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Išvaikė taikos šalininko 
susirinkimą

Vokietijai gresia revoliucija
Karė dar negreit pasibaigs

REIVIŲ Į FRANCU Ą.
NORI SIŲSTI 200,000 KA-

Sako, dalis turčių būti pa
siųsta dabar, kiti iki rug
pjūčio 1 dienai.

WASHINGTONAS, bal. 
28. — Pranešimai iš Washin
gton© sako, kad vakar Suv. 
Valstijų armijos vadai ir 
fieldmaršalas Joffre laikė il
gą konferenciją reikale tiks- 
lingesnio kares vedimo atei
tyje. Spėjama, kad tarp ki
ta ten svarstyta ir priemonės 
greitesniam pasiuntimui Su- 

J vienytųjų Valstijų kariuo- 
I menės Francijos frontan.

Francijon, sako pranešimas* 
yra manoma pasiųsti apie 

* 200,000 gerai išlavintų ka
reivių. Tatai turėtų būti at
likta iki rugpjūčio 1 dienos. 
Gen. Jofffre su šituo buk pi
lnai sutinkąs. Tiktai jis dar 
norįs, kad dalis tos armijos 
butų pasiųsta kaip galima 
^teičiau. Tai, girdi, pada- 

y rytų didelį moralį spaudimą 
f talkininkus ir jų priešus. 
Kitos dalįs galėsiančios būti 
pasiųstos ir vėliau — kai S. 

u Valstijos bus pilnai prisire- 
3 ngusios prie to.

Tai, žinoma, yra tik pra
nešimai. Oficialio paskelbi
mo apie tą konferenciją šio- 

- je valandoje nėra.

išvaikė taikos šali
ninkų SUSIRINKIMĄ.

Keli Lenino šalininkai areš
tuota; jis pats laisvas.

I

PETROGRADAS, bal. 28 
— Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad pėtny- 

- čios naktį minia išvaikiusi 
taikos šalininkų susirinkimą 
Petrograde. Susirinkimo 
vadu buvęs žinomasai socia
listų “didžiumiečių” vadas 
N. Lenin. Keli jo šalininkai 

/ • esą areštuota. Patį Leniną 
valdžia neareštuojanti, — 
“kad nesuteikus jam kanki
nio vardą.”

Leninas dabar gyvenaąs ži- 
’2- nomosios buvusio caro nu- 

mylėtinės Kšesinskos palo- 
4 cjuje, kur “nuo balkono ir 

z/fieną ir naktį” jis laikąs il
gas kalbas taikos šalinin
kams ir kritikuojąs laikiną

jį ją valdžią už nesi’skubinimą 
pradėti taikos tarybas.—Ta 

X pati žinių agentūra, beje, sa
ko, kad Petrograde manoma, 
jog Leninas esąs vokiečių 
valdžios apmokamas agen-

tas — agitacijai už atskirą 
taiką.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad tai yra grynas prasima
nymas.

VOKIETIJAI GĘSIA 
REVOLIUCIJA.

Laukiama didelių streikų 
pirma dieną gegužes; an
gliakasių unijų vadai per-

— Vokietija stovi revoliuci
jos išvakariuose. Atėjusius 
iš Vokietijos žinios ir jų lai
kraščiai, perkošti per cenzū
ros koštuvą, vis’dėlto liūdi- 

tijoje darosi nepaprastai o- 
piu. Dar pora dienų atgal 
V o k i e t i j o s laikraščiai tik 
pašnabždomis užsimindavo 
apie galimas darbininkų de
monstracijas pirmą dieną 
gegužės. Šiandieną gi jie 
prabilo visu choru, grauden
dami darbininkus nepasi
duot “pragaištingai agitaci
jai, kad neapleidus sayo bro
lius apkasuose, sustabdant 
išdirbimą ir gabenimą į ten 
amunicijos ir maisto.” žo
džiu, visur išskaitoma baimė 
delei neišvengiamo pasikar
tojimo, ką tik aprimusios 
streikų bangos. Vadinas, pi
rmoji gegužės, tai diena, ku
rios dabar laukia didžiausiu 
intempimu — ir junkerių va
ldžia ir darbininkai.

Ypač dalykų stovis nepa
prastai intemptas didžiuo
siuose pramonijos apskri- 
čiuose — Silezijoj ir West- 
falene. Iš visko aišku, kad 
angliakasiai tenai rengiasi 
prie ko nors nepaprasto. Va
kar keturių didžiulių anglia
kasių organizacijos valdybos 
išleido į 'darbininkus perser
gėjimą, kuris skamba trum
pais, bet kiekvienam supra
ntamais žodžiais: “Nepave
lykite sau šiais gręsiančio 
pavojaus laikais įpulti maiš
to ir streikų sukurin”...

Bet ar darbininkai norės 
paklausyti unijų vadų per
sergėjimo, apie tai prisieina 
dikčiai paabejoti. Šitą liu
dija ir valdžios nepasitikėji
mas unijų vadų intekme da
rbininkuose. Taip, šiomis 
dienomis kancleris Beth- 
mann-Hollwegas išsiuntinė
jo “kur reikia” valdžios pa
raginimą stverties visų gali
mų priemonių nuslopinimui 

laukiamo darbininkų pasi
priešinimo. Kanclerį pase
kė ir amunicijos ministeris, 
gen. Groener. Jisai išleido 
ilgą grasinimą darbinin
kams, būtent, kad visi tie, 
kur drįs išeiti streikan, bu
sią be jokių ceremonijų pa
siunčiama į karės frontą. Be 
to, Berline visose viešose 
vietose iškabinta sekamas 
atsišaukimas:

“Armijai reikia amuni
cijos. — Ar jus skaitėte 
Hindenburgo atsiliepimą? 
Kaip drįstate prieštarauti 
jam?... Aršiausias priešas 
yra čia pat, musų tarpe. 
Tai mažai svarstą žmonės, 
ir tie, ką kursto prie strei
ko... Kas gali išdrįst per
trauk t darbą, kuomet Hi- 
ndenburgas jam paliepia 
dirbt?
Tai tik patįs trupiniai, iš

košti stropia karės cenzūra. 
Kas dedasi ten ant vietos, 
pačioje Vokietijoje, niekas 
■šioje valandoje negali pasa
kyti. Aišku tik vienas, kad 
ten artinasi didelė audra...

KARĖ DAR NEGREIT 
PASIBAIGS.

Tvirtina anglų-francuzų 
pasiuntinybė.

WASHINGTONAS, bal. 
28. — Oficialiuose rateliuo
se kalbama, kad karė dar ne- 
reit bus pabaigta. Nežiūrint 
to, kad iš pradžios manyta, 
jogei vokiečių submarinų 
veikimas negalės ilgai tver
ti — jis darosi vis pavojin
gesnių talkininkų pirklybai. 
Tai liudija, kad negreit dar 
galima tikėties išsekimo Vo
kietijos spėkų.

Delei tos priežasties val
džia mano juoenergingiau- 
siai pradėti varyti pirklybi- 
nių laivų statymo darbą, kad 
aprūpinus talkininkus ir 
maistu ir amunicija. Be to 
laivyno sekretorius Daniels 
rengiasi duot užsakymą pa
statyt visą eilę torpedų nai- 
ikintojų, kurie, kaip sako ta
lkininkų karvedžiai, pasiro
do esą nepavaduojamas gin
klas prieš vokiečių submari- 
nas.

PROTINGAS GARNYS.

žino, kad Anglijai dabar rei
kia daugiau berniukų.

LONDONAS, bal. 28. — 
Talkininkai būtinai turės 
pergalėti. Prie jų prisideda 
ne tik naujos valstybės, bet 
ir pats ponas garnys. *Ofici- 
alis valdžios surašąs už 1916 
metus rodo, kad Anglijoje ir 
Valijoje tais metais ant kie
kvieno tūkstančio mergai
čių vidutinis berniukų skai
čius buvo 1,050 ir 1,051.

Vadinasi, ponas garnys 
sumušo visus rekordus: bė
giu pastarųjų 50 metų Ang
lija neturėjo tokio didelio 
perviršio berniukų.

VOKIEČIAI ATSI
GRIEBIA.

~ Y . J Skelbia naujų laimėjimų va
kariniam^ fronte.

BERLINAS,j bal. 28. — 
Vakarykštis Beriino prane
šimas skelbia laimėjimų ir 
Hindenburgo pulkams. Taip, 
Arras fronte vokiečiai at
mušė kelias pasibaisėtinas 
anglų atakas. Šioje vietoje, 
sako vokiečių įpranešimas, 
gen. Haigo pulkai “aplaikę 
didelių nuostolių”. Gi Che- 
min-Des-Dames augštumose 
vokiečiams papyko atsiimti 
dali prarastų policijų ir ne
maža franeuzų kareivių.

Reiškia, pagalios vokie
čiams visgi pdvyko dalinai 
sulaikyti anglus ir f rancu- 
zus. ■ |

Vokiečių pranešimas, beje, 
sako, kad vakar vakarinia
me fronte talkininkai nete
ko vienuolikos orlaivių ir 
dviejų didelių balionų.

VOKIEČIAI NETEKO
255,000 KAREIVIŲ.

Nuo pradžios dabartinio tal
kininkų užpuolimo.—Pra
ncūzams teko 130 kanuo-

LONDONAS, bal. 28. — 
Londono karės kritikai ap- 
skaitliuoja, kad dabartiniuo
se mūšiuose Aisne fronte vo
kiečiai neteko šimto trisde
šimts penkių tūkstančių ka
reivių, užmuštais, sužeistais 
ir patekusiais belaisvėm Sa
ko, tai didžiausia-nuostoliai, 
kokius tik kada nors yra ap
laikę vokiečiai.

Tuo tarpu franeuzų pra
nešimas sako, kad pastarų
jų dienų mūšiuose Soissons 
ir Auberive fronte gen. Ne
ville pulkai atėmę iš vokie
čių 130 kanuolių, jų tarpe ne
maža paties didžiausiojo ka
libro.

PAVARĖ 23 GENE-' 
ROLUS.

Pašalinta taipjau nemažai 
ir oficierių.

PETROGRADAS, bal. 28. 
— Paskutinės žinios iš Pet
rogrado sako, kad rusų ka
rės ministeris Gučkov šiomis 
dienomis vakariniame fron
te pašalinęs nuo “pareigų pi
ldymo” 23 generolus ir virš 
šimto oficierių.

Vadinasi, daro “general 
“clean-up.”

ŽUVO SEPTYNI AME
RIKIEČIAI.

Tarnavusieji Kanados 
armijoje.

OTTAWA, bal. 28. — Pa
starajame žuvusiųjų surašė, 
kurį vakar paskelbė Kana
dos valdžia, randasi vardai 
ir septynių Suv.-Valstijų pi
liečių. Jie žuvo mūšiuose 
ties Vimy augštumomis; 
Franci joje.

ŽMONĖS REIKALAUJA 
PRIVERSTINO KA

REIVIAVIMO.

Sako Hearstas.

WASHINGTONAS, bal. 
28. — Žinomasai Suv. Vals
tijose geltonlapių leidėjas, 
William Randolph Hearšt, 
parašė ilgų laiškų atstovų 
buto pirmininkui Champ. 
Clark’ui. Hearstas bara ko- 
'ngreso “spykerį” ir sako, jo
gei pastarojo priešinimąsi 
konskripcijai neturįs pama
to, nes — šios šalies žmonės 
reikalauja priverstino ka

reiviavimo...
Hearstas sako, kad jeigu 

Clark ir kiti nenorėjo prive
rstino kareiviavimo, tai jų 
reikalas buvo nepaskelbti 
karę. Dabar — ,

Prie vieno blogo reikia ir 
kito.

DEBATAI JAU PASI
BAIGĖ.

Konskripcijos bilius gal bus 
priimtas ar atmestas dar 
šiandie.

WASHNIGTONAS, bal. 
28. — Debatai už ir prieš ar
mijos bilių jau pasibaigė. 
Tęsiasi tik trumpos penkių 
minutų kalboj kas del vie- 
nos-kitos pataisos, šiandie 
apie pietus, manoma, jos tu
rės pasibaigti. ” Tuomet bus 
balsuojama.

Korespondentai ir žinių a- 
genturų pranešimai sako, 
kad nežiūrint tvirtos opozi
cijos — armijos bilius vei
kiausia bus priimtas.

ŠAUKIA ATGAL AMUNI
CIJOS DARBININKUS.

Kuriuos senoji valdžia buvo 
išvijusi karės frontan.

PETROGRADAS, bal. 28 
— Laikinosios valdžios isa- v 
Jkymu atšaukiama iš fronto 
visi tie amunicijos darbinin
kai, kuriuos ten išvijo seno
ji Romanovų valdžia “delei 
jų neištikimybės.”

DIDELIS GAISRAS 
KASYKLOJE.

TRINIDAD, bal. 28.—Te
legrafas prandša, kad pri’- 
klausančioje Victor Ameri
can Fuel anglių kompanijai 
kasykloje netoli Trinidad 
miestelio kilo didelis gais
ras. Gaisras kilo darbo lai
ku. Tuo budu apie šimtas 
dvidešimts žmonių randasi 
pavojuje.

DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS ITALIJOJ.

LONDONAS, bal. 28. — 
Žinia iš Romos skelbia, kad 
pereitų ketvergų ištiko dide
lis žemės drebėjimas Tusca
ns ir Umbria provincijose. 
Žemės drebėjimas buvo ne
paprastai smarkus. Užmu
šta nemeža žmonių ir prida
ryta šiaip didelių nuostolių.

NEPASKANDINO VO
KIEČIŲ SUBMARINĄ. 
s'“ a

Nušovę tik periskopų.

LONDONAS, bal. 28. — 
Pora dienų atgal iš Londo
no buvo pranešta, kad Su
vienytųjų Valstijų pirklybi- 
nis laivas Mongolia paska
ndinęs vokiečių submarinų, 
kuri kėsinusis torpeduoti lai
vų. Vakarykštis Londono 
pranešimas tečiaus sako, 
(kad submarina, tur but ne
paskandinta. Laivo koman- 
dierius Bruce R. Ware tik
rai žinųs tik vienų, būtent, 
kad periskopas tai, šiur, esųs 
paskandintas...

Štai kaip jis atpasakojo iš
tikusį susirėmimų su nete
kusia periskopo submarina: 
'“Visa, kų mes žinome, tai 
kad mes šovėme Į nepriete- 
liaus laivų su periskopu. Aš 
negaliu pasakyti, ar mes pa
žeidėme patį laivų, bet peri
skopas tai buvo numuštas.”

Vienas anglų laivyno ofi
cierių tečiaus pasakė, kad, 
nors ir Mongolijos įgula pa
skandino neprieteliaus peri- 
skėpų, bet pats neprietelius 
veikiausia išliko sveikas. Ir 
laukia naujos progos užpul
ti talkininkų laivus.

VOKIEČIAI PRADEDA 
UŽPULDINĖTI RUSUS.

Rygos-Dvinsko frontan su
traukta daug vokiečių ka
riuomenės; mūšių pasek
mės dar nežinomos.

PETROGRADAS, bal. 28. 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, kad vokiečiai 
jau pradėjo senai lauktųjį 
užpuolimų Rygos-Dvinsko 
fronte. Ypačiai smarkus 
mūšiai eina toje vietoje, kur 
pereitų gruodžio mėnesį ru
sai pradėjo savo didįjį už
puolimų prieš vokiečius. Kol 
kas eina atkakli artilerijos 
kova.

Vokiečiai turį čia sutrau
kę daug kariuomenės. Ma
noma todėl, kad jie pagalios 
bandys išmėginti savo spė
kas su rusais.

Mūšių pasekmės nežino
mos.

UŽPUOLĖ ANGLIJOS 
PAKRAŠČIUS.

Nuostoliai nedideli.

LONDONAS, bal. 28. — 
Oficialis anglų admiral- 
tijos pranešimas sako, pė- 
nyčios naktį vokiečių torpe
dų naikintojai ir vėl buvo 
užpuolę Anglijos pakraš
čius. Pranešimas sako, kad 
“į pajūrinį miestų 
Ramsgate paleista didelė 
daugybė šūvių.” Vokiečių 
laivų kanuolėmis sunaikin
ta apie 23 namai, užmušta 
vienas civilis gyventojas ir 
vienas sunkiai sužeista. Už
puolikai tečiaus greit nuvyta 
pakraščio kanuolėmis.

sąjungieciai.
Kiekvienas privalo 

dalyvauti. Pradžia 10 
vai. ryto.

Ryto-
* ; i M • •įvyks dideBS masinis 
Chicagos socialistų susi
rinkimas M. Meldažio 
svetainėje — 2342 W. 23 
Place. Kalbės drg. J. 
ST1LSONAS.

Bus svarstoma Sąjun
gos namo klausimas ir 
kiti svarbus reikalai. 
Drg. Stilsonas duos tuo 
klausimu plačių nuro
dymų ir t.t. Susirinki-

KĄ DABAR VEIKS PUL
KININKAS?

Kongresas priešingas “Roo- \ 
sevelto liuosanorių armi
jai.”

WASHINGTONAS, baL 
28. — Vakar atstovų butas 
170 balsais prieš 106 atmeta 
kongresmano Austino patai- 
sų prie t.v. armijos biliaus, 
kuria reikalauta, kad kong
resas suteiktų pulkininkui 
Roo^eveltui teisės suyerbuu- 
ti “liuosanorių armijų”—ko
vai prieš vokiečius Francijos 
fronte.

Tokių jau pataisų prie ar
mijos biliaus padavė senatui 
senatorius Hardingas. Ma
ža vilties tečiaus, kad sena
tas norės priimti jų, bent po 
to, kaip ji liko sumušta at
stovų bute.

Biednas pulkininkas. Pas
kutiniais metais jis perdaug 
jau prakiša... -

LAIKINOSIOS VALDŽIOS 
ĮSAKYMAS.

PETROGRADAS. — Lai
kinoji valdžia paskelbė 
šitokį įsakymų:

1. Uždrausta pardavinėji
mas alkoholinių gėrynių 
kuriuose yra daugiau kaip 
pusantro graduso alakoho- 
liaus.

2. Leista gabenti užsienin 
vynuogių vynas, nežiūrint 
kokio stiprumo jis yra.

3. Apskričiuose? kur daro-, 
ma vynas, tų vietos vyną, 
bet nestipresnį kaip 12 gra- 
dusų, pardavinėti leista. To 
vyno pardavinėjimas valsty
bės dalyse leista tik gavus 
tam tikrų miestų dūmų lei
dimų.

