
Pirmas Liet. Dienrašti^ Amerikoj

I

RYTMETINE LAIDA

Jtdreas:

HA8JIEN0S, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.A^irN'OIH 

TELEPHONE CANAL 1508

NAUJINO! First Lithuanian Daily in America

NATIONAL EDITION

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
{Sintered «s Second CUan Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, 11!,, under Act of March 2, 1871.

Kapitalistu suokalbis 
nepavyko

Vokiečiai užpuolė Calais
AUSTRIJAI GRĘSIA 

REVOLIUCIJA.

Dudapešte ir apie dvidešim- 
tyj kitų miestų paskelbtą 
karės stovis; žmonės rety 
kalauja taikos.

ROMA, bal. 23. — žinios 
iš Italijos sostinės skelbia^ 
kad revoliucija Vengrijoje 
neišvengiama. Daugely j 
Vengrijos miestų ištiko su
sirėmimų su policija ir ka
riuomene. Valdžia jau pas
kelbė karės stovį Vengrijos 
sostinėje Budapešte. Tas 
pat buk padaryta ir apie dvi- 
dešimtyj kitų tos šalies mie
stų. žmonės reikalauja, 
kad valdžia bę jokio atidė
liojimo pradėtų taikos dery- 

: bas^ Socialistų ir kitų tar
kos šalininkų skaičius auga, 

j Tos pačios žinios, beje, sa
ko, buk Austrijos valdžia 
pasiuntusi Vatikanui savo 
taikos sąlygas, kurios turė
siančios būti inteiktos Itali
jos valdžiai.

Armijų veikimas visuose 
Austrijos frontuose esą su
stabdytas. Spėjama, kad 
dalį kariuomenes valdžia ba« 
ūdysianti pasiųsti į sukilimų 
apimtas vietas.

Romos pranešimą patvir< 
tina dar ir kitas pranešimas^ 
atėjęs iš Bcrlino. Ten sako
ma, jogei šiomis dienomis, 
buvo sušaukta bendra Vo
kietijos ir Austripos sociali-*; 
Stų partijų konferencija. Ko
nferencijoje dalyvavo Vo
kietijos soc.-dem. pildoma- 
sai kom. ir Austrijos soc.- 
dem. įgaliotiniai. Konfere
ncija priėmė rezoliuciją, kur 
griežtai reikalaujama panai
kinti visokią politinę nely
gybę ir “biurokratinę val
džią, pakeičiant ją žmonių 
išrinktais atstovais.” Kas 
del Vokietijos rezoliucija sa
ko: “Mes juo karščiausia re
miame tą neatmainomą Vp- 
kietijos žmonių troškimą *— 
įgyti po dabartinės karės 
laisvą ir lanmingą Vokieti- 
• 99J?-

Kol kas smulkesenių žinių 
apie dalykų stovį Austrijoje 
stoka, visos ateinančios IŠ 

žinios stropiai cenzurur 
Nieko tačiaus nej

stebėtina, jeigu visa tai 
' pasirodys esant teisingu. į

KAPITALISTŲ SUMOKr 
SLSA ATIDENGTA. ;

Papirkų ir kreivos prisiekos 
keliu* ryžosi nužudyt Sartu 
Francisco darbininkų va 
dus.

Oxmanas jau suareštuo-

mo susilauks apskričio pro
kuroras ir kiti. Iš laiškų ir 
telegramų, kuriomis susira
šinėjo Riegall su Oxmanu ir 
kitais, pagalios iš paties Ru- 
gallo papasakojimų pasiro
do, jogei toje velniškoje ko
mpanijoje dalyvavo Oxman,

VOKIETIJŲ . NERAMU.

Magdeburge ^skelbta ka
rės stovis; -1-
rbininku stn

.. ja. /y

PINIGŲ, AMUNICJOS 
IR GELEŽINKELIŲ.

SUKILIMAS BRAZILIJOJ 
TĘSIASI.

ARGENTINOS- VOKIETI-
JOS SANTYKIAI

municijos da
vikai nesiliau-

Tuomet kare bus laimėta — 
sako prof. Miliukovas.

■ ROMA, bal; ;23. — Žinia iš 
Romos skelbiau kad dalykų 
stovis Vokietijoje labai opus.

Fickert, Cunha, Bunner ir Magdeburge to, kai su-

SAN FRANCISCO. — Di
dysis kapitalistų sumoksiąs 
nužudyt žinomuosius San 
Francisco darbininkų vadus 
— Mooney, Billings’ą, Nola- 
ną ir kitus — neva už suren
gimą ekspliozijos laike pre
paredness parodos San Fra- 
ncisco’je pereitais metais iš
ėjo aikštėn, štai kokių in- 
domių žinių praneša tele
grafas iš San Francisco. — 
Svarbiausias liudininkas 
prieš Thomą Mooney, turtin-

Riegall. Jie davę jam rei
kiamų nurodymų, kaip liu
dyti, vaišinę jį puošniausia
me San Francisco rezorte— 
Olympic ir tt. Vis dėlto, Ri
egall turėjo truputį sąžinės 
ir nesidavė galutnai pavesti' 
save. |

Dabar eina tyrinėjimas.; 
Reikia laukti, kad greitu, 
laiku nuteistieji darbininkui 
įvadai bus paliuosuoti, o jų 
’vieton rasi atsisės tikrieji; 
kaltininkai, norėjusieji pra-’

San Francisco gyventojai; 
nepaprastai sujudinti tuo 
velnišku sumoksiu. Laikra
ščiai talpina ilgų straip- 

F. Mooney’<^^įty^'^|ryšyje su iškeltąją

gon valstijoj, F. C. Oxman, 
susektas kreivai prisiekęs 
apkaltinimui T
Negana to, jis bandė papir-j jfląsta. 
kti dar ir kitą asmenį, kad 
ir šis tą pat padarytų, — tu
ją F. E. Riegall Illinois 
valstijos.

Kapitalistai norėjo pražu
dyti darbininkus vadus. Tam 
jie turėjo gauti liudininkų,

išdavusis Oxmana ir visą 
velnišką kampaniją Riegal- 
las yrą viešbučio savininkas 
Grayville miestelyj.' Turi 
37 metus amžiaus

TTŽPUOLeVOKIE
DUNKIRK IR CALAIS, y

ramieji ištiesti papildę jiems 
primetamą blogdarybę —e- 
ksplioziją, kur žuvo keli ne
kalti asmens. Vadinasi, rei
kėjo darodyti, kad ve tą ir 
tą dieną (ekspliozija įvyko

landą matyta Mooney, Bil
lings, Weinberg ir kiti neto
li to atsitikimo vietos. Ir

tasai F. C. Oxman parašė 
sekamo turinio laišką F. E.

Brangus Edvardse — 
Senai aš neturiu žinių d- 
pie tave. Turiu del tavęfe 
proga atvykti j San Fran
cisco — kaipo liudininkui; 
Labai svarbus dalykas. Tų

ar keturis klausimus, ir aš 
supažinsiu tave su jais. Tu 
gausi bilietą kelionei, ir

kas. Gali but $100 gry
nais; jeigu tu sutiksi, at
sakyk man greitai adre
suojant į šį viešbutį, aš 
sutvarkysiu visa. Viskas 
gerai, bet aš noriu liudini
nko. Duok man žinią, jei 
gali atvykti. Sausio 3 die
ną nustatyta byla.** Lai
kyk šitą paslaptyj.

Tavo ištikimas 
F. C. Oxman.”

Laiškas datuota gruodžio 
14 d. 1916 m. Ir kviečiamasai 
nuvyko. Nuvyko, tik nesu
dėjo kreivos prisiekos nau
dai apskričio prokuroro, ku
ris kaltino Thomą Mooney. 
Jis sugrįžo atgal į Grayville, 
Ill., ir paskui išdavė Oxma-

Fic-ną, apskričio prokurorą 
kerta ir kitus.

adaryta nemaža nuostolių; 
talkininkai bijosi vokiečių 
užpuolimo.

PARYŽIUS, bal. 23. — 
Pereitą naktį vokiečių kari
ški laivai ir orlaiviai ataka
vo du pajūriniu šiaurinės 
Franci jos miestu — Dunkirk 
ir Calais. Į pastarąjį vo
kiečiai, paleido apie 100 šū
vių nuo savo kariškų laivų. 
Tuo pačiu laiku jų orlaivių 
eskadra užpuolė 
Pirmoje vietoje 
Bį-! i 1 r,

užmušta 
žmonių ir 
nuostolių; 

antroje vietoje sužeista tik 
trįs žmonės. Šiaip kitokių 
nuostolių nedaug.

Karės reikalu žinovai spė
ja, kad tai turi but naujas 
vokiečių pasikėsinimas — 
paimti Dunkirk ir Calais. 
Calais vokiečiai jau senai 
Siekiasi. Paėmimas to mie- 
sto užduotų be galo skaudų 
smūgį Anglijai.

GRAIKIJA GRASINA KA
RE TALKININKAMS.

WASHINGTONAS, bal. 
J23. — Iš Washingtono pra
nešama, kad Graikijos kara
lius Konstantinas grasinąs 
kare talkininkų valdžioms. 
Jisai buk reikalaująs iš jų 
sekamų dviejų dalykų: Kad 
franeuzų armija nebandytų 
įsiveržti Graikijon ir kad ta
lkininkų valdžios duotų jam 
užtikrinimo, jogei jis nebu- 
s pašalintas nuo Graikijos 
Sosto ir tt. i

Priešingas talkininkų el
gimąsi reikš karę su Grai
kija, *

streikavusieji j amunicijos
darbininkai bąndė padegti 
miesto rotušę^ valdžia pas
kelbė karės ątovį. Nepai
sant to darbininkai nesugrį- 

. žo darban. Tąs pats dedasi 
ĮBerline ir tuįuose kituose 
p miestuose. Darbininkai, ne
įžiūrint valdžios grasinimų 
į ir laikraščių persergėjimų, 
nutarė tęsti streiką.

