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Sumišimai Rusijoje
Turkijoj siaučia oau maras
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Suėmė dešimt tūkstančių austrų

nesu

delis reikalavimas knygų dėkoja suv. valstijoms

REVOLIUCIJOS AUKOS

LISBONOJ RAMU

rci- 
ne

kareivių 
armijos; 
turkams Presbiterionų kunigai reikalau 

ja suteikti moterims lygių tei

VOKIEIčAI NETEKO 
250,000,000 VYRŲ.

šimtas tūkstančių 
pabėgo iš turkų 
Austrija siunčia 
pagelbos.

TURKIJOJE SIAUČIA 
MARAS IR BADAS

Suv. Valstijų kariški laivai dide 
lė pagelba kovoje prieš yokie 
Čiu submarinas.

PETROGRADAS. — Re
gistracijos ir tyrinėjimo biu
re, įkurtame prie Rusijos 
miestų sąjungos ir suvieny
tos studentų organizacijos,

mušę stiprų vokiečių užpuolimų 
ties Fontaine lez Crossilles. To- 
kis jau užpuolimas atmušta ir 
tics Arleux.

WASHINGTON, geg. 26 
Senato finansų komisija da 
bar svąrsto atstovų buto bi 
lių, sluig kuriuo norima už 
dėti ant įvairių biznio'įstai 
gų $1,800,000 t.v 
kesčių, 
mano

ATIDEDA STEIGIAMOJO SU
SIRINKIMQ ŠAUKIMĄ.

APŠVIETUS DARBAS 
. RUSUOSE.

karės mo- 
K emisija 

kad toji suma turėtų 
būti sumažinta iki $1,250,- 
000,000 ar $1,500,000,000. 
Veikiausia busią pasiūlyta 
senatui priimti pastarąjį su
manymą, vadinas — $1,500,- 
000,000.

Kaimiečiai naikina privati
nes nuosavybes ir dailės 
rinkinius; Janiseiske pa- 

i skelbta karės stovis.

Kuriais turės but sukaustyta 
šios šalies spauda.

2 žmonės užmušta, o keturi 
sunkiai sužeista.

NORI SUMAŽINT KARĖS 
MOKESČIUS.

Parlamentas išreiškė pasiti 
kejimą valdžia.

Skuba galinti pakenkti bendram 
Airijos Reikalui.

ATIDĖJO PARTIJOS SUVA
ŽIAVIMĄ.

ATMUŠO VOKIEČIŲ <UŽ 
PUOLIMUS.

LONDONAS, geg. 26. —

LONDONAS, geg. 26. — An
glijos premieras Lloyd George 
vakar užreiškė atstovų butui,

PASKANDINO CUNARD 
LINIJOS LAIVĄ.

lia”. (Nežinomas, 
vasario 27 dieną) <

DALLAS, Tex., geg. 26. - 
Čia atsibuna presbiteri jonų baž 

Suvažiavimas 
nąs didele di

MILWAUKEE, geg. 25. — 
Vakar Milwaukee apskričio soc. 
partijos cen tralinis komitetas

Paskolino dar 75 milionus do 
lerių.

ima, kad 
tariasi sušau

kti parlamento posėdį 
tų pirmas Austrijos p 
posėdis nuo pradžios 
nes karės.

STOJA Už MOTERŲ 
TEISES.

DAVĖ SAKI*.
Supatriotėję “socialistai” Gay- 

lordas ir Simons išmesta iš 
partijos.

ke (cen t ra 1 i n ė j Sibe r i j o j e), 
Saratovo, Minsko, Kišenevo 
ir keliose kitose gubernijo
se. Kaimiečiai tyčia varo 
kaimenes ant ant dvarų lau
kų ir naikiną visą žiemos sė-

LJoyd George va- 
kad-'iš priežasties 
atstovų buto sek- 

švenčių poilsiui jisai ne- 
ląs reikalo kirti paskutinį žo-

EKSPLIOZ1JA FEIERVERKŲ 
DIRBTUVĖJ.

butų gaila tų žmonių. Tik 
vėl butų baisiai navatna, kad 
Šliupas išvažiavo visuome
nės aukų kaštais, sakydamas 
kad pasišvenčia visuomenės 
labui, Lietuvos neprigulmy- 
bei, o tuo tarpu butų tiktai 
ddl grynai savo šeimyniniq 
reikalų išvažiavęs. Netoli
ma ateitis atidengs tiesą.

Pitt

Francijos parlamento atsto
vas Cels apskaitliuoja, kad 
nuo sausio 1 d. iki gegužės 
1 d. 1917 vokiečių submari
nes paskandino tris milionus 
tonų talkininkų pi'rklybinio 
laivyno. Cels sako, kad bė
giu pirmųjų trijų mėnesių 
(1917) vokiečių submarinos 
paskandino 2,150,000 ton. Gi 
per balandžio mėnesį — 850, 
000 tonų. Vadinasi, lygiai 
trįs milionai tonų.

Tai yra daugiau nei per 
visus 1916 metus. Tais me
tais, Cels’o apskaitliavimu, 
vokiečių submarinos paska
ndino tik 2,085,000 tonų.

marginas. Dabar vokiečiai jau 
nebepajiegia paskandinti tiek 
daug Anglijos pirklybinių laivų, 
kaip kitu syk. Vadinasi, vokie
čių submarinų karė turėsianti 
nueiti niekais.

Lloyd George dėkoja šiai ša
liai už suteiktąją paspirtį. Bet 
sykiu jis persergsti ir Anglijos 
gyventojus, kad jie kartais ne- 
nud/žiuglų perdaug: pavojus, 
girdi, dar neprašalinta.

PARYŽIUS, geg. 26. — 
United Press žinių agentū
ra praneša, kad Turkijoje 
dalykai stovi daug pras
čiau nei iki šiol manyta. — 
Visoje valstybėje siaučia ba
das ir maras. Žmonių dva-

WASHINGTON, geg. 26. — 
Vakar Suv. Valstijų valdžia ir 
vėl paskolino Anglijai septynias 
dešiuts penkis milionus dolerių. 
Viso tuo budu šios šalies valdžia 
yra paskolinus Anglijai keturis 
šimtus (400,000,000) milionų do 
lerių. Gi sykiu Anglija ir jos 
talkininkės — Franbija, Rusija, 
Italija ir kitos -— yrs gavusios 
šioje šalyje septynis šimtus pen
kias dešimts (750,000,000) mi
lionų dolerių.

PITTSBURGH, PA. — 
Gauta čionai iškarpa iš ko
kio Scrantono dienraščio, 
kur aprašo neramų gandą a* 
prie šliupų šeimyną.

šliupiutė - Yčienė Petro
grade prapuolus nežinia kur. 
Menama, kad ją gyvojo ta- 
voro pirkliai pagavę į palei
stuvystės namus, kaip tai 
dabar yra daroma Rusijoj 
su augštosios kilties moteri
mis. Tai šita esanti vienatį-

*

nė priežastis, del ko Dr. šliu
pas išvažiavęs j Rusiją, sako 
tasai angliškas dienraštis.

LISBON, geg. 26. — Iš 
Portugalijos sostinės prane
šama, kad ten ir vėl viskas 
ramu. Siautusios per ke
lias pastarąsias dienas sui
rutės nunąalšinta ir sugrą
žinta senoji tvarka.

Delei kilusių neramumų 
Lisbonoj ir provincijose Po
rtugalijos parlamente buvo 
kilę aštrių ginčų. Tečiaus 
didžiuma parlamento narių 
visgi išreiškė pasitikėjimą 
valdžia. Tuo viskas ir užsi
baigė.

šia nepaprastai nupuolusi, 
turkų kariuomene faktiškai 
nelošianti jokios rolės daba
rtinėje karėje. Joje viešpa
tauja nusiminimas ir betva
rkė. Kareiviai būriais ap
leidžia armiją ir slapstosi 
Anatolijos kalnuose. Ap- 
skaitliuojama ,kad iki šiol iš 
turkų armijos pabėgo ma- 
žiu-mažiausia šimtas tuksta- V
nčių (100,000) kareivių.

Įvairios limpančios ligos 
plėtojasi nepaprastu greitu
mu: Mirčių skaičius stačiog 
pasibaisėtinas. Vokiečių ir 
turkų gydytojai dedą pas
kutinių pastangų, kad sulai
kius siaučiantį marą. Bet 
jų pastangos dažniausia nu
eina niekais: vaistai, kaip 
geri jie nebūtų, vistik negali 
atstovėti maistą. Išbadė
jęs, suvytęs kūnas — geria
usia dirva įvairioms ligoms 
ir mirčiai... žinoma, kar

tais mirtis užklumpa ir tur
tinguosius. Tų užkluptųjų 
tarpe esą ir keli augšti vo
kiečiu valdininkai. Bet tai 
tik lašas juroje —Imant ati- 
džion neturtingųjų žmonių 
mirtingumą.

Kad nedavus galutinai iš
irti sudemoralizuotai turkų 
armijai, vokiečiai ir austrai 
siunčią jai pagelbos Palesti
nos frontan. Bijomasi mat, 
kad anglai nepaveržtų iš tu
rkų Jeruzolimą ir kitus sva
rbesnius Palestinos miestus. 
Tai butų didelis moralis smu 
gis sudemoralizuotai turkų 
armijai.

O kad ir patįs turkai jau 
nebepasitiki savo armijos 
spėka, tai rodą sekamas fa
ktas: Visi turtingesnieji jų 
verteivos ir fabrikininkai 
skubiai perkelia savo pini
gus iš Turkijos į Zuricho ba
nkus...

Turkų sostinėje, Konstan
tinopolyje, tvarką palaiko 
veik išimtinai vokiečių ka
riuomenė. Ten jos esą apie 
keturi tūkstančiai vyrų. 
Prie visų valdžios budinkų, 
dirbtuvių ir tiltų pastatyta 
ne turkų, bet vokiečių ka
reiviai. Vadinasi, ir pati 
turkų valdžia nepasitiki sa
vo kareiviais...

spnozjja vielinėje leierverkų di
rbtuvėje- Du darbininkai užr 
mušta, o keturi sunkiai sužeis
ta. Ekspiiozijos priežaslLk-^f 
žinoma. J. P.

Vakar suvažia 
džiuma balsų Jiriėmė rezoliuci
ją, raikalaujairčią suteikti mo 
turinis lygių Balsavimo teisių.

truota 1,443 žmonės užmuš
tais bei sužeistais laike re
voliucijos.

Bendrame užmuštų ir su
žeistų skaičiuje yra 809 
muštų ir sužeistų yra 809 
kareiviai; 60 oficierių, 237 
darbininkai, jų tarpe 197 vy
rai ir 40 moterų; augštųjų 
mokyklų moksleivių — 25; 
niekur nepriskaitytų—231 ir 
galop sužeista bei užmušta 
20 kūdikių.

Apart to užregistruota už
muštais bei sužeistais 61 ra- 
udonsiulis-žandarmas bei 
“gorodovikas.”

Šimtas aštuoniasdešimts 
vienas žuvusių revoliucionie
rių tapo sudėti i cininius 

abus, rūpestingai uždary
ti, apvynioti raudonu krepu 
ir palaidoti ant Marso lauko 
(Maršbvoje Pole).

Ant kiekvieno grabo padė
ta vardas ir pavarė žuvusio. 
Daugelio vardų nei paval
džių nepavyko sužinoti, ant

Taip dalykams stovint 
gręsia didelis pavojus nete
kti duonos... Vietinės žemie 
čių įstaigos ir šiaip pažan
giosios organizacijos daro 
visa, kad pašalinus suįrutes. 
Nevisur betgi tai vyksta. 
Taip, Saratove pilnai vieš
patauja pakvaišusi minia. 
Valdžios įstaigos pateko jų 
rankosna. Valdininkai iš ten 
esą pavaryta ir kaimiečiai 
darą savotišką tvarką...