COPENHAGEN, bal. 28. 
— Čia atvyko norvegų pirk- 
lybinis laivas Thekia. Ijaivo 
kapitonas papasakojo, kad 
jo laivas išsigelbėjo nuo pa
skandinimo tik ačiū tam, 
kad pirmuoju šuviu, kurį vo
kiečių submarina paleidusi 
į ji davimui ženklo apleisti 
laivų, pataikyta i gelbėjimo
si valtis ir nebepataisomai 
pagadinta jas. Tuomet su
lini ariu os komendantas pra
leidęs laivų. Vadinasi, pasi
gailėjo.
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Streikai randa pritarėju.

Kitas atstovas (Aner) apgailes
tavo, kad Vokiečių socialdemo
kratijoj įvyks toks nesutarimas. 
Jeigu, sako jis, butų dabar pas 
mus daugiau vienybes ir sutari-

rėš teisėmis.. Bet buvo ir tokių, 
kur tiems streikams pilnai prita 
re, sakydami, kad lai vieninlė-

kalbėta

STATESTATE

Pradžia 7:30 v. vakare. Inžanga 25 c ir augščiau. Ant šokių 25c porai

lis, kuriuo 
valdančiąją

Didelis iš Didžiausiu Balius su
Rengiamas Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo.

Scenoje statoma dviejų NEDALIOJE,
veiksmų komedija— 11 iVZ^iL/ > Balandžio 29 dieną, 1917 iii.

Vokiečių Socialistų 
Konferencija.

Reikalauja taikos be aneksijų ir 
be karės kontribucijų. — Kal
bama apie partijos suvažiavi
mą. — Reikalavimai, kad 
Scheidemanas sudėtų savo 

- mandatų.

AMSTERDAM, bal. 23. - So
cialdemokratų partijos cent ra Ii-

grupė) buvo sušaukus konfere
nciją dienos klausimams ap
svarstyti. Konferencijoj buvo 
karstų ginčų. Nutarta rupi il
ties stiprinimu taikos šalininkų 
jiegų rusų darbininkų ir karei
vių atstovų taryboj. Konferen
cija sveikina rusų revoiluciją ir 
išreiškia vilties, kad per šią ka

laisvės. Konferencija reikaląu-

jokių svetimų šalių paveržimų,

kad kiekvienai tautai butų ati
duotos teises spręsti apie savo 
likimą. Ji atsišaukia į viso pa
saulio socialistus, kad jie veik
tų, idant juoveikiausia butų

tautinis arbit racijos teismas ša 
lių nesusipratimams rišti.

Susižinojimas su Rusų socia
listais nepavykęs.

jis su savo kitais draugais bau
dę susižinoti su Rusų ir neutra-

sutrukdžiiis.

mis visuotina taika, o

dyu padaryt atskirą laiką su 
Rusais. Bet ir čia perdaug dide- 
litj vilčių esą negalima turėti, 
dėlto kad valdžios gale ne vieno 
tik Kerenskio arba Čcheidzės 
rankose. Miliukova i ir Gučko-

savo karės tikslų pasiekus.

ginimų tarp Vokietijos i

rusų pa-

nuveikti.

Konferencijoj 
apie darbininkų 
ne. Scheidemannas, kaip minė
jome, aštriai juos smerkia, 
semrkė juos ir kili, privadžio- 
dami, kad pasekmė jų gali but

pasibaigs, lai žmonės ir vėl bu

Parti j os su v a Ž ia v i m o 
reikalas.

jos viduj dabar didelių nesuta-

ir nepritariu

Bet

sako, po-

2 se-

suvažiavi-

dabartinei

O’n-

vyzdžiu.
lie to, Mieuiemanas aštriau

sia budu pasmerkė dabartinius 
Vokiečių darbininkų streikus, 
ddto kad tie streikai, anot jo, 
duodu dar daugiau vilties prie
šams, ir tuo budu taikos valau-

Opozicija didėja.

Pasirodo betgi, kad ir tarp rė
musių iki šiol valdžią socialde
mokratų opozicija auga. Taip,

kad jis tikėjęs į gynima savo ša

PUIKUS
BALIUS

SU LIETUVIŠKAIS ŠOKIAIS 
Parengtas

Lietuvių Janitorią Vyrų ir 
Moterų Pašalpos Kliubo

NEDĖLIOJĘ, 
Balandžio-April 29,1917

JĮ, MIKNIAUS SVETAINĖJ 
4837 W. 14th Street. Cicero, III.

Pradžia 4 vai. po, piety.
Tikietas 25c porai.

Gerbiamieji! Šiuo užkvie- 
tiame visus Lietuvius ir Lie
tuves skaitlingai atsilankyti j 

musų Puikų Jialiy, kuriame

Šiai pasilinksminti.
Kviečia KOMITETAS.

Reikalauja Scheidemanno 
pasitraukimo.

nu-

Šokių Mokykla

Geo.
Phone Canal 1256

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

ŠV. JURGIO PAR. SVET., 
Pradžia 5 valandą vakare.

Visiems žinoma, kad Kliubo vakarai yra rengiami daug įvairiau kaip kitų, ir į tuos vakarus 
atsilanko daugiausia publikos ir vis buna mandagiai priimti. KLIUBO KOMITETAS.

Koncer'tas ir Betilus
Rengiamas Susivienijimo Lietuvių Am. 129 Kp., N K DĖLIOJ, Bal.-April 29 d., 1917 
PULASKIO SVET., 1711-15 So. Ashland Avė. Muzika Brolių Sarpalių.
.Pradžia 5-tą valanda vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai.

Programas susidės iš dainų, muzikos ir kalbų, kuriame dalyvaus įžymus Bi- 
rutės Choras, taipgi dainuos P. P. Jakutis, P. P. Stogis ir kiti. Taigi, gerbiamieji 
ir gerbiamosios, kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį puikų vakarą.

Vakaro pelnas skiriamas nukentėjusiems nuo karės lietuviams ir S. L. A. 
prieglaudos namo fondui. Kviečia visus atsilankyti, KOMITETAS.

Pk«n«: Yard* 4319

Dr. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka) 

Gyvenimas yra tuščiu 
kuomet pranyksta r« 
gėjimas.
Mes vartojame pagd 
rintą Ophthalmomete) 
Ypatinga (loma atkr«J 
piama i vaikus.

Valandom: Nuo 3 ryto 11d 9 vakare: kvoMBk 
asla nuo 10 iki 13 dlanf.

4049 S. ASHLAND AVML ka«a»aa BT m.
‘ 11 1    ?   ■■mm. 

Dr. Ramser
AKIU 8PKCIAUUITAJ9

nuoja ir patarimu* duoda lykaf.
T«9-4Ji MUwaukea At*., arti Chieaga Ard. WKt 
labo*. VALANDOS’ Nuo » ilryto Dd vakr 
ruL ktaMlloml* nuo • ilryto Iki B *•

Tai. Haymarkai 3434.

0r. G. M. Glaser
Praktikuoja 2S metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St., kerti M ak 
Chicago, III.

Specialistas antį 
Moteriškų, Vyriška Ir Valko 

Taipgi Chronišką Lio 
Ofiso valandos:

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

Telephone ’Vards 087

Telephone Yards 5032

Dr. ML Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN
SŠ 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 ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tli 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—-9 ryte, tiktai.

Telepkona Drover 9099

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

■vkUIUIm MotorUk*. Vrrlik., V.lk. 
ir vl«< chrejalikv 11*1.

VAland**: 10—11 ryto, 4—B po plutų. 9—8 va
kare. N«d4Įlomiu 10—1 po plotų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas motorlškų, vyrišky, Ir vaiky ligų.
C) fina s ir Gyvenimas:

3600 S. Hnlsted St., kumpas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

PIRK SAU visas plumbavojimui reik
menis tiesini už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co»y
1637 W. Division St., Chicago, 

Cornei' Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Į Penktas Prisakymas
Br. Vargšo vieno aido tragedija

ffi Vakarą rengia
•t»9

f Dr-ste Liet. Brolių ir Seserų Am.

Sukatoj, Balandžio-April 28, ’17
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242 W. 23rd PI.

Programą išpildys Dr-stės Lietuvių Brolių ir Seserų Am. 
Dramatiškai-Muzikališkas Skyrius.

u Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites: Kas mylite sceną ir dailę 
| esate kviečiami atsilankyti ant šio vakaro, nes čia pasitaiko gera 
; proga pamatyti gražų programą, nes šitas veikalas perstoto mums 
| lietuvių gyvenimą parubežyj. Parodo kaip musų brolius lietuvius 
[ Rusijos caro valdininkai neatsižvelgdami ant nieko, bile tiktai jgi- 
j ’jus garbę ir turtą žudydavo visokiais budais, šaudydavo, kardavo 
Įl ir i kalėjimus kišdavo be jokio pasigailėjimo. Kviečia Komitetas.

Pirmas Didelis
Parengtas

LIETUVIŲ DRAUGIŠKO KLIUBO 
Brighton Park apielinkčj

SUKATOS VAKARE, Balandžio (April) 28, 1917.
A. BLINSTIWPO SVET., 4501 S. Hermitage Ave.
Pradžia 7 vai. vakare, Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
silankyti, nes naujas Idiubas pasistengs visus maloniai priimti. 
Kviečiame visus, be skirtumo. Liet. Draug. Kliubo Komitetas.

Balius

Aš padarau sergančiu vyrus sveikais ir silpnus vyru stvirtais
Aš Dariau Tą Per ,20 Mėty ir Ma
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma
ne Kaip Tą Padaryti.

Aš noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienų žmogum, 
kenčiančiu' nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokiu jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jį 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODUS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Greitai ir Pastoviai
Aš gydau pasekmingai ir 

kuotrumpiaųsiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijiiną kraujo, Stricturą, Pu- 
liavimą, Nutekėjimą, Žudy- 
mi), Nutekėjimą, Žudymą 
jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikra Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterin.s ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.-

Jei nesate tas žmogus ko
kiu turėtut but, pasitarkite 
su manim tuoj, be mokes
čio ,ir stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimes.

PATARIMAS DYKAI, U2KV1EČIU ATSILANKYTI.
Ill O O HD C ^22 So. State Street, Chicago, Illinois,
flv M. O U .KC 11 jLj D O Priešais Siegel Cooper and Company 
, Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

Farmos!

• 1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St, CHICAGO 
į Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
| Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.
I Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
| Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
I Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
I niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
t and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
! CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
V daug kitų Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo- 
| ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau- 
J goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
| pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
I Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visą A- 
| meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
F Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato- 
į mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
I Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity].

SVIESTAS ATPIGO
91M |f IwhItI 1%

The 5

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c—• >—TwJrti ■< M

SVIESTAS
Gariautloe 

<m*tono«, c*- n rt 

**”*•' n“u 43 C
lt gauti

irri 
9054 
1041 
1610 
3819

WK8T BIDH 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison Bt 
W. MadUon Si.

RYŽIAI
Gariausiae

ngliM, 10a ▼«

t uodą

1044
1800
1613
1117
1813
1813

S. Bt.
S. BA4*tod Ui.
W. lt.

SVIESTAS ARBATA
Priimui**

rtfi, Gthrnri /Į ft ft 
taota, v*r<4. (A IIP 
0* paroidu* «VU
U po...«

liti W. 33»d 1

SOUTH sn>*? 
S611 Wentworth 
1417 B. Hal*t«d 
4729 B. Aakdanž

Kt, nu»t» bijv* 
Itt W Dlvi*to< 
tlG W. North A* 
N4B Avi

Lb.cola A* 
Bill N. Ola*»

Lietuviai! Ar jus norite įsigyventi laisvę? Ar jus norite įsigyti tokį gyvenimą, kad nebijotumėt 
blogų laikų, nė maisto brangumo. Dabar, ypatingai dabar, jus turite pirkti farmas, ba su tokiu maisto 
brangumu, kaip dabar yra, žmogus nebegali pragyventi bedirbdamas mieste.

Gali ateiti tokie laikai, kad miesto žmonės su paženklintais uždarbiais turės paženklintą ir maisto 
daugumą. Tai kodėl nepirkti farmą? Kaip mes parduodame farmas, beveik kožnas žmogus gali įsigyt 
sau nuosavią farmą. Tiktai pamislykit, kad nusiperki 40 akrų farmą, pastatom namą, išariam ir išakė
jam 2 akru žemės, duodam melžiamą karvę, 2 kiaules, 12 vištų. Tik užsimokėsit $250. Daugiau nerei
kia mokėt per tris metus. Po trijų metų dar gali turėt ilgį laiką išmokėt likusius pinigus.

Kaip,jus nupirksit farmą nuo musų, tai gausite patarnavimą ir pagelbą uždyką. Mes parduodam 
geriausias farmas visoje Wisconsino valstijoj, ir parduodam jas'pigiausiai. Mes galim parduot jas pi
giausiai del to, kad musų kompanija nupirko 60,000 akrų Wisconsino valstijoj ir 40,000 Michigano val
stijoj 30 metų atgal, kuomet žemė buvo pigi. Antra, mes neturim agentų po miestus, kaip kitos kompa
nijos, kurios moka didelius pinigus agentams ir priskaito prie žemės.

Mes turime daugybę lietuvių farmerių, ir visi jie bus linksmi patikt jus ir išaiškint, kokį pasiseki
mą jie turėjo. 8 lietuviai nusipirko jau farmas šįmet. Nekuriuos jau andai paminėjom, kitus dabar 
paminėsimi Antanas Balakavgis, iš Garry, Ind, April 19, 1917, nusipirko 60 akrų; Juozapas Gaubis, iš 
Linden, Wis., April 19, 1917, nusipirko 60 akrų; Antanas Galdikas, iš Linden, Wis., April 19, 1917, nusi
pirko 40 akrų. Atvažiuokite ar rašykite:

C-o Lithuanian Colony “Gausa” Director, Eagle River, Wis.
WW # W W W WW W W W % && & fjj to Mb Mb % toto

IŠRADĖJAI! MI.LIONUS DOLERIŲ ŽMONES DASIDIRBO PER NAUJUS IR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA 
gal bttt turite kokį išradimą del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI, reikalaukite nuo mm 
IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir moderni* oanuomc ir Vg 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent į katrų musų ofisų.
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO) 309 Broadway, New York, - Barrister Bldg, Washington. D. C.

BUT I KlEKVll A OU 
imtai imu u I I > i I(> 

modelius bandome ir eu<» m i nuo jam



Korespondencijos

Halsted Furniti ROCKFORD, ILI

Apvalymas Vidurmiesčio1936-38 So. Halsted St

WAUKEGAN, ILI

ROCKFORD, ILI

Nevažiuokite į Rockfordą

Mes dirbame sykiu su

Wabash

miesto parankumo

RACINE, WIS

DYKAI Parmos! Parmos!

ankų

Room

OWEN, WIS

Scholl Studio
606-914FOTOGRAFAS

OFISO pict

1553 Milwaukee Avenue

Mes rekomenduojame Jį

NUO 
h H A I

NUO
KRAUJO
LIGŲ

SILPNI
NERVUOTI
SERGANTI

ČĖftlAUSiA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

nėjimo reguliavimus del

ir vezejų visų vežimų

Blogai atsiliepiant apie artis 
tus-megejus, galima juos tik at 
grasinti nuo darbavimosi seen o

Antras įstatymas suteikia didesnį saugumą ir 
greitesnį važinėjimą del gatvekarių keliauninkų. 
Saugumo sritis yra aprūpinta svarbiomis sustojimui 
vietomis vidurmiestyje, jos bus aiškiai pažymėtos 
tam tikromis iškabomis. Jos bus užtektinai didelės

Rakandai, Divonai ir Pečiai. “Cash” arba lengvais išmokėjimais

važinėja vidurmiestyje, apart įsėdimo arba išlipimo 
pakeleivių arba perkėlimo prekių, tokiu budu važi
nėjimas bus nuo vietos iki vietos.

Puikiausia ir geriausia 
mo ir designing, vyry 

PASEKMINGI

mui, ir mes tikrai prašo-

■■ iki U Am

ūsų 
bile stailčs arba dydžio,

Kadangi vakarą surengė 
Liniukai ir net neturėdami 
kainos salės repeticijoms, 
tik reikia uėrėties iš tokio

Alkio
TfiMYKIT MANO UŽRAS&.

WO1 OOITTM ASHLAND AA71B
Rampą# gatvės
Valadao*: nuo |.i /

drauges, vaidinusius “Du Bro 
liti” bal. 15 d. Tą vakarą su
rengė SLA. 100 kp.

Faktiškai, K. Vilkonis, K. Viš- 
tartienė, B. Norvaišienė ir kit., 
taip puikiai lošė, kad didžiuma 
publikos net verkė, prisiminda
mi Lietuvos gyvenimą ir vargą 
Amerikoje.

me pagelbėti savininkų

Bloga, kuomet žmogus nesi- 
(1 lieja bČŠMkškumu surištuo- 
su daile dalykuose. Pa v. Kur- 

aujiejių nr. 95 nė šiaip nė 
tsiliepia apie draugus bei

mams pervažiuoti visą vidurmiesčio dalį greičiau lai
ke “greitųjų valandų”. Tarp 7 ir 10 valandos ryto ir 
4 ir 7 vai. vakaro, vežimams ne bus pavelyta sustoti 
prie bile vietos ant gatvių, kuriose gatvekariai

ši automatiška supynė, dirba kaip 
laikrodis, kitose krautuvėse par
siduoda po $7.50, musų <{?C 4C 
kaina .............................

dieną ir vakarais ir 
spcciališkai pigią kainą lai-

Taigi, draugai raci n iečiai, va
duokitės sveika savo nuovoka 
ir ant tolinus darbuokitės sceno
je,. Kunigo Sūnūs.