Kas pastebėtina, žinios 
skelbia, jogei: -streikininkai 

: pirmoje vietoje stato vald- 
• žiai reikalrfvtyną — paliuo- 
suot visus politikos prasiže
ngėlius, jų tarpe ir d. Kari 

b Liebknechtą. ' ;
Vyriausias vokiečių armi

jų vadas, fieldmaršalas Hin
denburg, persergsti streiki
ninkus, sakydamas, kad da
bar, kuomet priešas užgulė 
Vokiečių armijas vakarinia- 
fine fronte, sitoks darbininkų 
žingsnis gali but skaitomas 
kaipo 1 tėvynės išdavimas. 
Vadinasi, skaudžiai baudžia
mas.

Pranešimai, beje, sako, jo
gei dabartiniai talkininkų 
laimėjimai vakariniame fro
nte labai nupuldę Vokietijos 
gyventojų ūpą. Nieks jau 
nebesitiki, kad Vokietijai 
pavyktų išlošti karę.

PETROGRADAS, bal. 23 
— Pasikalbėjime su vienu 
žinių agentūros įgaliotiniu 
dabartinis Rusijos užrubeži- 
nių reikalų ministeris, prof. 
Miliukovas, šiaip atsiliepė 
apie tolimesnį karės tęsimą. 
Pinigų, amunicijos ir geres
nių geležinkelių reikia dabar 
Rusijai — ir karė bus laimė
ta. Jeigu visa tai Suvieny
tosios Valstijos suteiktų, jos 
daug prisidėtų prie* sumuši
mo priešo rytinime karės 
fronte. Žmonių Rusija tu
ri pakankamai. Rusijai iki 
šiol nesisekė tik ačiū netiku
siems susinešimo būdams. 
Jeigu Suvienytosios Valsti
jos ateitų jai į pagelbą pa
dedant pašalinti tą sunku
mą, tatai duotų Rusijai pro
gos tinkamai išnaudoti vi
sus savo išteklius ir atsiek
ti pageidaujamos pergalės.

Laikinoji valdžia jau da
ranti sutartį su šia šalimi 
reikale naujos karės pasko
los. 

■ »•< ' ’ '■ ' f

Beje, Miliukovas dar sy
kį užreiškė, jogei ir kariuo
menė ir darbininkai einą su 
laikinąja valdžia, vadinasi, 
remia ją.

PAVOGĖ 500 SVARŲ
DINAMITO.

Sako, tai vokiečių šnipų 
darbas.

MŪŠIAI FRANCI JO J 
NESILIAUJA.

Talkininkai dalinai sulaiko- 
mi; vis dėlto jie turi laimė
jimų.

LONDONAS, bal. 23. — 
Šiandie sukanka lygiai dvi 
savaiti nuo didžiojo talkini
nkų užpuolimo ant vokiečių 
vakariniame fronte. Jisai 
prasidėjo balandžio 9 d. Ir 
vis dar tebesitęsia tuo pačiu 
atkaklumu kaip kad pradė
ta. Atėjusieji .pereitą nak
tį Londono ir Paryžiaus pra
nešimai vis dar skelbia lai
mėjimų, įgytų Haigs ir Ne
villes ginklu. Angiai pasi
varė į priekį Lens apielinkė-. 
se, franeuzai — St. Quentin 
-Rheims fronte. Ir vienoje 
ir kitoje vietoje pergalėto
jams teko nemaža priešo 
kareivių ir šiaip karės pa
būklų. Kitose vietose eina 
atkakliausia artilerijos ko
vą, kurios pasekmių šioje 
.valandoje dar nežinoma.

Vis dėlto, talkininkai jau 
mebedaro tokio progreso, 
kaip pradžioje. Tatai liudi
ja ir vokiečiij pranešimai. 
Taip, Aisne-Champagne ir 
kitur jie skelbia didelių nu
ostolių talkininkams. ^ Vadi
nasi, Hindenburgo pulkai 
sulaiko įsibėgėjusius • savo 
priešininkus, i

CHICAGO, bal. 23. — Su
sekta, kad vokiečių valdžios 
agentai ar šiaip paprasti su
okalbininkai pavogę iš tūlų 
Chicagos firmų apie penkis 
tūkstančius svarų dinamito. 
— Slaptieji valdžios agentai 
jieško menamųjų suokalbi; 
ninku. 

c

ROCKFORDO SOCIALIS
TŲ LAIMĖJIMAS.

Išrinko penkis savo atsto
vus miesto tarybon.

ROCKFORD, Ill. — Per
eitą pėtnyčią musų draugai 
Rockforde uždavė skaudų 
smūgį senosioms partijoms. 
Iš šešiolikos to miesto tary
bos narių išrinkta penki so
cialistai. Socialistų kandi
datą į miesto mayorus, d. O- 
scar H. Ogreną, sumušo nu
olankusis samdytojų intere
sų gynėjas Rew tik 1,977 bal
sų didžiuma.

Tatai liudija, kad musų 
draugai Rockforde padarė 
žymų progresą.

IR ISPANIJA BUSIANTI 
NEUTRALĖ.

/ -------------------------

MADRIDAS, balan. 23. — 
Naujasis Manuel Garcia 
Prieto, kabinetas užreiškė, 
jogei Ispanija ir toliau bu
sianti neutrale, vadinasi, ne- 
simaišys j dabartinę Euro
pos karę. '

• ’ ■ - / , ', i.1 ' ' *

Vokiečiai užsibarikadavę 
budinkuose; juos užpuldi- , 
nėja vietiniai gyventojai, 
vadovaujami kariuomenės 
oficieriais; nuostoliai di
deli.

BUENOS AIRES, bal. 23 
— Sukilimas Brazilijoje tę
siasi, Sukilusieji' vokiečiai 
nei nemano pasiduoti vai
zdžios įsakymams. Užsibari
kadavę didžiausiuose budin- 
kuose jie stengiasi atmušti 
civilių gyventojų, daugelyj 
atsitikimų vadovaujamų 
Brazilijos armijos oficie- 
riais, užpuolimus. Tatai 
jiems kol kas vyksta. Pra
nešimai skelbia, kad vokie
čiai esą gerai aprūpinti ir 
ginklais ir maistu. Daran
tieji antpuolius todėl pane
ša didelių nuostolių. Ypač 
.smarkių susirėmimų esą Po
rto Alegre mieste.

Tokių susirėmimų ištinka 
visu pietinės Brazilijos pa
kraščiu — nuo Porto Alegre 
iki Argentinos pasienio.

Pranešimai, beje, sako, 
kad daugelis vokiečių aplei-

tinos, Uruguay ir Paraguay 
teritorijosna.

PASKANDINO DU VO
KIEČIŲ LAIVU.

178 jūreiviai išgelbėta; sako, 
vokiečiai norėję paskan
dinti laivą, vežusį Lloyd 
George’ą iš Francijos.

LONDONAS, bal. 23. — 
Subatos naktį penki vokie
čių kariški laivai — torpedų 
naikintojai — bandė užpul
ti Anglijos pakraščius Do- 
verio siaurumoje. Juos pa
sitiko du Anglijos patroli- 
niai laivai. Po dešimt mi- 
nutų kovos du Vokietijos 
laivai buvo paskandinti, kiti 
tris pabėgo.

Šitą ūžpuolimą anglai 
skaito vokiečių pasikėsinimu 
paskandinti laivą, kuris tą

premferą Lloyd George’ą iš 
Francijos.

Dešimt oficierių ir 168
C-

jūreiviai nuo paskandintų 
laivų išgelbėta.

PASKANDINO NORVE- 
( GIJOS LAIVĄ.

Vežė pagelbos užimtosios 
Belgijos gyventojams.

AMSTERDAM, bal. 23.— 
Vokiečių submarina paska
ndino dar vieną Norvegijos 
laivą Kongsli, vežusį pagel- 
bos-maisto badaujantiems 
užimtosios Belgijos gyven
tojams. Laivo įgula, trjsde- 
šimts keturi žmonės, išsodi
nta Ymuidene. Vienas žu
vo.

Kitos žinios tečiaus sako, 
kad laivas Kongsli pasken
dęs nuo minos. Laivas tu
rėjo 5,026 tonų intalpos. Ve
žė kelintą tūkstančių tonų 
kviečių Belgijon.

Reikalauja atlyginimo už .

SUKĄSKF

BUENOS AIRES, bal. 23 
— Argentinos valdžia pasiu
ntė Berlino valdžiai griežtą 

i reikalavimą — atlyginti už 
paskandintą pirklybinį lai
vą Monte Protegido. Bra
zilijos valdžia savo notoje 
užreiškia, kad jeigu Vokieti
ja neduosianti umaus ir pa
tenkinančio atsakymo — ji 
paseksianti Brazilijos ir Su
vienytųjų Valstijų pavyz
džiu, vadinasi, pertrauksia
nti su ja diplomatinius ry
šius ir apginkluosianti savo 
pirklybinius laivus.

ANTIS.” 
i

Dar truputį palaukite, kol 
ateis pergalė — sako Vo
kietijos laikraščiai.

AMSTERDAM, bal. 23.- 
Vokietijos žmonės dabar rei 
kalauja dviejų* 
dalykų — duonos ir 
Valdžia ir laikraščiai rami
na juos. Štai ką sako NoTd- 
deutsche Allgemeine Zei- 
tung: “Suvien. Valstijos per 
matė, jogei Anglija bus su
mušta, ir jos įsimaišė karėn, 
kad išgelbėjus savo pinigus, 
indėtus amunicijos pramoni- 
j on. Ar mes turime leisti 
joms krauties pelnų? Sukąs- 
kite dantis, greit tatai 
baigs. Atsiminkite, visa 
padėta ant svarstyklių.” .

“Sukąskite dantis.” Ir lau
kite.

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS SU SU V.

VALSTIJOMIS?

BASEL, bal. 22. — žinia iš 
Konstantinopolio skelbia, 
kad ir Turkija nutarusi pa
remi savo talkininkę Vokie
tiją. Turkijos valdžia užrei- 
škusi Su v. Valstijų ambasa
doriui Konstantinopolyje,1 
kad ji pasekanti savo talki*

džiu, vadinasi, pertraukian
ti su S. V. diplomatinius ry
šius. . ■

Washingtone šitoji žinia 
betgi dar nepatvirtinta.

REZIGNAVO PORTUGA
LIJOS MINISTERIŲ 

KBINETAS.

PARYŽIUS, bal. 23. —> 
žinia iš Londono skelbia, jo
gei vakar rezignavęs Portu
galijos ministerių kabinetas.

nepatvirtinta.

