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SukilimasSchluesselburge VOKIETIJOJ STOKA ANGLIŲ

Busią įvesta 4 anglių korčiukės.”

*>7)

Kynija nci,../iaus
...................

Šaukia kitą tarptautinę
Soc. Konferenciją

COPENHAGEN, geg. 12. — 
Vokietija jau turi, taip vadina
mas “duonos korčiukes.” Ne- 
užilgio, manoma, ji turės ir an
glių korčiukes, žinia iš Copen- 
hageno sako, kad sekamą žiemą 
Vokietija jau negalėsianti pilnai 
patenkinti gyventojų reikalavi
mo dabartiniais anglies ištek
liais. Privačiai žmonės turėsią 
pasitenkinti, tuo, ką valdžia

SUKILIMAS SCHLUES- 
5SELBURGE?

MAHOMETONŲ MOTERŲ 
BALSAS.

Sukilėliai reikalauja “Petrogra
do respublikos.“

Reikalauja panaikinti 
daugpatystę.

kėmis”... Lokal Anzeiger pri
kergia — “tiek, kad išlikus nuo 
sušalimo.”

Vokiečių valdžia jau įsteigė 
visliose didesniuose miestuose 
tam tikrų komisijų, kurios tu-

IR VAGIS RĘIKALAUJA 
REF€>RMŲ.

S u rengė didelį masinį susirin
kimą Rostove ant Dono.

- : ?wi:
PETROG^AlfAS;geg, 12. — 

Associated Press žinių agentūra 
praneša iš Petrogrado sekamą: 
šiomis: dienęmjs Rostove ant 
Dorip pFofesionąliai rusų vagįs 
la ikė d idol į m asinį Susiri n k i m ą. 
Susirinkimai! buvę pakviešti ir 
dalyvavę sėptyųi Darbiniiikų ir

TA I JONIN E AI PRADĖJO 
UŽPUOLIMU BALK A 

NUOŠĖ.'.

Eina atkaki) kova šimto

Amunicijos darbininku 
streikas Anglijoj

siuntimai ir vietinės milicijos 
viršininkas. Septyni įžymiau
sieji vagįs pasakė ilgas kalbas, 
išrodinėdami nelemtą dalykų 
stovį įr reikalaĮudami daugiau

veikimą... Girdi, dalykų stovis

PETROGRADAS, geg. 12. — 
Associated Press žinių agentū
ra praneša, kad Schluesselbur- 
gb distrikte vakar sustreikavę 
visi amunicijos darbininkai. 
Prie jų prisidėjo ir kiti to dis- 
trikto gyventojai. Sukilėliai 
buk reikalaują įsteigti atskirą 
rusų respubliką su Petrogradu, 
kaipo busimosios respublikos 
centru. Sukilėliai areštavo 
Schluesselburgo amunicijos di- 
strikto laikinąjį prezidentą.

Į sukilimo vietą skubiai nu
vyko Darbininku ir Kareiviu * 4. C.
Atstovų Tarybos įgaliotiniai, 
kad perkalbėjus sukilėlius nuo 
to neišmintingo žingsnio.

STOCKHOLM, geg. 11.^— 
Specialis Chicagos D a i 1 y 
N e w s korespondentas, Stock- 
holme, praneša sekamą: Šiomis 
dienomis fomške, Siberijoje, 
ivvko didelis masinis mahome- 
C

KO\A PRIEŠ ŠNIPŲ DI
LIAUS PRIEDĄ.

pakenčiamu: vietos gyventojai 
netik kad neapkenčia jų, bet kai 
kur jau nudaigojo vieną kitą 
“garbingosios draugijos” narį...

priiinta rezoliucija

Spaudos laisvės pavojus 
neprašalinta.

WASHINGTON,
gręsia,,

ukėj ii no

Mahometonai sudaro

nepaduoda. V 
sukilimas esąs v

NAUJI SUVARŽYMAI.

Švedijos valdžia uždaro privati
nes. smuklu ^411 rkėjai gaus 
degtinės ir alaus tik “ant kny-

KYNIJA GAL IŠLIKS

pavojus. Nežiūrint to, kad 
žmonės yra priešingi tokiam 
valdžios' patvarkymui* nežiūrint 
kad jis randa sliprų 'pasiprieši
nimą ir pačiame kongrese, vis 
dėlto norima pravesti ‘ pavojin
gąjį šnipų Lilians priedą, kuriuo 
galutinai butų suvarzohia šios 
.šalies spaudos laisvė — užde
dant jais cenzūros apynasrį... 
Kadangi senasis valdžios pasiū
lymas buvo atmestas atstovu 
bute, tai čiabar jiorima įbrukti 
r*u, 'ĮjctiutSų (tk‘ Kiek, pa
dailintą. t

bingusios draugijos” narys pa
sijuto apvogtu ir pranešė susi
rinkimui. Susįrinkime užpro
testuota, kad tai,, tųr-but, ne 
profesionalo darbas. Ir pada
ryta “nuskriaustojo” naudai ko- 
lekta.

PASKANDINO TRYLIKĄ 
AUSTRIJOS SUBMARINŲ.

Torpedų naikinto jai įsiveržę 
austrų prieplaukom

WASHING'^ON, geg. 12. - 
Italijos ambasada Washingtone 
-rUiiizĄ prane^mų, kad bėgiu 

r>p.ętciSos^aV^^,J d/ 
roję italų .kariški laivai — tor-

dar pa maty-
simc.

K a r i n i n k ų pa s t a n gos 
niekais.

nuėjo nau.i ų 
bus SUBMARINŲ PAVOJUS 

PAŠALINTA?

o
no tryliką austrų submgrinų.
Ta pati žinia, beje, sako, kad ita
lų torpcdjų naikintojai laike 
vienų metų jau ketvirtą sykį

nijos karininkų pastangos 
nuėjo niekais: vakar Kyni- 
jos atstovų butas milžiniška* 
didžiuma balsų atmetė pa
siūlytą jam karės rezoliuci
ją. Atmetė nežiūrint premi- 
ero graudenimų if atsišau
kimo į įžeistą “kynų tautos 
garbę.” Telegramos skel
bia, kad laike debatų už ir 
prieš karės rezoliuciją mi
nia apstojusi parlamento 

rrumą ir reikalavusi paskel
bti Vokietijai karę. Jos nu- 

Tildymwi buvusi atsiųsta ka
riuomenė. Ten -pat betgi 
sakoma, kad Kynijos spau
da "vis dar varanti stiprią 
kampaniją prieš karę.

Meluoja ir nemoka

nėjimas ir pirkimas svaiginan
čiųjų gėrimų. Naujuoju patvar
kymu valdžia uždarys visas pri-

vines svaiginančiuosius gėrimus.

kiekvieną sykį bus įrašoma kiek]

Vadinas, žinomame laike pirkė-

bus nustačiusi.

Kad

kiek valdžia

ITALAI UŽPULSIĄ 
AUSTRUS.

pagelbėjus anglams ir fra- 
neuzams Francijos fronte.

me-

ROMA, geg. 12. — Neoficia- 
lis praneši itfas iš Italijos sosti
nės sako, kad italų armijos

Holandijos pirklybiniai laivai 
vyks tėvynėn.

AMSTERDAM, geg.
Suvienytųjų Valstijų prieplau-

12. -

municija ir maisto reikmeni
mis.

NETEKĘ ŽYMIŲ VADŲ.

ŠAUKIA KITĄ TARPTAUTINĘ 
KONFERENCIJĄ.

Busią svarstoma taikos ir kiti 
svarbus klausimai.

fensivą prieš austrus tikslu pa
gelbėti savo talkininkams va
kariniame Francijos fronte. Ita
lų armijos esą gerai prisiden
gę prie užpuolimo. Italų ka
riuomenes vadų tikslas yra pa
imti žymų Austrijos miestą ir

PETROGRADAS, geg. 12.
Associated Press žinių agentūra PERSERGSTI KANCLERĮ.

reivių Atstovų Tarybos pildo-

kti kokioje nors nejitralėje val
stybėje tarptautinę socialistų 
konferenciją. Toje konferenci
joje be taikos klausimo busią

COPENHAGEN, geg. 12. — 
Žinomasai liberalų organas Lei- 
pzige, Tageblatt, persergsti kan
clerį Bethmann-Holhvegą nuo 
gręsiančio jam pavojaus iš jun
kerių pusės.

du Holandijos pirklybiniai lai
vai, prikrauti daugiausia mais
to’ reikmenimis. Jie čia stovi 
jau geroka valanda laiko. Šio
mis dienomis tečiimš jų savini
nkai pasiuntė laivų kapitonams

vų savininkai buk gavę Londo
no valdžios užtikrinimą, jogei 
sugrįžtai!tiems laivams negrę-

(lytais vokiečių submatinomis.
Laikraščiai dabar daro įvai

rių spėliojimų. , Girdi, rasi iš*

PASKANDINO DU NORVEGŲ 
LAIVU.

ž m o nes išgelbėti.

LONDONAS, geg. 12. ~ Čia 
gauta pranešimų, kad vokiečių 
submarinos paskandinę dar du 
Norvegijos pirklybiniu laivu 
Tiger ir Leikanger./ Pirmasis 
3,273, antrasis 2,226 tonų in- 
talpos. Abu laivai paskandinta 
netoli 
Žmonės,

Ispanijos pakraščių, 
manoma, visi išsigel-

Anglų kariškų laivų aukos..

COPENHAGEN, geg. 12.
Vokietijos laivyno atstovas rei
chstage vakar pranešė, kad šio
mis dienomis Vokietija neteko 
dar dviejų įžymių povandeni
nių laivų komanduoto j ų—Wag- 
nerio ir Busso. Tai ' Anglijos 
kariškų laivų aukos. Vadinasi, 
paskandyta dar dvi vokiečių su
bmarines. —’ Viso Vokietija.Jki 
šiol netekusi 7 gabių submari- 
rių komanduotųjų.

k&msimai, k.a. apie padėjimą 
po karės ir tt.

Smulkesnių žinių apie* šitą 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos (jos piki, kom.) nuta
rimą agentūra nepaduoda.

Laikraštis ragina 
stvertiem griežtesnių 

priemonių prieš savo- politikos 
priešus netik už Vokietijos ri
bų, bet taipjau ir valstybės vi
duje. Kitaip
šai išeis pergalėtojais. Vadina 
si, privers jį rezignuoti ir' pąs- 
tatys jo vieton “savo žmogų.”

užpuolė vokiečių
z PRIEPLAUKĄ.

AMSTERDAM, geg. 12. -
Pranešimas iš Amsterdamo sa

kanclerio prie-
viai užpuolę apginklią Bejgijos 
pricpkųiką Zcebruge. Numesta 
nemaža bombų. Ar padąrė jos 
vokiečiams kokių nors nuosto
liu, pranešimas nesako,

LONDON, geg. 12. — Lo- 
‘ndono pranešimas sako, kad 
talkininkai. pradėjo stiprų 
užpuolimą, prieš v vokiečius 
Makedonijoj. Šimto mylių 
fronte dabar ten eina atka
kliausia kova. Balkanų ar
mijų komanduotojo, gen. 
Serraill, kariuomenė daro 
pasibaisėtinų atakų ant vo- 
kiečių-bulgarų pozicijų. Su
nkioji talkininkų artilerija 
tiesiog, sako pranešimas, ug- 
nia ir geležia apipila priešo 
pozicijas.. Kaikur talkinin
kų armijos jau spėję pasi
varyti į priekį. Berlino, 
Viennos ir Sofijos praneši
mai tečiaus užginčija tai. 
Jie sako, kad apart pasibai
sėtinų nuostdW^ talkininkai 
nieko daugiaumelaimėjo.

Karės kritikai sako, kad 
talkininkų tikslas esąs at
kirsti vokiečiams Konstan
tinopolio geležinkelį, kad 
tuo budu apsunkinus jiems 
teikimą pagelbos baigian
čiai irti Turkijai.

ITALIJA KARIAUSIANTI

NEW YORK, geg. 12. — 
Šiomis dienomis atvyko į S. 
Valstijas iš. Italijos kariško
ji komisija su Enrico Arlot- 
to pryšakyj. Vakar komisi
jos vadas turėjo pirmą pa- 
sikąlbėjimą su šios šalise lai
kraščių korespondentais*. 
Tarp kita Arlotto užreiškė, 
jogei Italija nei už jokius 
pinigus nedarys atskiros ta
ikos. Ji kariausianti iki pil
niausios pergalės sykiu su 
savo talkininkais — Anglija, 
Francija, Suv. Valst. ir tt. 
Arlotte sako, kad Italija nę- 
padėsianti ginklų, kol nebus 
paliuosuota iš po austrų ju
ngo Trentinas ir kitos* ita
lais apgyventos vietos.

Bet ar nori to “liuosavi- 
mo” Trentinomo irentmo provincijso gy 
ventojai — Ajrlptte nesako.

NENUMARINSIĄ 
BADU.

AMSTERDAM, geg. 12.- 
Iš Amsterdamo pranešama, 
'-"d.,, .vakarykščiame' “reichstago posėdyje Vokietijos 
maisto diktatorius Batoc- 
kis tarp kita užreiškęs, jogei 
talkininkų pastangos numa
rinti Vokietiją badu nuei
siančios niekais. Vokietijai 
pilnai užteks dabartinių ma
isto išteklių, kad sulaukus 
sekamos pjūties.

Vis dėlto maisto diktato
rius pripažino, kad Turkijos 
ir Bulgarijos ūkis dar nuo 
Balkanų karės laikų tebesąs 
apleistas.

KONTROLIUOS MAISTO 
IŠTEKLIUS.

WASHINGTONAS, geg. 
12. — Vakar senatorius Go
re pasiūlė senatui bilių, su
lig kuriuo, jeigu jis bus pri
imtas, Agrikultūros Depar
tamentui- bus suteikta gale 
kontroliuoti šios šalies mai
sto išteklius.

NORĖJO ĮVELT KARĖN.

PORT-AU-PRINCE, geg. 
12. — Haiti respublikos ko
ngresas vakar atmetė pre
zidento reikalavimą paskel
bti Vokietijai karę. Visa, 
ką kongresas pavelijo karin
gam prezidentui, tai pertra
ukti diplomatinius ryšius su 
Vokietija — jeigu tatai pa
sirodys esant reikalingu.

WASHINGTON, £ęg. 12. 
— Vakar Suv. Valstijų jus
ticijos departamentas viešai 
pagraudeno maisto speku
liantams, kurie pastaruoju 
laiku stačiog nežmoniškai

Y pačiai tas pagrauden i i n as 
kreipiama į Chicagos pirk
lių tarybų, kuri tiesiog pa- 
paiko beišeidama kviečių ka
inas.

Serbija reikalauja paskolos
AMUNICIJOS DARBININ
KŲ STREIKAS ANGLIJOJ

Valdžia graudena darbi
ninkus.

LONDONAS, geg. 12. — 
Vakar Anglijos valdžia išlei
do ilgą pagraudenimą amu
nicijos darbininkams. Jame 
sakoma, kad darbininkai ne
atidėliojant grįžtų darban, 
idant nesutrukdžius šovinių 
ir kitokių karės pabūklų iš- 
dirbimą, kurie dabar taip 
reikalingi anglų armijoms. 
Nepaklausantiems šito pa
graudenimo valdžia grasina 
sunkiomis bausmėmis.

Tatai liudija, kad Angli
joje siaučia amunicijos dar
bininkų streikas. Apie jį 
valdžia iki šil neskelbė. Va-

Turi bėdų ne vienas Wilhe- 
lęias. Jos nemeažiau slegia 
ir Jurgi.

SERBIJA REIK ALAU- 
JAPASKOLOS.

Reikėsią penkias desimta mi- 
lionų dolerių atstatymui 
sunaikintosios Serbijos.

WASHINGTON’, geg. 12. 
— Iš Washingtono praneša
ma, jogei ir Serbija jieška- 
nti paskolos Suv. Valstijose 
—atstatymui sunaikinto ša
lies ūkio. Serbijos ministeris 
Washingtone, L. Michado- 
wič, jau pradėjęs tarybas su 
šios šalies valdžia. Reika
laująs penkiasdešimst milio- 
nų dolerių.

BORGBJERGAS KALBĖ
JĘS NEĮGALIOTAS.

Taip sako Vokietijos 
socialistai.

BERLIN, geg. 12. — Ber
lino Soc. Dem. organizacija 
vakar viešai paskelbė, kad ji 
nežinanti kas galėjęs įgalio
ti Danijos socialistų vadą, d. 
Borgbjergą," kalbėti jų var
du Darbininkų ir Kareivių 
At. T. posėdyj Petrograde, 
kur jis išdėstė Vokietijos so
cialistų pažiūras linkui tai
kos. Tokio įgaliojimo jam
niekuomet nesuteikus parti-1 šių svarstoma karės klausi- 
jos valdyba.' , mai.

-------------------------------------------------------------------- ■------------------------------------- --—*. t ..............—  .................................—    ................

“MUSŲ BIZNIS NU
KENTĖS T

Taip šaukia didieji patriotai 
fabrikininkai.

WASHINGTONAS, geg. 
12. — Washingtonas užver
stas protestais prieš valdžios 
sumanymą uždėti specialius 
karės mokesčius nuo dide
lių pelnų. Protstai vis dar 
plaukia. Telegramos iš Wa- 
shingtono skelbia, kad didie
ji ir mažieji šios .šalies lobi- 
ųinkai, visi vienu baltu šau
kia; “Musų biznis nuken
tėsi” Jie esą negali mokėti 
tokių didelių mokesčių; val
džios ^elgimosi yra neteisin-

O kas labiau šaukė už ka

TA1KOS ŠALININKAI — 
KAIZERIO AGENTAI.

Taip sako “dėdė Goitipersas’*

WASHINGTONAS, geg,
12. — Vakar. Amerikos Da-

atsakė “grupai taikos šalf- 
ninkų,” kurie buk reikalavę 
pavelyti jiems panaudoti jo 
vardą “šaukiant taikos kon
ferenciją.” Kas per viena 
toji “grupa”, kur ir kokią 
taikos konferencija ji mano 
-šaukti, telegrama nesako. Ji 
paduoda tik Gomperso atsa
kymą. O jis yra ve koks: 
hAš nepaveliju sau prisidė
ti prie sužinių ir nesužinių 
kaizerio agentų Amerikoje?*

Vadinasi, taikos -šalinin
kai būtinai turi but kaizerio 
agentai — mano “dėdė Gom- 
persas.”