Ši sulankstoma bogutė “Sulky” su di
deliu gopturu. ir dideliais guminiais 
ratais, kitur parsiduodan 1Q
čios t)o $5.00, mus kaina vv**/

Nepadarykite klaidos kaslink krautuves.
Musų krautuvė yra viena išdidžiausių ant West Sides

UŽTEKTINAI LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ, KURIE MALONIAI PATARNAUS. 
NEBŪKITE SUVADŽIOTI kitų mažesnių krautuvių, kurios gerai gyvena ir daro 
biznį su kitų žmonių pinigais ir kurie nori suvadžioti jus. Be abejo, jus atmenate 
keletą VIETINIŲ BANKŲ, kurios varė biznį taip, ir visi žmonės pražudė Wvo 
SUNKIAI UŽDIRBTUS pinigus. Bukite ten, kur jums patarnaus teisingai. Atei
kite ir pamatykite musų tavorą ir musų kainas pirma negu pirksite ir REMKIT 
KRAUTUVE, KURIOJE jus GALITE UŽSIMOKĖTI JŲJŲ GESO BILAS DY
KAI. Tėmykite šiuos bargenus:

-t-«*+«»+«»

1
 TELEPHONE YARDS 2721 <

DR. J. JONIKAITIS 1
Medikas ir Chirurgas J

3315 S. Halsted St., Chicago |

padaryt apie savo 
prašė keletą 
tą darbą padarė, 
ir šventa diena, nes šiokiomis 
dienomis žmogus priverstas sau 
ir savo šeimynai maisto pelnyti.

Kad vietos kunigas užmatė 
juos taip bedirbant (nes gyvena 
skersai gatvę), tai per pamoks
lą labai išbarė, iškoliojo “par- 
mazonais”, “paleistuviais” ir lt.

Bet štai kelioms dienoms pra
slinkus po to, keletas jo para
pijoj) ų, pa tuštinę bačkučių, to
kią bataliją tarp savęs pakėlė 
gatvėj, kad bažnyčios ir klebo
nijos langai drebėjo. Klebonas 
betgi nei. nepersergėjo, kad taip 
daryti yra blogas darbas.

šventadarbis.

kas panedėlį 
vakare.

išmokinti šokti

reikalingai akiniu.
sii savo akis specialistui akių, kuris turi mart® sgiv
ekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig &

vietos gyven- 
1525 S. West 
svarbų darbą 
namus, pasi- 

draugų talkon ir 
nežiūrint kad 

nes

Nepakęsdami sunkių darbo 
sąlygų tūlų dirbtuvių darbinin
kai pradėjo tarties, organizuo- 
ties ir reikalauti pagerinimų, o 
jeigu ne — streikuoti.

Kompanijos tai sušnipinėjo ir 
dabar^per savo agentus gabena 
į čia^daugybes darbininkų, kad

Bal. 22 d. vietinis liet, 
skyrius surengė prakalbas 
Stilsonui. Kalbėtojas aiškino 
darbininkų vargą ir skurdą, ku
rį darbininkai neša per kapita
listų žiaurumą ir del savo tam
sumo.

Paskui Stilsonas kalbėjo apie 
Sąjungos reikalus. „

Kadangi, buvo lietinga diena, 
tad publikos susirinko nedaug. 
Sąjungos namui suaukota 
$38.10.

Vėliaus Stilsonas atsakinėjo į 
publikos klausimus.

Drg. Radaviče kalbėtoją par
sivedė nakvjaen, o ant rytojaus 
įšleido Cbica ^on. J. R.

Kad neatsitikus nuo kilų pro
gresyvių draugijų savo veikime 
LDLD. 80 kp. nutarė su rengt 
gra n d ioz iška s Į)ra k alb a s,

• f * - T ** *s

Prakalbos įvyks gegužės 9 d.
7 vai. va k., Town Hall. Kalbės 
Mf Akelaitis, ,iš Norwood, Mass.

V. Kapitonas.

Šita 2 colių pastovų plieninė lova, 
paprasto dydžio, kitos krautuvės 
reikalauja $7.50, musų $4.49

| 118 N. La-Salle
4HSS& 4-«Sk F -F -F ‘F F F '«* «FCD> FO-Kl

mokykla Chicagoje, mokina klrpi- 
ir mo tery drabužiy.
MOK 1NIAI 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 jus 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos ma- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku 
gauti 
ke Šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal 
mierą 
iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOO)

J. F. Kasnicka, principalas.
1 416-417 Prieš City Hali.

Lietuviai apsirūpinkite faVmomis, 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 ir derlingiausia žemė del ukininkyslės.

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą.

Šis m as y vis 3 šmotų SEKLYČIOS SETAS 
gany, gvafantuotos tikros skuros, musų 
šiame išpardavime ........................................

igoniai yra užtikrinti mano pati 
ir GYDAU visus LIGONIUS

reikalavimai yra visiems pri
kaip turtingiems taip ir 1

beturčiams.

Šitas extra dydžio fonografas, ą- 
žuolo arba mahogany, su nau
jausiais pagerinimais, $150.00 ve- 
i;tė, šiame išpardavime su 10 lie- 
tuviiku rekor<h> <ly- $$9,00

11)00 
N. KASPAR 

prezidentas 
LITO KASPAR 

vice-prezidentas 
VILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros. Ice 
ZHARLESKRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

PROF. DOCTOR COATES

kantjs 1
NUOJU

Mano 
einami

Ši sulankstoma bogė “Go-Cart’ 
su dideliu gopturu ir tvirtais gu 
miniais šynais, kitose krautuvė 
se parsiduoti xąž $7.50, QC 
musų kaina . ...............

| Vaikų Dienine Globa |
5 Parengė 0

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

/ Nedėlioję prasidės 4-tą vai. po pietų. ?
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street ChicagoKviečiame visus atsilankyt ir užtikriname, kad busite užganė- Ž 
dinli, ir ateisite antrą kartą. Bus proga pasilinksminti ir išlošti 0 
gražių dalkų, taipgi sušelpsite viršminėtą Draugiją. Visus be skir- a 
luino kviečia KOMITETAS. \ 8

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper K <'<>.

J. KLOWAS,
Te). Canal 7270

Prof.
. šokiai atsibuna 

pčtnyčią, 7:45 vai 
/A Mes apsihname 
trumpą laiką. Užtikriname.

Muzika J. Keturakio.
Jorio Hrinevičiatis Svetainėje.

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

Burnsidėj utarninkais ir ketvertais,
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036
K. 93rd Si.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

.L PESHEL
.• sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
Wilce Co. prez. Atlaa

[Brewing Co

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvom gkandėjimą,
Jeigu nnoIatoH Tku aŠaroH krinta IŠ akiijb
Jeigu Tau skauda akys, K .
Jeigu skaitant raides mumlbėga j kruv& 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akiu.

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.,

Šitas extra dydžio virtuvės pečius 
su didele vieta pasidėjimui, nike
liu apvadžiotas ir gvarantuotas 
ant 20 metų, šiame t 3? 
išnardavime............

frizuojančių draugų. Atvežtuo 
sius kompanijos glosto, o senuo 
sius ('ngia.

Taigi, draugai, nevažiuokite 
Rockfordą.

T. J. Štai i imas.

nA5TERfe®fiY5TEU

puikios dovanos visiems kosturne 
riams arba stampos, jei jų norite

Ar jų» esate SILPNAS, NJ XX UOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nu>imini- 
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEARSILEISK JT, ateikit ir tu- 
K-kit BENDRA su m.   F A SI k A LBĖ J JM A, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI 
DYKA ir LABAI UŽT1K1MI 
peijtw’krins mane, kad jysy Ii 
atvirai jums taip ir pasakys 
klaust ko geriau? Neleiskit* 
kui trukdyti jus nuo pasitari™ 
manykit, kad del reputacijos 
specialistas del ligų žmonių, k 
mai j 
mai y 
ta ik y n 
jimo. Mano geriausiu p. 

aš gydau vyrus per i 
es YPATIŠKA ATYDA 
PATS.

... ...............  ' Iii.1' ir :

> r a Uz- 
ci sj #!')> <’jimas 
n« lAgydonsa, ai 

Ar jus gabt« 
daly- 

ir ne- 
kaipo 

o rtikalavi- 
) reik ai avi- 
ant j s susi

te) v? mokė• 
yj h faktas, 
ė is i atšilau

š EGZAML

Tvirto ąžuolo ledaunės (“ice bo
xes”) visokių madų ir visokio dy
džio, tūlos baltai palcvotos, šia
me išpardavime lik $4.95 
ir augščiau

t?. Sgk fi ATEIKITEKiE y f K PAS MANEW H HMBtuojaus
DAKTARAS COATES atgabeno j Šį miestą vėliausias Europon metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo, vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbuČiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino 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 išgydys 
siu jus. Neatidėliok it, ateikite šiandien.

30 m. PrakL iršimtai išgydyly vyry-Tai mano reputacija

).u r?5* am 
manim,

n k iau

Viena saugiausiųjų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoj©, 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 
Jo. vice-prez. T. 
JOZEF SIKYTA 

k 'įsi e r i i is
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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N A U JIE S, Chicago Iii. Subata, Balandžio 28, 1917,

NAUJIEMS ką daryt,’kad jie buk einą iš-Ųvo apkaltinti ispanai, 
vien su kaizeriu ir tt.

Visus socialistus šitaip i darbas buvęs atliktas pačių

nors
kiti žmonės tvirtina, kad tas

n o iii o tfx oii tsnit v įsus sočiausius šitaip ^aaroas nuves aiiiKiasLitltamnsiHip UMiIly lws I niekint valdžios ir jų agentai ’ Amerikos “patriotų”.
a

FlriRii Lietuviu Dienraštis Amerikoje
. Žeidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

| ^Kasdien, išskiriant nedeldieniūs 
r i

First Lithuanian Daily in< America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

t
? Užsisakomoji kaina:
J Odcagoje — per išnešiotojus 12 

UVaty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
f Phicagoje metams $6.00, pusei ine-

metarns $5.00
............ $3.00

............$1.75
........... $1.00 
............ $6.00 
............ $7.00

Kitur, ne Cihcagoje
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiam ..
Kanadoje, metams
Europoje, metams

Terma of Subacrlptlon:
In Chicago, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mail, one
year..............  ........................ $S.OO

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
flaiytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
Irl rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
>rardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
ptt rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mai, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
M Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmoku.

negali, kadangi socialistai 
šiandie yra labai didelė spė
ka. Todėl karės tęsimo ša
lininkai savo atakas dažnia
usiai kreipia prieš atskiras 
socialistų sroves. Rusijoje 
jie atakuoja kraštutinius kai 
iriuosius, o Voketijoje — de
šiniuosius; Rusijoje jie giria 
dešiniąją ir vidurinę sociali
stų sroves, kurios daugiaus 
ar mažiaus remia dabartinę 
valdžią, o Vokietijoje jie gi
ria socialistų kairįjį sparną 
ir centrą, kurie kovoja prieš

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
Bearta-'.....  J. „'■;;.:--./.-zz===Trr^T-=

Redakcijos Straipsniai

♦

Žydų “Forward 
sukaktuves.

Žydų socialistų dienraštis 
“Forward”, išeinąs New Yo-

lyje iškilmes savo dvidešimt- 
metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimui.

<► .P-'-M..... ...

tos politikos šalininkams”.
Norėkite ko gero! Kai

riųjų socialistų politiką tojo 
laikraščio redaktorius be 
niekur nieko lygina prie ca
ro bernų išdavikiškų intry- 
gų!

Kiekvienas,

Nejaugi musų laikraščių 
redaktoriai nepajiegia su
prast šitų imperialistų gud
rybių ? Juk jos yra taip žio
plos !

Bijot iš socialistų . pusės 
separatinės taikos yra kvai
las dalykas. Nes, viena, tos 
taikos sąlygos, durias stato 
socialistai, butų tinkamos 
visų šalių žmonėms, o ne vien 
kokioms-nors valdonų kli
koms ; antra, jeigu socialistų 
sąlygomis sutiks . taikyties

Šitokios rųšies “patriotiz
mą” senatorius Frank Ro- C*
guse prikišo ir dabar,tiniems 
karės šalininkams. Keršin- 
dami jam už tai, republiko- 
nų ir demokratų politikieriai 
prašalino jį iš senato. Leng
va jų buvo pergalė, kadangi 
jie turėjo 30 balsų, o sociali
stai tik 3.

Bet tuo savo “karžygišku” 
darbu jie parodė, kaip jie 
puikiai supranta laisvę ir de
mokratijos teises. Nė Rusi
jos Durnoje, nė Prūsų land
tage dar nebuvo tokio atsi
tikimo, kad už patriotizmo 
kritiką, butų iš ko-nors atim
ta atstovybės teisės. Net už 
įžeidimą monarchiškos val
džios Rusijos Durna prašali
ndavo nusidėjusį narį ne dau 
giau, kaip penkiolikai posė
džių.

Patriotiškieji Amerikos 
laisvės ir demokratijos gar
bintojai nesupranta nė to, 
kad atstovo teises suteikia 
žmogui ne atstovų susirinki
mas, o žmonės-balsuotojai.

tingumą, rengia puikius ba- 
nkietus, kelia ją į padanges 
laikraščiuose ir tt.

Viename laiške, tilpusiam 
balandžio 24 d. dideliame 
New Yorko kapitalistų dien
raštyje “Times”, kur labai 
išgarbinama p. Balfour, tarp 
kitko sakoma apie jį: “Pri
gimtas aristokratas protu ir 
širdim, jisai yra socialistas 
mandagume” (A natural a- 
ristocrat of mind and heart, 
he is a Socialist in courtesy).

Palaukite, gerbiamieji. 
Nepraeis daug laiko, kaip 
didžiausiu komplimentu žmo 
igui bus prilygint jį prie so
cialistu !

ministe- 
pasiuntė 
rusų vy- 
rusu ca-

Pabraižos

Ligos.

tytojų.

gesnis už visus socialistų lai
kraščius visame pasaulyje.

“Forward” yra darbinin
kiškų minių laikraštis. Jo 
pasisekimas priklausė nuo 
tų minių susipratimo. Žydų 
darbininkai yra labai palin
kę prie apšvietos ir organi
zacijos. Atkeliavę iš bied- 
niausių Europos šalių Ame
rikon, jie tečiaus nepasiten
kino tuo, kad rado čionai 
daugiau laisvės ir duonos, 
jie nepasidarė aklais šios ša
lies garbintojais, bet stojo į 
kovą su viešpataujančiomis 
joje skriaudomis ir neteisy
bėmis.

Toje kovoje “Forward” 
buvo jiems ištikimas drau
gas ir patarėjas/ Todėl jisai 
įgijo taip didelės intekmės 
žydų darbininkų miniose, ži
novai sako, kad ir vienintelis 
socialistų atstovas kongrese, 
drg. M. London, tapo išrink
tas
giausia ačiū “Forward’o 
gitacijai.

turi 
bent truputi daugiau smege
nų galvoje, negu tasai redak
torius, žino, kad tarpe Rusi
jos radikalų ir carbernių po
litikos nėra nieko bendra. 
Rusijos kairieji socialistai 
geidžia taikos, kad sustab
džius tas baisias skerdynes, 
kuriose žūva milionai žmo
nių; o caro klika norėjo su
sitaikyt su Vokietijos kaize
riu, kad nepralaimėjus ka
rės ir savo šiltų vietų. >

Rusijos radikalai, beto, 
stoja už taiką ne vien tarp 
Rusijos ir Vokietijos, bet už 
visuotiną taiką. Jie ragina ir 
Francijos, ir Anglijos, ir Ita
lijos, ir visų kariaujančių ša
lių socialistus priešinties ka
rei. Tik dėlto, kad Rusijo
je ir Vokietijoje socialistai

priverstos tokiomis-pat są
lygomis taikyties ir kitos 
valstybės. Socialistų kova 
prieš karę, jeigu ji bus pa
sekminga, atneš ne seperati- 
nę, o visuotiną taiką.

Vadinasi, klausimas dabar 
tegali būti tiktai toks, ar 
geistina yra karės tęsimas,

PASTABOS
Gabriada

jau du kartu — dau- 
” a-

Tos kalbos apie 
“separating taiką ’ ’.

Dabar laikraščiai pilni 
kalbų apie Rusijos ir Vokie
tijos socialistų pastangas pa
daryt “separating taiką”. 
Toje temoje daug šneka ir 
lietuviškieji spaudos orga
nai. Bėda tiktai, kad jie ne- 

. suptanta dalykų ir pripasa
koja daug nesąmonių.

Viename “bepartyviška- 
me” lietuvių laikraštyje, pa
vyzdžiui, rašoma taip:

“Tos pačios politikos lai
kėsi kaip kad kairieji socia
listai ir senoji Rusijos val
džia, kuri geidė padaryti at
skirą taiką, nežiūrint kiek ji 
lėšuotų. Bet rusų tauta ma
tė tame pavojų, matė tame 
iždavimą tautos interesų ir 
garbės. Ši valdžios politika 
buvo priežasčia taip pasek
mingos revoliucijos.* Seno
sios valdžios likimas turėtų

usia intekmės, tai ir ta agi
tacija šitose šalyse randa 
daugiausia pritarimo.

Anglijos ir Francijos im- 
perialisatms ji yra labai ne
pageidaujama, kadangi jie 
trokšta tęsti karę tol, kol 
Vokietija bus sutriuškinta. 
Turėdami savo pusėje turti
ngą Ameriką ,jie tikisi, kad 
juo ilginus tęsis karė, tuo 
Vokietija eis silpnyn, iki pa
galios visai susmuks. Kad 
talkininkai, sumušę Vokieti
ją, ne demokratiją ir laisvę 
steigtų joje, tai nėra abejo
nės. Jie pasigrobtų jos kolo
nijas, sudraskytų Austro- 
Vengriją ir Turkiją ir iš vi
sų pasaulio rinkų išvytų vo
kiečių kapitalą. Štai kas 
jiems rupi.

Bet šitiems pienams grę- 
sia pavojus iš socialistų pu
sės, kurie reikalauja kuo- 
greičiausios taikos. Sociali
stai yra priešingi užkariavi
mams, todėl jie negali norėt 
karės tęsimo. Jų nuomone, 
karė turėtų but tuojaus su
stabdyta, kaip tik abiejų ka
riaujančiųjų koalicijų val
džios priimtų tinkamas tai
kos sąlygas — be aneksijų, 
be kontribucijų, ant pamato 
laisvo tautų plėtojimosi. Ir 
jie stengiasi priverst vald
žias priimti šitas sąlygas.

Kad atrėmus šitas sociali
stų pastangas, talkininkų 
valdžios mėgina visaip jas 
diskredituot. Tuo tikslu jos 
ir skelbia, kad socialistai

Talkininkų valdžios ir ka
pitalistai nori toliaus ka
riaut, nes jie, kaip matėme, 
turi tam tikrų išrokavimų. 
Bet nejaugi tiems išrokavi- 
mams gali pritart ir musų 
“bepartyviškieji”, t. y. be
spalviai tautininkai? Jeigu 
jie nori, kad karė tęstųsi iki 
bus sumušta 'Vokietija, tai 
jie turi atsimint, kad tuomet 
per Lietuvos žemę pereis Vien
na paskui antrą dvi armijos 
—vokiečių ir rusų. Ir tenai 
nebeliks akmens ant 
mens.

