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U I II t ha iL" DEMONSTRACIJA PETROGRADE
81•Santaika tarp rusu ir vo 

kiečių kareiviu
MM

Prises minomis siauriną jurą
Lenkija paversta pustynė

D H) E LĖ D E M O N STR A CI- 
JA PETROGRADE.

'šalin Miliukovą! šalin lai-

demonstrantai; demon
stracijoje dalyvavo ir ka
reiviai.

5. — Rusijoje neramu.

pasiryžus laikyties iki galo, 
t.y. pilniausios pergalės—sy
kiu su savo talkininkais: A- 
nglija ir Francija. Darbinin
kų ir kareivių atstovų tary
ba sako, kad užsienio reikalų 
ministerio nota buvusi su
galvota ir parašyta slapta— 
kares ministerio Gučkovo 
kabinete be jokio pasitarimo 
su darbininkų ir kareivių at-

daliu laikinosios

ir kad žmones 
a jos žings-

vakar is retrograuo te
ini os. Jos sako, kad se- 

tcn buvo surengta di- 
demonst racija prieš 
o reikalų ministerį 
ovą. Didelė minia ci

’inkų ir kareivių susi
lies laikinosios val- 

palociu reikalaudami 
i o reikalų ministerio, 

iovo, rezignacijos. Ties 
palociu demonstrantai iškė
lė daugybę raudonų vedukų 
su parašais: “šalin Miliuko
va!” “šalin Gučkovą!” “ša
lin laikinąją valdžią!”

Susirinkus demonstran
tams ties laikinosios valdžios 
palociumi buvo pasiųsta vi
dun darbininkų ir kareivių 
atstovai, kurie laike ilgą pa
sikalbėjimą su pildomuoju 
V. Durnos komitetu. Tuo 
tarpu ant balkono pasirodė 
ir phts Miliukovas. Tarp ki
ta Miliukovas užreiškęs, jo
gei jis visai nepaisąs delei sa
vo likimo, bet — visos Rusi
jos. Miliukovo kalbą buk 
palydėję triukšmingais aplo
dismentais patįs demonstra
ntai. Po to išėjo darbininkų 
ir kareivių atstovai ir palie
pę demonstrantams išsiskir
styti. Kareiviai sugrįžę į 
barakus. Tečiaus visą sere- 
dos popietį būriai žmonių 
vaikščioję miesto gatvėmis 
ir klausęsi kalbėtojų grau
denimų. Vakare, kuomet 
fabrikų darbininkai apleido 
dirbtuves, buvo surengta ki
ta demoonstracija. Ir čia ne
šta raudoni vėlokai tokiais 
jau parašais.

šitas demonstracijas, kaip 
skelbia atėjusieji iš Petro
grado" pranešimai, iššaukė 
užsienio reikalų ministerio 
nota talkininkams, kur sa
koma, kad Rusija nei nema
nanti daryti atskiros taikos 
su Vokietija; kad ji esanti

Kaltinama laikinoji val
džia dar ir noru diskredituo
ti darbininkų ir kareivių vei
kimą Rusijoje, suteikiant a- 
pie juos neteisingų praneši
mų užsienio spaudai ir tt. 
Pavyzdžiui, nesenai buvo išr> 
siųsta žinia, jdgei konstitu-t 
cinis suvažiavimas įvyks ne- 

; anksčiau kaip po karės, ir 
kad šitą valdžios žingsnį buk 
remianti darbininkų ir ka
reivių atstovų taryba. Kaip 
tik priešingai: taryba intei- 
kusi valdžiai formalį reika
lavimą, kad konstitucinis 
suvažiavimas butų sušauk
tas kaip galima greičiau. 
Darbininkai ir kareiviai rei
kalauja, kad ateityje visos 
siunčiamos apie juos žinios 
nebūtų iškraipomos.

Kairiųjų socialistų orga
nas “Novaja Ži'zn” smarkiai 
kritikuoja užsienio reikalų 
ministerį ir reikalauja, kad 
jis be atidėliojimo rezignuo
tų.

įvykusieji Petrograde da
lykai nemaža sujudino šios 
šalies valdžią, taipjau ir at
vykusią čia anaglų-francuzų 
pasiuntinybę. Su intempi- 
mu laukiama naujų žinių iš 
Rusijos sostinės.

SANTAIKA TARP RUSŲ 
IR VOKIEČIŲ KAREIVIŲ

Rusų ir vokiečių kareiviai 
broliaujas tarp savęs. Iš
ilgai viso fronto mūšiai 
paliauti.

United Press korespande- 
ntas, Wm. G. Shepherd, ra
šo iš Petrogrado, gegužės 4, 
sekamai:

Išilgai visos Rusų-Vokie
čių linijos mūšiai beveik vi
siškai pertraukti. Austrų- 
Rusų fronte jau daugiau 
kaip mėnuo laiko dar nė vie
no šūvio neįvyko.

Daugelyj vietų vokiečių ir 
rusų kareiviai broliaujas 
tarp savęs ir tarp apkasų su
sieidami laiko mitingus.

Tas kareivių broliavimos 
paprotys dabar taip įsigyve-

Ori

PRISES MINOMIS ŠIAU
RĖS JURĄ.
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Nori užkirst kejią vokiečių 
submarinų vęikimui.

SUBMARINOS PAVOJIN
GAS GINKLAS.

VOKIEČIŲ DELEGACIJA 
STOCKHOLME.

KONFISKAVO BELGUOS 
GELBĖJIMO LAIVĄ.
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WASHINGTON, geg. 5—

no, ir kariškas upas taip vi
siškai nupuolęs, jog rusų ko
manduotojas Minsko fronte, 
generolas Gurka, išleido šia
ndie formai} pagraudenimą 
savo kareiviams*, persergė
damas juos, kad jie saugotus
vokiečių klastos. Jis perse- Sužinota, kad4alkininkai da- 
rgsti, kad toks vokiečių dra- ro sutartį su šioš šalies val- 
ugiškumas tegalimas išaiški
nti tik tuo, kad jie nori su
žinoti apie Rusijos padėji
mą.

Kareiviai, atvykstantieji į 
durnos susirinkimus, patįs 
pasakoja, kad rusų-vokiečių 
fronte dabar jokių mūšių nė
ra.

Rusu laikraščiai šiandie 
išspausdino vienuoliką nece- 
nzuruotų, iš fronto atėjusių, 
kareivių laiškų. Viename 
laiške, iš Minsko fronto, pa
sakojama šitokie dalykai:

“šiandie, eidamas išilgai 
apkasų, pamačiau kuopą 
musų kareivių. Jie žiuri 
per apkasus antron pusėn 
ir šypsosi, tartum visai už
miršę, jog priešai gali juos 
bematant kulkomis užber- 

. ti. Priėjau artyn ir klau 
siu jų:

“—Ko jus čia žiūrite?
“—Taip sau. Musų ka- 

retviai laiko Susirinkimą 
su vokiečiais.

“Aš pasiskubinau atgal 
į savo sargybos vietą,..pa
siėmiau žiūronus ir žiūriu. 
Lauke, tarp apkasų, ma
tau būrį žmonių rusų ir 
vokiečių uniformomis. 
Nuėjau ir aš ten, į tą “su
sirinkimą.” Visi jie vadi
na kits kitą “kamarotu” 
(draugu), išskiriant tuos, 
kurie nemokjėo kits kito 
kalbos. Kaikurie musų 
kareivių, kur vokiškai ne
galėjo susikalbėt, suko 
“bankrutkus” ir leido dū
mų kamuolius.

“Vokiečių kareiviai ima 
ir įbeda savo durtuvus į 
žemę, šautuvus gi pameta 
ant žemės.

“Gabaus iš vokiečių pu
sės atėjo tulkas (vertė
jas). Jis mums pasakė, 
kad vokiečiai negirdėję 
jokių žinių iš Rusijos. Mes 
jam papasakojom apie tai, 
kad Rusijoj įvyko revoliu
cija, o jis vokiškai atpasa
kojo visa tai savo drau
gams.”
Tie pranešimai apie rusų 

ir vokiečių kareivių bičiuo- 
liavimąsi, apie jų tokį susi
draugavimą sujudino petro- 
gradiečius. Kariuomenės 
vadai bijosi vokiečių klastos. 

’ MIRTIS ŽYDAMS.
Tokį' nuosprendį davė jiems 

Palestinos gubernatorius.
LONDONAS, geg. 5. — 

Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad turkų gu
bernatorius Palestinoje vie
šai užreiškęs, jogei valdžia 
esanti pasiryžus naikinti 
be pasigailėjimo Palestino
je gyvenančius žydus. yVa- 
dinasi, elgsis taip, kaipW- 
vu laiku kad elgėsi Armėni
joje.

džia, būtent — prisėti mino- 
Imis Šiaurinę jurą, kad tuo 
budu užbėgus uą akių vokie
čių submarinų veikimui, tie
siau pasakius —<■ sunaikinus 
jas.

LENKIJA — PUSTYNĖ.
\ ■ i ' -

Taip sako atvykęs iš ten 
lenkas.

i....... u..
WASHINGTON, geg. 5.— 

Amsterdamo dienraštis Te- 
legraaf išspausdino vieno 
ką tik atvykusių iš Varšavos 
lenko papasakojimą. Jisai 
sako, kad Lenkija dabar pa
daryta tikriausia pustynė. 
Pramoningiausięji jos cent
rai dabar primeną apleistą 
kapinyną. Vepk išimtinai 
visos dirbtuves Stovį uždary
tos. Vokiečiai išėmę iš jų 
visas mašinas įr pasiuntę į 
Vokietiją. Visą žalioji mej 
džiaga taipgi |įconfiskuota. 
Tuo. budu LeWijbj . neliko 
veik nieko, z Maisto klausi
mas diena po dienos darosi 
vis sunkesniu. Neturtingie
ji žmonės jau senai kenčia. 
Tūlose vietose gyventojai už 
mušinėja šunis, kad išlikus 
nuo bado.

O prie visa to — vokiečių 
šeimynihkavimas esąs bega
lio žiaurus. Už mažiausį’ 
prasižengimą uždedama su
nkios pabaudos, o gana daž
nai ir mirties bausmė, žo
džiu, visur jaučiama sunki 
geležinė vokiečių ranka...

ATIDARĖ RUBEŽIUS.

Išleidžia laikraščius ir laiškus.

COPENHAGEN, geg. 5. — Va 
kar pasiekė Copenhagen^ pir
mieji vokiečių laikraščių siunti
niai ir laiškai. Vadinasi, val
džia jau atidarė rubežius. Ta
tai liudija, kad neramumai Vo
kietijoje praėjo — bent laiki
nai.

bu Root, kurį prez. Wilsonas 
nori pasiųstą Rusiją, Prieš jo 
siuntimą tečiaus užprotestavo

Bet Vokietija karę pralai
mėsianti.

LONDONAS, geg. 4. — 
Viename pasikalbėjime su 
United Press korespondentu 
lordas Northeliffe viešai 
prisipažino, kad vokiečių su
bmarinų veikimas labai ska
udžiai atsiliepė į Anglijos 
pirklybą. Jos jau spėjo at
nešti Anglijai didelių nuos
tolių. Vis dėlto, mano Nor
theliffe, jomis Vokietija ne
laimėsianti karės. Ji turės 
būti laimėta ne po vandeniu, 
bet po žeme—Franeijos fron
te. Vokietija ten jau pane- 
šusi pasibaisėtinų nuostolių 
užmuštais, sužeistais, pate
kusiais belaivėn ir šiaip įvai
riais karės pabūklais. Tai, 
sako jis, veikia daug labiau 
į Vokietiją, nei jos submari
nų karė į Angliją.

Tarptautinėje socialistų ko
nferencijoje bus atstovau
jama abi Vokiteijos soci
alistų srovi.

COPENHAGEN, geg. 5. 
— • Vokietijos socialistai į 
busimąją socialistų konfere
nciją Stockholme pasiuntė: 
Philip Scheidemanną ir E- 
bert Mueller, nuo partijos 
valdybos, David Noskę ir 
Gradnauer, nuo parlamento 
frakcijos. Kairieji socialis
tai pasiuntę Haasę, Ledabo- 
urą ir Bernsteiną. Profesi
nes darbininkų sąjungas ko
nferencijoje atstovaus Legi
onas ir Baueris.

GALI BŪTI VISAIP.

Jei Rusija padarytų atskirą 
taiką su Vokietija.

Laivo įgula paliko juroje 
be maisto.

COPENHAGEN, geg. 5.- 
Central News žinių agentū
ra praneša, kad vokiečių ka
riškas laivas užgriebęs Bel
gijos gelbėjimo laivą Car- 
mett, vežusį maisto reikme
nis užimtosios Belgijos gy
ventojams. Vokiečių laivo 
komanduotojas paliepęs lai
vo įgulai susėsti į valtis, gi 
patį laivą pasiuntęs į Vokie
tijos prieplauką. Laivo įgu
los prašymas, leisti pasiimti 
į valtis maistot, atmesta. Car 
mett įgulai po 6 dienų neiš
pasakyto badavimo ir vargo 
pavykę pasiekti Norvegijos 
krantus, ir tuo budu išsigel
bėt nuo mirties.

IR DANIJA SIŲS SAVO 
ĮGALIOTINIUS.
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PROTESTUOJA PRIEŠ 
MIRTIES BAUSMĘ.

Darbininkų ir kareivių ats
tovų tarybos pildomasis 
komitetas pasiuntė austrų 
valdžiai protestą.

STOCKHOLM, geg. 5.> — 
Švedijos socialistų vadas, d. 
Hjalmar Branting, aplaikė 
iš Petrogrado telegramą- 
protestą, kuriame Rusijos 
darbininkų ir kareivių ats
tovų tarybos pildomasis ko
mitetas protestuoja prieš 
austrų valdžią už pasmerki
mą miriop penkiolikos socia
listų “delei politinių išroka- 
vimų.” Di*g. Brantingas 
prašomas pasiųsti tą protes
tą centralinei Austrijos so
cialistų partijos valdybai.

MERIDEN, geg. 5. — Va
kar čia kalbėjo buvusis Su
vienytųjų Valstijų preziden
tas Taftas. Tarp kita jis už- 
reiškė, kad Suv. Valstijoms 
gali' prisieiti ir y tin tvirtai 
susiremit su Vokietija, jei 
Rusija padarytų atskirą tai
ką. Kalbėdamas apie-visuo- 
tinąJr patvarią taiką buvęs 
prezidentas pasakė, jigei to
kia galėsianti įvykti tik tuo
met, kai busią nuversta visų 
šalių autokratai — kara
liai. Vadinasi ir talkininkų 
valstybėse.

Greitu laiku busią pasiųsta į 
Washingtona pramonės tary
ba.

COPENHAGEN, geg. 5. — 
Associated Press žinių agentūra 
praneša, kad Danijos- valdžia 
greitu laiku atsiusianti į Suvie
nytąsias Valstijas tam tikrą 
pramonės tarybą, kuri suteiktų Į 
Washingtono valdžiai reikalin
gų paaiškinimų apie ekonomi
nį los šalies padėjimą ir už mėgs
tu naujų pirklybinių sutarčių su 
šia šalimi. .. . .

I ■
£

BAUSIĄ VOKIEČIŲ 
SOCIALISTUS.

ŠNIPŲ BILIAUS PRIEDAS 
UŽMUŠTA.

Gal nebesuvaržys spaudės.

SIŲS KŪDIKIUS ANT 
ŪKIŲ.

Vokiečių valdžia išsiųs mili- 
oną kūdikių iš miesto ant 
ūkių.

BERLINAS, geg. 5. 0-
ficialis Berlino valdžios pra
nešimas sako, kad sekamą 
vasarą busią išsiųsta iš mie
stų apie milionas neturtingų 
tėvų kūdikių. Jie busią pa- 
talpintit ant ūkių įvairiose 
valstybės dalyse.

KULKŲ N ESI L A11 .ETA

Valdžia panaudojusi kulko
svaidžių prieš Berlino da
rbininkus pirmą dieną ge-

AMSTERDAM, geg. 5
X v/, 

ne

prieš pirmą dieną gegužės. 
Ji nujautus, ir labai teisin
gai, kad bus “sumišimų.” Ir 
buvo. Pirmą dieną gegužės 
dalykų stovis pasidarė taip

socialistų. Delei toj jam veikiau- j opiu, kad valdžia buvusi pri- 
sia neprisieis piunįityti Rusijos., versta panaudoti prieš dar- 
Valdžia jau svarst i apie jo at- _ bininkus kulkosvaidžius. Vą
šą ūkimą. dinasi, kulkų nesigailėtą.

Kurie dirba už atskirą taiką 
tarpe Rusijos ir Vokieti
jos.

WASHINGTON, geg. 5. — 
Vakar atstovų butas 220 balsais 
prieš 167 atmetė t.v. šnipų bi- . * . ir .... *

WASHINGTON, geg. 5.— 
Iš Washingtono pranešama, 
kad valdžia rengiasi sunkiai 
bausti visus tuos vokiečių 
socialistus, kurie bandysią 
įdirbti naudai atskiros, taikos 
tarpe Rusijos ir Vokietijas. į“*

kuria norėta uždėti aštri kares 
Centura ant visų šios šalies laik
raščių. Jisai užmušta nežiūrint 
atkaklaus valdžios syprimosi 
pravesti jį.

Kaip su juo pasielgs senatas, 
* dar nežinia. Ten dar tebeeina

Prie šito žingsnio valdžią 
buk paskatinęs žinomojo so
cialisto Stokes paskelbats 
spaudoje straipsnis, kuria
me nurodoma, jogei dalis vo
kiečių socialistų, priklausan
čių Socialist Partijai, darą 
pastangų, kad atsiekus aug-

KĖ KARĖS PA 
DĖJIMĄ.

Paliiiosuota nemaža pra
sižengėlių.