“DARBININKŲ KONFE- * . 
RENCIJA”

Svarstys karės klausimą.
WASHINGTON, geg. Ii 

— Šalies gynimo tarybos pi
rmininkas, Samuel Gom- 
pers, paskelbė, kad gegužės 
15 d. Washingtone įvyks tos 
tarybos susirinkimas-konfe-

usią Anglijos, Kanados, Ku
bos ir Francijos darbininkų 
atstovai, nesenai atvykę j

Gražiausias Koncertas ir Šokiai
Rengia L. S. J. L. Manda

Al.UOKA GHUSIUTR

ro-

-------------- J J/.AVVAJ.

Programas bus labai 
vairus ir puikus. Po ]$ 
gramo smagus šokiai ir

lay 12, Mildos 
, 82 ir Halsted

ngėjai.

■
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N Gegužės 12, 1917.

Reikalaujama 
Pardavėjų

Aš turiu vietą darbštiems, gabieps jauniems 
vaikinams, kurie gali kalbėti puikiai lietuviškai 
ir angliškai. Vyrai, kurių aš noriu, turi turėti 
visiškai gerus rekordus ir galį uždirbti $40 j sa
vaitę. Gera, pastovi vieta geriems žmonėms. 
Duok visus paaiškinimus laišku anglų kalboje, 
taipgi telefono numerį. Adresas: ■

“Naujienos”, 1840 So. Halsted St., No. 116.
Chicago, Ill.

Visokios Žinios
Trukdymai Rusų revoliucio; 

nieriams sugrįžti.

jantains sugrįžimas rusų revo- 
liucijonierių iš užsienių, ir kokių 
klinčių jų sugrįžimui statoma, 
parodo sekama telegrama, siųs • 
ta rusų politinių eiųigrantų iš 
Šveicerijos į Petrogradą Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary
bos pirmininkui Ccheidzei ir ju
sticijos ministeriui Kerenskiui

Centralis Komitetas Šveicari
joj esančiųjų rusų politinių.emi-

W*i>rt.g<.iTrh*tfilA|WlO*~n*<.tįlW.TtTr'-~rri~~~r'" ~ir~i mt- ~ ~t iinariwiiinrtiiimrr irVsivIuiwmg. >*_>)—mfMJ^****1*^1*^^*^ trJWT*MUr*rTyTitt-f1tro*įjwTJ*rL'»~i'iirw*lt—J*^—***'*'*“*“* ****~‘—****——***—*^**-*M™M*t^tMM—TEATRAS KONCERTAS ir BALIUS =?5a 1
x . Rengiamas L. M. D. “AIDO” CHORO >

Nedėlioję, (jegužio-May 13-tą dieną, 1917 metuose.
BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE, 158 E. 107th St., Kampas Indiana Ave., Roseland, III.

Prasidės 7 valandą vakare. ** Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai.
Scenoje statoma garsaus francuzu dramaturgo, Molieres veikalas “DAKTARAS Iš PRIEVARTOS^ lietuvių kalbon verslas Alyticnės 

dainos. Dainuos L. M. D. Mišrus “Aido” Choras ir vienų Moterų choras. Muzikos skyrių išpildys Bigehukai. Pc
Šokiai* ‘ Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Po Teatro 
programui

Jūsų Pinigų Saugumas yra Užtikrintas 
Kada Jie Randasi Stipriame Banke

A STATE BANK
Central Manufacturing District Bankas yra taip 

saugus kaip geriausias bankas Amerikoje. Yra pil
noje prasmėje žodžio LI)TUVIŠKAS. BANKAS, nes 
jame lietuviai dirba ir lietuviai laiko savo pinigus. 
DAUG LIETUVIŲ YRA ČIA PASIDĖJUSIŲ SA
VO PINIGUS.
3 nuošimtį moka už padėtus pinigus. Duoda pasko-' 
las ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chica- 
gos. Apsaugoja namus ir naminius daiktus nuo ug
nies, Parsamdo Bankines skryneles (boxes), Par
traukia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir 
abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.

KALBAMA LIETUVIŠKAI.
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. Turtas virš 
$2,400,000.00.
Subatomis atdaras iki 9 vai. Vakarais paprast, iki
4 po pietų.CENTRAL MANUFACTURINGDISTRICT BANK
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
1112 West 35th_St. Netoli Morgan gtv., Chipago^Ill., 
Didžiausias ir pV'V'kldzioš Priežiūra.

stovaująs visus politinius emi-, 
gruntus be skirtumo partijų ir 
krypsnių, šiuo atkreipia jūsų du
rnos į tai, kad kuomet iki šiol 
daugybė politinių emigrantų 
galėjo sugrįžti ir sugrįžo iš An
glijos ir Francijos, tai iš Švei
carijos dar nei vienam nepavy 
ko išvažiuoti. Mat, norintiems

emigrantams tiek Francija riek 
Anglija stato neapgalimų kliū
čių. Praslinks menesių mėne
siai, ir mes vis tik negalėsime 
pasinaudoti duotąją amnistija 
ir negalėsime sugrįžti. To
kioms aplinkybėms esant, mes 
matome, kad niuins tėra lik vie
nas išėjimo kelias, būtent, kad 
Rusų valdžia padarytų su Vo
kietija sutartį apsimainyti kares 
imtiniais (kas jau buvo
karės laiku daryta) tuo budu, 
kad Vokietija perleistų rusų po
litinius emigrantus į Skandina-

tams vietos pirmutiniame, kurs 
eina, greitajame traukiny j kuo
pomis arba atskiruose vagonuo
se, ir emigrantams lydėti nuo 
Tomeo iki Petrogrado kiek
vienam vagonui paskiriama du 
kareiviu. Oficieriams ir karei
viams duota graudenimų, kad 
jie mandagiai apsieitų su emi
grantais*

Kareiviams, kurie emigrantus 
lydi, inteikiami vardų sąrašai,, 
sulig kuriais atvykus Pctrogra- 
dan, Finlendijos vogzale tam ti
kri komisarai emigrantus - per
žiūri ir ištiria, ar atvykusia iš
tikiu jų yra politinis emigran
tas.

Šitų priemonių pavartojama 
tam, kad po priedanga politinių 
emigrantų Rusijęn neįsibriautų

Per šerengą.

BIOS

kietijai tolygų skaitlių internuo
tų jos civilių karės imtinių.

Prašome labai kuoveikiausia 
padaryti energingų žingsnių to
je linkmėj. Nesileiskite įvai
riais formaliais žadėjimais kilo

T’dati’as ii? EJal
Parengti Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 70 kuopos, E. Chicago, lųd 
NEDĖLIOJĘ, Gegužės 13 <1 1917

įį Pradžia 6, vai. vakare. Inžanga 35c ir 50c.
Į Scenoje statoma 4 veiksmų.drama “DU BROLIU”, parašyta J. J. ZOLP.
į Gerbiamieji < ir Gerbiamosios, nepraleiskite tos progos, kad paskui nesigailė- 
■ tumėt, nes ne visados taip pasitaiko. Taigi kviečiam kuoskaitlingiausia atsilankyt 
L KOMITETAS.

K.GRIKšO-SVET., 5001 Northcote avė.

LAUKUOSE
(Tąsa).

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS

Mes rekomenduojame Jį.

VIKNATLNIB BKCI8TRUOTAB RUSAS AFTIKKOKIUB ANT BHIDGEPOHTO

SLAUGIEMSVYRAMS IR
Akiniai aukso rimuose nuo 18.00 Ir au- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščlau. Pritaikome akinius uidykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mą#, akių skaudėjimas, užvilkima* Ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, Jei blogai matai, jei akjs sil
psta, n e tęs k ilgiau, o jieŠkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyka. Atmink kad mes kol- 
nam gvarantuojarn akiaius ir kienkia-

8. M. ME8IROFF. Ekspertą* Optikas,
Jei jxfi> sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš asu 
draugas žmonių 8. M. MK81ROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

1553 Milwaukee Avenue, 
Arti North Ave. ir Robey St

□ t1. M e i.i. 'V* * -/,1 j
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. I
Ma no speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų Hgi^. | 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki- | 
mju. Ligos PŪSLĖS, INKSTU, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- I 
ROS.. PATARIMAI DYKAI. t

Užsisenėjnsios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmių 
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island At.

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal ju
si; išgalę. Nealkvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len

. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir Sve

Mano ofisas arti 18-tos 
gatvėj ant banko.

IŠRADĖJAI!

koti’. Visa lai tik dialykus ilgai 
nutęstu .iv ’politiniai emigrantai “butų pa
likti užsienyj per visą tą svar
bųjį revoliucijos laikatarpį.

Vis dar toli nuo savo draugų 
Rusijoj atskirti, laukiame jūsų 
umaus atsakymo.

Pildomasai Komitetas: Ad
ler, Andronnikov, Bagocky, 
Angc'lika Balabanov, Bolotin, 
Feliks Kon, I-sios Durnos ats-

Rusų laikraščiai rAšo:
Laiku nuginklavimo polici

jos Atkarske, žmonių minia už
sispyrė būtinai, kad vietos is- 
pravninkas . Zubakovas butų 
pervarytas “per šerengą.” Is- 
pravnikas Zubakovas mat buvo 
didelis biaurybė, ir ne vienam 
miestelėnui jis buvo žandus su
daužęs. Tuomet visuomenės 
komitetas, bijodamas, kad žmo
nės savo teismo ant ispravnin- 
ko nepadarytų, nakties melu 
slapta nudangino kalėjiman.

Taipjau Aleksine laike arešta
vimų policijos ir kitų biurokra
tijoj činovninkų, kareiviai ny- 

rvj- M.uKir. vio4*a-> kareivių

kareivių šerengą.
u *•

Tail) ir padaryta. Viršinin
kas buvo priverstas pereiti per

eilę, bet vis dėlto kareiviai išsi-

Po to viršininkas buvo nudan-

chesberg, Semkovsky, 1-sios 
Durnos atstovas Uljanov, Us
tinov, Fratkin.

Apie grįžtančius Rusijon 
politinius emigrantus.

Petrogrado “Bieč”, nr. 66, pa-

tinius emigrantus:
Politiniai emigrantai, grįžtan-

landijoj), turi, sulig naujaja 
tvarka, paduoti Torneo stoties 
komendantui savo vardą, pavar
dę ir apie savo priklausymą 
prie politinių emigrantų skai
čiaus. Stoties komendantas, 
nedarydamas jokių kvotinių nei 
tyrinėjimų, suteikia emigran-

Dagos stovis

Sulig Suv. Valstijų žemes 
ūkio departamento surinktomis 
žiniomis apie dagos — kviečių 
ir rugių — stovį gegužes 1,1917, 
šiais metais spėjanųi surinkti:

Žiem. kviečių: Illinois valsti
joj ca. 18,400,000 bušelių; per

skaitymu, surinkta 16,225,000

vso spėja sulaukti 366,000,000 
bušelių; pereitais metais surin
kta. 481'744,000 bus. '

Rugių: Illinois valstijoj ca.

tais surinkta 666,000 bušelių. 
Visose Suv. Valstijose spėjama 
sulaukti 60,700,000 bušelių; 
pereitais melais surinkta 47,- 
383,000 bušeliu.

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tq Per 20 Mėty ir Ma- „ o

1 « Ui Ma- (jreitai ir Pastoviai ne Kaip lą Padaryti.
AS noriu tos progos pasi

kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bilo kokios1 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, bo 
mokesčio, kokia jo yra kliū
tis, kiek laiko reikės iki jį 
padarysime seiku ir tvirtu, 
ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
Aš gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS METODOS išgydo, kuo
met kitos negelbsti.

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, viena 

/ privatines ligas, k. a. Užnuo 
dilimų kraujo, Stricturų, Pu- 
liavimų. Nutekėjimų, Žudy
mų, Nutekėjimų, Žudynių 
jiegu, Raudonųjų gyslą. Sil
pnų pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrų Importuo
tų Prof. Ehrltclio 606,-914 ir 
visas vėliausius Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikiu tikrus ir. nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIECIU ATSILANKYTI.

U O /'* f? C2 <2 422 So. State Street, CliiciiKe, Illinois.
K U L u u Priešais Siegel Cooper and Company

Offiso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Ncdėliomis 10 iki 2.
MM-ii - ----rr-rranrau i» Wwmi| ............. >■ m—.. ....... ................
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—Gerbiamieji, kas ant stan- 
cijos M va įlipote, biletus duo
kite!.. Tavo baletas! - 
atsikreipė jis prie šlubojo kai
miečio.
r —Neturiu bileto.
; Kundiuktprus tylėdamas nu
leido rankas*

—Na, štai, ką tu čionai su jais 
padarysi?... Gea'biamieji. Taip 
juk negalima! — uždususiu bal
su prašneko kunduktorius. — 
Ju^ mes po priežiūra žmones, 
mes negalime dykai žmonių va
žioti! Iš musų tą išjieško... 
Kaįip sekanti stancija bus, malo
nėkite išlipti!' Nuoširdžiai ta
vęs prašau!

Del traukinių tarnautojų bu
vo gana sunkus laikai. Iš mie
stų pasklydo daugybes daAinin- 
gų ant laukų. Tarp to saulė iš
degino* laukus ir pievas, šiena- 
pjučib visiškai nebuvo. Bcdar-

greitai

Didelis Balius
Parengtas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO įvyks

Subatoje, Gegužio-May 19, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 Halsted Street, '

Pirmas Didžiausias Piknikas
Parengtas.

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės “Rūtos? No. 1.
NEDĖLIOJĘ, Gegužės-May 13 d., 1917 m., 

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS,. ILL. 
Pradžia 9-tą valandą ryto ■' Inžanga 25c porai.

Kunigas S. K. Bužinskas, bažnyčioje Sv. Petro Apaštalo, 4538 
So Marshfield, Chicago, Ilk, Ncdėiioj ,29 balandžio, sakė iškihnin- 
mą pamokslą apie Katalikišką Bažnyčią. *

^argo suspausti, jie pametė visą 
baimę: reikėju kiuiduKiorUona 
tiktai kur nors nusižiūrėti, ir 
traukinyje greitai pasirodydavo 
po kėlės dešimtis bębiletjinių 
“paukščiu”. Patirimai jau nuo 
senai išdirbo tokį veikimo būdą: 
kunduktoriai uoliai daboja ant 
stoties prisiartinančius bedar
bius ir energiškai atremia jų pa
sikėsinimą patekti į traukinį; 
bpt sykį jis jau pateko į vagoną, 
tad sunku išvaryti.

Per vagoną perėjo kundukto- 
rius ir pamate kaimietį.

—Tu neišlipai?! — sušuko 
kunduktorius. '

Ka im ie t i s a t si s to j o.
—Tai kur aš eisiu? Man ko

jos skauda! — smarkiai suriko 
jis, žiūrėdamas į kunduktorių, 
kaip užerzintas vilkas.

-r O, Viešpatie!... — Kunduk
torius nutylu ir apžiurėjo jį nuo 
galvos iki kojų. — Aš tau sa
kiau, kaip žmogui, o dabar kas- 
gi? Aš turiu , duoti tau per

—Pasigailėk, ppns kundukto- 
riau!

Dievo!

žmonių važioti... Juk štai žmo
gus !

(Seka ant 6 pusi.).

.Tek Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Ashland Av& 
arti 47-tos gatvės,

£ "elephone Humboldt 1273. Ž

! M. SAHUD M. D. !
K Senas Riihu* Gydytojas ir Chirurgas. A 
V Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
£■ Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. T
A OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. ■
T VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; J

Kampas North Ave., Kambarys 200 X 
B 1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakaro.

MILIONUS DOLERIŲ ŽMONĖS DASIDIRBO PER NAUJUS IR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA GALI BŪTI KIEKVIENAM; 
i'iri but turite kokį išradimą del užpatentavimo, gal norite “KA IŠRASTI, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO 
IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Ri^unkus ir modelius bandotne ir eg<aininuojain 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent j katrą musų ofisą. w

----  256 Broadway, Ne^y York*
Kasykite lietuviškai, bent jį katrą musų ofiRą.

AMERICAN EUROPEAN l'ATENT OFFICES, (N5)

I
Man klausantieji, matėsi, kad kunigas Bužinskas ištikro alsi-

- žymi savo pamokslu apie išaiškinimą statymo katalikiškų bažnyčių, i 
nes aš esu girdėjęs ‘jo pamokslų Peterburge išguldinėjant jį šv. Ka- ( 
talikišką tikėjimą ir traukiant be skirtumo kiekvieną žmogų i šv^ 
katalikišką tikėjimą... Taipgi aiškiai pamačiau, kad kunigas Bu- 5 
žinskas nė kiek nesilpnėja dvasioje savo prisiegos šventos kuni-

ir Čioitai —* Ainerikoje. \ • . /

Ir praėjusioj nedėlioj, Gegužės-Mojaus 6 d. kunigas Bužinskas 
užsakė, kad ateinančioje nedėlioję, Mojaus 13 d., Šv. Petro Ap. baž
nyčioje, 4538 So. Marshfield avė., bus negirdėtas pamokslas, žmo-st 
nijai, bus išaiškinimas apie šhubus, krikštus ir apeigas bažnyčios 
Sv. Katalikiško Tikėjimo. Antanas Maluzelis.

5tai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KORE8PONDKNCUINXS BKYMIUS.— KbkvUn** gaO IfaMktl 
ANGLIUKAI labai greitai *avo namuow ii l*k*ijų rataUytt 
ypač tam tikslui. fiU kurea» yra labai parankus Jdekvitnaaii 
kuris nori greitai {Įmokti*Anglų kalbos, bet neturi procos la» 
kytie* t mokyklą y pat ilk ai. Geresniam persftDcrinimuŲ staB* 
Čiam« graliai ilhutruot*, su daugeliu pKMiSkinjjtnų KATALOGĄ 
DYKAL Raiyk Ulikį tuojau*; IndSc dvi markes priaiuntfamri 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiem*, kuri* rali pribūti t *»u«| «*• 
kykla ypatUkai, turim* dienine* ir vakarines kleaas. Mokinu 
m* daugiau valandų negu kito* mokyklo*. K1«*qm irgi tur|> 
m* atskira kursų, sutaikytų mu»q pačių del pradiiamokattų 
graltam i įmoki niro ui Anglų k*lbo«. Dadgiau suprantanHem* 
turim* GRAMMAR ir HIGH SCHOOL;skyrių*, * 

Viskas siJlilnaiM* Lietuvilkai
Dvi mokyklos: 781 W. 18th, BU, ir 1741 W. 47th Bt,

LaiAkus adresuokit: Amerkax Behoof of Langnareių 1741 W««t 47tk fiL, CMeare, O.
.....  »■■■■■■   .. ................... ..—R—w

American \khoot 
ef Languages

AxMrtomflnc*
• Mokyki*

DYKAI

Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE!

