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Siunčia kariuomene

Rusija daro atskirą taiką
SIUNČIA KARIUOMENĘ DIDELIS STREIKAS NEW 

FRANCIJON. YORKE.

Pirmieji kariuomenės būriai 
tuoj apleisiu Suv. Valsti
jas; jais vadovausiąs gen. 
John J. Pershing.

WASHINGTON, geg. 19.
— Pereitą naktį prez.- Wil 
sonas įsakė, kad kaip gali
ma greičiau butų išsiųsta 
Francijos frontan dalis fe
derates kariuomenes. Siun- lavimą padidinti algas. Al- 
čiamąja kariuomene vado-Lgų padidinimo 
vaus generolas John J. Per- 
shingas. Pranešimai sako, 
kad tuo tarpu bus pasiųsta 
apie 28,000 vyrų. Toliau pa
siusią ir daugiau.

Sykiu su tuo Įsakymu

jis atsisako leisti pulkinin
kui Rooseveltui organizuoti 
liuosanorių armiją ir vykti 
su ja i Franciją.

Tuo. pačiu laiku preziden
tas VVilsonas pasirašė po pri
verstino kareiviavimo Diliu
mi ir išleido proklamaciją,

pirma diena yra skiriama 
tinkamųjų kariuomenėn vy
rų registracijai. Regisi rim
ties turės visi šios šalies pi
liečiai, turintįs nuo 2_____
metų amžiaus. Nuo registra
vimo neišskiriama ir vedu- 

* šiųjų. Vadinasi, visi to am
žiaus vyrai turės legist roo
ties. Norintieji išvengti šio 
įsakymo, t.y. registravimosi, 
busią skaudžiai baudžiami.

Ar valdžia ims kariuome
nėn vedusius, nesakoma. 
Reikalaujama tik, kad ir jie 

- užsiregistruotų.
Po, registracijos turės 

prasidėti ėmimas kariuome
nėn visų tinkamų to amžiaus 
vyrų. Apie tai tečiaus bus 
paskelbta vėliau, kai užsi
baigs surašinėjimas.

RUSIJA DARO ATSKIRĄ 
TAIKĄ?

Atsisakanti nuo talkininkų.

LONDONAS, geg. 19. — 
Haagoje pasklydo nepatvir
tintas gandas, būtent, kad 
Rusija vedanti ar jau baigia
nti vesti atskiros taikos de
rybas su centralinėmis val
stybėmis, vadinasi, Vokieti
ja, Austrija, Turkija ir Bul
garija. Tai esą pasekme na
ujų politinių atmainų Rusi
jos sostinėje, Petrograde.

Šitas gandas buk gauta iš 
artimų vokiečiams šaltinių.

TURI LAIMĖJIMŲ IR 
ITALAI.

ROMA, geg. 19. — Ofici
alis Romos pranešimas sa
ko, kad bėgiu pereitų dviejų 
dienų Julian fronte italų ka
riuomenė suėmė arti pusan
tro tūkstančio austrų belais-

Streikuoja 350,000 uitijistų; 
reikalauja didesnio užmo
kesnio.

Pabrangimas gyvenimo 
reikmenų verčia darbinin
kus reikalauti didesnio už
mokesnio. Taip, New Yor
ke apie 350,000 darbininkų 
inteikė samdytojams reika-

reikalauja: 
150,000 International Ladies 
Garment Workers unijos 
narių; 140,000 mašinistų; 
20,000 barberių; 5,000 bleko- 
rių; 5,000 kurpių, ir 5,000 
šalkalviii. Koresp.

J A PO N U OS K ARIUOM E- 
NĖ FRANCUON.

Pasiusta ten ir kariškų

NEW YORK, geg. 19. — 
Čia gauta tikrų *^inių, kad 
pagalios ir Japonija pasiun
tusi keliatą pulkų savo ka
riuomenės į Francijos fron
tą. Pirmieji japonų karei-

21 iki 30 lv^ būriai pasiekę Francijosj 
prieplauką Marseilles bala
ndžio 29 d. Manoma, kad 
japonų kareiviai busią pa
siusti kur nors šalia rusų 
kariuomenės, kuri dabar ve
ikia Francijos fronte.

Atėję iš Paryžiaus prane
šimai sako, kad Japonija 
pasiuntusi į Viduržeminę 
jurą ir dalį savo kariško lai
vyno—kovai prieš vokiečių 
submarinas.

PASKANDINO 14 ANGLI
JOS LAIVU.

Rinko priešo minas Adriati
ko juroje.

LONDONAS, geg. 19. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad austrų krui- 
zeriai paskandino 14 Angli
jos laivų, rinkusių priešo 
minas Adriatiko juroje. Tas 
pats pranešimas sako, kad 
austru submarina sunkiai c

pažeidus anglų karišką lai
vą Darthmouth. Laivas be
tgi pajiegęs pasiektr prie
plauką.

PERTRAUKE DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS SU VO

KIETIJA.

WASHINGTON, geg. 19. 
— Oficialia pranešama, jo
gei vakar pertraukė diplo
matinius ryšius su Vokieti
ja dar viena Amerikos res
publika — Honduras. Hon- 
duras valdžia savo praneši
me sako, kad ji prisidedanti 
prie Suv. Valstijų. Vadina
si, reikale teiks joms pagel

RUSIJA AMERIKOJE

Policija įsiveržė Indiana val
stijos Soc. Party raštinėn fe 
ir konfiskavo visą litera
tūrą.

INDIANOPOLIS, geg. 19. 
Pagalios, ir “laisvoje Ameri
koje” susilaukėme despoti- 
nės Rusijos, tariant carizmo 
tvarkos. Pereitą utarninką 
federal] policija brutališkia- 
usiu budu įsiveržė Indiana 
valstijos Soc. Party centro 
raštinėn, Indianopolise, ir 
konfiskavo visą joje rastą 
prieškarinę literatūrą. Visa 
tai atlikta tijeru senosios Ru
sijos kazokų Įpročiu — be 
jokio formalio apkaltinimo, 
be vietinės valdžios išduoto 
leidimo-warranto ir manda
gumo .

Konfiskavus visą ten ras
tą prieškarinę literatūrą, po
licija'įsakė soc. partijos sek
retoriaus moterei, d. W. H. 
Henry, kuri tuomet radosi 
raštinėje, atvykti i federalės 
policijos nuovadą išklausinė
jimui.

Ar begalima didesnė begė
dystė? šlykštu. Bet ji da
rosi šlykštesnė, kuomet atsi- 
žinai, kad ji yra iššaukta 
žmonių, kurie vadina save 
socialistais. O ve kame da
lykas. Šiomis dienomis vie
nas Milwaukee “socialistas”, 
buvęs senatorius Wisconsino 
senatev W<^R- Gaylord, pa
rašė šlykštų denuncijuojantį 
laišką tos valstijos senato
riui Washingtone, Hustin- 
gui. “Draugas” Gaylordas 
begėdingiausiu budu teikėsi 
įskųsti valdžiai buvusią So

cialist Party konvenciją kai
po nelegalę (kurioje ir jis 
pats buvo deleguotas!), o ja 
priimtą didžiumos rezoliuci
ją kaipo “pragaištingą do- 
kumenfą.” Jisai todėl gei
džias, kad valdžia darytų ką 
nors, idant neleidus jai išsi
platinti plačiosiose darbini
nkų miniose.

Po šita šlykščia deunncia- 
cija padėjo savo prierašą ir 
parašą dar ir kitas tokio jau 
plauko (kai kurie jį skaitė 
“radikalu”!) “socialistas”— 
A. M. Simons.

Šitą ve denunciaciją ėmė 
ir perskaitė Suv. Valstijų se
nate minėtas Hustingas. Pa
skui jis stipriais ir grūmo
jančiais žodžiais užsipuolė 
ant didžiumos rezoliucijos. 
Tais grūmojimais išbudinta 
federalė policija Indianapo- 
lise tuoj nudumė į Indiana 
valstijos Soc. Party raštinę 
— ir papildė šlykščią sauva- 
lingą prievartą.

Tokių dalykų dedasi “lais
voje” Amerikoje.

LAWRENCE, Mass. — 
Pranešama, kad geg. 15 d. 
sustreikavo apie 5,000 Wood 
ir Washington Woolen Co. 
išlavintų darbininkų. Tos 
dirbtuvės turinčios didelius 
užsakymus iš valdžios. Di- 
nbtuvės delei streiko dabar 
stovi uždarytos.

Darbininkai sustreikavo 
del to, kad firma padidinus 
algas neišlavintiems darbi
ninkams net 20 nuoš., o išla
vintiems tik nuo 4 iki 10 nuo- 
Šaltkalvių. į. ,,. „Koresp.

PASKANDINO ISPANI
JOS I AIVĄ

Gal pasiųs nĮaują notą 
Vokietijai.

MADRID, geg: 19. — Iš 
Paryžiaus pranešta, kad vo
kiečių subniąrina paskandi
no dar vieną pihklybinį Ispa
nijos laivą — PMrįcio. Tuoj 
po aplaikymui . šitos žinios 
buvo sušauktą ■ nepaprastas 
ministerių kabineto posėdis. 
Kas jame nutarta, valdžia 
nesako. Spėjama tečiaus, 
kad valdžia ręjįįgiasi pasiųst 
Vokietijai aštrią uotą. Esą 
labai galimas caiktas, kad 
tatai gali privelti Ispaniją ir 
Vokietiją prie jpertraukimo 
diplomatinių ryšių, o gal ir 
karės. f / ’

Ta pati žinia, beje, sako, 
kad perditą naktį Ispanijos 
sostinėje, Madride, ištiko 
riaušių. ~ Kažinkas pradėjo 
'ginčą apie dabartinę karę. 
Tuoj susirinku didžiulė mi
tria Francijos Vokietijos 
šalininkų. Gintai* pasibaigę 
kumščių kova# pagalios po
licijos Įsimaišymu.

HAYWOOD BROTHERS 
STREIKAS TEBESITĘSIA

CHICAGO, įeg. 1.9. Hay
wood Bros, aiiįd Wakefield 
kompanijos, dąi'bininkai lai
kosi : drūčiai, 
jau siūlo tūlų 
padidina algai 
bitifirtkai

^kompanija 
^gerinimų ir 
® faūoš. Dar- 
ifelauja pa

didinti 10 nuoš., 9 vai. darbo 
dienos ir subatomis tik 5 va
landų, t.y. iki pietų.

Šiandie 9 ‘vai. ryto įvyks 
didelis streikininkų susirin
kimas Vorwaerts Turner 
svetainėje — kampas 12 ir 
Western gatvių.

5,000 DARBININKŲ GA
VO PAKĖLIMĄ ALGŲ.

pUNKIRK,<NyY.—Brooks 
American Locomotive Wo- 

irks firma pakėlė užmokesnį 
savo 5,000 darbininkų 10 
nuošimčių. Koresp.

Atgal j viduramžius
reivis plieniniuose rūbuose, duoti atimtą iš jų apginklų 
kurie jį apsaugoja nuo kul- miestą, Gorizią, raktą į Au
kų. ; ) ! JjX'.strijos tvirtove Trieste/’

NEPRIVALANTI ATMAI
NYTI UŽSIENIO 

POLITIKOS.

Rusija turi laikyties iš vieno 
su talkininkais.

Lietuva miršta badu
PETROGRADAS, geg. 19 

— Vakar Valstybės Durnos 
posėdyje užsienio reikalų 
ministeris, prof. P. Miliuko- 
ivas, ir karės ministeris Gu- 
čkov paaiškino priežastis, 
delei kurių jie buvę priversti 
atsistatydinti. Tas priežas
tis skaitytojai veikiausia dar 
pamena: nesusitaikymas su 
(Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba.

Išklausiusi buvusiųjų mi- 
nisterių pasiaiškinimų Du
ma priėmė trumpai suglau
dus, ve kokią rezoliuciją: 
Valstybės Durna kreipia lai
kinosios valdžios domą jos 
besiorganizavimo momentu, 
į sekamą faktą, būtent j Ru
sijos užsienio politiką; ypa
čiai gi karės ir taikos klau
simą. Tie klausimai turi bū
ti statomą taię pačiais senais 
pamatais — nesugriaunamo 
lojalumo linkui talkininkų ir 
ypačiai pagerbimo savo ša
lies interesų.

verčia: kareivius 
PIRKTI KAReŠ BONDUS.

Kaltina vokiečių valdžią dė
lei maisto stokos.

AMSTERDAM, geg. 19. — 
Associated Press žinių age
ntūra praneša, kad paskuti
nėje Vokietijos reichstago 
sesijoje, kuomet buvo pasiū
lyta karės sąmata, kilo aš
trių debatų. Socialistų at
stovas, d. Vogthern, kaltino 
valdžią delei nuadojimosi 
prievarta karės fronte — 
verčiant kąreivius pirkti t. 
v. karės bondus. Prieš tokią 
nepatriotingą d. Vogtherno 
kalbą smarkiai užprotestavo 
finansų ministeris ir jo dra
ugai junkeriai. Finansų mi
nisteris ^užtikrino,” kad va
ldžia nenaudojanti jokios 
prievartos; ji, ' girdi, labai 
gražiai prašanti, kad karei
viai pirktų tų bondų...

Kitas socialistų atstovas, 
d. Cohn, pataikė dar skau
desnei! junkeriams vieton.. 
Jis pasakė, kad valdžia suži- 
niai meluojanti- žmonėms 
tvirtindama, jogei maisto 
stoka esanti pasekmė neti
kėtos anglų blokados tikslu 
marinti Vokietiją badu. A- 
pie Anglijos pienus marinti 
Vokietiją badu buvo kalbėta 
ir rašyta dar prieš dabarti
nę karę, ir šitą žinojęs kiek
vienas vokiečių armijos ofi- 
cierius. Vadinasi, valdžios 
tėisinimąsi yra tik akių mu
ilinimas. 

. . . f

Šitas užreiškimas sukėlęs 
didžiausi jomarką: junke
riai pradėję staugti ant d. 
Cohno. Ir pirmihinkas per
traukęs jo kalbą.

AUSTRAI BOMBARDUO
JA GURIŽIĄ.

MILAN, geg. 19. — Iš Mi
lano pranešama, kad ajistrai' 
pradėjo smarkiai bombar-

Mooney byla bus atnaujinta
LIETUVA MIRŠTA BADU

150,000 žmonių neturi nei pi
nigų, nei maisto; gyvena 
skiepuose ir urvuose.

GENEVA, geg. 19. — Te
legrafas iš Genevos skelbia, 
kad Lausanne Lietuvių Biu
ras paskelbęs spaudoje tikrų 
skaitlinių apie neapsakomą 
vargą vokiečių užimtoje Lie
tuvoje. Iš Biuro paskelbi
mo pasirodo, kad šimtas pe
nkias dešimts tūkstančiu 
Lietuvos gyventojų šioje va
landoje neturi nė vieno skali 
ko pinigų ir — nei kąsnio 
duonos. Vadinasi, miršta 
badu. Tų žmonių padėjimas 
neapsakomai baisus: gyve
na jie skiepuose ir tam tikrai 
iškastuose urvuose. Ir mir
šta ten visų užinrišti! Mirtis 
skina juos nepaprastu smar
kumu...

Tas pats pranešimas sa
ko, kad apie keturi šimtai 
tūkstančių Lietuvos ūkių 
paversta pustyne. Reiškia, 
Lietuva pati nieku budu ne
gali išsigelbėti nuo gręsian
čio pavojaus. ‘
i? Amerikiečiai, Lietuva mi
ršta badu. Amerikiečiai, 
aukavusieji ir rinkusieji kle
rikalų ir tautininkų fon
dams bei jų komitetams pi
nigų — paklauskite tų po
nų: kur jie laiko tuos jūsų 
.pinigus! Tegul jie pasiaiš
kina. Arba* — prikalkite 
juos prie gėdos stulpo!

MOONEY’O BYtA BUS 
ATNAUJINTA.

Oxmanas turės būti 
. nubaustai.

SAN FRANCISCO, geg. 
19. — San Francisco darbin
inkų vadas, Mooney, nebus 
pakartas. Jo pakorimas, 
kaip jau skaitytojai žino, tu
rėjo įvykti gegužės 17 d. Te- 
čiaus paaiškėjusi klasta, ku
rią iškėlė F. A. Rigall, išardė 
kapitalistų pienus.

Šiomis dienomis teisėjas 
Griffin parašė Californijos 
prokurorui laišką, reikalau
damas, kad umu laiku butų 
pradėta naujas tyrinėjimas. 
Priešingame atsitikime, t.y. 
jeigu prokuroras nenorės tai 
daryti, jis pats ant savo at
sakomybės atnaujins tą by
lą.

Kad byla bus atnaujinta, 
liudija dar sekamas faktas. 
Taip, pereitą panedėlį Ox- 
mano advokatas pareikala
vo, kad pirmesnysis teismo 
nuosprendis liktų neatmai
nytas, vadinasi, Mooney tu
rįs būti pakartas. Apeliaci
jos teismas betgi atmetė jo 
reikalavimą. Tatai reiškia, 

tas ' atsakomybėn už kreivą 
prisieką ir bandymą papirk
ti tokiam jau darbui ir kitą 
asmenį — Riegallą.

REIKALAI 1.1 A JŠSTOT Iš 
ROOT’O KOMISIJOS.

