Kuosaitė .... 
A. Kulikauskaitė 
J. Dagilis...........
A. Adomonis .. 
S. Srinkevičia ,.
S. Mauslen........
Fr. Povilaitis .’..
T. Da arnikas ... 
J. Kilikevičia ..
J. Petraitis........
Fr. Prusis.........
P. Rutkauskas . 
Lilija Žilvičiute 
A. Brūzga ....
K. Karalius ...

K. Miškunaitis
Fr. Sarkauskas

A. Padcreckąs .
J. Gudilis..........
B. Nauinajtiška .
Fr. Valaitis .... 
M.' šlalus...........
A. J ūsas........... .
V. Motiejūnas .. 
F r. Kniškas .... 
E. J. Degučiai ... 
J. Kriaučiūnas ..

Viso ,$41.75
.. 9.75

Viso kartu .... $52.00
A. Ambrazevičia.

P. S. Priduotoji atskaita šlu
buoja, gal tūlas pavardes p. A. 
Ambr. praleido. — Red.

CICERO, ILL

Kunigai iš kailio neriasi.

Dar kartą atsibaladojo čia die
vų kupčjus kun. Maliauskas su 
savo “konferencijomis.” Jis 
jas konferentuoja iš Padvos-

sėjęs konferentas dabartiniu

meluoti ir šmeižti progresyviš- 
kąją visuomenę mažai prbtau-

Balandžio 16 d. kunigo Ma
kausko viso vakaro misija bu
vo teškinama iš jo šventos bur- 
niukės vien tik apie M. X. Moc
kų. Matyti, kad jam Mockus ir

Maliaus-

—Garbė jums vyrai! Garbė 
jums moterjs! Garbė jums, 
garbė. Ir dar, sykį garbė! — 
kad uždarėte kun. M. X. Mockui, 
tam velnių kupčiui burną! Tad 
garbė ant garbių, kad laisvama
niams ir socialistams uždarom

da rbė jums visiems!
Balandžio 17 d, tas pats ku

nigėlis iškirto vėl naują triksą. 
Savo konferencijose pasakė:

—Broliai mieli, seserįs mie
los! kovokim su bedieviais! pri- 
sirengkime visi su j eis kovoti. 
Kur tik sutiksime kokius bedie
viui mokėkime kovoti ir už ko
vot juos!

Tai tik ir čia. Nagi kasžin, 
kunige Maljauske, kas atsitiktų, 
jei ir tie visi bedieviai imtų 
“kovoti” tokiu pat budu, kokiu 
tu mokini “kovoti” savo tam
su uolius? J. Aceris.

Didelis Metinis Balius
Parengtas CHICAGOS LIETUVIŲ PAš. KLIUBO atsibus

SUBATOJE, Balandžio 21 d. 1917.“
MILDOS SVETAINĖJ,

. 3142 So. Halsted St.,
Pradžia 7 tf vai. vak. Inžanga 25c porai.

Ke t vergo vakare Haines mo
kykloj (23 Place, netoli Went
worth avc. įvyko s tusi rinkimas, 
šauktas Y. M. C. A. viršininkų. 
Dalyvavo jame pora Y. M. C. A. 
atstovų, Haines mokyklos per- 
detinė, keletas ąpielinkės biz
nierių ir “Naujienų” atstovas.

Tartasi apie tai, kaip apvalyti 
nuo purvų, nors šiek tiek Chi
cagą, ypač tas jos ąpielinkės, 
kur gyventojai labiausia yra su- 
sikimšę. šiuo atveji! kalbėta a- 
pie valymo kompaniją distrik-* 
te, apimanČiame plotą nuo 16 
gatvės iki 26 ir nuo ežero iki 
upės. Vadinas, kalbėta apie 
valymo kompaniją toj apielin- 
kėj, kur lietuviai negyvena. 
Taigi, tiesioginiai ši kompanija 
lietuvių nepalies.

O vienok butų labai gerai, jei 
ir lietuvių apgyventose vietose 
prasidėtų kas nors rupinties 
kaip apvalymu, taip kitokiais 
pagerinimais. Ar nevertėtų to
dėl kokiai nors, tegul ir 18 gat
vės ąpielinkės lietuviškai drau
gijai pakelti pavasarinio valymo 
klausimą savo susirinkime? 
Apkalbėjus dalyką, draugija 
galėtų susižinoti su kitomis lie
tuviškomis draugijomis, o taipgi 
su tos apllenkes biznierių asoci
acija ir, pavyzdžiui, tokia Y. M. 
C. A. organizacija. Šitaip už
mezgus ryšius su intekminges- 
nėmis Amerikonų organizacijo
mis galima butų ne tik valymo 
klausiniu rupinties, bet ir pada
ryti spaudimą į miesto valdžią 
įvairiais kitais reikalais," palie
čiančiais ąpielinkės gyventojų 
gerbūvi. . N.

CICERO, ILL.

Pttvyzdingos vestuvės.
Čia apsivedė K. Adomaitis su 

p-le S. Lukšaite, šliubą ėmė ci- 
vilįšką. Vestuvės atsibuvo be 
jokio triukšmo. Susirinkusieji 
dratigai gražiai „ pasilinksmino. 
Buvo kalbama apie Rusijos revo 
liuciją. Visi širdingai pritarė

Draugas Adomaitis yra vienas 
seniausių Cicero gyventojų. 
Jis yra taipgi gabus veikėjas ir 
savo laike nemažai pasidarbavo 
vietinei LSS. 138 kuopai, o taip
gi minėtos kuopos chorui. Drg. 
Addmaitis priklauso prie vieti
nės LSS. kp. jau pef 8 metus. 
P-lė Lukštaitė taipgi priklauso 
prie minėtos kuopos ir taipjau 
buvo choro narė.