Janiseiske Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
skyrius paskelbęs karės pa
dėjimą. Laikinoji valdžia 
irgi daro visa, kad užbėgus 
už akių šėlojančiai suirutei.

Nejaukios žinos iš Rusi-. NAUJA PASKOLA ANGLIJAI

LONDON, geg 
jos premieras 
kar pranešė, 
išsiskirstymo 
miniu 
m a 
dį kas 
busimojo Airijos konstitucinio Jų pulk 
susirinkimo. Premieras tečiaus 
ramina A i rus iįr pataria jiems 
turėti kantrybei valdžia, girdi, 
darysianti visa, kad patenkinus 
gajinti tik pakenkti bendram 
jų reikalavimus. S k u‘b a 
Airijos reikalui-..

LAIKO SLAPTĄ PARLA
MENTO POSĖDĮ.

Svarstoma karės ir neutra
lumo klausimas.

WASHINGTONAS, geg. 
26. — čia gauta pranešimas, 
kad Norvegijos parlamentas 
laiko slaptą “karės posėdį.” 
Svarstoma kokios pozicijos g 
turi laikytis Norvegija da
bartinėje karėje: likti neu- 
trąle, ar paskelbt Vokietijai 
karę.

Sakoma, kad tai yra tie
sioginė vokiečių submarinų 
veikimo .pasekmė. Ačiū ne
apribotam vokiečių submari- tokių karst o užrašyt 
nų veikimui Norvegija nete 
kusi veik trečdalio savo pir 
klybinio laivyno. U

izviestnyj, ubit 27-go fevra- 
užmuštas

PARYŽIUS, geg. 26. — 
Specialis New Yorko Times 

I korespondentas praneša iš 
Francijos fronto “pirmaran- 
kių žinių”, būtent, kad bė
giu pastarųjų dviejų mėne
sių vokiečiai ten neteko 250 
tūkstančių vyrų užmuštais, 
sužeistais ir patekusiais ne- 

I laisvėn.

PETROGRADAS, geg. 26 
— Telegramos iš Petrogra
do praneša nejaukių žinių iš 
Rusijos. Jos sako, kad tū
lose Rusijos provincijose vie
šinti pilnutėlė betvarkė. Ta
msus’rusų kaimiečiai nete
ko lygsvaros po nuvertimui 
Rusijos despoto sosto. Vilkę 
nepakenčiamai sunkų seno
jo režimo jungą, neturėdami 
jokių teisių šalies tvarkymo 
reikaluose, atstumti, panie
kinti — jie staiga 
laisvais. Apsvaigo 
sivaldo.

Daugelyje vietų 
čiai be niekur nieko užpuola 
dvarus. Sunaikina ten e- 

sančias nuosavybes ir ište- 
rioja žemę... Taip, Orio gu
bernijoje apie 20,000 kaimie
čių užpuolė Bekmarmareta- 
bos (?) dvarą ir pridarė ten 
už 750,000 rublių nuostolių. 
Sunaikinta puiki istoringa 
dailės rinkinių galerija ir 
daug kitų vertingų daiktų. 
Iš puikiosios galerijos, beje, 
kaimiečiai palikę tik tris re
liginius piešinius.

Suteikė International Socialist Bevi ew. /

Revoliucionieriai degina policijos popieras ir caro ženklus,Petrograde

ROMA
Romos pranešimas skelbia nau
ją] pergalę gen. Cadorna pul- 
kdms. Vakar italai išnaujo už
puolę austrus Jamiano fronte. 
Šioje vietoje jie atėmė iš aus
trų naujų tvirtai įrengtų augš- 
tumų. Abelnai, visu frontu nuo 
Jamiano iki Adriatiko juros ita- 

ii vakar pasivarė u prie
kį. Siame fronte bėgiu pasta
rųjų dviejų dienų italai suėmė 
10,245 nesužeistus austrų ka
reivius. ?

Kiti pranešimai, beje, sako, 
kad naujame užpuolnpc italam 
nemaža gelbsti sunkiosios an^ 
glų kanuplės. Be to, anglai čia 
esą atsiuntę kelias dešimtis tu
ksiančių geriausios savo kariuo
menės. ,

WASHINGTON, geg. 26 
— Bendroji senato ir atsto
vų buto komisija pagalios 
susitaikė kas del įvedimo 
karinės cenzūros Naujasis, 
“pataisytas” šnipų biliaus 
priedas maža kuo skiriasi 
nuo originalio valdžios pa
siūlymo. Daugelyj vietų jį 
galima visaip išsiaiškinti.

Sekamą savaitę sumany
mas bas paduota senato ir 
atstovų -buto priėmimui. Ar 
jis bus priimtas, tai dar pa
matysime.

AdreM:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILJUINOI8 
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fijos du supatriotejusiu Soc. 
P. nariu — Gaylordą ir Simon- 
są, kuriuodu begėdingai denu- 
ncijavo valdžiai socialistų par
tijos suvažiavime priimaą di
džiumos rezoliuciją. Vadinasi, 
davė tįcms ponams saki į. Taip 
ir reikia.

PETROGRADAS, geg. 36 — 
Ateina žinių, kad Rusijoje pra
dedama vargti spartus apšvie
tus darbas. Nuvertimas senojo 
režimo suteikė rusų liaudies 
mylėtojams begalo plačią dirvą 
— ir kaime ir mieste ir apka
suose. Apšvicstesnicji, suma
nesnieji deda visas pastangas, 
idjant išjudinus didžiąją Rusijos 
nemokšų minią, paskatinus ją 
prie apšvietus, prie knygos. Tuo 
tikslu tveriania visa eilė lavini
mosi ratelių. Tokių r 
maža esą, karės lauke 
suose. Liuosomis valandomis 
tūli oficieriai ir apšvicstesnicji 
kareiviai teikia savo draugams, 
nemokantiems skaityti, reikia
mų pamokų — mokina juos. 
Daugelis kareivių tuo budu jau 
esą “pratrynę akis,” ty. išmo
kę kad ir su vargu siliabuoti... 
Visur esą jaučiama didelis 
kalinguinas knygų, knygų 
lako praleidimui, bet lavinimui, 
tobulinimui gerųjų, pakiliųjų 
žmogaus ypatybių. Skaitoma 
daugiausia Tolstojaus, Gorkio ir 
kitų naujosios Rusijos rašytojų

UŽGINČIJA PASIKĖSINI
MĄ ANT KERENSKIO.

PETROGRADAS> geg. 26 
— Šiąnakt atėję iš Petrogra
do žinios užginčija pasikėsi
nimą ant Rusų karės minis- 
terio Kerenskio gyvasties. 

I Sako, tai buvo kieno nors ty
čia paleistas prasimanymas.

NEW YORK, geg. 26. — 
I^ranešama, kad vokiečių su- 
bmari'na paskandinusi dar 

Oficialis vieną Anglijos pirklybinį lai
vą Feltria. Laivas priklau
sė Cunard laivų kompanijai, 
turėjo 5,254 tonų intalpos. 
Pasigendama 52 žmonių, jų 
tarpe ir paties laivo kapi
tono. Spėjama, kad jie jei
gu ne su laivu, tai su gelbė
jimosi valtimis turėjo pas
kęsti.

Vokietijos socialistai lauks, ko
kias pasekmes duos Stock kel
mo konferencija.
BERLINAS, geg. 26. — Cen - 

tralinis Vokietijos sočiaMem. 
partijos komitetas vakar nubirę 
iitidrli p;irliios suvažinvimą iki 
rugpjūčio 12 šių metų. Atidė
jimo priežastį centralinis komi
tetas aiškina tuo, kad (\są nori
ma patirti, kokias pasekmes 
duos tarptautinė socialistų kon
ferencija Stock I iol me.

Vokietijos soc.-dum. partijos 
suvažiavimas šiemet turėjo j- 
wl<;i laike sek 11 lini ii švenčių.
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j 2-ro». Valgis ga 
Nepatogumasrtik lą

Nors tarptautinių socialistų 
šioj partijoj važiuoja lik dalele 
(lietuviai, latviai ir estai yra kai-

yra labai įvairaus plan 
paž valgose, party vume 
santykiuose tarpe savęs.

Eftzarn i nacija utį-

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pM 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ra®- 
gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologiika la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikr® lig® ir jei ai ap- 
eiimaiu gydyti jų»ų Hg®. jųsų sveikata ir 
spėka bus Jum* eugrąiinta. Ateikit p>aa 
tikrą specialist® ir ne prie imituotoj®. 
Tikras specialist®® neklaus jus, kur Jums 
skauda ir koki® jus lig® turite, bet jto 
jums pasakys pats, po apliurėjimo.

Dr C. H. HAIR•
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Slate St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 3 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po piety. ,

(ircikn ir Pastoviai
Aš paiiami sakančius vytus sveikais ii silpnus vyrus tvirtais
Aš Dariau Tą Per 20 Metų ir Ma 
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma 
ne Kaip Tą Padaryti.

AS noriu tos progos pas i- ------------
kalbėt su kiekvienu žmogum^ 
kenčiančiu nuo bile kokios 
ligos arba silpnumo, ir man 
bus malonu pasakyti jam, be 
mokesčio, kokia jo yra kliū
ti?, kiek laiko reikės iki jj 
padarysimo seiku ir tvirtu, 

‘ ir mažiausias išlaidas, už 
kurias aš galiu del jo atlikt. 
AS gydau tiktai vyrus ir 
mano SPECIALIAI NAU
JOS MET0D08 išgydo, kuo
met kitos negelbsti, i

Aš gydau pasekmingai ir 
kuotrumpiausiu laiku, views 
privatines ligas, k. a. liana® 
dijimą kraujo. Stricter®, P»- 
liavim®, Nutekėjimą, žndy- 
m®, Nutekėjimą, Žudymu 
jiegy, Raudon®!® Sil
pną pusią. Inkstą ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. EhrHcho 698-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rni® 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- 
itatos. Stiprumo ir L® b- ė*.

PATARIMAS DYKAI, UtKVTEČTU ATSILANKYTI.
O 13 DITD T ^22 S°- State Street, Chicago, Illinois.

• M £%• D U K u E u □ Priešais Siegel Cooper and Company
Off iso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Nedaliomis 10 iki 2.

4

12-ta gatve arti Halsted gatvės. Chicago, III. 
praneša, kad del parankumo nuolatinio didėjimo rėmėjų, jie didi
na savo dabartinę vielą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni
škais įrengimais ir geriausios jgijamos nedegamos medegos.

Tai yra verta tuo tarpu ateiti ir apžiūrėti šią modernišką archi> 
lekturą, specialiai pagerintą del jūsų parankumo. Mes taipgi tu
rime 20 atskirų kambarių del naudojimosi musų rėmėjų, tokiu bu
do išvengsite neparankumo laukdami savo eilės.

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

Parduodame Laivakortes.
Atdara Pancdėlio, Utarninko ir Seredos vakarais iki 8 valandai. 

Pėtnyčioje atdara iki 1 valandai po pietų.

i Schiff and Co. State Bank
12-ta gatvė, arti Halsted Gatvės. Chicago, Ilhnoia

pasiųsti į

V. F. MASH EK

J. GRUŠO

Permainos Bawlto

Išvengimui galimų keliaujan-

8R.W. YUSZKIEWICZ La Salle ir Washington gatvės. Prieš City Hali.

lietuviai (Kurkulis su nio-

PIKNIKAS San Francisco, Cal.

807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St
*

iii te

Geriausias t

FOTOGRAFAS
Inžanga 25c porai.

Mes rekomenduojame Jį

DOCTOR BOYD

'5EMAUŠTA' š6KrV'WKYm
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

i, ar 
mus

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

Jūsų Pinigų Saugumas yra IlzWamtas 
Kada Jie Randasi Stipriame Banke

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

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

vinias.
Nors

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof..
Šokiai atsibuna kas panedelį 

pėtnyčią, 7:45 vai. vakare.
Mes apsiimame išmokinti šokti i 

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrincvičiaus Svetainėje.