Su bile chroniška; neryuota arba supinta negale, kuri 
reikalauja specialisto patarnavimo.

^ieškokite pžgelbos kur turite rasti
Ir stokite ant kelio j sveikatą

kampas

Patarimas 
Dykai. 

Atsilankykite

JUMS NIEKO

Priėmimo 
Valandos: 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietų.

Vakarais
C iki 8 v. vak.

Nedaliomis: 
10 ryto iki 2 

vai. dieną 
Tiktai

, ----  NEKAINUOS už APŽIŪRĖJIMĄ, jeigu jus gydysite*. Tikra* ir
neabejotinas apžiūrėjimas atras jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI ir pagelbės jum* tuo
jau atsistot ant kelio, vedančio į sveikatą ir išvengei! kankynių ir netikro* chirurgijos 

Daug metų patyrimo. Vėliausi pasekmingi gydymai medikališki ir elektriški. 
Naujausios mados įrengimai. Viskag geriausio sergantiem* žmonėms.

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo prašalinta greitu laiku ir 1 laiką varto
jimu naujausios mados moksliškų metodų.

Jeigu jus nejrajlegėte surasti pngelbą nuo savo kentėjimų ir esate nusiminą, 
ateikite pas MANE ir patirkite tiktai, kokias geras pasekmes galima gauti nuo jųsų 
ligos šiomis naujomis ir moderniškomis gydymo metodomis.

AR JUS KENČIATE NUO
Silpnų nervų, skaudėjimo strėnų, užuomaršos, plakimo Širdies, silpnumo plaučių 
nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos .skaudėjimo, galvos svaigimo, aptemime re
gėjimo, silpnumo Sąnarių, skaudulių, žaizdų, Kataro, Lašėjimo j gerklę, skausmų 
viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kaklo, apsivėlusjo liežuvio, užkietėjimo vi
durių, reumatiškų skausmų, spuogų? Tos ir daug kitų tankiai yra pirmu perser
gėjimu nuo vieno prai'adimo jų sveikatos ir gyvumo.

Aš gydžiau vyrus.ir moteris per daug metų. Vienas atsilankymas užtikrins jus, 
kad aš gydau nuo pačios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkite, kad pasitari
mas yra visai \ii dyką.

Ateikite pas mane tuojaus jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra 
pavojingas. Liga nėra užmigdoma.

Dr. H. S. WHITNEY



Subata, Gegužės 12, 1917.

The Peoples Furniture Co
1930-32 S. Halsted St, Chicago, Iii

JONAS PABARŠKAJUOZAS SIIEMIOT

Bendrovės sekretorius ir sandiwbininkas kviečia 
savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir paremti 
šią fait) svarbią visuomenei bendrovę.

SI OS

del kiekvieno atsilankiusio.

VINCAS MAKAVECKAS, 
Bendrovės pirmininkas ir užveizda, užprašo 

' sus savo draugus ir pažįstamus atlankyti jį, 
jis turėdamas ilgų metų patyrimą užtikrina 
siems užgančdinimą.

Senas musų apielinkės pažįs

tamas įstojo šios krautuvės 

pardavėju, ir kiekvienam atsi

lankiusiam į šią krautuvę jis 

suteikia mandagų patarnavimą.

Krautuve N A U JIE N O S,- Chicago, Ilk

vi
nes 
vi-

Korespondencijas
MINDED, W. VA.

Anglekasius aplanke 
Motina Jones.

Gegužes 6 d. čionai kalbėjo 
angliakasių motina — Jonės.

Su d/.džiausiu nekantrumu 
žmones laukė paskirtos dienos. 
Bet kuomet prasidėjo prakal-

’—rt—

K a Kooperaci;
$

Nuveikė del Vidur EMI

JF* r A X F ’u -fe ♦ L 7 U"

Pranešam gerbiamai lietuvių visuomenei, jog esam pilnai pi,-įsirengę ant 
šio sezono kiekvieno reikalus užganėdinti, nes turime partraukę vėliausios 
mados ir geriausių gatunkų: rakandų, pečių ,karpetų, ledaunių ir visokių ki
tokių namams reikalingų daigtų. Todėl musų gerbiami tautiečiai yra užpra
šomi visados su mažesniu ar didesniu reikalu atsilankyti į savo tikrą lietuviš
ką krautuyę( kur jums sąžiniškai patarnaus ir kur jus gausite savo pinigų ver- 
čios. Mes neviliojau! žmones siūlydami menkos vertės stempąs ir už kurias 
tūrite dvigubai užmokėti pirkdami ta vorą, žinote gana gerai, jog dykai nie
kas nieko neduoda, o ypatingai privati ški bizniai yra užsidėję tiktai kad ko- 
daugiau pelno turėti. Taigi, idant išvengus tas augštas kainas mokėti, lietu
viai ir sutvėrė šitą bendrovę — LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ,. 
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-1 
gal savo paties pastanavijimą. Laike ligos arba kokios nelaimės .mokesti'es 
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. Halsted St.,

valui prakalbų laikyti. Tuomet 
“angliakasių motina” drauge su 
dideliausia minia publikos pa
sitraukė ant . pavietą vo kelio ir

Jones labiausia agitavo už 8 
vai. darbo dięną, už abelną dar
bo sąlygų pagerinimą ir, kad 
angliakasiai organjzuotųsi.

Ten. pat prisirišę apie 100 
žmonių į “U. M. W. of A/’

Mother Jones ^įoje apielinke- 
je prabus, kol visi angliakasiai 
nesusiorganizuos. • — J. A.

DANVILLE, ILL.

Tai yra pusėtinai didelis mie
stas su 72 sabiniais, kuriuos, 
nubalsavus “dry”, nuo 17 gcg. 
turės uždaryti. Tarp anų vie
nas lietuviškas, čia lietuviu

miesčio Komuni
kacijos

Garsus pasielgimas, kuriame automobilių savininkai 
ir vežiotojai ir trokų važnžčios ir kiti vežimai išvien vei
kė su tvarkos dabotojais ir publika abelnai, darydama 

, prieęš-stoviniavimo ir iškrovimo sryties įstatymų išpildy
mą, reikalauja aštrios pabaudos.

Nuo to laiko, kuomet šie Įstatymai pradėta vartoti, 
gatvekariai pradėjo per vi'durmiestj daug greičiau važi
nėti laike “greitųjų” valandų, negu buvo galima pagal 
senąją tvarką.

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof.
Šokiai atsibuna

Tel. Canal 3161 
Prof.

kas panedėlį ir 
pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.

Mes apsiimame išmokinti Šokti į 
trumpą laiką. Užtikriname.

Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje.

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

Burnsidėj utarninkais ir ketvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E.' 93rd Si.

Bendrovės kasierius ir stam
bus bendroves akcijonierius, 

visą laiką darbavęsis del labo 

bendroves, pasidarbuos

todėl ir jokio 
visi paprasti 

Daugiausia dirba 
Molderiai

ARiut Ligos
Akis yra opiausias sąnarys žmogaus kūno ir kuomet sykį suserga, turi 

turėti geriausią priežiūrą — ir šią priežiūrą galima gauti nuo okulisto. — 
Okulistas yi'a gydytojas ir chirurgas, kuris specializuojasi gydyme akių ligų.

Daugelis žmonių daro klaidą, kuomet jie sirgdami akių ligomis eina pas 
optigus arba į jubilierių sankrovas ir perka porą akinių, arba patįs tepa vi
sokiais patentuotais vaistais. Tas viskas klaidinga. Daug pavojingų akių 
ligų arba apjakimo buvo priežastimi neteisingo pritaikymo-akinių.

A’

I
Aš esu Okulistas '

Gyvenu ant State gatvės 20 metų. S?
Išgydžiau tūkstančius sergančių akių ligomis. y

Egzaminuoju kiekvieną akį kiaurai. - x

- Turiu visus reikalingus intaisus ir kitus įrengimus savo ofiąe žinomus -X 
mokslui, kad jų pagelba suteikus savo ligoniams teisingą gydymą. X

Pasitarimas dykai, jeigu- jus atsinešite šį apgarsinima. Ateikite šiandie. X

Dr. F. O. Carter $

120 So. State gatv., 2-ras augštas. • ' ®

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas.

1-mos durįs į žiemius nuo “The Fair.” ' is
Priėmimo valandos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Nedėlio-

mis nuo 10 ryto iki 12 dieną.- X

Į ' ...... fe——į

J. J. STASULANIS
✓ - t

(Turiu didelę krautuvę irdirb- 
jtuvę muzikališkų instrumen
tų, Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — naujus 
dirbu ir senus taisau.
/ Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko į naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas.
ĮEsu praktikavęs 37 metus 

1 tą darbą.
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737. 
CHICAGO, 1LL,^

MEDUS
Ar ragavai Amerikoje čysto medaus? Jei ne, tai netik para

gaut, ale ir pavalgyt guli. Tikrai gero medaus—nuo Jaruių Chica- 
goję gali gauti šiose vietose: . .. z ,
1208 Noble St., arti Division ir 2214 W. 23 rd Pl., Chicago, UI 
o kitur kas pareikalaus, tai gali gaut kiek nori, jei užsimokės ex- 
preso kaštus. 5 svarų viedrukas medaus, be prisiuntimo tik $1.00.

Norintieji pirkt farmą, rašykite arba ateikite į Valinsko spaus
tuvę, 2214 W. 23rd Place. Čia aš busiu kožną Subatą iki 7 vąl. vak

M. Waleneiu

randasi nedaug, 
biznio neturi — 
darbininkai.
faundrejC). Molderiai padaro 
iki $7.00 į dieną ir daugiau.

čia stoka apšviestesnių lie
tuvių, čionykščiai gana tamsus

i<ny^lb tai... vargu kuris turi.

danvilicčius 
Praei tomis Velykomis 

tulf pakelė tokią bataliją, kadi 
policija su vežimu gabeno į šal
tąją atsivėdinti ir tik užsimokė
jus už “atvedinimą” paleido.

1)111,

kas nenuveikė, ne jokių veikian
čių draugijų nėra, liejo, kele
tas paklauso prie amerikoniško 
“Loyal Order of Moose”. Taigi,

Du melagiu

59

Maikis

—Pameni, — sako vienas, — 
tamsta nran kadaise pasakojai, 
kad buvęs Afrikoj, vakaruose,

tčn buvau, ale neužėjau nei vie-

Dabar ten jų
nėra.

VALDYBA, DETROIT, MI.CH.

J. Rimkus, pirmininkas. 
1133 Indiana j 

Manelis, pirmininko pagelb,, 
, 1533 S. 101h

Dambrauskas, protokolų- rast. 
1227 S. 8lh 

Mikclailis, finansų rast., 
1128 N. -81h

J. Makarevičia, kasos globėjas,’ 
' 1723 S. 9th

J. Rutkauskas, kasos globčjan
1013 Clara Ave.

A. Salsius, maršalka,
R. 3, Box L80 Sheboygan, Wis. 

Susirinkimai įvyksta kas menesį 
1-nią pėtnyčią.

Krasos dėžutė.

St.

St.

Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų šioms ypatoms:

Juozapas Maželis
- Frank Paulas 

Frank Moška 
^Stanislovas YVilimavičia 
T. Strikol 
James L. Kostka 
L Galvanauskaitė
J. Duoba 
Košt. Binikus 
Joe Stroll
L. Kliniaitė 
J in) Petriš 
Awgustyn Joskava
K. J. Kortkus 
John Seliskyj 
Julius Mickevičius 
Peter Vaičaitis - 
Stove Narkis

N. Bless > .
Miss J. Prulia 1

Chas DezbaĮis
A. Gustaitis
B. Kazlauskas 
J. Dezbalis,, 
A Lebeckis

M. Sadauskas
M. Stockus

Skaitykite ir Platinkite 
s “NAUJIENAS.” i

Gatvekarių naudotojai nuvažiuodavo j darbą rytais 
be sutrukdymo, o taip-pat greičiau išvažiuodavo iš už
kimštų vietų naktimis.

Kiti susinėsimai taipgi buvo labjaus suskubinti.
Atsargumas buvo padidintas ir parankumas i 

visur.

Pasekmes šio pagirtino pasidavimo su aprūpinimais 
įstatymų suteikia padrąsinantį nurodymą abelno gerumo 
paeinančio nuo naudotojų Chicagos gatvekariais vien tik 
dek susinėsimo, del kurio tik vien yra paskirti.

Chicago Surface Lines
v I * ® ® * M * IM* į® * 9j *

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

•augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoj©.
Jo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys.

V. KASPAR
prezidentas

ITTO KASPAR
vice-prezidentas

VILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. Ice Co.

HARLES KRUPKA J
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. ( r 

OTTO KUBIN 
prez. Atims

(Brewing C<>

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

, vice-prez. T. Wilce -Co.
JGZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000-

KAPifALAS KAĮ.UMMA LIKTUVISRAl

.  *1 M..          .JI.— Į  .........................................................................................   ■ .—fa... II ll.'l. , II, 1 HllUi 11

Mot. VYRASERGANTI W 0 ■ W ATEIKITE 
PAS MANE 
TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno f šį miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančibse kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios' mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYkA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytii vyry-Tai mano reputacija
Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEI8KIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ- 
DYKA wir LABAI UŽTIKIME Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriat! ? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų Žmonių, kad mano reikaląvi- 
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra lakias.

PROF. DOCTOR COATES kad gydau vyrus per 80 metų. Visi atsilan 

kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPAT1ŠKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS.'

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami

. Aš
OFISO

kaip turtingiems taip ir KRAUJO 
beturčiams. VUU“V I *t

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

NUO
KRAUJO
LIGŲ

v. po piet.

PROFESSOR DOCTOR COATES
* 430 .South State Street, 2nd floor

„ Prieš Siegel Cooper & Co.

PIRMA Nlj(lU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, tenių Remtj Ir Stoginio P» pk.rc,« 

BROS. WRECKING CO.
o, BL

CARR BROS. Vi 
3003-3039 S. Halsted St

Phone Canal 12545. 
ŠOKIŲ MOKYKLA

ri Geo. M. Chernaucko 

Svet, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
*os GnicagOj.

Ateik į vienintėlę 
n šokių Mokyklą. Vi- 

JhLmbH si šokiai mokinama 
# L SU1*K naujausia ina- 

da; angliški ir Jie* 
H iuviški. Aš užtik- 

rinu, kad išmokin* 
'V “ siu į trumpą laiką,
šokiai atsibuna kas pancdėlį ir ket- 
vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojas J. K. BOBELIS, 
ir pagelbininkai.

Gyvenimo vieta: 4037 So. Tahnan 
avė., Chicago, III.

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite saves skaus- 

[ mais, Reumatizmu, Nausgėle, • 
I Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
[ —raumenų sukimu; nes skau- 
I dėjimai haikina kūno gyvybę 
F ir dažnai ant patalo paguldo. r 
j CAPSICO COMPOUND mo- : 
L stis lengvai prašalina viršmi- 
| Dėtas ligas; mums šiandie dau- 
F gybė žmonių siunčia padėka- 
S vones pasveikę. Kaina 25c, 
I per pačią 28c.

Į Justin Kulis
į 3259 S. Hžlsled SI., Chicago, III.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- 
I TOS”, augalais gydyties, kai-* 
r na 50c.

P. CONRAD

ra i

duodame kuopui 
klausias dova-

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus diem 
mis ir vakarai?

m gerai ir 
i.

Vyrišky Diapantj Barbenai
$30 iki

Nauji, t 
$35 siutai 
18 doleri v

tų overkotų

i

kotai
mažai vartoti stintai ir ov< r-
ertes nuo $25 iki $<’-5, dubai'
gščiau. Kelnės nuo > 1 ..'41 iki
Vaikinams siutai i mu >3.00

( h i < a p o, JII.

imat o.
uno

■■vienam žiųoprii
>;■ « a itc. '

B WiKti BARKER SCH88L
612
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N A U J I E N O S, Chicago, ID.
/

Subata, Gegužės 12, 1917.

NAUJIENOS
IT °>lTL ° ' rūpimi ivunų - reiAčuiiigiUBLnmuMiism wyy News 'jam elementais, kas sutartų

jimui sutvarkyti ir pataisyti 
protinęs intekmes taipgi ap
rūpinti kūną - reikalingais

Kitas “buvusis

It

| Pirmas Lieturią Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

t- ** Kasdien, išskiriant nedčldienius

First Lithuanian Daily ii> Imarica
Published Daily Except Sunday 

BY THK 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
CAdeagoje — per išnešiotojus 12 

Wmtų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
OMcagoje metams SG.OO, pusei me-

Kitur, ne Cihcagoje, metams (5.00 
Pusei metų ........
Trims mėnesiams < 
pviem mėnesiam . 
Kanadoje, metams 
Europoje, metams

(3.00
(1.75
(1.00
(6.00
(7.00

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

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

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

Six months........................
Three months ................. ,
Canada, one year ........

European countries, 1 year

*i,oo 
(3.00 
11.75 
(6.00 
(7.00

Address:' NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
J —   M..,—             —y ■■ ...... . .■      — ■

WaDytojy ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui Jaikraš- 
rankrašČnis adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikta būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
IM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ttaiA arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jfll ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

B Ti»ylhii A n ■nwiMJįi«L' i ?.i,  ....Į.,.,.. .... .Ji'i—„,. J.  — / ' - ■' 'XXX»'į»w~ "■■« ■■■■■■ ....-į.'..™.,    II Redakcijos Straipsniai
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Ims atsipeikėt.
abu kongreso butu

priėmė 
nymą,

...... »

kurį joje dalyvautų ir-dides- 
nis ar mažesnis social-demo- 
jįratų skaičius.

Jeigu pranešimai apie “ko
alicinę ministeriją” ištiesų

su pngimcia- ir naujoves 
progreso dvasia, reikalauja
nčia pasekmių. Pasiteiravi? 
mai dykai.’’