Linkėtina jaunevedžiams ge
ros kloties. K. Adomaitis turi

ware). K. Kaminskas.

Paraginimas jūsų 
kdngresmanems.

Illinois valstijos kongresme
nai Washingtone aplaikė nema- 

ve

rūpintų įvesti šioj šalyj visuoti
ną kareiviavimą.

Siunčia tas telegramas žmo
nės — vyrai ir moteris —• kurie 
geidžia priverstino kareiviavi
mo. Todėl, suprantama, kad 
žmonės, kurie negeidžia jo, ku
rie mano, kad šios šalies darbo 
žmonių interesams, minioms 
priverstinas kareiviavimas bus 
pragaištingas -— tokie žmonės 
privalo siųsti savo kongresma- 
nams laiškus ir tclcgramus su 
reikalavimais, kad jie nedaleis- 
tų įvesti visuotino kareiviavimo.

Talkininkų agentai šioj 
šalyj daro biznį

Talkininkų agentai supirkinė

gabenimui į Europą, padare pa
staraisiais dvim mėnesiais ke
letą milionų pelno. Amerikos 
bizniui tatai nepatinka. Gi pel
ną talkininkai padare sekamai: 
talkininkų agentai turėjo supir- 
kę didžią daugybę javų ir su
pirkinėjo daugiau. Bet šios ša
lies vertelgos ėmė kelti kainas 
perdaug augštai. Tad talkinin
kų agentai pardavė savo šupirk-

LIETUVIŠKAS MILIJONIERIUS
Šioje Nedalioje alandžio-April 22, 1917

PULASKIO SVETAINĖJE, 18tos Gatves ir Ashland Avc.
Pradžia lygiai 7=30 vai, vakare,_______  =:_____________PO DEBIUTO PUIKUS BALIUS !

Bostone ir apielinkėse Lie. Milijonierius prikėlė didžiausius triukšmus. Chica gon atvažiuoja ant 
SPECIALIU-“Birutės” pakvietimo. Tai bus pirmas, o gal ir vienatinis to didvyrio atsilankymas į 
musų lietuvių sostapilį. Visiems atsilankiusiems Liet. Milijonierius aiškiai, kaip ant delno papasakos pa* 
slaptį savo greito praturtėjimo iŠ varguoliaus į milijonierius. Todėl nepamiršk atsilankyti ir savo 
draugus atsivesti, nes tai bus didžiausia naujiena tamstos gyvenime! “BIRUTĖ.”
Dalyvauja Didelis ‘BlrutS*’Choras ir Didele Orkestrą. =============== Geriausi Artistai I Puikiausios Dainos!

tų seniau javų žemesnėmis kai
nomis. Talkininkai tuomet vėl 
nemažai supirko.

Tada vietiniai vertelgos ir vėl 
pakėtė. Po to talkininkai ir 
vėl pardavė. Tadgi ir vėl kai
nos tiek nupuolė, o talkininkai 
pasinaudodami momentu išnau- 
jo supirko jatų* Tokiu budu 
“belošdami” talkininkų agentai, 
kaip apskaitliuojama, tik į pas
kutinius du mėnesiu pelną apie 
3.600.000 dolerių.

Profcsorius P. G. Golden, kal
bėdamas apie įeinančią vis dau
giau ir daugiau madon spekulia
ciją užreiškė, kad valdžia tuo
jau susyk turi pradėti tvarkyti 
maisto dalykus. Reikalaujama 
daug reformų, ir tai visam lai
ku.

mokytojas

Ir vedusiems reikės 
stoti kariuomenėn.

Sųv. Valstijų karės departa
mentas paskelbė, kad valdžia 
imsianti kariuomenėn ir tuos

Neištikimas 
mokytojas.

Oscar M. Heat, 
Englewood mokyklos parašė
straipsnį. Ir kadangi tasai strai
psnis nepatiko patriotiškiems 
Chicagos mokyklų tarybos na
riams, tai Heat’ui gręsia prie
varta rezignuoti, nors tasai 
straipsnis nieko bendro neturi

jaunus žmones, kurie apsivedė su Heat’o, kaipo mokytojo ypa- 
po karės paskelbimui. Vadinas, 
apsivedimas jų nuo stojimo ka
riuomenėn neišgelbėjo.

O apsivedė į tą laiką žmonių 
pusėtinai. Vien tik Chicagoj 
tokios rųšies apsivedimų buvo 
netoli 5.000. u'

5000 žmonių mokinimuisi 
ant ofiecietių.

Į Fort Sheridan atvyko apie 
5000 žmonių, kurie įieško vietų 
būti šios šalies mobolizuojamų 
armijų oficierlais, augštesniojo 
ir žemesniojo rango. Forte yra 
vietos tik 2000 ypatų. Tokiu 
budiit daugeliufoatvykūsių 
seis sutilpti šėtrose.

Maisto spekuliantams 
gadynė.

pri-

na buvo $1.10 pekas; kiaušinių 
tuzinas 40 centų; pupų svaras 
20 centų. Kaikurios krautuves 
pradėjo pardavinėti maisto pro
duktus aprubežiuotame skait-

Kalbama, kad žmonės labiau 
pasitufintįs, žmonės, pas kuriuos 
yra atliekamo skatiko, įvairi 
real estate bizniai etc. pradėjo 
pirktis maistą nebe iš krautu
vių, bet tieesiog optu, daugybę 
produktų.

rių, tyrinėjusį La 
banko tvirtumą.