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

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

j 
r

Central Manufacturing District Bankas yra taip 
saugus 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- 

i VO PINIGUS.

LEAFY GROVE 
BUNSTRUPO DARŽE

H
■MW-

UKTUVI9KAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Em tari •femtufatnnn arba silpnas ak 
<®hro® skaudėjimo, atsilankykite pas

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

nūn o rvto iki 1 po piet.

1553 Milwaukee Avenue, 
Arti North Ave. ir Robey St

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

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

KALBAMA LIETUVIŠKAI.
Kapitalas: ir Perviršis $300,000.00. Turtas virš 
$2,400,000.00.
Subatomis atdaras iki 9 vąjl Paprastais vakarais iki 
4 po pietų-.

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3101 

Prof.
ir

9 ryto iI<i 8 v. 
w»k. NeduI 
nuo 10 ik

21!) SOI

Telephone Yards 5032

S o čia 1 -d c m ok ra tų santykiai
su anarchistais ne koki.

Kelione traukinyje buvo vie
na iš indomiausių. Važiavome 
“pullman” vagonuose; valgis

Gerbiami Darbininkai ir Dar- 
biniokės! Kaip mes galime 

maloniai praleist sulaukę lin
kimas dienas Gegužės mėnesio 
kada žolės žydi ir medžių la
imi žaliuoja? O tai yra viena 
merą proga — atsilankyti į vir- 

Klhibo Pi kinką. Te
nai ne tik bus galinui pasi- 
tlžiaugU pavasario gražumu, 
bet dar išgirst ir linksmas mu

lki pasimalysiant laisvoj Ru
sijoj ar Lietuvoj!

P. Kurkulis.

diant į traukinį, buvo pastebėta, 
kad Revoliucijinių Organizacijų 
Komiteto užtvirtinti, grįštantieji 
į Rusiją politikos emigrantai,

riausi), vienok gyvų ir in domių 
diskusijų apie bėgamuosius po
litikos klausimus buvo kuoindo- 
miausių.

Grįštančiųjų tikslai labai ne
vienodi: vieni grįžta veikliu gel
bėti prasidėjusiam, bet neužsi-

ti. Vardas bus, veikiausia, “Ko* 
mar” (Uodas).

Utarnin. musų laivas apleidžia 
San Francisco uostą ir išplaukia 
į Japoniją. Jei neatsieksirne 
jurų dugne maistu akuloms, jei 
sveiki pasieksime Petrogradą, 
Amerikos draugai, su kuriais, 
nors išvažiuoju, bet esu suriš-

Vfena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGO!®.

Magioje ir tikroje Rankoje. .28 metas teisingai vedamoje Bankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depojdta 

iy taupymo padėjimų.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
..Lietuvis De iltis tas

J mui, stoti į eiles kovotojų, kad 
’ kuodaugiausia pasitarnavus re
voliucijai; kiti — važiuoja (at
virai reikšdami) į armiją vokie
tį mušti. Tai social-patriotų 
devizą. Girdi, tik sutriuškinus 
vokiečių militarizmą Rusijos re
voliucija pabūdavus tvirtą pa
matą respublikai.

Yra ir tokių, kurie važiuoja 
stačiai amunicijos dirbti; arba, 
kaipo politikos tremtiniai, grįš 
ta tik gyventi —- be jokio nus
tatyto tikslo.

me, kad laivas pasirodė esąs 
nciierdjdelis, pusiau prekinis; 
bangos, jei dideles, mėtys, kai

visa grįštančiųjų partija, skait- 
liuje 92 asmenų, padalinta į

Gegužio 27,
1917

res progos išgirsti tikrų žinių iš 
Rusijos revoliucinio judėjimo.

Naujienos ir Laisvė suteiks 
jums tų žinių, kurių įgaliotu 
k c) re s p o nd c n t u t a m p u.

Važiuoju pilnas vilties, kad 
daug daug suteiks man dabarti
nis revoliucijos judėjimas, kad 
galėsiu iš jo pasimokinti. Ar 
daug aš pats ' galėsiu suteikti 
revol. judėjimui naudos? Tas 
klausimas ir mane patį rūpina. 
Važiuoju prie visko prisirengęs: 
prie visų vargų, kokių gal teks 
susitikti, ir veikti santarvėj, 
bendrai su tarptautiniais revo
liuciniais draugais.

Tuo pačių taku eiti, t. y. veik
ti tarptautinio socializmo dva
sioj, linkiu ir jums, draugai, 
kurie čia pašiliekate taip kritiš
koj ir svarbioj karės siautimo

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1T12 West 35th St. Netoli Morgan gtv., Chicago, Ill. 
Didžiausias ir Stipriausias Bankas ant Bridgeporto 

Po Valdžios Priežiūra.

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- visų Ameriką ir 
abelnai atlieka visokius bankinius; reikalus.

- V. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA 
vice-p rezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

M OI LR (J

-revoliucionierių ir anarchistų,

Gegiižės 20 d. social-dicmokra*- 
tai turėjo pirmą savo mitingą. 
Nutarta jokių bendrų politikos 
klausimais mitingų su priešingų 
pažvalgų grupėmis nedaryti/ 
Tarp kitko, iširnkta komisija 
(jon įeina ir lietuvis — Kurku
lis), kuri turės patirti kiekvieno 
social-demokratų grupės nario 
politinį stovįs kad- reikale, gru
pė galėtų užsistoti prieš naują
ją Rusijos valdžią, tyrinėjant 
politikos emigranto politiška*

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

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.
/OZEF SI RYTA

kasteri tau
PERVIRŠDA $6,000,000.

KALIVIMA LIETUVIŠKAI

J. PESHEL 
sekr. Turk

OTTO KUBIN 
pres. A1)«®

[Brewing Cd

cisco, pribuvome staliai į laivą 
“Goentaer”, kuris, pasirodė, iš
eis vietoj 19 gegužės, lik 22 ge
gužės. Prisieina gyventi ir val
gyti laive. Vedusius paskirstė 

<į Imos klėsos kambarius; vien- 
Ii

n-n.n-n.n.a-n.o-a-D-n-n-n-n-n-n-n-n-a-n-n.D-a-n-c-n-
Ji ■f.-'J;
J Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-
T d <

? viška Valstybinė Banka Amerikoje

mą.
Nutarta taipjau

“Novyj Mir” s.-d. grupės rezo
liuciją, kad ateityj New Yorko 
Revoliucinių Organizacijų Ko
mitetas atsargiau ir stipriau 
kon troliuo t ų siunčiamuosius
Rusijon žmones, kadangi1 tarp 
pasivadinusių “anarchistais” 
pastebiama tokių asmenų,, kurie 
nei Rusijoj nei čia Amerikoji jo* 
kiame politiniame darbe nėra 
dalyvavę nei prie socialistų 
partijų prigulėję.

Aplamai, kelionė yra viena iš 
indomiausių, pilna smagių epi
zodų ir įspudžhjv

LaiVe nutarta dagi hektogra-

taipjau gana mišri.
Anarchistų daugiausia va

žiuoja surusėjų žydų ir vienas' 
kitas rusas.

1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys

.....»■■■»■■»■ Ml T Įi i> Į

\ Iš Politiškųjų Keliones 
Rusijon.

Grieš Latvių Benaa.
Kviečia Ks4stušh> FWL K L
PASTABA: Imkite Mcher^ 

Ocero karus kol sustos, pas- 
kut j m kite Joliet karus iki Lea
fy Grove arba Willow-Spring

l‘IRK SAU vifitis Phimbiivojwnui 
Hfieniti tiesioi už "v. holr*.»:»lo” koiiunb 
Mes parduosime visiems.

0.evinlhal Plumbing Supply Co., 
1(13'7 W. Division St., UhirnRo, 

Corner Mhmhliold Ave 
K ulbamu lietu viškui.

liet. Tautiškos Kapines
THE LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
Archer and Kean Avenues. Tel. Willow Springs 6

♦ » • X

Tūkstančiai Žmonių
Dalyvaus penkių metų sukaktuvių kaip Įsteigtos 

Lietuvių Tautiškos Kapinės

Memorial Day
Šįmet atsibus Didžiausias Apvaikščiojimas 

Papuošimo Dienoje (Decoration Day)

DAINOMIS
Rengia 

Keistučio Pašelpinis
Kliubas

NEDĖLIOJĘ.

; Vaimidų
Pradedant Birželio 1-ma diena, 1917 Šios 

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

Slate Hank of Chicago 
Kalbama lietuviškai. 

Užkviečiame atsilankyti.

& TELEPHONE YARDS 2721

| B B.. J ON I K AB ’F IS 
v Medikas ir Chirurgas
f 3315 S. Halsted St., Chicago

Przčiia 9 v. ryto. Prakalbos ant kapinių 10 v. ryto.
Apvaikščiojime dalyvaus Tautiškos ir Progresyviškos Drau

gijos ir visa Progresyviška visuomenė, “Birutės” Choras, Sar- 
pidii) orkestrą ir vieni iš geriausių Lietuviu kalbėtojai. Ant šio 
5 jubilėjaus privalo visi Lietuviai ir Lietuvaites atsilankyt.

Po ApvaiRščlojimui bus—

Iškilmingas Piknikas
Blinstrupo Darže, Leafy Grove ir Justice Parke, 
kur galima bus linksmai laikas praleisti. Pelnas' 
nuo pikniko eis papuošimui Lietuvių Tautinių Ka
pinių. . Kviečia rengimo K0MITET.4S.
S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 812 W. l!)th St., Chicago, Ill. 
ATYDA: Važiuokite anksti, imkit Archer Cicero karus iki City 
Umits, paskui Joliet karus iki Lithuanian National Cemetery

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.
fc....... * , _______________________________________

i

■1 A M MM M Ml ■ ■ MHIoNUS DOLERIŲ ŽMONAS DASIDIRBG PER NAUJUS IR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA GALI BUTI KIEKVIENAM; 
B M*" BB I BBį B ■ turBe kokį išradimą del užpatentavimo, gal norite “KĄ IŠRASTI, reikalaukite nuo musų dykai puUiimų ir VEDftJO
M Iv H, ■■ MH M M I I IŠRA0IMU, ką išrauti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egonninuojamI W H A U k W A I M DYKAI Rašykite lietuviškai, bent į katra musų ofisą.
M MF MM M M MM ^M W M M ■ M t AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (N5) 256 Broadway, New York.

♦ »

S> I ♦ I ?

4*: JSiEiilZifi'i. ?
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S P E C 1 A LIS T A Q Ofisą
o

STH DEARBORN STREET, (IIK’ALO, 1LI



NAUJIENOS

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

The Peoples Furniture CompanyCLEVELAND, OHIO

INDIANA HARBOR, IND

nes

9.501

VICTOR
GRAMAFONAI

no

SIOUX CITY, IOWA

P. CONRAD

INDIANA HARBOR, IND

MMtai

riški Re 
kordai.

WCKELPLATW 
TRIMMINGS

.Šita tvirta 
paimki del 
kaina tik

Porcclokl 
Lined

skaityti darbininkiškus raštui 
už tai jo protaujanti žmones ne 
gal pagirti.

mt meškos (neti 
. Nes dr. Šliupai 

jau nubėgt

j tmizuokitės 
e butų pub- 

Tokia proga retai pasi-

sučiupus. 
10 i a, kad

Nekurtose draugystėse pradė
ta duoti įnešimai, kad nubaudus 
nekurtuos narius ant keleto do
lerių, vien tik del to, kad apvaik 
ščiojime nenešė iškėlę ameriko
niškos vėliavos.

mokslo vyras, A. Makauskas so
ciologijos ir filozofijos daktaras 
nurodė, per savo konferenciją?