Iš Šveicarijos tapo prisių
sta “Naujienoms” laikraštis 
“La Tribune de Lausanne”, 
kuriame išspausdinta, per 
Gabrio “biurą” priduotasai, 
pasveikinimas Rusijos revo
liucijai ir tuolaikinei val
džiai. Jisai prasideda to
kiais žodžiais: “Augščiausio- 
\sios lietuvių tautps tarybos 
delegacija sveikina” ir tt.

Tiems subjektams, kurie 
drįsta šitokius dalykus rašy
ti ir skelbti svetimtaučiu « 
spaudoje, pritiktų vardas 
“augščiausiosios melagių 
tarybos”, nes visi juk žino, 
kad jokių atstovaujančių lie
tuvių tautą tarybų nėra.

Imu, nepridedamas ir ne
atimdamas nė vieno žodžio, 
sekamą “Viėn. L.” praneši
mą:

“Ponas Albinas Rimka, 
“Ateities” redaktorius, vis 
sirguliavo. Dabar atvažia
vo pas New Yorko gydyto
jus specialistus, kurie jam 
patarė greitai apleisti savo 
darbą, o apsigyventi kur 
kalnuose (patarė važiuot į 
Montanos kalnus). Bet jei 
jau reikia apleisti darbą, tai 
bent apsigyventi ten, kur 
galėtų da ir darbuoties. To
dėl p. A. Rimka tuojaus iš
važiuoja ir apsistos Norve
gijoje.”

Perskaitykite atidžiai ši
tuos sakinius ir pasakykite, 
ar nevertėtų taip-pat va
žiuot kur-nors pasigydyt ir 
“V. L.” redaktoriui? Taip 
darkyt kalbą sveikas žmo
gus juk negali.

jos teisdarystės 
riui Kerenskiui 
pasiulijimą, kad 
riausybė buvusį
rą pasiųstų apsigyventi A- 
merikoje. Sinclair- sako, 
kad visiems prašalintiems 
arba pasitraukusiems nuo 
sostų valdovams esanti ge
riausia vieta — sala Ca- 

- talina Los Anegeles’e. To
je saloje gyvena tik pie
mens, kurie gano didžiau
sius burius avių, nes ten 
yra tik vienos ganyklos.
Tiktai, deja, da ir šitoje 

“Draugo” žinioje yra dvi 
falsifikacijos. Viena, kletika 
lu “laikraščio” redaktorius 
pridėjo nuo savęs “pieme
nis”, kurių Sinclair’o laiške 
visai nėra. Tenai sakoma: 
“Sala turi puikų klimatą ir 
yra apgyventa avių, tinka
mų pavaldinių autokratijai”. 
Antra, klerikalu “laikraštis” 
sufalsifikavo datą. Sinclai- 
r’as apie savo pasiūlymą pra
nešė “Tribune’ai” bal. 25 d., 
o “Draugas” deda 27 d. da
tą, norėdamas tuo parodyt, 
kad jisai paduoda “pasku
čiausias žinias”.- (Šitokias 
falsifikacijas tas “laikraš
tis” daro, ant Dievo garbės, 
kasdien.)

Taip atkakliai meluot, tai 
tik klerikalai ir moka.

I. . . .................... !........ . ..............................................................................

Sąjungos dirvoj
Drg. Stilsono maršrutas 

Chicago je.

Atviras laiškai

Tamsia kunigas, ar ne?
Tamsta teologijos, vadinas, 

Dievo mokslų daktaras, ar ne?
Tamsta buvęs dvasiškos aka

demijos profesorius, ar ne?
Nugi.
Vadinas, tamsta pilnai apsD 

švietęs ir, reikia manyt, kultu-

Dabar tamsta vadinamojo lai
kraščio Draugo redaktorius, ar 
ne?

Taigį.
Aš skaitau tamstos, kunige ir 

PROFESORIAU, Draugą — 
kartais. Skaitau tamstos redak
cinius straipsnius. Tuose re
dakciniuose straipsniuose rašo
ma :— kas? Rašoma, iš dienos 
dienon, tyčia iškraipydi faktai, 
nešvariausios pasakos, šlykš-., 
čiausias melas, šmeižtas, apkal
bėjimas. Ir, be to, tie tamstos, 
kunige ir profesoriau, redakci
niai straipsniai taip be galo kvai
li, ir taip be sen so, kad jau gana.

Delio aš norėčiau tamstos, 
gerbiamas kunige ir PROFESO
RIAU, paklausti, — gal teiktu
meis išaiškinti, — kaip čia rei
kėtų sutaikyti tamstos pašauki
mo ir tamstos mokslo titulus su 
tamstos redakcinių straipsnių 
turiniu? . ’ J

Pabraiža,
Katalikas Socialistas.

Nepasigailėkime aukos.

ak- Prisipažinimai ir 
komplimentai.

“Patriotiškas ’ ’

Profesionaliai patriotai 
Wisconsino valstijoje jau at
laikė vieną “pergalę” ant 
“priešo”. Kova ėjo ne gink
lais, bet žodžiais.

Wisconsino senatas, bū
tent, užvakar nutarė praša
lint iš savo tarpo socialistą 
senatorių, Frank Raguse, už 
nepatriotišką kalbą. Tasai 
socialistas priešinosi įneši
mui atspausdint valstijos lė
šomis 50,000 kopijų prezi
dento Wilsono kalbos, kurio
je buvo reikalaujama pa
skelbt karę Vokietijai. 
Frank Raguse, kritikuoda
mas tą įnešimą, buk pasa-

“Šios rezoliucijos tikslas 
< yra subvert patriotizmą, bet 
* ji to nepadarys. Norint tvert 
i patriotizmą, mano nuomone, 
reikia pasielgti taip, kaip bu
vo pasielgta tuomet, kai 
Maine buvo susprogdintas 

■ išvidaus, turtas ir gyvastis 
buvo sunaikinta, idant butų 
įgalima paleist garsą per visą 
šalį “Atsiminkite Maine!” ir 
sukurstyti žmonėse patrio
tizmą.”

Susprogdinimas laivo 
“Maine” buvo, kaip žinia, ta 
priekabė, kurią pasinaudo
dami Suv. Valstijų karinin
kai, iššaukė, anąmet karę 
tarp-Amerikos ir Ispanijos.

Vyriausis klerikalų orga
nas “Darbininkas” rašo sa
vo redakciniame straipsnyje 
taip:

, “Energijos ir pasišventi
mo neprošalį butų ir mums 
iš socialistų pasiskolinti.”

“...Darbininkai pas juos 
.(socialistus) patąrimo ir pa- 
gelbos j ieškodavo, nes kits 
niekas apie darbininkus ne
sirūpindavo” (ir nesirūpina, 
—pridėsiu nuo savęs. T.).

“Musų Streikierių fondas 
(hm! hm! T.) dar mažutis, 
nes kuopos šaltai į tą dalyką 

i pažiurėjo. Tuo tarpu socia- 
ilistų namo fondas jau sie
kia $9,000.00, kuriuos patys 
darbininkai sudėjo.”

“Esame nerangus.”
Taip kalba apie save patįs 

klerikalai ir tokius kompli
mentus jie sako socialistams. 
Bet prie šitų atvirų jų žo
džių tinka, kaip šun balnas, 
.sekamas to laikraščio pasi
gyrimas: “žinoma, mes soci
alistus visais žvilgsniais pra
kilnume ir padorume sumu- 
šame.” Jieškokite durnių, 
kurie tam patikės!

Socialistai eina 
į madą.

but persergėjimu naujiems buk norj tik separating tai- Tąja piktadarybe, mat, bu-

Amerikoje dabar vieši an
glų komisija,, vadovaujama 
anglų užsienių reikalų mi- 
nisterio, p. Arthur Balfour. 
Suprantamą, kad šios šalies 
kapitalistai nesigaili triūso 
kad parodžius jai savo sve^

Sugavo save 
bemeluojant.

Chicagos klerikalų orga
nas vakar išspausdino vieti
nėse žiniose tokią “žinią”:

BUVUSĮ RUSIJOS CA
RĄ BUK IŠVEŠ ANT
VIENOS SUV. VAL

STIJŲ SALOS.

patį maršrutą? Kalbėtojas at
lieka savo užduotį kuogei'iausia, 
aiškina šiandieninį netįkušį su
vedimą labai aiškini ir nuosek
liai.

Bet man metasi į akį patsai 
rengimas šio maršruto, žodžiu

apgarsinimų; svetainės esti be

Stilsoną. Užsiminus apie su
mažinimą dienų Chicagoj, jisai

Atsiliepdami į prezidento bai
sa tėvynes gynimo reikalais. Pa- 
sadenos darbininkai pasiskubino 
ateiti su didele auka. Jie, bu-* 
lent, aukauja kariuomenei yb 
sus savo 
darni kaip nors manyties ir be 
jų-

ilarBdavius”

Redaktorius chicaginio 
“Tribune” gavo praneši
mą, jog Nikalojį Romano
vą ketina atvežti ant Suv. 
Valstijų salos Catalina, 
netoli Los Angeles. Ten 
pat manoma apgyvendinti 
ir visą buvusio caro šei
myną.
Šita neva žinia yra melas, 

nes niekas neketino vežt ca
rą į Catalinos salą, ir “Tri
bune” tokio pranešimo nėra 
gavus. “Tribune” gavo vi
sai kitokį pranešimą, bū
tent: kad žinomasai sociali
stas ir didelis štukorius Up
ton Sinclair (tas pats, kuris 
sumanė, kad Pasadenos so
cialistai paaukautų karės 
reikalams savo “darbda
vius”) parašė laišką Rusijos 
ministeriui Kerenskiui, ku
riame jisai pataria buvusįjį 
carą apgyvendint Catalinos 
saloje.

Klerikalų “Draugas” yra 
taip parsiinelavęs, kad jisai 
nepajiegia ir nekalčiausią ži
nią paduot savo skaityto
jams, neiškreipęs jos.

Bet kas juokingiausia, tai 
kad tas “laikraštis” čia-pat 
ir sugauna save bemeluo
jant. Tam pačiam jo nume
ryje pirmame puslapyje mi
nėtoji žinia apie Sinclairfo 
pasiūlymą išspausdinta ant
ru kartu, bet panešesnėje į 
tiesą formoje. Tenai skai
tome:

Pasadena, Cal., bal. 27— 
Žinomas Amerikoje socia- ‘ ■■-y--A • •• .

■ —Chicagoj, pasirodo, ir taip 
perdaug duota, štai vakar, pav., 
kalbėjau 22 kp. Žmonių buvo 
gal kokis tuzinas, — tiesiog tik 
susinervavau iš tokio draugų 
veikimo — vieni su kitais ne- 
susižinote, ką kas darote.”

Faktiškai, teisybę pasakė. 
Kur tai, regis, kad rajono valdy 
ba pasikakino pranešimu vien 
tik, kad tų dieųą kalbės ten, o

ne nebuvo dolerio, kito už ku
riuos galėjo padaryt plakatų; 
kuriuos reikėjo skleisti tarp 
žmonių iš anksto.

Ant šito visko rajono valdy-

galima sakyti nieko. Žodžiu 
sakant, šis maršrutas jokio įspū
džio ir naudos iš rengėjų pusės, 
nepadarys nei žmonėms nei pa

paėmė tų maršruto kontrolę ir

nei kuopų valdyboms ne per laiš
kus, nė kitokiu budu nepranešė 
nieko, kad tų darbų palieka ant 
“Dievo apveizdos.” A. Kairys.

Redakcijos Atsakymai
Bobos Vaikui, Waterbury. — 

Nei atsiųstame programe , nei 
tamstos pastabose nepažymėta

Antanui Wirszillui. — Nežiū
rint į Žemaičio liudijimą, mes 
turime pamato abejoti apie tam
stos suteikiamų žinių teisingu
mą. Iš kitų, ištikimų šaltinių, 
turime kaip tik priešingų žinių. 
Nedėsime.
■    ■Ill.wywill II I II II—II ll.l> II    „ „iii, >,

Skaitykite ir Platinkite 
*N a u j ienas”

pasekti darbininkai visur.
Gi Chicagos darbininkai turė

tų but pirmutiniai. Antai “the 
world’s greatest newspaper”, 
Tribūna, didelėmis raidėmis pas
kelbė, kad “Chicago tells sena- į 
tor Ldwis: ‘we want draft.”

Kas tie “we”, kur visos Chi
cagos vardu sakosi norį priver
stino ėmimo kariuomenėn?

Ogi fabrikantai, bankininkai, 
pirkliai ir šiaip stambieji biznie- 
riai, vadinas, “darbdaviai.”

Tuo geriau. Mes, Chicagos 
darbininkai, turim tik išreikšti 
savo pritarimą, kad tie “darb
daviai” butų priverstinai paimti 
kariuomenėn, ir painformuoti 
valdžią, kad mes, kaip ir kali- 
forniečiai, rūpinsimos manyties 
ir be “darbdavių.”

Aukokime juos tėvynei.

Galim tik padėkoti.

Mr. Pabraiža: —šaunusis ku
nigų organas padarė man ir tra
no draugui rėklia mos, indėda- 
mas mudviejų paveikslus. Tie 
paveikslai imli jau antri mėtai 
atgal, bet kad gal ne visi juo* 
matė, tai Draugas užsigeidė pa
daryti mums extra advertuiz- 
mentą. Ir padarė. Ir kad kuni
gai tą numeri su musų paveiks
lais išleido, tai ne tik subat&J, 
bet ir nedėlioj jie pristatė Cice
ro} savo klapčiukų apie bažny
čią musų paveikslų geriems ka
talikams pardavinėti. Tik ir 
girdei buvo:

--Ekstra! Pirkite, pirkite! So
cialistų kunigų paveikslai — pir-

Gaila tik, kad maža kas tepir- 
ko, šiaip musų paveikslai butų 
puošę visų gerų katalikų sienas, 
o gal ir maldaknyges. Betgi 
mes nerugojame Draugui: ji\ 
darė visa, kad davus mums free 
show, o kad žmonėms ne ką tey 
galėjo įsiūlyti, tąj jau kįt| 
ta. Yours troly.
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A p i e
A u g a AkiuVol prasidės žiaurus vienodum-

sio gyvenimas.
Keblumus

9
$1.00 savaitę pirmą metą
$1.50 savaitę antrą metą
$2.00 savaitę trečią metą

11c dešimties metų bus išleisti. $2.50 savaitę ketvirtą metą
$3.00 savaitę penktą metąį šalį, kad nebematyti tų didžių-

Po trečią procentą sudedant kas pusmetį jus turesi-
❖

te $548.27. Neatidėliokite—bet pradėkite taupyti

Jo klausian-
Nosies Keblumai

HZ

F. 0. Carter M. D(Seka ant 6 pusi).
SPECIALISTAS

Progresyvč Lietuvių

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL: <» limn

CHICAGOBankas prie kampo

■>

*

>>

įmanomą vyra.

viską Valstybinė Banka Amerikoje
Akušerka

Metropolitan State Bank lba:

807-809 W. 35th SI., kampas S. Haislet) SI.

Daktaras
Specialistas iš

United Land & Investment Go. <
127 N.Dearbon St. Room 808 Chicago, 111
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Su kiekvienu pirkiniu už $1 ar daugiau, Miltai, Mastinės prekės, Pauk
ščiui maistas, keliuose pienas, daržovės ir muilas nesiskaito.

Quacker corn flakes, 
paprastas l()c pakelis, 
po...................................

singo 
oje n 
n low:

G ra 
deji m

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-t^o^ gatvės,Ji pasijuto esanti vienui viena,

J
TEL. Canal 2118 £

Dr. A. L. VUŠKA Ž
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T 

1749 So. Ilalsted St., Chicago, III. X 
Kampas 18-to» gatv.

WISSIG,
Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8ENĖJUSIO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

. SjM'Ciali&kni gydo ligas pilvo, pinučių, inkstų ir puslėn, užnvedijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jie išgydyti, ateikite 
Čift ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel j metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms. iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to» gat., viršuj Banko*. Tai. Canal J243.

.. ... $25.00

PriėinimoJ^landos: Nuo 9 ryto iki 
5 po pietly; Nedėliomis nuo 10 iki 12.

— jie negali 
jie suteikia tiktai Jaiki-

JUS GALITE ISAUGm

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

rup, 25c kenas

20c

Subata, Balandžio 28, 1917.

Reikalau
kite Klein 
Bros, šta
mpų, kur 
tik jus ką 
pirkaite.

Panedelyje Groserio Specialiai
U. S. Mail arba Columbia Skalb>- ...
klos muilas. Pane.lflvį 1 CS „ Swi" :S,,,,l l ighl sve.tmnu 1
5 šmotai už................ *«€ Pokeris, 3 kernu už

Šimtai šmotu sampelių Rakandų parduodama ypatin-

Seklyčios Setas, artistiškas, nepaprastai įvirtais 
rėmais, tikro Vj pjauto ąžuolo, mahogany arba 
riešuto medžio, apmušta ti- /I m /N

Skaityklos Stalai $14.75.
Padaryti artistiškai, puikaus 
nudirbimo, Mahogany veneer 
arba amerik. ketvirtainiai piau 
si y t o ąžuolo. Tikrai nepapras
ta vertė, kiek- <4 Jj py pt 
^cnas..'ik,i,.i 14-/&

Lengvi išmokėjimai.

$10 Plieninės Lovos $6.97 
2 colių storumo pastovai su 5 tvi
rtais jbrukais. Nudirbta Vernis 
Martin arba balta. Bile ko
kios didumo, <f> Zl Z\ FT jtVo,erių ve' $6.97

Grynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais

Paveway Siuvamosios Mašinos $10 
Gražiai siuva ir užtenka ilgiems 
metams. Tai yra geriausios ma
šinos kokias kuomet jąs kur ma
tėte už tokią kainą.
Visas setas reikalingų jrankitj duo 
danui su kiekviena mašina.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Aiigust Strindberg

Vieno apsivedimo 
istorija.

ntorą ir visiems
Tuo keliu ji norėjo

Tą užmanymą turėdama 
Ivoj ji išėjo iš namų. . 
Ji pasibeldė į jo kontoros du- I

nieko nelaukdama įėjo į vidų. 
Kitame kambaryje per stiklines 
duris ji pamatė savo sužied’oti- 
nį. Prieš jį gulėjo stora knyga, 
jo veidas buvo nepaprastai se- 
rioziškas. Ji niekuomet neina
te jį dirbant. O prie darbo ir

komodos $7.4;)'l'ikro Aržuolo
Tikro ąžuolo k 
didelius ruimingus stalčius, medi
niais bumburais, gero ITancuziš-

$7.45liktai

hško piešinio, stalas tikro ąžuolo, iš-

Vaikams vežioti Ratukai po $15.75 
Tvirtai padaryti, tankiai supintos 
nendrės; visos plieninės ašįs, vie
no šmoto plieniniai ratai. Tvirti 
guminiai šy- (h i F? F7 F* 
st ,»Spc^ <b 15.7 5 

Lengvi išmokėjimai.