Russelis negali atstovaut pa
rtiją — sako S. P. Ūmiųjų 
Reikalų Komitetas.
CHICAGO. — Kada pasi

rodė spaudoje pranešimas, 
jogei komisijoje, kurią šios 
šalies valdžia rengiasi siųsti 
Rusijon, įeina ir supatriotė- 
jęs socialistas Charles Ed-Ed

reprezentuosiąs ten šios ša
lies socialistų partiją, tai pa-

Komitetas pasiuntė jam laiš- 

nuo jam pasiūlytosios vietos 

lavimą pamatuoja tuo, kad 
Russellis nieku budu negalįs 
atstovauti šios šalies parti
ją, kadangi jis stovi griežta
me priešingume su partijos 
nutarimais bei jos taktika. 
Milžiniška didžiuma parti
jos nariu yra priešinga da
bartinei karei, kuomet jis, 
Russellis, agituoja už ją. Va
dinasi, jisai tegalėtų atsto
vauti nebent tik, pat s save, o 
ne partiją.. Komitetas sa
ko, kad garbė ir išmintingu
mas reikalauja, idant jis at
sisakytų nuo teikiamos jam 
.vietos Rooto komisijoje.

Po reikalavimu pasirašo: 
Ūmiųjų Reikalų Komiteto 
nariai: V. Bergeris, A. Ger- 
meris ir J. Work.

KAIMIEČIŲ SUVAŽIAVI
MAS PETROGRADE.

Suvažiavime dalyvauja

PETROGRADAS, geg. 19 
— Šiomis dienomis Petro
grade atsidarė pirma nacio- 
nalė rusų kaimiečių konfe
rencija. Konferencijoje at-
vyko 569 delegatai, atstovą- 
ujantįs įvairias kaimiečių 
draugijas ir pavienes jų 
grupes visoje valstybėje. 
Svarbiausieji klausimai, ku
riuos suvažiavimas turės iš
rišti, yra: nustatymas bend
rų pažiūrų į svarbesniuo
sius šalies klausimus; pada
rymas reikiamo spaudimo į 
gyventojus, būtent, kad įgy
toji laisvė teikia jiems netik 
naujų teisių, bet taipjau rei
kalauja iš jų ir naujų parei
gų; ir salios gynimo kla
usimas.

Platesnių žinių apie suva
žiavimą šioje valandoje dar 
nėra.

RUBSIUVH STREIKAS 
MILWAUKEE.

Reikalauja algų padidinimo
Adler Co. firmos darbini

savaite, streiką veda Ama
lgamated Clothing Workers 
unija. Reikalaujama padi
dinimo užmokesnio, trumpe
snių darbo valandų ir pripa
žinimo unijos. ■ (



BWJ

>

N AU JI EN O 8, Chicago, Ill-
J i ■ £ ci* <». 4, t j itiįĮįMĮįį HMMt S1K>I fc! MttM Vigfftf «• ;* it£

Trečias Metinis Iškilmingas Nedeliiiiu, Bra-May 20,
Geo. Chernaucko ' Darže

Gegužinis Piknikas

DIDELIS
Pradžia 9 vai. rytoONCERTA MBS

A <TATF HANK n vln I L. UnlillRengiamas Spėkomis

L. HARMONIJOS D. R. Pradžia 7 valandą vakare

Atsibus Nedčlioje,

Gegužes 20,1917
KALBAMA LIETUVIŠKAI

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank

I' ■ lUkMkMMAi!Jk JkUfiqpl

Jereckio

tlusiško^ ir turkiškos Vanos

1709 So. Halsled Si

IŠRADĖJAI! Him

256 Broadway

(Tiktai $3 j mokėt 
ir $2 į mėnesį per 
15 menesiu, $33)

Jūsų Pinigų Saugumas yra Užtikrintas 
Kada Jie Randasi Stipriame Banke

Sutaupy
kite $9 ant 
šio virtuvės

RUSSIAN 
TURKISH 
BATH 
||g:H WITH

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba.

o^*o*cw3*o*o*nd*chcko*d*&*ohs* q* n*o ♦o*d*o*c*o* 

į Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- !

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

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

pečiaus

MBAR

pastatė darbo 
jos valios reiškėją 

visiems šalies ga-

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.

Iš Rusijos Revo 
liucijos.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT HANK

MILIONIIS DOLERIŲ ŽMONES DAS1DIRBO PER NAUJĖS IR GERUS IšRADIMl 
gal but turite kokį išradimą del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI 
IŠRADIMŲ,\ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiy 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent į katrą musų ofisą.

j AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (N5)

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

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
Saugios pasidėjimui dėžės.

Subatos vakarais iki 9 vakare

Central Manufacturing District Bankas yra taip 
raugus kaip geriausias bankas Amerikoje. Yra pil
noj’ prasmėj žodžio LIETUVIŠKAS BANKAS, nes 
jame lietuviai dirba ir lietuviai laiko savo pinigus. 
DAUG LIETUVIŲ YRA ČIA PASIDĖJUSIŲ SA
VO PINIGUS,

UITI KIEKVIENAM;
patu runą n VED f J O 

bandome ir eg za m i nuo jam

rengia
LIETUVOS ŪKININKO DRAUGIJA

Šitame koncerte dalyvaus žymios Chicagos 
spėkos, kaip tai, visiems gerai pažįstamas 
Jonas J. Zolp, p-lė Laurinavyčiutė, Broliai 

Sarpaliai ir kiti. Nėra ko beminavoti apie 
Harmonijos dainorius, nes Roselandiečiai 
jau net kelis kartus turėjo progos išgirsti 
juos dainuojant.

Meldžiame atsilankyti į šį vakarą kuo- 
skaitlingiausiai, o užtikriname, jog nesigai
lėsite.

1112 West 35th St. Netoli Morgan gtv., Chicago, Ill. 
Didžiausias-ir Stipriausias Bankas ant Bridgeport/) 

Po Valdžios Priežiūra.

Kviečiami lietuviai ir lietuvaitės kuoskaitlingUusiai at
silankyti, kur galėsite gražiai pasilinksminti ir tyro oro pa
kvėpuoti, nes tas daržas vienas iš lietuvišku yra gražiausias 
pagal Displaines Upę. Kviečia KOMITETAS.

jiegoniis -remti-palaikyti 
nuo Tarybos stiprumo p 
tai, ar bus tinkamai vyria,usy 
bes pažadėjimai išpildyti ir naii 
jos laisvės paskelbtos. _

Morkus Juraitis.
(Iš “Naujosios Lietuvos”).

Apdraudimas nuo ugnies. - 
Atdara Utarninko, Ketverge ii 

*a*DH3*o*D*D*o*o*o*h4>C' v: * e • c*

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. Turtas virš 
$2,400,000.00.
Subatomis atdaras iki 9 vai. Paprastais vakarais iki 
4 po pietų.

uo 
privalo skaityties 
. Kadangi visų re

Jau pirmomis revoliucijos die
nomis Petrapilyj susitvėrė Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba. Tarybon įėjo socialisti
nių organizacijų atstovai, karei
vių (nuo ra tos) ir darbininkų 
(nuo tūkstančio) po vienų dele
gatų. Laikui einant, Tarybos 
skaičius vis augo, nes j on iš Pet
rapilio ir įvairių kilų miestų 
prisidėjo vis nauji ir nauji asto- 
vai. Tuo budu, Taryba virto re 
voliucionierių širdimi. Suside
damą iš revoliucinės liaudies at
stovų, Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba liko galingiau
sia visos šalies jiega. Kadan-

valdžia (kurios tarpe tik vienas 
musų draugas, A. Kerenskis tė
ra) ir šalies turčiai su 
rimčiausiai 
Dar daugi a
vol i nei ja padarė, pačių dabartį 
nę vyriausybę 
liaudis
1). ir K. A. T 
1 ilgiesiems Ii 
da. Juk tos laisvės, kuriais lai
kinoji vyriausybė paskelbė, tai 
ne naujos valdžios malonė: tų 
laisvių paskelti pareikalavo Ta
ryba, o valdžia, nors ir ne visai 
pilnai, turėjo tuos reikalavimus 
išpildyti. 8 vai. darbo dienų, 
taikos kameras —- pramoninin
kai sutiko duoti darbininkams 
tik tuomet, kai Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba to 
griežtai iš turčių pareikalavo.

Didelis Balius 
Parengtas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO įvyks 

Subatoje, Gegužio-May 19, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, ' 

3142 Halsted Street,

PASTABA: Iš visų miesto dalių imkit kąrus iki Ogden Ave., Ogden 
iki 48-tos Ave., paskui imkite Lyons karus, kurie daveš iki daržui.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

TA PROGA GALI 
reikalaukite nuo musų dykai 
ii. Risunkus ir modeliu

T iF1 /k paslaptybių1 1/1 t 1 A MOTERIS

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau
Viisai Publikai Akyse

Brolių Strumilų Svet
158 E. 107 gat., kertė Indiana Avė.

ROSELAND, ILL.

Istorinės vertes dokumentu 
reikia skaityti ir kovo 14 d. Ta
rybos priimtu atsišaukimų į vi
so pasaulio liaudis, kuomet per 
ponų-diplomatų galvas Rusijos 
demokratija, laisves ir brolybės 
vardu, ištiesė rankų visų šalių 
darbo žmonėms. Protestuoda
mi prieš svetimų žemių užka
riavimų, kaip iš tos, taip iš kitos 
kariaujančios puses, laisva Ru
sijos liaudis kitų šalių vargo 
draugus kviečia ir savo šalyse

šioj mokykloj galima mokytic 
Smuiko, Piano, Mandolinos, 
to ir 1.1.

Mokiniams instrumentai 
lygomis.

Mokinama: Ketverge ir 
iki 10 vai. Mark White Square 
lubų. A

Lietuvos
“džentelmenišką” pasilinksminimą 
tikrintas, nes naujas, gražus darža , _____ „ .
to pirmos klesos muzika. Apart įvairiausių pramogų svečius žavčs 
pavasario gamtos grožybe. Taigi

Kviečia

i2fh f't Tvl nvdzh-’ 8MJ2 
I'niilhih. 't < I WrHh n« 15 
1514-16 W. 12(h St.., »HI 
St. 1Avv. ir III5-1 7 
Ho. PhhHmh St., atrli f7fh 
4L, CJricHgo. IJI.

Klauskite jos apie pavogtas nuosavybes, užsiėmimą, sveikatą, širdies ko
vą, persktrų klausimą, teismo klausimą, ir tt. 

Ar yra kokios rųšies keblumas jųsų palinkimuose?
^Eaomet leiskit Irngai parodyti jums kelią į greitą pagelbą

MILDA THEATRE
31-ma ir Halsted gatvč.

IPaned., Utam., Sered. Vakarais, Gegužės 21 - 22 - 23,
Specialiai po pietų Seredoj 2:30 Moterims tiktai.. Moters, čia yra proga 

jums gauti ypatingas informacijas.
INŽANGA J10 CENTŲ.

laisvės retežius numesti ir tuo 
budu patį karų užbaigti- šiuo 
metu visų atsišaukimo svarbų 
sunku ir permatyti.

Rusijos demokratija ir kitų 
tautų reikalų nepamiršta. Jau 
kovo 2 d. Taryba priėmė rezo
liucijų, kad visoms Rusijos tau
toms privalo būti duota teise po
litiniai, ir kultūriniai apsispręsti, 
t. y. tautoms duodama teisė taip 
savo gyveninių sutvarkyti, kaip 
jos pačios panorės. Tasai poli
tinio ir tautinio apsisprendimo 
dėsnys antrų kartų atsišaukime į 
Lenkų liaudį pabrėžtas. Todėl, 
dabar, kai lietuvių liaudžiai, Lie
tuvos laisvės reikalais susirū
pinus, svarbiausia — tai išgau
ti teisę patiems savo likimų 
spręsti, tais savo reikalais pir
mučiausia j Darlxininku ir Ka
reivių Atstovų Tarybų ir reikia 
kreipties.

Tiesa, kol savo pažadėjimus 
pildo, mes ir laikinųjų vyriau
sybę palaikomu. Bet viso to ne
paisant, aišku, kad ištikimiau
sias musų draugas - - tai Rusi
jos liaudies širdis Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba. 
Jų mes privalome visomis savo

Tegul mažos išlaidos del 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.

Veikit dabar pakol karės kainosmepakilo
Muniš pasipirkusr kainos pašoko. Remianties šIAjfDIENINfiMJS 
išdirbejų kainomis, šis virtuvės pečius paprastai turėtų parsiduoti 
už $42 vieloj inusų kainos — $33. Sekamas pabrangimas artinasi.

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

Šis pečius yra'pavyzdingas Composite Clark Jewel, ypatiiTgai už
ganėdinantis nežiūrint į kainas, su dideliais pečiais. Kepimui pe
čius, 18x18x10% colių, talpina 12 vieno svaro duonai blokes. Mėsai 
pečius, 18x18x10% colių, pritaikant kepsniams, paukštienai, taip- 
pat ir bifstekui
Durjs ir šalįs emaliuotos porcelenu; deginimo dėžė ir spirgymūi 
blekė emaliuotos pilkai, šis pečius užsidega pats ir patalpinamas, 
sujungiamas ir atskiriamas dykai. Pamatyk jj ŠIANDIE vidur- 
miestyje arba skyrių sankrovose. ✓
“Mažos išlaidos del virimo’’ Ponios Helen Ruggles, šeimininkystės 
žinove, duoda paaiškinimus. Telefonuokite, ateikite arba rašykite.

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

Inzanga 25c.____ _________
Gerbiamieji ir Gerbiamosios!

Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir senus, atsilanky
ti į Iškilmingą Pavasarini Balių, kuris rengiamas visomis spėkomis 
Kliubo. Buvo pranešta Naujienose, kad svetaines grindis sudegė, bet 
ne tiesa. Buvo klaida padaryta. Važiuokite visi, nesibijodami nieko — 
svetainė geriausiame stovyje, o mes stengsimės kuogeriausiai atsilan- 
kusius užganėdinti. Kviečia visus KOMITETAS.

Gegužinis 'akarass" šokiais 
Bengia

208 S. L. A. MOTERŲ KUOPA 

Gegužes=May 27=tų dienų, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, 3138 So. Halsted Street.

Kviečiame visus atsilankyti į šį gražų vakarą. Kaip visados musų 
kuopa stengiasi patenkinti savo svečius, taip ir šj kartą nesigaile- 
xite atsilankę. Kviečia 208 S. L. S. Moterų Kuopa.

11 -tas Iškilmingas Balius
Parengtas

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELP. KLIUBO

Subatoj, (icgužio=May 19 d., 1917
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242-44 W. 23rd Place
Muzika pirmos klesos

Kan mane išgelbėjo nuo varginančių ligų t 
Salutaraa Bitteris. A6 per praeitus 4 mėtų# 
buvau vos tik gyva. Afi kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo ■— atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, ržžimas, gurgimaa vidurių. Dieg

ti liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strdnoso
Niekur nS negavau pagelbos del savo sveikatos 
Bet kada nfi pradėjau reikalauti Snlutarati Bit 

y^teria ir Salutaras, Regulaatria, del mote' ų 
J pradėjau gerai jauslios, gerai valgyli ir dirbt, 

’'jir pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius is# 
1 savo paveikslą nebegaliu pažint >>ir palikau 

laiminga naudo<lumH Salutaras Bitteria. I<el_ 
na $1.00. Galima gautį goresniuose galiūnuo
se ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreipkis I:

į 11A LŲT A U A H, ŲH E MIC A L’ J N H TIT U TIO N
1 iZolčs nuo visokiu blogumų,

-* P. J. BAIZTRENAS, PĮROF.

Tel. Canal 04U Chicago, III.

Nedėlioj, Gegužio-May 20 d., 1917
Inžanga 25 centai porai.

White City Darže p) ics/iih-l oilv Gi ovc 
Willow Spring, Ill.

moka iš patyrimo, kaip parengti 
. Ypač dabar užganėdinimas už- 
s, -“genuine” grindis šokiams, prie
visi j GEGUŽINE’!
Lietuvos Ūkininko Draugija.

PASTABA: Važiuoti Archer avė. Limit karais iki sustos. Paskui Wil
low Spring arba Joliet karais iki lieafy darso. Išlipę prie Leafy Grove 
eikit tiesiai į White City daržą.



Korespondencijos
TORRINGTON, CONN

mu

gams-darbininkams
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DURMIESTYJE VAŽINĖJIMO SĄLYGAS

Miller
2128 W. 22 Str

Zavejacios Slitibi ties

Chicago Surface LinesVICTOR
GRAMAFONAl

Kazimieras Gugis

Gydytojas ir Chirurgas

ofGreader Values

Geriausias

FOTOGRAFAS

1553 Milwaukee Avenue

Mes rekomenduojame Jį

Reikalauk
Klein Bros

Ir lietu 
vlškl Re 

konthl.

500 kekių vaini 
kų papuošimui 
skrybėlių, kekė

muzika-
- naujus

Nuolaidumas su prisirengimu Perkėlimo srytyse 
ir Stoviniavimo įstatymų praktiškai prašalino laike 
“greitųjų valandų” atidėliojimus ir pavojus ir pa
greitino abelnai vežimų judėjimą.

Havoy Collins, 60 W. 68th 
si. nubaustas’$600 už važiavimą 
automobiliu nusigėrus.