Street

Duonos kepyklų 
streikas.

nebusChicago susilauks, jei 
susitaikyta, didelio ir visus pa
liečiančio streiko — duonos iš
vežioto jų streiko. Dalykas ta
me, kad didžiųjų Chicagos duo
nos kepyklų '(parūpinančio kas
dien apie 1.000.000 bakanų 
duonos) išvežiotojai reikalauja 
'mokesčio pakėlimo. Kompani
jos atsisako. Jau buvo kompa
nijų ir darbininkų unijos atsto-I 
vų pasikalbėjimas, bet gero ji
sai nieko nėsutteikė.* • ‘

Darbininkai reikalauja pakėli
mo mokesčio 3 doleriais savai* 
tėj ir padidinimo . komišeno 7 
nuošimčiais.

Streikas gali kilti nuo 1 die
nos gegužio, kadangi tą laiką 
kaip tik išsibaigia samdytojų ir 
•darbininkų kontraktas.

Central Trust Company 
turės užmokėti $1.250.000.

Augštesnysis teismas nuspren
dė, kad depositoriams subankru- 
tijosio La Salio Street’ National 
banko turės išmokėti $1.250.000 
Central Trust Company, nesą 
šios paskutinės kompanijos pa- 
gelba La Salle street bankui pa
vyko suklaidinti miesto audito-

Mokyklų taryba pergalėjo 
mokytojų Federaciją.

Augštesnysis teismas išnešė 
nuosprendį, kuris išteisina pa
sielgimą mokyklų tarybos pre
zidento Loeb, išmetusio pernai 
metais 88 viešųjų mokyklų mo
kytojus už priklausimą prie 
Chicagos mokytojų federaci
jos, susijungusios su Chicagos 
Darbo Federacija.

Tuo budu teismas užgavo visą 
mokytojų federaciją, kurion 
priklauso apie 4.000 ypatų ir 
mokytojų likimą pilno tary
bos galiom

Ant laimės, dar nesenai Illi
nois valstijos legislature priėfiiė 
įstatymą. Sulyg kurio taryba 
visgi negalės atstatyti mokyto
jų iš vielų be teismo.

Pramonė Chicagoje 
1914 m. stovėjo sekamai:
Pramonės įstaigų buvo 10.114 
Užimtų pramonėj ypatų 386.794 
Firmų narių......... .............8.184
Augštesnių darbininkų 65.408 
Paparstų darbininkų 313.202 
Kapitalo iudeto $1.189.976.000 
Algų augštesniems darbi

ninkams imokėta $9.279.000 
Algų paprastiems $213.357.000 
Pagamintų produktų ’
, vertė............. $1.482.814.000

718.
- Vokietijos — Alfred Geissler, 
122 So. Michigan avė.

Franci j os — Antonin Barthe- 
lemy, 175 W. Jackson Blvd.

Austrijos — Hugo Sflvestiy* 
108 La Salle St.

Belgijos — Dr. Cyrille Vei> 
mcren, 25 E. Washington St.

Anglijos — Horace D. Nil- 
gent, 807 Pullman Blvd.

Graikijos — N. Salopoulos# 
143 N. Dearborn St.

Italijos — Guilio Bolognėsi, 
72 W. Anamas St.

Japonijos — Saburo Kurusu, 
122 So. Michigan ave. z '

Ispanijos —- B. Singer, 29 So. 
La Salle St.

Švedijos — G. Anderberg, 108 
Go. La Salle St, J *

Šveicarijos — Arnold Holin* 
! ger, 11 So. La Salle St.

ArgentinosAlbert W. Bric- 
kwood, 79 W. Monroe. 
Brazilijos -— S. R. Alexander 
183 N. Wabash Ave.

Krasos dėžatė

Didžiausią apkartą padarė 
skerdyklos. Jų pagamintų pro- 
doktų vertė 1909 m. buvo $325- 
062.000. *•

Paskui, liejyklų išdirby sies 
produktų vertė tais metais buvo 
$89.669.000.

Trečioji išeilės pramones ša
ka, tai rubsiuvystė. Jos paga
mintų produktų vertė $85.296.- 
000.

_ i   ..

Adresai svetimų šalių 
konsulių, gyvenančių
Chicago j:

Rusijos konsulis — Anton
Volkov, 10 La Salle st., Room

Atsiimkit© laiškus!
Naujieną Administracijoj randasi 

laišką šioms ypatoms:
Stella Maculis
T. Dantn (3)
St. Barzdai t is
Felix Bunevič (4)
K. Ivonaitis
Juozapas Maželis
John Puskunigis ‘ ‘
Frank Paulas <
Kazimieras-Stasiukas (2) ..
Simanas JeŠkcvičlus
Albert Warkalis

, .Mrs S. Žukauskas
Antony Robfch
Frank Moška
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus
Stanislovas Wilimavičia
Marta Samson
J Servidas (2)
T. Strikol Ona Szmickienfi (3)

* Joe Strol
KJPelis
Anton Norkus
James L. Kostka
P. Jonaitis (2).
L Galvanauskaitė
J. Duoba

V
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MILDA TEATRAS
vonmnups m paveikslai

Vodevili rus Permaina:
Paned&lyj, Ketverge ir Bobai*} 

Paprastomie dienomis pirmu florai 
10c, Balkonas Sc.

Subatos vakarais ir n ėdriomis 
nui.s floras 15c, Balkonas 10*.
HALSTED ir 12-ra GATVjE

šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jąs turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgiota. Aš negydau vieną simptomą, 

aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį, jąsą negalės.