Tą “natureopatą” klerika
lų srovė keletas mėnesių at
gal siuntę, 
Bartuška,

misija” Europon. O dabar, 
kaip mes girdėjome, jie yra 
nutarę apgyvendint jį War 
shingtone, duodant jam po 
$150.00 mėnesyje, kad jisai 
tenai pildytų kaipir lietuviš
ko “ambasadoriaus” parei
gas. Jie, sako, griozdę po 
visą Ameriką, bet savo sro
vėje tinkamesnio žmogaus 
tam tikslu? neradę.

Kadangi todėl tam “be
vaisčių gydytojų draugijos 
nariui” teks neužilgio užim
ti pirmo nuolatinio lietuvių 
diplomato vietą Suv. Valsti
jų sostinėje, tai, manome, 
skaitytojams yra ne pro ša
lį šiek-tiek patirti apie jo 
“natureopatiją”1.

kartu su kun. 
“su diplomatine

Tarpe tos saujales Ameri
kos socialistų, kuri paskuti
niu laiku, nupleškėjo j patri
otų stovyklą, randasi ir 
James Graliam Phelps Sto
kes. Jisai priklausė prie t-ų 
nedaugelio turtingų žmonių, 
kurie savo asmenimis teikė
si “papuošti” beturčių parti-

Apie jį “Milwaukee Lea- 
der” rašo: “Jisai nuolatos 
blaškosi iš vienos kraštuti- 
nybės į kitą. Nuo to laiko, 
kaip Stokes įstojo į socialis
tų partiją, kuriai iš jo nebu
vo nė papuošimo, nė naudos, 
jisai įvairiais laikais buvo 
šalininkas sabotažo, I. W. W. 
“izmo”, o paskiausia “gim
dymo kontrolės”. Dabar jir 
sai nuėjo prie naujo “izmo” 
—aršiausiojo kariško patri
otizmo.” '

Reikia tik pasidžiaugti, 
kad tokie vėjo pamušalai, 
kaip p. Stokes, Walling ir pa
našus į juos, ant galo išsine
šdino iš socialistų partijos.

apie kariuomenės

Pirma apie tai beveik ne

irta buvo kas apie tai, tai tik

social-demokratai, be abejo
nės, turi apie ką pagalvot. 
Social-demokratų dalyvavi
mas valdžioje, kurios užda
vinys yra buržuazinės visuo
menės tvarką gerinti, yra

1

užpildžius

armija turinti susidėt iš 2,- 
000,000 vyrų.

Vadinasi, valdžia ketina 
pasinaudot priverstino ka
reiviavimo Įstatymu, kad A- 
merikos jaunuomenę išgabe
nus į kruvinus Europos lau
kus. To nesitikėjo šios ša
lies piliečiai, kada jie sekė 
ginčus delei konskripcijos 
sumanymo kongerse. Ki
taip jų protestai prieš tą su
manymą butų buvę nepaly
ginamai energingesni.

na siųst kariuomene Euro- 
. non, tai ji tą ir padarys. A- 

merikiečiai tuomet pama
tys, kad “kare tai ne pikni-

Koalicine 
ministerija.

Iš Rusijos ateina žinių a- 
pie naujus nesutikimus tar
pe laikinosios valdžios ir ta
rpe darbininkų ir kareivių

jimui dalykas. • Todėl soči

priešingi tokiai idėjai.
Nežinant gerai dabarti

nių santykių Rusijoje, sun
ku pasakyt, koks butų tik- 
kriausis kelias darbininkų 
atstovams šitame krizise. 
Bet mums rodosi, kad butų 
teisingiau, jeigu jie, ažuot ė- 
ję į tą “koalicinę ministeri
ją”, reikalautų umaus įstei
giamojo seimo sušaukimo. 
Tas-gi seimas parodytų, ko
kioms reformoms šalis pri
taria, ir kokia valdžia butų 
jai tikamiausia.

‘ ‘ Natureopątiškas 
gydytojas ’ ’.

Nenusigąskite tų leistų 
žodžių! Jie nereiškia -nieko 
baisaus, o tiktai — klerika
lų “pasiuntinio”, Dr. J. J. 
Bielskio, titulą.
“Natureopathic Physician” 

išspausdinta ant vizitinės 
kortelės po vardu to asmens, 
apie kurio “daktarystę” bu
vo visaip spėliojama laikraš
čiuose. '

Kortelės viršuje dar paai
škinta, kad p. J. J. Bielskis 
esąs nacionalės bevaisčių gy
dytojų (drugless physicians) 
susivienijimo atstovas Con
necticut valstijoje ir nacio- 
nalės natureopatų draugijos 
narys. *

O antroje kortelės pusėje 
išspausdinta ir trumpas pa
aiškinimas to “mokslo”, ku
rio daktaru yra p. Bielskis. 
Tenai skaitome:

• “N a tu r e opa th y is 
the science, art, and phi
losophy of adjusting the 
framework and correct
ing mental influences, al
so supptying the body 
with its needed elements, 
which is in harmony with 
nature and the modern 
spirit of progress, which 
demands results. — C o n-

Bet tos žinios labai neaiš
kios. Iš vienos pusės jos sa
ko, kad laikinoji valdžia bu
vusi priversta sutikt, kad 
jos vietą užimtų koalicinė 

-ministerija; o iš antros pu
ses jos skelbia, kad darbini
nkų ir kareivių Taryba ne
pritarianti koalicinės minis-

I terijos idėjai.
Ir pagalios: ką reiškia ta 

“koalicinė ministerija”? Tai 
butų lyg ministerija, suside- 

’ danti iš įvairių partijų, at
stovų. Bet juk tokia minis-

I terija yra Rusijoje ir da- 
I bar. Laikinoji valdžia susi- 
| deda iš spalininkų, kadetų, 
| trudoviko ir kitokių partijų 
J atstovų. Joje trūksta tiktai 

social-demokratų.
t Po tais žodžiais “koalicinė 
f minister!ja” gal todėl ir„su- 
| prantama toks valdžios su-
t organizavimo pienas, pagal nas ir filosofija kūno šudė-

Kas reiškia, lietuviu kal- 
bon išvertus: “NATUREO- 

1 PATIJA—yra mokslas, me-

Apžvalga
SKAITĖ,
BET NESUPRATO.

Dvi savaitės atgal 
vos” redakcija parašė 
tą pamokslų “Naujienoms 
aiškindama joms įvairius so
cialistų judėjimo klausimus. 
Tarp kitko ji išdėstė tokią 
teoriją, kad Vokietijoje* pro
letariatas, girdi, jau senai tų 
ris jiegos nuveikt visas kitas 
klesaš, ir jeigu jisai nekeliąs 
revoliucijos, tai vien dėlto, 
kad jį sulaiką vadovai. Gir
di, jau ir Kautsky’s keletas 
metų atgal sakęs, kad prole- 
tarijatas esąs 
stiprus vienas 
Unciją.

“Naujienos”

“Ko- 
kele-

pakankamai 
iškelti revo-

užginčijo tą 
“Kovos” tvirtinimą ir nerei
škė, kad “Kovos” redakto
rius yra neskaitęs Kaųtsky’o 
veikalo. (“Der Weg zur 
Macht”), jeigu jisai mėgina 
pasiremti jo autoritetu. Da
bar “Naujienų’’ oponentas 
nori parodyt, kad jisai skai
tęs Kaųtsky’o knygą, ir to 
patvirtinimui paduoda iš jos 
ištrauką. Štai tos citatos 
antroji dalis:-

Das Proletariat, ist hew- 
te so erstarkt, dass es ei/ 
nem Kriegę mit mehr Ru-.. 
he entgegensehen darf. 
Und es kann nicht mehr 
von einer vorzeitigen Re
volution reden, wenn es 
aus dem gegebenen staat
lichen Boden so viel Kraft 
gesogen hat, als ihm zu 
entnehmen war, wenn ei- 

■ ne Umgestaltung dieses 
Bodens zu einer Bedin
gung seines weiteren Auf
stiegs gewprden ist”. 
Šitą citatą. “Kova” išver-

kad “Kovos” redaktorius tū
lus sakinius iš Kaųtsky’o 
knygos skaitė, bet jie nero
do, kad jisai butų skaitęs 
visą knygą. Antra, jie rodo, 
kad “Kovos” redaktorius ne
suprato ir tų Kaųtsky’o ša
kinių, kuriuos jisai cituoja.

Juk “Kovos” redaktorius 
tvirtina, kad Kautsky’s ma
nęs, buk jau desėtkas metų 
atgal socialei revoliucijai’ pa
kaktų vienos darbininkų kle- 
sos spėkų. O jo cituojamoje 
Kaųtsky’o knygoje yra vie
tų, kur prirodinėjama, kad. 
revoliucijos pasisekimas pri
klausys ir nuo smulkiosios 
buržuazijos elgimosi.

Be to, jau pereitą kartą 
mes padavėme tokią .ištrau
ką iš paskutinio tos Kauts- 
ky’o knygos puslapio: “...Ne 
anksčiau, pasibaigs (visuoti
no neramumo laikas) ilgiaus 
patveriančio ramumo sto
viu, kaip proletariatai įgis 
j iegos ekspropri j uoti kapita? 
listų klesą politiškai ir eko
nomiškai.” Reiškia, Kauts
ky’s savo knygoje sakė "ne 
kad proletariatas jau įgijo 
pakankamai jiegos padaryt 
socialę pervartą, o kad,* j įsai t 
dar įgis tos jiego.

Vadinasi, yra vietų Kąut- 
.sky’o knygoje, kurios griež
tai prieštaraują, kaip pir
mam “Kovos” redaktoriaus 
tvirtinimui, taip ir tai inter
pretacijai, kurią jisai duoda 
minėtajai citatai iš Kauts- 
ky’o knygos. Štai delko, mes 
ir manome, kad “Kovos” re
daktorius da ir dabar nėra 
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skaitęs visos Kaųtsky’o kny
gos. .

Bet bėda, kad jisai, kaip 
minėjome, nesuprato ir to', 
ką perskaitė. Kaųtsky’o. žo
džius “wenn es aus demge- 
gebenen staatliechen, Boden 
so viel Kraft gesogen hat, 
als ihm zu entpehmen war”, 
“Kova” verčia taip: “kadan
gi jis iš esamo valstybinio 
(suprantama, teisinio) pa
mato tiek daug spėkos yra 
sau ištraukęs, jog jis gali ti- 
kėties’’ ; o sakinį “wenn eine 
Umgestaltung dieses Bodens 
zu einer Bedingung seines 
weiteren Aufstiegs gewor- 
den ist”,.ji verčią “kad 
to pamato permainymas su
darytų sąlygas jojo teles-

Proletariatas šiandieną 
yra tai sustiprėjęs, kad jis 
didesniu ramumu gali mą-

. styti apie karą. Ir jis ne
begali daugiau apie per 
ankstybą revoliuciją kal
bėti, kadangi jis iš esamo

, valstybinio (suprantama, 
teisinio) pamato tiek daug 
spėkos yra sau ištraukęs, 
jog jis gali tikėtis, kad to 
pamato permainymas su
darytų sąlygas jojo toles
niam augšfeyn kilimui”.
Ką šita citata ir josios

vertimas rodo ? Jie rodo, I niam augštyn kilimui”. Bet

1

tai' yra ne vertimas, o VISU 
ŠKAS ORIGINAL^ IŠ- 
-KRAIPYMAS.

kas yra žinomas tuo, kad 
teisingai išrodinėjo klaidas 
socializmo aiškinime? Kiek

singu esant dar ir tai, kad jo
kia kita srove — nė tautinin
kai, nč klerikalai — neturi tiek

“Kovos” redaktorius, pir-)mes patyrėme, tai Maliaus-I c)1oiistų, tiek lošėjų, kiek prog-
miausia, įspraudžia i origina 
lą žodžius “jog jis .gali tikė- 
ties”,- kurių tenai visai nėra; 
antra, jisai praleidžia ištisą 
dalį sakinio “als ihm zu ent- 
nehmen war”; trečia, jisai 
perpasakoja pozityvčje (tvi
rtinimo) prasmėje tą, kas 
Kaųtsky’o žodžiuose išreik
šta tiktai sąlygos (spėjimo) 
prasmėje, žodžiu, jisai pa
rodo visišką nepažinojimą 
tos kalbos, kurioje jisai 
“skaitė” Kaųtsky’o 'knygą!

Kad teisingai supratus ci
tuotuosius Kaųtsky’o žo
džius, reikia visų-pirma at
siminti, kad jisai tenai kalba 
ne apie esamus, bet apie bu
simus dalykus — apie tą, bū
tent, revoliuciją, kuri' gali 
kilti'karės pasekmėje ir ku
ri gali pastatyt prie valsty
bės vairo proletariatą. Tos 
revoliucijos momentą Kaut
sky’s apibudina, sekamais žo
džiais: “wenn eine Umges
taltung dieses (des staatli- 
chen) Bodens zu einer Be- 
dingug seines weiteren Auf
stiegs geworden ist,” t. y. 
kįuomet (arba “jeigu”) per
keitimas to> (valstybinio pa
mate pasidarytų (arba “pa
sidarys”) tolimesniojo jo ki
limo sąlyga”.

Kuomet tolimesnis prole
tariato kilimas pasidarys 
nebegalimas be valstybinio 
pamato perkeitimo, tai, žino
ma, kils revoliucija. Ir ji ne
bus peranksyba, “kuomet 
(arba “jeigu”) jisai (prole
tariatas) bus iščiulpęs iš e- 
samojo valstybinio pamato 
tiek jiegos, kiek.iš jo galima 
buvo paimti” (wonn es aus 
deni gegebenen staatlichen 
Boden so viel Kraft geso
gen hat, als ihm zu enbneh- 
men war).

Žodžius “und es kanu 
nicht mehr von einer vor- 
zeitigen Revolution undent 
kiekvienas žmogus, kuris ti
krai pažįsta vokiečių kalbą, 
tame sakinyje išvers: “Ir jis 
nebegalės kalbėt apie per- 
ankstybą revoliuciją” (o ne 
“jis nebegali kalbėt”!).

Kautsky’s mėgino įsivaiz- 
dint, kokioš bus sąlygos tuo
met, kuomet kils revoliucija, 
o. “Kovai” prisisapnavo, kad 
jisai kalba apie bėgamąjį mo. 
mentą. Tuo budu ji ir at
rado, kad jau Kaųtsky’o kny 
gos parašymo laiku: Vokieti
joje buvę visi revoliucijos 
daviniai. Tik trukę pačios 
revoliucijos!

Bet kaipgi tuomet “Ko
vos” redaktoriui neatėjo-į 
-galvą paklaust savęs: kodel- 
gi Kautsky’s (kurio knygą- 
jisai “skaitė”), suradęs visa, 
kas reikalinga revoliucijai, 
nepaaiškino priežasčių, del 
kurių ji dar nekilo? Kodėl? 
gi Kautsky’s toje knygoje ne 
tik kad nešaukia socialist^ 
tuojaus “pradėti” revoliuciją 
kelt, bet dar užsiima tyrinė
jimu tolimesnio visuomenės 
plėtojimosi buržuazinėje vi
suomenėje, t. y. pirma negu 
socialė revoliucija. įvyks?

Aišku, jogei “Naujienos” 
anąkart pasakė -tiesą, kad 
“Kovos” redaktorius peran- 
ksti pradėjo kitiems sakyti 
pamokslus apie socializmo 
teorijos ir taktikos klausi
mus. Jam dar reikėtų pir
ma pačiam šiek-tiek daugiau 
pastudijuoti juos. Ir be rei
kalo jisai dabar grubijoniš- 
kai prikaišioja, “Naujie
noms? “Maliausko būdą” už 
tai,.^|adi 
klaidas. Argi tai Maliaus- Šitokį manymą patvirtina tei-
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kas pasižymėjo šmeižimais, 
socialistų mokslo, iškraipy
mais ir sufalsifikuotų cita
tų vartojimu. O šitomis li
gomis jau gana senai serga 
ir “Kova”. Taigi “Maliaus
ko būdą” ji teiksis pasilaiky
ti sau, — jeigu jau ji negali 
su juo persiskirt.

Apie tai, ką pasakė Lieb- 
knechtas “Kovos’ nuomonių 
patvirtinimui, tai neapsimo
ka ir kalbėt. Tik, atsipra
šant, Maliauskas gali skaityt 
argumentu, kad toks ir toks 
autoritetas tą ir tą “sako.” 
Protaujantis socialistai į to
kius “argumentus” netiki.

resyvč jaunuomenė.
Bei taip tik dalykai išrodo 

žiurint į juos payiršutinai, no 
leidžiant jų bešalės kritikos 
kvotimams. Gi kaip tik rimtai 
ir'bešaliai pastatai sau klausi
mą: “Na, ką — ar stovi pride- 
ramoj aukštumoj musų chorai, 
ar negalima iš jų daugiau reika
lauti?”, tad ir. reikia prisipažin
ti neveidimainiaujant, kad tie 
chorai, toli gražu nėra tokie, ■ 
kokie turėtų būti, atsižvelgiant 
į laiką, kurį jie jau gyvuoja.

Tą patį, ką. čia pasakiau'apie 
musų progrosyvės jaunuome
nės chorus, reikia pasakyti apie

Skaitytojų 
Balsai.

Bukimo atviri. Imkime dalv- 
kus, kokie jie yra. štai dai
nuoja .choras. Balsai, girdėti, 
yra stipri, kiti gi net galingi. 
Bet neišlavinti. O ve štai klai-

tas pat... ir taip sęųiasi bedai
nuojant vieną dainą po kitos.

nuomones Redakcija

NEPATINKA.

“Draugo” n r. 103 buvo apra
utos J. S. laidotuvės, kurios i-

Girdi, nesimatė tose socialistų 
laidotuvėse nei kryžiaus nei ki
tokių krikščioniškų ženklų, *E-

buvęs įspraustas į numirėlio 
rankas. Ir kas baisiausia — na- 
bašninką palaidojo ne katalikiš
kose, bet tautiškose kapinėse. 
Laidotuvėse, girdi, dalyvavo^ ir 
keletą tamsesnių katalikų iš siu 
vejų kliubo.