Kapitalistų makaulėse dab 
tiktai “patriotizmas” cypia; ka 
čia daugiau dolerių 
Dėlto tai jie ir jų 
darbininkai eitų į ka 
tų savo galvas, bet patįs kapita
listai tame turi visai kitus išro 
kavinius. Stepo Vaikas

Kum A. Makauskas nurodė, 
kad Dievo, piešiamo su žila barz
da ir caru kepure nėra. Dievas

nems kas jis yra, bet Klausi
mais liko prispirtas prie sienos 
kad turėjo dar meluoti, kad išsi
sukus.

Su pagarba,
3203 So. Halted St., Chicago

išryto.

*Ork<‘s1 r
amas naudai Viešojo

(109(10 \l ic 111 <’n n \ \

Dr. Povilas Žilvitis jį 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas X 
3203 S Halsted St., Chicago. I

Tek, Drover 7179. 2

Toliaus sako: šita karė veda
ma ne už išliuosavimą pavergtų 
tautų, bet grobio ir prisiplėšimo 
tikslais. Už šituos žodžius rei
kėtų kum Makauskui ištarti

vartelius, pet 
netik verb 

žino

Kunigo A. Makausko 
konferencija.

Parašytos Kl. Jurgelįonio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių *o 

mėlis, kur telpa apie šimtas jviirių eilių.
knygelė 106 puslapi, su gražiais popieri 

niais viršeliais. Kaina 50c.

ko, visi juodi kaip čebato aulas, 
tik vyčiai geri. Rusijoj nuvertė 
carą budelį ir buvo ramu, viskas 
gerai, o tie socialistai kelia antra

Nekuriu šio miestelio vertel
gos susirgo galvos liga besit?li
pindami apie priverstiną karei
viavimą. Kaip tik jie pasisuka 
jaunuolių tarpe, pirmutinė jų 
kalba apie kareiviavimą. Esą

Rnmnatizmas Sausgele. t

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 
x Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškoj Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

TSėphonė Yards 687.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

jūsų tikslas. Patarlė sako: Ak 
las aklo negali vesti
duobę įpuola... O antra, ne vis 
kas dedasi taip, kaip kas nori 
bet kaip išsipildo.

Taip ir Clevelande dėjosi 
kum Maliauskas gal norėjo at 
siekti savo tikslo, bet išėjo ki 
taip. .Jis netik pasirodė žino

Visokio didumo ledaunės, varauniai <jp 
padarytos, ilgai užlaikančios SC g 
ialtį, nuo................................... **

ir augščiau. fl|

ačiū, už privedimus moksliškų 
dalykų ir nekuriu paslapčių pa
aiškinimą ir prietarų atmeti
mus. Bet iš kitos pusės tegul 
kun. A. Maliauskas nepyksta už

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopiu 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
SI., šalę Mildos 
teatro.

PKMM932 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. j
Parduoda visokius namams reikalingus rakandus už prieinamiausias kainas, $ 

Parankiausia vieta lietuviams įsigyti sau pigiai ir gerus rakandus už pinigus arba Ž 
ant lengvų išmokėjimų. Reikalaudami ką-nors savo stubai, neužmirškite atlankyt I 
savo lietuvišką krautuvę pirma, negu eisite kur kitur. Norėdami rasti musų J 
krautuvę, tėmykite numerį ir lietuvišką parašą ant durių. I

Užstojus pavasariui, vietinis 
jaunimas subruzdo. Tik gaila, 
kad lame bruzdėjime nedhug ap
sireiškia visuomeniško veikimo: 
vien lik skubinama kuo tankiau
sia važiuoti už miesto ir neva 
linksminties.

Dau

šitie tvirti artavoto plieno springs 
gvarantuoli ant 10 metų, m'u- 
su kaina tiktai . ................... i

Antra, as da neregėjau, kad 
mokinti žmonės taip elgtųsi, 
kaip kun. A. Maliauskas: vietoj 
meilės, vienybes ir brolybės 
skleisti, jis sėja neapykantą.

m o siaurus 
kuriuos negal 
liudas įlysti, bet ir storas 
gus. Čia žmonėms paaiškėjo 
dulko kunigai nepaiso nieko, c 
lobius krauju.

Phone Canal 1256. 
ŠOKIŲ MOKYKLA

Gco- M. Chernaucko 
Svet/1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 

lUCT® tos gatv.,, Chicagoj.
• Ateik į vienintelę 

Z/OmBĮ šokių Mokyklą. Vi-
fWWM si šokiai mokinama

sulig naujausia ilia- 
da;—angliški ir lie- 

MmM W taviški. Aš užtik- 'Sj rinu, kad išmokinai ' “ siu į trumpą laiką,
šokiai aįsihuna kas panedėlį ir ket- 
vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojas J. K. BUBELIS, 
ir pagelbininkai.

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

Bet kun. A, Maliauske, kuo
met patsai’liksi keno nors pa
mintas po kojų, kas tamstą iš
trauks? M. X. Mockus kito var
do ir neturėjo, kaip “velnių kup
lius.” Keleivis — šlamštas ant 
šlamštų, o ne laikraštis* Pir-

jis sako, kad vis socialistai 
gerą — tikintieji. Išeina, k 
to čigono ar žydelio pasig; 
mas:

narchija, bus kalti socialistai 
bedieviai.

Kun. z\. Maliauske, “antra re

Konferencija įvyko šv. Jurgio 
bažnyčioje, nuo 13 lig 20 d- ge
gužes, kas vakaras nuo 7:00 vai.

Visokių rųšių vaikų vežimėliai, 
vytelių pintiniai ir skuriniai, su
lankstomi, parankus išsivežti į 

parkus ar piknikus nuo —
'3.50 iki ’25

pa* hiRTif Al buvau <»• 
J<:>tar imui* DYKAI. G»Hu 
.J-Kl’S daktarus. Al asu

CHICAGO, ILL.

PRANEŠU visiems savo (Irau 
gams ir pažįstamiems, kad 

X aš vėl uždėjau naują Laikrodžių Krautuvę. Pirma 
J laikiau po No. 3255 So. Halsted St, o dabar naujoje 
| krautuvėje po No. 3203 So. Halsted ir kampas 32-ros. 
i gatvės, užlaikau auksinių ir paauksuotų daiktų, kaip 
♦'tai: Šliubinių Žiedij 14 ir 18 kr. auksą ir daug paau- 
▼ ksuotų tavorų. Taipgįtaisau laikrodėlius bei juwel- 
i ry, už darbą gvarantuoju. Taigi turėdami panašius 
J tam reikalus malonėkite atsilankyti. Aš pasisteng- 
t siu kiekvienam atsilankiusiam draugiškai ir sąži- 
■ ningai patarnauti 
J N. GIRDWAIN,

talistai. ir kili valdonai, susitarę 
nuslopjnti 
teises.

Poliaus 
no mieli, 
bėgom nuo ' 
me, kad ant 
tume, tai yra 
kėlių valdžios), 
ir kili netikėliai 
kurstyti žmoniją

Taip, bet kodėl jus bijote į 
ten bėgli? Jus čia agituoja! sa-

Vietoj rimtumo — šmeižimą ir 
pravardžiavimą. Niekam tiek 
neteko, kaip Naujienų red. Gri
gaičiui. Maliauskas sako: nie
kas, o niekas dar iš po mano ko-

sarmata šmeižti ir meluoti. 
parodo ir žmonės, išėję iš baž 
nyčios, kurie sako: tai kad me
luoja, tai meluoja! Kiti sako 
ale kad ir moka meluoti gerai 
ir tt.

DR. M. HERZMAN
IŠ R U S i J Q S

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W, 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Geg. 1 d. š. m. čia susitvėrė 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gystė, kuri, kad patarnavus šios 
apielinkės gyventojams suteiki
me žinijos iš darbininkų gyveni
mo, moterų reikalų ir pasaulio 
politikos, rengia . didelias 
kalbas birželio 3 d. 2 vai

H. M. M ES IK OFF.
Jei jų* Mugate h relkelaujute putni mio nr 
tiekorius Rusijoj viii 10 metų, Amerikoj H 
padaryti Lile kokiu* jusiAkm* vaitlus. Af n 
draugu* įmonių R. M. MEHIKOFF, M49 KO. MOHGAN NI

Kurie davė rimtus klausimus, 
jis išvadino minkštagalviais, 
Mockaus mokiniais ir 11.

Maliauskas šaukė: “ateik Gri- \ 
gaiti, ištrauk iš po mano kųjų 
argumentus, ateik, darodyk ką 
nors, o jei ne, tai. (čia ėmė šlykš
čiai kolioties).

Kunige Maliauske, kas tave iš
trauks iš po kojų ant šito klau
sinio, pirmoTš tų 21 klausinio: 
Ar Dievas tverdamas žemę žino
jo, kad ant jos žmonės gyvens? 
Jeigu žinojo, 'tai kam jisai vel
nią už pakarpos ištrenkė iš dan
gaus ant žemės?

Ponas Maliauske, pažiūrėk į 
bibliją: šv. Jono apreišk.. dvy
liktame perskyrime, devintą ir 
dvylikta eilute. Po tam gal 
rėsi žemės vardą pakeisti? Kam 
tai šankiai drebėdamas, kad vel
nią numetė ant žemės.

Naujienų Skaitytojas.

šitas puikus Seklyčios Setas tikros skuros apmuštas, ąžuo 
lo arba raudonmedžio reniai, visur parsiduoda po $50, $OC 
musų k ai nd ........... z...................

slo neturėjo. Yra tik galybė 
begaline, o ne štukos su galvom, 
kaip Mockus skelbia. Dangaus 
su ruimais nėra niekur, tik ge
ras dūšios stovis — dangus, o 
blogas stovis—pragaras. Velnias 
piešiamas naturališkai ant juo
dukų paveikslų, indijonų ir t. p. 
Dusia buvo pirma tik protas, 
bet paskui pamatė, kad bus su
kritikuotas, tai sako: ne protas, 
bet prote veikianti. Po mirties 
dūšia, kuri bus geram stovyje, 
tai jai bus dangus, bet vielos ne
užims. O kuri bloifam stow i

(įerbiami( ji \ jcngeiičiui: A 
kur gulėsite linksniui pruhisti k 
linksminti prie puikios muzikos 
kyrnu puremsile viršuj) “Aušros* 
mus turn kn\ g\ nui 
paskutiniu jii

Nedelioj, BiržeJio-June 3, 1917 
MULLAUER ArOVE DARŽE,

U7th Street ir Prficehiton Avė., Gano, III.

Maliauskas sako: ma 
n u vertę carizmą, nu 

vilko, (bet žiūrėki

VIKNATJNIB HKGIH3 HDO'J'AB HUKAH AFJJEhOini'R

jaunuolių, ypač vyčių, 
ii ’"paraginus išsiėmė 

pilietiškas popieras, na žinoma, 
dabar rengiasi cit “triuškini vo
kiečių militarizmą.”

šiaip tuo tarpu, čia nieko ypa
tingo neįvyko.

Lietuvos Jaunikaitis.

bet nesuranda.
Kun. Maliauskas nurodė, kad 

tvanas ant visos žemės nebuvo. 
Tiktai Azijoj. O kada da butų 
prispirtas labiau prie sienos, tai 
but sakęs, kad tik Eufrato ir 
Tigris upių klonyje. Maliaus
kas sako, kad verbliudtas ar ba 
gočius per adatos ausukę ne?

sulankstoma lova, labai 
vasaros, musų $ 1.50

Kas yra juoda, o visa laime, Ka>- 
da srėbėm prastus barščius. 
Tai visi maloni dangų ant bliu- 
do. Bet jeigu žmogus yra iš 
kimo, proto ir dūšios, lai kaip 
geram s lovyj, dangus jam bus 
visur.