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

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

Nemokėk man
Kurie sergate, kenčiate ir nusimi- BU 

nę, pasinaudoki! šia didele auka, lik- 
tai trumpam aikui aš suteiksiu N-Hay 
ir daklariškii examinaciją už $1.00, 
daug experią ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jąs nebusite priversti gydytis. Aš duo- 
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterci šioje apietinkčje progą Žinoti, PpĮ 
ar jie gali Imt isgydxli. As turėjau 
daug metą patyrimo pasekmingo gydy- S 
mo pilvo, kepeną, plaucią, inkstą ir 
pūsles klintis, remnatiznią, dusulį, Ej 
kraujo ir odos ligas, katarą, akią, au- B| 
są, nosies ii gerkles, chronišką ir nėr- 
viską ligi; ypatingai pasekmingas pil- 
vo kbątvsc, taipgi privatiską vyrą ir 
moterų ligą.

Jeigu jąs įmitę galvos sknudėpnMį, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
ai si raugėj imą gazą, skausmus pilve, ]Hį 
murmėjimą žarnose, mistojimą apeti- 
to, nuovargj, nusidėvėjimą, pajautimą. 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai M 
yra priežastis, kuri Imi but žinoma, 

Šis apgarsinimas užkyicčia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jąs sergate' ii norite gi e itai pasveikt, ra 
atsineškit ši apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Bay ir daktariškos cgznnnnacijos už $1.00. » J

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS. A

Po priėmimo cgzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cėnto. Visai nėra nė skausmo ąė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cįja, ir dargi nėra reikalo* jums nusi
vilkti drabužią. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus, paveikslas, paro
do ncnaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau .neturėjote pilno 
X-Ray.ištyrimo jąsą kūno, jąs neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jąs galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastą išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialia paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Kny pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jąsą 
ligos.' Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jąs žinoti,.,ir jąs taip ilgai ne
žinote. Bukįt atsargus, suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingą ken
tėjimą, svarbią komplikaciją, ar dar
gi pačią gyvastį.

nevisai užganėdina jus, nenial 
nė cėnto. Visai nėra nė sk

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

D R- C R LAYTON taigi neleisk »Į-<^8Įrovim
14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid .City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicagoj

TARPE JVS IR SVEIKATOS 
------ATEIK------ 

PASITEIRAUK

< , v -M*^“
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imami

mano vieloj 'liko išrinktas nuo

Ben, Aluzas. Todėl nuo dabar-
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną.- Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kcdzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill. _

Pranešimai
UPASARGA.—Draugijų pranešimus 
ifcfcelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va- 
Ufcaro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Wtuoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
Marnas dienraštis, nebegali but įdėti. 
♦•““Naujienų” adm.)

Chicago.
Y

Chicagos Draugijų Sų j nugos 
susirink imas išdirbimui galuti
nio programų jos veikimui įvyks 
nedėlioję, balandžio 22 d., 10 v. 
ryto, Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI.

Visi delegatai malonėkite at
vykti paskirtu laiku.

A. Abrazevičius, sekret.

Chicagos lietuviai kliaučiai ir 
“cleaneriai” kviečiami atsilan
kyti susirinkimai! i Aušros sve
tainę, 3001 So. Halsted st., ne
dėlioję, bal. 22 d. Pnulžia 3:30 
vai. po pietų. Tikslas — apsva
rstymas savo reikalų.

Kviečia Organizavimo Komit.

LSS. 234 k p. mėnesinis susi
rinkimas įvyks, nedėlioj 22 d. 
balandžio, 10 vai. ryto. Univer
sity of Chicago Settlement svet.

Visi draugai malonėkite atsi
lankyti.

J. Pabarška, Raštininkas.

Lietuviu Socialistu Jaunuo 4. 4.
menes Lygos 1 kuopos, nedėlioj 
bal. 22 d., 10 vai. išryto, prasi 
dės debatai, Mark White Sqn i- 
re svet.

Debatų lema: Ar moterims 
reikalingos lygios teisės? Kvie
čiami ir ne lygiečiai. Malonėki
te susirinkt visi.

Kviečia Komitetas.

L. K. K. S. P. nariu domai*c

Laidojimas musų draugo, Izido
riaus šeikaus, atsibus ned’lioj, 
bal. 22 d., 12:30 vai. po pietų. 
Taigi visi draugai malonėkite 
pribūti Linos .’bes svetainėn mi
nėtu laiku, o iš b n visi sykiu 
eisime pas velionio broli grab, 
ofisų ant Lincoln Ave. ir Wa- 
bansia ave. kanų).

Draugai, jus žinote, kad pra
eitame streike J. šeikus* buvo 
vienas iš narsiausių kovotojų už 
musų reikalus; jis tapo skobais 
sumuštas; sirgo ir gal del to 
taip greit numirė. Jo pagerbi
mui kliubo nariai perka gyvų 
gėlių bukietą. Draugai ateikite 
visi atiduoti jam paskutinę pa
garbą.

J. Kalpokas, Sekretorius.

L$S. 22 kuopa rengia Svarbias 
Prakalbas pa podėlyje* balandžio 
23 d., M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Plaee, 8 ?al. vaka
re. Įžanga visiems dykai.

Kalbės J. V. Stilsonas, LSS. 
sekretorius.

Nepamirškite atsilankyti į š as 
svarbias prakalbas, nes retai ga
lima išgirsti tokias indomias 
praka1bas.