Vadinasi, 
krokpdiliaus
laidotuves įvyko be katalikiškų 
-apeigų. Reikia manyti, jog 
“Draugas” nič-nieko nebūtų tu
rėjęs prieš tai, jei, vieloj sočia? 
listiško laikraščio, į numirėlio 
■rankas hutų įspraustas, sakysi-

“Draugas“ lieja 
ašaras dėlto, kad

Juk kunigų, laikraštis taip, jau
šventas, kaip ir jų švarkas...

Kodėl gi tas laikraštis pasi
piktino tuo, kad numirėlį par 
laidojo tautiškose kapinėse? 
Aišku, kaip ant delno.- Tuo ke
liu juk liko atitrauktas nuo ku
nigo riebus kąsnelis.

Be to, užsipuolama ant siu
vėjų kllubo. Ir tas jiems už no
sies užkliuvo. Girdi, kliubas 
privaląs nieko bendra neturėti | 
su socialistais.

bet palįs chorai ne kažinkokie: 
penkiolika, dvidešimt, ar trisde
šimts žmonių. Dainuoja jie tas 
pačias dainas, ką dainavo trjs, 
keturis ir net penkis metus at-

nuoja nė kiek ne geriau, kaip 
anuomet. Ot čia tai visa bėda: 
musų chorai neprognesuoją.

stovi ne geriau.

mat tom ypatom, kurios ar tai 
buvo*gabesnės, ar. labiau darba-

šti draug su kitais atsilikusiais 
artistais ir artistėmis, ir jie loš « 
arba pasitraukia nuo scenos, ar
ba dalyvauja tik iš skirtumo. Ir 
atsitikimuose arba dalyvauja 
atskirai c monologuose, dialo
guose etc. * >

Bet kaip ten; nebūtų, musų 
progresyvis jaunimas dainoseJr 
lošime nepnogresuoją, apmirė ir 
stovi. Tai faktas. Šitoks ap
mirimas ypačiai pastebimas bū
na tuomet, kuomet progresyvia 
jaunimo pramogose išpildomus, 
•programas palygini su kitų sro- 
jv.ių rengiamais programais ir tų. 
jprogramų išpildymais.

Tai kiekvienas turės pripaži
nti.

gal kiti turi geresnių spė- 
Gal mūsiškių spėkos silp* 
No, ne. Man. rodos kaip 

Tai k‘as gi čia

To laikra^tpalaikio ‘'pisorius” 
privalėtų žinoti tiek daug, jog 
kliubas yra susitveręs ne ko 
kioms politikoms varinėti, bet 
šelpti savo narius, neatsižvelg
damas j pastarųjų tikybinius į- 
sitikinimus.

Pati savaimi išteka išvada. 
Jeigu miršta laisvų pažiūrų

O 
jkų? 
(UOS. 

ptik priešingai,
kaltas?

I Atsakymų turi surasti patįs 
dainų ir lošimo mylėtojai. Ne
gali būti abejones taipgi, kadi 
jie nepamegins pakrikusius dar < 
tykus pataisyti, 9 Antanas,

P. S. Vieno tik prašyčiau iš 
jaunuomenės, kuri dalyvauju 
choruose ir lošime, tai kad jj 
pasistengtų rimtai ir gryna są-

norų, kad kliubas palaidotų jį, 
tautiškose kapinėse — kliubie- 
čių priedermė atlikti tai.

Ir po to viso “Draugas” turi 
užtektinai drąsos, kad triubijus 
i visas puses* apie artimo mei-

Ne artimo meilė, bet artimo 
neapykanta rupi “Draugui.”

Northsid ietis.

Tiesos žodelis dainų 
ir scenos mylėtojams.

Gal nė klerikalai, ntetautinin-

tiek visokią vakarų, kiek Chi- 
cagos progfesyviskas jaunimas 
vienas, atskirai. Iš to reikia 
spręsti, jog progresyvis jauni
mas Chicagoj yra darbštus, yra 
gaivus. O kadjangi tie jo ren
giami vakarėliai buna da su 
programais, kadangi da visuo
met juose ar padainuojama, ar 
ką nors sulošiama, lai galima 
padaryti sekamą išvedimą — 
kad Chicago’s progrėsyvis jau
nimas nlyli dainas, myli sceną.

jai augščiau užmetimus. 
...      —    —"

L. S. Sąjungoj
LSS. II Rajono Konferencija.

LSS. II raj. konferencija įvyks 
nedalioj, gegužės 20; d., (įheste- 
ryj, Pa., Anton Korczevskio sve
tainėj,-731 E. 8th St., arba kamr 
pas 8th ir Caldwell gatvių, 9>v. 
išryto. Trūkis iš visų pusių ate

svetainės.
Kuopos, kurios da neesate iš

rinkę delegatų* sukruskite ir iš-

ladelphijoj, LMPS 11-ta kp< 
rengia koncertų su perstatymu 
“Karės Nuotakos” Naujosios 
Gadynės naudai.

ti koncertų gali važiuoti į Phil#*- 
delphiją iš vakaro, o ant puto
ja us į Chester, nes visai arti, tik 
15c karteriai lešuoja. '

LSS. II Ra j. Prot. Sekretorius.

4 .irt-r
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Subata, Gegužės 12, 1917.

Tegul mažos išlaidos def virimo 
sumuša augštas pragyv. 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 aut 
šio virtuvės 

pečiaus

DABAR 
■mainaawaanaaBraai 
(Tiktai $3 į mokėt 
ir $2 j mėnesį per 
15 mėnesių, $33)

Veikit dabar pakol karės kainosnepakilo
Mums pasipirkus, kainos pašoko. Remianiies ŠIANDIENINĖMIS 
išdirbėjo kainomis, šis virtuvės pečius paprastai turėtų parsiduoti 
už $12 vietoj musų kainos — $33. 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*6 colių, talpina 12.vieno svaro duonai Idekes. Mėsai 
pečius, l<8xl8xll)V> colių, pritaikant kepsniams, paukštienai, taip- 
pat ir bifstekui
Durįs ir sulįs emaliuotos porcelėnu; deginimo dėžė ir spirgymui 
blekė emaliuotos pilkai, šis pečius užsidega pats ir patalpinamas, 
sujungiamas ir atskiriamas dykai. Pamatyk jį ŠIANDIE vidur- 
miestyjc arba skyrių sankrovose.
“Mažos išlaidos del virimo” Ponios Helen Ruggles, šeimininkystes 
žinove, duoda paaiškinimus. Telefonuokite, ateikite arba rašykite.

The Peoples Gas Light & Coke Company 
Peoples Gas Building. Telephone Wabash 6000
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pasidėtiems pinigams g 
Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra g 
STATE BANK of ’CHICAGO. Žmonės turi čia == 
pasidėję viso $ 11,972,000, o banko resursai = 

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

Pinigų ant rankų ir bankose... $12,542,000 g
Užtikrintais bondais, greit paver- =
čiamais grynais pinigais ...  $1,233,000 =

Duotų paskolų ant deramų už- • M
statų ..................................  $23,000,000 ■ gg

Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno do- « 
lerio. Mokama 3 nuošimtis. . s
Taupomasai banko skyrius atdaras Siibatomis g 
vakarais nuo 6 iki 8 vai.

State Bank of Chicago | 
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuviškai,

La Salle ir Washington gatvių kampas =
Priešais City Hali . g

...... .
BIIHIIIIIIWII 1 MIIHHIHIUIIIII

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jlys galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai J ikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kilk atsisa
ko.

Jus misi stebėsi te, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
v a k. Nedėliom 
jeuk>< 10 iki 1.

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai 
DOCTOR BOYD 

SPECIALISTAS
Prieš Paęto

Ofisą

219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

IB. W. YUSZKIEWICZ Presmanai gaus daugiau 
algos.

Sveikatos Skyrius

Red. Pastaba.—Šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudotjes maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, 1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Klausimai ir Atsakymai.
B., Detroit, Mich., klausia: 

sustabdytigalima

tai pagavimas

,5. Ar salus ir 
yra vienas ir tas pat?

4. Kas greičiau gauna džio-

5. Mano nosis dažnai teka ir

Atsakymas:
1. Pirmiausiag

_ • | 6 4X

ar

rio vėl yra šimtai priežasčių. 
Patartina tamstai nueiti pas 
daktaru ir duoties ištirti, c

2. lai uždegimas nosies ir

degimas daugiausia paeina ko
kioms nors bakterijoms teų ap
sigyvenus ir pradėjus savo dar-

abudu žodžiu nie- 
moksle, ir juodu 
nesti iš inteligen-

4. Daug priklauso nuo kūno 
sudėjimo, gy ve n i m o
darbo ir taip tolinus.

sųiygy, 
Tūli pri-

kūno mašineriją ir lodei jį pa
daro greičiau pasiduodantį 
džiovai. Tame yra daug tic-
sos.

gomurio ir plaučių. Vadina
mas šalčio pagavimas dažnai 
reiškia (langiaus nieko, kaip tik 
abelną silpnumą kūno, kuris ga -

tas, nešvarumas ii

Naujienų Skaitytojas, Chica
go, III., klausia:

Turiu didelį vidurių sukit

Atsakymas:
1. Galima.
2. Negerk arbatos ir alkoho-

gyk daugiau vaisių ir diatžovių.

kštąs karčiosios druskos (Ep
som salt) vandenyj. Patartina

daryti tyrinėjimą.

J. B., Chicago, klausia:
1. Kaip geriausia sustabdyti 

kraują, įsipjovus? ;
2. Ar krutami paveikslai 

kenkia akims ilgai žiūrint?
3. Ar kenkia sveikatai leidi-

gan t?
Atsakymas:

1. Priklauso nuo to, kiek į- 
pjauta: mažai įpjovus galima 
žaizdą užspausti ir valandėlę pū

UBTUV1ŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
QKm turi skaudama* arba silpna* aktoo ar 

galvas skaudėjimo, atsilankykite pas mus 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto Iki 9 vakare.
• feWMUfeMnU* wm> 9 ryto iki 1 po piet.

NEW HAVEN, Conn,. — Vie
tos Pointing Pressmen’s Union- 
Nr. 74 laimėjo padidinimo ak 
gosr Gaus, apskritai, 3 dilerius 
dienai. 

t ,

arba galima užleisti kolodionu. 
Daugiau įsipjovus geriausia už
siūti;

2. Nekenkia; jei akįs pa
vargsta, tai reiškia, kad jos silp
nos ir reikalauja gydymo.

3. Difterija sergant leidžia-

• SKAITYK IR PLATINK
1 “NAUJIENAS”

ma vadinami antitoksinai, vais
tai, kurie pagelbsti kunui grei
čiau dif.terijos bakterijas sunai 
kinti. Nekenkia, aplamai i- 
ihant.

Jonas M., Westville, 111., kiau

1. Ar gali būti džiova, kad 
aš dažnai skrepliuoju ir - turiu 
nuolatinį krunėjimą jau 8 me-

jimui laukan labai niežti 
numoji žarna, ir nuolatos skau
da po krutinę?

išei-*

Atsakymas:
1. Gali būti ir gali nebūti; iš

ma nieko tikra pasakyti.
2. Gali būti hemoroidai arba 

išeinamosios žarnos venų išsis- 
kėtimas; patartina laikyti vidu
rius liuesus ir šiaip jau visame

gieniškiau. Nueik pas daktarą.
3. Gal but lovos kaltė, arba 

miegamo kambario; aplamai i-

K. J. M., Chicago, Ill., klausia:

dūliai yra naudingu reumaliz-

2. Ar gulima laukti ir tikę-j 
ties, kad saules spinduliai iš
trauks iš kūno skaudėjimus?

parsiduoda apliek,oje ailt State

Ar elektros vanos naudin-

o. Ar gera 
marių druska?

vanos su

dės stiklelis prieš valgį?
Atsakymas:

2. Nepatartina,

reumatizmo neišgydys, 
oat ir visokį linimcntai

4

neuz
kenks.

6. Ypač tamstai brande ken 
kia, nemažai kenkia.

t)r. A. J. Karalius

Reikalaukite 
Klein Bros, štampų

1 pilna knygutė 
verta $2.50 grynais 
pinigais, arba $3.0( 

prekėmis.

Korripetentiški 
lietu viai-pardavėjai 

patarnaus jums 
visuose skyriuose 
musų krautuvės.

Musų Metine Rakandą Savaite Prasidės Panedelyje Giiguzio 14tą Diena
Vienas.svarbiausių atsitikimų išpardavime Rakandų, kurį turėsimų šįmet. Kainos taip žemos, kad jus 
negalite praleisti nepirkę. Lengviausi išmokėjimai kuomet nors suteikti šiųja sankrova.

$100 Seklyčios Setas $68.88.
Trijų šmotų: setas, ąžuolo, 

•L beržo, mųbogany, arba ame- 
rikoninio riešuto medžio, 
apmušti sku- 08 

(irynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais.

Komodos $29.50.
Puikios Komodos mahogany 
arba riešuto medžio didelio 
stiklo veidrodžiu 50

Lengvi išmokėjimai.

No 78H

Brasi nė Lova $27.50
Tvirto darbo ir nudirbta skaisčiai 
arba satin. Visokio, dy- 
džio, $40 vertes, už ....
(irynais pinigais ar lengvais išmok.

Krėslai po 77c.
Kietmedžio tvirti, 
augsi ai s už- 7 7 f* 
pakaliais . . f fe t* 
grynais pinigais ar 
lengv. išmokėjimais

$10 .Lovos $6.33.

2 colių storumo 
pastovai ir 5 1 
colio įbrukai, nu 
dirbti balta pa- 
litura arba Ver- 
nis Ma-
rtin .. ObWW 
(irynais pinigais 
ar lengv. išm.

$20 Go-Carts $14.88.
Reed vežimėliai su atlošiamais 
užpakaliais ir Iiau- $4 yį 
nais plieno springs »
Grynais pinigais arba lengvais 

išmokėjimais.

ii !■ *
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$16 Supamas Krėslas 9.99 , 
Didelis Seklyčios Supa
masis Krėslas, plieninių 
springsų sėdynė ir užpa- 
kalis, apmuštas gera 
Bostono skūra $Q QC& 
už.......................
Grynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais. į

su didele ledui vibta 
$8.00 vertes W ĮZ 

už .............. f w
(irynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais

$12.50 Stalai $8.88.

mas stalas, nudirbtas 
nužibintu auksu, iš
tiesiamas iki 6 pėdų,

Grynais pinigais arba 
lengvais išmokėjimais.

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varffinan&iq ligų? 
Salutaras Bitteris. AB per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. AB kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Bonuose ir strėnose 

1A Niekur ai negavau pageltos del savo b veikalo*. 
■ Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
% toris ir Salutaras, Ilegulaatria, del moterų. 
1 pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
f pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 

savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KaŲ. 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
«e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis J s

DR. M. HERZMAN
I Š R-U SIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratohja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 3t. •

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

VALANDOS: 8—0 ryte, tiktai. (

1709 So. Halsted Si Tel

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
žolės nuo visokią blogam*.

P. J. BALTRENA6, PROF. '

Canal 6417 Chicago, III.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiky 
ir visų chroniškų Ilgų*

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

CHICAGO, ILL.

$1<H>
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji Irėgioja. Aš negydau vienų simptomų 

aš vartoju moksliškas labaratorįjos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikrpskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ii 
šlapumo, ir Jokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės. '

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

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm kriko seuslule. M;mo kimijo spemlnmis pasuks s. ATM k IT 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart, galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yr a jums daryti.

X-Ray EXAMINACIJA
šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

Vyrai ir MotersNemokėk man
/

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 

r,cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ąnt už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir višai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavD 
mas užsibaigs 
kyti tikrą teisybe apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
»Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt 

i- atsineŠIdt šį, apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Bay ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. ,
i NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

ir leiskit X-lteiy paša-

Valandos: 9 ryto-iki 8 vai. vakaro
. I ■ -

Nedaliomis: 9 ryto; iki pietų.
DR. C. R. LAYTONX

14 So. Halsted St., arti Madi 
Bank Building. Visas 2-ras

Km i c D ru i.-dr ir nusiini- 
)<it \ia didele Tik-
aikui aš šute 

ir diikkii išką e>, nu i i naciją 
daug < \|icili,} ima nuo $5.00 iki $10.00.

SUM)

du k irk viemmi sci p/mčiiiin vyrui ir 
uioh rci šioje ai'iDinkcji* prog:} žinoti. 
:«• jie guli bot išgydyti. A<» turėjau 
d;Hip mchi p.dyiimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
push s klintis, reumatizmų, dusulį, 
kraujo ir odos lipas, katarų, akių, mi
sų, imsies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai iiaseknUngas pil
vo klintyse, taipgi pnvatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarų, apsvaigimą, prielvarą, 
atsiraugėjimų gazų, skausmus pilve, 
murmėjimų žarnose, nuslojimą apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimų, pajautimą^ 
nerviškumų, ir palengva nykimų, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

arti Madison St., sekantis prie Mid .City 
augštas. Chicago.!'

TAIGI NELEISK $1.00 STOVfiTl 
TARPE JV8 IR SVEIKATOS 

-—ATEIK-—- 
PASITEIRAUK
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NAUJIENOS, Chicago, UI Subatą, "Gegužės , 1917.

į 
Mes Išredysim Jūsų 4 Kambarius su Geriausiais • 
Rakandais už $35 likusius ant lengvų išmokėjimų | 

Ne j ieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes-tu- j 
rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų “Ice Baksų”. ?

Prisiunčiam tavorą į visas dalis miesto. ' - •

Seklyčios Seta^, geriausios skuros, ąžuolo arba mahogany, 3^ | 
colių frėmai, gvaraiituojam, kad geriausia nešiosis skūra. Šis ' 
setas nėra pigiai padirbtas,.bet mes jį pigiai parduosim, tik už $45.95

LAUKUOSE.

(Tąsa nuo .2 pusi.)

ženklas Bankoš Saugumo.
Chicago Clearing House

Maža kambarinė des-

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

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

tiktai už

$5.95

Medinė vaikam lova, labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia

Pirm, kol pirksi Pečių 
pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo dalių, stikli
nės duris arba baltos, vi
durius ' gvarantuojame 
nuo išdegimo ant 5 me
tų, nes jis padarytas iš 
geriausio špižo, parsi
duoda nuo.

jos norės, parsiduoda po
$5.35

$55.00
ir augščiaus.

Geriausias painias — po $1.35 gal. Krautuve atdara kiekvieną vakarą.