WASHINGTONAS,' bal. 
23. — Holandijos valdžia pa
siuntė Washingtonui oficia- 
dį užreiškimą, būtent, kad 
dabartiniame Suv. Valstijų 
su Vokietija susirėmime ji 
liksianti neutrale — taip 
.kaip iki šiol kad buvo.
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Itaiytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
gyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Ifrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
te!, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
M ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 

®tų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
cagoje metams $6.00, pusei me-

kaklo? Kodėl jisai ir visa ta A^-cicMZASL-ifiitnuc 
“gauja”, kuri dirba su juo

Kapitalistų suo
kalbis nepavyko.

Thomas Moonev turės but 
paliuosuotas: Kapitalistų
suokalbis prieš darbininkų

gu buvo pasiektas jo tikslas.

rio prisiektu liudijimu rėmė
si teismas, išnešdamas mir
ties nuosprendį Th. Moo- 
ney’ui, tapo apkaltintas už 
kreivą prisieką ir įmestas į 
kalėjimą. Toks-pat likimas 
laukia ir apskričio prokuro-

Mooney, prieš prokuroro pa*

<!

Tokios žinios atėjo 
liūtinėmis dienomis iš 
Francisco, Cal. Plačiau 
jas skaitytojas ras telegra
mų skyriuje.

Darbininkų spauda iš pat 
pradžių sakė, kad Thomas 
Mooney yra apkaltintas ir 
nuteistas neteisingai. Visi 
progresyvesni žmonės prita
rė tokiai nuomonei. Nes bu-

San
apie

i Dabar, kada tapo atideng
tas tas judošiškas kapitalis
tų ir jų agentų pienas nužu
dyt Mooney, lietuviams dar
bininkams bus naudinga at
simint, ką apie Moony’o by
lą rašė tūli lietuvių laikraš
čiai. štai Chicagos “Drau
gas” kovo 29 d. š. m. pašven
tė jai redakcijos straipsnį, 
kur tarp ko kita sakoma:

Pernai San Francisco, 
Cal., vieną dieną įvyko 
miesto gatvėmis piliečių 
parodavimas, pritariąs S. 
Valstijų vyriausybei gink
luotes prieš išlaukinius 
priešus. .Parodavimo me
tu vienas suanarchistėjęs 
socialistas sviedė minion 
-bombą. Šita.
žudė keliolika niekam ne
kaltų žmonių. Policija pi
ktadarį visgi suėmė, 
yra Thomas Mooney, 
los metu paaiškėjo, 
Mooney . prigulėjo
suokalbininkų gaujos. Tie 
suokalbininkai buvę suma-

Jis
By- 
kad 
prie

4?-

t

ney negalėjo būti tuo pikta
dariu, kuris metė bombą — 
pereitą vasarą — žinomoje 
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ku, kad ka 
“teisdarybės”

darbininkų klesai ir pavo
jingas išnaudotojų bizniui.

Dabar staigu atsidengė to
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bio paslaptįs. Jas išdavė F. 
E. Riegall iš Illinois valsti
jos. Jisai prisipažino, kad 
tūlas turtingas galvijų savi
ninkas iš Oregon, F. C. Ox
man, mėgino papirkti jį, kad 
melagingai liudytų prieš 
Mooney. Tas Oxman — gi 
davė po prisieką tokį liudi
jimą teisme, kad Mooney bu
vo atrastas kaltu. Be 0x- 
mano, su RiegalFu susineši- 
nėjo ir apskričio prokuroras 
Fickert.

Ačiū RiegalFo prisipaži
nimui, išsigelbės nuo baus
mės dar ketvirtas toje pačio
je byloje nuteistų darbinin
kų vadovų. Jų laimė, kad 
tas žmogus turėjo krislą są
žinės; jeigu ne, tai kartuvės 
ir kalėjimas visam amžiui 
butų buvę jų likimu. Ameri
koje, pasirodo, gyvastis ir 
laisvė žmogaus, kuris veikia 
darbininkų klesos labui, ky
bo, kaip ant plauko. O betgi 
ši šalis garbinama, kaipo de
mokratijos ir laisvės viešpa 
tybe!

fornijos gubernatorių.
Teismas piktadarį Thomą 
Mooney pasmerkė miriop, 
sulyg šalies teisių...

ir mūsiškiai sielojasi per 
“Naujienas/’ Sako:

“Kapitalistai bijosi, kad 
M o o n ey nes u o r ga n i z u otų 
geležinkelių darbininkų 
streiko, todėl eikvoja mi- 
lionus dolerių, kad tik jį 
nudaigoti.”

Kas teisina bile kokį pi
ktadarį, tas pats yra jam 
artimas ir jo sėbras. Kas 
teisina piktadarį Mooney, 
tas remia visokią betvar
kę ir anrachiją... (Pabrau
kimai musų. “N.” Red.).

Taigi matote: tas kunigo, 
ir net buvusiojo dvasiškos 
akademijos profesoriaus ir 
teologijos daktaro redaguo
jamas “laikraštis” tiesiog 
tvirtina, kad Mooney yra 
piktadarys, kad jisai nužudą 
keletą nekaltų žmonių, kad 
jisai priklausė prie suokalbi
ninkų — žmogžudžių gaujos 
ir kad jisai užsipelnė tos ba
usmės, kurią jam paskyrė 
teismas. Tasai klerikalų 
šlamštas ir “Naujienas” pa
darė piktadarių sėbru ir 
žmogžudžių gaujos užtarėju, 
už tai, kad jos gynė neteisin
gai pasmerktąjį darbinnikų 
vadą. O iš kur žinojo kun. 
Bučys, kad Mooney yra pik
tadarys? Ar jisai buvo išty
ręs jo kaltę, kad taip drąsiai 
teisino budelius, kurie taikė-

kartu prie klerikalų organo,
patikėjo policijos ir kapita
listų pranešimams, o ne tų į
dorų žmonių nuomonei, ku-)
rie sakė, kad Mooney yra ne- mano darbą Amerikoje, ir tuom 
kaltas?

Todėl, kad “Draugo”
padėjo “Žiburėlio” Draugijai 
šioje sunkioje valandoje gelbėti 

dakcijos štabas savo dvasia nuo karės, bado ir vargo best
yra artimas gaujai, pasikėsi 
nusiai ant darbininkų vado
vų gyvasčių.

Jeigu “Naujienos”- yra 
Mooney’o ir jo draugų sėb
ras, tai “Draugas” yra Moo- 
ney’o budelių — Oxman’o, 
Fickert’o ir Co. sėbras.

Įsidėmėkite tatai, lietuviai 
darbininkai. Ir kada tokie 
klerikalų šlamštai, kaip 
“Draugas”, ir jų agentai 
kreipsis prie jūsų, tai pasių
skite juos pas tuos sutvėri
mus,, kurie stato kartuves 
nekaltiems žmonėms. 

■' .... ■■■■’4?".. ». . *11 ■ 2" .

sykiu atsisveikinimui drg. V. 
Kapsuko aplcidgiančio Ameriką. 
Į vakarienę susirinko apie 100 
ypatų. Pati vakarienė nėra per- 
puiki, moterįs sako: “užtai, kad 
per greitai surengta.” Gal būti 
ir taip. Dalyvavusieji vakarie
nėje užsimokėjo proporcionalę 
mokestį už sunaudotus dalykus 
Tas pritinka.
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ta $30 su viršum. Mažoka, del > 
tokio entuziazmo.

D. P. Pilka.
resyvių Draugijų Tarybos pra
kalbų dainavo L. S. 
ir “Kanklių” chorai, 
vo vidutiniškai.

J. Ratelio
Sūdai na-

SIOUX CITY, IOWA.

Skaitytoj ų 
Balsai.

Taippat nuoširdžiai ačių visiem 
“Žiburėlio” nariams, aukauto
jams ir visai Amerikos Lietuvių 
pirmeiviškai visuomenei, kuri 
savo aukomis ir pasidarbavimu 
parodė, kad jai rupi kiekvienas 
teisingas žmonių šelpimo ir pa
žangos darbas. Būnant man A- 
merikoje, su pagelba jos ir jos 
organizacijų “Žiburėliui” surin
kta iš viso $3,795.94.

Širdingai atsisveikindama su 
pažangiais Amerikos lietuviais

pačią dieną turėjo prakalbą Phi
ladelphijoj e, tad ir vakarienė 
buvo net ant 9 vai. vakare, nes 
kitaip moterįs nedavė vakario 
niauti svečiams. Vienas-kita: 
draugas man

valdybon išrinkti 
J. Kondroška — 

Matonis — nutarimų 
J. Morisas — turtų rast.;

P. Burba — iždi Visi darbštus 
visuomenės veikėjai.

Po ilgų diskusijų nutarta 
rengti šeimynišką vakarėlį. 
Tam tikslui išrinktas komitetas 
iš penkių narių.

Surengimui agitacijinių pra
kalbų 1 d. gegužės išrinktas ko
mitetas iš dviejų narių.

Nutartą, kad XII Rajono kon
ferencija butų laikoma Gary, 
Ind.

Turi but sutverta LSS. kuo
pa, kur jos nėra. Konferencija 
bus su prakalbomis.

Draugai! Darban su
šventimu ir energija, o per 1917 
metus galime daug, daug nu
veikti. Stengkimės, kad sulau
kę 1918 metų kuopoje turėtu
me nė 15, bet bent 100 draugų.

P. Matonis — Reporteris

išdūmė į kalnus ‘Tyru oru pa
kvėpuoti.” Kuoemt “prisikvė
pavo” — susifaitavo. Vieniems 
tapo apkulti antakiai, kitiems 
išsukytos kojos. Jų frontai su
si j ieškojo arklį ir partempė 
“prisikvėpavusius.”

Ar ir kitose valstijose šio pa
vasario oras Įjcrinitas alkoholio

kad tarpe Amerikos lie-

nemalonus apsireiškimas: dis
kreditavimas savo politiškų prie
šų kaipo asmenų ir niekinimas 
kilos pakraipos partijų.