Taigi, visi darbininkai, pada
rykime sau už pareigą nueiti, o 
tenai daug ką galėside išgirsti 
nuo jo ir daug ką pasimokinti 
nuo savo draugų rytiečių.

Kviečia LSS. 22 fcp. komit.

MELROSE PARK, ILL.

Lietuvių ir rusų socialistai ir 
progresyviškos draugijos nedė
lioj, bal. 22 d. rengia prakalbas 
paminėjimui Rusijos revoliuci
jos. Kalbėtojais bus advokatas, 
drg. Kazimieras (ingis iš Cbica- 
gos ir kiti, (leistina, kad kiek
vienas vyras ir moteris atsilanky 
tų į šias prakalbas, kuriose bus 
pranešta daug naujo apie dabar
tinę Rusijos revoliucijų ir abel- 
nų tos šalies padėjimų.

Vieta: Frank ir James svet., 
23 Ave. ir Lake St.

Kviečia Komitetas.

. Rockford, Ill. — LSS. 75 kp. 
lavinimos susirinkimas įvyks 
22 d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
1010 S. Main St. Norinčiųjų la- 
vinties meldžiame atvykti pas
kirtu laiku. '

Rašt. A. Meldažis.

šiuomi pranešu visoms LSS. 
X Rajono kuopoms, jog del įvai
riu priežasčių aš atsisakiau nuo 

adresu: Ben Aluzas, Box 91, Ha
rrisburg, Ill.

Buvęs X Raj. Sekretorius
Jos. Missius,

Box 33, Ledford, Ill.

Randai

PASIRANDAVOJA vienas kamba
rys dviem vaikinam. Arti dviejų ka
rų linijų. Šviesus, maudynė. Gali
ma gauti ir valgį. Atsišaukite: 
3538 So. Wallace St., Chicago.

Tel. Drover 8812.

ANT BANDOS
storas ir 4 kambariai; beizmentas. 

Didelė barnė, gera dėt 2 automobi
lių. .storas geroj vietoj del groser- 
nės ir bučernės. Kampas 36-ots ir

PETRATIS and CO., 
35th St., netoli Halsted 

Tel. Drover 2463.

Pajieškojimai

BRIGHTON PARK — Jieškau ka
mbario su valgiu ir maudyne. Atsi-

“G irk ai n iškis
1840 S. Halsted st.,

Rajieškau sąvo pačios, Kazimierus 
Virbickienės (Virbukė). Girdėjau—- 
gyveną apie 18 gatvę Chicagoje. Grei 
'lu laiku meldžiu atsišaukti, arba kas 
žinote praneškite* jos adresą.

Povilas Virbickas,
, m.

Pajieškau savo pusbrolių — Juo
zapo Janiulionies ir Antano Baltrū
no, Kauon gub., Ukmergės pav. J. 
Janiulio, Jakšių sod., A. Baltrėnas 
Miliūną sod. Malonėkite atsišaukti.

Butrimonių valsčiaus, Punios mie
stelio, Kalicniškių sodžiaus. Kas ją 
žinote praneškite man, gausite dova
nų. Arba .ji pati lai atsišaukia.

IBIO So. Halsted St.,

Reikalavimai

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

4 molderių

6prie pianų taisymo
5 dailydžiu

saldainių dirbtuvėj 
pre' siu varnų mašinų

prie kaurų audimo
prie siuvėjų
prie rakandų apmušimo

9

a-
prie automobiliu taisymo.

Taipjau daugelio darbininkų ne 
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
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
rnatų etc.

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

REIKALINGA langų plovėjų.
Chicago Cleaning Co., 

62 W. Washington St., Chi
——— ■ y-..........

REIKALAUJAMA vyrų, merginų 
ir vaikų. Pastovus darbas ir gera 
mokestis visiems. Puiki vieta kur 
gyventi. Užtektinai šviežio oro, su 
sodnais lotai ir tt. Atsišaukite į

EMPLOYMENT DEPT.,
(’oru Product Refining Co.,

BEI KALINGAS bučeris, kuris ga
li dirbti bučernėj paprastą darbą,

IL Peldžius,
4129 S. •Sacramento ave., Chicago
>n i t ........................  . 11 »» .......- ............—

REIKALAUJAMA 1-mos klesos o- 
peratorių prie baltų drobinių dra- 

darbas. Atsišaukto i
Wash Fabric Co.,

508 S. Wabash Ave, 2-i*as augštas.

REIKALAUJU įnamio. Kambarys 
šviesus ir nebrangus. Be valgio. Pa
togi vieta blaivam vaikinui. Kreip
kitės šiuo adresu:

Geo. Belickas,
1513 Elk Grove Ave., ant trečų lubų

REIKALINGA vedusi pora '(arba 
našlė moteris,-neinanti dienomis į 
dirbtuvę), kuri norėtų gyventi iš
vien. Forničius, kambariai, šviesa ir 
šiluma dykai, bet už tai moteris die
nomis turės pasergėti 3-jų metų vai
ką. Del platesnio susižinojimo 
meldžiu kreipties šiuo adresu:

J. M., 
1114 N. Lincoln JStr., Chicago.

3-čios lubos, priekis ? 928 W. 33rd St

REIKALAUJAME DARBŠČIŲ JA
UNU VYRŲ DIRBTUVĖN. GERA 
MOKESTIS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIKI ATEITIS DARBŠTIEMS VY
RAMS. APSIŠAUKITE SUPERIN
TENDENTO OFISE 

oppi:nheimer casing co., 
1020—28 WEST 36th STREET, 

CHICAGO; ILL.