Taip dabar ir dedas ant že
mės: Visi mekleriai, dikaduo- 
niai ir čia turi dangų, o tu var
guolį pravėpsai dangų, nors jis

si csalc k i('ciaiii i abalaukvl i šj pikniką, 
i šia vasaros diena iin d/iu i)' p:isi-

l aipgi. iii) itin - paž\nu li, kini savo atsilan- 
kii\g\i)ą. nes pelnas šio pikniko yra skiria- 

<as. mes. lietusiai, prisaloiiu? remti iš 
dicka nuo šio liaudiniai darbo.

Kviečia HENGIUAL

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE!

RUSSIAN X* 
ClliKISH I

Nesikankykite savęs skaus- 4 
mais, Beumatizmu, SausgčJe, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu į 
—raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kūno gyvybę 1 
ir dažnai ant patalo paguldo, i

CAPSICO COMPOUND mo 1 
stis lengvai prašalina yiršmi- fl 
notas ligas; mums šiandie dau- S 
gybe žmonių siunčia padėka- ffl 
vones pasveikę. Kaina 25c, 1 
per pačią 28c. 1

Justin Kulis 5 
3259 S. Halsted SI., ChieaRO, III. J

Knyga/ŠALTINIS SVEIKA- | 
TOS”, augalais gydyties, kai- Ž 
na 50c. I

HRIDGKPOBTO

SCI .AUGIEMS i
Akiniai aukso nuo fS.OO Ir •»- ■
K&čiau. Sid«l»ro rėmuosr nuo O-(K) ir X 
auj/Žčiau. Pritaikome akinius uld>k%. ■ 
Atminkit: Gaivom sopi•))»>*», nerviiko- X 
mus, akių r k audėjimas, uivilkinuMi ir ■ 
tt. yra s’iiiMaL įvairių Lyų, kuris gali, ■ 
Imti pr; kalintoi- >•< mi akinių pritalky- V 
mu. Btyrimas utdyką, jei perftti ta ■ 

> rkauds al is i j<>s raudonos, <al- 
tn xh n>pa, i matai, jei akis »11- fl
If po a, H<I- ikcii, o jieėkok pagelbov 
n aptiikoj, kur k u 1 \ icDbiji pritaikoma »- fl 
H k iiiiai urdyką Atmink, kad mes ko4-
P n.m . ai anl uoiam akinius ir kianki** ■

i i>m p< i ai p» d t nkain

. PAKLAUSKITE KITŲ 
®Ar teisingai K.

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

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides ir apielinkės lietuviai ge
rai žino c

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

g 12th St Tel Kedzle 8902 
K Paulina. Tel Western 15 
U 3514-16 W. 12th St., arti 
R St. Louis Ave. ir 1115-17 
R So. Paulina St., arti 12tb 
E St., Chicago. 111- 
g _________ ..

įkalnes au garsus veikėjai n 
Cbicagos lietuvių tarpo: adv 
K- Gugis ir p. M. Jurgelioniene

Harboriečiai oi\ 
kad pilnutėlė syetai 
likos, 
taiko

Praneša ir kviečia Komitetas

7 - pragas ir užims vielą. Dan
gus ir jiragaras yra visur arba 
gali būti.

Taigi žmonės dabar susiner
vavo ir nežino tų posmų. Ima 
jau protauti. Ar nevertėtų čia, 
ant žemės, tas pasidaryti, jeigu 
lik mes vietoj juodo, pasirink
tume baltą... Nes pas mus var
guolius, dirbant ir dirbant, vis-

I .šis puikus ir tvirtas Sek-
j! lyčios stalas parsiduos už

šitas puikus naujausios mados kuk- 
ninis pečius su angliais arba $E<J 
gesu kepamas ir verdamas ..

K
’ š^4pT

■<£§)~z A

iri u r 1
’IR1 J

r L

JIU/':'' ■

- ii

o

Akiniai aukso
KŠčian. Sidab
augŽčiau. Ih it
Atminkit:
mas, akių ski
tt j ra \ aisiaj
11 . f ) p >; <.'> 1 : i i
mu. Ištyrime

A skauda akii-t .1
fg va sopa, jei 1
į py 1a, > k i,, k i
f apl i< koj, k <i r j
J k iliitd ut <i> k ą
| ).:■ m k ; i-, i ai»1 1 i

i ;>in yri ai p)
j'.kspcrlht (iplihii

ba vaistų, at«)l-it
> metų. At dimd'.i

< k i n ndm ij u t ik (
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PASTABOS

Redakcijos Straipsniai

Turi mokėt plaukt

Reikės užpatentuot

Karo nei/šsivežė

skleidi

u z

Adv. Harry Weinberger

Mirties bausme A. M. Metelionis,

Redakcijos Atsakymai
ome nei vie

temas

Kares dovanos 
darbininkams.

Drg. A. Montvido prakalbų 
maršrutas po LSS. X Rajoną

First Lithuanian Daily in< America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

jis nepasa- 
ką jį butų 

k oriuose

Antrojo Internacionalo 
silpnumas.

MStekant platesnius tarpi 
M rankraščius taisyti ii 
M arba gražinami atgal 
M Ir išsiunčia krasos žen

“Campaign 
tgsiasi.

Į Mm* Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
toridiia NAUJIENŲ BENDROVE Ine

Kasdien, išskiriant ne d$ldieniu s

>us tarp eiluči 
r trumpinti.
1, iei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
□kielių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Oportunizmas, anarc 
ir sindiklaizmas.

HAUJIEINIOS
Liithiuiardfiao, Daily Hews

Aš jo paklausČiau, kaip pas 
jus, Lietuvoj, vadina tą vežimą, 
kurį žmogus stumia, ir tuir viso

^Visokiuose jų “nesusipra
timuose” su samdytojais, gi
nčai turės but tam tikrai i- 
steigto arbitracijos (trečių
jų) teismo išrišti. Arbitra
cijos teismo sprendimas pri
valomas tiek darbininkams 
tiek samdytojams.

Tai viena karės dovanėlė 
Amerikos* darbininkams/

Priverstinas tarnavimas

vesta rie vien tik šiam karės 
laikui; priverstinas karei
viavimas bukliu istatymda- 
vejų triksu padarytas nuo
latine įstaiga. • ,

Tai kita karės ir karinin
kų dovanėlė Amerikos dar
bininkams.

Menkų tebuvo įstatymų 
darbininkų teisėms ginti, 
dabar ir tie patįs šalin atide
dama. Dargi įstatymai prieš 
vaikų darbą panaikinama.

giau praktikuojama, nors vi
sur reikalaujama jos panai
kinimo. Bet vistik dar daug- 
yra mirties bausmės šalinin
kų — besilaikančių tos senos 
nuomonės, kad tokia bausmė 
tik galinti atgrąsinti žmogų 
nuo piktadarybės.

Žodžio laisvė karės 
metų.

Su social-šovinistais mes kai 
bam įvairiomis kalbomis, 
gina reikalus buržuazijos, 
gi giname reikalus proletar 
O “argumentas

branduolio 
sų uždaviniai slepiasi tame 
parodyti
dikalizmas tapo veidmainiu dar
bininkų klasei; jis taip-pat tapo 
buržuazijos bernu, kaip oportu
nizmas
sindįikalizmo ir anarchizmo dar 
didesnė. Oportunizmas bent pa
siliko ištikimas pats sau. Dau- 
gtftfias oportunistų dar toli prieš 
karą tą-pat kalbėjo, ką ir šian
dien kalba. O sindikalištai ir 
anarchistai suskaldė darbininkų 
judėjimą Prancūzijoj, Italijoj— 
vardan maištų, nepermaldauja
mos kovos su buržuazija, su mi- 
litarizmu, su karu -— dėlei to, 
kad dabar tapti tokiais voidmai- 
niaisr kaip kad nekurie bloges
niu niekingesni oportunistai.

Anarchistai ir sindikalistai 
viską padarė, kas yra galima re- 
voliucijinėj frazoj, »ir tuomi dar 
labiau akyse darbininkų sukom
promitavo revoliucijinius lozun
gus.

Prieš centrą visų-pirma, 
vardan 3-čio Internacionalo-

Prakalobs įvyks:
d., St. Louis, Mo 
E- St. Louis, 111. 
Collinsville, 111.

an’ces) ?
Atsakymas 

kaip “maiš 
įstatymuose 
mai, kur 1798 metais buvo iš
leisti prieš atėjimus ir maištus, 
pasibaigė tuojau dviem metam 
praslinkus
taip nepoputeriai, k$d jie buvo 
tiirtežasčią jiagl įfBdetaiiMa.toafci

merikos darbininkams.
0 tai tik dar pradžia. Dar 

vos keletas savaičių kaip ka
rė paskelbta, šios šalies or
ganizuotieji darbininkai ne
daug ką buvo pajiegę sau iš
sikovoti, dabar ir tuos pa
čius laimėjimus jie vieną pa
nkui kitą žudo.

Indomu betgi čia tai, kad 
šios šalies darbininkai ne ti
ktai neprotestuoja, kada jų 
teisės vis labiau ir labiau 
varžoma, kada juos vis skau
džiau pažebojama, bet dagi 
jų didžiausioji organizacija, 
Amerikos Darbo Federaci
ja, didžiumoj pritaria savo 
vadų, Gompersų ir klykos, 
besisėbravimui su aršiau
siais darbininkų klesos iš
naudotojais.

Menkai dar tesusipratę 
Amerikos darbininkai.

Beveik per - metus 
“Kova”, vadovaujama 
Kapsuko, mobilizavo LSS. 
jiegas prieš “Naujienas.” 
Kas sekė tą “prakilnų” dar
bą, tas žino jo metodus. Bu
vusia L. S. S. organo redak
torius vartojo tris kovos bu
dus prieš “Naujienas” ir 
prieš kitus nepatinkančius 
jam laikraščius: viena, jisai 
apšaukė juos neištikimais, 
ar net pavojingais, socializ
mui už tai, kad jie yra “pri
vatiniai”; antra, jisai sten
gėsi visaip diskredituot juos 
socialistų akyse, prikaišio
damas jiems “oportunizmą,” 
“social-patriotizmą,”' “bur- 
žuaziškumą” ir tt!; pagalios, 
trečia, jisai mėgindavo kriti- 
kuot jų poziciją, kovot argu
mentais. /

Užsisakomoji kaina:
goję — per išnešiotojus 12 
aWitSje. Pačtu siunčiant, 
je metams $6.00, pusei me-

Šitą “campaign” dabar tę
sia ir V. Kapsuko — nelabai 
tinkamas, kaip jisai pats da
vė suprast — “pavaduoto
jas.” Su argumentais pas

P. S. Į visus ištiso pasku
tinio “Kovos” numerio už
metimus “Naujienoms” gali
me atsakyt keliais žodžiais. 
“Kova” tvirtina, kad “Nau
jienos” patarusios remti 
Tuolaikinę Valdžią Rusijo
je, o “Kova” sakiusi, kad da
rbininkai turį stengties pa
imt ją į savo rankas. Dabar 
-gi faktai — naujos ministe
rijos suorganizavimas—pa
rodę, kad “Kovos” pozicija 
buvusi teisingesnė. “Kova,” 
taip pasakodama, papildo 
du iškreipimu: viena, ji iš
kreipia savo pirmesnę pozi
ciją^ nes Ji juk stojo už tai, 
kad Rusijos socialistai visai 
neremtų buržuazijos val-

dienų slepiasi ne tame, kad jie- 
grūdo” ir “sveiko 

sindikalizme. Mu
kai! 

dficial iškas sin-

Prieš oportunizmą ir prieš 
anarchizmą I Ir prieš “marksi- 
ninkų centrą” — visų-pirma! 
“Centras” visame laike Antraja
me Internacionale rėmė oportu- •
nizmą. Centras remia dabar 
social-šovinizmą. Kokią reak- 
cijinę rolę lošia kautskininkai, 
dabar ypatingai aiškiai parodė 
“longettemas” (Longe — tai 
prancūzų social-patriotas): ta 
kautskininkų srovė, ant prancū
ziškos dirvos, remianti šovinis
tus blogesnio plauko.