IV! ISA ICO Ll I Y, geg. »).
Vakar Mexikos prezidento 
Carranzos paliepimu atšau-

.1 JY J J J J u F 7 v ,J ' ' ) 

maža politinių 
lių, jų tarpe

Įėjo nuo rugpjūčio mėn. per 
eitų metų. Tuo pačiu patva- 

pah’uosuota ne- 
prasiženge- 

gen. Natora,
kuris savu laiku nemaža pri
sidėjo prie sukiršinimo Vil
ios su dabartiniu Mexikos 
prezidentu Carranza.

kad šios šalies
111 y 11 ■ k : n gų

IR
KOMISIJA.

Ii. Iš Petroiirado prane
šama, kad laikinoji Rusijos

komisiją

apie ekonomi-
• i i . »

VI iv tujos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei-

vas, k u r i o s skelbiasi 
Naujienose.

T



tiražus Razbaininkas

Pradžia 7 vai. vakare, Inžanga 25, 35 ir 50c

Chicagos Žinios VICTOR
Lietuviu Rakandu Krautuve GRAMAFONAI CENTRAI MANUFACTURING DISTRICT BANK

The Peoples furniture Co

STATEnes

Pel. Drover 7042

CHICAGO

UZSl

Atdaras kelias
® H ■ ■ V fl Hvisiems oarbstiems

Šokių Mokykla žmonėmsLietuvių Kolonija
Wisconsine

PASIDĖTIEMS PINIGAMS

ir Turkiškos Vanos

IŠRADĖJAI!

Ir lietu 
viški Re 

kordai.

SS
Bulves atpigs 
Chicagoj.

•RUSSIAN
Turkish

Gaisras McAllister 
mokykloj.

MIMONUS DOLKRHl ŽMONĖS OASIOiniiO PElt NAUJOS IR GERUS IŠRADBH S 
gal hnt turite kokį išradimą del užpatenf avimo 
IŠRADIMŲ, ką išrasti 
' Y K AI. J.............

MERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves,

i

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

Chicagoj 
laukiama a 
liną ir Georg 
nių bulvių, 
dėjus kasti 
jos atpigs bent ant pusės

Šio banko 
apyskaita, 
kas turi:

Oficieriais būti nori 
o kareiviais—ne

VINCAS PIKTURNA
Bendrovės sekretorius ir sandarbininkas 
savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir 
šią taip svarbią visuomenei bendrovę.

Pirmajai daliai mobilizuoja
mos Suv. Valst. armijos reikė
jo 5,000 oficierių. Norinčiųjų 
mobilities ant oficierių Forte 
Sheridan atsirado net 10,000. 
Tuo tarpu kareiviai labai ir la
bai pamažu stoja armijon.

t apįe 15 d. gegužės 
įtvežaht iš Šo. Caro- 

ia valstijų šiemeti- 
Tikimasi, kad pra 
šiem e tines bulves*

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra 
STATI; BANK of CHICAGO.. Žmonės Inn’čin 
pasidėję viso $ 11,972,000, o hmiko m'.iirsni 

siekia daymans kaip
virtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
Apyskaita, būtent, parodo, kad ban-

Prirenka visiems tinkamus akinius, egz&mi* 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., afrti Chicago Ave. 2-o» 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedeliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietį}.

Tel. Haymarket 2434,

Vakar vaikai nėtyčia žaisdami 
padegė McAllister mokyklų. Mo
kykloj buvo apie 400 vaikų. 
Niekas n enuken te j o.

Gaisras prasidėjo ant 3 augš- 
to. Vaikai buvo paleisti iš mo
kyklos.

Phone Canal 1256
Geo. M. Chcrnaucko svet, 1900 So. 
Union Ave. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, III. Ateik į vienintėlę Šo
kiu 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 
į pikniką, o šokli nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 
I| ir ketvergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
tėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Ba
belis ir pagclbininkai.

mados ir geriausių gatunkų: rakandų) pečių ,karpetų, ledaunių 
tokių namams reikalingų daigtų. Tod 
šomi visados su mažesniu ar didesniu

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

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

□tai. ąz. iio a o AlėtaKWlMWlM 
it rj
y TEISINGIAI.'IUA m įtartiAU0VĄ n 
M LIBTUVX0KA M

Lietuvių Korporacija išmieravo 20,000 akrų žemės Marinette pavic 
te, aplink miesto kur yra bažnyčios ir mokyklos; žemė labai der
linga auginimui visokių javų, kaip tai: rugių, kviečių, miežių, avi
žų, bulvių ir kitokių daržovių. .Javai galima parduot ten pat už 

gerą kainą. Apie 100 farnilijų jau čia yra apsigyvenę. Mes parduo
dam savo žemę ir samdom 600 darbininkų musų lentų pjovykloms, 
per eielus metus, taigi daugelis farmerių eina darban į šias pjovyk- 
las, kada nedirba savo žemės. Gera proga tiems, kurie nori apsi
gyveni tari) savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra 
bažnyčios, mokyklos, arti miestų ir geležinkelių. Rašykite tuo jaus 
užklausdami kas link žemės kainos ir mokesties pas CHAS ZEKAS

Pranešam gerbiamai lietuvių visuomenei, jog esam pilnai prisirengę ant 
šio sezono kiekvieno reikalus užganėdinti, nes turime partraukę vėliausios 

visokių ki- 
1 musų gerbiami tautiečiai yra užpra- 
eikalu atsilankyti' j savo tikrą lietuviš

ką krautuvę, kur jums sąžiniškai’patarnaus ir kur jus gausite savo pinigų ver- 
čios. Mes neviliojam žmones siūlydami menkos vertės stempas ir už kurias 
turite dvigubai užmokėti pirkdami tavorą. žinote gana gerai, jog dykai nie
kas nieko neduoda, o ypatingai privatiški bizniai yra užsidėję tiktai kad ko- 
daugiau pelno turėti. Taigi, idant išvengus tas augštas kainas mokėti, lietu
viai ir sutvėrė šitą bendrovę—
kad galėjus sau reikalingus daiktus nusipirkti pigiau. Užtai kiekvieno lietu
vio privalumas yra šią bendrovę remti patiems atsilankant ir kitiems pata
riant, su savo reikalais mus atlankyt.

Mes parduodame už gatavus pinigus ir taipgi ant lengvų išmokėjimų pa
gal savo paties pastanavijimą. Laike ligos arba kokios nelaimės mokesties 
palaukiam. Ypatingai jaunavedžiai, kuriems paprastai apsivedimas kaštuoja 
daug pinigų, mums įmokėjus maža dalele gali prisipildyti rakandais kiek tiek 
nori kambarių. Atsilankyti galite kada tik jums parankiau, nes krautuvė at
dara ir kožną vakarą iki 9-tos vai. vakare, o subatoms iki 10-tos vai.

Norėdami pas mus užeiti, tėmykite lietuvišką užrašą virš durių: “Lietu
vių Rakandų Krautuvė”, 1930-1932 So. Ualsted St.,

pragyvenimo, gali be 
, kad jis mažiausiai turi prieš save penkis pasek- 
ir kad jis yra saugus apsiimti priderystę, sulig 

uždarbio spėkos. Butų neišmintinga manyti, kad 
kelis metus. Darbštiems at- 
darodys likrą pjūties laiką, 

baidykles kėlant ant kiekvie- 
budo taipgi ir tvirtų rankų pa

inei uose.

Senas musų apielinkes pažįs
tamas įstojo šios krautuvės 
pardavėju, ir kiekvienam atsi
lankiusiam į "Šią krautuvę jis 
suteikia mandagų patarnavimą.

V j
| Dr. Povilas Žilvitis g

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas J
t 3203 ‘S Halsted St., Chicago. J
I Tel. Drover 7179. Z

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
RNetaitttas awttfittf, vyrKl;, Ir rainį l*<|. 

Ofisas Ir Gyvenimas: . „ 
3CM S. Halstsd St., kalnias 39 Silf. 

Telephone Drowr 4974.
OftNM atdaras IM It rat ryttr, 1—3 

po pietų Ir vakarais.

OR, J. WWfi
Vyry Chroniškos Li įjos

Elektriška Dlamoza ir Gydymas
Speciališkn medicina nuo 

užnuodijlmo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

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

Valandos: 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

Pasiskubino.
County IlospitaVyj H metų ir 

4 ųiėnesių senume italijonka 
mergaite pagimdj sūnų. Kūdi
kis sveria 3 svarus. Manoma, 
kad jis gyvens. Policija jieško 
dabar jo tėvo.

(Iš Abend Post).

VINCAS MAKAVECKAS, 
Bendrovės pirmininkas ir užveizda, užprašo 
sus savo draugus ir pažįstamus atlankyti jį, 
jis turėdamas ilgų metų patyrimą užtikrina 
siems užganedinimą.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST., 

CHICAGO, ILL.

IOr, Ramsen
AKIŲ SPECIALISTAS

norite ‘ 
kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam 

Rašykite lietuviškai, bent į katrą m ūkų ofisą.
- ir (NO>

Vėl streikas Chicagos 
duonkepyklose.

Tiesą pasakius, tai ne duonke^ 
pių, bet duonos išvežiotojų strei
kas. Išvežioto j ai duonos 15 di
džiųjų duonos kepyklų reikalau
ja algų pakelinio. Distrikto 
prokuroras (Uyiie stengaisi su- « . >’ '* ■■ ■taikinti. Vienok jei ir pavyks 
jam sutaikinti, tai išvežiojimo 
nebus bent iki panedėlio.

Keikia manyti, kad duonos 
išvežiotojų streikas ilgai neuž
sitęs. Samdytojai veikiausia 
Ims priversti užsileisti i 
išvežiotojus, kaip turėjo 
leisti prieš duonkepius.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Draugija I). L. K. Vytauto No. 2 nerengia 
tankiai teatrų ir balių, bet tik vienui vieną meluose, idant pilnai užganėdinus 
ir palinksminus atsilankiusius į jos vakarą, taipgi ir savuosius narius. Šis va
karas bus nepaprastai dailus, kadangi dalyvauja plačiai žinomi lošėjai, kaip 
J. J. Zolp, A. M. Barčius, S. Laurinavičiute ir k.

rųšis padėjimo, kuri jums galima pu
šį klausimą milijono žmonių ir visi 

turto ir vieninlėlė rųšis nuoga
sis faktas ateina į namus pas 
negu kuomet pirmiau.
irki i žemės nuosavybę, klausi- 
- Kur? Jus gyvenate Chicagoj, 
j visame sviete. Jųsų darbas 
nuo nieko pasitraukti. Tokiu 

jeigu jus įdėsite viską, įdėkit čia 
ių del žmogaus vidutiniškai pusi- 

kaipo “Edgewood’’, puiki vieta North- 
šmoteliais miško ant daug lotų, žemė yra labai 
yra geriausia ir miesto vanduo, sukos, cemento 

dai—viskas sykiu su kiekvienu lotu—už $269 iki 
parduodama mažais lengvais išmokėjimais, taip 

menesį. Lotai yra tiktai du blokai nuo karų 
znio (lisfriklą Jie persėdimo, 5c į kiekvieną

Pinigų ant rankų ir bankose... $12^542,000
Užtikrintais bondais, gre
čiamais grynais pinigais

Duotų paskolų ant deramų i

Gera senovės patarle sako: “Dievas padeda tiems, kurie 
palįs save gelbsti.” Niekas niekuomet jums ne duos. Jus patįs 
turite įsigyti. Bet kaip?

Kiekvienas žmogus, kurs dirba 
pavojaus jausti 
mingus metus, 
tiesos ir savo 
busite be darbo per ateinančius 
keliavusiems piliečiams tie metai 
žinomas dalykas, bailys pamatys 
nos rankos, bet žmogus tvirto 
gerins kiekvieną tuose auksiniuose

Gyvenk savo mintyse, pratinkis taupyt ir 
perviršį, kur jis padarys daugiausiai gero.

Kokia yra saugiausia 
daryti? Jus galite klaust 
atsakys—į žemę, šaltinį viso 
vybės, kuri yra nesunaikinami 
mus su didesne prievarta dalu

'Tuokart jeigu jus manote 
mus, kuris ateina, yra sekamas 
busiančiame didžiausiame mieste 
yra čia ir jus negalite įsi 
bildu jus turit pasilikt čia

Viena geriausių miesto 
turinčio, yra žinoma 
West Jį 
augštai

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 07.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON’
1415 S. Halsted -St., Chicago, Ill,

Stale Bank of Chicago
Vi(inrnii(\sei<) Jhmkas, km kalbmmi lietuviškai.

La Stille ir Washington gatvių hampas 
Priešais (lity Hall

Vyrišky Drapanų Bargenai'
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo

8ot*Ul*U CMiopI ui HH Tlhithvtaiilų
BexinriMt, h»' ti» ccenptct mc

Ai<is’,iko>i 4nkIn«i,j. ThI vl«n«tln4 • 
invoke Holton®

flettH valstijoj. Gy<U<oll»ii khIU h<i-
k ion tik yt'M vm I G’m ■
lit r® Ilk ml m cat l«»O4<t<»», @ mil •
»hi Dar ©sprogi.

ML
AptiokorliiM Ir

SOUTH BOSTON, MASS.

StrumiCBros. Svetainėj
, 158 E. 107th St., kampas Indiana Avė.

zTEMYKITEv
PIRMAS METINIS IŠKILMINGAS

TEATRAS ir 8AUIS

Sekite prie savo įplaukų apdirbdami 
galite naudoites lotais kaip tik jus į- 
mgindami daržoves, pasigelbesit už 

išarsime jums lotus už dyką.
. ^P^imokes jums patirti apie* tą didelę progą būti savininku 

Chicagos nuosavybes, kaipo turi daryti kiekvienas darbštus ir 
i uj)estingas žmogus. Parašykite savo vardą ir adresą apačioje 
ant kupono ir atsiųskit mums ir mes atsiųsime jums aplink- 

1):.’veikslais apielinkes ir sklypelį ir surašų kainą. Neati-

LJETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas tari įkandamas arba silpnas' ‘akis, • 
galvos skaudfijinto, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ąvel
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vikare.
NaMUmnki 9 ryto iki 1 po piet.

Nusipirt insiies
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidfj tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba Šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkit j laišką.

J. RIMKUS
P. O. Box 3G, Holbrook. Mass.

wimRM &

11418 MICHIGAN AVENUE 
Arti Kensington Ave.

I Phone Pullman 655. Chicago, Ill
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Subata, Gegužės 5, 1917.

Ham Furniture Co
1936-1938 So. Haisted St

2-ros durįs j žiemius nuo 20-tos gatvės.

Jkakandai, Diyonaijr Pečiai 
Grynais pinigais arba išmokėjimais

Užtektinai lietuvių pardavėjų.
NESIDUOKIT SUVEDŽIOT Mažesnėms krautu

vėms, kurios turi vos keletą šmotų rakandų parodyt 
jums. Ateikite jsankrovą, kur priims jus manda-

giausias kainas. Grynais pinigais arba išmokėjimu, 
žiūrėkite kur yra Raudoni ženklai lange. Jus galite 
užsimokėti savo gas-bilas čia be mokesčio.

Ši tikro ir tvirto ąžuolo ko
moda dideliu veidrodžiu, ki
tose sankrovose parduoda
ma po $15, musų ČQ kaina .............. ePU.OO

NAUJIENOS, Chicago, Hl

Korespondencijos
CHICAGO HEIGHTS, ILL

Iš musų veikimo.

Bal. 22 d. Biot. Dramos Rate

liu : iu “

Bateliečiams gana sunku buvo 
įrengi į šis vakaras, nes tūlas 
jaraniios caras” trukdo dar-

w.

Vakaras buvo rengiamas pa
rapijos naudai, bet išėjus nesu
sipratimams ačiū tūlo pavapi jo
ne neapgalvotam užsispyrimui

pa vapi j o-
nams jau ta Mas gyventi savo 
protu, o netinkamus komiteto 
narius, kurie daro nuostolius pa
rapijai, prašalint.

(J eras Pavapi jonas.

INDIANA HARBOR, INI).

si plieninė Lova 2 colių pastovais, 
mėlynos arba geltonos spalvos. Ki
tos sankrovos reikalauja <C"7 QK 
$12.50, musų kaina . . 4* 0

H V 
iiSJi

Skandališkos krikštynos.

Bal 29 d. pas K. B. atsibuvę) 
krikštynos. Svečiai tiek prisi-

i:PW\

5 ■ s -: J 
Ulė

žmonių katy koks

šis didelis valgomojo kambario 
stalas, tikro ąžuolo kertuotomis 
arba apskritomis pakojomis, su 
3 extra lentomis, parduodama ki
tose krautuvėse po 10 f* 0C 
doL, musu kaina .... <«pO«»0’w

das, dideliais guminiais ratais, ši
tame išpardavime
liktai ................... 2

veiloko matracas, ge-
sulankstomas Go Cart, gunri-

parduodamas po $12.00,

$7.45

Šis, tyro 
riausiais 
krovose
musų kaina šiame 
pardavime tiktai . .

duodamas po $1.50, musų kaina 
šiame išpardavime ti- i ■i JCZ 
ktai ........................... U>1 u 1 &

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia .Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

I

Miitropolilan Stale Bank
807-809 W, 351h SI, kampas S. Halsted SI. ■

Padėkite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvaranoija 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 pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

♦a*D*o*a*s*a*a*a»o <3*c*o<a*n*a*D*n*a*a*n*D*H*a*a*a*p

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:, 

3323 SO. HALSTED ST 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
lt; !«. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

|ĮJE^aKaKaKa»aBaKMMLtfK0

Muzikos Mokykla
Šioj mokykloj galima mokyties ant šių instrumentų: 

Smuiko, Piano, iMandolinos, Gitaros, Balalaikos, Korne
to ir 1.1. ...

Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis iš-

Mokinama: Ketvergo ir Subatos vakarais nuo 7:30 
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant antrų 
lubų. Mokytojas p. E. MIRONKO

Reikalaujama. ■ | 
Pardavėjų <

Aš turiu vietą darbštiems, gabiems jauniems 
vaikinams, kurie gali kalbėti puikiai lietuviškai ‘ 
ir angliškai. Vyrai, kurių aš noriu, turi turėti I 
visiškai gerus rekordus ir galį uždirbti $40 į sa- i 
vaitę. Geba, pastovi vieta geriems žmonėms.