REIKALAUJAMA: 100 DARBŠČIŲ 
MERGINŲ DIRBTUVEN. GERA 
MOKESTIS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIKUS SU ŠVIEŽIU ORU KAM
BARIAI. ATSIŠAUKITE SUPER
INTENDENTO OFISE:

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020—28 WEST 36th STREET, 

CHICAGO, ILL.

vei-REIKALAUJAMA pardavėjų, 
kliu jaunų vyrų, kalbančių gerai an
gliškai ir lietuviškai. Galima uždir
bti po $50 į savaitę. Reikalaujama 
geriausių paliudijimų. Atsišaukite 
prieš pietus į Geo II. Schaaf 
Room 46—106 N. La Salle St 
c a go,

eili
ni.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
vo darbą. Gera mokestis. Dar-

has ant visados. s
J. MOLIS,

2350 S. Leavitt SI. Chicago.

BEIKALAUJAME patyrusios kny- 
gvedės merginos, į banką. Atsišauki
te į METROPOLITAN SPATE BANK 
807 W. 351h St., Chicago, 111.

REIKALINGAS burdingierius' prie 
blaivos laisvos šeimynos. Nėra vai-

Davimas. Su ar be vjdgio. Sąlygų 
klauskite per laišką ar ypališkai.

Juli Waitkus, 
12110 Union Ave. Chicago.

REIKALAUJAME 25 vyrų dirbti į 
scrap iron vardus. (Tėra mokestis 
geriems darbininkams.

% Pohn Bros. Scrap Iron Co., 
Courtland Southport and Chicago

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmę- 
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

Geistina pat yru-

L. KLEIN,

Halsted and 14th St. Chicago.

: < MOKYKITĖS siuvimo
Išmokysiu jus siūti vyriškus dra

bužius, taipgi* kišenius, rankoves, 
skylutes ir tt. Dienomis ir vakarais 
kursai. Atsišaukite po num: .
1849 Iowa St., arti Lincoln St., Chgo.

Pardavimui
PARSIDUODA pigiai. Apleisdami 

miestą Chicago, turime parduoti sa
vo rakandus greitai. , 

Mr§. S. Nathan,
3766 S. Halsted St., Chicago, Jll.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
štą. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ąve., 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. Gasas, elektra, maudy
nė. Augštas cementinis beizmeiitas. 
Parduodama grynais pinigais —nėra 
knygučių. Didelis išteklius grose- 

vais' $4000. . Priežastis—nemoku, lie 
tuviškai. Nereikalauju agentų.
2451 W. 45 gatvė., Chicago

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernes fixtures (intaisymai) už pi
gią kainą;,du metai tik vartoti.cO 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
i pusininkus. F. Juodis

Chicago, JJ1.

■ ANT PARDAVIMd. •
Pjrk kaip nori ar.saliuną su namu 

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

F. Warneke,
951 W. IQth St., Chicago, Ill.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik k.ęletas 
menesių. -

1520 N. Western Ave., Chicago.

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesčio. Rcikalin-' 
ga mažas įmokejimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 112.
’ ................. ■ į.....!..,,, >r.  a;,....r., t

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, 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.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $15000.00 po 5 ir 6 prbc. 
apmokėjimui taksų, -užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, 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.

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

pjielan;
3802 S. Campbell Ave., kampas Ar
cher ave., Tel. Yards 6539.

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda 40 akrų arba 80 akrų 

farmos. Parduoda pats -savinin
kas lietuvių kolonijoj, kur*yra Ą)ie 
300 lietuvių farmerių.. Pardavimo 
priežastis — turiu daug žemes, ne
galiu visos apdirbti. Gera viela, tik 
ketvirtdalis mylios, iki dypo. Atsi
šaukite. -Galima matyti vakare nuo

Juozapas Perminąs, 
3316 So. MORGAN ST., 2-ras 
frontas? Chicago, Ill.

PARSIDUODA groserio ir smulk
menų sankrova, pigiai;, priežastis 
pardavimo — pasitraukiu iš biznio. 
Gera vieta. Už $560 paimsite.

J. Son t ag,

TU BI BUT PARDUOTA
Parsiduoda salimais už “wholesa

le” kaina prieš -pmną gegužio die
ną. Priežastis pardavimo — liga. 
501 W. 32nd si., aidi Normai ave.

PARSIDUODA— Jolas pigiai ant 
ickwell str. ir 40 place. Atsišau-

kite pas savininką.

20 N. Paulina St., Chicago, Ill 
........... .  ■■■■.. . T i r. ....f. 

PARSIDUODA elektrikinis pianas

gūžio mėnesį.
1711 South Union Ave., Chicago.

PIGIAUSIAI

arti1 Chicagos^ Dalis 
Juodžemis, derlin- 

Kaina tik $600.
žemes išdirbta 
ga.

W. 64th St., Chi
Tel. Prospect 9496.

PARSIDUODA: — 2 fialų, sankro
va ir muro, garu šildomas, ąžuolu nu 
dirbtas, $5100.00. Tiktai dalį įmo
kėti reikalinga. Aukauja savininkas. 
3937 Fillmore St., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pažįstamo, Jono 
Petravičiaus, Kauno g., Šiaulių pav., 
Gruždžių parap. Gyveho Monkunuos.