Kulis Furniture House «
3224-3226 S. Halsted Street, Chicago, Ill. į

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

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

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

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

Kiekviena ypala paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarki* inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gvdyiųp, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties ketupių metų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

SAUGUMAS BANKO
yr^babai svarbus. Kiekvienas 
geidžia*- padėti savo pinigus 
ten, kur jų. saugumas yra pil
nai užtikrintas. Lietuvių Vei
sti ji nis Bankas—UNIVERSAL

V 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Specialė 
X-RAY - 
EGZAMI-

- NACIJA 
Kuomet

N urodyta 
Moderniš
ki Elektro
Medikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,,... .... .............. Chicago, Ill.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener- . 
giški ir sveiki. * x

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikima specialistą. ' >
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios fr Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12 th St? Te! Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., art! 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St, arti 12th 
SU Chicago. Ill.

feUSSfAN BsS ‘ 
{TURKISH-*?;" 
S&ATH,

^WWwwIr til rta«ar Jiay.

Cfc£3X3S3t

Jis’paėmė kaimietį už rankos, 
privedė prie laiptukų nulipti.

Greitai pasigirdo t kundukto- t
niaus švilpukas, jam _ atsakyda
mas suriko garvežys ir trauki
nys pasijudino ir pradėjo eiti to-■ z

Ant stoties viskas aprimo.
Bedarbis kaimietis atsigėrė iš 

puoduko šilto vandens ir patrau
kė tolyn: arti apiclinkyje veltui 
buvo tikėtis ar darbo, ar pasigai
lėjimo. Kelias tęsėsi per pras
tus, javais, apsėtus laukus. Ap
linkui, iki pat horizonto buvo 
matytis vis laukai ir laukai, —

saulės spinduliais. Žolė ir javai 
buvo maži ir reti, visur matėsi 
pilki šmotai plikos, saulės nude
gintos žemės. Vėjas lengvai 
putė iš vakarų, judindamas žo
lę; su vėju skrido sykiu priim- 
nus kvapas šviežio šieno, bet

stų, ale nuo žolės, greitai džiu - 
stančios nuo karštų saulės spin-

Kafmietis ėjo, šlubuodamas, 
ir drūčiai rėmėsi su lazda. Sau
lė kaitino tiesiog į veidą, burna 
baisiai išdžiuvo, tarp dantų čirš
kėjo šmėlis, krutinėję, tartum, 
kas užsidegė ir lyg virte virė. 
Ėjo valandą, antrą, trečią... Ke
liui nebuvo galo, šalimis tęsėsi 
tie patįs liūdini laukai ir pievos. 
O ant horizonto, vos tiktai aki-S I 
mis suma tomai silpnai žaliavo 
tankus mišnai, blizgėjo vanduo; 
vėjas papučia, — miškai nusi
lenkia ir išnyksta tolumoje, van-
duo prapuola. Prie kelio, ant 
sienos stovėjo ^akmeninė boba.

skabmėjimas ėjo per visą galvą. 
Akįš mirgėjo nuo karščio ir al
kio. Skaudanti koja drebėjo ir 
aštrus skausma^^jo nuo jos per

Aplinkui buvo tuščia ir klai
ku. Tiktai toli ant kelio matėsi 
einančio žmogaus figūra. Ak
menine “boba”, -— pilka, apau
gusi žaliomis samanomis, —- su
silenkusi žiurėjo į dykus laukus

Lietuvių Domai.

Schiff and Co. State Bank
12-ta gatve arti Halsted gatves. CHICAGO 
praneša, kad del parankumo nuolatinio didėjimo rė
mėjų, jie didina savo dabartinę vietą.

, Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su 
vėliausiais moderniškais įrengimais ir geriausios Įgi- 
jamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią 
modernišką architektūrą, specialiai pagerintą del jų
sų parankumo. Mes taipgi turime 20 atskirų kam
barių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu budu iš

rengsite neparankumo laukdami savo eilės.
3% mokama už visus padėtus pinigus 

ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame 
Valstybiniame Banke.

Parduodame Laivakortes.

• e

Bankus priklausančios prie CWB- 
cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laike 
bent sykį į įnešus, Clearing Houm 
revizoriai nuodugniai ištiria saw 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bem- 
dai, mortgaged ir kitos apsaugos pc*> 
žiuriamanios ir patikrinamos; pfadL 
gai kituos bankuose patikrinti f® 
knygos ištirtos. Tiktai tikra ai>sp»~ 
gos vertė gali but knygose parodyta,, 

i Abejotina tvarka arba atsargumaa, 
yra ncdaleidžiamos. Jeigu bank«jg 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stovia.

Tiktai tvirčiausius ir smigiausio* 
bankus gali but Clearing Huuse ne
riais.

The Chicago Clearing House prie* 
žiūros užmanymas lapo įvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesubuBK 
krutijo. Reikalui esant, Clearttatf 
House bankos viena kitai pagelb«t£

The American State Bank priklMe- 
so prie Chicagos Clearing House, >~ 
ra po jds priežiūra, naudojasi Joe 
teisėmis ir išduoda penkias pilnae 
atskaitas į metus.

Atdara Panedėlio, Utarninko ir Seredos vakarais 
iki 8 vai. Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

Schiff and Co. State Bank
12-ta gatvė, arti Halsted gatvės, Chicago, Ill.

ra, yra reguliariškai tyrinčjama te 
kas meta/išduoda penkias pilnas Mk 
skaitąs Bankiniai Valdybai IlUnete 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankofle y« 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Auka* * 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgagee 
Bondus po SĮ^O.OO ir $500.00

šis bankas yra atsakančiai^!* He- 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkite- 
kai. ‘'

Kapitalas ir perviršis: $600,00MB.

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL, 
Bankas prie kampo

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

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama ■ vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko. / 7 o

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMU.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėlrais, Ketvergai* tr 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

TURĖKITE

R

saugus, nes turi didelį kapitulą 
ir perviršių, $225,000.00, ir yra* 
po Valstijinęs Valdžios aštriau
sia priežiūra.
Taipgi po jjžžiura 15 gabių ir 
ištikimų direktorių, išrinktų 
per Banko šėrininkus, kurių 
skaitlius siekia virš 500 as
menų.
Šis Bankas" daro abelną ban
kinį biznį visuose skyriuose.

PARANKUMAS BANKO 
taipgi yra svarbus, nes gaįima 
atliekamus centus be jokių 
trukdymų tankiau pasidėti ar
ba atsiimti priėjus reikalui. 
Lietuvių Valstijinią Bankas— 
UNIVERSAL STATE BANK— 
suteikia kiekvienam tą paran
kamą, nes tris syk imt savai
tės, Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis, Bankas "yra atdaras 
iki 8:30 valandai vakare—to
kiu budu 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, siunčia pinigus 
į Europą. Randtfvoja bankinės 
skryneles po $3.00 metams. 
Parduoda ^laivakortes važiuo
jantiems Rusijon ir kitur.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted'Street ' 

' Kampas 33čios Gatves.

apatinė veido dalis buvo lyg su
tinusi, rankomis ji laikėsi už 
pilvo ir rodėsi, kad jn rūsčiai 
raukėsi nuo skausmo. Kaimie
tis apkabino rankomis kelius ir 
tartum, apmirė, žiūrėdamas to-

kimis.

tikėtai pradėjo skambėti aplin
kui, tartum, kelios dešimtis dal-
< dią žo-

mu praskrido nematytai dideli 
juodi paukščiai, ir keleivis tik
tai per vargą suprato, kad tai —- 
sukančiosios apie jo galvą yra 
muses. Ant dangaus horizonto o

raudoni ruožai, tolumoje pasi-z 
rodė ištzsos eilės pjovęjų su rau-' 
donais marškiniais: jie ėjo vie
nas paskui kito, su uždėtais ant 
pečių dalgiais, ir jiems nebuvo 
galo.- Viskas Uis buvo apgavys
te, 'h' keleivis žinojo tai: laike 
trankimos po laukus jam ne sy 
kį jau, ypatingai vakarais, pa
simatydavo nepaprasti apsireiš- 

* (te

kiniai. Ir jam rodėsi, — jam

gu nesimatytų tolumoje pjovė
jų, jeigu neskrajotų ore tie juo
di. paukščiai ir neskambėtų ne
matomi dalgiai, pjaujanlįs ne
matomą žolę...

Keleivis lyg ir nusigando ir 
pakele galvą. Ant kelio stovėjo 
neaugsiąs žmogus ir žiurėjo į

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
• SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 3501 SI., kampas S. Halsted St.

Padėkite savo>taupomuosius pinigus j tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvąrancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėt Mr kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki.9 vakare

.l.1 na■ a .1

Eg z« m i naci j n at i - ,

n

U
6
u

BB. J. MS PAIHG 
Vyrų Chroniškos Ligos 

EIcktrifika Diugnoza ir Gydymas 
Spcclališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medcga Slaptom Ligom 

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

Valandos: 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

Žmogus pasisuko is Jcclio ir 
priėjo prie “bobos.” Jis tylė
damas nuleido nuo pečių ry- 
šuolį, kurį jis turėjo, atsisėdę, 
atsiduso ir, nusiėmęs kepurę,. I 
perbrduke ranką per savo juo
dus, ilgus pktfkus.

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa* 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gl-X ir pilno įrengimo Bacteriologikka la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrų ligų ir jei ai ap- 
elimsiu gydyti jųsų ligų, jųaų eveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa» 
tikrų specialistų Ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, k ar jum« 
skauda ir kdkių jus ligų turite, bet ji» 
jUrns pasakys pats, po apžiūrėjimo.

D r, C. H. HAIR
Mentor Bldg*.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
.Prieš North American Cafe.

39 S. State St. Si. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki

Jus galite juos turėti. Kiekvienas^ - 
gali juos turėti. $5 iki $200.Wkr i 

Moters ar merginos ,ar vedę ar ■ 
pavienios ,senos ar jaunos. į 
Mes skoliname de) Stockyard^ | 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge~ j 
ležinkclio klerkams ir tt. (

Paskola ant algos padaroma i S 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas. /

Mes taipgi suteikiame paskolą Y' 
ant pianų, sankrovos įrengimą, f 
arklių, vežimų, .apdraudos pair- t 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes ’ > 
nepaisome ką jus turite arba kft 
jus uždedate, mes noP*m datodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN!
COMPANY
4647 So. Halsted Street, v 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augštas * 
Telephone Drover 2116. .

I

X

Z PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 
B menis tiesiai už ‘’wholesale” kainas. 
t Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
11637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave.

JUS GALETE IŠAUGĖTI
PLAUKUS

Pa sėkmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moteliu.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors na 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotea. 
niežas odos galvos?

Ąr plinki, bet pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas ISt 
aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau-

tries gydymą
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prlgemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,*’ 
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri- 
| oje randas Įvairios ži

nios:
Gražybe plauku,—su

dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vbnes nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaita.

GYDYMAS DYKAI

t
 Męs galeme p<rtl- 
krentl kiekviena, 
gyduoles CA L V ACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotea 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi 
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs tšslufce- 
me kiekvienam doler
ine dėžute Calvacure— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Ifipiaukete ž*- 
savaite. I"1-"'

ir sluskete planoWk 
UNION LABORATORY, Box *31, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, e
3 Box 431, Union, N. Y. w
Siiich) i tit-durnub 10 t entu del aproo-* 

kejimo kaštu perslutimo, meldžiu feaiu- 
nti num lajaus jUsu dolerine dėžutė GaJ- 
vacura N. 1 Ir knygute “Telaybe ApMr 
plaukus.” (Pasiuskctc sykiu kuponą 
jusu antrašu.)
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i CHICAGOS ŽINIOS tai pranešė fabrikantams, k kad 
karės reikalams yra reikalinga 
33,000 sunkiųjų automobilių. 
Konefrencijoj tartasi, kaip grei- Taupymai

ATSKAITA

vakaro, surengto LSS. 81 kp. ir 
LMPS. 29 kp. bal. 29 d.

rie dabar veda kovų su teatrų 
savininkais. Policija pagavo 
paskui tula Scliiewe, kurį mirš
tantysis policmonas buk pa
žines.

už................................ $01./o
Prie durų parduota už.. 64.35 
Už programas surinkta .. 31.00 
Už drabužių pasidėjimą.. 13.84 
<rž zalouis (?) ir nesvai

ginamus gėrimus .... 43.05

Išlaidos:
203.99

Nebegaus 6 centų 
duonos bakanukų.

Didžiule kepykla Ward Bar 
king Co. perspėjo savo koštu* 
mierius, kad nuo ateinančio pa
nedelio kompanija ‘nebekq>s 
duonos bakaniukų šešių centų

ti. Visa užsakymų ant automo
bilių stirna sieks į $40,000,000.

Sudegę Vincent Dioughy 
Sash and Door Company dirb
tuve (2138 So. Laflin st.). Nuo
stoliai apskaitliuojami į $150,- 
000.

■■■NHRI II lllli.im .......................... I | . ............... | n I n AlA S..H. I ..«■■■■■ .....................  ii,,! lt. ■ —.III—......... ....

Bankai

Už svetainę..........................35.00
lrž Įiiųiią .......................... 2.00
Pianistei........ ........................Į .00
Muzikantam ................... 26.00
Naujienom už apg............. 6.00
Kovai už spaudos darbus. . 9.60 
Už programų padarymą 12.50 
Už zola n is.............................6.50
Prie lošimo drabužiai.... 2.35

kus 1(1 ir 15 centų 
Dešini teen tinku

kaina.
bakaniukai
rentiniui —

24' uncijas.

aiškina, jog

Už užkandžius-..................... 4.47
Už nesvaiginamus gėrimus 13.00
Cigarai ir sipsai .............. 1.80
Už rožes ..........................  .50

Ward kepykla 
tas jas permainas ji įvedanti, kad 
pabrangus miltams, cukrui ir 
visokioms kitoms laikmenoms, 
sunaudojamoms duonos kepi
me, kompanija nebegali išsiver-

Šaudo 
streikininkus^

Sąrgai, pasamdytieji Orbon 
Stove and Rango kompanijos 
(Belleville, III.), kur darbinin
ką i jau pusčtiną laikų>streikuo- 
ja, vakar pasižymėjo. Jie ėmė* 
šaudyti* į streikininkus if jiems 
prij ąnčianeių žmonių minią, 
kuri atkalbinėjo streiklaužius 
eiti skebauli. šeši žmonės su
žeisti.

Bolivija pareikalavo iš sargų 
atiduoti ginklus.

Viso išlaidų
Pelno lieka........... $82.92

Pasiunčiam Rusijos Revoliu- 
,ai $11.46. LSS. namui taip-

'Tariame aviu visiems dalyva
vusiems programe, ypač drau
gui Jankauskui už režisieria vi
nių. Ačiū ir publikai, kad at-

P. Shvelnis,
V. Prusis,
J. Stonis.

13 metų meraitė nušovė savo 
draugę; meilės dalykai,

Doris Anderson 13 metų mer
gaite, nušovė savo draugę Gra-

mergaitė. Policija spėja, kad 
Anderson nušovus draugę iš 
pavydumo link tūlo Reinhard 
Fleck, 2156 W. Chicago Ave., 
vaikiščias tapjau tų pačių metų 
amžiaus, kų ir mergaites.

Pas Anderson paskui rasta

no ji nušovus, bet

turėju-
revolverius,

jos susivaidijusios.

nušauti.

Kai į)

nugara.

Toliaus, perspėjama, kad mio 
panedėlio tie 10 centiniai baka-

bar pardavinėjami po 10 centų 
d u o nos 1 >.a kani uka i <

Atakuos gatvekaiiy 
kompanijos pienus ir 
Springfielde.

rių kompanijoms priseis išlai
kyti smarkius užsipuolimus iš 
puses tų aldcrmanų, kurie ta
piau rūpinasi Chicagos gyven

ganizacijų, kurios seka miesto 
reikalų tvarkymą. Specialiai

siųsti Springfieldah, kad paro-

rių kompanijų samdytinių su
manyto plono.

Detektyvai-plėšikai.
plėšikų. 
Stanton 

iš kurios 
juos įvairios kompanijos buvo
nusamdžiusios dabojimui jų 
turto naktimis. Detektyyai vie
toj dabojimo turtų, dabodavo, 
kad miesto policiantaj neužtik- 
tų jų draugų, kurie daryda
vo plėšinius namuose ir konto- 
ruosc.

jų daugiau kaip $50.000.
Vienok priėjo plėšikai liepto 

galą. Keletas jų jau sėdi kalė
jimu. Toks pat likimas laukia 
da keletą. Areštuotų yra ir mo

Mobilizacija už 
dviejų savaičių.

Prez. Wilsonas rengiasi pa
kari uomenen 

500.000 vyrų amžiuje nuo 21 iki

Namų savininkai prieš 
mayors Thompson^,

Mayonis Thompsonas savo 
mayoravimo laiku uždarė jau 
75 saliunus. Jis be to atsisako 
duoti laisnius norintiems ten, 
tai yra tose vietose, kur tapo 
saliunai uždaryti, naujus saliu-

Chicagoj bus pašaukta 15.000 
vyrų. Kadangi Chicagoj pri- 
skaitoma į 300.800 to amžiaus 
vyrų, tai pirmojon Wilsono mo- 
bilizuojamon armijon bus i- 
maina kiekvienas dvidešimtas

Thompsono
5 kovoti ša

bu vo se-

atidaryti

stijos bus paimta apie 30.000 
vytų kariuomenėn. Ėmimas, 
manoma, prasidės ne vėliau, 
kaip uždviejų savaičių.

vininkai nahių, kur 
niau saliunai. Jie 
mavoras neleisdamas v
jų namuose naujų s,
rus jiems mažiausia apie $200.- 
000 nuostolių į metus. Girdi, 
mayonis gali atimti laisnius iš 
saliunų, bet jisai negali uždrau
sti savininkams parendavoti sa
vo namus.

Kovai su mayoru susitvėrė
Policmanas 
mirtinai pašautas.