Tas matosi ne lik korespon
dentų praneši m uoscu iš įvairių

toriai nose. Tūli korespondentai 
norėdami patalpini žinutę į lai
kraštį, pirm negu rašyt ką nors 
iš darbininkų gyvenimo reika
lų, rašo apie kokį nors asmenį,

“lyderiu” ir siunčia į kitos pa
kraipos laikraščio redakciją... 
Jiems rodos, kad bendradarbia-

iš Amerikos lietuviu visuome-

narių tarpo, nežiūrint to, kad 
Amerikos lietuvių laikraščiai y-

vių visuomenės, bet toji visuo
menė toli gražu nemato apsi-

niauti minėtos tautos 
solidarume. l)a nieko

Tekis apsireiškimas yra vien

Hugos musų visuomenės elemen
tai. vieton aimanavimo, kad 
musų laikraštijoje užviešpatavo 
asmeninių ginčų “pavietrė,” ne
reikia pasitenkinti vien aimana
vimu, bet rėkia išreikšti savo 
nuomones kas link tų dalykų, ku 
rie protaujantiems skaitytojoms 
atrodo kitaip negu jie aiškina
mi.

Pasirodymo lietuvių visuome
niniame gyvenime kiekvieno 
Am. liet, visuomenės nario rei
kalauja ir aplinkybės gyvenimo 
apleistų pasauliu ir badaujančių 
musų giminių Europoje. Ir 
šiame at vėjuje Amerikos lietu
viams reikia žinoti, ar Am. Liet. 
Centralinis Komitetas (New Yo
rke) tinkamai rūpinasi šelpimu 
badaujančių. Jeigu taip, tad jis 
turi but visais remiamas.

Be to yra daug klausimų, ku
rių aiškinimas “musų partijų 
vadovais” nepatinka Amerikos 
lietuvių visuomenei, o visuome-

sipiktinę asmeniškais ginčais 
liet, laikrašt. nueina “veikt” 
prie kokių republikonų ar tam 
panašiai.

si užnert kilpą ant Mooney spaudą. .

Jaikraščių skaitytojai, tik nerei
kia apsirubežiuoti vien aimana
vimais namie, bet savo balsą rei
kia duot išgirst visuomenei per

Informacijos

laiką su Lietuvos “Žiburėliu”, 
nepamirš jį paremti ir ateityje.

Al. Bulotienė,

ti atsisveikina. Pagalios prisi
taikiau ir aš pasisveikinti, bet 
ant pirmu žodžiu drg. V. K. už
reiškė. “gausi kailį išperti.” Na, 
pamisimos sau, kad jau taip 
bus, nieko nepadarysi, bet laz
da turi du galu. Toliau tesėsi 
pasikalbėjimai kuopelėmis, kol 
priruošė vakarienę. Sėdome Prakalbos ir aukos Rusijos 

revoliucionieriams.

“Žiburėlio Draugijos Mo
ksleiviams šelpti Pirmi
ninkė ir Į galiolinė.

20 d. bal., 1917.
Chicago, Illinois.

“Žiburėlio” Prane= 
Šimas.

JxUlQWlj
dama Europon, perduodu savo 
atstovybės įgaliojimus “žiburė
lio” Atstovybės Komisijai Ame
rikoje, susidedančiai iš šių žmo
nių :

15 Millbury Street, 
Worcester, Mass.

Waterbury, Conn.

226

Todėl nuo

<6

W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Atstovy-
Ie, augš- 

čiau nurodytais adresais.
k........... . upiii................... .-L.

tovo, A. Rimkos, 
miau.

55

A. Bulotienė,
“žiburėlio” Dr-jos Moks
leiviams šelpti Pirminin
kė ir Įgaliotinė .

20 d. bal. 1917 - 
Chicago, Illinois. 
.................................-........ ... ..

Homeras kalba apie varinius 
pinigus 1184 m. prieš Kristaus 
gimimą. Sidabriniai ir auksi
niai pinigai tapo pradėta mušti 
nuo Pheidon iš Argos, 862 m. 
prieš Kristaus giminią.

New Yorko apšvietus taryba 
paskyrė šiems metams 41,186,- 
261.98 dol. del palaikymo mies
to mokyklų ir kitokių apšvietus 
įstaigų.

William Cultęn Davenport, 
lowla, pardavė 120 akrų žemės 
po $185.50 už akrą, 1877 m. 
jis mokėjo po $7:00 už akrą.

Jonas Ward, Huntington, W. 
Va., sumušė rekordą musių gau
dytojų; Jonas 1916 nukankino 
192,000 musių*
. .........................         1,10 I 11'1,1,11

♦

/ Tik laikahties bešališkos kri
tikos galima surast kelią prie 
progreso. į

Daugiau skaitytojų balsų.
Santakiškis,

pirmininkė davė u: 
tiek pirmiau, nes mat

Bal. 15 d. Rockfordo Draugi-

Kalbėtojais buvo pa-

“S u vieny tų jų Valstijų piliečių 
teisių balsuoti nei Suvienytosios 
Valstijos nei kuri* nors jų atski
ra valstija negali užginti arba 
susiaurinti del jų rasės, spalvos 
arba pirmykščio savo vergybos 
padėjimo.” Nežiūrint tai, kai
li oriose pietų valstijose, pvz. Mi
ssissippi, Virginia, North Caro*

klaniacijų ir reikėjo tik klausyti.
Pirmą prakalbą drožė drg. dicinos studentas A. Bartasius.

veik tą pačią melodiją.

prie Gučkovų ir panašiai, bet 
nepaliko ir mano ypatos neįžei< 
dęs, nors ir suminėjo, kad pub- 
hka -nesuprastu.

Paskiau padeklamavo maža 
mergaitė Rctckevičiute, labai

Keliais žodžiais kalbėdama J.
Benesevičiutė, LDLD. sekretorė

Amerikos soc., o ypač tarp mo
terų, kurioms daug pagelbėjo.

Kalba drg. J. šaltis ir išrado,

socialistas, tai drg. V. Kapsukas 
ir panašiai.

Tarp prakalbų buvo įmaišo-

nėra reikalo daugiau minėti.
Kalba K. Liutkus. Pastarasis 

jau Kapsukui užvažiavo, kad

kalbą kritikai drg. K. Liutkaus, 
bet nieko gero nepasakė, tik da 
paaiškino šiek tiek iš Kapsuko 
gyvenimo.

Pagalios Bekampis užreiškė, 
kad soc. pas mus daugiau nė-

rį jis tik ir matąs čionai. Na, 
ir da sumanė atsišaukti, kad re
voliucijai aukų sumesti, tas šiek 
tiek prakalbą pataisė. Kad drg. 
Bekampis to neužmiršo, tai ver-

Da kalbėjo Jurevičius, Staniš- 
kis ir kiti, bet pagalinus ir man 
teko tos garbės. Nors nieko iš 
svarbesnių neminėjau, bet pas
kutinė prakalba visgi teko Kap
sukui. Drg. Kapsukas tą pra
kalbą, kurią sakė apie 20 miliu
tų, pašventė mano ypatos kriti
kai, nors jau buvo prisimenąs 
apie moterų organizaciją, bet 
žiūrėk, ir vėl prie manes. Ka
dangi ten nevieta kritikai, nebe
sakiau nieko, bet jeigu reikės, 
vartosime tą lazdą su dviem 
galais. Jeigu kas ir silpnina 
Sąjungą, bet mes, Amerikos soc. 
turime ją palaikyti.

Po vakarienės publika greit 
skirstėsi ir, šiek tiek veikę, at
sisveikinome draugiškai ir su 
savo draugais-kritikais važiavo
me namo.

Revoliucijos rėmimui surink- dėti ant vakaro*

ir del ko ji kilo. Dr&/vrigaitis 
sako: Rusiją p rje. dabartinės re-

dar nuo viduramžių užsilikusi, 
supuvusi tvarka, kurios nebega-

tai ir sukilo, kad padarius galą.”
Kalbėtojas prisiminė, kad to-

nė Rusijos revoliucija, kitose 
šalyse jau senai įvyko. Kaip tai: 
Anglijoj — septyniolikto šimt
mečio gale; Francijoj — apie

liaus.
Kalba buvo gera ir sujudinan

ti. Matyt, visus užganėdino, ką

baigdamas kalbą prase susi
rinkusiųjų, kad paaukautų Ru
sijos revoliucijai; perėjus per 
svetainę, aukų surinkta $28.50. 
Aukavo sekančiai:

J. Kaušcis, J. Žukauskas — 
po $2.00. K

V. Bolvan, P. Alinauskas, J. 
Valentas, P. Varekojis, M. Ba
jorai ir P. Vogis — po $1.00.

B. Kruvolis, F. Petronis, J. 
Burokas, A. Mačys, St. Petraūs-

Raškėvičius, J. Jonkaitis, P. Ku- 
tra, P. Staliunas ir A. Meldažis 
po 50c.

T. Aleksynas 30c; J. Rajec
kas, Juodsnukis, F. Bogdanas, 
J. Subočius, P. Subačius, S. Se
nulis, A. Akutis, J, Burdžius, J. 
Stružas, L. Palsuckis, A. Haus- 
monas, V. Misevich, A. Margis, 
S. Zaveiko, B. Misevičius, J. 
Jasiulevičius, Skvolo, Dumša ir 
J. Strenuliunas po 25c. Smul
kių aukų surinkta $4.35 Viso.

Aukos perduotos LSS. 75

rinkimo komitetui.
Paskui kalbėjo A. Barlašius, 

bet, kaipo kalbėtojas, jisai yra 
silpnas. Tuo pačiu loiku, kata
likai rengia “prakalbas” visiems 
gerai žinomam nepraustabur
niui Račkui, kad pakenkus Tary
bos prakalboms. Bet tas jų 
stengimasis pakenkt nuėjo vel
tui, nes niekas neatėjo į jų,pra
kalbas. Tai vargšai turėjo ati-

•V

9

juodųjų teisės tąįp^suvaržytos, 
kad praktiška^iems balsavimo 
teisės^rršai atimtos.

Į kitą, anksčiau atsiųstą tams
tos klausimą, atsakome: Savini
nkas namų prispirti tamstos, 
kad tamsta tai padarytum, ne
galį; bot jeigu jis patsai tatai pą- 
darytų, tai geriau nejudinti. Ga
lėtumėt turėti nemalonumo.

kiek centų krasos .ženklelis rei
kia lipdyti? Aš visados lipinda
vau už 5 centus, bet sako, ka^J 
eina; į Vokietiją už 2 craifliį— - 
K. L. B., Aurora.