■ Duok visus paaiškinimus laišku anglų kalboje, • 
taipgi telefono numerį. Adresas:

“Naujienos”, 1840 So. HalstedsSt., No. 116.
i Chicago, Ill.

Kada tie musu žmones nustos

VANCOVER, D. C.

Nusižudė lietuvis.

gos i Seattle išvažiavo tūlas J.i. ;
B i n k u s. P a s a ž i e r i a i Cl JLV\ J I C4 5

mažai

užsilaikė ramiai, bet paskui ne- 
rimastavo ir handle šokli iš Iru-

North

man, kai 
iuo yra.

South Vancouvere, 1). C

k v ta i nerimavo.

IKUAVQ Y J. k. _VVO, IX k I 
iš savo kaldros..

ANGELES, CAI

Dr. J.

vorsa” su

ir
jau

duktė

ėmus “di~ 
Bal. 21 d.savo vuru.

kad D-re Jankauskie

apsistojusi pas 
M inkų. Drg. W.

kus su savo automobiliu ir veži-

■s
Povas.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGO.! ir BURNSIDĖJ

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof.
Šokiai

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
a įsi buna kas panedėlį ir 
7:45 vai. vakare.

Mes apsiimamė išmokinti šokti' į 
trumpą laiką. Užtikriname.

Muzika J. Keturakio. 
Jono Ilrinevičuuis Svetainėje.

Ihdstcd St., Chicago., 
Naujiehy” Redakciją

Burnšidej irtarninkais ir ketvergius, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St.

•*«

Farmos! Fanuos!
?y. ffj 1 !&.»w a j. rxJr^ ™...

■■jyį’<v.\v urX-fr 
tThTB *šė;

■Uli'l

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

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiu- 
•reta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo geria- 
sia ir derlingiausia žeme del ukininkyslės.

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą,

Lithuanian Colonization Co.
. OWEN, WIS.

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS
------------—.............. -

1553 Milwaukee Avenue,
Arti North Ave. ir Robey St

Mes rekomenduojame Jį.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT RRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMJS

Akiniai aukso rimuose nuo $8.00 Ir au- I 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir s 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. B 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- i 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir I 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali j 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- I 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar I 
skauda akis. Jei jos raudonom, j«I gal- j 
va sopa, jei blogai .matai, jei nkįs eil- j 
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pageltos i 

ff aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- £ 
M kiniai uždyką. Atmink kad mes ko4- 3 
U nam gvarantuojam akinius ir kienkie- t 

nam gerai pi’irenkam. »
H 8. M. MESlkOFF, Ekspertas Optikas, l
A Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Afi buvau ap- 1 

tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu l 
A padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu | 
W draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3140 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. t

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 M^tų ir Ma- #
no į's?s 1,;?t>?;i,vas ’jmokino Ma- Greitai ir Pastoviai

Aš noriu tos progos pasi- / 
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bite kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki j j 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
many SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines lipas, k. a. Užnuo 
dijimą kraujo, Stricture, Pu- 
liavimą, Nutekėjimu, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jicRų, Raudonąją gyslą, Sil
pnų pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikra Importuo
tą Prof. Ehrilėho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins 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 
«u manim tuoj, be mokes
čio ,ir stokite ant kelio Sve
ikatos, Stiprumo ir Laimės.

PATARIMAS DYKAI, UZKVIEČ1U ATSILANKYTI.

1A 1^ II T T P P Q Q ^22 So. State Street, Chicago, Illinois.JU Iv*. O U Iv ll L D □ Priešais Siegel Cooper and Company
Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

Eg z*m i naci ja atl-

Specialistas ir jo vėliausios E u r. melodot
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pu 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ras- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiAka la- 
Imratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
e i imsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji}. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apliurėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambary* Irt. 
Prieš -North American Cafe.

JiS So. State St., Kampua Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligoniu per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphilįu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimlties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

Specialė

W Oi l Fanerinius 606
Be skausmo, be peilio

EGZAML 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

i IIK. Ii. M. liOSS, :is Ko. D. aibon. SI., Kampas
I Monroe St.,..............-................Chicago, HL I
I 506 ir 507 Crilly Bltk*. Imk clev. mil 5-to augšto. |
R Silpni, nervnoti, sergu ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka *ener-
Z giški ir sveiki.
A Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną
r ištikimą specialistą.
A Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v.^po pietų. Ne- T
J dėlioinis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi PanedČlio, Seredos,
į Pėtnyčios ir Subatos ikarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

I <M-00 X-Ray EXAMINACIJA I
Ell mirii—■mu'i Tn'iunf

į šis specialis paaukavimas tik*tai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negyriau vienų simptomų, 

aš vartoju moksliškas labaralorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie .pjitodo staigiu mirtį, gali apsireikšti Kilęlaiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko sen*stati•. .Mmm kraujo spaudimas paša* 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yi

Nemokėk man
Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
nč cento. Visai nėra ne skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X~Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviestis aiškus paveikslas, paro
do nenaturaTjšką stovi, ir visai praša
lina* visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kimo, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jtis galite Įsigyti vien lik. už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis sped al is paaukavi- 
mas užsibaigs

jums daryti.

ir nusimi
nu k.-e Tik

•'H išką < H.iciją už $1.00, 
•.perlų ima mm $5.00 iki $10.00.

oi) kiik\ imam ųei močiam vyrui ir 
moferi-i šioji’ m >i< J j 11 k ė įe progą žinoti, 
ai jie gali Imi išgydyti. Aš turėjau 
daug tai Ių patyrimo pasekmingo g.\<ly- 
mo pil\<). krjiinu, jiLnieiŲ. inkstų ir

ų, nosies ir
katarą, akių. :m-

chroniškų it ner
ir leiskit X-Ray pasar 
ę apie priežastį jųsų 

ligos. Nėra svarbesnio dalyko pašau 
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, .suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galųna, nėėncsius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia, jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Ji igu jus seriale ir 
alsincŠKit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie ?v Rtry ir daktariškos egzaminam jos už $1.00.

NEATIDeLIOK, ateik TUOJAUS.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nėdėliomis:. JEryto iki piety.

DR. C. R. LAYTON

vyry ir

Jeigu jus tiuite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
afsiraugėjjju.'Į ga/ų, skausmus pilve, 
murmėjimą žaruosi’, nustojimą apeti
to. tmovargj. nusiil<\ėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
v ra piii žaslis. kuri 1nri but Žinoma.

noi ite greitai pasveikt,

14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City
Visus 2-ras augštas. Chicago. >

i 1 AKT NELEISK ?1.00 STOVĖTI
i TARPE JUS IR SVEIKATOS

....' % ■ g ’ . ■ * .M**.

PASITEIRAUK



NAU Chicago, Ifl. Subata, Gegužės 5, 1917.

MAUJIEIhmfcnttx n »ju o TTt\ on imt riaus, Aleksandro Petrunke-The ILiiittamiiaini Dmlly Hews* vičiaus, kalba, nesenai ląiky-

kirmis Liatariį Dienraštii Amarikoje 
Sėdžia NAUJIENŲ BENDROVE inc. 

kasdien, išskiriant nedčldienius

Olcagoje — 
ĮĮįntu savaitėje. 
t>lcagoje metai

Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 

■Įnty savaitėje. PaČtu siunčiant, 
t>lcagoje metams $6.00, pusei me
lu $3.50.

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

' ................... ...................... ........... .

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Hafsted, Chicago, III.
lUlytojy ir korespondentu praSotne siunčiamus išspausdinimui laikraŠ- 
irl rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Hrdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko vi$as tei- 

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

je meniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
.įĮjąĮ";" ■: — . 1 . ...... .................—-.

::.......===z“: -......... -"".r
. ........ .ar

Redakcijos Straipsniai Apžvalga
** * , f v

■i-   j        „„;..»a  „į , į , į •, .....

Rusija nori 
taikos.

kapitalistine

valdžia ir žmonės nori karės fe-
ir “garbingos pergalės.” To 
patvirtininmui ji mėgsta ci- 
tuot žodžius iš dabartinio 
Rusijos užsienių reikalų mi- 
nisterio, prof. P. Miliukovo, 
kalbų ir pranešimų.

Tas ministeris, vadinamo

tno 
šalininkas. Ir prieš revoliu
ciją ir tuoj po jos jisai kar

kos sąlygų, kurios užtikrin- 
u aTTCo11^rrnTnOpo 1 į. Vė

liaus laikinoji valdžia užrei- 

užkariavimų, todėl Miliuko
vas jau nebegalėjo taip atvi
rai kalbėt apie Turkijos ir 

vo imperialistinių svajonių 
jisai, matoma, vis dėlto neis-

Prof. Miliukovas energin
giausiai kovoja prieš taikos 
judėjimą, ir šiomis dienomis 
jisai inteikė talkininkų val
džių atstovams užreiškimą, 
kad Rusija esanti pasiryžus 
kariaut, o ne taikyties su 
Vokietija.

Šis paskutinis Rusijos už
sienių reikalų ministerio pa
sielgimas tečiaus iššaukė 
smarkų protestą iš darbinin
kų ir kareivių pusės. Jų mi
nios padarė didelę demon
straciją ties laikinosios val
džios namu, šaukdamos “Ša
lin Miliukovą!” Demonstra
ntų dalis reikalavo net, kad 
atsistatydintų ir kiti minis
terial. '

Nors telegramos sako, kad 
tas incidentas pasibaigęs ra
miai, kada darbininkų ir ka
reivių atstovai pasikalbėję 
su pildomuoju V. Durnos ko
mitetu (kuris paskyrė da
bartinius ministerius), bet 
jo reikšmė yra neabejotina: 
Rusijos revoliucionieriai no
ri taikos ir nepritaria užka
riavimų politikai. Jeigu lai
kinoji valdžia mėgins eit ki
tokiu keliu, tai ji bus praša
linta. O Miliukovo ministe- 
riavimo dienos jau tur-but 
suskaitytos.

Taigi nereikia tikėt Ame
rikos kapitalistų spaudos pa
sakomis apie “karišką entu
ziazmą” Rusijoje. Ne tam 
tenai kilo revoliucija, kad 
pagaminus naujo pažaro ka-4 
nuolėms.

First Lithuanian Daily in> America
Published Daily Except Sunday

■ v Th*
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per weeK 

12 cents. By mail one year, 16.00; 
six months, $3.50.

Outside Chicago, by mall, one 
year .....................  $>.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Susigėdo.
Vakar mes išreiškėme tą 

nuomonę, kad kongresas 
veikiausia atmes valdžios į- 
nešimą pastatyt po aštriau
sia cenzūra laikraščius. Mu
sų spėjimas, matoma, išsipil-

Jau atėjo žinia iš Wash
ington o, kad atstovų butas 

išbraukt iš ”šnipavimo bi- 
liaus” tą dalį, kur kalbama 
apie laikraščių cenzūrą. Ga
lima tikėties, kad panašiai

Kongresmanai dar turi 
daugiau gėdos, kaip admini
stracija. Ir karės paskelbi
mo klausime kongresas juk 

negu pasidavė prezidento va-

Bet vieno gėdos jausmo 
neužtenka politikos veikė
jams — nors ir jisai šiandie 
jau yra retas tavoras kapi
talistinių dorybių rinkoje; 
reikia da ir drąsos. O kon- 
gresmanų didžiuma jos vi
sai neturi. Užrinka ant jų 
džingoistų laikraščiai ir jų 
širdis nusmunka į užkul
nius.

Gązdinimais karės šalinin
kai jau privertė kongresą 
padaryt daug neišmintingų 
žingsnių. Kad kaip, tai jie 
gali dar kada-nors įbrukti 
jam ir spaudos suvaržymo 
bilių, kiek pataisytoje, “pa
doresnėje” formoje.

Delei p. Root’o 
pasiuntinybes.

Oppzicija prieš atžagarei
vio Elihn Root’o siuntimą 
Rusijon didėja.

“Naujienų” skaitytojai ži
no, kad tas ponas, pagal pre
zidento Wilsono paskyrimą, 
yra pirmininku komisijos, 
kuri siunčiama į Rusiją “pa
dėt” naujajai josios valdžiai 
įvest “demokratinę? tvarką”. 
R-as Root tečiaus yra pagar
sėjęs savo atžagaTeiviškumu 
žmogus visoje Averikoje. Ji
sai yra trustų advokatas ir 
pasižymėjo ypatingai savo 
neapykanta prieš Rusijos re
voliucionierius, jieškojusius 
prieglaudos šioje šalyje.

Ir tokį atžagareivį valdžia 
sumanė siųst su “draugiška 
misija” į Rusiją, kurioje 
revoliucionieriai t i k-k ą 
apsidirbo su carizmu! Su
prantama, kad socialistų 
spauda visoje Amerikoje pa
kėlė protesto balsą prieš tai.

to balso, pasirodo, kla* 
ūso ir ponai iš “augštesniųjų

sferų”, — apie ką liudija 
Yale universiteto profeso- 

ta New Yorke, intekntingų 
mokslo ir politikos veikėjų 
susirinkime* Jisai tarp kit
ko pasakė:

“Asmeniškai aš esmi dide
lis buvusiojo sekretoriaus 
Root’o garbintojas. Aš ne
žinau, kas yra kiti nariai 
(konjisijos “N.” Red.), bet 
aš žinau, kad spauda — so
cialistų spauda New Yorke 
—jau apie tai rašo, ir aš ži
nau, kad jie iš čionai telegra
fuos į Rusiją. Aš žinau, kad 
tenai priims tuos vyrus (Ro- 
ot’ą ir kitus komisijos na
rius. “N.” Red.) su neužsiti- 
kėjimu, aš žinau, kad jeigu 
toje komisijoje rasis žmonių, 
kurie netiks Rusijos social-

“ISTERIŠKOSIOS MO
KYKLOS” BeDOS.

“Kova” mėgina apginti tą 
srovę musų socialistų judė
jime, kuriai “Naujienos” ka
rtą davė, pagal V. Bergerio 
terminologiją, “isteriškosios 
mokyklos” vardą. Ji rašo:

Neabejojame, kad “Na
ujienų” “istoriškoji mo
kykla” stengėsi aiškinti 
visuomenės atsitikimus, 
kaipo istorijos apsireiški
mus. Bet ar teisingai ai
škino, tai kitas klausimas. 
Pribusime tuo tarpu vie
ną dalyką: “istoriškoji 
“Naujienų” mokykla” aiš
kino, kad rusų darbininkai 
turi- ginti revoliucijos lai
mėjimus, atmušdami kai
zerio armiją. Mes sakė
me, kad “rusų darbininkai 
privalo ne “tėvynę” ginti, 
kuri yra kontr-revoliuci- 

'nės buržuazinės Tuolaiki
nės Valdžios rankose, bet 
kovoti delei kuogreičiau- 
sios taikos. Mes nurodė
me, kad rusų proletariato 
darbas delei taikos ras sau 
atbalsio vokiečių darbiniu 
kuose. Na, ir kieno buvo 
teisybė? Vokietijoj prasi
dėjo masinis darbininkų 
judėjimas, reikalaujantis 
“duonos ir taikos”, O jei 
rusų darbininkai butų už
gulę ant vokiečių, butų ė- 
mę savo tėvynę nuo “Ho- 
hencoŲernų ginti”, tai bu
tų vertę vokiečių darbiniu 
kus da labiau ginti “savo 
tėvynę”.

Vadinasi, “isteriškoji 
mokykla”, į kurią “Nau
jienos” įskaito ir mus, ne 
taip jau yra klaidinga.
Gerai butų, jei taip butų, 

bet “Kovos” nelaimei, yra 
visai ne taip.'

Skirtumas tarpe “istoriš
kosios ‘Naujienų’ mokyklos” 
ir “isteriškosios ‘Kovos’ mo
kyklos” apsireiškė visai ne 
tame, ką nurodo musų opo
nentė. Ji sako, kad “Nau
jienos” stačiusios uždaviniu 
revoliuciniam Rusijos prole
tariatui “atmušt kaizerio ar
miją”, o “Kova” tvirtinusi, 
kad jisai turįs “kovoti delei 
kuogreičiausios taikos”. Bet 
tai yra visiškas dalyko su
maišymas. “Naujienos” taip- 
pat stojo už Rusijos proleta
riato kovą delei taikos, ir tą 
kovą delei taikos jos skaitė 
(ir tebeskaito) vyriausia 
Rusijos darbininkų parei 
gią. šitą nuomonę “Naujie
nos” išreiškė po keletą kar- 

demokratams,’ tai Rusijos 
spauda iššauks tokį įspūdį, 
kad komisija tapo -atsiųsta 
specialiu tikslu nuslopint so
cialdemokratus, kurie dabar 
kįla... Jeigu čionai susirin
kusieji turi galios išaiškinti 
prezidentui arba buvusiam- 
jam sekretoriui, kad komisi
ja turi susidėti iš žmonių, 
kurie yra tinkami Rusijos 
socialdemokratų partijai, 
tai jie galėtų atlikt didelį pa
triotinį patarnavima šiai ša
liai.” '

Sudaryt valdžios siunčia
mąją komisiją iš žmonių, tin 
kamij Rusijos socialdemo
kratų partijai, tai butų dide
lis patriotinis patarnavimas 
Amerikai! Jeigu šitaip kal
ba profesorius kapitalistinių 
politikierių susirinkime, tai 
jau tas šį-tą reiškia 

tų, ir tai daug anksčiau, ne
gu apie tai prabilo “Kova'’.