Daug vežėjų, kurie naudojasi gatvekarių relėmis 
mažiau apgyventuose miesto distriktuosc nepasisuk
dami greitai iš kelio, kuomet gatvekaris prisiartina 
iš užpakalio, yra priežasčia bereikalingo trukdymo.

Vežėjas, kuris be atidėliojimo pasuka iš kelio, pa 
gerina kiekvienam, kuris naudojasi gatvekarių.

Ką bendradarbystė nuveikė vidurmiestyje, tą pat 
gali nuveikti ir lauke.

Vežėjai, tuo atžvilgiu bendradarbiaujanti, gali di 
Učiai pagelbėti savo draugams darbininkams.

Soja Pupelės spe 
cialiai apkainuo- 
ta, 3 svarai už'

KEWANEE, ILL

10 svarų Corn 
Meal, specialG 
pardavimo kai 
na

18c mėlynos t vi 
r tos spalvos k ra 
štai abrusai

18c Rankšluos
čiai parsiduos 

tiktai po

REIKALAUJAMA vyrų 
moky ties barberystės amato, 
pigios kai 
kejimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

J. J. STASULANIS.
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų, Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai

suknių. Pasiūti iš puikios rūšies 
Satin Messaline arba Crepe de 
Chine, papuošta puošniais kvar- 
batkais, plačiais diržais. Sejonai 
piešti tunikos stailės. Mieros 36

Prakalbos. Aukos Rusijos 
revoliucijai.

$20 ir $22.50 Vertes
Eilė pavidalų augštos rųšies 

siuvėjų pavasarinių kotų užtik-; 
rina trečdalį paprastos kainos ir 
pažymėta Subatos išpardavimui 
už tą patį sutaupymą.

Kūdikiams $1.00 
patentuoti vienu 
dirželiu šliurės

Elgin Maid mezgimui 
siūlai (apribota iki 5 
kostumeriui).

’’r

Stampų sir 
kiekvienu 
sąyo pirki-

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED SI 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Kanadoje randasi 2,186,000 
moterų ir merginų nuo 15 iki 
80 metų amžiaus.

Tas yra taip lengva pasisukti iš kelio, kuomet mo- 
tormanas paduoda pirmutinį ženklą, negu laukti iki 
bus priverstas sumažinti greitumą ir sulaikyti.

Stebėtinas skyrius kautų, pa
siutų iš geriausios rųšies visų 
vilnonių Poplin Tricotine, vyriš
kos serge ir gabardine. Visi pa
mušti per pusę puikios rųšies lyr 
giu arba figūruotu Peaudecyne 
šilku. Kautai 48 colių ilgio, dide- 
lais kalniečiais

pranešimas
Pranešu Waukeganieciams, kad aš busiu 

Waukegane, panedėlyje, Gegužės 21 d. J. BRU- 
ŽEVIČIAUS aptiekoje, 1005 MARION ST. ir 
priiminėsiu ligonius nuo 2 vai. dieną iki 9 va
landai vakaro. .

Meldžiu kreipties į paskirtą vietą pažymėtu 
laiku. TE1. 616.

DR. A. J. KARALIUS.

Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius 
liškus instrumentus 
dirbu ir senus taisau

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smūiko i naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas.
£su praktikavęs 37 metus
L tą darbą,
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.

40 jūreivių išvažiavo

Moterų bovelni- 
niai Union Siutai 
regulerės mieros 
Panedėlyj

būtį prašalintos «orų akinių pritaiky. 
m u. ‘ 

g tjkauda akis 
B va sopa 
» puta _
' aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma 

kiniai uždykų ~__
narn Rvnrantuojain akinius ir kienkie 
nam gerai prirenkam.

Ekspertai* Optikas,

Klein Bros. Metine Rakandų
Išpardavimo Savaite Pailginta

Su visu savo puikiu taupymu ir galutiniu lengvo išmokėjimo

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave».
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

B6RKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

Virtuvės peiliai 
verti iki 65c pa
kol parsiduoda

Vaikų tamsiai 
juodos tvirtos 
pančiakos, mie 
a 6 iki 10

Aukos vedimui bylos Thorn 
Mooney, kuris kaipo auka 
kapitalistų suokalbio nu

teistas pakorimui.

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijimų kraujo,.Stricturų, Tu- 
linvimų, Nutekėjimų, Žudy
mų, Nutekėjimų, Žudymų 
jiegų, Raudonųjų gyslų, Sil
pnų pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrų Importuo
tų Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ii’ tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo. '

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIĖČIU ATSILANKYTI.
[TO t4 1P *3 422 8°’ State Street, Chicago, Illinois.
U ii U Du U Priešais Siegel Cooper and Company
Offfso Valandos: Dienomis.9 iki 8. Ncdėliomis 10 iki 2. i

H U AlUGIEBVIO
Akiniai aukso rantuose nuo $3.00 Ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Iv 
aukščiau. Pritaikome akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali

Ištyrintas uždykų, jei perftti nr 
Jei jos raudonos, Jei gal- 

jei blogai matai, jei akįs »H- 
netęsk ilgiau, b jieškok pagelboei 

________________ i a 
Atmink kad mes kol

Pavidalai Moterims ir Mergi 
noms Pavasarinių Kotų

Rumba viČius, Marijona Bružio 
nė, L. M. Rimkus, J. Jarmulkai- 
tis, J. Brazas, J. Paškevičius ir 
Fraiią? Lukštas po 25c; J. Ba- 
varskis, Antanas Tamošaitis ir 
J. Sudžius po 10c»

Varde darbininkų vado Thom. 
Mooney tariu širdingai ačiū vi
siems aukautojams.

Aukos jau pasiųstos virš mi
nėtai ypatai. V. Petraitis.

S VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUB ANT BRIDGEPORTO ( 
f VYRĄMS I!R

Pagal aprokavimą Cbicagos 
miestas įplaukų turės šiais me
lais $26,885,993, išlaidos irgi ly-

Richard Flynri,. policisot 
sūnūs rastas kaltu apiplėšime 
Charles Rummeal krautuves, 
1115 W. 58 st.

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Tą Per 20 Metu ir Ma- e o „
ne Kaip T, Padar/l“"0 Gfeitai IF PaStOVlSl

Aš “noriu tos progos pasi
kalbėt su kiekvienu žmogum, 
kenčiančiu nuo bile kokios 
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.

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

Pasidarbavimu drg. 
kaičio, geros valios d ra 
aukavo $7.30. Aukavo sekan
čiai: Petras Mažuolis ir V. V. 
Petraitis po $1.00; Jonas Vilkas, 
K. Kvetkai lis, Juozas Arlauskas 
ir T. Pun.is po 50c; Ona Čer- 
nauskienė, F. Rimkus, St. Lakit- 
skis, M. Puiris, J. Bružas, J.

SBh’ Taipgi, jeigu kam 
V reikia, akinių del

akių, tai 
ateikite pas mane, 

o aš jums pririnksiu akinius kuoge- 
riausius.

Taipgi užprašau visus senus sayo 
kostumerius į naują vietą ir meldžiu* 
kad ir ant toliaus mane remtumėt 
kaip pirmiaus, o aš iš savo pusės 
stengsiuos kiekvieną užganėdinti. 
Pirmiaus aš gyvenau: 2256 W. 22 sL 
dabar-gi persikėliau į naują vietą— 
2128 W. 22 St. tarp Leavitt ir Hoyne 
avė., prie pat didžio teatro. Kiekvie
ną užprašau atsilankyti j naują vie-

2121 N. Western Ave. Chicago
Tel. Armitage 984

B. M. MESIROF1Ą
Jei jųn ijergnto ir reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pas mano. Aš buvau np- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bil« kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas šmonių . S. M. MESIROFF, 3149 BO. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

Miesto Ofisas: 
UI I*, BEftREORU ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

Gegužės 7 d. LSS,. 240 kp, su
rengė prakalbas paminėjimui 
Rusijos revoliucijos ir 
darbininkų šventes 
drg. M,. Akelaitis iš Norwood, 
Mass.

Drg. Akelaitis, apibudinęs Ru
sijos revoliucijų istoriją, kalbė
jo ir apie šią revoliuciją, kurio
je lapo nuverstas kraugeris ca
ras. Kvietė aukauti Rusijos re
voliucijos tikslui.

Aukų surinkta $18.60. Pas
kui kalbėtojas nurodė pirmos 
Gegužes reikšmę darbininkams. 
Kvietė dai4biniiikus organizuo- 
ties, nes tik susiorganizavusieji 
darbininkai gali įšsiliuosuoti iš 
šios baisios kapitalizmo vergi
jos. Tik socializmas išganys 
darbininkus, tik per socializmą 
darbinjnkai įstengs sutrupinti 
kapitalistų jungą.

Prakalba žmonėms labai pa
tiko. V. Ravinskas.

Go-Cart $14.88.
Kccd Vežimėliai, su atlenkiamu 
užpakaliu ir liaunais plieniniais 
springsais, dideli gu- $ J 
miniai šyniai, po . . * I'mOO

$2.25 cash, $1 į savaitę.

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

dokumentus ir popieras.

I | ’^RANEŠU visiems savo drau
I gamsJr pažįstamiems, kad
g aš vėl uždėjau naują Laikrodžių Krautuvę.’Pirma 
| laikiau po No. 3255 So. Halsted Št., o dabar naujoje 
f krautuvėje po No. 3203 So. Halsted ir kampas 32-ros 
| gatvės, užlaikau auksinių ir paauksuotų prekių, kaip 
f tai: Šliubinių žiedų 14 ir 18 kr. auksą ir, daug paau- 
I ksuotų tavorų. Taipgi taisau laikrodėlius bei juwel- 
| ry, už darbą gvarantuoju. Taigi turėdami panašius 
! tam reikalus malonėkite atsilankyti. Aš pasisteng

siu kiekvienam atsilankiusiam draugiškai ir sąži
ningai patarnauti

| N. GIRD WAIN,

Phone Canal 1256. 
ŠOKIŲ MOKYKLA

/J Ge°. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
ave’ ’r kampas 19- 
tos gatvr, Clricagoj. 

lEv ... Ateik į vienintele 
/JlMM ' Sokilj Mokyklų. Vi- 

šokiai mokinama 
yjjpųlBML sulig naujausia ma- 

da;—angliški ir lie- 
B taviški. Aš užtik- 

i# rinV, kad išmokin- 
’ F siu į trumpą Laiką,

šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą. ;pradžia 7:15’ vai. vakare.

Mokytojas J. K. BUBELIS, 
ir pagelbininkai.

Gyvenimo vieta: 4037 So. Talman 
ave., Chicago, Ill.

kertuotai pjaustyto ąžuolo me
džio, beržo, mahogany, arba 
amerik. riešučio medžio, ap
mušta tikra skūra 88 

$5- įmokėti, $1 į savaitę.

i —Nam EXTRA PRANEŠIMAS

New Yorke 1915 m. tapo 
3,648 pasiutusių šunų įkąsti 
žmonės.

V K M • F •zmnja su vežimais,



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

Redakcijos Straipsniai

100 doleriu tai ne juokai

Rusijos gelbėtojai

.e

savo

tarnu

KABINĖJIMASI
IR KITI GALAI

Taikos 
vy kirtima s

po žiuri 
nežiū

ri e

“Mes 
sičius

Amerikos kapitalistams įpuo 
lė, khip Repšiui putra į galvą 
štai kas: >

kūdiki
Kitaip pakriks.

Ir pradėjo remti
Bet kaip?
Nugi apskelbė

Devynioliktojo šimtmečio prw* 
tižioj buvo nustatyta daugiai

jogei Kusi j a
laikas pasiliuosuo

1913 metais Did^ Britanijoj iš
kasta anglių viso 287 milionai 
tonų, tai yra 22 milionais tonų 
mažiau kaip 1914 metais ir 12 
milionų tonų mažiau kaip 1915 
metais.

Nq\v York o automobilių savi
ninkai sumoka valdžiai taksomis 
arti miliono dolerių metais.

atrado naują 
pavadino!): “ 
tuvių kairiųjų 
konvencijoje!, 
nepasirūpino : 
lame 
kuri

už lai, kad “Nau 
p a s l a bą išspausdino 

) “Kova” 
akos, da 
ui j ienos’

veikia, 
p ko kita matyt iš pasku- 

rytinių laikraščių 
Laisve” tris špaltas 

Naujienų” tak- 
. Kaikuriuos,

Šaut Karolinoj verpimo ir au
dimo fabrikuose dirba daugiau 
kaip septyni tūkstančiai vaikų, 
jaunesnių kaip 16 metų am
žiaus.

kitų šalių pavergimui, tai jie 
paliautų buvę socialistais. 
Bet kąda jie priešinasi kitų 
šalių pavergimui, tai jie turi 
teisę ir principą priešinties 
ir pavergimui savo šalies.

Taikos vykinimas, kovo
jant už socialistinės taikos 
sąlygas, mobilizuoja darbi
ninkų ir kitų demokratinių 
sluogsnių spėkas prieš val
džias, kurios toms sąlygoms 
yra priešingos. Taigi šito
kia taktika yra reviliucinė. 
Ji rengia proletariatą prie 
to, kad — kaip patarė Baze
lio kongresas — išnaudojus 
karės pagimdytąjį krizisą 
socialei reviliucijai.

Ne, Rusijoj negali būti Jais 
ves. Kas matė, kad salias ga 
ras'žiemos melu pagimdytų gai

Laisve” iš- 
l’eyoliucio- 
“Naujicno- 

pastabos apie tai, 
Kovos” korespon- 
“typišką” Bago- 

Pasak to kores- 
ika” Bagočiaus 

esanti tokia, kokios 
bent kiek

Keliauninkui N., sustojus vie
name mažame provincijas mies
telyj. prapuolė šuo, kurį jis fe
bai mylėjo, 
kaip kitaip i 
keliauninkas 
miestelyj laikraščio ofisą ir da
vė įdėti paskelbimą: kas suras 
jo šunįs gaus 100 dolerių dovanų.

Sugrįžus viešbulin, jam atėjo

zęs caras.
Teisingas kalbas, malonu ir 

girdėti.
Nors kartą Rusijos gelbėtojai 

prabilo atvirai.
Nusiėmė demokratizmo obal- 

sio maską. »
Vadinasi, ne Rusijos demo

kratizmas jiems rupi, bet Rusi- 
ios militarizmas.

m o
H i 1 1 q uįt ąp jinai 
šaukė “oportunistais” ir 
cial-pa trintaisneužilgio 
konvenciją jos vienas 
darbis paraše (o redakcija 
pridėjo jokios pastabos),

Vadinasi, jeigu mudu d ra u 
gai, — lai tavo priešas privali 
būti ir mano priešu. •

Logika biskulį šlubuoja, be 
ką jau bepadarysi.

žmonėms, 
“radika• 

neintiksi. 
nori: ar kad 

ginčų, ar kad bu- 
Jie yra perdaug 

i: jie reikalauja,

je šituo žvilgsniu jau laimė
jo pilną pergalę. Jo užda
vinys dabar tęsti tą kovą ir 
kitose šalyse. Kol ji nebus 
laimėta visur, tol taika ne
įvyks. O kol taika neįvyks, 
tol ir socialistai dalyvaus 
“tėvynės gynihie”, tenai, kur 
tėvynei gręsia pavojus ne
tekti laisvės arba dalies teri-

Socializmo principai drau
džia ne tėvynę savo ginti, o 
savo tėvynės teises statyt 
augščiau už kitų “tėvynių” 
teises, t. y. augščiaus už tau
tų lygybės ir laisvės princi
pą. Jeigu socialistai, savo 
tėvynę begindami, pritartų

prieš 
bendra**

ne- 
kad 

Amerikos socialistų partijoje 
esą tik keli tikri karės priešai. 
Taigi buvo steigimąsi sukursty
ti lietuvių -darbininkuose neuž- 
sitikėjimą socialistų partija. 
•St. Louis’e-gi partija atlaikė 
konvenciją ir priėmė (Hillquito 
parašytą) rezoliuciją, kurioje ji 
užėmė visai ne oportunistišką ir 
ne

Jeigu 
kuoja 
per paskutinius metus paskleidė 
“Kova”, tai jos 
siškos”; jeigu ‘ 
peikia neteisingus 
puldinėjimus 
tai jos, girdi,

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
rusei metų ........................ $3.00
Utims mėnesiams...................$1.75
|hdem mėnesiam................. $1.00
Kanadoje, metams ............. $6.00
KBropoje, metams ................ $7.00

Užsisakomoji kaina:
Odcagoje — per išnešiotojus 12 
totų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Wcagoje metams $6.00, pusei me-

Bc to, tie nelemtiej 
apie atskirą taiką su Vokietija.

Visa tai privertė kapitalistus 
rimtai pagalvoti 
reikalus.

A* friend in need is friend in

Am- 
retežiais mil- 

pasi judino —- ir pančiai

Ir visų akįs atsikreipė į Elihą 
Root’ą. \

KapiteMrtų feawtoj* k Jftu- 
sijos gelbėtoją.

social-patriotišką” poziciją, 
tai rezoliuciją rekomenduo- 

damos lietuvių darbininkų do- 
mai, “Naujienos” ir pastebėjo, 
kad ir musų “kairieji” turėtų 
galų-gMe paliauti smerkę parti 
ją ir uoliai prisidėt prie jos, re
zoliucijos praplatinimo, nes jų 
smerkimai ir pranašavimai, pa
sirodo, visai neturėjo pamato. ’ Ir buvo ko džiauglies 

žiais sukaustyt 
žinąs 
truko

Suvienytos Valstijos ncpasili 
ko skoloj: jos pirmoj vietoj pri 
pažino naująją Rusijos valdžią 
Spauda ir-gi pfielankiai atsilie

Išpradžių buvo manyta, jogei 
Root užims Rusuose pedagogo 
vietą: skaitys lekcijas, kaip de
mokratinei šaliai reikia tvarky
ti savo reikalus.