Led a u nes po $5.98.
Visos kieto medžio ledaunčs, su 

viršutiniu ledui dėti užtvaru, ge
rai padirbtos, stangiai užsidaro
mos durjs, la- m OK'. eo no

Telefonai Canal 371*

Mrs. .Vidikas
Baigusi Akušerijom Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvaniios Hospitalese ir 
PhHadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod^ 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai Ir slavokiŠkai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.
Ant antrų iubi«

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 $0. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 R. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

vien niekas neišeis. Todėl jis 
nusprendė nuvarginti save, kad

sirengė ir šlapiu 
trinti savo kūną.

kas atsinaujina, 
Galbūt ii

abrusu erne 
Užsukdamas

laikas.
jo meilei trūksta vie-

kad kali) nors atsikračius nuo

reiškimus.
i šs i-

Jo sekretorius perdavė jam 
laiška. Laiškas buvo nuo jos.

ją apėmė 
Ja erzino v

alsinešimas. I .a*’

L i p , jos tėvas užiima aug- 
r i m-J: ų t*‘.Q Be to, ir ji 

a.i’hIsc svajojo lošti ižy-

jis pnsidarc killes
ti u. J.) meiles spin- 
lyg žiedas tarpo. 

Dabar, kuomet medė užgeso, ją

jusi, kad ji apsiriko, kad jis 
daugiau jos nebemyli, — ji už
sidegė pagiežos jausmu. Ji ne
apkentė savo sužiedotinio todėl, 
kad pastarasis parodė jai, jogei 
ji gyveno tik svajonėmis apie jį, 
Kada jis nustojo būti jos myli
muoju, jis liko tik paprastu pir
kliu.

- Nieko jame nėra ypatingo! 
Pardavinėja kavą ir cukrų! —

nesmagiai. Juk tai antras susi- 
žiedavimas! Ir jeigu tas nenu-

syti laišką, kuriame išdidžiai 
reikalavo iš jo pasiaiškinimo.

Daleiskime, kad jus pradedate nuolatos 
taupyti pinigus ir taupysite per penkis 

metus, atidedami
resniu.

Tuo laiku jis peržiūrinėjo iš
laidas, surištas su busiamojo 
buto in taisymu. Jis liūdnai mą-

liūdėsi.

Užlaikau vaistus iš viso svieto^ 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresą.
A. KARTANAS,

z ’i
Aptiekoriųs ir Savininkas

3203 S. Halstėd'St. Chicago, Ill 
Tel. Drover 8448.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Amerikos Lietuvių Mokykla |
Mokina Anglų kalbos g

Lietuvių kalbos pi
Aritmetikos y
Knygvedystės 6
Stenografijos q
Typewriting *
Pirklybos teisių Q
Abelnos Disforijos Q

.Suv. Valst. Disforijos * 
Geografijos Q

Pilietystės g
Politinės ekonomijos * 
Dailarašystės Q

Mokinimo Valandos;
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piet$. * 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30 Q 
3106 S. Haisted St. Chicago. 2

j Lietuvių Kolonija

I Wisconsine.

dabar.

Peoples Stock Yards?
State Bank I 

Di DŽIAUKIS VALSTYBI- įį 
NIS BANKAS NUOŠALIAI I

NUO VIDURMIESČIO
47-ta gtv. kamp. Ashland av. Ž 
Musų turtas virš $7,000,000. gį

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

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

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 

’ giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS J VISAS 
SVIETO DALIS

a-o-o-e-a-D-n-D-o
į Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-

i

Kuomet jus tariatės su akių spe
cialistu, bukite atsargus. ..Pažinkite 
jį, suraskite jo gerą vardą ,ir jo re
kordus — jo patyrimą. Kuomet 
jąs pasitarsite su manim, aš išegza- 
minuosiu jūsų akis ir jei jums rei
kės mano patarnavimo, aš jums pa 
sakysiu. Aš turėjau

20 metų patyrimą
Cbicagoje ir išgydžiau tuksiančius 
ligų nuo vaikio, užbliurkimo vokų,

gydytu kitą daktarų, ir paliauta be 
vilties.

Kreivos Akįs Išgydomos
Vienu Gydymu be Chloro- 

formos arba Skausmo
Jei jąs kejučiale nuo galvos skau

dėjimo arba kitą nerviškų ligų, su
stokite ėmė vaistus

bukų ir kitu ligą; jos atsiliepia ir 
anl daug akių keblumų. Todėl, pir
ma Įsigijimo akinių prilaikytų prie 
jųsų akiu, gerai butų apžiūrėti, ar 
nėra kariais nosies ligos. Jeigu taip, 
tas turi imt padaryta, ir tuokart tik
tai rupinties akimis. Daugelyje atsi
tikimu. kuomet nosies liga yra flraša- 
linla, akiniai ilgiau nebereikalingi.

Akių, Ausų, Nosies in 
Gerklės Ligų

120 So. State St., 2s augštas 
Vienos durjs j žiemius nuo

> The Fair.

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime,
. Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.
/Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko t naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
'brangios vertes smuikas,
Psu praktikavęs 37 metus 
t tą darbą*
3240 SO. HALSTED STREET,

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

■•4
i

rj

kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plahskotes, 
niežai odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi pliktf?

Ar keskUt Mml M
Prlefi gydymu, aukščiau pasakytu ligų, tai stenkite^ aj’Sa u- 

gruotl jos. TTžsakykete iltwotrota kny
gute jusu prigemtų 1

"TEISYBE APIE PLAUKUS."
Panaši ta europos gar- 

ecialisto, kuri- 
Afc> ivaii’ioa ži
re. plauk u,-—su- 
plauko ir Odoa 
i 'ri<M i;< 
ui D )) Žili; JOJI H 
ūži:; ikyt j e v d 

katu ii išauginti plau
kui h R:<jp t;d i P<n- 
kiU5 • a.a ii )•- i u i« H F ) a• 
į? iie- j Jauk u* • i’-.iH piali
kai. Barzda Ji lieka 
vono^ nuo iržgaueiiiiHu 
Lilija Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI,
"Mes gulame perti- 

kr.idi kiekviena, kad 
f.;\ dui'h-N t’A 1 -VACURA 
nulaiko slliikima plau
ku prašalina plaisxot<s 
įj augJuH gražiui plau
kia l J, ]<) centu arba 
L i ąsos markema prlsl 
U: f u h : \ k 1U šU JUSU 
H nl l ašu Męs JfisiuCe- 
mw kiekvienam doler
ine (h-fcuie Calvacura— 
o,, X ] ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus,” Išplaukėte Že- 

į.&*,)!<• K'iv-dlf. minu atspaustą kuponu b<š.ojt Bavaite. h hJus)tf.lc ftlanden.
UNION LABOHATOIty, .Box 481. Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, «

A Box 481, U Alon, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaėtu perslutlmo, meldžiu išly
sti man tojaus jusu dolerine Aežute p*;* 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Paaiuskete sykiu kuponą su 
jusu antroku-)

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

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjinmi dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakarę
8 Lietuvių Korporacija išmieravo 20,000 akrą žemės Narinette pavic- 
| te, aplink miesto kur yra bažnyčios ir mokyklos; žemė labai der- 
? linga auginimui visokią javą, kaip tai: rugių, kviečią, miežių, avi- 
| žą, bulvių ir kitokią daržovių. Javai, galima parduot taip pat už 
| gerą kainą. Apie 100 familijų jau čia yra apsigyvenę. Mes parduo* 
I dam savo žemę ir samdom 600 darbininką musą lentą pjovykloms, 
| per ciclus metus, taigi daugelis farmerią eina darban į šias pjovyk- į Jas, kada nedirba savo žemes. Gera proga tiems, kurie nori apsi- į gyvent tarp Savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra 
I bažnyčios, mokyklos, arti miestą ir geležinkelių. Rašykite tuojaus E užklausdami kas link žemes kainos ir mokest'ies pas CHAS ZEKAS



jjhMNt

nors

sidėt visi rašomi daiktai

Kapitalas ir perviršis: $600,0004^

visai

TURĖKITE

T AUP Y KIT
' A 2ZZZZZZZZZZZ -L

S2ST?

senos ar jaunes.

trukumo

Krautuve atdara kiekvieną vakarą

SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

APTIEKA
North-Western Trust

BR. W. Y8SZKIEWICZ DIDŽIAUSIAS BANKAS

PO KARES

DYKAI
C HO A 0 O, HUHOlI

Muziko Mokyki

1709 So. Halstad St Chicago, III

Awi-ArlkonlWw 
Mokykta

atsiliko 
variojo 

klan-

AtnerlcftH JcEool 
oJf Lanffunges

Pranešimas iš anksto už 
tikrina greitą patarnavimą

N esiepkit Pinigus N amuose 
nes ten gali juos sunaikyti ugnis arba gali vagįs pa
vogti ir vienu sykiu gali prarasti tą, ką sutaupinai 
per daug metų.

savęs skaus-
Sausgėle, 

Mėšlungiu 
nes skau
to gyvybę

over- 
dabar 

nuo 81.50 iki 
nuo $3.00

tiesas bus uždarytas ir atidarytas ar jus 
ten busite ar ne (jeigu raktas galima bus gauti nuo agen- 

be rašyto už-

Jųs galite juos turėti. KiekvMtegg 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar v*4^» 
pavienios? senos ar jaunes. 
Mes skoliname del Stock purifog

to arba namo prižiūrėtojo) be mokesčio 
sakymo, be kontrakto, be jokio formališkumo, apart te 
lefonavimo.

Michigan Ave., ir Adams gatve
Telephone Wabash G000.

Plieninė lova 2 coliu sto- 
rūmo, balta, auksuota arba 
juodai marga, sykiu su geni 
medžvilnių matrasu ir sprin-

kad galėtume apsisergėti nuo skurdo 
laike ligos arba kitokios nelaimės.

savaitės juodu 
susipažinimą 
; antra savai-

pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo 
nes durįs 
dūrins

Praeitą 
itidarė gesą beveik del 200,000 namų, 

tiktai; jie išpildė rekordą 
dįeną.

State Bank of Chicago 
Viclurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai. 

La Salle ir Washington gatvių kampas 
Priešais City Hali

Šioj mokykloj galima
Smuiko, Piano, Mandolin 
to ir 1.1.

Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis iš
lygomis.

Mokinama: Ketvergo ir ___ _
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant antru 
lubų. Mokytojas p. E. MIRON KO

Padekit Pinigus į Banką 
kur bus saugus ir atneš jumsnuoš

i, ar 
nitu

Justin Kulis
3259 S. Halsted £L, Chicago, Ik

Knvga:“šALT!N18 SVEIKA'

žiūros užmanymas tapo jvestas pinm 
dešinit metų, ir nuo to laiko nei vie- 
na Clearing House banka nesuhan- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kilai pagelbsti!

The American State Bank peikiau-

DR. J. VAU PAIMS
Vyrų Chroniškos Li^os 

.likk i i U.K k l)iagnoz» ir Gydymas 
; per ui i? :< u meliaina rm<>

Pinigų ant rankų ir bankose
Užtikrintais bolidais, gre 
čiamais grynais pinigais 

Duotų paskolų ant deramų i 
statu .........................

sutikti su
bet tylėjo.

tylėjimas

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 apsatt* 
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumas* 
yra nedaleidžiamos. Jeigu 1) a nitas 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stovinu

Tiktai tvirčiausios ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

dalių, stikli- 
rba baltos, vi- 

gvarantuojame 
nuo išdegimo ant 5 me
tų, nes jis padarytas iš 
geriausio špižo, parsi
duoda nuo

reikalinga bus gerų 
šoferių ir vyrų prie 

taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amalo pas mus greitu laiku. Vakari
nes ir dieninės 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 SUSKI, Savininkas.

gany medžio, su vienu 
stalčių viduj, galima su

lenkiąs Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios prie CM* 

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Loom!* 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

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

S. GORDON
1415 S. Hatsted St., Chicago, III

Vnndenuota Mrdega Slaptom L'ff'*®*
2221 S. KEDZIE AVĖ. 

Netoli 22-ro* gtv-
Valandos: 1—3 po pietų; 7—® v*k-

—Kas su mudvieip 
vakar? (Jis visuomet 
dviskaitą, kad išvengus 
simą apie tikrąjį kaltininką).

—Aš nežinau, aš negaliu iš
aiškinti, bet tai buvo baisiausis 
dalykas, kokį kada til 
man prisiėjo pergyventi

—Mudu niekuomet to nebe

$23,000,000
Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno do
lerio. Mokama 3 nuošimtis.
Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Musų Bankas
yra po kontrole valstijos valdžios ir aštria revizija 
Chicagos Susivienijimo Bankų( Clearing House) ir 
duoda jums užtikrinimą pilno saugumo. Galima pra
dėti taupyti nuo vieno dolerio.

Kuomet jus krautysites mes uždarysime 
gesą senoje vietoje ir atidarysime jųsų naujame name 
tą pačią dieną. Išsivirsite pusryčius senoje vietoje; bus 
gatavai apsišviesti naujame name, arba išsivirti vaka
rienę pirm negu išsikrauslysite vežimą.

Kas mane ilgelbčjo nuo varginančių litrų ? 
Salutaras Bitteris. Ai per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AI kentėjau nuo nevl- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalždan 
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

> skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Dieg- 
l liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose 
V Niekur a§ negavau pagelbos del savo sveikatos.

Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
. M Ceris ir Salutaras, Regulaatrla, del moterų, J pradėjau geriii jaustles, gerai valgyti ir dirbt, 
□r pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 

savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutnras Bitteria. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
•e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* i:

į 8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION 
| Žolės nuo visokių blogumų.

’ P. J. BALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417

Medinė vaikam lova, labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia 
žemyn, kiekvienas pamatęs 
jos norės, parsiduoda no

$5.35

| Dr. Povilas Žilvitis X
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS: 3103 So. ii >1-ted Street T
M Tel. Drover 7179 7
V VALANDOS: 9—11 išvyto; J
A 2—5 po pietų; 6—9 vakare. A

GYVENIMAS: 3311 S. Union Avė. ■
X Tel. Yard* 537. J
cift 1 MMJfc imt tfS ! r,

Persikraustymo laiku mes turime daug“ 
giau negu 250 išlavintų ir patyrusių vyrų, kurie uždaro 
ir atidaro gesą del persikrausiančių šeimynų 
met jie uždarė ii 
Balandžio ir Gegužio mėn. 
daugiau negu 10,000 j vieną

Mes nereikalaujame trjsdesimts dienų 
pranešimo, arba dargi dešimties; atliksime j keletą die
nų. Kuomet jus žinote dieną, kurioje perkraustytojai 
ateis (kadangi prieš keletą dienų jus tai darote) tiktai 
patelefonuokite mums. Pašaukite Wabash 6000, klaus
kite Aplikacijos Departamento, ir pasakykite mums ko 
jus norite. Mes viską atliksime, padarysime.

The Peoples Gas Light & Coke Co.

8 TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA Q
LIETUVI9KA L

gyvenimo valando
se jis ramino save tuo, kad atei
tyj tas viskas turės pranykti. 
Kadangi jis labai dažnai negalė- 
dm o susivaiii) ii, tai stengėsi pa
slėpti visus savo palinkimus ir 
blogus papročius. Jis mylėjo., 
įą, — ir todėl vengė daryti nes
magu mų ir išmoko tyleli Ji
nai priešingai, — atvėrė visus 
savo charakteriaus uodai 'klius.

pasijuto ga- 
įstabiu.

Vieną vd.arą ji pradėjo prie
lankiai kalbėti apie savo seserį, 
žemiausios rųšies kokiele 

savo vyro. J
laiks nuo laiko

ležinkelio klerkams ir tt. '
Paskola ant algos padarom# I 8 i

minutes. į
Paskola ant rakandų — | S <

landas.
Mes taipgi suteikiame 

ant pianų, sankrovos irenghajL 
arelių, vežimų, a p d raudo* bmiMU 
šių ir bilc kitų užtikrinimo. KdB 
nepaisome ką jus turite arba 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis matter 
šia mieste. Tas yra delkc 
turite veikti su mumis. Me* 
čiame jus pašilei: auti :nu», 
manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Nusipirk Mostas
TAI BUSI GRAŽUS! Jq išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmu* 
raudonus, juodus ąrba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido 
Kaina dėžutes $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkit į laišką.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, w Holbrook. Mays.

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra 
STATE BANK of CHICAGO. Žmonės turi čia 
pasidėję viso $11,972,000, o banko resursai 

siekia daugiaus kaip $37,000,000.
Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad ban
kas turi:

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas ak 
galvos skaudėj tino, at*ilankykit« pa*

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

nuo 9 ryto iki l po piet

Ill'll 

džiai klausės ii 
ką-ta i murinėjo sau po nosies 
Tuo tarpu ji vis labiau ir kibiai 
gyrė savo sesers k 
nieku budu negalėj 
pačios deklamacija 
l iesą pasakius, ta 
kalbėjo aiškiau ž 
karts nuo karto prikando lup 
ir ant jo kaktos išsipylė prakt

Kuomet Jys krausiotės-
Ar jus kuomet rūpinatės 

apie gesą?

Vyriškų Drapanų Bargena:
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, 
$5 ir augščiau. Kelnč 
$4.50, Vaikinamu siutai 
iki $7.50. .

Atdara kasdieną, nedaliomis ir 
karais.

receptu* »u didil«actM atyda, 
■elturint, ar tie receptai Lietuvoi at 
Amerikos daktarę. Tai vienatinė Ha 
^tuvLika aptieks Koatona ir Maisaeha 
•e t te valstijoj. Gyduolių galit taot ko 
kini" tik paaaalyj yra vartojatno*. Ga 
lit reikalaut per laiško*, a ai prUi' 
■io per exprea*.