Atgal prie Markso! Ir varde 
to —- 3-čias Internacionalas!

(Iš rusų socialdemokratų 
“Zbornik (“Rinkinio”) Nr. 2).

Vertė Nevėžinskas.

Philadelphijoj išėjo plakatas, 
pavadintas “Mėnesiniu laikraš
čiu.” žinoma, popiera ir raša
las išrodo lig neva tai laikraštis, 
ir gal butų nieko sau, jeigu jo 
redaktoriaus šulė butų sveika.

Ačiū Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidento, S. Go- 
mperso, straipsniui “tarna
uti” darbininkų klesos rei
kalams, šios šalies darbinin
kams atimama, ar bent rū
pinamos atimti, ekonominės 
kovos teisės, teisės streikuo-

Sakoma tverti Trečią Interna
cionalą, bet klausimas, ar mes 
visai ir nuo visako atsisakome, 
kas tik buvo Antrajame Inter-, 
nacionale?

Uždavinys rcvėliucionierių- 
marksininku yra tas, kad parody 
ti kaip, bėgyje 25 m. gyvavimo 
Antrojo Internacionalo, jame 
kovojo du pamatiniai, viens-ki- 
tam skirtingi elementai — sro
vės: marksininkai ir oportunis
tai. Mes 'neatmetame visos is
torijos Antro Internacionalo. 
Mes neatsisakome nuo to, kas 
buvo jame marksininio. Nuo 
revoliucijinio marksizmo pabė
go eilė teoretikų ir “vadų”, nuo 
revoliucijinio marksizmo atsisa
kė Kautsldo šalininkai, visų ša
lių, oportunistai ir centras 
(Kautskio šalininkai) paskuti
niais metais gyvavimo Antro In
ternacionalo paėmė viršų ant 
marksininkų. Bet nežiūrint ant 
visa ko, rč^oliucijiųio marksiz
mo sriovė visuomet vadovavo 
Antrajame 1 
nuo jo mes ne 
nai minutai.

bankrutijo oportunizmas iš 
uos pusės, anarchizmas 
dikalizmas — iš kilos

dį “seditious”, ir jeigu konferen
cija jo vėl neįbruks, tai Suvie
nytose Valstijose nebus jokių 
“seditious” įstatymų.

Mano patarimas visiems kal
bėtojams butų toks, kad kalbė
dami viešai jie nurodinėtų reika
lingumą pakeisti kokius nors 
įstatymus, arba juos atšaukti. 
Visokiuose susirinkimuose, kur 
diskusuojama, pavyzdžiui, kon- 
skripcija, ir visokiuose tuo klau
simu rašiniuose turi but aiškiai 
pasisakoma, kad tas susirinki
mas yra laikomas, arba rašinys 
išleistas tikslu prašyti, kad kon
gresas atšauktų tokį ir tokį įsta- 
tymą.K. Tokie susirinkimai, kal
bos, arba literatūra, yra pilnai 
teisėti ir įstatymiškai negali but 
uždrausti.

kuriuo norėta duoti vyriausiam 
pačių viršininkui teises neleisti 
siuntinėti krasa nieko tokia, ka
me 
anarchistinio 
(anything c 
anarchistic o 
tcr). Laimė

džios ir statytų jos vietoje 
darbininkišką valdžią; ant
ra, ji iškreipia “Naujienų” 
mintį, nes musų dienraštis 
siūle ne apskritai remt laiki
nąją valdžią, o remti tiek, 
kiek ji pildo darbininkų rei
kalavimus? Keisčiausia, kad 
jau kartą prieš tokį šitos 
musų minties iškreipimą 
“Kovoje” mes aštriausiai 
protestavome, pavadindami 
jį melu. Vienok “Kova” ir 
vėl tvirtina savo. Sarmati- 
nimai į ją nedaro jokios veik
mės.

Visi kiti L.S.S. organo ra
šymai apie “Naujienas” ne
verti jokio atsakymo.

V1C- 

sin- 
Karas 

buvo didžiausiu smūgiu ir socia
lu niui. Bet iš kitos pusės, jis 
neša naudą darbininkų judėji
mui: jis padės palaidoti tuodu 
smtflkiai-buržuazišku priešgi- 
ningumu socializmo piktša- 
šius.

Kova musų su anarchizmu ir 
sindikaližmu turi būti nemažiau 
aštri, kaip kova su oportunizmu.

Kapsukas nota Išvažiavo,^vie
nok savo “karo” neišsivežė iš 
Kovos. Kasžin, ar jis jį užmir
šo, ar paaukavo Sąj ungai? Kiek 
pamenu, tai vienas kalbotyrys 
išaiškino, kad karas, tai ne lie
tuviškas žodis ir kito karo lietu
viai neturi, kai|r tik tą, kur va
dina kare.

mintis ir net padavinėt me
lagingas citatas.

žodžiu, tas kovojimo bū
das atnešė pilną “fiasco” Ka
psukui. “Vaisingesnį” buvo 
kiti du jo “mobilizacijos” 
darbo metodai: šukavimas 
apie “privatinius laikraš
čius” ir jų smerkimai. Ma
tydamas, kad šituodu meto
du turi geresnio pasisekimo, 
jisai vis uoliau ir uoliau var
tojo juodu. Paskutinėmis 
keliomis savaitėmis prieš jo 
išvažiavimą nepasirodydavo 
“Kovos” numerio, kur nebū
tų tilpę bent keleto paties 
redaktoriaus arba jo šalini
nkų straipsnių apie tai, kaip 
“suvaldyt” ir “numalšint” 
tuos “biznierius” fiš “privati
nių laikraščių”; nepasirodyk 
davo to numerio, kur nebū
tų pranešama kas-nors nau
ja tai apie “Naujenų” patai
kavimą buržuazijai, tai apie 
jų “Wilsono garbinimą,” tai 
apie kokius-nors kitus “nu
sidėjimus.” Prieš-pat aplei- 
siant vietą L.S.S. organo re
dakcijoje tas “nenuilstantis 
kovotojas” paleido į “Nau
jienų” redaktoriaus veidą 
net purvinu intarimu delei 
Z. Aleksos.

Terme of SubacrlptloM!
Im Chicago, by carriers, per week. 

12 cents. By mail one year, 96.00; 
six months, $3.50.

Ontatde Chicago, by mail, on®
year.............. . ............  |l.00

Six months.....................     .. 13.00
Three months .............  91.75
Canada, one year .................96.00

European countries, 1 year .. 97.00

Vienas didžiulių Chicagos 
kapitalistinų laikraščių, kal
bėdamas apie svarstomąjį 
Illinois legislaturoj bilių, tai
pjau sako: jei busianti mir
ties bausmė panaikinta, tai 
kaip busią su piktadariais, 
kur kartais del kelių centų 
nekaltą žmogų užmuša? Ar 
jie neužsipelną kartuvių, ir 
kuo žmogžudas nuo -pikto 
darbo atgrąsinti?

Tasai kapitalistų laikraš
tis susirūpinęs tik piktada
riais, kur “del kelių centų ne
kaltą žmogų užmušą”. Jis 
nieko nesako apie tuos pik
tadarius, kur ne del kelių 

centų ir ne vieną nekaltą 
žmogų, bet del milionų žudo 
šimtus ir tūkstančius nekal
tų žmonių — darbininkų, — 
nesveikose darbo vietose ir 
badmirio algomis.

Naujanija taipgi nesnaudžian
ti. Ji jau pasistačiusi barika
das ir išsikasusi tranšėjas po 
miestu Pabraižiškiais ir laukia 
pirmos ugnies. '

‘Sako Laisvaniją rems Kova- 
hija, o Naujau i ją — Keleivanija.

(Iš oficialių šaltiųių patyriau, 
kad tie gandai nepamatuoti. — 
Past. Red.)

areštuoti dagi pohcistą sugavę; 
jį kriminaliame prasižengime 
kiek policistas turi teisės areš 
tuoti pilietį. Kad aišh 
kius, dalykas toks: ka 7 J

liečiai nenori užsiimti 
priedermių pildymu, tai jie tani 
tikslui samdosi poliristus; bet 
tuo jie visai nepadm 
savo viešpačiais ir 
jiems daugiau nekai 
turi teisių užkabinę!
žm'ones ir jiems kuo nors kliu 
dyti. - M i 1 \v. Leader.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei mėty .......................... $3.00
Prims mėnesiams..................gi.75

Bern mėnesiam .................. $1.00
ladoje, metams .............. $6.00
•opoje, metams .. . . ........ $7.00

Sakau tik, nespėk ką nors 
naujesnio išrasti, tai žiūrėk, kits 
ir naudojasi tuo. Kad ir mano 
eiles “Oi tos dūdos, tie dudo- 
riai”, taip Laisvei nepatiko, kad 
net sli Saulės eilėmis sulygino 
(turbūt, kad ne Laisvei pasiun
čiau), o už styliaus tik capt, pati 
Laisvė ir nusitvėrė ir gieda 41- 
mam numeryj.

Dėdė Samas siunčia Franci 
jon 500,000 savo sūnų. Jeigi 
bus geri svimeriai, tai pasiek; 
Franciją, bet jei ne???...*

nors išdavi n go, 
ar maištingo 
a treasonable, 

seditious chėrac- 
dar, kad atstovų 
iš to biliaus žo-

inan privačiuose 
va renio (warrant 
šus susirinkimus 
laikomi privačioj 
toj; ji neturi 
sirinkimų gs 
žmogui kalbėti, 1 
ko ką-nors tokia, už 
galima skųsti. Kai 
miestuose yra tokių patvarky
mų, reikalaujančių, kad žmonės, 
norėdami laikyti viešą susirinki^ 
mą, pirma gautų tam tikrą lei
dimą (“permitą”). Tokios tai
syklės turi but pildomos, betgi 
policija neturi tegalės teisės at
sisakyti ir “permito” neduoti. 
Policija taipgi neturi jokios tei
sės stabdyti dalinimą
mą literatūros ar tai gatvėse, ^r 
susirinkimuose.

Kai kuriuose miestuose yra lo
kių patvarkymų, kuriais drau
džiama mėtyti popieras (pleka- 
tus etc.) gatvėse. Jeigu tokios 
literatūros dalintojas duodh kam 
popierą, ar pluoštą popierų, ir 
tasai numeta ją gatvėj, tai pra
sikalsta tas, kas numetė, o ne 
tas, kas dalino. (Žr. People vs. 
Samuel W. Simpson, court of 
general sessions, New York; 
Judge Joseph E., Mullgueen, Jan. 
5, 1915; City of Philadelphia vs. 
Brabender, 51 Atl. 374; People 
vs. Armstrong, 73 Mich. 288).

William J. Gaynor, New Yor- 
ko augščiausiojo teismo teisėjas, 
byloj Murphy vs. Snitzpan, 15

mes- 
*iato.

Grumbacli’o 
priparodymui, 

kaip mums reikalingas aišku
mas tėvynės klausimo gynimo. 
Jis parodo, kaip butų pragaiš- 

pa s i gailėjimo 
duoti sočial-šovinistų viliugys- 
tėms del supratimo “tėvynės gy
nimo”, taip nedaleistina butų 
skelbti apie atsakymą 
visuose laikuose, nežiūrint 
rakterio karo konflikto.