Policmonas Charles P^. L ar
son, bandęs areštubti prie Štai’ 
teatro (1453 Milwaukee avė.) 
<lu žmones, tapo pašautas. Po
licmonas miršta. Manoma, kad 
pašovęs žmogus priklauso prie

paėmė vesti advokatas Thimoty

Fabrikantų.tarybos .
Chicagoj. ■

Seredoj ir ketverge Chicagoj, 
La Salle viešbutyj, įvyko' veik

krutatnųjų paveikslų teatrų o-l visų vakarinių valstybių firmų
- ' . • • . . v. , . , I ,___ y. _____ L ____

15 AUPYMAS užtikrina Jums laimę, neg ap- 
» saugos Jus nuo .bėdos ir skurdo, kuomet jau 

nebegalėsite dirbti;
Pasidėjimas pinigu j musui banką apsaugos 

Jus puo praradimo, o? taupomieji pinigai grei
čiau augs, nes atneš Jums nuošimtį.

Musą bankas yra po kontrole vąls.tijinės val
džios ir aštrios revizijos Chicagos. Susivienijimo 
bankų (Clearing House).

Galima pradėti taupyti nuo vieno 
dolerio. Pradėkite tuojau.

Reikalingos motejis mokinio 
muisi tarnausi' Raudona
jame Kryžiuje.

Klcsose' mokinama septynių 
dalykų. Mokinimas prasidės 
gegužės 15 aite birželio l1 d« 
Užbaigusioms šiuos kursus męjt’r 
gilioms yra užtikrinamos vietos 
geriausiuose Chicagos ligonbu- 
čiuose. Kreipties su reikalais 
galima sekamu adresu: 53 W. 
.hicksOU Blvd., ofiso numeris 
316; telefono — Wabash 5593.»

Continental iCan Company 
darbininkai grasina streiku.

Devynių American and Con
tinental Can Co. dirbtuvių dar
bininkai -r- apie 15,000 žmo: 
nių — turės sustoti dirbę, jeigu 
kompanija neišpildys reikala
vimų dirbančių josios dirbtu- /
vėse 8001 mašinistų. O tie rei-t 
kalavimai yra: 8 vali darbo die
na, ir algų pakėlimas. Tikima
si betgi, kad valdžios agentai 
sutaikins darbininkus su kom-

Prieš Rotshild kompanijų 
vieną didžiausių vidiurmics- 

člo sankrovų savininkę — už
vesta byla. Tūlas Tlios. F. 
Ilronvv, kurį kompanijos eleva
toriuose negras primušė, j ieško 
$ 10,000 a t lyginimo.

NUBADANSUOTAS 
.GYVENIMAS.

ft
Kuomet jautiesi esąs geriau- 

šiame upe ir tinkamas prie dar
bo, tai yra ženklas, kad vedi ge
rai nubalansuotą gyvenimą. 
Tokis nenusilpnintos gyvastybes 
stovis padidina pasipriešinimą 
ligos .antpuoliui. Sustiprinimui 
žarnų, nervų ir viso kūno imk 
Trinerio Amerikinio Karčiojo 
Vyno Eliksyrą. Jis paakstina 
virškinamuosius organus prie 
normaliaus ' veiklumo. Nieko 
geresnio už jį negausi nuo vi
durių užkietėjimo, galvos skau
dėjimo, išpūtimo,, nervuotumo, 
visokių skilvio kliūčių, aplamo 
nusilpnėjimo ir tt. Kaina $1.00. 
Aptiekose. — Trinerio Linimen- 
las atgabena į namus ištikimiau
sią vaistą, taip sunkiuose atsiti
kimuose, k. v. ramatos, neural
gija, arba susižeidus, taip pap- 

j rastam atgaivinimui raumenų, 
ar kojų. Kaina 25 ir 50c. aptie
kose, 35 ir 60c. krasa. Jos Tri- 
ner, Mfg. Chemist,’ 1333-1339 S. 
Ashland* Ave., Chicago, III.

Ponas Randų 
Mokėtojau
čia tamstai tikra proga pelnyt $1000, 
nepraleisk jos: 2 pagyvenimų naujas 
mūrinis namas, .geriausioje lietuvių 
apgyvcųtoj vietoję bus. parduotas tik 
už pusę kainos; $300 ar daugiau reik 
jmoket arba priimsime jųsų lotą už 
pirmą jmokėjimą, likusius namo ran- 
(1Ą išmokės. Del platesnių žinių atei
kite arba rašykite mums. Mes savi
ninkai to namo (FRANCKEWICZ) 

CHANDLER, HILDRETH and Co,
Chicago. Illperą torių unijos viršininkų, k u- dirbančių automobilius, atstovų gg Washington St

*-r*

MHTV-WESTEHN TRUST fc »ll»
i ’. Bank
JAN F. SMULSKI, Prez.! . . -. .

' T. M'. HELItfSKh Kasien

1201 Milwaukee1 Ave.
^Baltas Kampas’’, Kampas Division gatvių.
Didžiausis Bankas šiaur-Vakarių Miesto pusėj.

Muzikos; Mokykla
šioj mokykloj galima mokylies ant šių instrumentų: 

Smuiko, Piano, Mandolinos, Gitaros, Balalaikos, Korne
to ir t.t. . ? ",Mokiniams instrumentai gaunami lengviausiomis is^ 
lygomis. ’ '

Mokinama: Ketverge ir Subatos vakarais nuo 7:30 
iki 10 vai. Mark White Square Park svetainėj, ant antrų 
lubų. Mokytojas pr E. MXRONKO

Ir lietu
viški Re- 

ktmlai.. 
$10"" 
ir augšč.

..... .......... ——i—

VICTOR
SIIAMLFR N Al

įi JOSEPH C- WOLDIN | 
«Į LIETU vm ADVOKATAS
■ į Iluifruvi 902'904 National .Tufe Bldg.* W

29 So. La Salio St., Chicago, Ill. »> 
•j*; Tel. Central G890-G891. Atdara: Utar- 
Ai ninkp, ketvergi* ir subutes vakarai# nuo W 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 'u
T! 156G MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill, A 
g Tel. Humboldt 97. J

WIW6RM & CORN IMU
. 11418 MICHIGAN AVENUE

Arti Kensington Av@.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill. 
.......................      ■■ ...r1 if'i.'nL .....L

<■- -1- • ■■ -........................................................... ................— .

MILDA TBATKAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Pagedėly j,.Ketverge.-ir. Suimto! 

Paprastomis • dienomis pirmai florai 
10c, Balkonas

Subatos vakarais ir ned&iomiM pir
mas floras 15c, Balkonas lOoi 
HALSTED ir O-ra GATVB

Telephone Yards 5032

Br, II.. Stiipnicki
3109 So. Morgan St., Chicago.

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš- 
rvlo. nuo 5 iki 8 vakare.

Br„ U Blumenthal

AKIU SPFXJIALISI’AS

n •-’’ Sekį.*te:.'.!?.-įV JBO

O®. 41 J s.• A:♦ *w

S; Oi r a T H f1 M T n I A A w IE Ji T A S ATPIGO
DIM If CC* ■ tjANKLa'" ■'

COFFEE
G ARSI SANTOS KAVA Q į 

Visur p;udumlama po 28c. ii I MftĮ, 
po^39c,,    " v ”
r

Geriausios 
sųietonąs g^- 
ręsnis^ nagų 
kur .jus ga
lite gauti ..
• I p n1! m»|»4J">"|j;™. ■■ II,

WEST SIDE 
1378' MUwiukee.; Av. 
20&4 Milwaukee Av. 
1045 Milwaukee Ay. 
1510 W.‘ Madison St. 
2880,.W. MMUWi Sjt.

■i, i, iiwi.i »i i» 1

RYŽIAI
Geriausios

“/EJh 10 ° 7^ p 
*tJb vert*‘’ p“"1 ( ?l> 

* . duoda už ..

1644 <W. Chicago Av.
IŠadtWRe, ląTav*! .
2612 W. North Av.
1217 SQ. lusted St.

1882 So. Habtea St.
181$ vę. 12th- SU, I.

stalAvas 
svieeWl

3102 W.' 2tnd Street,
SOUTH SIDE

3032 Wentworth
3427 So. Halsted
4721i S, Ashland

ARjiATA I
Prifaąniftu- 

fiia. g varan- 
tųohi, vertėt 
7vc parsldu-

north side 
4Q6 W. Division 
7ė0 W. North At. 
2640 Lincoln Av. 
8844 LAnpaln Av, 
8418 N. OUkU.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLĄ 
Chicagoje, kirpjmo ir. designing, T

vyru ir moterų drabužių.
» Musų sistema ir ypatiSkas mokinimas V 
padarys jus žinovu į truųn>ą laikau

Mes turim didžiausius, ir geriausius Urr g 
puno-djįsjgnjug ir siuvimo .skyrius, kur I 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- / 
mel ’ jus mokysitės. \

Elektra varomos mašinos mvs^ siuvi- 
mo^skvriuose* ■)

Jus esat užkviečiami apUukyti.ir. į-
tyli musų mokyklą bile laiku—diena ir B3 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą 
laikę-šio mėpesio.

Diplomiii duodami mokiniam«»
MASTER DESIGNING S&HQOU

J. F. K a# nieką, principalas, 
118 N. U. Salk SU Room 41G-HF

Prieš Gdy HaJL

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S0. HALSTED ST.
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
i / f I*. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central ■ 4411

Daktaras

TBIS^GIAUOXA m GKRIAU8IA D
LIETUVIŠKA 0

APTIEKA
S . p
it Hntalsaw su įudftlamte atyda, H
«.4 u ožiu r La t, ac tla receptai I4etuve» i®> M 
jd Amerikos daktarų. Tai vUmniiniš IL W 
U HpHrkK K

aetta valstijoj. Gyduolių ollt >»»•’•(. to- R 
N hbut tik. phHhuIvjl y>L* (Jk

M lit reUkaLut per laiSkus, © „M prUių-
aia per ej^pretų,

Q M-..-
Al>UeJti»thi» h'rioirm koston, mass.

BK.fi. M. KLASE R 
Praktikuoja 25 metai 
-Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

W1SS1G,
Seno K rainus

IR moterV.
NEIŠGYDOMOS JOS'YRA 

inkAtų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
skausmps. skausmus nugaroje, kosėjimą. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite

Specialistas iš
GYDO VISAS 

NEŽIŪRINT KAIP
SpeeiuUškui gydo linas pilvo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingąs ligas. .... _ . .
čia ir persitikrinkite, ką,jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedšUotna iki 12 dfcma, 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj įlankos. Tel. Canal 82M.

Patarimas dykai.

kampas 19-tos gat., viršuj Banko*.

'I c l< f(»)i»8 CbDmI >717f

Akušerka

*-X Ff «H’ N
t Dr.. Povilas Žilvitis 1

3203 S Halsted St

Mrs. A. Vidikas 
jUiyuHi Akusiiijow Kuhyijiii; pr»k- 
likitvDKi J*< nuHyh Aii.iJIospilHleae ir 
rbihiihlpbi joj. i 
jų pii< giiudyiuiu 
viHoliioKe liyoKo 
Ft O U i H

JloKpiUlėlM? ir 
h rninyni patai

11 Jd ykij du<>iiv
_ iHDtt.rinia ir mergi* 

Kalbu liehit ifkai, »ngliak»lt r»« 
Iru kinkai ii alat ūki Akai.

S HAbSf EI) S’f ., ( IHCAGO, 
A ut auti y lubų.

Akis egzaminuojam dykai.
\ Gyvenimas yra tuščias
rfJuMMft/įr kuomet pranyksta re- 

Mrigejimas.
w McSj vartojame page- 

riiTtą Ophthalmometer 
wmXO Ypatinga (loma alkrri 

piama j vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro; ncdolio- 
mis' nuo 10 iki 12 dieną.
4649 S. ASHLAND AVĖ., kampas 47 St. 
U.II. į,   II    ij.inni. ii.iiiiiiiiwwi JI ij I ilįiiiWĮįi|lli,i>|

M TELEPHONE YARDS 2721 Z
| OR. dL JONI KAlTISį 

S -Medikas ir Chirurgas | 
t 3315 S.- Halsted s “St., Chicago i

* v 1 * , ■ ■ ’ ■■

■x w >r »- 7 -x- -i : wsfc’

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Pyirenka visiepig tinkarpu 
nuo ja ir patalinius duodu 
786-88 Milwaukee Ave., ari 
lubos. VALANDOS: Nuo 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

l Tel. Haymarket 2434,

akinius 
lytui.
Chicago

<•« zhmiI-

Ave. 2-cm 
iki vnkte
pė pietų

DR. A, X EPSTEIN 
GYDYTOJAI IN CHIRURGAS

Spoolallslas moleiIšky, vyrišku, Ir vaiky iigy. 
•Ofisas ir Gyvenimas;

3600 8. Halsted St., kampas 3G Str.

Ž TEL. Canal , 21)8 ~ - Ž

I, Dr. A. L. VUŠKA I 
GYDYTOJAI iu CIHKURGAS ▼ 

flk 1740’«So.i Halsted St., Chicago, Ilh,, Z 
W **' Kampas 18-tos gatv.

Adsntk >■<*KISW'W3WJ"A’WRtMHSR’ n’nD’T

Telephone Drover 4974.
OfiHOS atdaras iki 10 vai. ryto 

po pietų ir vakaraią.

GARSINKITES
ait

AKINIŲREIKALAUJI

TeMY Kl'l

1801 SOUTH
Kampas 18-tos gatves Ai
Valandos: nuo 1) ryto iki 9 v

w - ----------- ............... . U,, II         

Garsinkis ‘Naujienose’
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Pranešimai
IPASARGA.—Draugijų pranešimas 
skelbiame be užmokesties. Praneši- 
hud betgi turi but priduodami iŠ va- 
karo; laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Naoti ta pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•—“Naujienų” adm.)

Debatai
/ KRYŽIAUS” PRENUME
RATORIŲ IR VISUOME

NĖS DOMAI.

Sugrąžinkite kvitas!
šiuo dar sykį pranešame, 

gei Br. Vargšo parašytas veika
las “Kryžius” jau išėjo iš spau
dos. Kurie prenumeravote ma
lonėkite sugrąžinti kvitas ir pri
duoti teisingus adresus tuomet 
pasiųsime “Kryžių.’*

Kuopos, draugijos, dramatiš
ki rateliai ir pavieniai, norintįs

J °"

Batelio šiuo
adresu:

Dramatiškas Ratelis.

Muzikaliai-Vokalis Vakaras,

LfVLl 12 d., Mil-

amas: 1) 4 mandolinų 
‘Chancon Luis XIII”: 2)

mp. pianu

Mironko; 6) smui-

4 i rusiu tė

Kviečia Komitetas.

Englewood;

neueuoj 
to, A. \ 
ir norit 
mi.

10 vai. ry- 
et. Nariai

mos visiems uždvka
ui-

Visuotinas susirinkimas pri
klausančių prie Liet. Tautiškų

svet., 3001 So. Halsted st.
Privalo atsilankyti visi trus- 

tisai, delegatai nuo draugijų ir 
lotų savininkai, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Kviečia Valdyba.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks

po num. 1010 S. Main st.
Draugai, atvykite paskirtu 

laiku, nes yra daug reikalų. Be 
to norintieji prisirašyti prie 
musų kuopos meldžiami atvyk
ti ir stoti į darbininkų armijų ir

Kviečia Raštininkas

Roseland, Ill. — LSS> 137 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, gegužės 13 d., 10:30 
vai. ryto, Aušros mokykloje, 
10900 Michigan avė. Draugai, 
pasistengkite atsilankyti laiku, 
nes mes turime daug svarbių

susirinkiman.

Rockford, III. — LDLD. 29 
kp. susirinkimai įvyks gegužes 

/. — 302 E. State st., 
Bus dalinamos kny- 
O. Waliuliene, Rašt.

3 lubos, 
gos.

19 kp. susirinkimasLDLD.
įvyks nedėlioję, geg. k3 d., 1:30 
v.p.p., Mark White Square svet., 
ant viršaus. Bus dalinamos 
knygos “Karė, ko delei”?

M. T.

Draugystės Palaimintos Lie- ASMENŲ JIĘŠKOJIMAI 
tuvos mėnesinis susirinkamas

mi atsilankyti, 'bes yra daug

mui prie draugijos. Valdyba

West Pullman, Ill. — LSS. 
235 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gegužės 13 d.,

W. 120 st., 10:30 v. išryto. Drau-

atsikinkyti pažymėtu laiku, nes

tarimui.
Rast. S. Tilvikas.

LSS. 234 kp. extra susirinki-

d., University of Chicago Sett
lement svet., 4630 Gross ave. 
Visi draugai turit atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų, 

Bašt. J. Pabarška.

Roseland, III. — SLA. 139 kp.

gūžės 13 d., nedėlioj, 2 v. po pie 
tų, Strumilų brolių svęt., 158 E. 
107 it. Bus dalinamos naujos

K. Kalnietis, rast.

LSS. 81 kp. paprastas susirin-

7:30 v.v. Susirinkimo viela
1579 Milwaukee avė. Visi na-

Kviečia Valdyba.

Mockus, pridukite savo

J. A ceris,

Cicero, III.

Naujai organizuojama Laisvų 
Rusijos Tautų Lyga šiuomi kre-

į Bergs Prepara
2058 W. Division

School

ti unija Rusijos respublikų

Skelbimai

Pafjieškau pusbrolio, Jurgio Pui
šio. Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. 
Jis pats ar kas įj žiną malonėkite 
atsiliepti. Jos Puišis.
8438 Gilbert Ct., Englewood, Chi
cago, III. , X

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO prie šiaučįų 

prie čeverykų taisymo arba prie 
naujų dirbimo. Atsišaukite šiuo ad
resu: John Lonis,
1712 So. Jefferson St, Chicago, 411.

pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė

riame visiems, kurie lik tu-

lies Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimis.

Naujienas kasdien skai
to dešimtįs tuksiančių žmo
nių. Jie turi įvairių r'eika-

gų. Tat pasisakykite jiems

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas į saliuną. Geistina kad kalbėtų 
rusiškai. Gera mokestis.
1130 So. Canal St Chicago.

BEIKALAUJAMA suvilgytojų
(sprayers). Pastovus darbas

Lam Jap Co., 
■"~"T--*

334 S. Clinton Ct., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitun.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

10 dailydžiir
2 automobilių dirbtuvėj
1 marmoro poliruotojo 
4 ntašinistų
2 prie saldainių dirbimo
1 fotografisto
3 prie Gordon fydeYio 

rnolderių'^ 
dažų dirbtuvėj 
prie kaurų audimo 
siuvėjų 
prie rakandų apmušimo 
prie dažų dirbimo

2' geležies dirbtuvėj 
? prie rakandy apmušimo. 
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų tfrie į- 
vairių-įvairiausių dafbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus.-bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisubr 
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.