Bet pasirodė, kad Root — tai 
tyriausio vandens autokratas. 
To negana. Pastarieji nuota
kiai parodė, jogei Rusijos žmo
nės nereikalauja jokiu mokvto-

) kuomi nors 
prasikalsti.- Ir 

i už- 
socia-

tai ji, apsisukus, 
“triksą” (taip ir 

‘kandžiojimą” lie- 
į, kurių nebuvo 
Vadinasi, ji ir vėl 

sužinoti, kas yra 
“Naujienų” straipsnyje, 

ji atakuoja jau antru kar- 
D “Kova” tokius paikus 
vės” išsišokimus graibo, 

kaip smelonėlę, ir vaišina jais 
savo skaitytojus.

Antras perlas, 
drožė ilgą ir labai 
nišką” tiradą delei 
se” tilpusios 
kaip vienas “ 
(lentas aprašė 
cinus prakalbą 
pondeulo, “ty 
prakalba 
negalima tikėties 
inteligen tiškesnio 
nio žmogaus.” Ir kartu ji yra 
tokia, kokios korespondentas ne
sitikėjęs sulaukti 
Bagočiaus 
tuomet

Viskas ateina savo laiku 
reikia pasakyti 
dlar neatėjo
Ii nuo senojo režimo.

Atsigrįžęs caras vėl užims sa
vo sostą.

Taip filosofavo nekuric gelto
nosios spaudos agentai.

Bet laikas bėgo.
Ir tų ponų nusistebėjimui, 

demokratinis judėjimas Rusijoj 
nepakriko.

Priešingi 
dieną.

Vadinasi, nauji laikai reika 
Jauja ir naujų dainų.

Ir skeptikai staigu persimai

' Term* of Subscript!©®:
I® Chicago, by carriers, per week, 

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

Outside Chicago, by mail, on® 
year ......................• •••• $1.00

Six months..............................$1.00
Three months .......................$1.75
Canada, one year .........  $6.00

European countries, 1 year .. $7.00

Jeigu Rusija užsiims tvarky
mu vidurinių reikalų, tuosyk ji 
susilpnes, kaipo * kariaujančioji

Sakoma, kad po tų instrukci
jų instruktorių veidai pasidarę 
labai serioziški.

Sunkios pareigos slėgė juos.
< »r

Ir ne juokai.
Prezidentas užreiškė, jogei 

komisija privalo laikyti omenėj 
vienui vieną dalyką.

Dėti visas pastangas, kad Ru
sija tęstų karę talkininkų pusėj, 
koliai vokiečių galybė nebus su
triuškinta.

Apie demokratizmą nei pusę 
žodžio.

Tai dar ne viskas.
Prezidentas teikėsi’ pasakyti 

da ir tai, jogei toji komisija pri* 
valo sustiprinti tą valdžią, ko
kią ji ras Petrograde.

Bet buvo ir išėmimų. Kai- 
kurie kapitalistų laikraščiai la
bai skeptiškai sutiko revoliuci
jos žįnias. s

Esą tai nesubrendęs pasikarš
čiavimas. Nieko gero vis vien 
iš to nebus,

Ko gero galima tikėties iš 
laukinių Rusijos gyventojų ? 
Juk juos tik ir tegalima valdyti

Išeina taip, kad “Naujienos” 
kritikavo lietuvių “kairiuosius” 
už jų Kokius-norš griekus, pa
pildytus St. Lodfeo konvencijo
je. O kadangi lietuvių toje kon
vencijoje nebuvo, tai jau aišku, 
kad “Naujienos” sumušė visus 
“kandžiojimo” ir “priekabių 
j ieškojimo” rekordus, žmonės, 
patyrusioj i tokį faktą, turi labai 
pasipiktinti.

saviškiams kairie- 
pamokslą sakėm — at- 
“Naujienos” ir mano, 

lead jos pirštu į dangų patai
kė. Bet juk, vyrai, jus pa
lįs gerai žinot, kad nė vieno 
kairiojo lietuvių socialisto ne
buvo St. Louis konvencijoj; 
tai jie, ir prie geriausios inten 
cijos, negali 
“Naujienoms 
jeigu “Naujienos” net šiči 
kabino kairiuosius liet 
listus, kur jų nė vieno nebu 
vo, tas tik parodo, kad “Nau 
j ienos” kabinėjasi bile tik ka 
binetis ir kišasi su savo pa 
mokslais, kur nieks jų nepra 
šo. šitoks “polemikos” bu 
das paprastai vadinasi kan 
džiojimu.”

kreditavus “Naujienas” sąjun- 
giečių akyse. Savo užsivarinė- 
jimais ji priėjo net prie to, 
kad ėmė sistemačiai falsifikuot 
dienraščio straipsnių turinį ir 
pagalios apšmeižė “Naujienų” 
redaktorių norėjimu mest juodą 
dėmę ant Z. Aleksos vardo.

Dabar, priėjusi tuo keliu iki 
logiško galo (nes toliau eiti ne
begalima), ji, o paskutiniu lai
ku ir jos globėja “Laisvė”, pra
dėjo naujos rųšies “campaign”.

dabar “Naujienos” kr i ti
kta idingas idėjas, kurias

prieš tuos, kurie nėra vienoje 
kompanijoje su jais (užgaut, 
kad ir teisingai, “Kovos” kores
pondentą, pa v. yra nusidėjimas, 
bet drėbt purvais į akis “priva
tinio laikraščio” redaktoriui — 
tai nuopelnas).

Tokie yra tie “socialio progre 
so faktoriai.” Jeigu jau dabar
tinė musų progreso stadija be 
tų “faktorių” negali apsieiti, tai 
mes linkėtume bent, kad iš tos 
stadijos butų išeita kuogreičiau- 
sia. Nes kitaip, bus labai su
kompromituota ir ta vėliava ir 
tie principai, kurių vardu visa 
tatai dedasi.

Socialistai yra karės prie
šai. Jie nepripažįsta tokios 
dogmos, kuri lieptu atmest 
visas kares, bet jie skaito, 
kad, prie dabartinio kultū
ros stovio, žmonių visuome
nė, apskritai imant, gali grei 
čiau ir pasekmingiau pro- 
gresuot taikos, negu karės 
priemonėmis. Karė, be to, 
ypatingai skaudžiai atsilie
pia ant darbininkų klesos rei 
kalų; todėl socialistai, kiek 
tik pajiegia, priešinasi ka
rėms ir tai politikai, kuri ve
da prie karių.

Jeigu tečiaus, nežiūrint to 
priešinimosi, karė visgi i- 
vyksta, tai socialistai sten
giasi kuogreičiausia sustab
dyt ją, t.y. įvykint taiką. 
Kaipgi jie tatai daro?

Socialistai negali statyt 
taikos tikslu pergalę, nes jie 
nepripažįsta, kad tautų san
tykius turi nulemti spėka. 
Jie skelbia tarptautinės dar
bininkų vienybės principą. 
O tas principas reikalauja, 
kad tautos ne skriaustu ir ne 
vergtų viena kitą, bet sugy
ventų kaip lygus žmonijos 
šeimvnos nariai. Iš to išei- v
na socialistų reikalavimas, 
kad kiekviena tauta turėtų 
teisę spręst apie savo likimą.

Šituo reikalavimu vado
vaudamiesi, socialistai at
meta aneksijas, pinigiškas 
karės bausmes (kontribuci
jas) ir visokius pažeminimus 
silpnesniajai valstybei.

Karė socialistams nėra 
priemonė įgyti ką-nors sa
vo tautai svetimos tautos lė
šomis. Todėl jų taikos sąly
gos nepriklauso nuo to, kiek 
jiegų turi savo ir priešo ša
lies kariuomenė, nė nuo to, 
kaip dalybai stovi musių lau
kuose. Ar priešas bus stip
rus ar silpnas, ar pergalėjęs 
ar pergalėtas, — socialistai 
stoja vis už tas pačias są
lygas: už tokias sąlygas, ku- 
Tios sutinka su tautų apsi
sprendimo teisės principu.

Šitame klausime visi socia
listai laikosi vienodos nuo
monės. ’ Bet ne visi jie deda 
vienodą svarbą ant taikos 
sąlygų. Kaikuriems, jų pa
ti taika yra svarbesnis daly
kas, negu jos sąlygos.

Viena, gana prasiplatinu
si tarp socialistų nuomonė, 
yra tokia, jogei kovoje už 
taiką socialistai privalą ru- 
pitnies vien tuo, kad sustab-

Nesenai praskambėjo Rusijos 
revoliucijos garsai. Vos pora 
mėnesių. O vienok jau daug 
permainų įvyko.

Mikės nuvertimu džiaugėsi vi
sas pasaulis. Nuoširdžiai, ar ne 
— tai kitas klausimas.

Visos, taip vadinamos, demo
kratinės šalįs . pasiskubino pa
sveikinti laisvąją Rusiją.

Pasigirdo balsų, jogei stam
biausias žmonijos progreso šlo->
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riama — kada jie priešinosi In
ternacionalui ir. kada jie, inter
nacionalizmo vardu, niekina vi
sus kitaip manančius socialistus. 
Ir jie, pagalios, yra palinkę sa
vi n ties visai keistą “privilegiją”1 
— gerus norus linkui soiializ- 
mo, kurių jie kitiems nepripa
žįsta: jeigu jie prieš kitus socia
listų laikraščius ir veikėjus ke
lia didžiausį termą; tai puiku, 
nes tai “kova už idėją”; bet jei
gu kas nupeikia juos pačius ar
ba, dieve mylėk, išreiškia abe
jonę apie jų neklaidingumą, tai 
čia jau pikti norai, nusidėjimas 
prieš draugus, stengimasi pa
kenkti L. S. S. organui ir kitos 
nuodėmės.

Su šitomis “maloniomis” 
“Kovos” vedėjų jr globėjų ypa
tybėmis, matoma, nieko nebe- 
padarysi. Kaip paskutiniai me
lai parodė, jos yra jiems giliai 
prigimtos, ir šu jomis reikia 
skaityties, kaipo su nuolatiniu 
musų “socialio progreso fakto
rium.”

• Kaip tas “faktorius 
tai tai 
tinių musų 
numerių. ‘ 
prišnekęjo apie “ 
tikos blogumą 
“Kovos” nuomone, stambesnius 
perlus iš tenai pastaroji pakar
tojo savo puslapiuose, idant su
stiprinus dvasioje sąjungiečius.

dalykas ištie- 
“Kova” datų 
konvencijos 

kad socialistų partija esanti la
bai palinkus į “Jociai-patriotiz 

pusę; jos vądus, tarp jų ii 
a pf

Prisėjo susiaurinti komisijos 
pareigas.

Ir štai Rusijos instruktoriams 
prezidentas davė ir-gi instrukci

nei iš paties 
jų rašytojas 

uijienose” užklausė: 
reiškia tas žodis.“ly- 
j ei g u korės p onden tas 

vadina “neinteligentišką” ir “ne
sąžiningą” Bagočiaus prakalbą 
typiška (tokia, kokią Bagočius 
paprastai laikąs) ir kartu sako, 
kad jisai tokios prakalbos nesi
tikėjęs iš Bagočiaus?

Klausimas buvo visai vietoje- 
Bet “Laisvė 
jienos 
iškoliojo ir išbarė jas 
padrąsinta savo opel 
bar jau šneka, kad “ 
norinčios “panašiais 
mais išvaikyti bendradarbius iš 
‘Kovos’ ”!

Čia. jus turite mūsiškių 
riųjų” polemiką visoje jos 
žybėje.” Ne savo oponento ar 
gdmentus jie stengiasi sukriti 
knot (to jie, vargšai, nepajie 
gia), bet mest ant oponento še 
šėlį; ne kas parašyta 
(dažniausia jie to visai

Ti), bet kas rašo ir apie ką 
tiesos jieškojimui ir aiškinimui 
•jie pašvenčia savo straipsnius,

Tai matote, kaip buvo, o 
kaip “Laisvė” tą dlalyką perstatė. 
Navatniausia tečiaus, kad ji ši
taip negražiai iškreipė tiesą, ra
šydama apie tą dalyką jau antru 
kartu. PiiTną syk ji neperskai
tė gerai musų straipsnio ir ėmė 
šaukt, kad “Naujienos” netei
singai užsipulcĮinėjančios ant 
kairiųjų konvencijos delegatų. 
Kada-gi mes subarėme ją už to
kius prasimanomus ir nurodė
me, kad “Naujienų” straipsnyje 
buvo kalbama ne apie dalyvavu
sius konvencijoje į kairiuosius, o 
apie tuos mūsiškius “radikalus”, 
kurie skleidė lietuviu 
kų miniose neužsitikėjimąjaocia^ Ijotagu

taiką, tai Amerikos valdžia per
sitikrintų, kad karė, ištiktųjų, 
nėra piknikas. K. A.

Bet kaip buvo 
sų? Buvo taip: 
kartų rašė pirm

NAUJIENOS
I ................. , >

The LRhminmini Daily News
i Rrats Lietuviu Dienraštis Amsrikoje 

NAUJIENŲ BENDRO VE inc
** ^Kasdien, išskiriant nedėldienius

—Visi išėjo.
—Po plynių; tai kur gi jie vi 
išdūmė?
—Tamsios šuns jieškoti. *

bus kas pavogęs; tatai jis suma
nė savo paskelbime pririeti pa
sargą, kad kas atves jam jo šu
nį, gaus 100 dolerių “be jokių 
klausimų.”

Grįžta jis laikraščio redakci
jom Bet čia beranda tik vieną 
vaiką. Klausia jo: ,

—Kur jūsų redaktorius?
—Išėjo, — atsako vaikas.
—Gal yra jo asistentas?
—Ne, išėjo.
—Tai nors reporteris?
—Išėjo. • a

— Na, tai gal galėčiau matyti 
nors vieną spautuves darbinin-

Reikėjo atsitikti, vienok, ne 

kitaip apvertino savo 
sius” vadus.

Net mokyčiausiam 'Miliuko- 
vui pasakė: 0

—Govori, no ne zagovarivai- 
šia!

—Atmink, kad žmonių balsas 
— tai Dievo balsas. Nekalbėk 
visų žmonių vardu, kuomet ne
turi jų sutikimo.

Ir auksaburniui Miliukovui 
prisiėjo užčiaupti burną.

Miliukovas pasakė, 
žmonės guldys savo galvas, kaip 
kopusius, kad tik sutriuškinus 
vokiečių militarizmą.

Gi tuo jftrpu patįs žmonės 
sako:

—Mes dar pažiūrėsime.
Ir žinok čia žmogus, kam ti

kėti: Miliukovui ar žmonėms.
Ir juo tolyn, tuo dalykai da

rėsi painesni.
Įsidrąsino žmonės ir atvirai 

pasakė:
Valdžia privalo tarnauti 

žmonėms, o ne žmonės valdžiai.
Štai tau, bobute, ir Jurgio die

na !
Pastarasis nuotikis baisiai su

erzino Amerikos kapitalistus.
Jie net naktų nedamiegojo.
Susirūpino.
Jie susirūpino ne dėlto, kad 

Rusijai gręsia reakcija, bet dėl 
to, kad Jji gali pasidaryti per
daug demokratiška.

Tuo dar ne viskas butų pa-

Rusijoj viskas tvarkoj. Prie 
valdymo vairo atsidūrė įžymiau
si, galiausi, sumaniausi žmonės.

Vienas Miliukovas ko vertas.
Profesorius, dvylikos kalbų 

žinovas
Chicagos universitete profeso 
rium...

Na, ir kili 
niai.

Visi žmonės pasitiki jais, de
da savo viltis į juos.

Bot žydelis niekuomet ir sa
vęs nemažina.

Gerai progai atėjus, ne pro- 
šalį pasigirti ir savo “cnatomis.”

Ir Amerikos kapitalistai ėmė

ralį streiką, atsisakymą nuo 
kareiviavimo ir kitokias prie 
mones, trukdančias karės 
vedimą. Logišku budu, jie 
skaito karės šalininkais vi
sus tuos žmones, kurie toms 
priemonėms nepritaria.

Šitokio protavimo rezulta
te atsirado ir pas mus nuo
monė, kad vieni Europos so
cialistai esą karės šalininkai, 
o kiti taikos šalininkai, ir 
kad Amerikos socialistų tar
pe randasi “tik keletas” ti
krų karės priešų.

Faktiškai, tokių socialistų, 
kurie norėtų taiką vykdint, 
prie visokių aplinkybių, ka
rės trukdymu savo šalyje, y- 
ra visur mažuma. Ir šitokia 
taktika ^dažnai gali priešta- 
raut toms taikos sąlygoms, 
kurias pripažįsta socialistai.