Atsakymas:
Prieš karę, laiškai į Vokietiją 

eidavo už 2 centu (svarumo iki 
1 uncijai). Karės laiku įvesta, 
vėl 5 centai laiškui iki vienai un
cijai ir-po 3 centus nuo kiekvie
nos uncijos viršaus, šiuo tarpu, 
kai]) Suv. Valstijos paskelbė ka
rės padėjimą, nei laiškų nei škiip 
kokių siuntinių į Vokietiją visai

Redakcijos Atsakymai
A. Y., Indiana Harbor. — Lai- 

k ra štili dėti negalime.
A. Maizeliui, E. Chgo. — Pra

nešimas nebegalėjo tilpti subar
tos .numeryj., nes atėjo, kada 
laikraštis buvo jau išspaus dim- 
tas. *
>■       ifi * r- * < ' f Ji. •..

Suv. Valstijose bėgiu vasario 
mėnesio šių metų tapo surūkyta. 
2,416,762,000 papirosų. Sako* 
ma, kad tai pirmas toks atsiti
kimas tabako istorijoje.

Philadelphijoj, Pa. 1916 m. at
sitiko 160 nelaimingų atsitiki- 

/mu su automobilais.

Fcderališkas žuvgaudžių biu
ras praneša, kad 1916 m. be* 
giu 10 mėnesių tapo sugauta 
Suv. Valstijų vandenyse dam 
giau, kaip 4,000,000,000 žuvių.

Vokietijoje 15,000 moterų tar
nauja prie" kariuomenės, kaipo.

S

Francija 1871 m. tureja.ufc.. 
mokėti Vokietijai 
karSs kontribucijos už praloti, 
įkurtu,



"Panedėlis, balandžio 23,1917

Parmos! Parmos!m cIš kariško dieninio

Mirtim

>(/)

tikimas jo spalvom
Kokioms spalvoms?

Cfl<

Si»

onus
SOPOl

Krasos dėžutė 310'6 S. Halsted St

uzsa

Neatmainoma ypatybė. 
Ilgą laiką parduodama

Stanislovas^ 
a, Bronislova

mono 
nių 
su

link Krei 
ą, kur ai 

k iek
(1X71

Miesto Ofisas :
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4111

gas, bet 
gabumus 
mo ir st

Tyro turkiško tabako, 
sudėta į daiktą teisingai.

Drauge, jeigu užsirūkysite sykį 
jus rūkysite visuomet.

sviesos Ka c
skursni ir
ka dienini

Nuo H ryte iki 5 vai. po pietų 
Vakare nuo 7:30 iki 9:30

mes pasi- 
sn (liejusių

Didesnė vertė negu augščiau 
šiai kainuojamų cigaretų.

visi nusimint

lu jau pavaisintų 
i ne granatomis. 
Visi buvome alkani

PERGYVENIMAI LIETUVOJ 
ANTRU KARĖS 

PUSMEČIU.

N A U JIEN O S, Chicago, Ill

Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti formas 
nusipirkę ir laimingai 

Turime tuksiančius akrų puikios žemės su mišku ir ap-

iwi • - -

t>r

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laiko 
ng House 

savojome pirtin.
—O, Viešpatie 

moterų, — šitie 
malonesni už pūkų patalus 
šilkiniais 
gule prie

Pirmiausia susitaisėme gu
lykla: paskleideme lininius ir

vos pa- 
užeit pasilsėti, o 
a tai ir susišilti- 

tinę prie durių iškarto 
iti vidun, bet kas tik

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge Ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmai florai 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED Ir 32-ra GATVft.

UTAISYTA9 18 formules- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Ėgypto zokonihku,

A|iejotimi tvarka arba atsargumas, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo (’leaving House teisių, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

'liktai tvirčiausios ir saugiausios

Priėjome prie kieno tai linų 
įnynimo pirties. Matydami, kad 
dalis musų kompanijų 
eina, n u tarėm t 
•jeigu bus gal ii

Mentor Bldg.
Paimk elevaterj. Kambarys 121.

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

EVESKIO
Čia gali tSmokti Anglų kalbos noo praiHuiW 

ilgi augščiausiai, tclpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Husų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AngSt. 
Malematikos. istorijos, Geografijos, PolitiS 
Ekonomijos, Knygvedystčs.DaiHaraSčlo, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt, čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL L’ 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted SL.Chic<$ft

Daliar loska Dievo 
viena iš moterų, — daba c
ir mirtume tai nors vieni 
matome.

PO SCARFS reikalinga bus gerų 
Fu IVnliLu šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amato pas mus greitu laiku. Vakari
nes ir dieninėš klesos. Parūpiname 
valstijinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir ,t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN BUSKI, Savininkas,

Alsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj 

laiškų šioms ypat.oms:
Stella Maculis
T. Danta (3) 
Felix Bunevič (4) 
K. Ivonai t is 
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simonas Ješkevičius 
Mrs S. Žukauskas 
Antony Bobish 
Frank Moška 
K. Jacikas
J. Jaras
K. Waitkus
Stanislovas Wllimavičia 
Marta Samson 
T. Strikol Ona Szmickienė 
Joe Strol 
K Pelis 
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė
J. Duoba ' " . ’

nei vienas nenori 
me valgyti. Maži vaikeliu 
džiaugėsi tvarsydamiesi spaliui)

Vaikelis lolindamasis nuo 
manęs buriu moterų, inlempė 
visas nuvargintas jiegas, kad 
pergalėlį drebulį ir smulkiai ka
lindamas dantukais, tyliai pra

si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau-

X TELEPHONI
I DRO J

S Medikas ir Chirurgas 
B 3315 S. Halsted St., Chicag

I’-lč Sindelar 
ta nuo kreivų akių. Kurie 
lite nueiti ir pamatyti p-ną 
šeri.

MHRIDir

Tolinus paėję 
tušo kareivio lavono. 
Įėjo tik vienas lavonas 
žiu kodėl pasidarė'daug baisiau 
negu nuo anų I lavonų.

Anglų kalbos
Lietuvių kalbom 
Aritmetikos 
Knygvedystfis 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilietystčs
Politinės ekonomijos 
DailarašystCs

Mokinimo Valandom: *

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ii’ kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ii* Labaratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VAI.ANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

rims.
The Chicago Clearing House prie

žiūros užmanymas tapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to Taiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti.

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmis ir išduoda jxmkias pilnas 
atskaitas j metus.

Ji taipgi \ ra po valstijos priežiū
ra. yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois

Kuomet priėjome prie ivrei 
tosios kaimo, tarė vienas iš sau 
keleiviu:

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 SO. STATE STREET 

Durįs j žiemius nuo The Fair 
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki

5 po piet. Nedaliomis nuo 10—12 dieną.

sesuo taipgi buvo išgydy 
interesuojatės ga 
Sindelar ir jo se

Konstantas Eringis
nūrė pėtnyčioj, bal. 20, 1 vai. 
po pietų, palikęs nubudime du 
sunu ir penkias dukteris. Pa- 
ėjo iš Gustoniu kaimo, Nauja
miesčio parapijos, Panevėžio 
apskr., Kauno fui)., Amerikoj 
išgyvenęs 30 melų. Laidotu
ves įvyks utarninke, bal. 24, 
9 vai. r 
IŠ nanr 
avė ‘
Marijos bažnyčią, Brighton Pk

Prašome gimines ir pažįsta 
mus dalyvauti laidotuvėse. Nu 
lindime pasilikę sūnus ir dūk 
tci-įs: Juozapas 
Julijona, Stefani, 
Marcelė ir Ekbi

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. KiekvlfttH 
gali juos turėti. $5 iki 

Moters ar merginos, ar vedę Af 
pavienios, senos ar jaunei. 
Mes skoliname del StockyaHM 

Šapos ir dirbtuvės darbininkų, fit* 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaromų | R 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 
landas. --------------— — ■

Mes taipgi suteikiame 
ant pianų, sankrovos jrengtafe 
arklių, vežimų, apdraudoe 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Sta 
nepaisome ką jus turite arba ta 
jus uždedate, mes norim daraflffi 
jums kad musų mokestis 
šia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų sF 
manymu, patirti, kad mes patvfcb 
tinime musų pranešimus.

MOKYKIS SIUT MOTM®! 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti namlnlta 
tua arba apredalus. 
kiekvienam, kur® 
Valandos dieną arba vakag&J 
del jūsų parankamo^ Ufi j® 
išmokiname jus alui) 
drabužius.
DRESS MAKING eOL&MSB* 

2836 Wo Madison g. Weofiers « 
1850 Well® gatvlk.

SARA PATEK, MOKYJWM

Reikalaukite Dykai Knygutės 
vų Akių, arba ateikite į mano 
su noru parodysiu uždykų, savo metodų 
vjenarn, kuris interesuojasi, arba kas turi 
upins. kurie turi kreivas aids.

s da turiu apie pusaliiros 
ės, galite užžiebti, bus 
rabnyčios, kiek alsikvo- 
sako kita moteris.

mapimus spalius visoje pn- 
je ir sugulėme kaip balkiai.

(Bus daugiau).
turėjome, bei

\\vrai turi būti vyrais; taigi 
sugrobslėme šiokių tokių paga
liu. šiukšlių; uždaugsle savo

—As maniau numauti vienam 
čebahis, bet pasirodo kazokai 
jiems numovė.

—Matomai da lik šiandie už
mušti, kad laike tokio pušnio 
da neapnešti sniegu, - pasigir
do nevienodas kilo vvro balsas.

avė., Chicago, 
nuo vaikio 15 

dabar sveikos, 
su bile ypata

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loomis 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvcrgais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

kad jie nesimatė 
daktaru pirmiau. 

Ligoniai giliausias 
. Kuomet dėkingas 
y s jums, kad nš ji 
jus žinosite, kad aŠ 
Ligoti ir nusiminę 

imkite naują viltį, ritei- 
pasisakykite savo ligas. 

Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvlo iki <8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER

Or. Ramsęr
AKIŲ SP»CIAIJfi7*!S

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131 J

l’-ni Eosha, No. 4653 Austin 
sako: “D)’. Carter išgydė mane 
metų atgal. Mano akys yra 
Man butu malonu pasikalbėti 
apie mano stebėtiną gydymą.”

— Čia eina valui šios apielin 
kės gyventojai, musų visų sude 
gintos visos triobos.

Nedavę jokio atsakymo suė

ženklas Bankos Saugumo
Chicago Clearing House 

Naryste.
Bankus priklausančios 

cagos Clearing. House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, Clear 
revizoriai nuodugniai ištiriu

1 Ties Barauskais užėjome ant 
4 juodulių; prisiartinę pamatė
me, kad tai 1 Vokietijos karei
vių lavonai, gulintieji vienas pa
lei kita. Nemalonus jusmas 
da labiau mus sujudino ir šiur
puliai krėtė visų kimus, bet 
stengiamės apie lai nekalbėti- 
Tik vienas iš vvrų sako.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ jOk Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta r> 

f gejimas.
F J Mcs vartojame pag# 

rintą Ophthalmometer 
jBkTjSr Ypatinga do m a atkrei 
w piamn i valktis.

Valandoa: Nuo » ryto |ki 0 vakarai 
mk nuo 10 iki 10 dtoni 

4149 ». A8KLANO

P-nas Stanley 
Stack No. 2039 
N. Oakley avė., 
mechanikas, tu
rėjo kreivas a- 
kis per 22 metu. 
.Jis buvo išgydy- 
mctodoinis.

ūkininkų triobėsių, gal ten 
rasime anksčiaus išstumtas 1 
kuosna roges.

Ant laimės

hų neturėjome, bet prisirisi 
juostas ir šalikus galėjome Irau 
kti užsodintas labiausiai pai 
sias moteris ir vaikus. ? 
gana juokingi t-po\cliai", 
juokas kas-žin kur išdrumbt 
tik susiriesdami traukiami', 
simainvdami

Prirenka vUiems tinkamus aklnltui, tKmto 
nu o ja Ir patarimu* duoda lyksl.
789-88 MllvrauluNi Av«., arti Chtease Av«, 
lubo«. VALANDOS* Nuo » llryto Iki 
rnl- Nadiliomi* nuo 8 ifiryto iki 18. ©toM

Tol. HaymarkM 9484.

hl ji. pana
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
Speciališka mediciną nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandcnuota Medcga Slaptom Ligom

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.
GERA NAUJIENA 

DEL KANKINAMŲJŲ
Daug kentančių vyrų ir mo

terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tuksiančiai 
kenčia nuo stučkinės kirinč- 
lės, bei gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

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

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

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

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

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedaliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted Sir2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Phene: 4U1V

Br. A.R. Blumenthal

P-nas John Keczewski, No. 2921 Milwau 
kee avė., jžynius vertelga, bunkeris ir teat 
ro savininkas, buvo aklas nuo vaikio per 3f 
metus. Jis atgavo regėjimą, nuo Dr. Carte^ 
rio gydymo vienas ir pusė metų atgal.

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

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-N ir pilno įrengimo Bacteridogiška la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa* 
tikrų specialistą ir ne prie imituotoji], 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokių jus ligų turite, bet ji* 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Aš noriu apskelbti 
savo 20 metų special? 
metodą gydymo 
Kreivų Akių, 
kurias aš gydau be pavojaus, 
skausmo, chloroformos vie
nu atsilankymu. Šis yra ne 
bandymas, bet faktas, pare- 
mtas mano 20 metų pasek- 
mingos praktikos i)’ 500 iš- 
gydymu, kurie yra gvaran- 
tuoti, kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, kurie yra 
nuo kreivų akių išgydyti šiemet: 

P-as Geo. Ke- ■ —•""1
ble, 605 S. Albą- 
ny Ave, Chica- 
go. llgnagcsisgraudino širdį, kad aš pasibaisė 

jau vilkti mundierų nuo užmuš 
to kareivio.

Puškojomo toliau.

-—juk mes valiu žmones 
karėje žudo lik kareivius.,.

Sunku buvo žiūrėti i nusika v 
mavusius vaikučius. Aš paėmę: 
saują sniego trinu rankas ir au 
sis vienam mažam sankeleiviui 
Jis dėkavodamas drebančiu bal 
sėliu, vos prašnekėjo;

—O, dabar daug geriau.
Kitam vaikučiui sakau:
—Mus nuvilksime nuo šili 

ilksi mt

. v 1 a I I 11 I i r t Zl*išgydė 
mažos mergaitės kreivas akis be aki- 

Man bus malonu pasikalbėti su kiekvie- 
kurjs turi kreivas akis.”

IŠKABA BESI
SUKANTI ŠVIESA 20 
METŲ ANT STATE (i.

P-nas Sindelar, No. 1715 String st. Chicago, 
dirbo Sears Roebuck 7 metus. Jo akys buvo 
labai kreivos per 20 metų. Jos buvo atitaisy
tos vienu atsilankymu, be skausmo, cbloro- 
formos arba akinių.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

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

Aš nebandau gydyt visas )i- 
sukoncent j ooju savo 
ant savo speciališku- 

engiuos išgydyti visas 
ligas, Kurias aš apsiėmiau iš 
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge 
Ii o melų, gydyme 
gų, kurios suteiki 
pirm y b ės.

Mano sąžiniška 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikaliŠką patarimą ir 
gydymu Ik jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nclaimingŲjįŲ kurie ilgai 
apgai les tavoj 
su geriausiu

Jšgvdyti 
darodyina 
ligonis sa 
isg\ (Diaii, 
išgydžiau. 
v vi a i

Vyrišky Diapanij Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

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, nedčliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

1 JOSEPH C. WOLOb
» LIKTUVIB ADVOILATAJI
2 Rulmw 902-904 Nation*! Life 
Ų 29 So. I-u* S*ll» St., OhUaao, 
Q T»L Central 6890-6991. AUara: 
M ninku, kotvergo ir uubal** vakiwak

8 iki 8 vai. vakar*, p* nnmarta t
O IMI MILWAUKEE A V H., Ckiaw, | 
g Tol. Huwbalit M.

apsireiškia cs/p stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir įarnu, ger- 

>if klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
r į skaudėjimo, nustojimo apetito, 
j I šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
į-^ somas is<lirbeju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už bonkuty visose aptickose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AD. RICHTER A CO.
B—80 Washington Street, New IwK

OH4*tygH ®M- W»«F0^4*
1 Dr. Povilas Žilvitis į
T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T
T OFISAS: 3103 So. Halsted Street
IB Tel. Drover 7179 H

VALANDOS: 9—11 išryto; T
T 2—5 po pietų ; 6—9 vakare. A
H GYVENIMAS: 3841 S. Union Avė. ffl 
J, TeL Yards 537.

Ob <H8> d • 4

B Telephone Humboldt 1178

| M. SAHUD M. D. ! 
B Sena* Rasa* Gydytoja* ir Ckixar»«e. 9 
M Speetoli*ta* Motvriikų, Vyrilkii ir $3 
S kiškų, taipgi Ohroniikų Lir<. ; 
M OFISAS: 1579 Milwaukee Awe., į
ac Kampus North Ave., Kambary* E4M. f 
h VALANDOS: 8:80 iki 19 Hryts | S 
B 1 ;80 iki 8 ir 7:89 iki 9 vaker#. g

Amerikos Liotuviy Mokykla H 
Mokina

Kas bus ant ryt, nieko neži
nome, bet dabar turime gana 
puikiii pastogę, — pasakė vienas 
iš sankeleivitj ir susirietęs prie 

žymėjo į savo 
išrašyta, kariš-

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

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

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yi 
gyvena 
dirbtų farmų. Norintįs pirkti farmą atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Beikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS. Pinigai sudėti šitoje banko’je yra 

išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. 'Taipgi Aukso Mortgages 
Bomlus po $100.00 ii’ $500.00

.šis bankas yra alsakančiausis lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiš-

i

" “ i*? z ■ ■ Cf '''■ •



RandaiCHICAGOS ŽINIOS
COFFEESMARKAUJA

ARBAIRYŽIAI

Pajieškojimai
hd4

riflSTER

dieną ir vakarais Ir

118 N. La Salle St-, RoomReikalavimai

DYKAI

Pardavimai

LIETUVY

Pranešimai

Daktaras WISSIG,DR.W. YISZKIEWICZ
Specialistas iŠ

pos

4617

AmericanIchod 
o! Languages

1844 
18*5 
ten 
1217 
1811 
181*

rUrOnlUm

1171 
20 B 4 
1041 
1510 
i«i*

laukes, «uly- 
rink nu bent 
tokia, Į4 •”

WEST SIDE
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St. 
W. Madison St

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

W. Oliiaags Av, 
Bine Islan4 Av, 
W. Norta Av.
H. HAJoėed Ht 
B. gMsted *t 
w. nth st

pagal Jusij 
bile stailčs arba dydžio.

ZTiirnuiao- 
♦ia, Ova ran
tuota, vertis 

Gc parsidės

Gartauatoo 
njŠUa, !•« v« 
tėar, garsi- 
luod* n* ..

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

LIETUVIŠKASIS MILIJO 
NIEKIUS”.

PARSIDUODA
Mes turime pardavimui 

p age i d a u j amą vietą 
naujame spaustuvninkų distrikte 

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

arba padidinta 
pagal kieno norą.

Savininkas apsvarstys 
pastatymą vieno arba 

daugiau namų del 
parankumo gyventojų. 

Del kainos, sąlygų ir tt. 
malonėkite atsikreipti į 

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

. 39 South La Salle Street, 
Chicago.

Bet kunigai šituo diplomališ 
ku ryšiu pertraukimu tarp dak 
tarų ir kunigu visgi matvt su

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties. PraneŠi- 
oai betgi turi but priduodami iš va- 
taro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
luoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti.
-“Naujienų" adm.)

Puikiausia Ir geriausia moky kla Chicagoje, mokina kirpt 
mo ir designing, vyrų 

PASEKMINGI

RitiKALINGAS bučeris mokantis 
savo darb;}. Gera mokestis. Dar
bas ant visados.

.J. MOLIS,
vi 11 St. Chicago.