Štai prirodymai.
Redakciniame straipsny

je, kuris buvo parašytas, pa
siremiant pirmomis žiniomis 
apie Rusijos revoliuciją, gau 
tomis iš Berlino, “Naujie
nos” (kovo 16d.) gvildena 
revoliucijos perspektyvas ir 
pastebi, kad, jeigu ta perva
rta Rusijoje suteiks galią į 
Rodziankų ir panašių pomj 
rankas, tai rezultate karė 
gali dar paaštrėti, — “nes 
tie asmens yra stambiojo 
Rusijos kapitalo atstovai, 
kurie geidžia ne taikos, o 
karės ir pergalės.” Vienok 
toliaus “Naujienos” sako:

Bet vargiai galima ma
nyti kad revęliucija apsi
stos ant to laipsnio, kuris 
pastato prie valstybės vai
ro stambųjį Rusijos kapi
talą. Kartą išstumta iš 
lygsvaros, valstybės maši
nerija negali taip urnai vėl 
atsistoti ant tvirto pama
to. Įvykusis perversmas 
veikiausia išjudins žemes
niuosius visuomenės sluo- 
gsnius — darbininkus, 
smulkiąją buržuaziją, o 
paskui gal ir ūkininkus. O 
šie sluogsniai, įgiję vilties 
padaryt daugiau intekmės 
į valstybės reikalus, pra
dės kovoti už šalies valdy
mą" su kapitalistais ir už 
nuodugnų perkeitimą vi
sos valstybės tvarkos. Juo 
daugiau galios jie įgis, tuo 
labiau revoliucijos tikslu 
darysis ne gerėsnis karės 
suorganizavimas ir užka
riavimai, bet taika.

i

Taigi čia pasakyta aiškiai, 
kad Rusijos demokratija, į- 
gijusi galią revoliucijos pro
cese, neišvengiamai turi pa
daryt revoliucijos tikslu tai
kos įvykinimą*

Vos pfaėjo diena, kita po 
to straipsnio parašymo, kaip 
pasidarė aišku1, kad jau de
mokratija (liaudis) ima vir
šų Rusijos revoliucijoje. 
“Naujienosv 21 d. kovo, kal
bėdamos apie žinias, paskel
busias šitą faktą, platokai 
gvildena tuos uždaviniu^, 
kuriuos revoliucinė Rusijos 
demokratija, b visų-pirma 
darbininkų klėša, turi’ dabar
tiniu momentu atlikti. Jos 
nurodo, kokias atmainas — 
reformas ji jau įvykdino ir 
kokias jai d^r reikės įvyk- 
dint, ir baigia sekamai:

bu pravesta šim-
I reformų* Bėt 

g lėtų tuo užsj-

Turės 1 
tai da ir I 
kad šalis

imti be trukdymų, tai jai 
yra reikalinga TAIKA. Ir 
Rusijos demokratija žino 
tatai.
.. *ji jau reikalauja taikos. 
Tas matyt iš miglotų Lon
dono telegramų, kurios pi
rma su džiaugsmu skelbė, 
kad atnaujintoji Rusija 

I šoksianti su didesne ener
gija mušti vokiečius, o da
bar jau kalba apie “eks
tremistus” (kraštutiniuo- 
šius) trukdančius valdžių 
savo agitacija už karės 
baigimą. ,

Rusijos darbininkai gei
džia taikos, tame nėra jo
kios abejonės. Nors tal
kininkų kariškieji cenzo
riai stengiasi šitą faktą pa 
slėpti nuo pasaulio, bet jie 
neilgai galės laikyt ją pa
slaptyje, kadangi ir kitose 
šalyse, ne vien Rusijoje, 
dabar diena iš dienos ska
mbės vis drąsiau taikos 
balsai.

Darbininkai nebeturės 
noro kariaut už savo tėvy
nes, kada jie pamatys, jo
gei jiems išganymą neša 
revoliucija. Ir jie susivie
nys su Rusijos proletaria
tu, kad ir savo šalyse su
laužius despotizmo gal,y-

Revoliucija suteiks pa
sauliui taiką ir laisvę.
Už dviejų dienų po šitų žo

džių pasirodymo “Naujieno
se”, 23 d. kovo jos vėl rašė 
redakciniame straipsnyje:

Kova už taiką yra da
bar svarbiausis uždavinys 
Europos proletariatui, gei 
džiančiam pergalės revo
liucijos judėjimui. Tik tai
ka duos šitam judėjimui 

- pilnai išsiplėtoti.
i

Vadinasi, negali but nė 
mažiausios abejonės, kokia 
buvo “Naujienų” ■ pozicija 
tame klausime^ Taigi “Ko
va” skelbia aiškų melą, pra
simanydama; buk'tik josios 

>“isteriškoji mokykla” sakiu
si, kad Rusijos darbininkai 
privalą kovot delei kūogrei- 
čiausios taikos, 0 “Naujie
nos” ne. “Naujienos” tą 
tnintį. išreiškė anksčiau, ne
gu “Kova”, ir jos kartojo ją 
po keletą sykių. . -

“Naujienos” ne tiktai pa
sakė, kad Rusijos, kaip ir ki
tų šalių; darbininkų svarbia
usioji pareiga kovot už tai
ką, bet ir nurodė, kokiu bu
čki kovot. Jau cituotame 23 
d. kovo numeryje “Naujie
nos” tašė:

Negint šalį — bloga, o 
gint ją, tęsiant karę to
liau; reiškia tarnaut kapi
talistų politikai: tokia ke
bli alternativa stovi dabar 
prieš Rusijos darbininkus.

Lengvas išėjimas iš šito 
keblumo butų tuomet, kuo
met sukiltų ir Vokietijos 
datbininkai prieš savo va
ldžią. Jie arba priverstų 
valdžią tuoj jieškot taikos 
su Rusija, arba patįs pa
imtų šalies valdymą į saVo 
rankas — jeigu butų pa
kankamai stiprus nuverst 
senąją valdžią — ir įvyki
ntų taiką.

Koliai to dar neįvyko, 
darbininkų pareiga Rusi
joje yra prispirt savo lai
kinę valdžią paskelbt tin
kamas visoms valstybėms 
taikos sąlygas: be aneksi
jų, be kontribucijų, bė jo
kių pažeminimų bent ku
riai šaliai. Tokių sąlygų 
paskelbimas sustiprintų 
taikos judėjimą Vokieti
joje. Bet Šitos šalies dar

bininkai turėtų taip-pat e- 
nergingiausiai verst savo 
valdžią pripažint tokias 
taikos sąlygas. Tuomet 
karės tęsimas netektų pra
smės.
žodžiu, “Naujienos” pa

tarė Rusijos darbininkams 
ptispirt savo laikinąją val
džią priimt tinkamas visoms 
valstybėms taikos sąlygas: 
be aneksijų, be kontribucijų, 
be jokių pažeminimų bent ku 
riai šaliai, t. y. lygiai tokias 
sąlygas, kokių ir reikalauja 
dabar Rusijos proletariatas, 
ir kokių reikalauja vis drą
siau ir Vokietijos ir kitų ša
lių susipratusieji darbinin
kai. Kaip matote, “Naujie
nų” “istoriškoji mokykla” 
neblogai atspėja darbininki
ško judėjimo tendencijas!

Bet štai klausimas: kas da
ryt Rus. darbininkams, kol 
rinkamų taikos sąlygų ne
bus priėmusi Vokietijos val
džia, koliai ji, vadinasi, da
rys negalimu taikos įvykini- 
mą? “Naujienos” sakė: ko
jiai to nebus, padėt ginklą 
prieš vokiečių armiją Rusija 
negali,, ir Rusijos darbinin
kams iki tol pffeeitia ginti 
savo šalį.

šitame ve punkte tai ir ap* 
sireiškė skirtumas tarpe 
“Nau j ienų” “istoriškosios 
mokyklos” ir tarpe “Kovos” 
“isteriškosios mokyklos.

Kada “Naujienos” 
24 d., kritikuodamos Trockį 
pasakė, jogei Rusijos darbi
ninkai negali atsisakyt nuo 
gynimo savo tėvynės nuo kai 
zerio, tai “Kova” ėmė šaukti, 
jogei mes einą su “social-pa- 
triotais”, jogei mes remia 
Gučkovų ir Miliukovų politi
ką ir tt. Su “KoVab pasida
vė didžiausia Isteriką.

“Kova” pasmerkė tą mintį, 
kad Rusijos darbininkai tu
rį ginties nuo Vokietijos, ko
jiai ši nesutiks taikyties tin
kamomis darbininku klesai 4^
sąlygomis. ^Tad ko ji reika
lavo? Aišku, kad ji galėjo 
reikalauti tik vieno dalyko: 
kad Rusijos darbininkai tuo- 
jaus stabdytų karę iš Rusi
jos pusės, neatsižvelgdami į 
tai, kaip elgsis Vokietija. Ai
šku taip-pat ką toks “karės 
stabdymas”, jeigu butų, pa
sekmingas, reikštų: jisai rei
kštų, kad Hindenburgo pul
kams atsidarytų kelias į Pe
trogradą, į Maskvą, į visą 
Rusiją; reikštų Rusijos su
mušimą ir Vokietijos perga-

kovo

“Naujienos” 

ir Rusijos revoliucijai ir Vo- 

jimui. O “Kova” manė, kad 
tai butų vienintele “revoliu
cinė” ir tikra 
nė” taktika,
mat, atmeta/“tėvynės gyni
mą”! Dabar tegul “Kova” 
pasako, katroje-gi pusėje bu
vo teisybė: “Naujienų” ar 

tai, kai]) dabar elgiasi Rusi
jos revoliucionieriai, tai ji 
pamatys, kad tenai yra la
bai mažai palinkimo sekti 
jos taktika. Rusijos darbi
ninkai visai neketina atsisa
kyt nuo kovos su kaizeriu, 
koliai šis neatsisako nuo a- 
neksijų, kontribucijų ir pa
našių tikslų; bet kartu jie 
neketina sekt ir paskui Mi 
liukovą, kuris nori kariaut 
“iki galo“, iki Vokietijos su
triuškinimo. O ias rodo, kad 
GALIMA GINT TfiVYNĘ 
VISAI KITAIP, NEGU MI
LIUKOVAS. Vadinasi, “Ko
va”, apkaltinusi anąkart 

“Naujienas” Miliukovo poli
tikos rėmime už tai, kad jos 
rekomendavo Rusijos darbi
ninkams tą taktiką, kurios 
dabar jie kaip tik ir laikosi, 
— pasielgė, kaip karštuolė, 
kaip nemokanti pro taut rė
ksnė, kaip isterikė.

“Isteriškosios mokyklos” 
bėda yra tame, kad ji ne tik
tai nuolatos daro klaidas, bet 
ir nemoka iš tų klaidų pąsi- 
mdkint.

Partijos Žinios
BEZOLIUCIJA REFE

RENDUMUI.

Priimta Cook apskričio, III., So
cialistų Partijos 28 wardo sky
riaus, utarninke, balandžio 24, 
1917.

Kadangi spcciale šios šalies 
socialistu partijos konvencija 
nutarė panaikinti Nacionalf Ko
mitetų, padalinti šalį į penkis dis 
teiktus, ir padidinti Nacionalį 
Pildomąjį Komitetą iki penkio
likos narių, renkamų po tris iš- 
kiekvieno tų distriktų* ir

Kadangi šitoks patvarkymas, 

dabartinis, negali but ilgam ati
dedamas, ir

Kadangi dabartinis Naciohalis 
Pildomasis Komitetas ne visame 
pilnai sutijika su Socialistų Par
tijos narių didžiuma kas del mo

Kadangi visi pripažįstame, kad 
dabartiniu kritišku padėjimu 
būtinai reikalinga, idant NrtC'o- 
nalis Pildomasai Komitetas vei
ktų pilniausiame sutikime su 
Partijos konvencijos išreikšto
mis pažvalgomis ir butų tikrais 
jų atstovais, todėl tebūnie

kytas paskelbti nominavimą ir 
rinkimą penkiolikos naujojo 
Pildomojo Komitetd narių hiu 

jau, kaip tik augšČiau minėtos 
atmainos bus referendumu pa
tvirtintos. j

Jeigu jūsų skyrius (kuopa) 
šitai rezoliucijai pritars, mulo- . 
įlėkite paremti . ją ir grąžinti 
Nacionaliam Ofisui.

Iš RUSIJOS PAJIEšKO:

a Kazys Naunčikas, Veiverių 
seminarijos mokinjrs, jieškO Sa
vo sesers, Marijonos Naunčiky- 
tes ir švogerio Petro Patiri©, pir- 
miaus gyvenusių Odesoje, gi

Noriu baigti mokslą, jgrašau 
pagelbos. Adresas: 

tavskoj gub. V. V. Učit. Semi- 
narii Kazimiru Naunčiku.

Domicėlė Tomulaitytė, Nau
miesčio apskr., Dobrovalio gni., 
Karų kaimo, j ieško dėdžių: 
Jurgio (ir Povilo TriuŠkauskų, 
brolio Girdausko ir sesers Mali
nauskaitės. Visi gyvena Ame-

JanusniČiu, Kemežiu. Ameri
koje ir giminių bei pažįstamų 
prašo atsiliepi i ir pranešti apie 
save ir šeimyna. Simus Edvaf- 
das ir duktė Juzė tarnaują Že
mietijos Sąjungoj. Jų adresas:

Minsk, Petropavlovskaja uL 
50. Zemskij So juz.

....— J---------K--...

PavydėtUH klerikalams 
laikai.

Motera ir vaikai Pattorsono, 
N. J., fabrikuose 1832 metai# 
pradėdavo darbą nuo 4:30 va
landos ryto. Be to, kai kuriose 
vietose darbininkai turėjo mo
kėt 4ani tikras pagalves bažny
čiom užlaikyti, ir bažnyčios lan
kymas buvo priverstinas. J# 
tik pastebėdavo, kad kurs nori 
darbininkas nesilanko nedėldie- 
nfcna bažnyčion, jis būdavo pa
šalinamas iš darbo.

k‘. j Z v

til'll
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SAUGUMAS BANKO
yra labai svarbus. Kiekvienas 
geidžia padėti savo pinigus 
ten, kur ,hj saugumas yra pil
nai užtikrintas. Lietuvių Vai
si i j i n is Ba n kas—U NIVERSA L 
STATE BANK—yra ypatingai 
saugus, nes ture didelį kapitula 
ir perviršių, $225,000.00, ir yra 
po Valsti.jinės Valdžios aštriau
sia priežiūra.
Taipgi po užžiura 15 gabių ir 
išlikimų direktorių, išrinktų 
per Banko .šėrininkus, kurių 
skaitlius siekia virš 500 as
menų.
Šis Bankas daro a beiną ban
kinį biznį visuose skyriuose.

PAflANKUMAS BANKO
taipgi yra svarbus, nes galima 
atliekamus centus be jokių 
trukdymų tankiau pasidėti ar
ba atsiimti priėjus reikalui. 
Lietuvių Valstijinis Bankas— 
UNIVERSAL STATE BANK— 
suteikia kiekvienam tą paran
kamą, nes tris syk ant savai
tės, l’tarninkais, Ketvergius ir 
Subatomis, Bankas yra atdaras 
iki 8:30 valandai vakare-—to
kių būdų atsitraukimas nuo 
darbo yra nereikalingas—kož- 
nas parėjęs iš darbo gali atlikti 
savo visus bankinius reikalus. 
Moka *3.00 nuo šimto už padė
tus pinigus. Nuošimtį išmoka 
Sausio ir Liepos mėnesiuose. 
Daro paskolas, sįunėia pinigus 
į Europą. Randavoja bankines 
skryneles po *3.00 metams. 
Parduoda laivakortes važiuo
jantiems Rusijon ir kitur.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street

Kampas 33čios Galvės. -
k.... ........................        ......... ...........

I Raumatiznias Sausgele. į

i
Nesikankykite savęs skaus- 4 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, | 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
—raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę J 
ir dažnai ant patalo paguldo. 2

| CAPSICO COMPOUND mo- ! 
X stis lengvai prašalina viršmi- n 
£ nėtas ligas; mums šiandie dau- 4 
J gybe žmonių siunčia padėka- A 
X vones pasveikę. Kaina 25c, J 
J per pačią 28c.

I Justin Kulis J 
į 3259 S. Halsted St., Chicago, III. |

Knyga .“ŠALTINIS SVEIKA- f 
f TOS”, augalais gydyties, kai- 1 į na 50c.
1FTMPT ^larT ’Sslcrv

Tegul mažos išlaidos del virimo 
sumuša augštas pragy v. kainas 
Kainos beveik visko, ką tik jus perkate, vis kįla au- 
gštyn ir augštyn—apart gaso. Šildomieji ir virtu
vės pečiai, kaip ir viskas padaryta iš metalo, taipgi 
brangsta.

Sutaupy
kite $9 ant 
šio virtuvės

pečiaus

DABAR
įstatam®

(Tiktai $3 įmokėt 
ir $2 j mėnesj per 
15 mėnesių, $33)

Veikit dabar pakol karės kainos nepakilo 
Mums pasipirkto, kainoš pašoko* Remianties ŠIANDIENINĖMIS 
išdirbėjų kainomis,, šis virtuvės pečius paprastai turėtų parsiduoti 
už *12 vietoj musų kainos — $?3. Sekamas pabrangimas artinasi.

šis vienokis pečius kainuoja apie $50 arba daugiau, 
kuomet dabartinis papildymas išsisėmė.

šis pečius yra pavyzdingas Composite Clark Jewel, ypatingai už
ganėdinantis nežiūrint į kainas, su dideliais pečiais. Kepimui pe
čius, 18x18x10%- colių, talpina 12 vieno svaro duonai blekes. Mėsai 
pečius, 18xl8xW2 colių, pritaikant kepsniams, paukštienai, taip- 
pat ir bifstekui
Diurįs ir šalįs emaliuotos porcelčnu; deginimo dėže ir spirgymui 
bleke emaliuotos pilkai, šis pečius užsidega pals ir patalpinamas, 
sujungiamas ir atskiriamas dykai. Pamatyk jį ŠIANDIE vidur- 
miestyje arba skyrių sankrovose.
“Mažos išlaidos del virimo” Ponios Helen Ruggles, Šeimininkystės 
žinovė, duoda paaiškinimus. Telefonuokite, ateikite arba rašykite.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Peoples Gas Building. Telephone Wabash 6000

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

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dyrno, y ra.mano speci
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

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

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, fuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai."
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

Atsargumas ir Greitas
Važiavimas

PERKROVIMO sryties įstatymas, kuris įėjo į galių nuo 
1-mos gegužės dienos, prižada aprūpinti didesnį sau
gumų gatvekarių pasažieriams.