Jo paties meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote malonėkite pranešti jo adre
są. Miss M. Jokūbaitis, 
2444 W. Potomač Avę., Chicago, Ill.
*...... .........h....... i,-.. ....i.......................... ....................  ,

PARSIDUODA arklys, pakinkiai 
ir vežimas išvežioki m ui.
2200 W. 37th st., Chicago, Ill.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč» Vienuolika metų biznyje. Prie
žastis pardavimo — pastiraukiu iš 
biznio. Atsišaukite į “Naujienų” ofi
są laišku No. 113.

.............................................. . ........................................ n. |„ „„

PR A N EŠ U M( JTO R C Y K LI ST A MS 
(tiems kur turi štyminius baisake- 
lius), kad prasidctla jau laikas ’va
žinėji mos. Jeigu turite netinkamą 
važiavimui ar pagedusį ihotorcyfdį, 
arba jei norite mainyti, parduoti ar 
naują pirkties, pirmiausiai kreipki
tės šiuo adresu:

J. MIKŠIS,
637 W. 18 St., " Chicago, Ill.

AR JUS JIEŠKOTE PIRKTI NA
MĄ už teisingą kainą? Aš kaip tik
tai turiu (h) namu su 5 kambariais 
ir attika.' Ąžuolo ir klevo grindi
mis, ąžuolu pagražintas, visas nau
jausios mados pliumbavimas, pečiu 
šildomas; lotas 3314x132 pėdų. Pa
matyk zjuos -po šiuo num.: 10036— 
10040 Indiana ave. Atdara del jūsų 
apžiūrėjimo nedėliomis nuo 2 iki 5 
po pietų. Telefonuokite arba ra-

Arthur S. Wistrom, 
6036 Eberhart avė. Tel. Midway 9771

PIRK SAU Visas Plumbavojimui reik- Jį 
D menis tiesiai už “wholesale” kainas. ■ 
X Mes parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply Co., i 
V 1637 W. Division. St., Chicago, J A Corner Marshfield Ąve; ; ■

V TZ*" 4k 1 I . I. >> 1 • AfrikW. * Xlar M

A ' '-S;''

EXTRA
•’Jauna pora priversta; paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Viclrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir

PANSIDUODA barzdaskutykla, 2 
pakeliami krėslai, rakandai ir kiti į- 
taisymai; , Parsiduoda labai pigiai. 
Kam butų reikalinga malonėkite 
greitai kreipties į

William Galeckas, 
3525 So. Union Ave, Chicago, Ill.

BARGĖNAS — Turi būtinai par
siduoti tuojaus grosernė ir bučernė; 
taipgi išmainyčiau ant geros farmos. 
Biznis yra geroj lietuviškoj apielin- 
kėj, gera vieta del tinkamo žmogaus. 
Parsiduoda iš priežasties žmonos li
gos. Kreipkitės adresu:
1736 N. Hoyiie Ave., Chicago.

PARSIDUODA
Mes turime pardavimui 

pageidaujamą vietą 
naujame spaustuvninkų distrikte 

(į rytus nuo Michigan avė.), 
turinčią apie 20,000 
ketvirtainių pėdų. 
Gali buĄiadalinta 

arba padidinta 
pagal kieno norą.

Savininkas apsvarstys 
pastatymą vieno arba 

daugiau namų del 
parankamo gyventojų.

• Del kainos, sąlygų ir tt. 
malonėkite atsikreipti į 

J. H. Van Vlissingen & Co.
620 New York Life Building, 

39 South La Salle Street,

PARSIDtlODA saliunas, ncdeldie- 
niais atdaras. Laisnis $500 į metus. 
Gera lietuviu apgvventa viela. Artr

At-dirbtuviųjr lietuvių bažnyčios, 
si šaukite:
1401 So. 51st Ct., kampas 14111 
Cicero, 111.

PREZIDENTAS WILSONAS SAKO: 

liaudami kariuomenėje. Aš turiu že
mę Chicagos apielinkeje, reikalauju 
pusininko pagelbėti man dirbti ir 
dalyti^s pelnu. Tiktai Iccletą šimtų 
Molcrių reikalaujama, kurių užtektų 
nupirkimui seklų ir kitoms išlai
doms, apart jųsų pragyvenimo Išlai
dų, iki sugrįš pinigai už grudus. Jus 
galite padaryti daugiau pinigų šią 
vasarą, negu jus ęlirbtumėt už algą 
kiaurą metą. Pelnas yra užtikrintas, 
del to' kad stokuoja maisto visame 
pasvietyje iš priežasties karės. Del 
platesnių žinių adresuokite greitai,

C. Z. URNICH
154 W. Randolph St., Chicago.
..... ■■.. Z, ,,................................. ,................. IV- -...........................

PARSIDUODA labai pigi ai čeve- 
rykiį taisymo šapa, su gerais įran
kiais, cltktrikinčms mašinomis. Pa
rdavimo pritžastis—suirimas darbi
ninko. Atsišaukite:
3244 S. Halsted St.
t  .......  "!■" '!<   '«  

PARSIDUODA: 4525 Wallace str., 
dviejų augštų medinis namas, kam 
pinis lotas. Asphalto gatvė. Arti 
bažnyčios ir mokyklos. Karštas vau- 

Chicago.

už $3508. Savininkas —
M. McNAMARA, 1-mas fialas.

PARSIDUODA — keptuve ir na-

Chicago.

PARSIDUODA store!is trumpu lai
ku: cigarų, tabako, kendžių, “ice 
cream soda”, ir visokių dalykų del 
mokslainės. Biznis gerai išdirbtas.

—savininkas perka namą.
1811 So. Union Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
riams. Mažai vartoti. Priežastis, 
pardavimo —. išvažiuoju greitu lai
ku į kitą miestą. Atsišaukite "adresu 
3423 Emerald ave., Chicago.' 