K. SidlatisKis
Apttekorlua 1/* «AvtntukA« 

SOUTH BOSTON, MASS.

padarysima.
—Ne, niekuomet. O dabar, 

Abba, lai ant viso gyvenimo... 
tu ir aš!

Ji arčiau prisiglaudė prie jo, 
pilnai tikėdama, jogei po to at
silikimo niekas pasaulyj nebe- 
perskirs j ųdviej ų.

Jiedu apsivedė. Ir vietoj to, 
kad apsigyvenus savo puikiame 
bute, jiedu išsirengė kelionėn. 
Važiavo traukiniais, bastėsi po 
visokius kotelius ir m užėjus. Vi
sur sueidavo nepažįstamų žmo
nių. Tie žmonės į juodu žiurė
jo lyg su kokia panieka. Vaka
rais jiedu pareidavo nuvargu
siu, nusikamavusiu.

Jis iš prigimimo buvo darbš
tus ir todėl atitrauktas nuo sa
vo darbo jautėsi
Kada jis lik pradėdavo mąstyti 
apie tai, jogei reikalų vedimas 
atsidūrė svetimose rankose, jis 
pa s įdarydavo
Jiedu abu troško ramaus šeimy
ninio gyvenimo, bet neišdrįso 
grįžti namo. Rodėsi, kad visi 
pajuoks juodu už tai.

Bėgiu pirmos 
kalbėjo apie savo 
ir romano stadijas 
tę jiedu dalinosi savo kelionė

I įspūdžiais

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras aejriKw
Telephone Drover 211<»

ra po jos priežiūra, naudojasi Jo* 
teisėmis ir išduoda penkias pilna* 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieUoH 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama Ir 
kas metą išduoda penkias pilnas ap
skaitas Bankiniai Valdybai Hlinot* 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankete yrM 
išmokami ant kiekvieno pareiluuar- 
vimo.

čia galima gauti pirmus Auka* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgaga* 
Bondus po $lį)0.00 ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausM liek 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkflk

“AUŠROS” DIENINĖ IR 
VAKARINĖ MOKYKLA 

Mokinimo valandos?
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki e 

vai. po pietų.
Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 vai. 

Mokinties galima; '
Anglų kalbos“, rokundų (aritmeti

kos) ir augštesnėses matematikos, 
knygvedyštes, geografijos ir kiti; 
mokslo šakų. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyt galima “Aušros” skai- 
tykloj, 3001 S. Halted St., Chicago.

SKAITYK IR PLATINK“
■ ■■NAUJIENAI

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpimo 
formų, sinti naminius daiktus 
arba aprėdaius. Diplomas kiek
vienam, kurs išsimokins. Via- 
landos dieną arba vakarais dd 
jūsų parankumo. Už $10 išmo* 
kiname jus sint visokius drabo* 
žius.
DRESS MAKING COLLEGES.
TOG . Madison Western avų

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA*

JOSEPH C. WOLO
® UKTUVT8 ADVOKATAS

X)Z-»0X Natfonad Lif<
»> Bo. L* 3*lio St.. OhIL 

Im!. O«ntr*l 8190 5IH. At4*r»f
įk Bluko, k«tv«r»o Lr tutatM TAJbUfiH •? 
$1 I tkl S v*l. vakar*, p* •
SiJM tni.WAUKKX AV9.,

T*L Haa»b*14t FT.

& Savings Bank
SMULSKI, Prezidentas T. M. HELINSKT, Kasicrius

1201 Milwaukee Ave. “Baltas Kampas”
Kampas Division gatvėš.

f Rakandais už $35 likusius ant lengvų išmokėjimų 
® Nejieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes tu
ft rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų “Ice Baksų”.
’: Prisiunčiam ta vorą j visas dalis miesto.

Nesikankykit 
mais, Beumatizmu 
Kaulų Gėlimu, arb; 
—raumenų sukimu 
dėjimai naikina ki 
ir dažnai ant pats

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi 
nėtas ligas; mums šiandie dan 

lėk a

KORESrONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekviena* sali flht*kę 
į ANGLIŠKAI labai greitai navo namuose ii lekcijų autahytv 
į ypač tam tikslui, šis kursas yra labai pararikub klekvi*n*jui 
kuris nori greitai (įmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lar»- 
kyties į mokyklų ypatilkai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiam* graliai iliustruotu, su daugeliu paaifikinįmų KATALOGE 
DYKAI. Rašyk lailkų tuojau*; indčk dvi marke* prijtiunt(r»n) 

' KATALOGO.
|) KLEMŲ HHVR1UH. Tiems. Lurie khIi priimti | mu-ų 4*. 
[j kykl^ ypatilkai, turime dienines ir vakarines kleaas. Mokina 
į me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesos* irgi turi

me atskira kursų, sutaisyta musų pačių del pradiiarnoks'fx 
i greitam ilmokinimui Anglų kalbos. Daugiau *UDrant*.nti»w 
}| turim* GRAMMAR ir HIGH SCHOOL., skyrius.
H Viskas aiikinnm* Lietuviškai
ISDri mokyklos: 781 W. 18th St., ir 1741 W. 47lh Št.

LaiUi.UA adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47ih fit., Cliicag*, H.

VIENO APSIVEDIMO 
ISTORIJA.
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CHICAGOS ŽINIOS

ROSELAND.

Butelis pažangiosios jaunuo- 
menės matydamas, kad jaunuo
menei reikalinga yra rimtesni 

, pasilinksminimai nutarė reng
ti draugiškus vakarėlius. Mu
sų pažangioji jaunuomenė nebe- 
pasiganėdina šokiais ir reika
lauja ką-nors rimtesnio. Tie 
vakarėliai ir skiriami tai jau
nuomenei. . Jų tikslas — duoti 
ne šokančiai jaunuomenei pro
gos pasilinksminti, taipgi suar
tinti jaunuomenę tarp savęs 
kad ji geriau susipažintų su ki
tais.

Be to, tuose vakarėliuose kal
bėti bus kviečiami žymesnieji 
Chichgos lietuvių 
kad supažindinus 
giliau su įvairiais 
klausimais.

Pirmas toks vakarėlis Įvyks 
,■ nedėlioj, bal. 29 d., socialistų 

svetainėj, 11009 Michigan avė. 
JTik gailių kad tai dienai nega
lėjome gauti geresnio kalbu to
jaus, nes prieš gegužinę šventę

—..............

Įvyko keletas daktarų suva
žiavimų. Tartasi apie išradi
mų radikališkų priemonių prieš 
epidemijų. Vienok veltui. Pri
pažinta tik, kad geriausia su vai
kų paralyžiumi galima kovoti
neduodant 
tint.

priežastis vaikų pa- 
prasiplatinimo rastaralyžiaus

esant tas pačias, kų ir didžiuma
kitokių, smaugiančių biednųjų

A
■

N A U JIE N O S, ’ Chicago, UI.

desnio apmokėjimo. Del šitos 
priežasties vidurmiesčių budin- 
kų savininkai, didžiųjų sankro
vų valdytojai etc. veda formalę 
karę prieš Kennedy sumanymų. 
Jiems mat nesvarbu, kad Ken
nedy sumanymas, tapęs įstaty
mu, apsaugos ne vieno asmens 
gyvastį. Jie žiuri, kad nereikė
tų skatiko-kito netekti per tų ap
saugojimų.

Plaučių uždegimas 
nuo persivalgymo.

Chicagos sveikatos komisio- 
nierius, Dr. Robertson sako, kad 
plaučių uždegimo epidemijos 
prasiplatinime yra kaltas persi
valgymas.

SSSR*

jaunuomcnę gyvenimo

kuities vietinių draugų spėko
mis. Vakarėlis susidės iš pas
kaitos, prakalbėlių, žaismių, ke
lių šokių, etc.

. Vasarai užėjus manoma reng
ti draugiškus išvažiavimus į gi- 

' rias, kad tuo davus progų jau
nuomenei bendrai praleisti va
saros šventadienius.

Jei tie vakarėliai ir išvažiavi
mai vietiniai jaunuomenei pa
tiks, jų rengimas bus pavestas 
kokiai pažangių j ai draugijai ar 
kuopai. Dabar-gi yra tik dar 
bandymas surasti ko j armuo • 
meili reikalinga ir kų ji mėgsta.

CICERO, ILL.

Drg. J. Stilsono prakalbos.

surengė prakalbas Juk niaus 
svetainėje. Kalbėjo drg. J. Stil- 
sonas, gabus ir energingas kal- 
'bėtojas. Kalbėdamas temoje:

kapitalizmo betvarkė ir jo prie-

į klausytojus,. Daug žmonių bu
vo susirinkę ir visi ramiai klau
sėsi. Matomai visi suprato, kų 
reiškia kapitalizmo betvarkė ir 

\ kame jo priežastis; kų reiškia 
, ■ ^darbininkų vergija ir jos prie-

progos gerai suprasti jo kalba, 
kvietė visus būti tikrais kovoto
jais už ateitį.

Jkai privalo organizuoties.

Vėliaus kalbėtojas nuosekliai 
j&iiškino uždavinėjamus iš pub
likos klausimus.

IŠ svetaines žmones skvrstė- *

si linksmai. Jų veidai buvo ra
mus, — ne tokie, kaip kad ei
nant iš karčia mos arba iš baž-

i nyčios. J. A ceris.

Vaikų paralyžius grasina 
| sugrįžti vėl.

Chicagos sveikatos komisio-.
nierius Dr. Robertson perspėja,

baisioji vaikų ir suaugusiųjų 
rykštė — vaikų paralyžiaus epi
demija. Dr. Robertson ragina 
rengties prie kovos su ja iš 

X unkšto.
Kaip žinia, vaikų paralyžius, 

ypačiai baisiu pasirodė pernai, 
z Nevy Yorke. Daugiau lukštam

tiek, paliko visam amžiui palie-

{Eįiidienida persimetė į kitus 
artimesnius ir tolesnius mies- 
tus. Baimė apėmė tėvus ir mie

stų vyriausybę- Tapo paskirta 
kovai prieį-

Lj vaikų giltinę; '

gų, būtent nesveikas, nehigieniš- 
škas gyvenimas, miestų valdžios 
suskato rupinties apvalymu gal
vių, kiemų, o taipgi agitacija, 
kad butų švariau, sveikiau už
laikomi butai, ypač tuose kvar
taluose, kur epidemija labiau 
siautė. Švarumas namuose, 
švarumas ant kiemo ir gatvė
je buvo pripažinta radikalia- 
kiausiais įrankiais kovoj su vai-

Ir kapitalistus pavadi
no išdavikais.

Maj. Chas. W. Gordon, kalbė
damas biznierių asociacijos na
riams La Salio viešbutyj, užreiš- 
kė, kad kiekvienas iš jų, kurs 
tik mano pasipelnyti riš karės, 
yra šalies išdavikas,.

Vargšas kalbėtojas, jis matyt 
nežino, kad kapitalistų suprati
mu, šalis ir yra jie, kapitalistai.

Tokiu pat, veik vienatiniu į- 
rankiu kovai prieš vaikų para
lyžių pasilieka švarumas ir šį
met. Todėl, sveikatos komisio- 
nieriui perspėjus, kad ir šįmet 
gręsia, ypač Chicagai, vaikų 
paralyžius, žmones privalo jau' 
dabar, iš anksto pradėti rupin
ties prašalinti iš savo namų, kie
mų, o taipgi nuo šalygatvių vi
sų tai, kas šiokiu ar kitokiu bil
du gali tarnauti epidemijos pra-

les, purvus, skudurus etc., etc.
Žmonės turi atkreipti atydų į

ninuis suskasti, padaryti juo 
naudingesnį pavasarinį valymų

valumo nepriseitų kentėti.
Vaiku epidemija •— vasaros

einant, ir yra kaip tik laikas pa-

Gatvekarių kompanijos 
išnaujo bando pasipelnyt.

Nepersenai gatvekarių kom»
paniios nulaikė dideli smūgi,

garsinimų, nežiūrint daugybės

vo pusėn spaudos ir reikalingų

vekarius kompanijų naudojimui 
dar 50 metų lapo atmestas mic-

kalikai vėl stengiasi, nors ne 
taip jau plėšrioj formoj, gau
ti miesto tarybos pritarimų vėl. 
šiuo kartu gatvekarių komisija

su manymų, kuriuo norima ati
duoti kompanijoms gatvekarius 
jau nebe 50 metų, o 30.

Vienok laukiama, kad ir šį 
karta kompanijų pienai liepa-

gimdė net baimės

i y trumpi 
paimti gat-

korporacijų
Žmonės gi,

kariai taptų municipalizuoti, 
laukia su indomumu platesnių

gali įvaryti visų kinkų drebėji-

panijų atstovams.

Svarbus Kennedy įneši
mas miesto taryboj.

Kadangi juo tolyn, tuo daznyn 
atsitinka nelaimių važiuojant 
augštin ar nusileidžiant žemyn 
elevatoriais didžiuosuose vidur
iu iesčio budinkuose, tai drg. 
Kennedy įnešė miesto tarybon 
sumanymų, kurs reikalauja, i- 
dant elevatorių darbininkai butų 
išlaikę tam tikrus kvotimus.

Suprantama, išlaikius kvoti
mus, elevatorių darbininkų dar-

Vietinės 
karės žinios.

Illinois valstijos fabrikai gata
vi dirbt karės užsakymus.

Moters daktarės j ieško armi-

kas. “Kaip tai, stebėjos pras
tuoliai, stockyardų ponai, turim 
tįs tokius milžiniškus pelnus 
dabar ir yalintįs tikėties da di
desnių ateityj, siūlo valdžiai pa
imti jų skerdyklas savo kontro
lei!, paliekant jiems tik “tinka
mų pelnų.”

Kili atviros širdies žmonės 
minėta Armouro, Swifto ir Co. 
ponų žingsnį pirraše jųjų patrio- 
tingumui. Vienok teisingesnis 
jų “patriotingumas” gal bus se
kamas: tie ponai pasiūlė savo 
stockyardus pątįs geruoju, kad 
ateityj neatimtų iš jų tų įstaigų 
prievarta. Mat jau nuo senai 
girdisi balsai, kad tokie stock- 
yardai turi priklausyti valsty
bei, nuo senai jau reikalaujama, 
kadi valdžia kontroliuotų stock- 
yardinių korporacijų apyvartų. 
Ir to reikalauja ne tik socialistai, 
arba šiaip kokie “nenuoramos” 
darbininkai, bet labai gerbiami 
pačios buržuazijos tarpe žmo
nės. Pavyzdžiui, Walter Fisher 
nesenai užsipuolė ant Chicagos 
stockyardinių ponų tokiu smar
kumu, kokis tikiu nebent tik 
Uptonui Sinclair.

O kadangi mėsos kainos nors 
pamažu, bet nesustojamai kįla, 
tai nėra abejones, kad ateityj, už 
keleto mėnesių, jau ir “kiaulių 
baronai” bus peršvelnus epitetas 
stockyardų ponams. Labai ga
lima tikę ties, kad luo kas nors 
pakels balsų, idant visai paimti 
Chicagos stockyardus į valdžios

*

Illinois universitetas pasiuntė 
800 studentų Kanadon, darbams 
ant farmų.

Walter Hanson nubaustas 25 
doleriais už įžeidžiančias SuvJ

Permatydami ve šitokius pa
vojingus laikus ateityj, Chica- 
gos stockyardiniai baronai ir 
siūlo dabar valdžiai, kad ji pa
imtų jų įstaigų kontrolę, koliak 
karė tęsis, gvarantuodama jiems 
tinkamų pelnų.

Kaip matyt, patriotizmo tame 
visai nėra.

800 jūreivių apleido Chicagą.

311 vyrų įstojo kariuomenėn 
kai vergė. V

1000 vyrų įstojo kariuomenėn 
Willmete.

Nauja biznierių 
asociacija.

senai pradėjo organizuoties viso

du susirinkimai. Abu jie įvyko 
Central Manufacturing Ranko 
klube, ant viršaus banko.c .. .Stoja organizacijon visos 
a pidi n kės biznieriai — lietuviai, 
lenkai, žydai, airiai, austrai ir 
lt. Valdybon, į direktorius iš-

Rruchas.
Organizacijos tikslai, kiek te

ko girdėti, esantįs sekami: ru
pinties, kad Bridgcporto apie- 
linkėj butų dabojama švarumas, 
kad butų tinkamai apšviečiamos 
gatves, žiūrėti, kad neįsivyrau-

tika naujoji organizacija sakosi 
nesimaišysianti.

bridgeportiečių gyvenime sunku 
da dabar pasakyti. Tik reikia 
manyti, kad tai bus didelė spė
ka. N.

Mokina 
taupumo.

Kapitalistų laikraščiai pilni 
šiuo laiku pamokų, kaip suma
žinti maisto brangumų. Svar
biausieji jų patarimai yra: su
vartoti maistų taip, kad atma
tų mažai liktų. Jie vargšai tur 
but mano, kad Amerikos gyven
tojai daugiau maisto į atmatų

Vienok jie klysta. Ir atsaky
mas jiems trumpas: iš atmatų 
sotus nebusi, jei nėra ko paval
gyti, tai neprilaižysi.

Kodėl stockyardų baronai 
atiduoda skerdyklas.

Nesenai, visur pusėtinai nus
tebino žinia, buk Armouras, 
Swif tas ir kiti stockyardiniai po -

sniu ir todėl reikalaujančiu di- ke kares skerdyklas į savo ran

Chicago Brasą Manufacturers 
asociacijos vardų pasiųsta prez. 
Wilsonui telegrama, kurioj 
pranešama, kad asociacijos na
rių įstaigos, turinčios $20.000.- 
000 samdančios 

siūlo savo 
patarnavimus valdžiai. Indomu 
tai, kad asociacijos narių tarpe 
yra daug vokiečių. Bet jie, kaip 
pasakoja kapitalistų laikraščiai, 
pilnai ištikimi šios šalies val-

Prieš departanientinę Siegel
Coopers sankrovų užvesta byla.

ginimo 25,000 dolerių nuosto
lių, kurių jisai turėjęs, ka
dangi kalbamoji sankrova per 
trejus metus pardavinėjus jo 
pačiai svaiginančius gėrimus, 
nežiūrint atkartotinų persergėji
mų. Flaherty sakosi turėjęs 
liek nuostolių ačiū pačios pri
pratimui gerti, nes tatai pakir
te jo šeimyninį gyvenimų ir

Dar trim centais nupuolė kai
na tuzino kiaušinių.