“Perkrovimo sryties” žymės yra padėtos ant visų kampų, 
kur pasažieriai turi įsėsti arba išlipt paskirtuos distriktuose.

Vežimams nebus leista pravažiuoti tas srytis, kuomet gat- 
vekariai stovės persėdimui arba išlipimui.

“Prieš-stoviniavimo” įstatas, kurs taipgi įėjo į galę gegu
žės 1-mų dienų, uždraudžia stovėjimų arba stoviniavimų prie 
kampų gatvėse, kur gatvekariai važinėja vidurmiestyje. Va
landos laike kurių stoviniavimas arba stovėjimas, apart pri- 
krovimo arba iškrovimo prekių arba persėdimo pasažierių, y- 
ra uždraustos, yra nuo 7 iki 10 vai. ryto ir nuo 4 iki 7 vai. va
karo. 'S’;

Perspėjimas stoviniavimo sukimštame distrikte laike grei- 
tųjų valandų palies įvairios rųšies vežimus.

Abelnas užlaikymas tvarkos reikalavimų suteiks kiekvie
nam naudų.

Automobiliai, trokai ir kitokie vežimai, taipgi ir gatveka
riai' pervažiuos vidurmiestį su didesniu greitumu, ir* pasažie- 
riai naudosis daug didesniu laipsniu saugumo negu pirmiau.

- J, - t _ '

Chicago Surface Lines
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Skaitytojų 
Balsai.

Moterų mieros

COFVRIOHTt*

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

ŽMONĖS BE 
ŽMONIŠKUMO.

viską meile ir su kitaik gabumais 
ir išmintingumais, kokiuos tik 
turi žmoniškumas. — Taip sa
ko šventraštis ir paduoda išvedi
mus mokslas. Jeigu kas ko ne
gero padaro, tuoj aus sakoma, 
“tai jau nežmoniškai padare”, 
arba “už tokį nežmonišką pasi
elgimą, jis vertas mirtinai nu
bausti” ir lt. Reiškia, kad žmo-

mes vadinam geru, protingu, 
mielaširdingu ir tt. Bet pažiū
rėki m, ar randas pas žmones tas 
žmogiškas gerumas; ar nebus 
lik tai išvirkščiai vadinama?

bildu jis šaukiama ir teisinama.
Jeigu, mes paviršutiniškai 

žiūrėsim į žmonių darbus, be 1 
savo gilaus protavimo spręsiu) 1 
apie žmoniškumo vertę, lai mes . 
nepamatysim ir nesuprasim

šviesoj, nes dabartinių doros

moralybes reformatorių skelbia
mo žmoniškumo nėra. Išeina

tą, lai tas yra dora-žmoniška, 
bet jeigu tu man — lai jau, ne
dora. Tokį doros išpažinimo

laukiniai žmones, lik skirtumas 
tame, kad laukiniai žmonės lo
kių moralybę viešai išpažįsta, o 
dabartiniai durininkai slepia tai 
po veidmanybės ir apgaulystės 
skraiste,. Eisime prie išvedimų.
Pirmiausia paimkim pavyzdį iš 
Europos kariaujančių valstybių.1 
Štai talkininkai smerkia tento-

I 

mis už nežmoniškumą, kam jie 
užgrobė ir nori pavergti m a- ‘ 
žąsias tautas, bet jie, jtalkininkai, 
skaito už gerą daiktą iir žmoniš- 
kmną tai, kad jie patįs turi pa
vergę mažąsias tautas ir žmo
nes. Arba vėl. Dvasiški j a 
smerkia su didžiausiais perdėji
mais net|ikinčius žmones, jeigu 
jie ką negero padaro, bet už lai, 
tikinčiųjų, padarytas didžiausias 
niekšybes, jie netik užtyli, bet ir 
apgina. Arba vėl. Biednas 

(Seka ant 6 pusi).
M,tu., . ................. ................. . yi„,i ligi,jį,„į|

HALSTED. 201* ST’S 
CANALPORT AVE

Reikalaukite Klein Bros, 
stempų 1 pilna knygutė 
verta $2.50 grynais pini
gais arba $3.00 tavorais

Geriausias botu supirkimas šiame Sezone
New Yorko dirbėjų visų sandėlį Moterų ir Merginų kotų, 

vertų iki $12.50 pardavimui po

$6.97
Supirkiman priskaitoma pasiūti sampebai, susidedu iš puikių

Merginų mieros 
14 iki 20 metų

VILNONIŲ POBLINO KOTŲ, PRIEDANGŲ KOTŲ— 
NAUJI KVALDUOTI IR VISI VILNONĖS SERGES

padaryti pagal naujausią madą, kaip tai su diržais modeliai, 
empire effekto, ir didelio kalnierio stailės, 45 iki 48 colių ilgio. 
Tamsiai mėlynos, geltonos, žalios ir Copenhagen ir juodos.

Tai yra pasekmingas pirkinys del jųsų ir del musų.
Apmąstykite pirkimą $10 ir $12.50 kotų—tiktai kuomet 

jus jų reikalausite po $6.97.
.   ’     — i     —■■■■   —-    ■■■'         *     i iii 

Puikus rakandai del namo už prieinamas kainasir lengvus iš 
mokėjimus kuriais galima lengvai juos nupirkti

r

SEKLYČIOS SETAS.PO 69.75.
Tikra skūra apmuštas Seklyčios setas. Kertuotai pjau
styto ąžuolo, mahogany arba amerikoniško /K
riešuto ............................................................ mJOO# b w

Grynais pinigais arba lengvais išmokėjimais.

liais tvirtais pasto

KOMODOS $29.50.
Puikios komodos—

VE1LOKIMAI MATRACAI $8.98.
’Lyros sanitarės valos veltiniai matracai,
15 svarų sunkumo, puikiais ap- (T g 98

ge

Lengvi IšmokėjimaiLengvi 1 mokėjimai.

COMBINATION
STEWART ANGLINIAI

t 
i $69.00.

Sudėjimas geriausios ge
ležies ir pečius yra ex
tra didumo, 4 skylės del 
gaso ir keturios anglims, 

ai.

BA Sk 8 Ii ABI Namus, Lo- 
IVIAII1AU X"vlX 
valstijose. Turiu išmainymui 
daugelį labai geru Mamų ir Far- 
mų su gyvuliais ir be. Taipgi ir 
parduodu visokias nuosavybes 
visur. Norinti pirkti, parduoti 
ąr mainyti rašykite ar ateikite:

Subatomis Ir Medei.:
w ILuAUUAd 3151 S.Halsted SI.

Citizens State Bank
-MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visiškų 
saugumų ir mokės 3% už jųsų pinigus, ši banka y- 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visiškų saugumų/jos depozitoi’iams.

I

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan- 

j čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.
Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 

į žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
*■ giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo 
i

' -■ — r -r-Į* vj-.r.'TiT:■ .-i

PASIRANDAVO.JA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

1! ' ‘ < . '11 į .

v. . ■ , ' '" -

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

į |-|U-- - ■ - Į rn, , _k- _ ; |U

f l
į IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS

SVIETO DALIS

"" =. . . . . . . . . . ; . . . . .  =

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

| JOSEPH C. WOLON f 
.J. LIETUVIS ADVOKATAS S
A Ruimas 902-904 National Life Bldg., W 
W 29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
Y Tel. Central 0390-6^91. Atdara: Utar- A 
q ninko, ketverga ir subatoa vakarais nuo V
V 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T•r 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III. A A Tel. Humboldt 97. J

Kas mane išgelbėjo nuo varginantiq llg"Ql 
Salutarae Bitteria. Al per praeitu* 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mala! tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
mari daug nesthajjumo —- atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, n-iiimtis, gurj« imtis vidurių Dieg
liai suimdavo po krutinę, Bonuose ir atrėnoed. 
Niekur ai negavau pagelbo* del *atro'rvefltato* 
Bet kada afi pradėjau reilpdautl ftUvUtra* Btik 
tari* ir Saiutura*. Retfulaatria, del mottora, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
!•>>: h’i> ; / Mnn|,.i \l4.i-.n. )’< r 6 mėnesius tdl
k«vo paveiks^ nebegtihu paUnt ir palikau 
laiminga naudodama Balutarajs bitte-ria.
na S 1,00. Galima gauti g« ) wnluoe saHunuo 

ii t. ■ < 11.o i in i.tgah gaut, j:

KAJ UJ AKAS ( JIEMICAL INSTITUTION 
turn visokių Mojarn,.

P. J, PALTIJJS'AH. J'JiOF,

1709 So. Halsted SI., Tol. Canal 6417 Chicago, III.

Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE

Jieškokite pagelbos kur turite rasti

Dr. H. 9. WHITNEY

Šimtai operai i jų vyrų ir nlvlei ų buvo prašalint* yrvitu luitu 
jhnu naujausios mados mokslišką metodų.

JciKU jus nepajietfčte nuauti papeliju nuo • avo I:<-nt<jimų ii « »’.< 
ateikite pas MANE ir patirkite tiktai, kokiai y< ra* paM-krm- ... uhk pautj 
lipos šiomis naujomis ir moderniškomis gydymo rm-1-.mis

AB JUS KENoaJE NUO
Silpnų nervų, skaudėjimo strėnų, uŽUoinnrši 
nerangumo, jautimosi sunkiu, palvo* 
gėjimo, silpnumo sąnarių, skaudulių, žahdų 
viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kak k 
durių, reumatikų skausmų, sjiuogų? Tos ii 
gėjimu nuo vieno praradimo jų sveikatos ir vtrmo.

Aft gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilankymai užtikrins jus, 
kad aš gydau nuo jmėlos Ilgos ir simptomai pranyksta AtmiiAiu. ; ad pasitari 
nuts yra visai už dykų.

Ateikite pas mane tuojaus jeigu 
pavojingas. Liga nėra užmigdoma.

tm> šiidu-. stlj.rimim plauėtų 
kaudėjirr’o, galvos svaigimo, aptemimo rc- 

Kafaro. Lašėjimo j gerklę, skausmų 
apsivelusio liežuvio, užkietėjimu vi- 

daug kitų tankiai yra pirmu pnvrr
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* Mes Išrėdysim Jūsų 4 Kambarius su Geriausiais f 
Kakandais už $35 likusius ant lengvų išmokėjimu i 

. Nejieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes tu- ?
| rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų “Ice Baksų”. |
I Prisiunčiam tavorą į visas dalis miesto. ‘ |

ŽMONĖS i?E 
ŽMONIŠKUMO.

(Tąsa nuo 5 busi.).
v ' 1 1žmogelis, negalėdamas uždarbio

sisaviną kokį kepalėlį duonos, 
kad apsigynus nuo bado, tai tokį 
žmogų paskaito nežmonišku ir 
nuteisia pasitaisymui — kalėji
mai!, — nieks jo neapgina. 
Bet už tai išteisina turčių, jeigu

Viersa saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE, 

Akugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojč. 
•*»> priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposdtq 

- ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900 

V. KASPAR 
prezidentas 

JTTO KASPAR 
vice-prezidentas

VILLIAM GETTING 
prez. Getting f 

MARLES krupka 
dce-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS '

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys

F

□guma
House

Seklyčios Setas, geriausios skaros, ąžuolo arba mahogany, 3^ j 
colių frėmai, gvarantuojam, kad geriausia nešiosis skūra, šis 
setas nėra pigiai padirbtas, bet mes jį pigiai parduosim, tik už

: LEE

Plieninė lova 2 colių sto
rumo, balta, auksuota arba 
juodai marga, sykiu su geru 
medžvilnių matrasu ir sprin-

Medinė vaikam lova, labai

lyną, viena pusė nusileidžia 
žemyn, kiekvienas pamatęs

$5.35

Maža kambarinė des-

ka, ąžuolo arba maho-
gany medžio, su vienu
stalčių viduj, galima su
sidėt visi rašomi daiktai
tiktai už

Pirm, kol pirksi Pečių 
pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais

mainymo dalių, stikli
nės durįs arba baltos, vi
durius gvarantuojame 
nuo išdegimo ant 5 me-

geriausio špižo, parsi
duoda nuo

$55.00
ir augščiaus.

po $1.35 gal.

$45.95

51STC’..

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą

Kulis Furniture House
Isted Street. Chicago, III.

+<SB& »!•<■> 4‘O*H5B>*K8&

Si yra Jūsų proga dabar!
Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų 

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano special) 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje 
s nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar-

savo keblumus savo pri-

aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

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

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

dingą X-Ray mašiną; tuo- 
r jus galite būti tikrai iš

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą 1T atminkit^ 
niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. l)el parankamo mano ligonių aš tūrio 
o labaratoriją ir Vaisių skyrių/ čia aš suteikiu visus reikalingus vaisius ir išegzaminuoju kraują ir šia 
ią. Aš ne spėliojo, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, 

ką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas 
Pasikalbėjimas ir patarimai dykai.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

kuris suteiks jums pageidaujamas pa 
ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti i 
Kviečiame atsilankyti.

KASDIE 9 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOM. 9:3(1 iki 1 po piet.

Prieš pačio ofisą.

Chicago, Illinoi
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Ponas Randų
Mokėtojau
Čia tamsiai tikra proga pelnyt $1090, 
nepraleisk jos: 2 pagyvenimų naujas 
mūrinis namas.,geriausic/je lietuvių

už pusę kainos; $300 ar daugiau reik 
įmokė! arba priimsimo jųsų lotą už 
pirmą įmokėiimą. likusius namo ran-

arba rašykite mums. Mes savi-

Chicago, III.

hiAirpiq dAXso.i3o.ij

Pel. Drover 6369

DR. M. HERZMAN
CONRAD

Dr. O. Bhumthd

sižcn-ginią padaro. Panašių pa
vyzdžių galima privesti daugy * 
bę, kad parodžius žmones be 
žmoniškumo. Bet užteks ir

suprasli kiekvienas, teisingai 
mąstantis žmogus, ba toks 
“žmoniškumas” yra daromas 
nuo didžiausio, apkartina volo 
valdono, iki mažiausio paverg
to žmogaus. Tai yra bloga ir 
pikta gyvenamo arena.
tokiai nuožmiai žmonių minčiai 
viešpataujant, gyvenimas darosi 
vis sunkesnis ir pragaištinges
nis, nežiūrint to, kad mokslas ir 
išradimai aukštai pakilo. Kodėl

nėj, kurioj civilizacija taip aug- 
štai pakilus žmon/ų dauginus 
vargsta r žūsta, negu fedoalizmo 
laikuose? Todėl, kad
mokslą ir darbą panaudoja ant 
nenaudingų daiktų dirbimo; ant

šiandie

pasiglemžę sau, jie juos kontro
liuoja ir • naudojasi. Ačiū to

li m surėdymui 
išnaudojimui, ir 

nežmoniš-
Viuna dalis, .mažumos

ir biaun’am
gimsta pas žmones 
kuinas.
dalis, žmonių, yra nežmoniška

liesas ir
džiai slegia ir žudo didesniąją 
žmonių dalį —darbo žmones. O 
lie dnrbo žmonės yra nežmoniš
ki todėl, kad jie duodas save pa
vergti, apmulkinti ir paskui ei
na skersti viens kitą: 'naikinda
mi gyvastis, jų pačių sudėtą tur
tą. Tiesai yra kelinta dalis 
žmonių, kuriuos galima pava
dinti žmoniškais, bet tai maža 
dalis. Jie naikina visą piktą ir 
barbarišką nežmoniškumą. Už

nyli tikrą žmonišką gyvenimą', 
jie yra aršiausiai persekiojami

kų “dorininkų”, kurie skelbia iš
virkščią “žmoniškumą.” Bet 
nežiūrint to nuožmaus plakimo, 
jų skaičius greitai auga. Juo 
loti n, tuo daugiau Atrbo žmonių 
atsitraukia nuo nežmoniškumo, 
o prisideda prie žmoniškumo ir 
neša raudoną vėliavą su obalsiu: 
“Darbininkui visų šulių vienyki-

Tie žmonės yra socialistai!
Kokį išvedf iną galima padary

ti? Išvedimas toksai, kad da- 
bartiniamc^určdyme, žmonės 
neturi to žmoniškumo, kuris 
jiems yra duotas. Kaltininkai 
lo viso yra: perdidlelis turtas ir 
neturtas, perdidelis godumas ir 
nesupratimas, perdidelis mulki
nimas ir žiopsojiiUas. Tie visi 
Dcrlekliai ir ncdalekliai atėmė
is. žinomų

kūmo ir skelbia solidariškumą 
tarp darbo žmonių.

Imant alidžidn viršminetus iš-

V? F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
sckr. Turk Mnfg, Co 

OTTO KUBIN 
Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilee Co. prez. Atlas

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

vice-prez. Nat. City Bank.

nA5TER^ffi)5Y5TEH
Puikinusia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus Žinovu i tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir go
daus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus 
mokysitės. ’

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kąsnicka, principalas.

416-417 Prieš City HalL

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

REIKALAUJI AKINIŲ
JeigM kenti galvo* akiuidėjimii,
Jeigu nuolatoN Tau ašaros krinta Ii akl<,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau gkanda akya, 
įskaitant raidės auaįbėga | kruv<, 
apauda rodosi Tau dviguba* . 
turi uždegimu akim, 
tau skauda akys skaitaat arba aiavaa^ 

reikalingas akiniu.
Duokite sužiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi mąta įęg. 
tyrimo Sv. Vmtekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig J««i? 
eMuitti padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

.JOUW J. SMETANA
Zklcluj Specialistais!
IRMYKIT MANO UŽBARA.

m oi įsoijrrH a.ishi^xusi.o avė.
Mampas 18-toa gatvės Ant PiaiCa Aj»tiek<m 2-ras *6^.
Valandos: nuo C’ ryto iki I va, Nedaliomis nuo R rato iki 12

Tel. Canal 533k.