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Taryba tą taktiką at
metė. Ir ji negalėjo kitaip 
pasielgti. Jeigu Rusijos pro
letariatas, pasinaudodamas 
savo milžiniška in tėkmė ša
lyje, dabar galutinai sustab
dytų karės vedimą prieš Vo
kietiją, tai jisai atsiektų tik
tai to, kad taikos sąlygos 
butų tokios, kokių geidžia 
kaizeris, o ne tokios, kokių 
geidžia socialistai.

Norint įvykint taiką be a- 
neksijų ir be- kontribucijų, 
reikia priverst kariaujan
čiųjų šalių valdžias tas sąly
gas priimt. Suprantama, kad 
pirmiausia verst prie to so
cialistai privalo savo šalies 
valdžią ir tų šalių valdžias, 
kurios kariauja išvien su ja. 
Juo socialistų pastangos ši
toje pakraipoje bus pasek- 
mingesnės, tuo lengviau bus 
ir priešingų valstybių socia
listams priverst prie tokių- 
pat sąlygų priėmimo savo 
valdžias.

Kadangi visų šalių socia
listai pripažįsta vienodus 
principus tautų klausime ir 
kadangi jie turi tarptauti
nių įstaigų, duodančių jiems 
progos susitarti — tarptau
tinis Biuras, konferenci
jos, kongresai—, tai tokia
me taikos judėjime jie neiš
vengiamai darosi galinga 
jiega. Tame tai ir yra šian
die priežastis nepaprastos 
socialistų in tėkmės, kurią 
“Naujienos” keletą kartų 
nurodė, — o ne “radikalų0 
kovoje prieš dešiniuosius so
cialistus, kaip mus mėgino 
“pamokint” “Kovos” redak
cija.

Vykint taiką reiękia ko
vot prieš imperialistinius 

džius karę savo šalyje. Jie baldžių politikos tikslus. Ru- 
proponuoja tuo tikslu gene- sijos proletariatas savo šaly-

girdi, “vienpu- 
<aujienos” nu-

Kovos” užsi
gint Soc. Partijos, 
kandžiojasi” ir lt.

žodžiu, “Naujienos” yra ne
geros už tai, kad jos per trejetą 
metų veikė solidariai su kitais 
socialistų laikraščiais, vengda
mos kiek galint ginčų su jais ir 
tada, kada jos su jais nesutik
davo, — nes tokia taktika, mat, 
esanti “pataikavimas”, “oportu
nizmas.” Bet jos negeros ir da 
bar, už tai kad jos parodo “Ko
vos” smarkuolių ir jų sėbrų klai
das, — nes tai,, mat, esu “jieško
jimas priekabių”, noras “išaugti 
iki Herkuleso stulpų.”

Aišku, kad tiems 
kurie susispietė aplink 
lę” “Kovos” vėliavą, 
Jie nežino, ko jie 
butų vengiama 
tų ginčijamasi, 
dideli saumylis
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Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE!

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

Jieškokite pageltos kur turite rasti
Ir stokite ant kelio j sveikatą.

505 So. State 
. gatve
kampas

Congress gtv.

Ateikit šiądie.

2-ras augštas

Priėmimo 
Valandos: 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietų.

Vakarais
G iki 8 v. vak.

S. Obstfeldęr

Vertė K. A

(Tąsa).
Aš kovojau su savo kančio

mis, kaip kovoja su paslaptim. 
Aš vėl nuvykau pas B rėdo. Mu-

Ir aš girdėjau tik jos pasku
tinius žodžius ir balso intonaci | 
ją. Ką reiškė ta intonacija. Aš 
laukiau paaiškinimo, tikėjaus, 
kad kas nors įvyks ir pakels pa-

Patarimas 
Dykai. 

Atsilankykite.

Nedėliomis: 
10 ryto iki 2 

vai. dieną 
Tiktai

Mudviejų atsinešiniai buvo ge
resni negu kada nors.

Sedoj o va ir žiūrėj o va vienas 
kitam į akis, tartyum, norėdami 
sužinoti be kamantinėjimų vie- N 
nas kilo širdies ir sielos paslap-

laukimas.
Ji viską suprato. Visa dirus-

Ar bent vienas pasaulyj žmo-

JUMS NIEKO. - NEKAINUOS už APŽIURĖJIMA, jeigu jus gydysitės. Tikras ir A
p naabejotinas apžiūrėjimas atras jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI ir pagelbės jums tuo- y 
, jau atsistot ant kelio, vedančio j sveikatą ir išvengsit kankynių ir netikros chirurgijos •** 
į Daug metų patyrimo. Vėliausi pasekmingi gydymai medikališki ir elektriški. A 
' Naujausios mados ji engimai. Viskas geriausio sergantiems žmonėms. /’

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo prašalinta greitu laiku ir j laiką varto- 4* 
| jimu naujausios mados moksliškų metodų. M
. Jeigu jus nepajlejrėte surasti pagelbą nuo savo kentėjimų ir esate nusiminę, V 
i ateikite paa MANE ir patirkite tiktai, kokias geras pasekmes galima gauti nuo jųsų T 
I ligos^iomis naujomis ir moderniškomis gydymo metodomh. n
’ AR JUS KENČIATE NUO ?
I Silpnų nervų, skaudėjimo strėnų, užuomaršos, plakimo širdies, silpnumo plaučių 9 
» nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos skaudėjimo, galvos svaigimo, aptemimo re- X 
k gėjimo, silpnumo sąnarių, skaudulių, žaizdų, Kataro, Lašėjimo j gerklę, skausmų A 
’ viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kaklo, apsivėlusjo liežuvio, užkietėjimo vi- |S 
• durių, reumatiškų skausmų, spuogų? Tos ir daug kitų tankiai yra pirmu peraer- X 
| gėjimu nuo vieno praradimo jų sveikatos ir gyvumo. A

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilankymas užtikrins jus, W 
’ kad aš gydau nuo pačios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkite, kad pasitari- T 
Į rnas yra visai už dyką. ®
> Ateikite pas mane tuojaus jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra X 
d pavojingas. Liga nėra užmigdoma. A

į Dr. H. S. WHITNEY j
i 505 So. State gtv., kampas Congress gtv., Chicago, ja

itpie dalykus, neturinčius nieko 
bendra su moterimis — staigu 
i is ismeme i mane akis ir iš-

Revekka.

paklausiau:
-—Ką tu nori tuo pasakyti?

' —O, nieko.
Mudu sedjėjova prie mažo 

staliuko. Į tą kavinę nesilanky
davo žymesnieji miesto gyven-

mano širdį ir priversti ją vis 
smarkiau ir smarkiau plakti? 
Tas plakimas, tarytum, stengė
si nuslopinti mano smegenyse 
visas kankinančias mintis.

Aš pažeminau ją. Priverčiau 
stovėti prie durų, kai šunį, 
vieno žodžio nepasakiau,
nepažvelgiau į ją. Bet juk aš

Nei |

Tik vie-

daryčiau lai taip gerai ir taip 
ramiai! Aš nubraukčiau nuo

| Teisingas!Savaites Pabaigos Specialiai
I Nuoširdus letoriose Bidelesc Sankrovose
1 tliiofižma ant LangVŲ (šmokesčiii jeim. ppi^iin^

Teisingas
Nuoširdus" ’

Patarnavimas

■ /lt

Tikra
Ąžuolo
Nusmil
kytai 
nudirb
tas ir 
tvirtai 
padirb
tas. 
Pilnas 
Kamba-
rys ra- 
kandų 
už

LABAI

PIGIA

KAINA

skaityk

Apmuš-

geros 
rųšies
i mi tuo-

skūra.

TINA

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojs. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoxitn 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900 

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
▼ice-prezidentas 

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co. 

CHARLES KRUPKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESIIEL
sekr. Turk MnffL Co 

OTTO KUBIN
vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB? IMA LIRTUVISKAI

Lietuvių Kolonija 
Wisconsine.

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

gerą kainą. Apie 100 familijų jau čia yra apsigyvenę. Mes parduo
dam savo žemę ir samdom 600 darbininkų musų lentų pjovykloms, 
per cielus metus, taigi daugelis farrnerių eina darban į šias pjovyk- 
las, kada nedirba savo žemės. Gera proga tiems, kurie nori apsi- 
gyvent tarp savo žmonių smarkiai augančioj kolonijoj, kur yra 
bažnyčios, mokyklos, arti miestų ir geležinkelių. Rašykite tuojaus 
užklaiisdarni kas link žemės kainos ir mokesties pas CHAS ZEKAS

United Land & Investment Co..
127 N.Dearbon St. Room 808 Chicago, 111

SILPNI M jflMF ■ ATEIKITE
n e r v u ot i > ir w ■ U jm H i * a s m a > •: 
SERGANTI W 11 i IO. ffl TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno i šį miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
oje ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono. Čia prisiskąito 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. Ir šimtai Išgydytų vyry-Tal mano reputacija

PROF. DOCTOR COATER 
kautje ligoniai yra užtikrinti

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip,. NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBfiJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
DYKA ir LABAI UŽTIKIMI. Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, aš 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi-' 
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų, 

mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS

galite 
daly- 

ir ne
ką i po

del užmokė- 
yra faktas. 

Visi atsilan 
aš

PATS.
EGZAMI

Mano reikalavimai yra visiems pri 
•įnami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams. 606-914 “-r”’
Aš noriu prašalinti nuodus iŠ jųsų gydymo systemos vienu gydymu.

OFISO VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDftLIOMS: 10 ryto iki 2 v. po piet.
PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor

. P r k i Siegel Cooper & Co.

Apart mudviejų, kavinėj nie
ko nebuvo. Ant kitų staliukų 
lempos jau buvo užgesintos.

Aš matau mažą staliuką. Mu
du sėdi va priešais vienas kitą.

blogo jos gyvenime. Ji palink- 
smelų, susiramintų!

kurių pirma aš

..Tvir
tai 

padir- 
bta /

Labai
para- 

nki ir
ruim-

Revekka.

Kas išaiškins lai ? Mano kie 
k vienas nervas buvo įtemptas.

daviau
jis ištarė tą zodj, as nu- 
jogei nesuprantu jo rei- 
Aš galėjau paklausti, 

viską sužinoti.

Kada ji atėjo pas mane,

Ji nič nieko nepasako.

ir, tarytum, mate

nei
ant

au
kas

pravėrusi duris ji pasakė, pa- 
brieždama kiekvieną žodį:

—Aš išeinu. Ir niekuomet

Ji pastovėjo dar kokią minu? 
tę, lyg ko lai laukdama iš ma
nęs. Paskui nuliudusiu balsu 
pridūrė:

Tau nereikėjo to daryti!

Kuomet ji apleido mano kam
barį, visas kraujas mėtosi man

Manyj .virpėjo kiekvienas 
nervas. Visas organizmas, lyg 
nujautė, kad turės įvykti kas 
tai nepaprastas, — galėjo būti 
vienas iš dviejų: mirtis arba gy
venimas.

Ir aš pradėjau rašyti laiškus. 
Maldauti: ,

—Ateik!
O, kaip ašiutsimenu tas die

nas! Juk nieko ypatingo neat
siliko, o tuo tarpu aš jas atsi
menu, kuomet sunkias kančias 
užmiršau. Dabar — kuomet 
jau niekas negali ateiti ir pasi
belsti į duris mažu piršteliu — 
aš vis dar tebejaučiu kokį tai 
kankinantį nerimastavimą.

Sėdynių, Puiki supynė, pa-
iš žiemių krašto kielmed- u’/jį į L

4-rių
dirbta
žio, nudirbta natūraliai arba rau
donai, didelė verte, po .............

Patarnavimas 426 ir 428 So. Wabash Ave 
1968 ir 1970 Milwaukee Ave. I

Teisingas 
Nuoširdus

..Šr—........ ............      .(g

J. GRUŠO ~

ORKESTRA-BENAS
3117 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

Egzaminaciją atl-

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodus
Jei kiti negali ifigydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rog- 
gi-X Ir pilno įrengimo Bacteriologifikra la
boratorija ir Kraujo *
dengia man jūsų tikrą ligą ir .tol aM ap- 
idimaiu gydyti Juflij Hgft, jųau sveiksta ir 
npčkti bus Jums sugrąžinta. Ateikit pmi 
tikrą specialistą ir ne prie imituotąją, 
Tikras specialistas neklaus jąs, kur jums 
skauda Ir kokią jųa ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C., H. HAIR •
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Dr
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos hu dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLES, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS,. I’ATARIMAI DYKAI.

UžsisenSjusios ligow, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci
al iškurnąs. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytu pacientų.
Visiems viena kaina.

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

Aš duodu kainas už 
patarnavimų pagal jų
sų išgalę. Neaikvokitc

man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedčliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

Vidumiescio
Sankrova
Atdara 

Panedėlyj, 
Seredoj ir 
Sukatoje 
Vakarais

Skyrių 
Sankrovos

Atdaros 
Utarninke, 
Ketverge ir

Sukatos 
Vakarais

Leda u nė, padirbta iš ilgai išsisfo 
Tėjusio kietmedžio, puikiai nu 
dirbta. Išmuštas vidus*- 
minerale vilna, visai sun-g 
darus boksas parsiduoda Į 
tik už................................ 1

KENNEDY !Teisin^ F MrNITURE co. I Nuoširdus
| 3948 ir 3950 W^ 12th Str.

6137 So. Halsted n SI r.
Patarnavimas

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

parlamentą ir laboratoriją,

varsen, 914 ir.606.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRU IK MGTI'KL
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai 
ys 8uv” o O C T O R B O Y D 
rak. Nedėliom -.rj t? i a
nuo 10 iki 1. ® L V 1 n
219 SOUTH DEARBORN 1
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TJKDMNGJAU8IA IR GURIAUSIA 
LIKTUYlth A

A PLIEKA
•tyix,

» »> i.« Lh4av«« ar
Amertko* dabt.ią. Tai riraatmi Ba-

turiO* Buftlaa. h MmmmsJhi-
£«tt* GyduuHę *»)it gast ka-
Mo» lifc yra variajiamoa. Ga
lit prr laUloa, » ai ^riaią-

K. Sidlauskio
A pllekor t us if MYtninka* 

SOUTH BOSTON, MASS.

JUS GALETE ISAUGIT1

PLAUKUS

) smJ, y t U 11- 
»i h a (-h u-
<: Irhny-

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, III.

529 Collinsville Avenue

viams, gyvenantiems šioje apielin 
kėje, kad mes atidarėme vieną i: 
didžiausių lietuviškų aptiekų Ame 
rikėje. Užlaikome imierikonišktis ii

Musų
kainos prieinamos, nebrangiau Kaip 
kitur. Užkviečiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musu kaino
mis J)R, J. J. VIZGIRDAS,

Aptiek oh t J žvei zd ėt o j uh.

Or. Ramser
gC«

l’rironka visiem# tinkamuB akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-ot 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto ik! vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po piety.

Tel. Haymarket 24Ž4.

guŽėS 19 d. <8:30 vai. ryto I 
mano namus po mmi:.)3<8 \V. 
42 St., Chicago.

Perkėlimu užsiims gi aborins
PETUOSIUS, 
Juozapus ir Antanina Žolynai.

di k:< 
\ "IK ■ nuo u?g;i bCihntU 
l.ii'.iu Ketvirtoje savaite.

CYbYMAS J’Y KAI.
Męs galerno perlt- 

kiekviena,
< ALY ACURA 

■ Mdniko slinkimą plau- 
ku pi.'balina plaiąkote* 

nugina graliu* plau- 
kuN l L, 10 centu arba 

y jnafkems prtsi-
tus bvl.in su Ju«u 

antrašu Męs ISsiUČe- 
ku kvlenam čtoler-

Cstvacur*— 
os 
"Teisybe Apie Plau- 
k u s.” išplaukėte le- 

AcAioie savaite. »>»’**'> atspaustą kuponu ir aluskete Slanden
I NION LABORATORY, Box <81, Union, 
N, Y’.
UNION LABORATORY, a
• Box <81, Union, N, Y.
Fhičiu 1 dedamas 10 centu del 

kejimo kafctu persiutlmo, meldifu 
sti man tojaus ju«u dolerine <J du te 
vacura N, 1 ir knygute “TaU/ba 
Plaukus.** (Basiaskete sykiu kupoiia 
jusu autraAu.)

apmo- 
italu 

e Cab
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LIETUVIŲ
RAKANDŲ 

KRAUT.

BUK ATSARGUS SU 
TUO KĄ PERKI.

Shakespeare’o žodžiai “Kas 
yra varde?’ negali būti rodyk
le perkant vaistus. ' Kiekvienam 
vertingam sutaisymiii vardas

šita puiki plieninė 
ir springsais tik .

. $12.00
lova, su mat rasų

studijavimo, nesuskaitomų pa-

Lietuvių Domai.

Schiff and Co. State Bank

. ... <

f f

Visokių rųšių vaikų vežimėliai, vy
telių pintiniai ir skuriniai sulanksto- 
rfti parankus išsivežti į parkus ar pi
knikus, nuo................................................

$5.50 iki $25

7Z/Gib$X)n ž?
Visokio didumo ledaunės, varauniai 
padarytos, ilgai užlaikančios šaltį 
nuo ................................................................

The Peoples
Furniture Co:

Visokių rųšių siuvamos masinos
10 metų gvarantuotos ................