Mrs. Margaret Sanger, sako, 
kad gal Chicagoj bus atidaryta 
gimdymo kontroliavimo klini-

Vakar 9:30 v.v. ant So. Hals- 
ted ir 22 gatvių nubėgo nuo re
lių prekinis vagonus ir apsiver
tė ant bėgančio automobiliaus.

Žmonių užmuštų nėra.

North Sides Lietuvių Varto
tojų Bendrovės susirinkimas at
sibuvo bal. 19 d. Liuosybės sve
tainėje. Po apkalbėjimui ko
operacijos reikalų, visi priėjo 
prie vieno išvedimo — likviduo
ti. Kadangi buvo sudėta prisi
rašiusiais prie b-vės nariais

sius nuo išlaidų $21.95 liko vien
balsiai nutarta paaukauti del or
ganizavimo viešo knygyno 
North Sideje. Bebkad neįvyk
tų nesusipratimų, liko nutarta, 
kad jeigu katras nęnorėtų savo 
dalį paaukauti del naudingo vi
suomenės darbo, t^i yra del vie

 

šo knygyno (bet reikia manyti,

.u: ■<

Pagelbos Vakaras
Rengia L.S.S. 81 Kp. ir L.M.P.S.A. 29 Kuopa

Neclelioj, Balandžio-Apr ii 29 d
SVETAINĖJE ZWIĄZEK POLEK

1315 N. Ashland avė. Chicago, UI.

’17

Svetainė atsidarys 5 vai. Scenoje statoma GpfrtliAa”
Uždanga pasikels 6:30 valandą. Socialė Drama, parašyta A. Sanberg r II I1IVJI VIUgUAVO

<*

Darbininke! Mokykis švęsti Pirmąją Gegužes iškovoti už būvį nuo l-'rancuzų darbininkų. Sites 
atsitikimas yra paimtas iš Paryžiaus atsitikimo karo metu. Kalbės Naujienų Redaktorius P. GRIGAI
TIS. Visi stengkitės išgirsti tos dienos prakalbą. Bus ir kitokių pamarginimų.

Visas pelnas nuo šio vakaro skiriamas Rusijos revoliucijai ir L.S.S. namui.
Inžanga 25c ir augščiau. Po programai—šokiai. Kviečia visus KOMITETAS.

kad tokių nebus),.tas gali atsi
imti savo dalį, atėmus propor- 
cionališkai dalį išlaidų. Tikiuo
si, kad visi įmokėjusieji savo 
mokestis del padengimo išlaidų 
bus užganėdinti tokiu nutarimu. 
Nebuvusieji tame susirinkime 
paaukaus savo dalį del viešo 
knygyno North Sideje. Jeigu 
katras nesutiktų paaukauti sa
vo dalį, t.y. likusius nuo išlaidų 
59 centus, tai tas gali gauti pas 
Galskį, Unijos ofise, 1579 Mil
waukee avė. A. Ambrozevičius
h liįi.....* ....................... .... ....... '................................  —

KUR YRA ARŠIAUSIAS 
PRIEŠAS?

Kiekvienam yra gera žinoti, 
kas yra, musų aršiausiu priešu, 
idant galėtume jį nusiųsti ant 
toliaus ir visados Druskos Upe. 
Jo vardas yra: Skilvio suirimas. 
Kuomet skilvis negali suvirškin
ti maisto, kraujas užsinuodija 
nuo susirinkusių išmatų ir atsi
laikomoji gyvastinių organų ga
lybė eina mažjm. Trinerio A- 
merikoninis Karčiojo Vyno Eli- 
ksiras prašalina visus suirimus, 
išvalo vidurius ir pagelbsti vir
škinimui. Nuo kietų vidurių, 
galvos skaudėjimo, nervuotumo, 
energijos netekus; nuo aplamo 
susilpnėjimo ir 1.1. Trinerio A- 
merikoninis Karčiojo Vyno Eli- 
ksiras pagelbės tikrai. Kaina 
4>1.00. Aptiekose. Trinerio Li- 
nimentas suteikia greitų pagclbų 
nuo raina tų neuralgijos, pamai
tinimo ir tt. 
aptiekose, 35 
Triner, 1333 
avė., Ciicago,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevlliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge Ir Subato] 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas Be. 

Sukatos vakarais ir nedčliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir. S2-ra GATVM.

Kaina 25 ir 50c. 
ir 60c krasa. Jos. 
1339 So. Ashland 
III. (Apg.).

Telephone Humboldt 187*

M. SAHUD M. D.
Bena* Rueee Gydytoj** Ir Chlrurg**. 
Bpeoialietae Moterlikų, Vyrllkųį Ir V*!f- 

kilkų, talpid Ohronlikij Uin*.
OFISAS: Milwaukee Ave.,

Kampas North Ave.» Kambarys 1^. 
VALANDOS: iki !• JIryUi

1:80 Iki « Ir 7:>» iki • vakare.
I f tat

■H M IH M II Namus, Lo- 
MAlIlAU tun h lar iwNHiRiVHBW mas visose 
valstijose. Turi u išmainymui 
daugelį labai geru Namų ir Far
mų su gyvuliais ir be. Taipgi ir 
parduodu\ ,sektas nuosavybes 
visur. N6/inti pirkti, parduoti 
ar mainyti rašykite ar'ateiklte :

JIH fh MII n A t* Subalomls ir Ncdol.: ■ ILbAUUAd 3151 S. Halsted SI.

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

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

* *

*•»

1

I

■

JUOZAPO GRUŠO

ORKESTRĄ IR BENAS 
y .. ft V. ' t

3147 S. Halsted Street
Tel. Drover 8674.

Tik per šią sąvaitę
Kam moki randą, jei gali nusipirkti gražų 

naują mūrinį namą del dviejų šeimynų su vė
liausiais intaisymais: vana, gasais ir elektrikos 
šviesa.

Tie namai rafidasi netoli didžiosios Crane’o 
dirbtuvės ir lietuvių bažnyčios.

Minėti namai parsiduos įmokant tik $500, 
o likusią sumą galima mokėti kas mėnuo sulig 
savo išgale. • . .

Taipgi lotai parsiduoda visai pigiai ant iš
mokėjimo, įmokant tiek, kiek galima.

Ofisas atdaras nedėliomis iki 6 vai. vakare.
AUGUST SALDUKAS

4414 So. California Avenue,
arba

GEO LUCAS
3131 Emerald Ave.,

Chicago.

Chicago, Ill.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago. III.

A-. , SįRmI.

T ; RUSSIAN - ’ 2$-^
1 - TURKISH

*

PIRMA NEGU PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3DO3 3039 S. Halsted St., Chicago, IlL

Dr. Renter
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano spcciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos šu dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsi'senčjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 1 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina. ;

1827-29 Blue Island Av. i
Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko. 11
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Aš duodu kainas už 
patarnavimu pagal jy-

, bioj.'ins rašykite
Kalbama pas

kiškai.
. .Vatandoh pi lėmimo:

ntadieniais nuo 8 ryfo

Dr. Hair
Spmdisli^ ir jo vėliausios Eur. meledos

Ji) V ifi nij-:i!i ntfl'kite
i.djo-!'t <>pe Rag* 
(1 <■) iii. * 1a- 
z.Htr, 1 ),h<- i j* »tl- 

i> jei *J *p- 
ųsų rveikiit* Ir 
» Ateikit p** 

> ie imituotoje, 
jus, kur jum* 

t-kaudti ii i i4 U) bp lifij Viiite, lxt ji* 
Jum* pa>*kx> juita, po *piiurejimo.

DR. C. H. HAIR
Meni or Bldg.

Įsilėk »l«\,»tef|. k h iill ihT y» 1 ML
PripA North American Caf«u 

3$ So. Si h to St.. Kampan Monros. 
Vnlandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
re. NedČjiomiN nuo 10 ryto iki 
1 vol. po piety.

boratorija ir Kr 
dengia man jūsų 
riimsiu gydyti jų 
•pėka bus Jums 
tikrij specialist^

mane. Mano prke taisai, Ji;
n Rimo J i:,.

aujo ) ' J-
tik) ų ) )).-i

’■ U 11 v b j
i uj-i Oin t;
ir ne P

*- n t - k u s

VIENATINIS RKGIHTRUOTAH RUHAR AFTIKKORIUH ANT HKIDGEPOBTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Abinisi hukt><> rimnoM“ nuo ir aw> 
fr'fėinii. .'įdubto rėrnuoHf nuo 11.00 ir 
ftugftčiau I ritaikome akiniu* uidyką. 
Atminkit: (JhIvof sopėjimą*, nervUku- 

akių hk audėjima*, ui vilkima* ir 
lt > ra vaisi,ijn jvahiy kurks gali
bid i j-rafitbnto* R<*rų akinių pritaiky
mu, Ifityrimn* uidyką, jei peHW *r 

J *kauda akis. Jei jos raudono*, |ai «al- 
|n va aojia, jei Idovai matai, jei ak|» ail- 
II pala, netapk ilgiau, o jieikok pa*«lboe 
n ajdiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
U kiniai utdyką Atmink kad naea ko*- 
Į nnm gvsrantuojam akinius ir klankia* 

naru gerai prirenkam.
6. M. MEBIROFF, Etaparta* Optika*,

Ja! jųa sergate Ir raikalaujata patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana. Al buvaa ap- 
tiakoHua Rusijoj virk 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rus Ūku* vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaro*. Al tau 
draugas įmonių B. M. ME8IROFF. 3149 80. MORGAN ST^ CHICAGO. IIX.

V



Subata, Balandžio 28, 1917.

Pranešimai

Chicago

Pajieškojimai DARBAS

GERA MOKESTIS

ATSMAUKIT

TUOJAUS

NĖRA KLIŪČIŲ

DEL DARBININKŲ

RACINE RUBBER COMPANY

RACINE, WISCONSIN

Milwaukee avė

Reikalavimai
M. WALENCIUS

TAVO

Komitetas

Randai
Pardavimui

karas
Atsi-

barys
kite iki 10 vai. 
pietų iki 10 vai 
2030 Can al port Ave 

2-ros lubos

PARSIDUODA barzdaskutykla pi 
giai 
ra vieta, 
priežastis

Turbūt 
sutaupė pinigų 
užmol 
du įsigijus žemę, kaip dabar per-

vienas pirma ne
kurtais galima 

Ii už lotų, kad tokiu bu-

žės 1 d.,
115th sir.,

Pradžia 7:30

žmonių m ei 
(apg.)

Išmokėjimai sulig paran-

Chicago, IIL

80 akrų geros 
stijoj, arti gra
nt labai lengvų

Reikalhi- 
Gera žemė 

. Pigu 
Naujienų’

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

Tel. Drover 2463.

Liet. Rubsiuvių extra susirin
kimas skyriaus n r. 269 atsibus 
sukatoje, balandžio 28 d., Unijos 
svet 
džia 7:30 vai. vakare laiku, 

žinoti 
tai parduosiu atskirai, f 
žianls sukabinti, veidrodis, partiše 
nai 
lenta,mašinos ir 
ateikite pažiūrėti 
sę kainus arba Ali

Cha.s. W. James and Co., 725 
Conway Bldg., Ill W. Washin
gton st.

Kuponas N. Gerbiamieji 
Aš e si n i užinteresuotas aprašyta, 
nuosavybe ir norėčiau turėti pit* 
nas inforanicijas suprasdaųM** w ta, kad aš nebusiu su hiortii SU*

ANT BANDOS namas po n r. 1909 
So. Jefferson st. Sankrova paranki 
del keptuvės. Didelis mūrinis pe
čius,

Iš PRIEŽASTIES KARĖS KAINOS 
DABAR YRA MAŽESNĖS. DABAR 

YRA LAIKAS PASIRINKTI 
BARGENUS.

PARSIDUODA maža ūke, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesčio 
ga mažas jmokėjimas. 
Apsimokės pasiteirauti apie ši 
mą. Atsišaukite laišku 
Ofisų No. 112.

Dabar geriausias lai
kas pirkimui žemės ge
riausioje apielinkėje vi
sos valstijos, .kur gera 
žemė ir netoli į pietų sa
li, arti miestelio Hart, su 
1,800 gyventojų, kuriam 
yra visokie pirkimo ir 
pardavimo turgai. Da
bar gera proga pradėti 
farmeriaut, nes valdžia 
ragina gamint maisto, 
o ir apielinkės gyvento
jai gelbsti naujiems far- 
meriams. Mojaus mėne
syj aš busiu Chicagoje, 
subatomis, po Nr, 2214 
W. 23rd PI. Del plates
nių žinių rašykite

REIKALAUJAMA 
MOLDERIŲ. 

Gera mokestis 
pirmos klesos 
darbininkams. 
Paimkite 5-tos 
gatvės karų 
iki liejyklos 
(foundry) 

MASON DAVIS and CO.
7740 So. Chicago Ave., Chicago

PARSIDUODA: — 2 Datų, akmens 
ir muro, garu šildomas, ųžuolu nu
dirbtas, .$5100.00. Tiktai dali Įmo
kėti reikalinga. Aukauja savininkas. 
3937 Fillmore St., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas ir laisnis 
arba atskirai. Saliunas labai geras 
ant gero kampo, parsiduoda už pu
se kainps. Atsišauk tuojau.

P. Palulis,
1719 S. Halsted St., kampas 18-to St 

Chicago, 111.m ui.
Įžanga 25 c. ir augščiau. Iškal- 

no perkant parsiduos pigiau. Ti- 
kietų galite gauti pas kiekviena 
LSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 kp. 
narį. Paėmusiejj pardavinėji
mui tikietus, neparduotuosius 
neužmirškite sugrąžinti pribū
davai į tą vakarą.

Atsišaukite į
.1. Zuttermeister, 

10106 Prospect Ave.
Phone Beverly 1297

REIKALAUJAMA darbininkų iš 
krovimui ir kilnojimui rąstų iš ka
rų; pastovus darbas; $2.40 už 9 vai 
j dienų. Wm Morris and Sons Co.; 

kampas 50-tos ir Morgan gatvių, 
Chicago, ill.

• augsciau 
tsilankyti

o nesigailėsi- 
Kviečia Komitetas.

žo tuoj aus, tokiu budu žemė pati 
už save užsimoka. Lotai bus iš
arti dykai. Nuosavybė randasi 
Northwest pusėje, prie pat mies
to, bet netoli laukuose.

Jeigu jus norėtumėte 
viską apie 
rašykite savo

PARSIDUODA pigiai, už $1200 gro 
šerne ir bučernė. Atsišaukite tuojau 
501 W. 81st Place. , Chicago, III

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F. Warneke,
951 W. 19th St., ’ Chicago, IB

EXTRA —parsiduoda kriaučių ir 
klynijimo dirbtuvė. Biznis gerai iš
dirbtas: del 3 žmonių darbo visa
dos užtektinai.! Savininkas išvažiuo
ja ant ūkės. TYiri parduoti greitu 

nuo 1-niios gegužes turi išva
lei neparduosiu visko sykiu, 

1. šėpa drabu-

dirbti skudurų dirbtuvėj. Ateikite

Roseland ,111. — Barelis pa
žangiosios jaunuomenės rengia 
draugišką vakarėlį nedėlioj, ba
landžio 29 d., socialistų 
nėj, 11009 Michigan avė

TURIU paaukauti seklyčios 
setų vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalų 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 Avė. 

Chicago. Ill.

IR ARCHER AVĖ., 
ivc. k a ra

dalyvaus ir 
kretorius, kuris

Taigi, draugai

tės išgirsti tos dienos prakalbą 
Bus ir kitokių pamarginimų.

Chicagiečiai! Šelpkite kauki 
nius. Visas pelnas nuo šio va 
karo skiraimas Rusijos politiš
kiems kankiniams ir LSS. na

Draugės ir Draugai: Malonė
kite ateiti patįs ir atsivesti savo 
pažįstamus ir draugus. Bus tai 
vienas iš svarbiausių susirinki-

ANT BANDOS — Fialai ir kamba
riai garu šildoma ir karštas van
duo. Naujai ištaisyti. Prieinamos 
kainos. Atsišaukite i janitorių ar
ba pašaukite Main 4609 Mr. Netter.

REIKALINGI 2 geležų karpytojai 
karpymui geležų, taipgi paprastų da
rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus.

STANDARD IRON and STEEL CO. 
1612-34 Kinzie si. arti Ashland 
ave.-, Chicago, Ill.

1579 Milwaukee ave., pra- 
Visi na 

riai yra kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą del galutino nu
tarimo apie pakėlimą mokesčių. 
Yra svarbus reikalas, todėl bukit 
visi. Kviečia — Valdyba.

ANT R ANDOS: 2 geri kampiniai 
saliunai lietuvių apielinkėje. * Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
'The Peter Schoenhofen Brg. Co. 

rytais nuo 10:30 iki 12.30. Klauskite 
P-no Zavalid, agento.

Indiana Harbor, Ind. —- LSS. 
217 kp. rengia prakalbas gegu
žės 2 d., 8 vai. v. Ivanovo salė
je, — kampas/ 137 ir Diodai- st. 
Įžanga visiems veltui.

Kalbės J. Stilsonas iš Philadel- 
phijos, kuris jau pagarsėjo kai
po rimtas darbininkų reikalų 
gynėjas. Taigi, draugai, eikime 
paklausyt tų nepaprastų prakal
bų. Kviečia

Komitetas.

deska, stalas, prosas, prosijimui 
tt. Kam reikalinga, 

i. Parduosiu už pu- 
a pigigu

PARSIDUODA nuo paties savinin
ko namelis su viršuj ir apačioj laip
tais, gesu ir toiletu. Didelis daržas 
ir intaisymai viduj ir išmokėtas. Tu 
ri parduoti iš priežasties kitos nuo
savybės 
kūmo.
3804 Lowe Ave

4ŲPASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši- 
«>«i betgi turi but priduodami iš va- 
ikaro. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Hvoti tą pačią dienų, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. I 
«>—“Naujienų” adm.) AR NORI PELNYT $1000; 

čia yra tikra proga. Naudokis! 
2 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas, kogeriausias, lietuvių apgyven
to^ vietoj; turi but parduotas greitu 
laiku $1000 pigiau, nei kad vertas. 
Tik $500 reik įmokei, arba priimsi
me jųsų lotų Chicagoj, arba Gary, 
Ind. už pirmų įmokejimų; likusius 
už namų randa išmokės; nepraleisk 
tos progos ,tai yra viena iš geriausių. 
Rašyk arba ateik pas savininkus:

A. J. FRANCKEWICZ, 
C-o CHANDLER, HILDRETH & CO, 

56 W. Washington St.,
Chicago, Ill.

PARSIDUODA —pigiai už “cash” 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas intaisymas. Pardavimo priežas- 
stis — savininkas apleidžia Ameri- 
kų. Atsišaukite laišku į “Naujienų” 
Ofisų N 115.