Mal proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORK8PONDKNCIJINIB BKYRIU8.— KUkvUnw gaJh Mmaktt 

laimi y relini rhvo jihhiuoh* ii lekcijų • u t* te y tu

American ‘Jclioo! 
o! Languages

Aj®er)koul»0 
Mokyki* 

<-

DYKAI
ChtOACOJllIHOU

tWWJ^WVfl®

ypnč tam tiknlui. Ši* kurna# yr»i labai paranicua hlakvianam. 
kuria nori srreitai iimokti Anglų kalbos, bet netari proiroa law- 
kytioa t mokyklą ypatiikai. Geresniam peraitikrinimuŲ rtna- 
Čmm« Kiužiai iliuftruolq, nu daukdiu x>ani*hlnjmų KATAIjOO* 
DYKAI. Raityk laiik* tuojau*; iuiiėk dvi marku priaiuntiwwl 
KATALOGO.
KLEBU BKYRIUH. — Tiems, kuri* irali pribūti 1 <a»«-
kykl’t ypntifthai, turima dienim-n h vakarine* Mokina
m« daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesosa Irsi turi
mo atskirų kursų, Nutaisytų musų pačių del pradliamoba&ų 
greitam iimokinimui Anglų kalbos. Daugiau •npiMotantiwn*. 
turima GRAMMAR ir HIGH BCH(Kl)Ąskyrius 

Viską* aiskinsm* Lletavlikal
mokyklos : 731 W. 18th Ht., ir 1741 W. 47th «L

* Laiškus adremioklt: A>ueric»»> School of Languages, 1741 W*»t 47th HL., ChR*B««.

Aktišerka
A. V idikas

» i •« 11 t k I a t r m ii * 1 I ir a 1 . *

rirs..
ihdp.nwj .Akušerijom Kohgijj); ilgai prak- 
tikavnsi PennBylvnnijos JlonpitaleHe ir 
Phihidelphijoj. Paakiningai palarnau 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod<

Bgosr molcrimg ir mergt- 
Houm, Kalbu Jiclpviškai, an gliškai, Fa
liškai, lenkiškai ii alavokiškai.

Gerai lietuviams Žinomus per 16 me
lų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VAI,ANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3 112 S. HiUted Street

VALANDOS: 8- 0 ryto, tiktai.

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
irijs ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiaušius dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
Pigiąi.

SI., šalę Mildos 
teatro.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re- 

| gėjimas.
r Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga jiorna atkrei
piama į vaikus.

9 ryto iki 9 vakare; ncdėlio- 
12 dieną.

Valandos: Nuo 
mis nuo 10 iki 
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St.

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

Chicago, Ill,

73 y CHICAGO.

žmones be žmoniškumo.
M. Ponis

Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte 32 st. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moterišku, Vyrišku* ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yhrds 687.'

Kometa ž° *1*
| «3«’!Ub ,-lS P» H»H ’S SIES | 
K sbJ8jiuįu3 jį sulupau Ž 
’ SI1IYM IN >f T “MG I 

A MNOHcKUI&IJL 017,LZ SUIT

Specialistas iš

WISSIG,
Seno K rajaus

GYDO VISAS LIGAhTVYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfi.JUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, pinučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinuj kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti -negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką. jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dnugclj metų i» 
išgydo tūkstančius ligonių. Paturimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedelioms ik; 12 dieni; 
1900 BLUE ISLAND AVE„ kampas 1.9-tos gal., viršuj Hankow. Tel. Canal 32*3.

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroe
CARR BROS. WRECKING CO.

| 3003-3039 S. Hoisted St., Chicage, U|

Bankos priklausančios prie CM- 
cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį į melus, Clearing Hous* 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaifomi, notos, bos
niai, moftgagei ir kilos apsaugos pen- 
žiuriamamos ir pąlikrinarnos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta* 
Abejotina tvarka arba atsargumai 
yra ncdaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisha, 
lai yra ženklas jo abejotino stovio^

'Liktai tvirčiausios ir saugiausio*-.. 
Lankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirsas 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
Jkrutijo. Reikalui esant, Clearim| 
House bankos viena kitai pagelbsti.

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

Ji taipgi yra po valstijos prieiiw- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas inetą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankdje yrtl 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukse 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bon dus po §Į0().OO ir $500.00

Šis bankas yra atsakančiausis lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenki*- 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,000.il.

'Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedeliais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Wi I. Ii —

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. Kieki!***# 
gali juos turėti. $5 iki S2HM 

Moters ar merginos, ar vedę šdi 
pavienios, senos ar jauno* 
Mes skoliname del Stocky 

šapos ir dirbtuvės darbininku ffSh 
Ježinkclio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom-a » t 
minutes.

Paskola ant rakandų — t M 
landas.

Mes taipgi suteikiame pask«^ 
ant pianų, sankrovos 
arklių, vežimų, 'apdraudė 
šių ir bile kitų užtikrinii 
nepaisome ką jus turite 
jus uždedate, mes norim 
jums kad musų mokestis maitai 
šia mieste. Tas yra dellCb 
turite veikti su mumis. Me* >*!>. 
čiame jus pasiteirauti musų eft* 
manymu, patirti, kad mes pa»***r 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted 

Kampas 47-tos gtv., 2-ra#
Telephone Drover Žilti

„k, Mes parduosime visiems.

® Lcviiiili;;! Fminbiių: Cupply Ov

t

uku Ii

Calvacura— 
ir knygute 

Apie Plau- 
iauketc its- 

atspaustą k upon
skt t< fcjunclen.

PIRK SAU visas Plu»r.bavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

“ T eisybf: 
kus.” ]

•J-

JUS GAIETE 1SAUGITI

PLAUKUS
—%. Pasekmingas, moks—

/ a Hškas gydymas dykai 
A. ft del vyru Ir rnoteriu-

Ar slinka jums plau-ySBfl M) kai?
V'jl IfIZ Ar pražilę Jusu plau- 

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

11. > z . ■

■ dedi pliku?
Ar kenkia kas JM

PrlcS gydymą, aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės aps&u- 

Kuot! jos. Vžsakykete Huostrota kny
gute jusu prlgemtą kalba:

“TEISYBE
Parašita europos

1637 W. Division St., Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

-i'OtS’ ’/W- ■?

odos 
Flin

Ket 
(DI/YMAB PYKAI.

i
HcStoje ;-3vaite.

uxh)a' laHGJMToky, H< > 431, Union* 
K Y.
UNION LABORATORY. a

> Box 481, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamai 10 centu del apmo— 

liejime knŠtu persiūt lino, meldžiu iššlu
oti rota tojaus jusu dolerine degute C«r- 

• vacurji N. 1 Ir knygnt<-‘ “Teisybe AfH® 
Plaukus.” (Pasiuskcte eykiu kuponą m 
jusu. smtražu.)



Subata, Gegužės 5^

Teatras ir Balius l,L'"ll/i" 5-|l*17
Rengiamas

Lithuanian Improvement
...........—~ tt Subatoj

and Benefit Club
1*1*11 . .............................  .............................n >(

CHICAGOS ŽINIOS
Iš ROSELANDO 

IR KENSINGTONO 
STREIKŲ.

Kaip jau seniau buvo rašyta, 
balandžio 5 d. lietuvuii, bučernių 
darbininkai pradėjo streikų. 
Taip streikas iki šiolei vis ir tę
siasi. Kovojame už sutrumpini
mų darbo laiko valandų.

Streikan išėjom veik visi dar
bininkai. Skebauti pasiliko lik 
tūli bučernių bosų broliai, kaip 
antai
šitie paukščiai yra didžiausi at
žagareiviai streiko judėjime ir 
visam kam pirmeiviška jie viso
kiausiais budais priešinasi, šmei
žia socalistu kalbėtojus ir tt. Jie

................ . i . i i

įžangų imta po 10 centų, bet pu
blikos atsilankė tiek daug, kiek 
nei netikėta. Kiekvienam atsi
lankiusiam buvo duodama laik
raštis “Kova.” Scena buvo pa
puošta raudonu kaspinu su už
rašu. “Visų šalių darbininkai 
vienykitės” Kalbėjo A. Montvi
das.

Savo nuoseklioj kalboj jis 
a p įpasakojo darbininkų šventes 
reikšmę. Ragino visus stoti į

arba K. Paskui dainavo mišrus ir me
rgaičių choras. Dainininkės bu
vo visos baltais drabužiais pasi
rėdžiusios, raudonais kaspinais 
per kratines. Tokus pasiredy-

pijonįs ir priklauso prie klerika-

musų buvusių draugu, kurie su-

Po to pasakyta monologas 
"SufragistČ”, ir deklemacija. 
Atliko viena LSS. 4 l<p. nare.

Laisvas Kareivis.
skelianti. Jeigu jie nesiliaus to 
darę, tai, matyt, priseis paskelb- GEGUŽES PIRMOS

DIENOS PRAKALBOS

boseliai
pasikvietė boisus (vaikus) tal
kon. Mane jų pagelba vaiyti 
darbų toliau. Tėvai tečiaus ta- 
JK> persergėti, kad neleistų savo

gegužio 2 d., semaicio
1750 So. Union avė.,

kalbas paminėjimui pirmos die
nos darbininkų švėn-

nepak kuisys musu perspėjimo,

pas’rihL’ Tegul visuomene (ži
nos, kokie nevykę yra tokie tė-

Pirmas kalbėjo drg. J. Šlajus. 
Aiškino jis apie franeuzų revo
liucijų, kaii> pirm revoliucijos" 
Francijos darbininkai buvo po
nų, kunigų ir karaliaus spau-

“EXPROPRIATORIUS”
Suloš L. S. M. RATELIS, Roseland, 111. Dainuos L. M. D. “AIDO” CHORAS

J. Stančiko svetainėje
205 E. 115th St. Kensington, Ill.

Inžanga 25, 35 ir 50c ypataiPradžia 7 vai. vakarė.

Scenoje stktOma dviėjų aktą farsas—

LIETUVIAI ir LIETUVAITĖS:
Visi esate kviečiami atsilankyti ant šio vakaro, kuriame apart dainų ir 

visokių pamarginimų, gabus lošėjai L. S. M. Ratelio, suloš labai juokingą dvie
jų aktų farsą “EXPR0pIŪA3'0RIUS”. Kiekvienam patartina atsilankyti, nes 
panašus Vakarai retai pasitaiko pamatyti. Nei vienas nepraleiskite šios progos.

Pfognamui pasibaigus, bus įvairus pasilinksminimai.
Visus kviečia RENGĖJAI.

įlinkai buvo atkaklus ir nieku c
budu nenorėjo sutikti išpildyti 
musų teisingų reikalavimų, tai 
mes jiems paskelbėm streikų. 
Bet jie iš savo puses paskelbė

streikas toks: nebeiti rinkti ič 
nebevežioti po stabas, šitasai 
paskelbimas pasirodė labai no 
malonus kostumieriams. Ypač 
gi vargo delei to priseina pakelti 
moterims, kurios tur po 3—4 
mažus kūdikius ir negali ateiti į 
sankrovų, labiausia kaip kad 

bartniu laiku, kuomet daugu
ma kūdikių serga.

Bet moters taipjau nesnau
džia. Jos visur, kur tik susiei- 
damos, tariasi, kaip čia joms pa-

vininkus. O daugelis moterų 
•jau ir dabar streikuoja. Nebei
na pirkti į tas krautuves, kurios 
nepripažįsta darbininkų unijos.

Dauguma bosų jau susirūpinę, 
kaip čia atgriebti senobinius ko- 
stumierius ir pataisyti savo 
smunkantį biznį. Tai ve kaip 
bosai atkakliai besipriešindami

paskutinį grašį, kaip išnaudota* 
juos nepakeliamais mokesčiais 
ir 11., ir kaip pagalios ačiū re
voliucijai darbininkai pasiliuo- 
savo iš vergijos.

Tolinus buvo nurodyta, kad 
nors Francijos revoliucija * at
neša darbininkams palengvini
mų, bet jį toli gražu nepanaiki
no išnaudojimo. Francijos re
voliucija tik pastatė prie valsty
bės vairo vietoj kunigijos ir ka
raliaus su bajorija, buržuazijų, 
kapitalistus. Darbininkų tikslu 
dabar yra nuversti buržuazijų 
ir paimti valdžių į savo rankas. 
Darbininkai dabar ir kovoja už 
tai, įvarydami pasibaisėjimų 
buržuazijos tarpe. Pirmoji ge
gužės yra darbininkų kovos šve
nte.

Viešpataujančios klesos už tų 
kovų persekioja darbininkus. 
Darbininkams prisieina nema
žai nukentėti. Štai 1916 m. Dr. 
Liebkneihtas buvo įmestas ka
lėjimam Dar žiauria elgtasi su 
susipratusiais darbininkais Ru-

Draugo Dundulio kalbu per
darė didelį įspūdį į klausytojus. 
Jo kalba buvo aiški, nuosekli. 
Širdingai ačiū kalbėtojui.

Prakalbų kliuisęs

Ajpie parapijų 
komitetus.

Nesenai teko-susitikti su vie
nu parapijom!, gerai pažįstančiu 
bent Cicero parapijos reikalus.

Išsi šnekėjom. Tatpc kitko 
paklausiau, kaip tai atsitinka* 
kad didžiiuha kokios nbrš lietu 
vių parapijos narių, būdama 
priešinga sauvaliui, šeimyninka- 
vimui kunigo visuose parapijos 
reikaluose, išrenka į bažnyčios 
komitetus visgi* žmonės, kurie 
yra pilniausi kunigo pataikūnai.

—Kaip tai gali būti? — pa
klausiau aš ji).

—Matai tamsta — atsakė ma
no parapijonas — rinkimai pas 
mus buna ne tiesioginiai, bet 
dvilaipsniai, panašiai kaip į Ru* 
sijos durnų kad būdavo renka
mi: pirmiausia valstiečiai iįšritoks 
savo atstovus valsčiuje, paskui 
tie atstovai pavieto mieste iš
rinks iš savo tarpo atstovus į 
gubernijos miestų* o jųu tie iš 
savo tarpo išrenka keletu, kurie 
ir važiuoja Petrogradan.

— Ar. parapi jonų komitetai 
renkami panašiai?

— Jei ne visai, tai bent iš da
lies.

lipk tamsta s tokį Cicero. Pa
rapijiniame mitinge išrenkama 
12. kandidatų į bažnyčios komi-

nįs visuomet pasitaiko kunigo 
pataikūnai. Iš tų gi 12 kandi
datų vyskupas paskiria tuos tris 
kunigo pataikūnus į bažnyčios 
komitetų.

— Ale iš kur vyskupas žibo,

pataikunai, bet ne anie?
—Aha, iš kur? — Nagi kam 

kunigas butų, kad nepasakyto 
vyskupui, kokius iš kandidatų 
jis norėtų turėti bažnyčios ko
mitete.

—Taip kaip kitaip. Tai taip 
ir atsitinka, kad parapijiniame 
mitinge galima išrinkti devynis 
gerus parapijoms, o du tris pa
taikūnus — ot pamatysi, kad 
pataikūnai ir liks bažnyčios ko
mitete. K

Vadinas...

bažnyčios komitetų ištikimi pa
rapijai žmones, reikia* idant vi
si kandidatai butų geri, gerbia
ntis save žmonės, kad nė vieno

ŠIOJE NEDĖLIOJĘ

Gegužio-May 6 d„ 1917

Scertbje statoma

BIRUTE”
CM. Petrausko Melodrama ___ ------- .------- -------------------------------------- ~

Dalyvauja geriausi artistai: p-lės M. Rakauskaite “Birutės” rolėje, S. Staniuliutė, A. žemaičiutč, pp. P. Stogis, P. Jakutis, J. Stankevičius 
K. Sarpalius. ‘

Didelė Orchestra. Didelis ‘Birutės’ Chor. Puikus Balius
............................. ............ m iiinw 11 ■*«■«

Todėl atsilankykite patįs ii' ūžkvieškitė savo draugus. Pilnai busite patenkinti gražiausiu šio sezono vakaru. Kviečia visus “Blrtft# 
Pradžia 7:30 valandų vakare. Tikietai: 35c, 50c ir 75c.

. .... ............... .. n ...........       i* .................

Karė dar ilgai 
gali Užsitęsti.

Gerard, buvęs Amerikos am
basadorius Berime, vakar kalbė
jo jo pagarbai surengtoj Čon- 
gres viešbutyj vakarienėj. Ji
sai užreiškė, kad Vokietija da 
turi duonos užtektinai sulaukti 
naujo rugiapjučio. O sulaukus 
ir vėl galės karę tęsti. Tokiu 
budu, anot Gerardo, karės galas 
dar gali būti toli.

.u___t. ■

Kareiviam uždrausta 
saliunus lankyti.

Kapitono Moffet įsakytoju, 
nuo vakar dienoą nė vienas mo
bilizuotųjų į Suv. Valstijų armi 
jų ar laivynų kareivių nebega
lės užeiti į galiūnų išsigerti. Pra
sižengusius prieš tų įsakymų ka
reivius laukia kairės teismas ir 
bausmės, kareiviam taipgi už
drausta, nešioti' civilių gyvento
jų drabužius. ( .,

JaU prasidėjo 
persekiojimai.

Chicagon atgabenta iš Auro
ros tula's Heinrich Orthmann 
(vokietis), kurs rašė priešingus 
Suv. Valstijų- valdžios politikai 
straipsnius. Orthmann čia bus 
laikomas policijos priežiūroj ko-

Indiana Harbor ir 
Apielinkčs Liėiuviairis

Teatras, 
prakalbos ir 

Šokiai.
Rengia L. S. S. 120 kuopa 

Valparaiso Mokiniai scenoje 
stato 2 veikmių komedijų*— 

“GUDRI NAŠLĖ”
SUBATOJ, Gegužio-May 5, 
Piradžia lygiai 7 :30 vak vata 
T. I. YVANOVO SVETAIN. 
2101 Deftdor St, kerte 137 st.

Indiana Harbor, Ind.
Veikalas “Gudri Našlė” yra vienas 
geniausių perstatančių Rkrąjį atsiti- 
kinin Lietuvoj, kaip gudrioji našlį*— 
Mėnciehė apvylė savo jaunikį Bitę 
su rubline puodyne. Po perstatymo 
kalbės medicinos studentas sveika
tos reikale, ir todėl kiekvieno yra 
pareiga išgirsti kas sveikatai ken
kia. Po teatrui bus šokiai; grieš ge
ra muzika, prje kurios, galėsite pasL 
Šokti ir linksmai laiką praleisti. -

Taipgi bus lekiojanti krasa. 
Inžėnga 25ę ypatai.

Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

...... ..... .............*.. . ........... ........ . ........ ........»

pėlhyti žmonių “kvotenikais.”
Todėl “Naujienų” skaitytojai 

tegul buna atsargesni ir nesi
duoda savęs išnaudoti “vy

čiams.” SPLS.

Pirmas šių Metų Piknikas
Rengife

LIETUVIU SĄJUNGOS 
NĖDĖLIOJ, Gegužio-May 6,1917

GEO; M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 11 Vah ryto. , Įji&inga 25c porai.
■ .M,...,... .... • . . : .

Važiuokite bile kokiais karais iki 22-rai gatVek 22-ros gatves karais iki 
Ogdeii Avė.; paskui Og'den karais iki sustos. Nuo čia Lyons karais iki 
daržui. kviesti kOMTjrnFAS.

“Salaputris” Scenoje
Bengia ’ *’• 4 u-rti h

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinis Khubas
NEDĖLIOJĘ, 6 d. Gegužes-May, 1917.

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 6 vai. vakare. I^oBiittas lygiai 7 VM. Inžanga 25c ir 35c. 

PU Rerstatymui. Linkimas Balius
Draugės ir Draugai: Nepraleiskite šį vakarą, nes bus linksmas ir 

juokingas. Veikalas “SALAPUTRIS” pats už save atsako savo juokin
gumu. Taigi seni ir jauni, nepraleiskite progos nepamatę “SALAPUTRI” 
Meldažlo svetainėje. Po perstatymui puikus šokiai iki vėliimo. Mužiką 
pirmos klesos p. F. JEREGKIO. Kviečia KOMITETAS.
■ llį 1   J. t >  V _ ,         I.ii.Ai.i^iM  

Agituoja mažiau 
valgyti.

Kapitalistų laikraščiai (Tribu
ne) jau pradėjo agituoti, kad 
šios šalies gyventojai mažiau va
lgytų. Girdi, tatai bus naudin
ga ir sveikatai, ir protui ir ki
šenini. Da tokių pamokų tik 
truko.

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJOS RĖMIMUI.

Pirmutine krautuve, kuri pri
pažino musų teisingus reikalavi
mus, pasirašydama po sutarčia,’ 
yra Lietuvių Vaisbiško Susitel
kimo krautuve. Ji randasi se
kamu'adresu: 301 E. 115 St.

Po sutarčia su lietuvių bučer
nių darbininkų unija pasirašė 
dar sekami bučernių savininkai:

J. Kuchinskas, tOlth St. i/Mi* 
chigan avė.

A. MalkevicZ, 135 E. 107th St.
J. Kisielius, 4 E. 107 St. ir 

State St.
Laisvės Kareivis.

‘Kensington 
prakalbos.

Gegužės 1 dienų Stančiko sve
tainėj, 205 E. 115 St., įvyko LSS. 
137 kuopos ir L. M. D. choro 
parengtos prakalbos. Nors už

Bot visi tie persekiojimai ne
sulaiko darbininkų. Ir jau nu
virto Rusijos caro sostas, ir jau 
svyruoja kaizerio. Dreba iš iš- 
gųsčio kitų šalių valdžios.

Antras kalbėjo drg. T. Dun
dulis. Jis aiškino darbininkų 
šventes reikšmę. Pasakojo, kaip 
ji prasidėjo, kų reiškia ji dar
bininkams. Kad pirmoji gogu-? 
žės vis didesnę ir didesnę užuo 
jautų randa darbininkų tarpe, 
kad vis plačiau ir plačiau šven
čia jų. Kad štai šiemet, kuomet 
visoj Rusijoj apskelbta gegužinė 
šventė, tai net Amerikos kapi
talistiškoji spauda ir ta turėjo 
prabilti apie darbininkų šventę, 
Pirmųjų Gegužės j

Draugui Dunduliui pabaigtos 
kalbėti rinkta aukos. Susirin
kusieji noriai aukavo. Aukos 
skiriamos Rusijos Revoliucijos 
rėmimui.

no.
—Na, o kitose parapijose ar 

taipjau panaši rinkimų sistemai 
viešpatauja?

—Tikrai nežlhau^bęt manau*

ChicagieČiai negaus 
arklienos.

Miesto tarybos sveikatos ko
mitetas nutarė neduoti leidimo 
atidaryti krautuvę, kur butų pa
rdavinėjama arklinė mėsa. 
Leidimo prašė tūlas Sheer.

Well, reiškia dar karės sun
kenybės ne visai užgulė ant šios 
šalies, kad nuo arklienos koliai 
kaš ptirtomasi.

MELROSE PARK.

Persergėjimas.
Miesto darbininkai reika
lauja algų pakėlimo.

Komitetais atstovai! jus dau
giau kaip 100 ypatų, dirbančių 
miestd įstaigose, kreipėsi į md* 
y orų Thompson^ ir miesto tary
bų, prašydamas pakelti miesto 
darbininkams algas.

Komiteto paduotoj peticijoje 
nurodoma, kad privatinės kom 
panijos veik visos jau šiek tiek- 
pakėlė savo darbininkams al
gas. Tik miesto, girdi, darbini
nkai nesulaukė dttr pakėlimo, 
nežiūrint į dabartinį pragyveni
mo brangumų.

Peticijoj prašoma pakelti al
gas kiekvienam po $10 mėnesyj.

Pastaruoju laiku čia pasirodė 
apgarsinimai* kųi\Vose skelbia
ma apie kokius ten “debatus/’ 
kurie {vyksiu nedalioj ė, gegužėš 
6 d> Apgarsinimų antgalvis: 
^‘Didžiausi debatai sto socialis
tais, kuritos rengia “vyčių” 22 
kuopa.”

Kadangi 
Lietuvių 
nė viename 
nutaręs

Aukos, suriųktoš Rusijos re
voliucijos naudai, prakalbose, 
įveikusiose gegužės 2 d., 1917 m. 
Prakalbas rengė LSS. 37 kp.

Aukautojų vardai
S. Kupstis ......
D. Sliemaifis ...
M. Ramanauskas
P. Orbutis........
V. Oksas ......
S. Vinskus........
D. Karalius ....
M. Šatas...........
V. Žemaitis ....
K. šimkaitis ...
L. DUdhitis___
A. Karalius ....
J. Sriubas.........
J. Jakubauskas ,
A. Sriubas ....,
Fr> Silltos .....
V. Katoliiias ....
K. Vaiičiųš
S. Kalazinskis ..
A. Danbrova ..<
J. Razmus.........
M. Kutra.........
Š. Maildusus ....

. $1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 

.. 1.00 
,. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50’ . 
... .50 
...‘ .50 
... .50 
,.. .50, 
... .50 
... .50 
... .50 
... .50 , 
........25

i Socialistų P 
Skyrius | jokių 
ne susirinkimų

Partijos

nėra

kadangi kalbamtidsc apgarsi
nimuose pažymėti įžanga25c.;

taigi, kad nosuklaidihus yl- 
suomenės* Liet Soc. Skydus 
rado reikalingu pranešti, kad 
skelbiami ‘ktebatail’ yra tik gud- 
rus “vyčių” bluff/ tikslu pasi-

M. GugsiuS ... 
Stella Kniukšta 
F. A. Stočkus . 
Smulkių aukų .

Išviso..........$16.10

visiems i am s ir
kalbėtojui drg. F. Dunduliui 
Aukos pa siųstos Rusijos Rcv. 
Rėmimo Komiteto narei* drg. K. 
Pctrikienei, 327 Pearl St., Broo
klyn* N. Y. B. Fųbrica.

Latvių Socialistų Kliubas Chicago
NARIAIS. P. \

’• ’ ' Rengia
NEDĖLIOJĘ, Gegužės (May) 6, Pradžia 3:30 po pietų.
NATIONAL SVETAINĖJ, 1802 S. Racine Ave, Chicago.

Gegužinę Šventę
* ’

Apart Kliubo chorų*dalyvaus du lietuvių chorai ir 
maišytas choras iš North Sides Finų skyriaus, po Vkd(P- 
vyste žinomo artisto P-no Lauri Jousinen, ir solo geriau
sio, žinomo rusų daininiko, p-no Konstantin Harcoff — 
(bass) akompanuojant p-nui Wuthenow.
Muzika A. Hermano Orkestrą. Inžanga 25c.

Po Programui — šokiai, Konfctti, Serpantine.
Skanus užkandžiai. ' ■

Joffre Chicagoj.
Generolas Joffre, buvęs Fra- 

ncijos premieras, Viviani ir kiti 
nariai Franci jos delegacijos at
vyko Chcagon vakar apie 11:45

KAIP REIKIA TAUPYTI?

Butinas reikalas taupyti ame
rikiečių namuose reiškia ne tik 
apsiskaitymų su pirkiniais, bet 
visųpirmiausia apsisaugojimų 
nuo ligos, kuri sunaikina kiek-

laikas ii

budu pa- 
anksČiau

le ant Harrison gatves.
Nors jų atvykimo 

vieta buvo laikyta 
bet minios kokiu tai 
tyrė ir jau gerokai
prieš atvažiuosiant laukė Joff- 
re’o ir jo palydovų.

Trįs dešimtįs automobilių bu- 
vb pasiųsta pasitikti Joffre ir

100 policistų daboja Iii 
nuo stoties ’iki automobiliu.

liavos plevėsavo :

vtisitijų partija, o taipgi chica-

l’rc.
A (važia vašieji pirmiausia mi-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge Ir Subatoj

Paprastomis dienomis pirmas floras

SubfttOB
- mas 

HA1

ĮVAIRŲS SKELBIMAI 
MOKYKLOS

Tri n orio Am cri kinis K a rč i o j o

ir pngvlbsti visam luinui alsi- 
prif sinti b.icilii užpuolimams. 
Triiurio Amerikinis Karčiojo

mai kitus

iš gvdohmjų karčių žolelių ir 
gryno stipraus vyno. Jis yra 
iH'apkainuojamas nuo visokių 
skilvio kliūčių. Kaina $1.00. 
Aptickose. Triumo Linimcn- 
tas yra labai geras vaistas nuo 
ramatų ir neuralgijos, pamaiti
nimų, supulimų ir II Kaina 25 
ir 50c. aplietose. 35 ir 60c krasa.

1333 1339 South Ashland Avė., 
Chicagb, BL (Apgar.).

'**TEL. Cana! ?11A

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS D cmitttltCAi

1749 So. Hftbtod St., Chicago, HL
RftrntMM 18-toe ftatv.
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Pranešimai LSJL. 1 kp. Dramatiško sky
riaus nariai, kurie apsiėmėte lo
šti “Gudrią Našlę,“ ateikite į re-

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI. NAMAI-ŽEMĖ

EPASARGA.—Draugijų pranešimus 
Bkelbiame be užinokesties. Praneši- 
luai betgi turi but priduodami iš va
itai r o. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Ibaoti tą pačią dieną, kada spausdi-J 
Hamas dienraštis, nebegali but idėti. 
•—“Naujienų” adm.)

LSS. 4 kp. extra ir mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 2 
seni, po pietų, geg. 6 (L, Mildos 
svet., 3 lubų, 32 ir Halsted st. 
Šitame susirinkime bus svarsto
ma labai daug svarbių dabarti
no gyvenimo klausinių: klausi
mas Busijos revoliucijos ir kit. 
Tikimės, kad tas susirinkimas 
Mus milžiniškas, nes laukiama 
visų narių ir daugybės naujų, 
kurie dar lik pasižadėjo prisi
rašyti. Valdyba.

3001 So. Ha-

LSSDA. Pirmo Apskričio vy
rų chorų ir pavienių dainorių 
prašome atvykti į generališkas 
repeticijas nedėlioj, gegužes 6 
d., 10 v. r., po mint. 936 W. 33 
si. Ncsiveluokile.

Kviečia Apskr. Chorų Komit.

Indiana Harbor, nld. — SLA. 
185 kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioję, gegužės 6d., 
7 vai. vakare, M'tkalocz svetai
nėje, 2112—137 str. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, atsiver
dami su savimi nors po vieną 
pažįstamą prisirašymui prie

LSS. 22 kp. mėnesinis- susi
rinkimas įvyks subatoj, gegu
žės 5 d., 8 vai. vakare, M. Milda
žio svetainėje, 2212 W. 23 Place.

Visi nariai, taipgi nauji na
riai, kurie išpildėt aplikacijas, 
arba katrie norit prisirašyti, ma
lonėkit atsilankyti paskirtu lai
ku. Valdyba

Juoz. Stripeikis, Raštininkas

SKELBIMAI

Keistučio choras ir dramos 
skyr us rengia draugišką vaka
rėlį nedėlioj, gegužės 6 d., 6:30 
vai. vakare, Liberty svetainėje, 
Kedzie avė., kampas 39 Place.

Gerbiamas jaunimas, esate 
kviečiami atsilankyti į šį drau
gišką vakarėlį, kuris bus su vi
sokiais pamarginimais ir su įvai
riais šokiais. Kviečia
;Keisfučio choras ir Dram. Sk.

Šiose Naujienų skiltyse smulkieji, 
sulig jų rūšies tvarkomieji skelbi
mai yra pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingiausia biznio ar darbo žmo
nėms priemone geidžiamajam tikslui 
atsiekti.

Tai tiesa. Ir todėl patariame vi
siems, kurie tik turite kokių reikalų, 
naudoties Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltimis.

Naujienas kasdien skaito desiintįs 
tūkstančių žmonių. Jie turi įvairių 
reikalų. Jie Įieško įvairių prbgų. 
Tat pasisakykite jiems, ko geidžiate, 
ką turite jiems pasiūlyti. Pasisaky
kite per Naujienų tvarkytųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia vargo, men
kiausios išlaidos ir greičiausi rezul
tatai.

Skelbimus priima Naujienų Admi
nistracija, 1840 S. Halsted St.,-asme
niškai, pačtu, arba telefonu: Canal 
1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAT

Melrose Park, Ill. — Socialis
tų partijos Lietuvių Skyriaus 
metinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, gegužės 6 d., Frank ir Ja- 
ems svetainėje, 23 avė. ir Lake 
gal. Pradžia 12 vai. dieną.

Draugai, malonėktie laiku 
susirinkti, nes turime daug sva
rbių dalykų apsvarstymui—kas 
link prisidėjimo prie Sąjungos. 
Taipgi bus rinkimas naujos val
yvuos šiems metams.

A. J. Stoškus, Organizat.

Pajie.škau pusbrolio, Vincento Gli
nskio, Kauno gub., Raseinių pav..

gyveno
Vėliaus gyveno

žvejų

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

su apžiurėjinnr ir valgiu arba be 
valgio meldžiu atsišauki i šiuo adr.: 
P. C., U253 S. Peoria SI., Chicago.

Lietusių Socialistų Jaunuome
nės Lygos I kuopos debatai 
įvyks nedėlioj, gegužes 6 d., 10 
vai. ryto, Mark White Square 
svetainėje. Budrike vietą užims 
kitas.

Debatų tema - Ar soc’aliz- 
L

mas panaikins religiją?
* \risi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

karpymui geležų, taipgi paprastų, da
rbininkų. Gera mokestis. Atsišau
ki IČNtuojaus.
1612-34 W. Kinzie si. arti Ashland 
avė., Chicago, III.

West Pullman, Ill. — Lietu
vių Darbininkų Literatūros De
jos 38 kp- mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužes 6 
d.. Grosdsio ir Raišuto svetainė
je (722 W. 120 st.). Pradžia 
10:30 vai. ryto. v

Draugai ir drauges, visi ma
lonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes yra daug svarbių reika
lų.

S. Tilvikas, Bastin.

REIKALINGA jaunų vyrų 18 iki 
22 melų, mokyties austi divonus. 
Darbai nuo šmotų, $12 j savaitę už
tikrinta. Su dviejų mėnesiu patyri
mu galima uždirbti iki $20 į savaitę.

" OLSON RUG COMPANY,

lą. Gera proga ai+t ateities dirbant 
prie kvarmų ant mašinos arba var
stoto. Atsišaukite j
120th and So. Racine ave., 

West Pullman, Chicago.

Lietuvių buČernių ir grosernią 
darbininkų susirinkimas įvyks 
nedėlioję, gegužės 6 d., 2 vai. po 
pietų, F. Dulkaus svet., 3301 S. 
Morgan st.

Draugai, malonėkite kuoskai- 
t lingių tįsia susirinkti, nes turi
me daug svarbių reikalų.

Kviečia Organiz.

REIKALAUJU —gero kriaučiaus,. 
Mokestis nuo $15 iki $20 į savaitę. 
Darbas prie naujų drabužių. Jei 
esate patyrę tame darbe, galite už
dirbti iki $25 į savaitę.

G. Kavaliauskas, 
10726 Edbrooke Ave., 

Roseland-Chicago, III.

Brighton Park Valg. Daiktų 
Kooperacijos extra susirinki
mas įvyks nedėlioję, geg. 6 d., 
1 v. p. p., 3925 So. Kedzic avė. 
Dalyvavimas visų narių yra bū
tinas. Valdyba.

Rockford, Ill. — Soc. Jaun. 
Ratelio lavinimosi susirinkimas 
įvyks nedėlioj, geg. 6 d., 7:30 v. 
v., temoje: “Ar reikalinga yra 
šokiai, ar ne?“ Atsibus Motor
cycle Club svet., 302 E. State st., 
ant trečių lubų.

Draugai ir draugės, malonėki 
te kuoskaitlingiausia atsilanky
ti visi nariai ir pašaliniai į svam
bias diskusijas. Po diskusijų 
bus įvairus žaislai ir šokiai.

Kviečia S. J. Rat. Komitetas.