$15-00
Ši krautuvė yra viena iš didžiausių Lietuviškų rakandų krau

tuvių Chicagoje, kuri yra užlaikoma ne vienos ypatos, kuri užsi
deda biznį vien del savo ypatiško pelno, bet ši krautuve yra sutver
ta ant korporacijos pamatų ir yra užlaikoma keletos desetkų žmo
nių kurie sutvėrė tą bendrovę, ne kokiam tai ypatiškam pasipel
nymai, kaip kad tai daro žydai, kurie tarpe lietuvių užsideda krau
tuves, pasamdo lietuviškus pardavėjus, ir skelbias esant lietuviš
komis krautuvėmis ir matydami, kad teisingu budu nieko negali 
daryti, todėl ir vilioja žmones visokiais budais, tai duodami viso
kias štampas, tai kitką, o žmonės kiti nežino, kad už tas štampas jie 
dvigubai atsiima. Bet ši krautuvė, kaip ir visos bendrovės, yra 
įsteigta vien tik del to, kad pagelbėti žmonėms nusipirkti sau rei
kalingus daiktus už pigesnę kainą, negu pas žydus. Mes neduodant 
žmonėms jokių štampų ir ne viliojome kitokiais budais, nes mes ži
nome, kad mes parduodame gerus rakandus, kurie patįs už save 
kalba, ir tikimės, kad žmonės patįs supras, kad musų tavorai dvi
gubai yra vertesni be jokių štampų, negu pas žydus ir už pigesnę 
kainą. Mes parduodame pigiau negu žydai todėl, kad kaip jau nu
meta, ši krautuvė yra bendrovės, todėl mes nežiūrimi didelio pelno, 
parduodame tik su tokiu uždarbiu, kad padengti išlaidas ir užmo
kėti darbininkų algas.. Mes užlaikome didžiausiame pasirinkime vi
sokių naminiu rakandų kaip tai: pečių, lovų, stalų, krėslų, komo
dų,, ledauniu, karpetų, siuvamu mašinų, vaikų vežimėlių, ir daugy
bę kitokių daiktų, kurių del vietos stokos negalime čia suminėti. 
Todėl, gerbiami tautiečiai Lietuviai, reikalui atėjus prašome atsi
lankyti į musų krautuvę, o mes pasistengsim tomistą kuogeriausio 
užganėdinti. Musų krautuvė randasi po 1930-1932 S. Halsted St. 
Tėmykite lietuvišką parašą ant durų ir žalią frontą. Parduodame 
už pinigus ir ant lengvų išmokesčių. Krautuvė atdara iki 9 vai?' 
kiekvieną vakarą. Subatomis iki 10 vai. vakare.

mu, kurie išeina didžiausiu po- 
siekiu. Jei nori gauti ištiki
miausią ir geriausią vaistą nuo 
visokių skilvio kliūčių, vidurių 
užkietėjimo, galvos skaudėjimo, 
nervuotumo, netekimo noro val
gyti, netekimo energijos ir lt., 
tai prašyk pas aptiekininką Tri- 
nerio Amerikonino Karčiojo 
Vyno Eliksyro. Nesakyk vien 
“Karčiojo Vyno’’, bet vartok 
tikrąjį vardą “Trinei’io Ameri- 
koninio Karčiojo Vyno Eliksy ; 
ro”, o utomi išvengsi galimumo 
gauti mažiaus tinkamą ar pap
rastai bevertį paketinį ir nege
riamose vietose parodysi aiš
kiai, kad reikalauni vaisto, o ne 
gėralo. Kaina $1.00. Aptieko

gijos, priepuolių ir 1.1. Kaina

Joseph Triner, Mfg. Che 
333-1339 So. Ashland

Ave., Chicago, Ill.

. PAKLAUSKITE KITŲ

12-ta gatve arti Halsted gatves. CHICAGO
praneša, kad del parankumo n'Uolatinio 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
vengsite neparankumo laukdami savo eilės.

3% mokama už visus padėtus pinigus 
ir su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame 

Valstybiniame Banke.

Parduodame Laivakortes.
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, III.

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios prie CM- 

cagos Clearing House yra po jo® at
sargią priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį į metus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria saw 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos par* 
žiuriamamos ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarka arba atsargumas^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisiu 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausiom 
bankos .gali but Clearing Hous® na
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas pirv< 
dešimt metų, ir nuo to laiko Defvfaft- 
na Clearing House banka nesubo- 
krutijo. Reikalui esant, ClearfjMf 
House bankos viena kitai pagelbsti,

The American State Bank priklait- 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi jotf 
teisėmis ir išduoda penkias pilniu 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežbH 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam* Isf 
kas metą išduoda penkias pilnas ap
skaitas Bankiniai Valdybai Illinot* 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje bankojje jnr® 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aulant 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgageg 
Bondus po $ĮP0.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakančiausM Ibh* 
tuviams.1

čia kalbama Lietuviškai ir LenklK- 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,0OtJNL

Permainos Banko Raumatizmas Sausgėla.

Citizens State Bank

Valandų
Pradedant Birželio 1-ma diena, 1917 Šios 

Bankos Taupomasis Skyrius bus uždarytas Su
batomis nuo 12 vai. dieną. Panedėliais gi šis Sky
rius bus atdaras iki 8 vai. vakaro.

Slate Bank of Chicago
Įkalbama lietuviškai. 

UžkvieČiame atsilankyti.

| Nesikankykite savęs skaus- J 
Z mals, Reumatizmu, Sausgėle, ffl 
& Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
t —raumenų sukimu; nes skau- || 
a dėjimai naikina kūno gyvybę I 
9 ir dažnai ant patalo paguldo. A 
i CAPSICO COMPOUND ino- I 
X stis lengvai prašalina viršmi- h 
A notas ligas; mums šiandie dau- X 
T gybė žmonių siunčia padėka- i| 
A vones pasveikę. Kaina 25c, J 
v per pačią 28c, J

J Justin Kulis | 
| 3259 S. Halsted St., Chicago, ill. I 
l Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA- I 
S TOS”, augalais gydyties, kai- 1 
f na 50c. w

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
anksinius išdir
binius?

Af užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 

___ _ AKINTUS?
Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago. 

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

La Sąile ir Washington gatves. Prieš City Hali. Tel. Drover 6369

P. CONRAD J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270

Prof.

MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

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

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

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

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

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

1^f11 I111 h" *l

“"rnj ’“aai

TURĖKITE

JOSEPH C. WOLON f 
LIETUVIS ADVOKATAS A

Ruimas 902-904 National Life Bldg., ® 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill. v 

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- & 
(linko, ketverga ir subatos vakarais nuo y 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
1566 MILWAUKEE AVE.. Chicago, Ill. $ 

, Tel. Humboldt 97.

| Dr. Povilas Žilvitis | 
Įj Lietuvis Gydytojas, Chirurgas J 
Z 3203 S Halsted St., Chicago. Š

Tel. Drover 7179. £

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.

SI., sale Mildos 
I catro.

J. ŠLAZAS 
Tel. Ganai 3161 

Prof.
šokiai atsibuna kas panedelį ir 

pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimame išnokinti šokti į 

trumpą laiką. Užtikrihame.
Muzika J. Keturakio.
Jono Ilrinevičiaus Svetainėje.

1813 So. Halsted St., Chicago., 
prieš “Naujienų” Redakciją' 

Burn.sidėj utarmnkąis ir ketvergais, 
.k Marcinkevičiaus svetainėj, 1036

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS
' SVIETO DALIS

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

ikatos atsiduo- 
nepatyrusių 
patarti šio 

kad jie gali 
dykai. Jis yra

Vj Nerizikuok savo sve
! dainas į rankas naujų ir

4^ : daktarų. Mums malonu
-dienraščio skaitytojams, 
pasitarti su Dr. Ros 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 
Jijs specialistas Chicagoje.

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

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke- 
i ligomis, syphiliu, 
reikalaujanti gero 

ydymo, neturi palikti nepasitarus su ik. Ross, turinčiu dau- 
lausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
tikus jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.
J-iri rn...i..... h j ..... " J' ' ’ Speciale

šis specialia paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. AŠ negydau vienų simptomų, 

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

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

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didęja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
leiskite mpu išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

ypatų paliesta nervų keblumais 
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, 

neturi palikti nepasitarus su Dr. 1 
atvrimo. F

Nemokėk man Vyrai ir Moters

y 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudokit šia didele auka. Tik
tai trumpam alkui aš suteiksiu X-Rav 

-ir daktarišką examinaeiju už $1.0Č, 
daug expertu ima nuo .$5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydyt
ino pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir

Po priėmimo egzaininacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokekit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nen.<turališką stovį, ir visai 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 paaukavi
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
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 ij lajinės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaininacijos už $1.00. ,

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.

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

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

aipgi Panedėlio, Seredos,

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

D f? r T? T A V T flNJKyL • • JKvL • JLs Jrn. a JI O JL v
14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City

, Bank Building. / Visas 2-ras augštas. Chicago.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK-----  
PASITEIRAUK

gali juos turėti. $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos ,&r vedę ar 

pavienios ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyard^ 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi
, ant pianų, sankrovos įrengimu^ 

arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arija k* 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tn-

: rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes patvir-

[ tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN!

algos padaroma i B

rakandų — j 2 v*

suteikiame paskolą

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

s

Dll. W YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akla, a 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua

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

o rvto iki 1 po piet.

SR. J. VAN FAING
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diarnor.a ir Gydymas
Spcciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Mcdegra Slaptom Lirom

2221 S. KEDZIE A VE.
Netoli tž-roa gtv. ,

Valandos : 1—8 po pietų ; 7—9 vak.

Nosies ir Gerklės
Keblumas

Priežastis nervų Ii 
gos — < >;,I\'os sLao<h* 
iimo • šildos ulba

ujv miegat c akla-

įeik šiandien, 
pagelbą mano

gonių išgydyta.
DU. F. O. (’ARTER
Kalbama lietuviškai

Akių. Ausų, Nosies, Gerklės 
Specialistas

So. State St., 2-ras augštau120
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j CHICAGOS ŽINIOS
Konferencija skilo

COFFEE

MEDUS.Mpoaž’tt

unui

PRANEŠIMAS

WWW

Vidikas

Taikos mitingas

PRANEŠIMAS WISSIG,Daktaras
Seno Krajaus

The 
Best

Už įžeidimą Suv 
Valstijų garbės.

atalava 
sviesi*

Suv. Valstijų iždo 
sekretorius Chicagoj

labiau- 
lietuvis

P. š.

Karė madingų 
drabužių siuvėjoms

Arkliena mėsa ir 
Chicagos darbininkai

VaĮstijinis
Bankas

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

8102 W. 22nd Street
SOUTH SIDE 

8082 Wentworth 
8427 So. Halstęd 
4729 S. Ashtertd

toj i m u negražių žodžių 
šia pasižymėjo vienas 
aidoblistas-

zacijosna įstojo 79 nariai, į Lie
tuvių Socialistų Sąjungų — 34; 
į vokiečių socialistų skyrius —• 
10; į žydų — 11; į anglų skyrius 
9 w ardo j — 26; 7 wardoj — 11; 
27 wardoj — 8, ir 11.

metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir

Felix Gogolinski 
Graborius ir Balzamuotojas 
persikėlė iš 1901 Wabansia 
avė., j savo nuosavų namų, 
1754 Cortland St., prieš Šv. 
Marijos bažnyčių ir užsiims 
laidotuvėnjis už pigia, kaip 
iki Šiol, kainų. (Apg-X

ock, sakom
ris laike vėliavų, numesti ją. Ve 
tuo jisai ir įžeidęs vėliavos ga

kad Suv, Valstijų diplomatija 
lapių demokratiškesne — tarpe 
kitko, kad klausimas paskelbi
mo kares ir užmezgimo santy
kių su kitomis valstybėmis butų 
leidžiami visos valstybes gyven
tojų nubalsavuuuį referendu
mu.

Konferencija tolinus turi už

užvakar Chicagoj lankėsi Su- 
vien. Valstijų iždo sekretorius, 
McAdoo. Jisai kalbėjo La Sal
le viešbuty j į* 700 chicagiečių ir 
kitų miestų bankininkų. Kal
bėjo jis apie milžiniškųjų kares 
paskolų.

Savo kalboje valstybes sekre
torius nurodė, kad tie miliardai 
dolerių, kuriuos Suv. Valstijų

SVIESTAS
Geriausios 

emeįojąoa ge- _ 
resnis, negu 1 « 
kur jus ga-fif į į. 
lite gauti

kos šalininkai.
Čia pat taps išrinkti delegatai 

į bendrų visos šhlies taikos šali
ninkų konferencijų, kuri šaukia
ma New Yorke, gegužio 30 ir 31 
dienose.

New Yorko gi konferencijoj 
bus svarstoma taikos klausimai. 
Konferencija reikalaus įvykini- 
mo taikos be aneksijų, be bau
džiančių atlyginimų, reikalaus, 
kad butų įvykinta toki taika, 
kuri užtikrintų laisvę vystymosi 
kiekvienai tautai.

New Yorko konferencija be 
to šaukiama pasipriešinimui vi
siems įstatymams, kuriais kėši-

sonas
dė da biauresniu politikierium. 
Ir nestebėtina todėl, jei visų akįs 
kreipiasi socialistų pusėn. O 
per tai ir į mayorus pravaryti 
Chicagoje balsy vis daugiau at* 
sirarida.

GARSI SANTOS KAVA
Visur parduodama po 28c it
po 30c,...........................  .i

AM Purų, Lentų Kernų Ir Stoginio Popleroi 
CARR BROS. WRECKING CO.

3039 S. Halstcd St., Chicaf®, Iii

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

turtuoles ekonomijų įves? Nu 
gi sumažinę išlaidas drabu 
žiams. Ir ve, ačiū tokiai ekonomesa pasidarytų neprieinama 

Tatai gi duos progos stockyar- 
du ponams išsiųsti daugiau ge
ros mėsos į Europą. Vadinas 
nuo atidarymo Chicagoj arktie 
uos mėsos krautuvių turėtų nuo 
skilių lik darbininkai.

1644 W. Qhicago Av.
1836 Blu® Island Av.
2612 W. North Av.
1217 So. Halsted St.

1882 So. Halsted St.
1818 W.- 12th St.

256 naujų socialistų.
Praėjusį nedėldienį socialistų 

partijos Cook County* delegatų 
susirinkime priimta tapo į par- 

į tijų dar 256 nariai, Tame skai

tos YRA 
u^nuodiUmų kraujo, 
nugai ujv, kosėjimą, 

jus išgydyti, ateikite 
per daug*!) indų iri

 PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainos. B 
Mes parduosime visiems. XLevinthal Plumbing Supply Co.v į

„ 1637 W. Division St., Chicago, J 
Corner Marshfield Ave. B

Kalbama liotuviftkai, J

sės arba panaikinti ar sulaikyt 
karės metu leidimų įstatymų 
užstojančių darbininkų reikalus

mijai ant drabužių, daugelis pia- 
dingųjų drabužių siuvėjų atlei
džiama.

Ponios gi apsvarstymui prie
žasčių, kodėl yra paliuosuoja- 
mos iš darbo siuvėjos, šaukia 
susirinkimų. Be to išrinkta ko
mitetas ištyrimui dalykų stovio. 
Komitetai! įeina ponios Cyrus 
McCormick, J. Ogden Armour.

Matot, ačiū karei ir ponios 
turi darbo.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10 c "9 
vertės, pan i | 
duoda už ..

laiku, kada ji įvyko. O vienok 
ji nuvertė nuo sosto carų Mikę 
Milwaukee’s mayoras socialistas, 
girdi, Minneapolis mayoras irgi 
socialistais, tad kodėl, esą, nega
li būti Chicagos mayoru socia
listas. Juo labiausia da, kad de
mokratų valdžia jau parodė sa
vo bu n k rūtų; mayoras Thomp- 

publikonas — pasiro -

■E hUHiiu 
neyaicj. 
ikt ikuoj;

jog vietos belu 
prasti savo rei

Laisvas

SVIESTAS ATPIGO
BANKES

Mes norime, kad jus pamatytumėt kepant ir ver
dant ant lango musų krautuvėj

KETVERGE, PfiTNYCIOJ ir SUBATOJ. 
Gegužio 17,18 ir 19 dd.

Mes norime, kad jus atėję pabandytut skonį kep
tų tuomi pečium pyragaičių, pajų ir duonos, ir norim, 
kad patėmytumėt paprastų vartojimų šito pastebė
tino pečiaus. Kiekviena moteris pastebės pamačius 
vyrų taip puikiai atliekant darbų. Atsiminkite, kad 
ir jis taip negalėtų puikiai padaryti su paprastu pe
čium, bet jis vartoja tų pečių, kuri yra vienas iš 
geriausio išdirbimo, taip kaip šitas Moore kepti ir 
virti, be jokio permainymo dalių.

SUBATOS VAKARE parengsim septynių sky
rių pietus visai trumpu laiku ant parengto musų lan
ge MOORE pečiaus.

Tamstos esate visi užkviesti atsilankyti ir busite 
maloniai įJHimti. Y

Kas pirks vienų iš tų pečių laike šios parodos, 
mes atrokuosim $5.00 už jųsų senų pečių ir duosime 
puikias dovanas.

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

likus socialistams, 
nuėjo net tiek toli, 
kė, jog socialistai 
Chicagos mayoro 
gali t i kelies pravar 
didata. C

Girdi, kas galėjo

Pirmasis Illinois kavaleri
jos regimen tas tapo permainy 
tas į an Irųjį Illinois artilerijos 
rcgimenlų. Permaina aiškina
ma tuo, kad šiuo laiku valdžia 
rei k a 1 a n j a a r t i 1 eri j os.