3-čias augštas, iš užpakalio.

Tel Drover 7KS

Dr. C.Z. Vežei is
UETUVrS DE«TIH>

VHBndoi: »wo R ryto IM * 
NB40Uomig yagal aMsrira^

4712 So- Ashland Ave.
aril 47~ios

Telephone Taria Bill

Dr. M.Stupnicki
UOS Bo. Morgam CIlIČagm* 
VALANDOS: nito « Iki 11 Ii. 
ryto, nuo 5 iki I vakar*.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠK.A8 AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis,
galvos skaudojimo, atsilankykite pas
- 1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki I, po piet.

'BANKtS Bc‘”
COFFEE

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

SVIESTAS
Gsriaxulo* 

imttonon, ge- 
iwnla, negu 
rar Ju* 
lt sautl •«

1171 
iom 
1041 
1610 
1811

tflflT BEDU 
MHwaukaa ■ A v. ■ 
Milwaukee Ar. 
Milwaukee . Av..
W. Madison BL 
W. MadUon BU.

RYŽIAI
Gariauala*

JO* va fL 
jpard- h „P 

luoda til MZV

COCOA
Sauka*, nuly- 1 p 
risk »ū bant | 
cokto, %

1444 W. OhteaM* Ay. 
1814.Blue Islanl Ay. 
įeis W. Norflb Ay.

B. Etobtol Bt.
1818 B. BU
JL81i W. J»th BU .

HM W. it.
MOUTH BWg

HU W»ntwortb 
>417 a.
4728 B. Aj>kJA»4

4—< i

FIA5TER

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

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

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i 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 užkvicčiarhi aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
bile stailės arba dydžio,nu erą

iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas.

416-417 Prieš City Hali.

St dial proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

American į Ichocl 
o! Languages

KORKSPONDKNCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekviena* rail iimotefci 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekciją sutabotą 
ypač tam tikslui.- Šis kursas yra labai paranKU* kiekvitnsia. 
kuri* nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytis* i mokyklą ypatiikai. Geresniam persitikrinimui, «itm- 
čiame graliai iliustruotą, su daugeliu paaiAkinįmų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau*; indėk dvi marke* pri*Iuntij»al 
KATALOGO. *•
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kuris gali pribūti | nraxą »*■. 
kyklą ypatiikai, turim* dienine* ir vakarines klesa*. Mokina
me daugiau .valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi Mart
in* atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamoks)!# 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau »uprant».Dti»wMi 
turim*. GRAMMAR ir HJGH SCHOOlAskyriuM.

Viską* aiškinama Lietuviikaf
______  _ v Dvi mokyklos: 731’ W. 18th St„ ir 1741 W. 47tb Bt.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th Bt., ChIX

Aw»rlk

DYKAI

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted St., Chicefo, III.

MMAoe aiMoi<

Telephone Drover >611

Dr. A A. ROTH
x Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpselallstas Moteriškų, Vyriškų. Vaikų 
ir.visų ehreMiikų ligų.

Valandts: 10—11 ryto, 4—K po pistų, t—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

REIKALAUJI AKINIŲ
Tau skauda akys, 
skaitant raidė* auBlbef 
apauda rodowl Tau dvin

J eiga kenti galvos akaudrjhng,
Jeigu nuolatoa Tau aaarov kilota H aklg, 
Jeigu

Jeigu 
Jeigu

turi uždegimą akių, 
tau skauda akyj akaitaat arba aiavaah |a»h»Ti IV

įtapkite npiinrėti bhvo skis ■pecialistui akių, kurh turi II kM 
tyrimo Sv. VHitrknus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig fasg M 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
.AJklvi SpecdaliBtcui
TEMYK1T MANO UŽRAŠĄ-

leoi SOUTH ASHLAND AXTE.
Kampai 18-toa i* t v ės Aat Platt’a Aptlekoa 2-raa audlBti
Valaaloa: nuo 1 ryto iki I va. Nedėliomis nuo I ruto iki 12

Tai. Canal

Daktaras
Specialistas i

GYDO
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN t :.)l SI(

Speciališkai pydo lipas pilvo, pinučių, 
odos, lipas, žaizdos, wnnml izinų, palvos s 
Keikies skaudėjimų )r pavlaptinpas lipas,
čia i)r persitikrinkite, ką jis jums pali padaryti. 
iŠgydč tukstapčiviH ligoni^* Tatar imas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai.
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19-tos gal.,

ABBATA
ria, Gtm an- A 
luoto, y arte* U l| L 
0* Dar»i4a« V

fa po...«

t«« W. Divbirt f
TH W. Nutik
Š84t Lincoln A.Y<
>144 JAneoto
14)1 N. OtorS

I Dr. G. M. Glaser
1 Praktikuoja 21 metai.

Gyvenimą* ir Ofisas

Ofiso valandos:
Iki M ryto, mm 12 iki 2 po >iel 
ii nuo 8 iki 8:30 vh. Nedftldle-

Telephone Yards 0H7

W1SSIG,
Seno Krajaus

r ir moli ui.
S JH NElšGMniMOS Jos IHA 
inkstų ii pueks,

■.nusiimi'. : knnsiHUs
l. iyu kiti irnyiilč io

ri nkt ikunja

u? nuodi jHtiSj kraujo, 
kosėjimą, 

jus »f į.' > -h 11, ateikite 
i.« į .i,-metų ir

vakare. Ncdedionu- iki 12 dienų, 
viršuj Rankos. Tel. Canal 3248,