> 'sokia.s klausimais ir šiaip 
pondenei ja konferencijai 

i siusti adresu: J. Babizo,

sirupinę. t'orą uieini atgal ge 
rokas bunčius automobiliu sto v
vėjo pusėtinai ilgą laiką prh
Vaičuno bažnyčios. Manoma

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chic* f», HL

PETRATIS and CO., 
35lh SI., netoli Halsted Sli 

Tel. Drover 2463.

Pajieškau pažįstamos, Elenos Jur- 
šukės, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Butrimonių valsčiaus, Punios mie
stelio, Katieniškių sodžiaus. Kas ją 
žinote praneškite man, gausite dova
nų. Arba ji pati lai atsišaukia.

Petras \Viesa,
1810 So. Halsted St., Chicago, Ill.

lias kisiis uosi
c. C

Ku atsakysiąs i
iiai kas nežinia

PARSIDUODA saliunas, nedėldic- 
niais atdaras. Laisnis $500 į metus. 
Gera lietuvių apgyventa vieta. Arti 
dirbtuvių ir lietuvių bažnyčios. At
sišaukite:
1401 So. 51.si CL, kampas 14th St., 
Cicero, 111.

jau sunkus. Visa ko dūlei dak 
tarai patarė pa ša ūkti kunigą. A 
tėjęs Vaičiunas. Ir staigu, p< 
išpažinties, ligones vyras nusita

REIKALINGAS burdingierius prie 
blaivos laisvos šeimynos. Nėra vai
kų. švarus užlaiką mas, geras patar
navimas. Su ar be valgio. Sąlygų

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

E. Warncke,
951 W. 19th St., Chicago. IU

buvusį Mikę ir visą jo monar
chiją ir pakvietus paremti, pa
gelbėti Busijos revoliucionie
riam, surinkta tapo aukų $28.64.

Susirinkimo vedėjas pertrau
koje ir savo nuomonę išreikšda
mas kvietė susirinkusius stoti į 
socialistų partiją arba Soc. J. 
Lygą. Patarė taipgi balsuoti už 

partijos kandidatus, 
kalbėjo vėl drg. P. 
trumpai paaiškinda- 
socialistiškos tvarkos

REIKALAUJAME DARBŠČIU JA
UNU VYRU DIRBTUVŪN. GERA 
MOKĖS JIS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIK! ATEITIS DARBŠTIEMS VY
RAMS. ATSIŠAUKITE SUPERIN
TENDENTO OFISE

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

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA bučernė ir groser 
ne. Vienuolika metų biznyje. Prie 
žastis pardavimo — pasitraukiu i: 
biznio. Atsišaukite į ‘‘Naujienų” ofi 
są laišku No. 113.

SVIESTAS
G«rinuiilo» 

įmetonos, ge- - 
ceenla, negy /| Į f 
eur ju* ga-M-f Ii 
it gauti ..

Už ką-gi taip užsirūstinęs dva
siškas tėvas ant musu daktaru? € C
Dalykas, kiek teko patirti iš vie-, 
no daktaro, buvęs maž-daug se
kantas. Susirgus palagu moteriš
kė. Pagulimi buvę pakviesta po
rt* lietuvių daktarų

Juodu darbavęsi 
Bet kudkis miręs.

TURIU paaukaus Ii G.* *ekl\ėios 
setą vėliausios slailūs už $30, valgo
mojo kambario '.stulą 
$20. Kerpėtas $10. 
sinės lovos, paveik

$800 Grojantis Pianas 1917 
$200.00; $225 vietrola ir 
- už $50.

Vartoti vos 90 dienų
1010 lark son Blvd., arti K»»<1zir a ve 

Chicago. III

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

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

DRL A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyrišku, Ir valkti ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Sir. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas ntdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

PARSIDUODA maža ūkė. liktai 17 
m.tlių nuo vidurmiesčio. Reikalin
ga mažas jmokejimas. Gera žeme. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 112.

išaiškino pirmosios F 
volių ei jos nepasek m mgu m o
priežastis 1995 metu is ir pasisė

da bar tinęs 
revoliucijos, kuri prasidėjo ko
vo mėnesyj 1917 metais. Kal
bėtojui nurodžius vargus tų Ru
sijos darbininkų, kurie už lais
vę turėjo kovoti ilgus laikus ir1 
liet gyvasties netekti kovoj prieš ats

Norintieji gelbėti Busijos re- 
liuc’jai pavieniai guli siusti 

imu adresu: Nal’.onal

le vakar 
publikos, 

ad pamačius pirmą syk Chi- 
ugoj Lietuvišką Milijonierių, 
'ui vieno ūkto kompozitoriuos 
L Petrausko “operetė,” statyta 
Birules” j jėgomis po vadovys- 

ildyme 
\domo

tinkamuma lluudL 
ir visa dabartiniųC c

ruma, kuomet darbininkai už c
jas turi gyvastis aukauti.

Dar turiu pasakyti, kad pra
kalbom prasidėsiant griežta 
Marselietė, o pertraukoje ir pa
baigoje prakalbų grota Laidotu
vių maršas, kurs padarė į pub
liką didelį įspūdį.

Orkestrą grojo po vadovyste 
Juozo Balako (iš Cicero, III.).

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Motrrliki, VyrlJAįj, V&U) 

Ir chr*MŪ1k< M«-«.
Val«D<i<w ; 10—11 ryto, 4—5 && 7—4k»r». NedėliomU 10—1 po 

3354 S. Halsted St, arti 34 St. Chicago

North Side. — Nariai, suorga
nizavusieji LDLD. kuopą rengia 
pirmas prakalbas utarninke, bal. 
24 d., 7:30 vai. vakare, po num. 
1824 Wa ban šia avė, Li uosy bes 
svet. Kalbės geri kalbėtojai iš 
CHįįcagos. Prašome skaitlingai

Ryti. Rengimo Komitetas.

Balandžio 21 d. l)r-stės L. B. 
ir S. Am. 1 )ramatiškai-muzika- 
liškas skyrius turėjo vakarą Me- 
Idažio svet. Slatvta “Legališki

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

EMPLOYMENT DEPT?, 
f’orn Products Relining Co.

Archer ave., Argo, 111.

Tel. Drover 7BD

. VexeH 
aesTfSU

• yto IV' *

<712 Sa. Ashland Ave
4*1. -Ins

unavo gana gerai 
“Birute” pradedė 
; taisvlies. (la

REI KALA UJAMA vyrų dirbti į ho 
lėlius ir restoranus prie įvairių dar 
bų, gera mokestis; vyro į išsiimti nė 
jimo kambarį, punch presu operuo
tųjų, pečkurio į mokyklą, dailydžių 
vaikų j ofisą 
aliejuotojų, 2 suvirintojų metalo, $3 
iki $5 į dieną, vaikų prie išvežioji- 
ma groserio $10 iki $12 į savaitę; 2 
janitorių, galiūno porterių, 3 pečku- 
rių, 27’/<! iki 31c. į valandą; darbi
ninkų dirbti viduje, 27^ iki 30c. į 
valandą; brass molderių, tapytojų 
(penterių), 2 yyrų pagelbėti į skal
byklą, $16, vaiko prie elevatoriaus, 
3 dailydžių, "pagalbininkų fialų ja- 
nitoriams, malūnų statytojų, maši
nistų ir pagelbininkų, boilerių dir
bėju ir pagelbininkų, vyrų į barnę, 
mašinistų, automobilių plovėjų, $28 
į savaitę, platerių.

MOTERŲ REIKALAUJAMA: mer
ginų prie apvyniojimo rakandų, M0 
iki $12 šuruotojų, trumpos valandos 
ir gera mokestis; prosy tojų $2.10 į 
dieną; kiaušinių pardavinėtojų; mer
ginų ir moterų prie lengvo dirbtu
ves darbo $10. -Merginų dirbti į 
kepyklą, gera mokestis. Moterų di
rbai ant naktų.

South Park Employment Agency, 
4193 So. Halsted st., 2-ras augšlas.

Kalbame lenkiškai. Visi darbai 
North, South ir West pusėj.

PARSIDUODA labai pigiai čeve 
rykų taisymo šapa, su gerais įran 
kiais. eltktrikinėms mašinomis. Pa 
rdavimo pritžastis—mirimas darbi 
ninko. Atsišaukite 
3244 S. Halsted St

lio štabo tarvbos, 
*

suorganizuoti savo
prieš daktaru drau

ir moterų drabužių.
MOK INIAI VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
sių vimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principals.

i 416-417 Prieš City HalL

' Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

fotografisto
6 prie knygų apdirbimo
1 sliesoriaus

--v25 karų dirbtuvėj '
2 elektrmčnų
3 prie Gordon lyderių
6 prie pianų taisymo
5 dailydžių
2 saldainių dirbtuvėj
2 prie siuvamųjų mašįnų taisymo
5 dažų dirbtuvėj
1 prie karų audimo
5 siuvėjų , (
2 prie automobilių taisymo.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matjninkų 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,1 be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc;

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

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

3-čias augšlas, iš užpakalio.

Dr. FLStupn ickl
X109 8o. Morg»K 
VALANDOS: nuo I Ik tl U 
ryto, nuo S iki B vakar*

PliANfcšU MOTOBCYKLISTAlds 
(tiems kur turi štyminius baisakc- 
Jius), kad prasideda jau laikas va
žinėjimus. Jeigu turite netinkamą 
važiavimui ar pagedusį motorcyklį, 
arba jei norite mainyti, parduoti ar 
naują pirkties, pirmiausiai kreipki
tės šiuo adresu:

J. MIKšlS,
637 W. 18 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 keletas 
menesių.

1520 N. Western Ave., Chicago.

ir 6 krases už 
Komodos, bra 
lai f i lankos 

modelio, 
rekordai

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Vai 
čaiėio. Kauno gub., Raseinių pav. 
Viduklės par.; gyveno kur tai Pitts 
biirgh’o apielinkėj, dirbo mainose 
Kas žinote, malonėkite pranešti j(

Pajieškau savo pažįstamo Rober
to Motuzo, Juozapo Katkaus, girdė
jau, gyveno Chicago, III. Kotrynos 
Urbutes, taipgi pajieškau giminių. 
Aš esu Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vaškų parapijos, Bejcniškių kaimo. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti ar kas 
juos žinote pranešti.