Čia bus vietoj atkreipti skaity
tojų domų į tįlpusį 117 ir 118 
Naujienų numeriuose straipsnį 
antgalviu “Tikroji karė,” kur 
nurodoma, kad kavalerija šiuo 
laiku karėj veik jokios rolės ne
lošianti. Visa, armijos galybė 
šiandien yra* kan uolose, ąrtilcri- 
joje.

Telephone Drover 9693

Or,., A- A.. Both
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistus Moteriškų, Vyriškų, Vaiky 
ir visu chroniškų ligų.

11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va- 
1 po pietų.

irti 34 ST.,
CHICAGO, ILL.

Jau pats konferencijos pirmi 
uinkas drg. Mor 
patiko, nors jie patįs už jį bal
savo. Protokolas, nors ir buvo 
priimtas, bet čia jau prasidėjo 
a na rotus t iškas barnias.

(nešta visa eile rezoliucijų, 
tarpe kurių buvo ir rezoliucija 
prieš draugų Kemežą, kam jisai 
agitavo Naujienose, kad grasia 
pavojus iš anarchistų puses. An 
trasis jų reikalavimas buvo, kad 
komitetas atsisakytų nuo savo 
pareigų pildymo: mat nė vienas 
triukšmadaris neįėjo į komite-

ARBATA
P r i iro niau

si*, gv*t*n- - — 
tuota, vertHi n ji 
■■70c parsidu-'*TV 
oda Čia po...

Mrs. A.
Hhiy n j. i Al- t.i Ė»• i i j o h 
(ikimiM ) '< n m-i I \ m ii i i d h 
j * h i! <: d <■ 111 h i in i I’bb<

nų kareiviavimų; palaikymui są
žinės laisvės teisių; apsaugoji
mui laisvės žodžio, spaudos ir

NORTH SIDE 
406 W. DiviM-on 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
3413 N. Clark.
HMMNMMM

lams, neišplauks iš Suv. Valsti
jų; kad todėl piniguočiams nė
ra ko bijoties skolinti pingių.

Sulig McAdoo paaiškinimų, 
įbėgančiais mulais taikiiiinkai 
ir Amerikos valdžia šioj šalyje 
išleisiu apie $9,000,000,000 (9 
iniliardus dolerių). Tai kur, 
girdi, čia gali būti baimė už sa
vo pinigų likimų.

Sekantis Chicagos 
mayoras—socialistas

Aldermanai John S. Kennedy 
ir Itodriguez, kalbėdami vaka
rienėj, parengtoje priėmimui 
Milwaukee s mayoro [loan, nu
rodinėjo, kad Chicago j smar
kiai auga žmonėse upas, priela- 

Kalbėtojai 
kad už re iš
busimuose 

rinkimuose 
i savo kau-

NAUJIENOJ

UNIVERSAL STATE
BANKniškas taikos mitingas. Jame 

norima išnešti rezoliucijas, rei
kalaujančias, kad Suv. Valstijų 
kongresas ir prezidentas turi 
tuojuus paskelbti išlygas, kurio
mis Suv. Valstijos sutiktų lai- 
kyties su Vokietija.

Mitingų rengia socialistų par
tija d rang su kitokiais taikos 
Salininkais,

Visi, kurie tik priešingi karei, 
yra kviečiami garsinti juo pla-

Seredoj, geg. 16 d., Rusijos 
tautų išeiviai turėjo konferenci
ją, kuri pasižymėjo nepaprastu 
triukšmingumu.

Kalbama konferencija pradė
jo veikti nuo to laiko, kuomet 
naujosios Rusijos valdžia sutiko 
padengti kelionės lėšas tiems 
politiškųjų pabėgėlių, kurie no
rėtų grįsti atgal Rusijon.

Žnu nėms, kurie dalyvaudavo 
tose konferencijose, nesykį te
ko raminti anarchistus, kėlu
sius triukšmą. Bet anarchistai 
niekuomet ncsukcldovo tokio

Pasekmingai
Žmogus bus atsiųstas speciališkai iš dirbtuvės 
(demonstruoti) parodyti Moore pečių 
(combination), su gesu ir angliais.

OI Jus Esate Mate.4$

triukšmas. Kuomet anarchistai 
išėjo, tai lyg devyni perkūnai 
nustojo trenkę.

!
 Duokite apžiūrėti savo akis specialistai akių, kuris turi 1 

tyrimo šv. Vailekaus parapijoje. I’“1 1 ' yi * *
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. «M17.rrATM.A. iAKIŲ SPECIALISTAS 1
■ TEMYKIT MANO UŽRAŠA. ■

S
 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j

Kampas 18-tOs gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-rąs augŠtus. 4. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieDh a

Tel. Canal 5335

Kai Į) žinia, nesenai Chicagos 
miesto tarvbon buvo įneštas •/ ,.x 4
prašymas leisti atidaryti sankro
va, kurioje butų galima parda
vinėti arkliena. c

.Atidarymui tokios sankrovos 
Įiasipriešino betgi aldermanai. 
Socialistas aldermanas Johnson, 
kurs irgi kalbėjo tame klausime, 
nurodė, kad mėsai bus pjaunami 
tik seni, stimpantįs arkliai. Mė
sa tokių arklių niekam tikus. Ir 
tuja mėsa turės naudoties vien 
darbininkai, kuriems geresnėj i

Lietuvių Valstijinis Bankas 
yra stiprus ir parankus 
Bankas. Kapitulas ir per
viršius $225,000.00. Po prie
žiūra Valstijines Valdžios ir 
po užžiura 15 gabių ir išti
kimų direktorių išrinktų per 
Banko šerininkus, kurių 
skaitlius siekia virš 500 as
menų . Bankas yra atdaras 
Panedėliais, Seredom ir Pėl- 
nyčiom nuo 9 valandos ry
to iki 5 valandai po pietų, 
o Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatom nuo'9 valandos ry
to iki 8:30 valandai vakare, 
per tai nereikia atsilikti nuo 
darbo padedant arba atsii
mant pinigus, nes tą gali
ma atlikti Utarninko, Ket
verge ir Subalos vakarais 
Moka $3.00 nuo šimto iiž pa
dėtus pinigus. Nuošimtį iš
moka Sausio ir Liepos me
nesiuose. Daro paskolas, 
siunčia pinigus į Europą. 
Bandayoja bankines skry
neles po $3.00 melams. Par
duoda laivakortes važiuo
jantiems .Rusijon ir kitur,

j 3252 S. MAIŠIEJI SI., g 
Kampas Galvos.

g CHICAGO, ILLINOIS g
llllllllllllllllllllllllllllillllllllllio

nebūtų imami apkrovimu mo
kesčiais gyvenimui reikalingų 
dalykų, bet kar karės fondai bu
tų surinkti iš pelnų, kuriuos da
ro kares reikmenų gaminimo 
įstaigos, iš progresyvių mokes
čių ant pelnų, nuo taksų ant pa
veldėjimo turtų.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys, ’
Jeigu skaitant raidės susibėga j krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

» reikalingas akiniu.'

Ar ragavai Amerikoje čysUi 
medaus,? Jei jne, tai netiktai 
paragauti, ale ir pavalgyti 
gali. .Tikrai gero medaus— 
nuo larmų Chieagoje gali 
gauti šiose vietose:

1208 Noble St., arti Division ir 2214 W. 23rd PI., Chicago, Iii. 
o kitur kas pareikalaus,* tai gali gaut kiek nori, jei užsimokės ex- 
preso kaštus. 5 svarų viedrukas medaus, be prisiuntimo tik

Norintieji pirkt farmą, rašykite arba ateikite j Valinsko spaus
tuvę, 2214 W. 28rd Place, čia aš busiu kožną Subatą iki 7 vgl. vak.

Ketverge, Mildos s ve t., įvyko 
prakalbos, surengtos per minėtą 
kuopą, kuriose kalbėjo drg. A. 
Montvidas, apie* kapitalistišką 
ekonominę betvarkę. Kalbėto
jas gana aiškiai išrodinejo, kaip 
dabartinėje tvarkoje yra daug 
spėkų ir turto išaikvojama be

UdHliilhlėse Ir 
kniinj,-*) phtarnBU- 

i’i p>i< x<1 \ mo. I ždvk$į duodu rodg 
x jrUihiob*' byoHt m of <-j i u«m ir mergl- 

khlhu f uviškai. bu gHškid, r«- 
r okiškei h frlio okišknl

Pasiimi gus prakalboms, kal
bėtojas pakvietė, kad apielinkės 
lietuviai prisidėtų prie vielinės 
LSS. 1 kį). Priduota apie desėt- 
kas antrašų.

Paskutiniu laiku ketvirtoji

girdi, vagįs, buržujai, carai, ei 
novninkai ir 1.1, ir 1.1. Na, i 
pasileido plūsti, kiek tik jų bm 
uos nešė.

Pirmininkas t
kinių. Betvrakė aprimo. \ ei 
šauksmas rinkt naują pirnksė- 
<lį. Morozovui atsisakius, tvar
ka vesti vienbalsiai pavedama 
draugui .Čumakui.

Kada gi tapo nubalsuota ko
mitetą palikti iki pareikalaus 
konferencija, tai ir vėl anarchis
tai pakėlė baisiausią triukšmą.

Tvarkos vedėjas užreiške a- 
narchistams, kad susirinkimas 
uždarytas. • Jeigu, esą, norite, 
tai gaunate mandatus ir neški- 
tės su ponu dievu.

Valandos 
kare. Nedeliomis 10 
3354 S. HALSTED gi

Specialistas iš VB B
GYDO VISAS LIGAS VYKU IB MO1KHU 

NEŽIŪRINT KAIP UžKISENJ JUSIOB IR NEIŠGYDOMUS
SpecinLiMoii gydo lipas nilv 

odos, lipus, žaizdas, i eurnatizmų 
Ri-rklčs skaudėjimų ir paslaptim* 
čia ir persitikrinkite, ką ji 
ISgydč tūkstančius ligonių.

OFISO VALANDOS 
1900 BLUEįJSLAND AVĖ

plaučių, inkstų 
aivos skausmu.
ligas. Jeigu k 

jums gali padaryti. 
Patarimas dykai.

nuo 10 ryto iki 8 va), vakare Nrdeliojrrs iki 12 dientj 
kampas 19to« faL, v irau j Banko*. Tel. Canal 3268

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA > 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, Z 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas n 

padarys jus žinovu j trumpą laiką. X
Mes turim didžiausius ię geriausius kip- B 

pimo-designing ir siiwimo skyrius, kur X 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- A 
mot jus mokysitės. <

Elektra varomos mašinos musų siuvi- Z 
mo skyriuose.

Jus esat užkvieČiami aplankyti ir pamą- x 
tyli musų mokyklą bile laiku—-dieną ir B 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą j 
laike šio mėnesio. , . ^<B

Diplomai duodami mokiniams. > 4
MASTER DESIGNING SCHOOL fl

Pranešu Gerbiamąja! Visuo
menei, kad' atidarymas nau
jo daržo, priešais Leafy Gro
ve, kuris vadinsis WHITE 
CITY GROVE, įvyks gegu
žės 20 d. 10 vai. ryto.

Labai paranki vieta rengi
mui piknikų ■ ir išvažiavimų.

Kviečiu draugijas reikale 
kreipties. Randa pigi.

Su didžia pagarba, 
A. BLINSTRUP, Savininkas 

Archer and Kean Avės., 
Chicago and Joliet Lines.

Tel. Willow Springs 6. Cook County.

doge. Girdi, jei tik 100,000,000 
šios šalies gyventojų pasisteng
tų nebeeikvoli visokių gyvenimo 
reikmenų taip, kaip kad papra
stai aikvojama, tai ačiū vien to
kiai priemonei, vien tokiomis 
reikmenimis, ką bereikalingai 
išeikvojama, neprisilaikant tau
pumo reikalavimų, galima už
laikyti 1,900,000 kareivių arini-

1378 
2054 
1045 
1510 
2830

:'Az r ■BmF' ,>x | » .
AKIŲ SPECIALISTAS |

Akis egzaminuojam dykai, i
\ zlMb. (ivv<‘uim;is yru {uščuis i B

kuomet iirmivkslu re. 1
‘"toĮEĮK*) gėjimas. I

FjgSfflV Mes vartojame page- '
(pj' rintą Opbthalmometei

<y 1 Ji Ypatinga doma atkrei 
piariia į vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakar®? >c<-<Wlio 
mis nuo 10 iki 1? dieną.
4649 0. ASHLAND AV®., kampau

f
MS

?■ (J j C 118 N, La Salle St., Room 416-117 iI .Prieš City Hali,
•f-awh41'*Č "F***4
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RANDAISkelbimai RAKANDAIPranešimai

m ui
Rast. P. Kisielius

PARDAVIMUI
NAMAI-žEMe

1506

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PASKOLOS-MORGEČIAI

AMATŲ MOKYKLOS

SVARBUS REFERATAS
menesi

tncago

I. EPSTEIN

Komitetas

RANDAI

KviečiaValdybą

konferencija
L.S.S. Rajono

ir nuo 
mis

PARDUODU namelį 
toje
Už cash parduosiu pigi
site
3804 Lovvę* Avė

NAUJIENŲ B-VĖS DALI 
NINKU PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS.

Vieta: Meldažio svetainė 
— 2442 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Janitorių-por 
namų, į bar

Visuotinas pusmetinis Na- 
ojienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas įvyks Nedėlioj, 
Cegužės 27 d., M. Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
'^Pradžia lygiai 10 vai. ryto.

Šis susirinkimas bus svar
besnis už visus buvusius su
sirinkimus tuo, kad jame 
eis balsavimui nauja Nau
jienų Bendrovės konstituci-

saliunas puikioj 
j. Parda- 

. savininkas eina

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

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

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

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

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Suįįirinkiman bus jleidžia- 
jmi tik pilni Naujienų Bend
rovės dalininkai. Todėl kie
kvienas narys būtinai {tiri 
pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čereška.

N-nu B-vės Sekr.

PARDUODU trokq labai pigiai 
Turi but parduotas trumpu laiku 
Visai mažai vartotąs. Tinka bučer 
nei, grosernei ir tt. Kreipkitės į: 
1652 W 47lh St., Chicago, 111

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

Kulis Furniture House 
3224-26 So. Halsted St

T. M. D. 1-mo apskričio su
važiavimas atsibus gegužes 20 
«Keną, Mildos svetainėj, 32 ir

automobilių dirbtus 
masinis! ų
saldainių dirbtuvėj 
prie Gordon lyderio 
molderių 
dažų dirbtuvėj 
prie kaurų audimo 
siuvėjo

Halsted Sts., ant antrų lubų. 
Prasidės 1-mą vai. po piet.

Kviečiame T. M. D. kuopų 
valdybas ir atstovus dalyvauti 
suvažiavime iš Illinois, Indiana 
ir Wisconsin valstijų.

Rakandai, Divonai, Pečiai Giynais pinigais 
arba lengvais Išmokėjimais,

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbjninkų 
Chicagoje ir kitur.

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

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

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviJiaus Permaina:
Fanedėlyj, Ketverte ir Sabaf>__

Paprastomis dienomis pirmas florRR 
10c, Balkonas Sa

Subatoa vakarais Ir nedSUomU 
mas floras ISa Balkonai 
HAIKTED ir U-ra GATV*.

ATIDUODAMA randon kampinė 
puikioje vietoje del likerių arba sa- 
liūno, sankrova. Atsišaukite j 
A. M. Stein, 2855 W. 38th St., Chgo

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

Vartoti vos H0 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedale Ave 

Chicano. 111.

REIKALAUJAME— 
terįų, Truckerių, prie 
nę ir tt.

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

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo dirbtuvę su toinišiėrium. Kas 
norite pirkti tą dirbtuvę, kreipkitės 
šiu6 adresu: J. M.,
637 W. 18 Str., Chicago, Ill.

gų. Tai pasisakykite jiems, 
ko geidžiate, ką turit jiems 
pasiulgtį. Pasisakykite per 
Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18M) 
S. Halsted SI., asmeniškai,

Pėtnyčioje, gegužės 25 d., 
LSS. VIII Rajonas rengia 
svarbų referatą — SOCIA
LISTAI IR KARĖ. Skaitys 
**Naujienųv redaktorius, d. 
P. Grigaitis.

Sąjungiečiai ir visi tie, ką 
iateresuojasi tuo. taip svar
biu klausimu — tegul ne
praleidžia busimojo refera

vai pa- 
: — elektra, gasas, maudy- 
Greitas davažiavimas į vi- 
, prie pat MayxVood Golf 

ii* tyras oras, 
Labai tinkama 

del inteligentiškų vyrų arba 
poros be vaikų. Gy- 

Cia visada turėsi vakaci-

DEL KARES reikalinga bus daug 
extra- $erų šoferių ir automobilių 
taisytojų. Išsimokykite to amato 
pas miis greitu laiku. Vakarinės ir 
dieninės klcsos. Parūpiname valsti- 
iinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

Naujienų Bendrovės pa
naujintos konstitucijos pro
jektas jau prirengtas; pro
jekto kopija būtinai reika
linga įgyti kiekvienam Nau
jienų Bendrovės dalininkų 
dele i peržiūrėjimo, bet ka
dangi daugelis jų yra per- 
**—:nę savo adresus, tad kon
stitucijos projekto kopijos 
bus siunčiama tik tiems, ku
rie atsišauks nevėliau kaip 
iki 20 d. gegužės.