REIKALINGA: inžinierius, pečku- 
riai ir pagelbininkai, 3 janitoriai, 2 
sargai, darbininkai, 30c i valandą, 
dirbti viduj, prie varstoto, mašinų o- 
peruotojų, kalvių ir pagelbininkų, 
metalo ir medžio petrenų dirbėjų, 
prie varstoto ir ant grindų nuilde- 
rių, elektrmėno, bačkų dirbėjų, šė
pų dirbėjų, rakandų pališiuotojų, 
darbininkų prie^geležų, 2 porterių į 
saliuną 3 karpenterių, pastovus dar
bas ;vyro j šipping ruimą, vaikų prie 
įvairių darbų į automobilių šapą, $9 
—$10 į savaitę. MOTERŲ REIKA
LAUJAMA: ant trumpų valandų die
nomis ir naktimis. Gera mokestis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)
ii.......... —————................................. ....... -  —11

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
viu. Atsišaukite laišku i “Nau'jie^ 
nų” Ofisų, pažymėdami No 117.

l

2

5

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Valstijos .nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur. .

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

mechanikų 
poliruotoj ų 

mašinistų /
geležies dirbtuvėj <
elektrmeno 
saldainių dirbtuvėj 
skardžiaus z 
fbtografisto 
prie Gordon fyderio 
molderių 
dailydžių 
dažų dirbtuvėj 
prie kaurų audimo 
siuvėjų 
prie rakandų apmušimo. s

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI Iš CHĮCAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-ivairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams. 

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc. .

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k. 
-------- ,, . f....... ... .... t.. į......

REIKALINGAS geras kompetentiš- 
kas patyręs čeverykų pardavėjas,to- 
kis, kuris supranta pirkit ir parduoti 
čeverykus ir gali kalbėti lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai. 

DAVID JACOBSON, 
369 North Sheridan Road, 

Kenosha, Wis.

REIKALAUJAME—Janilorių-por- 
terių, Truckerių, Prie namų, į barnę

SAM CUMMINGS AGENCY, 
613 W. Madison St., Chicago.

REIKALINGAS barberis; darbas 
nuolatinis; mokesti^ gera. Atsišau
kite tuojaus: Stanley Barber, 
2409 S. Hoyne Ave., arti 24 Si., 

Tel. ("anai 6146.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIĖŠKAU pusininko vis tiek—- 

singelio ar ženolo-—į bučernės ir 
grosernes biznį, arba pirkiko viso 
mano biznio. Gerai išdirbtas biz
nis, gyvuojantis jau 10 metų, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj apielinkėj.

Stanislovas Tamošiūnas,
1012 S. Canal St., Chicago, HL

REIKALAUJU pusininko į Gents 
furnishing sankrovą. Vienam sunku 
apsidirbti. Atsišaukite greitai:

O. Adomaitis,
736 W. 18 St., Chicago, Ill.
......................   ——    i. - —  ............ ...  .................... ....—  

MEBLIUOTI KAMBARIAI
ATIDUODU randon furnish rui

mų ženotai porai, be vaikų, beveik

P. Balčiukonis, 
ley Ave., Chicago.
—1,------------
JTE gyventi furnished 

valgio. Tu- 
kambarių.

ruimuos, su valgiu ar be 
riu brangių ir pigesnių 
Kreipkitės šiuo adresu:

A. Dabkewicz,

RANDAI
ANT RANDOS SANKROVA ir 5 

kambariai labai pigiai. Paranki vie
ta barzdaskutyklai arba saldainių 
sankrovai. Atsišaukite į
1731 So. Union Ave., Chicago.

ATIDUODAMA RANDON 4 švie
sus kambariai, labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus.

Chicago.

ATIDUODAMA randon gražus sto
ras, 18-tos gal, apielinkėj, už pigią 
kaną. Atsišaukite tuojaus:
1747 S. Halsted Sl.„ Chicago.

ATIDUODAMA randon geri šva
rus kambariai, su valgiu, po $5 į sa
vaite. Galima gyventi po 2. Gera 
vieta pakeleiviams. Maudynė, tele
fonas. LIETUVIŠKAS IIOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago.

Tek Ganai 5512.

ATIDUODAMA randon puikus ka
mbariai. 1747 S. Halsted St, Kreip
kitės j K. Jamon tų. 1840 So. Halsted 
St., Chicago.
—....................... .. .................................. . ............................................................................... .... i............——...į

ATIDUODAMA randon sankrova 
1831 So. Halsted st., moderniška, pri
vilegijos geriems randauninkamk. 
Randa $35. HIBERNIAN BANK, 
208 So. La Salle St., Chicago, Ill.
e’1”..............    » ■"> ' >■ ■ IĮ     

PARDAVIMUI
PARDUODU arba išnuomoja bar- 

zdaskutyklą: du krėslai. Kaina vi
dutinė. Atsišaukite i savininką šiuo 
adresu: A. M.,..........
4358 So. Wood St., Chicago, Ill.

PARDUODA čevėrykų dirbtuvę su 
elektromašinomis .ir. visomis tam a- 
matui reikalingomis prietaisomis, la
bai pigiai. Pardavimo priežastis— 
savininko nęsvęikafą.
808 W. ,35th Št............ Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip hobi hr shlkifuį sti namu 

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

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

PARSIDUODA ^-pigiai už “cash” 
i Biznis išdirbtas 

__ _________  Įsoj apielinkėj nė
ra kitos 'keptuvės: 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir' vienas trokas. Pil- 

, Pardavimo priežas- 
savininkasį apleidžia Ameri-

keptuvė (bakery))
nuo seno laiko. V . „ 
ra kitos 'keptuvės^ 2 arkliai, pakin-
nas iritaisymąs. Pardavimo priežas- 
sf is — f
ką. Atsišaukite laišku i “Naujienų” 
Ofisą N 115. ;

PARDUODU bąrzdaskulyklą pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra vieta. Pigi rabda. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu miestų. Gera 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace St., Chicago, HL

PARDUODU saliuną, geroj vietoj, 
vienas blokas nuo lietuviškos bažny
čios. Priežastis pardavimo 
sutikimas su partneriu. Parsiduoda 
pigiai.
2325 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.

nc-

PARDUODA —grosernę už “cash” 
arba ant lengvų išmokejimu/lietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Biznis 
per kelis metus gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo, — savininko ne
sveikata. Atsišaukite pas:

F. Perlecki, 
4512 S. Paulina St., Chicago.

RAKANDAI
DEL \ 

GERIAUSIO 
PAAUKAV1MO

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

TURIU paaukauti, $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės ūž $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, Dva
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.

D&bar geriausias lai- 
■ kas pirkimui žemės ge
riausioje apielinkėje vi
sos valstijos, kur gera 
žemė ir netoli į pietų ša
lį, 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 apięlinkės gyvento
jai gelbsti naujiems f ar
mėnams. Mojaus mėne
syj aš busiu Chicagoje, 
subatomis, po Nr. 2214 
W. 23rd PI. Del plates
nių žinių rašykite

SVIESTAS ATPIGO
BAN K ES'

COFFEE
GARSI SANTOS KAVAliAJKHi SAJNWS KAVA.

Visur parduodama po 28c ir I IIA 

po 80c ******

SVIESTAS
Geras 
stalavas "% | P 
sviestas V I U

WB8T BIDB
1878 Milwanko* Av.
1014 Milwaukee At.
104* Milwaukee At.
IBIO W. M ad I. on St
8888 W. Madison It

SVIESTAS
Geriausio* 

imstonos. k*- w r* 
raante, negu n Jp 
rur jus 
it gauti

W. OhiMMie Ar. 
BIu« loland Av. 
W. North At.
8. HAfetod Si.

RYŽIAI
GtriaualMi 

rųšlmi, 16« v« *1 
parai- f 

hwda nJ ■

1U4
IBM

1217
1812 B. HftteUd it
1811 W. Mth 1L

ARBATA
f rltm nig*-

•1», G vara n-j| A A
luotą, ’*’4*»O||L

pan i<M • V U

JUOZAPO GRUŠO

;.....—

1181 W.
ROUTH BDD1V 

Wentworth 
'8427 B. Hal»te4 
<72» fL

NOBTB 
W. Dhiii« 

728 W. North H 
>444 Lineo)» 
1244 Lined* At. 
till N. Olark

Ponas Farmų
EXTRA

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

M. WALENCIUS

P. O. Box 96, Hart, Mich.

PARDUODU namelį su dviem au
kštais; toiletas ir gesas, pagerinimai 
ir išmokėta. Arti mokyklos ir tiktai 
keletas minučių ėjimo nuo šešių di
džiausių dirbtuvių mieste. Geros par
davimo priežaštįs. Kaina tiktai 
$1,200 arba $300 įmokėt ir likusius 
pagal pirkėjo išgalę. Priimsiu ge
rą pasiūlymą grynais pinigais. At
sišaukite į savininką:
3804 Lowe Ave, Chicago. UI.

ORKESTRĄ IR BENAS

3147 S. Halsted Street, 
Tel. Drover 8674.

Parsiduoda rakandai 5 kamba
riams, mažai vartoti; greitu laiku. 
Galima matyti per visą dieną; ant
ras fialas, iš užpakalio. Atsišaukit 
adresu: 10713 Michigan ave., 

Roseland, 111.

PASKOLOS-MORGEČIAI

NAMAI-žEMė

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

< LOUIS STERN and COMPANY
• MORTGAGE BANKERS

North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4841.

5

AUTOMOBILIAI

"elephdne Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys 206

• 1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

T "V • | •Pirkėjau.
Kam 'Lamstai važiuot toli pirkt far- 
mą ir mokėt brangiai už žemę, kad 
aš turiu 500 akrų žemės aplink 
Higgins ir Houghton ežerus, Michi
gan valstijoj, tik 200 mylių iš Chi- 
eagos, kur tamsta gali užaugyt 200 
iki -100 bušelių bulvių ant vieno aj 
kro; žinai dabar bulvės po $3.50 už 
bušeli ir ta žemė gera del visokių 
kitų javų, burokų, kornų, gyvulių 
auginimui ir taip toliaus. Parduodu 
tik po $3 už akrą ir augščiau; pusę 
reikia įmokėt, likusius išmokėsi per 
6 metus. Galima pirkt nuo 40 iki 1000 
akrų; vienoj vietoj lietuviai; čia ta
msta įmitę puikią progų pirkt pi
giai ir gera žeme pasinaudot. Rašy
kite visi iš visų pusių man šiuo adr:

154 W. Randolph St., Chicago, 111.

Telephone Yards 5032

PIGIOS FARMOS, GEROS ŽEMĖS
40 akrų žemes, juodžemio su moliu, 
25 išdirbtos, kita sodas su, visokiu 
vaisiij medžiais; namas su 6 kam
bariais, didelė stainia ir klupnas; 
pačias prie namų, artimiesto;'senas 
farineris parduoda ‘už $1,950; par
duoda su mažais įmokėjimais. Oras 
sveikas ir turgai geri. Prašau at
silankyti, persitikrint tiesiog pas 
farmerį, ir pirkit nuo paties fanne- 
rio, o atvažiuot galite gclžkeliu ir 
laivais, kur jums arčiau bus. Prašau 
rašyti šituo adresu:

A. ARCIKAUCKAS,
R. 2, Box 45, Ludington/ Mich.

Parduodu —r- 6 kambarių namelį, 
ištaisytos gatvės ir visi pagernimai 
išmokėti. Namai gerai išrodo. Sa
vininkas paveda už $1600. Inmokė- 
kite ir likusius lengvais išmokejim.

PHELAN,
38-ta, Archer and Campbell ave. 

Phone Yards 6539.

PARSIDUODA 40 ar 80 akrų geros 
žemės Wisconsin valstijoj, arti gra
žios upės Pashtigo, ant labai lengvų 
išmokėjimų: įmokei iš pradžios kiek 
gali, o likusius po $10 į menesį.

JOHN J. LIPSKI,
4616 S. Western Ave.. Chicago, Ill.

EXTRA. MAINAI.
Turiu keletą namų lietuvių apielin
kėj; jeigu turi lotus nuo $500 ir aug
ščiau — duosiu gerą namą ir gausi 
randas del savęs. Nelauk ilgai/krei
pkis laišku ir pažymėkie, kur jųsų 
lotas, ir kiek vertas. Agento nerei
kalauju, tik savininko' Adresas:

J. Stravinsky, 
6011 S. Peoria St, Chicago.

.. .
AR JUS JIEšKOTE PIRKTI NA

MĄ už teisingą kainą? Aš kaip tik
tai turiu du namu su >5 kambariais 
ir attika. Ąžuolo ir klevo grindi
mis, ąžuolu pagrąžintas, visas nau
jausios mados plftimbavimas, pečiu 
šildomas; lotas 33L5xl32 pėdų. Pa
matyk juos po šiuo num.: 10036*— 
10040 Indiana ave. Atdara del jūsų 
apžiūrėjimo ncdėliomis nuo%2 iki 5 
po pietų. Telcfouuokitc arba ra
šykite

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

2 augštų mūrinisBARGENAS.
namas aht loto 25x128, taipgi greta 
lotas; 2 Jbarnės —r priešais šv. My
kolo. lietuvių bažnyčią. 1639-41 Wa~ 
ban šia ave. Atsišaukite į 1606 W. 
North Ave. Ąptiekoje. Kaina $6000.

PIRMOS 
namas: 5 
ir

PIRMOS klesos, medinis 2 augštų 
namas; 5 ir 6 kambarių; su toiletu 
ir.gesu viduj; geras lotas ir barne; 
viskas gerame stovyje. Kaina tik
tai $2200. $200 įmokėt ir mėnesiniai 
mokesčiai.; E? E/ jFeeney, 
/♦no o-t Chicago

PARDUODU vartotą Packard, 7 
sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. Priverstas parduoti grei
tai ir labai pigiai.

Kulis Furniture House, 
3221-26 So. Halsted St., Chicago.

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

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

Atidarunas 
naujoj vietoj 
Laikrodžių

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
A

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
redalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat.i Western ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Nosies ir Gerklės
Keblumas.

t Priežastis nervų li- 
w gos — Galvos skaudč- 
lljimo —' širdies arba

Plaučią kliūčių — Ne- 
Sf miegojimo naktimis ir

Turėsiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu pigiausi kaip 
tik galima, tai yra už tiek, už kiek 
aš pats pirksiu, kad tuo naujoje vie
toje užganėdinus kiekvieną, kuris tik 
ateis pirkti. 'La i gi, kam tik ko rei
kalinga iš auksinių, sidabrinių ar ki
tokių daigių, malonėkite atsilankyti 
pas mane, ir jus persitikrinsite, kad 
nei viename auksiniu daiktų store 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra gerų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite -to amato 
pas mus greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street 

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidptu- 
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

.    ■     ‘"""i   ti   ta"**1 '£»1"i— '■

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilictystės, dailia-

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill. 
i--—" -   - -   -     ......... i—

KAS GALĖTŲ mane pamokyti va
žinėti elevatorių bildinge ir darbą 
prirodyti, tam atlyginčia. Praneškite 
laišku adresu: • “Aušra”, John M. 
.3001 S, Halsted St., Chicago, Ill.

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen- 
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smūiko i naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

3240

AR JUS TURIT ŠIUOS 
§ APSIREIŠKIMUS? 
į Ar jus miegate atda- 

ra burna?
jus knarkiate miegodami?
jus atbųndate sausa gerkle ir 

blogu skoniu burnoje?
Ar jus greit pagalinate šaltį?
Ar jus turite katarą?
Ar jums tankiai skauda kaklasJ?
Ar jųsų glytis varva iš gerklės?
Ar jus čiaudėjat ir lt.?
Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą.
Neapsileisk tuo. Ateik šiandien.
Aš suteiksiu jums pagelbą mano 

20 metų patyrimo ir tuksiančiai li
goniu išgydyta.

D R. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 
Specialistas

120 So. State St., 2-ras augštas.

kaipgi, jeigu kam 
re’kia akinių del 
skaudamų akių, tai 
ateikite jias mane, 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus savo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu, 
kad ir ant toliaus mane remtuinėt, 
kaip pirm i aus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 st., 
dabar-gi persikėliau į - naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Hoyne 
ave., prie pat didžio teatro. Kiekvie-

IVIiller
2128 W. 22 Str., Chicago, IĮL

SILPNI > 1 ■ ATEIKITENERVUOTI \g V I PAS MANE
SERGANTI W ■ I I TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno I šj miestu vėliausias Europos metodą* gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų trn pažymėtinu pasisekimu vadovaujančioje klini- 
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlin© ir 
Londono. Čia prisiskaitė vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
goniu užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASJhAI Bj.iIMO UŽDYKA Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš ifegydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite Šiandien.

30 m. Prakt. ir šimtai išgydytu vyry-Tai mano reputacija
Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAH, arba 

LH.o'j AS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, had gal but netyra d< 1 jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAVSH KIŠK IT, ateikit ir tu
rėkit BKNDKA su manim r ASIK A J BfeJIMA. PA
SIKALBĖJIMAS i> mano PATARIMAI yra L2- 
IBKA ir LABAI l /TIKIMI. Jei apžiūrėjimas 
peili! j iiu. mmie, kad j’p ų liga neišgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaus! ko geriau? N (’leiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus mm pasitaikino su manim, 
manyk it, kad del reputacijos aš pasiekiau
t peciulistbH del ligų vmouių. kad mano reikalavi
mai yra perlu ang us, kadangi mano reįkalavi- 
mai yra LABAI MA^J, ii u#y aiiėdjnant j» 
taikymai galima vi-uorm-t padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus ) < r 30 metų.

galite 
daly- 

ir ne- 
kaijK)

PROF. DOCTOR COATES
kantjn ligoniai yra ujlikrirdi
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS

Mano reikalavimai yra visiems pi I 
einami

rusi- 
d«-1 uimokA- 
yja laktas, 
\ atsiJan 
xik EGZAMI-

Aš
OFISO

kaip turdnxietns taip 

beturčiams.

NUO 
KRAUJO 
LIGŲ 606-914

NUO
KRAUJO
LIGŲ

noriu prašalinti nuodus iŠ jųsų gydymo system©* vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDEGIOMS: JO ryto iki 2

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.
V. po plot.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor 

Priei Siegel Cooper & Co.