. ................ .. ‘t i i......i... .j... <i ■ j..i >-i. i i
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAUJIENŲ AGENTŪROS
•v

PARDUODU grosernę už „$600 — 
puiki, pirmos klesos, grosernė, verta 
1000 dolerių, lietuvių apgyventoje 
vietoje. Savininkas apleisdamas mie
stą važiuoja ant savo ūkės. 
2614 W. 42 gatvė, arti Rockwell.

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

• Kulis Furniture House, 
3224-26 So. Halsted St., Chicago;

PARSIDUODA barzdaskutykla, 3 
pakeliami krėslai; kam reikalinga 
malonėkite kreipties į Naujienų Ofi
sų No 111.

Parduodu — 6 kambarių namelį, 
ištaisytos gatvės ir visi pągcrnimai 
išmokėti. Namai gerai išrodo. Sa
vininkas paveda už £1600. Ininokė- 
kite ir likusius lengvais išmokcjiin.

PHELAN,
38-la, Archer and Campbell avė. 

Phone Yards 6539.

RAKANDAI

BARGENAS. — 2 augštų mūrinis 
namas ant loto 25x128,. taipgi greta
kolo lietuvių bažnyčią.1639-41 \Va- 
bansia avė. Atsišaukite į 1606 W. 
North Ave., . Aptiekoje. Kaina $6000.

PARDUODU namą, geroje vietoje. 
Lietuvių apgyventa apielinkė, arti 
dirbtuvių Narnąs su .bučerpe. Del 
platesnių žinių kreipkitės į .1. Brie
dį nedėhomis nuo ” 11
po pietų. 
3239 Enierald Avė. 

2-ras augštas,
Chicago.

TIK Už PUSIĄ KAINOS
Esu priyėrstas parduoti savo 2-ji^ 

pagyvenimų naują mūrinį namą lie
tuvių apgyventaj vietoj, $300 arba 
daugiau ręikia įmokėti. Jeigu netu
ri pinigų ir turi, išmokėtą lotą, aš 
priimsiu už pirmą įinokejifną, liku
sius išmokėsi kaip randą. Meldžiu 
atsišaukti laiškais, greitai, aš turiu 
apleist miestą šį mėnesį. Adresuok:

- Naujienos, No 118,
1840 So. Halsted St., . Chicago, Ill.

Rockdale, 111.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave.

Westville, HL: St. Mazremas, 
Barber Shop, State SL 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,
801 — 8th SL 

So. Chicago, Ill.: Max Feldman,
8904 S. Houston Ave. 

Rockford, 111.: St. Petrauskas ir
/ Račkeviče, 1012 S. Main St 

W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 
720 W. 120 SL % 

Harvey, 111.: Z. Putramenlas, 
15725 Finch Ave.

!.: M. Remeika, 
1330—151 h Ave.

111.: A. Jukdbauskas* 
: 516 Cleveland SL 
K. Valančiunas,

506 E. 7 St
W. Petraitis,

210, W. Wash St 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: Žičkus,

459 Collinsville Ave. 
Springfield, Hl.: K. Stočkus, .

1530 Sangamon Ave. 
E. St Louis, Ill,: K. žukauski,

123 St. Clair Avtfe

Chicagc Heights, Ill 

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.: W.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ— 
Man reikalinga keli geri žmonės 
pardavinėjimui lotų 111 akrų sub- 
divizijoj prie 95 ir Fprcst Avė. gat
vių. Dirbti pilną laiką ar liuosu lai
ku. Didelis komisas. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitėš 9 iki 12 v. 
ryte 848 First National Bank Bldg. 
Klauskite Mr. Rooney.

REIKALAUJU buto Brighton Park 
arba Bridgeporto apįelinkėje. Geisti
na, kad kambarys butų užlaikomas 
švariai ir valgis pagaminamas. At
sišaukite laišku: A. C. P.,
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJU bučeriaus į lietuvių 
bučernę Turi mokėti kalbėti lietu
viškai, angliškai ir lenkiškai.

.’.J, JAKAS,
720 W. 120 ^t, /W. Pullman, III.

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardą. Gera mo
kestis ir pastovus darbas.

CENTRAL IRON and METAL CO. 
3650 So. Rockwell St., CJiicago, Ill.

■ s ‘ l— r .... ‘........................ -i.——

REIKALINGA molderių prie plie
no, vyrų prie varstoto ir grindų. Ge
ras uždarbis. Darbas nuo šmotų.
817 W. 120 gatve. Tel. Pullman 920

REIKALAUJAMA — 2 janitorių, 
$65 iki $70 ;hotelių ir restoranų dar
bininkų prie įvairių darbų; gera mo
kestis; automobilių plovėjųj 2 por
terių į saliuną; 3 karpenterių, pa
stovus darbas; 2 malimų statytojų; 
elektrinėm) ir pagelbininkų; vyro 
garu arba elektra kalti, 50c į valan
dą; 3 pečkurių ir pagelbininkų, 30c 
iki 33c į valandą, įrankių peržiūrė
tojo, 50c į valandą, mitraus vyro, 35c 
į valandą/2 panaktinių, $65 iki $85, 
pagelbininkų prie automobilių tro- 
kų; darbininkų, 30c į valandą.

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

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALAUJAM karpenterių, grei-
tu laiku atsišaukite po num:

Chicago.

REIKALAUJAMA— Inteligentiškų 
jaunų, smarkių ir darbščių vyrų. Di
delė proga padaryti pinigus. Geras 
darbas. Ateikite į šį ofisą nuo 9 vai. 
ryto iki 12 dieną.

F. H. BARTLETT and CO., 
69 W. Wasl^iugton St., Chicago.

Klauskite pono A. J. Tringali.

“THE CRUCIBLE FUEL Compa
ny” reikalauja penkiasdešimts anglių 
kasėjų, vedusių arba ne. Kasyklos 
randasi Crucible, Pa., apie penkias
dešimts mylių nuo Pittsburgh. An
gį įs aštuonios pėdos augštunte; nė
ra geso; elektrikinės lempok. Mes 
mokaine 88c už karą 50 b.ušelių ir 
premiją $3.00 už kiekvieną 12 dienų 
sekantį darbą. Nauji namai.- Mes 
apmokame persikėlimą ir iškaščius 
už pervežimą naminių daiktų iš vie
tų į Pennsylvaniįą ir West Virginią. 
Rašykite rusų arba anglu kalboje, 
arba atsišaukite j H. OTTO, 
Room 2033 Oliw’er Building, Pitts
burgh,1 Pa. v

REIKALINGA PENKIASDEŠIMTS 
DARBŠČIŲ MHRGINŲ PRIE DIRB
TUVĖS DARBU GERA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. PUIKUS, SU 
DAUG ORO ŠVIESUS KAMBARIAI. 
POILSIO LAIKAS RYTAIS IR PO 
PIETŲ. ATSIŠAUKIT IN

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 35TH STREET, CHICAGO.

~ EXTRA
Plauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik nahjus 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 šu 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

' ...... a—.. ....„’.x........................

PARDUODU pigiai ir greitai ar
ba išmainau ant Chiteagos prapertės 
bučernę ir grosernę labai geroj vie
toj, tarp maišytų tautų. Biznis cash, 
nėra knygučių. Priežastis —turiu 
kelties ant savo farmos, kurią trįs 
metai buvau išmainęs. Apskelbimas 
labai trumpas. Kreipkitės ypatiš- 
kai. WM. SHfMKUS, 
1215 So. 48 Ave., - Cicero, Ill.

Hi»*....»

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų” Ofisą, pažymėdami No *117.

REIKALAUJAMA vyrų del visokio 
darbo foundrėje.

V LINK BEI/r CO., 
39lh St. and Skewart Ave., Chicago.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

TURIU paaukauti $165 seklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $Ž25 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

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

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

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, '
35 Arthur St

Worcester, Mass.:.M, Paltanavičius.
ft Millbury SL

Montello, Mass.: P. Kurpius, »
175 Ames St • "C-v

Montello, Mass.: A. PUodžiūnas,
135 Ames St

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles St 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas.
101 Oak St

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

ft

m

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRU ir trefiirt mortrag* suteikiama pa

skola nuo $100 iki' $5000.00 po B ir 6 pro« 
apmokėjimui taksų, uimokėjimui 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 484K.

s

AMATŲ MOKYKLOS

REIKALINGA MERGINA prie ka
sos ir kuri moka knygas vesti; mo
kanti tą darbą tegul atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare į

Lietuvių Rakandų Krautuvę, , 
1930—1932 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS barzdaskutys 
karais. Darbas^pastovus.
670 W. 18th St, "' Chicago.

Telef. Canal 2323.

REIKALINGA gerų, darbščių žmo
nių. Pastovus‘‘darbas. Gera mokes
tis. B. COHEN and SON, 
1511-13 So. Sangamon St., Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA' randon geri šva

rus kambariai, su valgiu, po $5 į sa
vaite./ Galima gyventi po 2. Gera 
vieta pakeleiviams, 
fonas. "Z.
1606 So. Halsted St.,

Tel. rCanal 5512.

Galima gyventi po 2.
, Maudynė, tele- 

LIETUVIŠKAS KOTELIS, 
Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA —Valiūnas puikioj 

vietoj, lietuvių apgyventoj. Parda
vimo priežastis — savininkas eina 
į kitą biznį. Kreipkitės į

Frank Scbnolis
3256 S. Morgan St., Chicago

PARDUODU grosernę ir bučernę. 
Į Gera vieta. Geri intaisymai ir san
delis. Verta $1000 — už cash $500. 
Turiu parduoti iki Gegužes 15 d. 
Lenkų apgyventa vieta'.
1403 W. Grand Ave., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip npri ar saliuną su namu 

arba be namp. Lietusiu apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
viu mūrinių namų.

Wflrneke
951 W. Idth St., Chicago, m

JAUNA PQRA turi parduoti tuo
jaus penktų kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Ply«r Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMAI-ŽEMĖ

Valstijoje

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First SL

Patersonj N. J»: A. Atkind,
273 River St

Harrisoh, N.J A A, Gavėnas, 
............ 64 Cleveland Av*. -

Newark, N.J.:.P. LukŠis, 
314 Walnut St

Bayonhe, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W* 23rd St

NEW YORK VALSTIJOJ: 4

pasiūlyti. Pasisakykite per 
Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18W 
S'. Halsted St., asmeniškai, 
pačtu, arba telefonu: Canal 
1506.

REIKALINGA darbininkų į liejy
klą.

2555

Pastovus darbas, gera mokestis 
AERMOTOR COMPANY 
Fillmore st., , Chicago, Ill.-

ASMENŲ JIĘšKOJIMAI
Pajieškau brolio, Juozapo Stirbio 

ir seserų, Agotos ir Onos Stirbiukių, 
arba giminių ir pažįstamų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu, nes turiu 
daug reikalų. Esmi Kauno gub., Ra
seinių pav., Eržvilkio valsčiaus; ipa- 
no adresas: Jonas Stirbis,
228 Caroloni St., Detroit, Mich, 
—..nu ...... .i ......-...—M_______ i..... .... ..... .

Paj+eškau Ferdinando Knyzerio, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Tvėrių 
miestelio. Jis yra vedęs Zofiją Se- 
kreckaitę. Gyveno pirmiau Philadel- 
phioje, PA. Meldžiu -atsišaukti arba 
kas juos žino praneškite.

Petras Sekreckis 7 
10946 Miehlgan'aveų Roseland, III

Reikalinga darbininkų į galvani- 
zavimo departamentą. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

AERMOTOR COMPANY 
Fillmore st., * . Chicago,

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo dirbtuvę, švarus darbas šva
rus ir yra. jo užtektinai. Padarau į 
savaitę $60—$70. Randa •— $13 į me
nesį su šiluma. Listas yra ant pen
kių metų. 1 arklio jiegos motoras, 
Fleming stičerjs ir finisheris, 1 pec 
mašina, 1 jekis ir sheiferls, 1 cash- 
registeris, guzikų mašina. Kaina-— 
$450.00. Kreipkitės: J. Kirkicky, 
6317 S. University Ave., Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę lietuvių ap
gyventoj apielinkėj. Biznis gerai iš
dirbtas. Pardavimo priežastis—ne
sutikimas pusininku.
2009 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARDUODU, bučernę ir grosernę 
geroje Rietuvių ir svetimtaučių ap
gyventoje, viętoje. Biznis gerai iš
dirbtas. Greitu laiku atsišaukite. 

Pardavimo priežastis—pasitraukiu iš 
biznio.'
1731 Sp. Union Ave., ‘ Chicago.

' f

Lietuvių Korporacija išmjeravo 
20,0001 akrų žemės Marinette pavie
te, aplink miesto, kur yra bažny
čios ir mokyklos.

Žemė labai derlinga auginimui vi
sokių javų, kaip tai: rugių, kviečių, 
miežių, avižų, bulvių ir kitokių dar
žovių. ;

’ Javai galima parduot ten pat už 
gerą kainą. Apie 100 familijų jau 
čia yra apsigyvenę.

Mes parduodame savo žemę ir 
samdome 600 darbininkų musų len
tų plovykloms, pęr čiclus metus. 
Taigi daugelis farmerių eina darban 
į šiąs pjovyklas, kada nedirba savo 
žemes.

Gėl a proga tiems, kurie nori apsi
gyventi tarp savo .žmonių smarkiai 
augančioje kolonijoj, kur yra baž
nyčios, mokyklos, tirti miestų ir 
ležinkėlių. ., .

Rašykite tudjaus užklausdami 
link žemės kainos ir mokesties 

. CHAS ZEKAS 
UNITED LAND AND 
INVESTMENT CO.,

127 N. Dearborn St., Room 808,
(Chicago, Ill. .

ge-
kas 
pas

2555 III.

delReikalinga geri darbininkai 
pjovimo skersai ir išilgai medžhj.

x AERMOTOR COMPANt ;
2555 Fillmore st., Chicago, Ill.

PARDUODU motorcyklį—Indian- 
twin, su dviem sėdynėm, šviesės, 
speadoineter, važinėtas tiktai 1200 
mylių^ viskas gerame stovyje. Par
duosiu už pusę kainus, nes.turiu ap
leisti Chicaga. Gera>proga. Atsišau
kite: / L. SAKALS,
3346 SO. Halsted St., Chicago, Ill

PAjWUODU vieną pusę teatro bi
znio, greitu laiku -ir* visai pigiai; 
250 sėdynių Pardavimo priežastis ta 

. j kad perku kitą/ didesnį teatrą^/ * 
• I S. Jankeliūnas/ /.

1914 W. 14 SI, - -- - -
m

c

Cicero, IU,

t

PARSIDUODA 40 ar 80 akrų geros 
žemes Wisconsin valstijoj, arti gra
žioj upės Pashtigo, ant labai lengvų 
išmokėjimų: įmokėt iš pradžios kiek 
gali, o likusius po $10 i mėnesį.
- JOHN J. LIPSKI, >. 

4616 S. Western Ave.. Chicago, Ill.

j X
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MOKYKIS SIUT MOTĖRIŠKUS
' ' RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

.. a f į į i——— ............... id.  

DEL KABĖS 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 
vesejijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

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

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir* lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašyslės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, JH.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,102 Riverdale Ave. 
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,

184 Grand Str.
'Albany, N.Y.: M. Lazarko,

196 N. Boulevard
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,

145 E. Main SL
Rochester, N.Y.: M. Zukaiths,

. 451 Hudson Ave.
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

235 E. Main SL

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore, Md.: J. Aleknevic^
650 W. Lombard SL

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
F 437 S. Paca SL

Baltimore, Md.: p. J. Lazauskas,
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd SL

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, , 
2510 Correctionville B<L

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Orhara News Co.
NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: W. Waske),

OHIO VALSTIJOJ:
Ck^clamd?^ aiiušta,* '

- 1411 E. 59 SL
Cleveland, O.: A. Valenton,

2120 St. Clair Avl.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ

Li i 1
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MOKYKITĖS SIUVIMO.
Išmokinsiu jus siūti vyriškus drabu
žius, taipgi kišenius, rankoves, sky
lutes ir tt. Dienomis ir vakarais 
kursai. Atsišaukite po num.
1849 Iowa st., arti Lincoln st., Chgo.

- ---------------------------p
Cuddy, Pa.: Sdvikailis, Box 262. '
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News C<M

Liberty Ave and Grant Sv 
Kulpinont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh,

naujienų agentūros

Agentai, užžiurintįs platinimą “N« 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos* galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL

18-tos gatvės Skyrius: J« Šlajus, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S^ Halsted st.

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
8127 S. Normai Avė.

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie AVe., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City JSkyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandauga, 5418 S. Princeton av. 

Kensingtono, Roselando ir Burtisl- 
dCs. ’ . .
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107fh SL 
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Sky ribs: J. Kaulinas, 

4Q01 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, Ill. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St.
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

. 2005 W. Lake St.
Springfield, Ill.: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave. 
Detfalb, Ill.: Mike Taruti, . " 

1148 Market St. 
*Diveriioon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210.

Pa., F. Krasowski,
2809 Penn Avd< 

Pa.: J. Katkus,
2204 Forbes SL

Pa.: F. Tevlovich,
2228 Tustin St

Pittsburgh,

Pittsburgh,
Duquesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton gf*
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson SL

MICHIGAN VALSTIJOJ:
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai.

452 W. Leonard M
Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviČe,

2707 Washington Ave.
INDIANA VALSTIJOJ:

5016 Baring At* 
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 

3814 Deodor St. 
Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,

Box 122 Tolleston Station 
Clinton, Ind.: J. Kairaitis.

315 N. 8th St
Gary, Ind.: D» Bassin,

1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ
Kenosha Wis

809 Park SL
Racine, Wis.: Tony Vegcla,

1029 % Ladi wood st* 
Racine, Wis.: John Marais.

1005 Gideon CL

CONNECTICUT VALSTIJOJ:
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis,

• 62 Lewis St
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis,

775 Rank 8U
New Haven. Conn.: J. VaitkevivtOL

286 Wallace St.

' WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:
MiSdenT^Cv^^^

$

i

f

is

*

■ &

. ■ l;>
■*.*C'W
■fe

■«jL

i.