Chicagos kunigai rengiasi pra
dėti agitaciją, kad žmonės imtų 
valdžios bondus, išleistus kares 
jmskplgt. Vadinau, ir dievo 

prfei4 Vį

Silpnumas Antro Internacio 
nalo netame yra, kad jis abel 
pripažino principą tėvynės gyni
mo. Nacionalistiniams karams

■ '»■

tas. principas, buvo teisingas. 
Dėlei galimų karų, apie kuriuos 
nes augščiau kalbėjom, tas prin
cipas ^pasilieka 'tpi^įpgas ir. da-

Policija neturi jokios teisės 
spėkos pagalba kliudyti pilie
čiams; ji gali tik areštuoti 
padarytą piktą darbą- Bet po
licija perdaug tankiai jau daro 
kaip lik priešingai. Šitoks poli
cijos darbas neleistinas nei vie
noj laisvoj šalyj pasaulyj, iš
skiriant tik kuriuos-nckuriuos 
musų didžiulius miestus, bet ir 
čia panašus dalykai ilgiau nebe
gali but toleruojami (pakenčia
mi). Pilietis turi tiek pat teisės

” 29 d
” 30 d
” 31 d. Maryville, Ill.

Birželio 1 d., Livingston
” 2 d., Benld, Ill.

3 d. Springfield, 111
” 4 d., Domsville, III

5 d.. Johnston Cit v

rinkimuose?
Atsakymas: — Policija neturi 

teisės jeiti susirinkimam, laiko- 
namuose, be 
ir ardvti vie- 
ar jie butų 

ir viešoj vie- 
teisės stabdyti su

sideda prie karės. Būtent: L 
svanija pertraukė diplomatini 
ryšius su Naujanija- Sakon 
kad Laisvanija atidarysianti p 
mą ugnį iš Margaminlijos tv

galima, dar prasčiau. Bet 
užtai diskreditavimo meto
du, kuris buvo taip “pasek
mingai” iki šiol išbandytas, 
jisai naudojasi apsčiai. Ta
me jam uoliai gelbsti dabar 
ir “Laisvė” ir visa V. Kap
suko sumobilizuotoji “inter
nacionalistų” armija. Ne
gana to, kad jie per dviejų 
laikraščių špaltas varo 
“straipsnius” prieš musų 
dienraštį, bet da ir gamina 
“papeikimo rezoliucijas,” 
kurias skelbia L.S.S. organi
zacijų vardu, — užmiršdami, 
kad tuo budu jie kiša nosį ne 
į savo reikalą, kadangi “Na
ujienos” juk yra “privati
nis”, ne L.S.S. kontroliuoja
mas, laikraštis! v

Jeigu šitas “darbas” su
teikia jiems pasitenkinimo, 
tai lai jie sau juo ir džiau
giasi. Į lenktynes su jais jų 
keliu mes neisime; bet žiūrė
dami į tai, kaip jie “darbuo
jasi,” mes pasimokinsime 
šio-to — būtent: geriau pa
žinsime tuos žmones, ku
riuos pirma turėjome progos 
mat> t tik iš vienos "draugi
škos”, pusės. Pirmiaus 
mums rodėsi, kad mes jau 
gerai žinome, kas yra Kap
sukas, Pruseika, Vidikas ir 
daugelis kitų “bendramin
čių.” Naujas patyrimas te- 
čiaus parodė, kad mes kly
dome, ir mums dabar yra 
labai indomu matyt, kas jie 
per vieni kitokioje šviesoje.

Nenusigąskite, vyručiai! 
Čia nėra nė “pamokslas,” nė 
“kandžiojimas,” nė paslėp
tas grąsinimas. Nors mes 
kiekvienoje valandoje galė
tume parodyt publikai “an
trą pusę medalio,” bet to ne
darysime. Ir kokiam galui ? 
Žinojimas yra ne tam, kad 
juo girties prieš publiką 
(arba piktinti ją), bet kad 
pasinaudoti ją gyvenime.

Ir iš visos polemikos su 
musu “internacionalistais” S
'tas “praktiškas patyrimas” 
tai bus vienintelis pozityvia 
mums vaisius, — išimant 
gal dar tą, kad ji labiau sur 
stiprino mus toje pozicijoje, 
kurią “Nąujieaos” gynė vi-

Klausimas: Kas tai yra “maiš 
įga kalba” (seditious utter

Paskutinis L.S.S. organo 
kovos būdas buvo mažiausia 
pasekmingas. Kiekvienas 
bent truputį bešališkas ir 
mokąs protauti žmogus tu
rėjo matyt, kad V. Kapsuko 
argumentai yra labai men
kos vertės. “Naujienos!” 
juos visus sumuse i dulkes, 
ir smarkusis musų dienraš
čio atakuotojas priėjo prie 
To, kad, išgelbėjimui savo 
“hųtoriteto” prieš “Kovos” 

ojus, įsityžo sistema- 
kraipyt ‘ "*N«u^enų*’’suotnet.

Hinois legislaturoj dabar 
svarstoma įstatymų suma- 
hymas apie mirties bausmės 
panaikinimą.

Mirties bausmė—viena iš 
daugelio barbarybės lieka
ną, kur akis už akį, dantis už 
dantį ir galva už 'galvą buvo 
doros prisakymas. Ir Sian-

St beyęik^,^, 
ardau- tišk

Silpnumas Antro Internacio
nalo yra tame, kad jis nepasakė 
aiškiai ir teisingai 
nacionalistinių karų tėvynės gy
nimas teisus ir reikalingas; 
gadynėj imperialistinių karų — 
neminėk sakinio “tėvynės gyni
mas” imperialistiniame kare.”

Žuvimas Antro Internacionalo 
slepiasi tame, kad Jopportuniz- 
mas spėkos šaltiniais —• apie ku
riuos nevieta čia kalbėti —paė
mė jame viršų ir be kliūčių, ir 
be pasipriešinimo, patraukė An
tro Internacionalo svarbesnes 
partijas buržuazijos politikai, 
kuri užsiinteresavus tuomi, kad 
pragaištingus imperialistinius 
karus žmonėms parodyti teisin
gais ir progresyviais...

Marksininkai ir 1 
oportunistai.

Tokio dalyko, 
kalba”, niusų 

visai nėra. Istatv-

7 d., Royalton, 111.
S d«; W. Frankfort. III. 
J d., Benton, III.
10 d., Westville. Ill,
11 d., Rockford. Ui. 
virsiu inetų vietų drau- 
istengkite iš savo puses 
ulimais budais padaryki 
i’ntą pasekmingu.
se maršruto reikaluose, 
ai: apgarsinimų ir t.p.
laukit. kreipkitės pas

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, llh
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ir me

Vertė K. A

Paskutinis Gasiniy
Pigumas pirma negu prieš

ma

4.49 !

Kaina

Tel. Armitage 984
ui;ii

žmogui

APTIEKA

Kaina 15c

Nemokėk manChicago, UI

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedaliomis:(9 ryto iki piety.

Man paga
pats nežinau

Aš įėjau jos kambarin. < 
liai sėdėjo. Bet ji neverkė

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

TKISINCIAU8IA IB OBBIAUSIA 
LIKTUVHKA

SntaiaiiM receptu »n dUUHatuta atydtft, r 
Meiiarimt, ar tie receptai Lietuve# ar M 
Amerlkoe daktaru. Tai vienatinė lie- M 

ttrrUDka aptieka Beetene ir MaeraekM- E 
eetta valai I jo j. Gyduolių galit gani ko- 0 
klos tik paaaulyj yra vartejamoM. Ga- < 
lit reikalaut per laUlkua, 0 a£ prlal«- K 
alų per expreap. ■ v

Kf didlttuslciiK y
Aptlekorins ir navininkas M

'SOUTH BOSTON, MASS. g

jos ranką ir, nieko ne
ilgai žiurėjau į akis 

Nulei- 
manęs

O! (jis šnabžda pradėjo kal
bėti), — ar tu žinai, ką reiškia 
prisirišti prie žmogaus... dieną 
ir naktį tik svajoti apie jį, o pas
kui slankioti, slankioti, kaip 
šešėlis...

aš ištarsiu tą vardą. Aš busiu 
geras jai. (Savo balsu jis lyg 
norėjo parodyti, kaip geras jis 
bus). Aš busiu taip malonus, — 
o, jai bus gerai! Niekuomet aš 
neišmetinėsiu jai, niekuomet.

Mintis, kad tie gražus plaukai 
dengia kito galvą..-, aš nežinau 
kieno, kieno... kad jis glamonė
ja, bučiuoja ją...

ir leiskit X-Hay paša- 
e apie priežastį jųsų 

Nėra svarbesnio dalyko pašau- 
'1, ir jus taip ilgai ne

su raskit tikra-

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas. ’ ? »

TAIGI NELEISK »1.00 BTOVtTI 
TARPE JVS IR SVEIKATOS 

-—ATEIK-----
PASITEIRAUK

2121 N. Western Ave 
Chicago, Ill.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

TURINYS:
Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck. .
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba” 
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas” 
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

tam rankas, nieko nesakydami 
vienas kitam.

(Bits daugiau).

is... mačiau 
miegojo, ma- 
.. Aš priėjau 
n veiduose...

paėmiau
sakydamas

Ji, tarytum, susigėdo.
do akis ir nepabūčiavo

Tatai pasikartodavo kiekvie
ną vakarą. Jos akyse nebesi

KUO YRA GYVENIMAS?
Du tūkstančiai metų atgal ge 

riausias atsakymas į šitą nakla 
usimą buvo duotas romėnų, ku 
rie sakė: “Gyvenimu yra ne til 
gyvenimas, bet ir geros sveika 
tos turėjimas.” (Non ost vive

Jis sugriebė savo galvą. — A: 
iš proto kraustąus!

Paskui jis nuleido galvą ir pa

šis didelis Matrasas, padarytas 
iš geriausio balto veiloko ir ge
riausio apvalkalo. Kitos sankro
vos parduoda juos po $g* O C! 
$9, musų kaina ..............

Sėdėjova prie stalo priešais 
viena? kitą,. Jokios kalbos. O- 
ras, tarytum, buvo pilnas atsi
minimų apie bučkius. Bet ma
nyj jie virsdavo į žaizdas.

Nuo juros putė vėjalis. Man 
pradėjo rodyties, kad aš matau 
jį, kad aš stoviu ant bedugnės 
krašto.

Aš atsikėliau ir uždariau lan-

DR. C. R. LAYTON
14 So. Halsted SU arti Madison SU sekantis prie Mid 
Bank Building. Viaas 2-ras augštas.

City 
Chicago.

Ši tikro ąžuolo Komoda su sto 
ru veidrodžio stiklu, apskritas a 
kortuotas, kitos sankrovos par 
duoda 'jas po $15.00, 
musų kaina.......................

kokia tai spėka, tarytum, norė
jo sudraskyti mane į dalis.

Pasitaikydavo taip, kad aš sė
džiu ir skaitau, o ji čia pat, kam
baryj, ir aš nepastebiu jos.

Pasitaikydavo ir taip, kadI 
mudu nekalbėdavo va ištisas 
dienas, bet susitikusiu karido-

šis Didelis 
k), tikra skūra 
vose po $85, musų kaina šiame išpardavime

ksiro, nevartok tokių sutrumpi-Į 
nimų, kaip .‘Kartusis Vynas” nes 
jis nėra gėralu, jis yra vaistu ir

tarytum, grąsindamas).
O, ne... tau to nesužinoti. Ga

li būti, aš surasiu ją, ir tuosyk

J Aš palikau vienas. Neužilgo 
nugirdau verksmą. Atidariau 
langą, bet viskas nutilo.

Aš vėl atsisėdau. Verksmas 
išnau j o a tsika r toj o.

Man rodėsi, kad tai verkia ji
nai.

| JOSEPH C. WOLON
K LIETUVIS ADVOKATAS A
S Ruimas 902-904 National Life Bldg., w 
f 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. J 
F Tel. Central 6390-6391. Atdara: U tar- & 
| įlinko, ketverga ir subatos vakarais nuo W

6 iki 8 vai, vakare, po numeriu: 4*
£ 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, HL £ 

Tel. Humboldt 97.