Antanas Germaną vičia, 
970 McKinley Ave., Detroit, Mich.

mas apu
ir mokslo reikalingumą, apie ne

tikėjimo 
iu žau-

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metaL 
Gyvenimas ir Ofisą* 

1149 S. Morgan St, kerti M at. 
Chicago, Ill.

Specialist** ant 
Moteriškų, Vyrišką ir Valk« 

Taipgi Chronišką Ligą 
Ofiso valandos: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedtMte- 
niais vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Yards

REIKAI.AUJAME patyrusios kny- 
gvedės merginos, i banką. Atsišauki
te į METROPOLITAN STATE BANK 
807 W. 35lh St., Chicago, Ill.

■ OUTR BEDI 
lOtl Wentworth 
U27 8. Ha)et«I 
(72 > S. Aehlanl

Teiepl»oi*< Drover 15p)

Dr. A. A. ROTH

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

ANTRU Jr trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $1.00 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųaų nuo
savybės, arba jei jųa 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.

£ PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- ,-f 
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 9 

oį, Mes parduosime visiems. X
$ Levinthri Numbing Supply Co., į 
•S* 1637 W. Division St., Chicago, ?
A Corner Marshfield Ave. A
į’ Kalbama lietuviškai. y

OB

klauskite per laišką ar ypatiskai. 
Juli Waitkus,

121H) Union Ave. Chicago

Pajieškau trijų draugų —Jono 
Banaičio, Antano Vaickevičio ir Ka
zimiero šivirskio. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio apskričio. Krekenos 
parapijos, Zib'arlono kaimo. Malo
nėkite atsišaukti ar kas kitas, kas 
žinote, praneškite šiuo adresu:

Beriedi k! as šikšnis,
720 W. 121) st., , West Pullman, 111.

REIKALAUJAMA: 100 DARBŠČIU 
M E R GIN U I) IR BT U V Ė N. GERA 
MOKESTIS. PAS POVUS DARBAS. 
PUIKUS SU ŠVIEŽIU ORU KAM
BARIAI. ATSIŠAUKITE SUPER
INTENDENTO OFISE:

OPPENHEIMI-R CASING CO., 
10211—28 WES'I’ 36th STREET, 

CHICAGO. ILL.

REIKALINGAS atsakantis diion 
kepis (bakeris), kuris supranta sa 
vo darbą. Gera mokestis ir trinn 

valandos. Atsišaukite tuoj: 
Marozas Bros.,

So. Paulina st., Chicago, Ill

sirinko daug. Visi ramiai užsi
laikė. Visi atydžiai klausė drg. 
Grigaičio kalbos.

Draugas P. (irigailis, nors la
bai retai atsilanko pakalbėti ci- 
ceriečiams, vienok kuomet jau 
atsilanko, tai daug naudingų ži- 
Ukių palieka kiekvieno klausyto
jo mintyse. Bet š ios jo prakal
bos, galima sakyti, išskirtiną 
pavyzdį padalė. Nes aiškiai, 
^įprantamai visiems kalbėtojas

REIKALINGAS bučeris, kuris ga
li dirbti bučernčj paprastą darbą, 
įsišaukite tuoj.

II. Peldžius, 
1129 S. Sacramento ave., Chicago

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti gaivo* •kaudejtm*,
Jeigu nuaiato* Tau ašaro* krinta ii aklą,
Jeigu
Jeigu
Jeigu 
Jeigu 
leign

REIKALAUJAMA 1-mos klesos o- 
neratorių prie baltų, drobinių dra
bužių, suknių ir žiurkšlų. Pastovus 
darbas. Atsišaukte i, 

Wash Fabric’Co.,
508 S. Wabash Ave, 2-ras augšlas. 

Chicago.
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Balandžio 20 <1. LSS. 138 kp 
ir LS.JL. 2 kuopti buvo surengu
sios b<‘lid ra i prakalbas paminė 
jimui Busijos revokucijos 
Žmonių klausvtieš prakalbu su

aukas si
Office S
Madison street, i.mcago, m., I01
Ihu Bnssian Socialist ('.onfercn-

ANT BANDOS
štoras ir 4 kambariai; beizinentas 

Didele barnu, gera del 2 automobi
lių. štoras geroj vietoj del groser- 
nes ir bučernes. Kampas B6-tos ii 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa vie-

zmogz.udziai, tragedija is HJOo 
m. revoliucijos Lielusoje. Vei
kalas trumpas, ir sulošta gana 
s’lpnokai. Iš visu geriaus lošė 
P. Maliorius, Pačiarlųmsko rolė
je, ir kunigą — P. Kikila. Pub
likos atsilankė vidutiniškai.

^5Y5TEn

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamos arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki'9 vakare, 

t Nedaliomis nuo 9 rytų iki 1 po piet.

Brid'geporto dvasiškas tėvas, 
kunigas Vaičiūnas, kaip girdėti, 
pagavęs akėti lietuvius intelige
ntus — visokius “daktarėlius,’' 
“dentistėlius” ir j u “ol isėlius.” 
'Taip bent pasakoja žmonės, tu
rėjusieji laimę klausyti kunigo

Vve., Chicago
1 3194.

Seno Krajaus
GYDO VIHAB LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

| NEŽIŪRINT KAIP U1SISHNĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnu<xb.ii"”» kriuij<\ 

odos, ligas, ial*daa, reumathunų, galvos skausmus, skausmus nugaroj**, 
gerklės skaudėjimą ir paMaptinRas lūras. Jeigu kiti negalėjo jus iėgv<lyti, ateikit* 
čia ir persitikrinkite, M i* jums rali padaryti. Praktikuoja per daugeli fct 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

10 zyt0 }ki * val vakare. Nedalioms iki 12 tea. 
1900 BLUE ISLAND AV&, Įtampai 19*tos *at., viriuj Bank^a. Td. *m4L

PARSIDUODA — keptuve ir na 
mas po No. 1721 S. Union Ave.

Chicago.

Tau skauda aky«, 
a kaita n t raidė* a u s i bėga | kruv 
apauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 

tau akauda aky* ckaitaat arba »!■▼■><, i.
reikalinga* akintą.

LtaoJcite apžiūrėti srvo akis specialistui akl^, kuris turi H bqWi iš
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig )ųaų in| •» 
♦kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina,

JOHN J. SMETANA
AJciu £3pccialietas 
rfcMYKJT MANO UŽKABA- 

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
o* 2-ra*

Valaadoa: uuo i ryto iki I va. Nedaliomis nuo • nito iki 11 teM 
Tel. Canal 5335.

puns ( niuijomeiTauš) ro-
ė E. Buduuskaitė, Jonie- 
lej; p-le O. Budmiskaitė 
ulės; p. J. .Juška — Sa- 
; p. Slogis bankic- 
)|). J. Slankevičia, J. Piš- 
c Kvedaras Gaudayra- 
liglupio ir Dvylekio resp. 

Sulošta, apskritai i- 
maiit, neblogai. Jeigu p. Juš
ka, kaipo dainininkas, buvo sil
pnas, užtat kiti artistai vyriausio 
se rolėse p. Jakulis ir p-lės 
Budauskailės buvo visai pa
tenkinantis. p. Jakulis, kaipo 
dainininkas, ebieagiečiams jau 
žinomas; šiuo kart jis irgi ne
apvylė publikos. Kas dol p-Iiy 
Budauskaičiu, jos nespėjo dar 
plačiai pasirodyti, betgi Lietuvi
škame M lijoįreriuje p-lė O. Bu- 
dauskailė, nors visai dar jaiinu-

Bel tuo dalykas neužsibaigęs, 
migas sekamą nedėldienį da- 

i, arti akėti musu dak- 
dentislus ir ju ofisus. 

D:ikl iru draugija šitokia kunigo 
ataka pasijutus sunkiai sužeis
ta. Tuoj buvęs sušauktas drau
gijos extra susirinkimas. Susi
rinkime likę nutarta ir, kaip 
girdėti, \ isa ne baikomis, paim
ti Vaičiūną už pakarpos. O vie
nas daktaras (jo pavardė, tegul 
palieka pus mane) dagi parašęs 

n us’.sk lindima, u 
father” Vaiciu-

NORTB H0HI 
4*1 W. Dlvtariaw

W. Nortfc A.1* 
1444 Lineal* 
>$44 Linco)* A«r 
4411 N. O1M*

i ro
' gausiu a|)lodismcn- 
užsilarnavo ta dide
liu bukvl c

lapo inleiktas.
Vaidinimui pasibai

lės choras sudainavo

Mal proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klasist
KORICHPONDENCIJINIB SKYRIUS.— Kiekviena* rah MhmAS 
ANGLIŠKA) labai greitai savo namuose M lekcijų •ntalaytą 
ypafi tam tikslui. Šis kursas yra labai pa ra nuns kiokviMMMt. 
kuria šori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi proeo* Imi 
kytiaa t mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, afam- 
ČianMt graliai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATAIAŠGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau#; indėk dvi markes priaionttavl 
KATALOGO.
KLBSŲ 6KYRIU8. ~ Tiems, kurie gali pribūti l mu»| M*-' 
kyltlą ypališkni, iurims dienine* ir vakarines klesas. MoMm*- 

daugiau valandų negu kitos mokykis. Klesoee irgi tani- 
tne atskirą kursą, sutaisytą musų pačių dėl prad4ia*M**Mą 
gr«n*xu iimokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantsati*—I 
turima GRAMMAR ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai *•
Dvi mokyklos: 73) W. J8th 81., Ir 170 W. 471h Su

Laišku* adresuoki! t A*MnricaM School of Languages, 1741 West 47th 8L, Chicagsų

PARSIDUODA groserio ir smulk
menų sankrova, pigiai; priežastis 
pardavimo — pasitraukiu iš biznio. 
Gera vietą. Už $500 paimsite.

' J. Sontag,
2000 W. 23rd’ st., Chicago.

f . '
- -- - ------ ------------■ ■■AŠ........................ f-- ■ -f • ■

PARSIDUODA elektrikinis pianas 
pigiai, turi but parduotas prieš ge
gužio mėnesį.

*1711 South Unioi
. Tel. Ca