MOKYKITĖS SIUVIMO I 
Išmokysiu jus į trumpų laikų siūti 
kišertius, rankoves, skylutes ir tt. 
už vidutinę kainų. Atsišaukite šiuo 
adresu: * .
1849 Iowa St., arti Lincoln st. Chgo. 

Gąsionek, vedėjas,

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 saldainių dirbtuvėj
1 skardžiaus
1 fotografisto
5 geležies dirbtuvėj
3 prie Gordon lyderio
2 jnolderių.
1 automobilių plovėjų
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
3 dažų dirbtuvėj

PARSIDUODA 40 ai 
žemes Wisconsin va 
žios upės Pashtigo, : 
išmokėjimų: Įmokė! iš pradžios kiek 
gali, o likusius po $10 į mėnesį.

JOHN LIPSKI,
461 (i S. Western Ave., Chicago, Ill,

k ius kooperatyvišku budu tarp 
pirkėjo ir pardavėjo. Tūkstan
čiai žmonių išviso svieto pirko 
ir išmokėjo už Cniagos nuosavy
bę tokiu budu, kurie yra ne tik
tai nepriguhningi, bet ir turtin-

Masinis
Chicagoje susirinkimas, pareng 
tas VlII-to LSS. Rajono, atsibu: 
rytoj, balandžio 29 d., M. Meldą 
žio svet., 2242 W. 23rd Place 
Pradžia lygiai 10 vai. ryto; įžan

Stilsona:

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tabako, kendžių, “ice 
cream soda”, ir visokių dalykų del 
mokslaines. Biznis gerai išdirbtas. 
Prieš mokyklų. Pardavimo priežastis 
—savininkas perka namų.
1811 So. Union Ave., Chicago, 111.

Patarimas pirkti nuosavybę 
yra priimta visiems, taipgi rei
kalinga per tūlą laiką apsvars
tyti, kas yra neaišku, tuo yra 
aprūpintas saugus padėjimas ar
ba vieta del jųjų taupomųjų pi
nigų, ir jus žinote, kad nežiū
rint kas atsitiks su nejudinamu 
turtu musų augančiame mieste, 
ne tiktai patįs valdysite, bet taip
gi kils jo vertė.O v

Da leisk i m e, kad jus turėjote 
progą nusipirkti gražų 30 pėdų 

indėnių, auromis, se- 
lygatviais ir nie-

pagyvenimui kambariai. Ge- 
Pigi randa. Pardavimo 
- apleidžiu miestų. Gera 
mii arba lenkui.

3205 Wallace St., Chicago, I1J.

REIKALINGA mergina arba naš
lė, bevaikė moterių, prie mažos šei
mynos, prie namų darbo. Gera mo
kestis,, pastovus darbas. Geras kani- 

Atsišaukite greitai. Atsišau- 
ryto ir nuo 4 vai. po 
. vakare.

Chicago, UI. 
Tel. Canal 5199.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
riams.* Mažai vartoti.' Priežastis 
pardavimo — išvažiuoju greitu lai
ku į kitų miestų. Atsišaukite adresu 
3423 Emerald ave

3-Čias augštas, iš užpakalio

JAUNA PORA pa j ieško pas lietu 
vius kambario (furnishing Room) 
Mes abudu dirbame. Geistina butų 
kad atsišauktų turintįs tokį kamba

rį Robey St ’
North ave. apielinkėj. Atsišaukit lai 
šku ar vpatiškai: F. Dulinskis, 
3342 So* Halsted St., Chicago, Ill

REIKALINGA merginų. Gera mo 
kės t i s. Pastovus darbas.

Patent Casing Co., 
617 W. 24th Place, arti Wallace st

Chicago, Ill.

PARDAVĖJAI!!!
Žinoma, jus norite uždirbti kiek 

galima daugiau. Nepraleiskite nc- 
pasimalę su mumis ir įstokite į nau
jai atsidariusį užmanymų.

AUGŠČIAUSIS KOMIšINAS DUO
DAMAS ANT PRADŽIOS; TVIRTA 
PARAMA; PATARNAUJAMA AUTO
MOBILIU.

Ateikite tuojaus ir pradėkite da-

REIKALINGA 10 patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardų, taipgi 2 
vežėjų. Atsišaukite j 1717 N. West
ern Ave.; Chicago, Ill.

lota su c 
mentiniais 
džiais tiktai už $37p iki $399 la
bai mažais metiniais išmokėji
mais, ar jus nematote, kad tai 
bus netiktai saugi vieta, bet gej 
riausia vieta laikyti jūsų šutau’ 
py m o perviršį?

Yra dar proga atdara jums 
dabar, viename puikiame mies
to d is t rikte. Tai yra gera “Že
me, trąši juoda žemė, kur viso
kios rūšies daržovės galima au
ginti; arba prie Forest Preserve 
Park, apgyventa apielinkė, mo
kyklos ir tt. ir tiktai du blokai 
nuo karų linijos už 5c. nuva
žiuoti į kiekvieną miesto dalį.

LMPS. 9 kp. Moterų Choro 
peticijos įvyks nedelioj, bal. 
d., 3 vai. po pietų, choro vedė-

Melrose Park, Ill. — Dr-ja Sū
nų ir Dukterų Lietuvos stato 
scenoje dviejų aktų komediją 
“Gudri našlė,” subaloje, bal. 28 
d., Frank ir James svet., 23 ave. 
ir Lake st. Pradžia 7.30 vai. va
kare. Įžanga 25c.
porai. Kviečiame 

šitą puikų vakarą

Po pamaldų bus parapijom) mitui 
gas Bažnytinėj Svetainėj.

Priklausantieji prie parapijos i 
norintieji prisirašyIi, malonėkite at

PAJIEŠKAU KAMBARIO prie lai
svų pažiūrų žmonių, su valgiu Pull- 
mano arba West Pullmano apielin- 
keje. Kas turite, praneškite tuojaus 
šiuo adresu: 
11208 Michigan Ave

LSS. 37 kp. extra susirinki
mas atsibus panedėlyje, bal. 30 
<L, 7:30 vai. vak., Rashinskio 
svet.,, 731 — 18th st.

Tarp kit. šiame susirinkime

REIKALINGA mergina arba, mo
teris už šeimyninkę. Vaikų nėra. Ir 
tiktai 3 kambariai. Atsišaukite tuo- 
jaus, Antanas Bagdonas, 
617 W. 37th St., Chicago, HI.

PRANEŠIMAS.
Visiems draugams, buvusiems Dr-tės 
Palaimintos Lietuvos maskaradinia

me baliuje.
Mes, visi draugai, kurie buvome 

vienodai apsirengę viršminėiame 
kaukių baliuje (maskarade) ir ga
vome dovanas pinigais, už tuos pi
nigus surengėme pasilinksminimo 
vakarų, kuris įvyks šiandien, Balan
džio 28 d. 7:30 vai. vak. J. Hrince- 
vičiaus svet., 1843 So. Halsted St.

Taigi kviečiame tuos visus drau
gus ateiti į šį balių ir linksmai pra
leisti laikų, (iries geriausia Chica
goje muzika po vad. J. Keturakio.

(apg.)

~ PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė senai išdirbta.
1957 W. 23rd St., kampas Robey St 

Chicago, Ill.

\ įsus Kviečia !.?>?>. ll 
LMDA. choro Komitetas

ANTRU Ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo 3100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, utmokčjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4841.

REIKALAUJAMA VYRŲ 
25c mažiausia mokestis. Pastovus 

darbas dienomis ir naktimis. Atsi
šaukite į dirbtuvę: 
(il-mas PLACI ‘~ 
Argo, III. Paimk Archer 
arba atsišauk į Comp. ofisų.
1531 RAILWAY EXCHANGE BLDG. 

80 E. JACKSON BLVD.
MIDLAND CHEMICAL CO., Chicago

PRANEŠIMAS.
lelioję, Balandžio 29 d. š. m. 
etro Apaštalo Bažnyčioje, 1538 
arsbfield Ave., bus iškilmingos. 
Idos ir pamokslas apie slaty- 
įžnvčios,

Pirk pas mus 2% akro farmų. 
Augink vištas, laikyk karvę ir au
gink daržoves ir stebėsies, kaip val
gis atpigs. Dirbti gali visose Chi- 
cagos miesto dalyse ir kitur: trei- 
nas ir strytkariai eina pro musų že
mę, į vidurį miesto, nueina į 40 mi
nučių. Liuosų nuo darbo laikų ga
li sunaudot prie namų, imdamas iš 
žemės naudų ir sykiu žeme užaugs 
į dvigubų kainų. Ant lengvų išmo
kėjimų. $100 įmokėt, ir po $15 į 
mėnesį. Lotai po $39 ir augščiau. 
$10 įmokei ir $5 mėnesyje.

SKUBINKIS, TIK 20 “TŲ FARMŲ 
BETURIME.

Del platesnių žinių kreipkitės lai
šku į “Naujienų” Ofisų No. 114; ne
pamirškite indeli savo adreso.

P. O. Box 96, Hart, Mich.
t    ..... —- .4»—

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo 

Viši intaisymai. . Bargenas. 
šaukite į Jos. M. Ažukas, 
3303 Auburn Ave. Chicago Ill 

Telephone 3036.

DEL 
GERIAUSIO 

PA AUK AVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 melų gvaran- 
tuolas, už $120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių.
1520 N. Western Ave., Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai arklys, 
pakinkiai ir vežimas. Vežimas yra su 
viršų, tvirtas; visas vežimas jaunas 
arklys parsiduoda iš priežasties su
degimo sankrovos. 'Turiu būtinai 
parduoti. Malonėkite greitai atsi
šaukti. Tel. Yards 2978.
2908 W. 40 St., ' Chicagorlll.

P.ASIRAND/WOJA 3 kambariai ga
ru apšildomi, gazinė šviesa. Labai 
graži apielinkė. Randa $8. Klauski
te pas janitorių, ant pirmų lubų — 
5728 S. Green Street. Chicago, Ill.

1 prie kaurų audinio
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių d^rbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikui visokio amžiaus, 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 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

sREIKALAUJAME klerkų ir mer
ginų pardavėjų. Geras pastovus da
rbas. Atsišaukite į

BANKES COFFE STORE
1836 Blue Island Ave., Chicago, IIL

REIKALINGAS įnamis prie Jais 
vos mažos šeimynos, kas nori ra 
maus gyvenimo, malonėkite atsišau
kti šiuo adresu: Antras augštas, 

Tel. Cicero 351.
1339 S. 48th Ct., Cicero, III

PARSIDUODA elektrikinis pianas 
pigiai, turi but parduotas prieš ge
gužio mėnesį.
1711 South Union Ave., Chicago.

Tel. Canal 3194.

PARSIDUODA arklys, pigiai. Rei
kalingas atsišaukite tuojaus. Bus par 
duotas už tiek/ kiek kas duos, nes 
man nebereikalingas 
716 W. 31 St

PARSIDUODA grosernė ir buČer- 
nė pigiai. Pačioje lietuvių apielin
kėje.. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas negali kalbėti lietuviškai. 
2614 W. 42 St., Chicago, W.
iii    ^ll^■All Bin / <   ■ . I r JI |[ I I ĮUI. JI—i—■—

LIETUVIAI GERIAU SU- .
PRANTA VERTĘ. •’

Tie, kurte atkeliauja iš užjū
rių, iš tų šalių, kur per šimtus 
metų augštesnės klesos viešpa
tavo ir žemė yra rankose kelių 
turtuolių, yra vieninteli kur da
ugiau supranta vertę pasitaikan
čių progų, atdarų visiems šioje 
didelėje laisvės šalyje, čia kie
kvienas žmogus gali būti savi
ninku nuosavybės, jeigu jis to 
nori, dėlto kad žemė pigi ir jo 
uždarbiai yra daug didesni, ne* 
gu pragyvenimo reikalavimai, 
reikalinga suma lengvai susitau-

Klauskilc Pono Zewert po 3-čios 
valandos po pietų.

CHAS W. JAMES and CO., 
ROOM 725.

Ill W. Washington St., Chicago

REIKALINGA kelių teisingų ga
bių vyrų pardavinėti lotus, namus ir 
farmas. Taipgi rįnkti fire insuran
ce. Gera proga pasidaryti gerą pel
ną. Angliškai kalbėt mokėt nereik 

A. PETRATIS,
751 W. 35-ta gatvė, Chicago.

NAMELIAI
6 kambarių namelis, didelė 

barnė, kaina tiktai ................. $900
4 kambarių namelis, ištaisy

ta gatvė, arti Crano................... $1400
4 kambarių namelis, ant pen

kiasdešimts pėdų loto, (puikus 
daržas,, ,kaina tiktai ................ $1950

6 kambarių namelis, ištaisyta ir 
išmokėta gatvė. Kaina .......... $1600

FLATAI
2 familijų, 6 kambarių kiek

vienas, randa $27.00 į mėn. ..$2200
2 familijų, 5 kambarių kiek

vienas, gatvė išmokėta, raudos 
$24 į mėnesi; kaina .............. $2400

4 familijų, 4 kambarių fia
las, raudos $4600 į mėnesį .... $3400

Visos šios vietos gali but nupirktos 
už mažą įmokejimą ir mėnesinius iš
mokėjimus.

PHELAN,
Archer 38-ta ir Campbell ave. Chi
cago. (3802 So. Campbell)

Atdara vakarais ir nedėldieniais.

LSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 
kp. rengia Pagelbos Vakarą ne
dėlioj, bal. 29 dieną, Zwiazek 
Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., 6.30 vai. vakare. Sce
noj statoma “Pirmoji Gegužės*’, 
socialė drama, parašyt i A. San-

LSS. 4 kp. rengia dideles pra 
kalbas gegužės 1 d., 7.30 v.v. 
Mildos svet., 31 12 So. Halsted st

AR JUS JIEŠKOTE PIRKTI NA
MĄ už teisingą kainą? Aš kaip tik
tai turiu du namu su 5 kambariais 
ir attiko. Ąžuolo ir klevo grindi
mis, ąžuolu pagražintas, visas nau
jausios mados pliuinbavimas, pečiu 
šildomas; lotas 3316x132 pėdų. Pa
matyk juos po šiuo num.: 10036— 
10040 Indiana ave. Atdara del jūsų 
apžiūrėjimo nekėliomis nuo 2 iki 5 
po pietų. ‘ Telefonuokite arba ra
šykite

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

Chicago, III.

Kalbės drg. A. Montvidas, 
dainuos mišrus ir moterų “Ai
do” choras ir bus monologas 
“Sufragistė.” Kviečiame visus 
darbininkus ir darbininkes atsi

jas prakalbas. Kiek- 
itsilankančiain bus 
aikraštis ‘“Kova” do-

s vėtai 
Pra 

džia 5 vai. vak. Bus paskaita 
žaismės, šokiai, etc. Paskaita— 
8 v,v. Vietos jaunuoliai ir jau 
nuolės kviečiami atsilankyti.

K. B-as

žinoti 
ą didelę progą, pa

dą-pavardę ir 
antrašą ant šio kupono apačioje 
ir pasiųskite, ir sulankstytas pa
veikslas parodo, kaip ši apielin
kė išrodo ir sklypas, kainų sura
šąs, sąlygos bus prisiųstos į jūsų 
namus ir tuokart jus galėsite ap
svarstyti patįs. Tas bus žingei
džiai! kiekvienai trokštančiai ką 
nors įgyti ypatai/ trokštančiai 
ką noi’s tureli — ir gali nurody
ti jūsų laimę ir gerovę. Ateių. 
skite šį kuponą šiandien ir su« 
praskilę kaip svarbu tas yra deį 
jūsų.

Kensington, IIL — LSS. 130 
kp. ir LMD. “Aido” choras ren
gia dideles ir svarbias prakalbas 
apvaikščiojimui Darbininkų Šve 
ntės utarninke, gc 
Stančiko svet., 205 1 
Kensington

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plycr Piano, Ca 
binėt, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs Robins, 
2910 North Ave, 1-mas augštas, prieš 
Humboldt Park. Chicago.

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Gera mokestis. Dar
bas ant visados.

J. MOLIS, 
2350 S. Leavitt St. Chicago.

ANT RANDOS
Storas ir 4 kambariai; beizmentas 

Didelė barnė, gera del 2 automobi
lių. Storas geroj vietoj del groser- 
nes ir buČernes. Kampas 36-tos ii 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa vic-

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Mokestis gera. Darbas ant visados 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, Ill,

margin imu.
Darbininkai ir darbininkės 

nepraleiskite šio utarninko va 
karo, nes lai yra vso pasauk 
darbunkų švenlė.

Kviečia LSS. , kp. Komitetas

PASIRANDAVOJA vienas kamba 
rys dviem vaikinam. Arti dviejų ka
rų linijų, šviesus, maudynė. Gali

: ma gauti ir valgį. Atsišaukite:
1 3538 So. Wallace St., Chicago 

Tel. Drover 8812.

PARSIDUODA greitai trįs lotai su 
namais ant kiekvieno loto. Ramios 
neša visi namai $135.00 į menesį. 
Plalesnes žinias patirsite pas savi
ninką.

BEN. DIJOKAS, 
5001 Alexander ave., E. Chicago, Ind.

PARSIDUODA kriaučių Šapa su 
nauju namu. Abelnai visas Biznis, 
namas ir šapa. Jeigu kas negaicių 
pirkti viską, tai gali parandavon su
pą ir naiųą visai už pigią kainą, nes 
savininkas tuojaus apleidžia miestą. 
Telefomiok tuoiaus:

Cicero, Ill. Phone Drover 1566.

cagoje. Draugas Stilsonas turi 
daug ką pasakyti socialistams ir 
jų draugams. Juo daugiau ateis 
žmonių, tuo didesnį padarysime 
įspdį į visuomenę, ypatingai 

šiame momente. Tad atidėkite 
visus kitus dalykus ant toliau, 
o atsilankykite į susirinkimą. 
Nepamirškite atsivesti ir drau
gus. Tikimasi širdingo pritari
mo. Kviečia

VIII Rajono Valdyba.

VYRŲ

GERAS, PASTOVUS