Šis tikro ąžuolo ištiesiamas 
stalas, tvirtos pakojos ir trįs 
extra lentos, parduodama ki
tose sankrovose po $4 *| CįiKJ 
$16.50, musų kaina ■ *

VI C- 
Kaina $1,200. Inmokėk $300 

Nesigailė- 
dsilankę. Kreipkitės į savinin 

Chicago, Ill

“AUŠROS-’ DIENINĖ IR 
VAKARINĖ MOKYKLA 
MOKINIMO VALANDOS:

Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų.

Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 vai.
MOKINTIES GALIMA: /

Anglų kalbos, rokundų (aritmeti
kos) ir augštesnėses matematikos, 
knygvedystės, geografijos ir kitu 
mokslo šakų. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyt galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted St., Chicago.

tų o verk otų.
Visai mažai va 

kotai, vertės nuo 
S3 ii .-rūgščia u, f

ATIDUODAMA randon švarus ka
mbarys vienai arba dviem ypatom 
su valgiu ar be, pas blaivią šeimyną 
Vienas blokas nuo karų linijos ii 
pusė bloko iki elevatoriaus stoties 
Vėliausios mados visi intaisymai: e- 
lektros šviesa, maudynės ir visi pa
togumai. Kreipkitės adresu: 
1907 South 48 Court, Cicero, III 

(Antros lubos).

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, polįti
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rąšystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
31Q6 So. Halsted St. Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios ‘ 
Vėliausios mados 
ganiojo kambarin 
kių divonų, < 
pianu su 25 m 
$225 Victrola 
už $60.00. F 
jtnns apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuoiaus, Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave„ arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

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

PARDUODU barbornę labai pigiai 
arba daiktai iki gegužės 30-tos; 4 
krėslai pirmos klesos. Einu, j kitą 

"užsiėmimą. Ch. M.,'
0003 Commercial Av., S. Chicago, II)

Lietuvių Rubsiuvių Sky 
rius 269 A. G. W. of A. lai

REIKALINGAS greitu laiku žinan
tis atsakančiai savo darbą lietuvis 
antras virėjas, šešios dienos dar
bo savaitėje. Turi suprasti šiek-tiek 
angliškai. 406 W. 63rd St., Chgo.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė. |
SARA PATEK, MOKYTOJA.

PARDUODU pigiai dviejų sėdynių 
automobilių. Kailiu $235,00. Galima 
matyti kasdien ir/ųed. iki įlietų.
\ VI J.__ <>A 4 0 .c* ri 1 A 1 Oi Ali

šis automatiškas lopšys b 
kšmo, veikia kaip laikrod 
los sankrovos reikalauja 
musų kaina šiame išpar 

davime tiktai ......... *>

ATIDUODAMA randon: vienas 4 
kambarių flatas ir keletas ofisų. A- 
tiduodama randon ofisai vieniems 
vyrams del miegamų kambarių už 
prieinamą kainą. Garu šildomi, ir 
karštas vanduo. Atsišaukite į saliu
ną arba 731 W. 18 str. Telefonuo- 
kite: Mr. Nelter, Main 4609.

PARDUODU “Excelsior” m'olor- 
cyklc, dvigubas inžinas, 7 arklių jie- 
gos, vartotas vos 3 men., už $80. Ma
tyti galima vakarais ir nedaliomis. 
Juozas Mosgers, 6060 Lafayette"Ave., 
Chicago, 111., Phone WeiTtworlh 6645

suhatoje, gegužio 19 d., 7:30 v. 
ir.. Rashinskio salėje, 730 West 
16th st. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti,

, Kviečia

PARDUODU v/eną pusę teatro bi- 
žnio, greitu laiku ir visai pigiai; 
250 sėdynių Pardavimo priežastis ta 
kad perku kitą, didesnį teatrą.

S. Jankeliūnas, 
4914 W. 14 St., / Cicero, III.

Pasiskubink nusipirkti ledaunę 
(Ice Box) visokio dydžio. Ge
riausio darbo. Specialiai šiam 
išpardavimui augščiau $XĮ 
nuo ..................  “mvO

PARDUODU bučernę, puikus seras 
įrengimų. Geras biznis, pigi randa 
su flatu. Daug lietuvių apgyventa 
ir vis daugiau apsigyvena. Geriau
sia bučerne šioje apielinkėje. Pasi
teiraukite^ 3001 S. WaBace St., Chi
cago, Ill. I

PASARGA,—Draugijų pranešimus 
ielbiame be užmokesties. Praneši- 
Bi betgi turi but priduodami iš va
iro. laiškeliu arba telefonu. Pri
loti tą pačią dieną, kada spausdi
ntum dienraštis, nebegali but įdėti.
>*Naujienį* adm.)

Z TELEPHONE YARDS 2721
? DR. J. JONIKAITiS
f Medikas ir Chirurgas
■ 3315 S. Halsted St., Chicago

Konstitucija eis balsavi 
mui sekančiame visuotina

PARDUODA savininkas 1642 15th 
ave, arti Grant st., Toleston, Gary, 
Ind., 2 flatų namą. Raudos $30 į 
mėnesį. Geriausias paaukavimas. 
Nupirksi į 10 dielTų mažai. įmokėjęs. 
Likusius kaip randą. Atsišaukite: 
kampas 15th ir Grant St., saliunas, 
Gary, Ind.

BARGENAS. — 2 augštų mūrinis 
namas ant loto 25x128, taipgi greta 
lotas; 2 barnės — priešais šv. My
kolo lietuvių bažnyčią.1639-41 Wa- 
bansia ave. Atsišaukite į 1606 W. 
North Ave. Aptiekoje. Kaina $6000.

ATIDUODAMA randon geri šva 
rus kambariai, su valgiu, po $5 į sa 
vaite. Galima gyventi po 2 
vieta pakeleiviams 
fonas. 
1606 So

Draugai, visi atsilankykite, 
nes šis susirinkimas yra pusme
tinis. D. Rimša

ATIDUODAMA randon vienas pui
kus kambarys dviem merginom. Ga
li virtis pačios valgį. 1950 W. 22nd 
Str., arti Robey St., Chicago, 2-ras 
aiigštaš, užpakaly-}.

Brighton Park. — Keistu- 
čio Kliubo narių mėnesinis su
sirinkimas atsibus nedėlioj, ge
gužės 20 d., 1 vai. p.p., Liberty 
svet«, Kedzie ave. ir 39 PI. Da
lyvavimas visų narių būtinai rei
kalingas, nes apart daugelio 
svarbiu reikalu turime išrinkti 

C v
darbininkus del pikniko, kuris 
atsibus li’egf. 27 d. J. Gustaitis.

Melrose Park, Ill. —L.S.D 
Batelio susirinkimas įvyks ne 
dėlioję, geg. 20 d., 10 v. ryto 
Frank ir James svet, 23 ir La-

Gera 
Maudynė, telc- 

LIETUVISKAS MOTELIS, 
Halsted St., Chicago. 

Tel. Canal 5512.

ATIDUODAMA randon 2 kąniba 
riai; šviesus, viši gyvenimai. Ran 
dos $7 į mėn. 
Galima užvesti didelį daržą 
jei kas norės pirkti, parduosiu šį 
namelį ir 2 lotus labai pigiai. Tiktai 
$100 įmokei, Namelis randasi Gary, 
Ind., anPŽ5-tos ave. ,

Chas. Tukus,
219 Wisconsin St., Chicago, Iii

PARDUODU 2 augštų medinį na 
mą, 6 ir 6 kambariai; toiletas, ge- 
sas ir lt. Namas gerame stovyje. Par
duosiu pigiai.
947 W 18 St. Atsišaukite į savinin
ką— Frank Buchel,
1539 S. Homan ave. Chicago 

Tel. Lawndale 744

REIKALINGAS — atsakantis savo 
larbe duonkepys. Atsišaukite:

2910 W 40 St. Chicago.
Tel. Drover 3791

stud. A. Mon tvidas.
Tai yra neišpasakytai indomi 

lekcija ypač šiame momente. 
Nieks nepraleiskite progos. Į- 
žanga veltui.

Visus kviečia

Nemokantį iš- 
atiduosiu visus 
eley 4137. 
į; Chicago.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui vaiko. Gali būti ir ženota šei
myna—be vaikų. Atsišaukite greit 
pas akušerką, A. Shusho,
3843 S. Kedzie ave. Chicago.

ATIDUODAMA randon 2 labai pui 
kųs išforničiuoti kambariai 
rankamai 
nė ir tt. 
durmiestį 
Parko, labai sveikas 
ramu kaip ant tikės, 
vieta 
del vedusios 
vendamas 
jas, nes aplinkui miškas, upė ir 
Randa labai pigi.

639 So. 17th Ave., May wood, 111

Paskaita — “Kaip pigiau 
pragyventi ir būti sveikesniu”— 
bus skaitoma nedėlioję, geg. 20 
d., 2 vai- p.p., Prospect Bldg, 
svet., 1152 N. Ashland ave.

šių indomią paskaitą rengia 
med.

PARSIDUODA —i ‘ 
vietoj, lietuvių apgyventoj 
vimo priežastis — ( 
į kitą biznį. Kreipkitės į 

Frank Schnolis
3256 S. Morgan St., Chicago

PARDUODU namą, geroje vietoje. 
Lietuvių apgyventa apielinkė, arti 
dirbtuvių Namas su bučernę. Del 
platesnių žinių kreipkitės j J. Brie
dį nedaliomis nuo 2 vai. iki 4 vai. 
po pietų.
3239 Emerald Ave., Chicago. 

2-ras augštas, užpakalyj.

šiose Naujienų skiltyse 
smulkieji, sulig jų rūšies 
tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė 
geidžiamajam tikslui at
siekti.

Tai liesa. Ir todėl pata
riame visiems, kurie lik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimis.

Naujienas kasdien skai
to dešimtįs tūkstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika-

ANTRU ir trečiu mortfiraae nuteikiama pa- 
akola nuo $100 iki $6000.00 po 6 ir 6 proc 
apmokčjimui taksų, užmokėjimui Interesų ani; 
jųsij^ pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

K North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4S4K.

Gegužes 20 d., devintos war- 
dos soc. svet., 11009 S.-Michi
gan ave. (Boselande) įvyks VIII 
rujono konferencija. Labai pra
šome draugų delegatų pribūti 
laiku. Pradžia 10:30 ryte.

J. šmotelis,
VII raj. sekr.

Roseland, Ill. T. M. D. 142 
kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, gegužės 20 d., 2 
vai. po pietų, Strumilų Brolių 
svet., 158 E. 107 gat. Visi drau
gai malonėkite ateiti, nes yra la
bai svarbių reikalų apsvarsty-

GERA PROGA, PASINAUDOKITE!
PARSIDUODA laimi pigiai raliai) 

dai iš priežasties vyro pabėgimo nuo 
manęs. Paliko mane su mažu kū
dikiu ir be vieno cento. Rakandai 
geri, Taipgi parsiduoda namas —>6 
ruimai, $15 raudos, del vienoš fa- 
milijos ir du lotai žemės. Galima pri
sieti daržovių'del pragyvenimo. Mel
džiu atsišaukti greitu laiku po šiuo 
adresu:

Alena Pąšakarnienė,
367 E. 116 St. Kensington, 1)1.

Keistučio Kliubo narių do- 
niai. — Pranešame, kad musų 
Kliubo narys — Napolis Nezen-

i
’elephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D. Į 
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. ■

Specialistas Moteriškų,. Vyriikų ir

!
 Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. T

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. B 
VA I .ANUOS : 8:30 iki 10 išryto; i 
Kampas North Ave., Kambarys 206 Z

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare. 6
I <» X I IO11 I I B

Extra susirinkimas lietu
vių bu Černių ir grosernių darbi
ninkų atsibus ne gegužės 20 d., 
bet gegužės 27 d., kadangi tik 
tuomet galima gaut svetainę* 
Atsilankykite visi 1 vai. po pietų 
į Mikalajūno svet., 2334 So. Le
vitt st., nes yra labai daug sva
rbių klausinių.

Frank Giedrunas.

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

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

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

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

numirė; bus palaidotas ne 
gegužės 20 d., 10 vai. iš 

I'a u t iškošė kapinėse. Tai- 
biami nariai, atsilankyki 
luodami paskutinį patar- 
a šiuo adresu: 1206 So

Pajieškau Tado Butkaus, dirbo 
restorane ant Madison gatvės. No
riu pasimatyti nedėlioję. Panedė- 
lyje, Gegužės 21 išvažiuoju iš Chi- 
nigo. Ateikite pasimatyti.

Ka'jelonas l'aulkus, 
1716 Canalport Ave., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

džiausią push hikinią i 
mą. Gj ynais pinigais :

Čia galite apsimok

D R. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kritė 32 sf.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

do, nuo 12 iki 2 po piet 
8 iki 8:30 vak. Nedčho- 

vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

Rockford, Ill.—L. S. J. R. 
tuviui mos vakaras jvvks ned’e- 
lioje, gegužės 20 d., 7:30 vai. 
vakaro — 302 E.’State gatvė.

Draugai ir draugės, malonė 
kito atsilankyti į parengtas dis
kusijas socialistų su L W. W. 
Tai svarbu išgirsti. Kviečiam 
visa Bockfrodo jaunimą.

LS.IB. org. St. Klastauskas-

PARDUODU bučernę iv grosernę, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirbtas. 
Savininkas parduoda iš priežasties 
nesveikatos. Vieta apgyventa lietu
viu ir lenkų. Atsišaukite sekančiu 
adresu: J. SINKUS,
3151 So. Halsted St., Chicago.

tf

Si didele Duofold Lova, tiki 
įzuolo ir laimi geri springsai, ' 
n žmonėm, kilos sankrovos už j 
•eikalauja $35.00, mu- $O/| Al 
>iį kaina ...............

setas, tikros skuros už $35.
Valgomojo ir mie- 
rakandus, 2 pui- 

davenport, taipgi $525 
l gvarancija už $115 ir 
su brangiais rekordais 

šis yra retas pigumas ir

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per ) 
tų Kaipp patyręs rydyteja , chii 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chrcoiškar 
rų, moterų ir vaikų, pagal nauj 
metodas X-Ray ir kitokius eJektroi 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 V
SI. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1(
6 8 vakarais. Tdlephbr 
GYVENIMAS: 3H2 Š.

VALANDOS: 8—9 ry

PASIMATYK su manim pirma ne 
gu pirksi namą.

Aš duosiu jums tikrą bargeną i 
patarnausiu (jums sąžiningai. Klau 
skite savo kaimynų, kurie nuo ma 
nęs pirko. Pavelykite man apdrau 
si i jus nuo ugnies.t

FRANK E. ŲHELAN, 
38-ta, Archer and Campbell. Chgo

Plume Yards 6539.

PARDUODU greitu laiku motor 
cyklį su side-Uariu 
mokysiu važinėti ii 
įrankius. Toj. J 
2723 W. Madison S

aifji, daryti gatavi nuo $15 iki 
smliii ir ovei koFų mdo S7.50 iki 
loleriu.

uiaeiis i nonograph&s vė
liausio pagerinimo, kiekvienas 
gvarantuolas, $156 fifi 
vertės, po..............
10 Lietuviškų Rekordu Dykai.

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sptciailslas moltrlikę, vyrlkky, Ir ulkf ti«, 
Ofij-h* ii Gjvrnimaa:

faifiO K. Itebted Ht.. lampti! 36 Btr.
O\i> 4974
O >*). ryte, J—3
x j< V m a it*.

Vyrišky Drapanų Barbenai
užsa-

L.S.J.L. 1 kp. Apš vietos 
Komisijos susirinkimas įvyks 
subatoje, geg. 19 d., 7 v.v., Au
šros svet., Halsted ir 30 gat. Vi
si draugai,, įeinantieji į tą komi - 

Į sją, būtinai atsilankykite.
mitetas.

; Halsted Furniture Co
i 1936=38 South Halsted Street
i 2 duris į žiemius nuo 20-tos gatvės

***+<*+***+**«»+**«» t TEL. Canal .2118 X
i Dr. A. L. VUŠKA I

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS X
X 1740 So. Halsted St., CMcheo, III. A

Kampas 18-tos gatv.

M. P. S. A. 29 kuopos pus 
metinis susirinkimas atsibus ne 
dėlioję, gegužės 20 d., Pulaskii 
svetainėje, Club Boom “A” 
Pradžia lygiai 2 vai- po pietų 
Malonėkite atsilankyti visos na 
rėš, nes bus daug 
kalų apsvarstymui

sirinkime, kuris įvyks 27 d 
gegužės.

Del konstitucijos projek
to kopijos tuojaus atsišauki
te Naujienų B-vės sekreto
riaus adresu:

keitimų. Be to, yra daug 
naujų ir svarbių reikalų, 
Aurių aptarimas neatidėti- 
sBtas. Todėl kiekvieno Nau
jienų B-vės dalininko atvy
kimas laiku būtinai reika
lingas.

IX oDr S. Biežis
( > A d A ( OŲ1 S ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. I,< H5 ill St.
Valandos 1 L Ji 7 9
. Jo

................  z >
1. Girnai 3877.