Dello, patėmykite: Šis yra Standard Eclipse Composite, 
No. 477, baltu porcelinu* palivotas, kaip rodo paveik
slas ir su pilnu pavyzdingu įrengimu,'pats užsidega. 
Pastatoma, suvienijama, atskiriama be mokesčio — ži
noma. Pamatyk jį šiandien, vidurmiesčio arba skyrių 
sankrovose.

Telefonuokite, ateikite arba rašykite del “The 
Low Cost of Cooking” (Pigios virimo išlaidos, 
p-nios Helen Ragles, naminio mokslo žinovės. 
Tas pagelbės jums sumažini pragyvenimo lėšas.

PEOPLES GAS LIGHT & COKE COMPANY 
Telephone Wabash 6000

J. J. STASULANIS
✓ '■ ( , ' t

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

Užlaikau įvairius muzika- 
liŠktis instrumentus—naujus 
dirbu ir senus taisau.
ų Turiu geriausi patyrimą perdirba
U iš seno, prasto smuiko ( naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas, 

praktikavęs 37 metus 
k tą darbą*'
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tek Drover 6737.
• CHICAGO, ILL.

geriamose valstijose 
$1.00, Aptiekosc.

Trinerio Linimentas suteikia 
greitas ir tikras pasekmes puo 
ra malu, neuralgijos, susižeidus 
ir 1.1. Kainą 25 ir 50c. aptieko- 
se, 35 ir 60c k rasa. Jos Triner, 
Mfg. Chemist, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

(Apgarsinimas).

Bet tai nieko negelbėjo. At- 
penč, nuo to pasidarė dar blo
giau. Tik ji sėdėjo, o man rodė
si, kad kambaryj buvo ir tas as
muo, kurį aš apgaudinėjau. Jo 
veidus buvo perkreiptas.

Pirmu kartu (linktelėjo man

puolė. (Pirma jis niekuomet 
nekalbėdavo apie “ją”)... Mano 
dirbamasis kambarys uždary
tas.’ Aš niekuomet neužeinu... 
Vakarais aš cinu prošalį... daug 
kariu cinu... Bet vidun nedrį
stu eiti.... Nedrįstu...

Vieną naktį aš priėjau prie 
š lovos... 
uolio... Aš

J ą vakarą as išvažiavau na
mo. Bet aš bijojau susitikti su

is Širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta 
St Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnjjl Gyvenimu.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmes.
Padrąsinimas.

"X Kaina 15c. ’ I

kuomet nekvaršindavo manęs:
Jinai bloga moteris.-
Tuo pačiu laiku aš pajutau 

jos ranką. Ji nejučiomis prisi
artino prie manęs.

Ji. buvo išbalusi, kai drobė.
Aš negalėjau kalbėti, 

pūliai kratė mane.
Jinai man svetima.
Ji pastovėjo valandėlę 

kui tylutėliai išėjo iš kambario 
Aš girdėjau, kaip ji uždare iš 
lengvo duris. Girdėjau jos žin
gsnius koridoriuj. Girdėjau 
kaip atsidarė jos kambario du

Kurie ' ei 
u < •. į i; i *. 111; i u < i i 
t; t i I u i m 11; m i 
ii tinklu rišlią 
(h u g expel tų iih;i 
.1 ris m busite pi i vei 
du k irk viriuiiit 
luoi e) < j šioji' ;i 
:i) jie gali but

DR. J. VAN PAING
Vyrą Chroniškos Ligos

I 1< b f ► ihb n IHiipnnzi. ii (iyilyniLW 
SpecialiKka medicina nuo 

užnuodijamo kraujo
Va >><l«ii »i<it n Medegft Sinptoni LIj?ojh

2221 S. KEDZ1E AVĖ. 
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1—3 po pietų; 7...-9 vak.

mm 
na visą sistemą. Ve 
nerio Amerikoninis 
Vyno Eliksiras yra 
vaisiu nuo nevirškinimo, vidų 
riii užkietėjimo, galvos skaudė

nnhino, pamiegos stipnimo ir gyvumo Jųmį širdii
lijH’iiiiio, žriikl.'ii, kmic jutrudu st;rigi;j uiiiii
jus pirm Įniko senstate. Mano kraujo
tuokart galima Ims jums tikrai patarti

i k u i 
t rmmmicijjj

mm
isli gydyti

i srigmičium vynu ir 
ipi< liukėic progų žinoti, 
t išgydyti. Aš tlirCJau 

daug metų patarimu pasekmingo gydy
mo pilvo, kepeni), plaučių, inkstų ir 
pustės klintį*-, reumatizmu, dusulį, 
kraujo ii odos ligas, katarų, akių, au
šo, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo klintyse, taipgi prjvatjŠkų vyrų ir 
motery ligų.

.leigii jus turite galvos skaudėjimu, 
silpnų nugarų, apsvaigimų, prietvar#, 
atsiraugėjimų pažų, skausmus pilve, 
murmėjimų žaluose, nustojima apeti
to, nuovargį, nusidėvėjimų, pajautimu 
nerviškumų, ii palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but Žinoma.

norite greitai pasveikt,

Kuomet aš pri
eidavau prie jos, ji pradėdavo 

(Paskui jojrebėti, lyg bijodamos manęs.

atsikėliau iš savo
slinkau gatvėn:
miestsargį, kuris
čiau girtą moterį
prie (Purų... T
Lavonas mano gyvenimo
no gyvenimo lavonas... lavonas 
lavonas...

“N A U J I E N O S”
1840 S. Halsted St., .Chicago, Ill

no bile ligos jus turite žinoti didumų ir būdų ligos ir kekių, km du 
įtorijos metodas, tokias kaip bandymų kraujo spaudimo, mikrosl 

į jųsų negalės.

S A H U D M. D. 
r.iisiih m lojus ji ('hirt»r*as 
alifst.-s' Motei n’K ų, VyH*Vų ir 
lAlų. tiiipr'i Chroii lėky 
i. ■ A f; J57 S M i) w n i > V «•* Are
IDOS: 8JUO Iki 16 išryto;

N<-i I L A v< . h >i tol>H f ys 20$ 
(J jV i 11 b 7:30 it i V vBka.ro.
1 1 EWr * dBte » i Įrdl

škinimo sveikatos nėra. Trine
rio Amerikoninis Karčiojo Vy
no Eliksiras pagelbsti virškini- 

išvalo vidurius ir sustipri- 
delko Tri- 

Karčiojo

aš neapkenčiu 
balsas pasidarė labai, liūdnas). 
Aš einu į parką, žiuriu į jos 
kūdikį. Perku jam saldainių. 
Tai jos dalis. Glostau vaiko 
plaukus... Vieną vienintelį kar
tą...1 toli, toli.., aš. pamačiau dra
bužius, —- tik jinai taip vaikš
čioja, —- jinai užsisuko už kam
po, — aš vi jaus, — ji pasislėpė.

Ar žinai, kaip ją vadina? Ar

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Mudihmi St., Chicago, HI.

žusiu... žmones (jis apsidairė 
aplinkui)... žmonės... aš vaikš
čioju tarp jų dėlto, kad neap
kenčiu (jis paaui

Aš neapkenčiu 
dantis ir atidžiai pažiurėjo man 
į akis. Jo žvilgsnyj matėsi to
kia šviesa, kuri rubežiavosi su 
beprotyste) neapkenčiu... aš ne
apkenčiu lai, ko aš negaliu ma 
tyli, kas slankioja aplink manęs, 
ko aš negaliu sugriebti, su kuo

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėk it man 
nė cėnto. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums misi 
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturaliŠką stovį, ir visai praša
lina..visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kimo, jus neturė
tumėt praleisti to stębėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite fim- 
jaus pirm negu šis spiečiai i s paaukavi- 
mas užsibaigs — 
kyti tikrą teisyb 
ligos. F" 
lyje del jus žinoti 
Žinote. Bukit atsargus. 
ją savo negalės priežastį, ir .sutaupyki 
te, galima, mėnesius bereikalingų ken 
tėjimiL svarbių komplikacijų, ar dar 
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieSkoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergsti- 
atsineŠkit Šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Hay ir dakhuiskos egzaminacijos už $1.00.

NE ATIDĖLIOK, ATEIK TUOJ AUS.

m );dr B uusimi- 
did< Ic aul a. T'ik- 

. suteiksiu X Hay
SL00,

00 iki 110.00.
duo-

NAUJIENOS
40 S. Halsted Street, -C

19; h r f 9 3 (i ,(S i h rh i H n h-9 cd S Ir ee t
2-ros durjs į žiemius iiuo 20-tos gatvės 

kjkmidai, Uivonm, Pei
Grynais pinigaisarba lengvais išmokėjin

Ateikite j sankrovą, kur jus galite užsimokėti savo gas-bila 
Ateikite Į sankrovą, kur yra raudonos žymės languosi 
Ateikite į sankrovą, kur jus galite gauti didžiausią p 

ir pigiausias kainas už grynus pinigus arba išmokėjimų
Nesiduokit apgauti mažoms sankrovoms, kurios g

rodyti keletą šmotų senų rakandų. g
Čia yra keletas specialių del Seredos ir visos sekau 

tčs. Sulyginkite kainas su mažų sankrovų kainomis ir j 
kiek daug jus sutaupysite.

MES supirkoine keletą extra prikrautu ktirų parody
tų pečių, pirma pirmo pakilimo išdirbyslės kainų, 
del to, kad jie parodė didelį užgaiiėdinimą. Todėl pigi 

kaina iki bus galima jų gauti.
Išdirbystės kainos vis kįla augštyn. Kuomet dabar pe
čiai parduodama, musų kainos kįla augštyn. Taigi yra 
proga perkeisti seną pečių (anglių arba geso). Dabar 
mes sutaupysime abu, išlaidas už pečių ir šilumą del to, 
kad Gesas nepabrango. Už $31.0(1 (lengvais išmokėji
mais) pečius kaip parodytas viršuj yra $4 pigesnis pa
prastos kainps ir yra—

______ $12.00 arba $15.00 pigesnis, negu jus______ 
turėtumėte mokėti už šiuos keletą mėnesiu

I ■ ■■
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Sveikatos Skyrius

Decoration Dienoje

Visa Diena.

me

žole yra žalia ir švelni, žiedai pradeda skleisti ir
kvepėti

Kapitalas ir perviršis: $6O0,0ttJS

TURĖKITE

Chicago Surface Lines

Citizens State BankZavejančios Sliubi
MELUOSE PARK, ILLnesSuknes po $19.75
Bankas prie kampo

Alena

1709 So. Halsted St

Kompetentis
N

ki Lietuviai

6 mene 
skirstą 

vandens

Valgomojo Kam 
bario Setas už $59

i pM« U 
kny.

j>ert1- 
i, kad 
('URA 

plau- 
skotes

Visa Sankrova Bus Uždaryta 
Seredoje,

: i p^«
>:<S I

SKYRIUS 
extra serge 
dviem ar trim knypkiais 
kvienam žmogui, kaip 
riems 
$22.50 ir $25, po

inguma 
I louse

žiemių, Vakarų ir Pietų puses Chicagos Par 
kai pradeda dabar pasirodyti visame savo gražu

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Pardavėjai pa 

tarnaus jums 

visuose sky
riuose musų 
Sankrovos.

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

Puikiausi modeliai šliubinių 
suknių. Pasiūti iš puikios rųšies 
Satin Messaline arba Crepe de

Miesto Ofisas:
127 B. DEW0RN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg. 
Telephone Central 4411

ba da geriau tegul aptiekorius 
į vieną bonką įpila unsiją gly
cerines ir unsiją rožių vandens

!><>»
psaupjis par-

p lai

1739 8. HALSTED ST., CHICAGO. 
Ant antrą lubų.

Sį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skaL I
Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 

' * J * _ •*
gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų, 

i tįsimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J.

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

Medžiai apsidengę žiedais, vėsios žaidimo vie
tos puikiausiame stovyje ir gatavos žmonių naudo
jimuisi; žvėrys Zoologiškame darže išleisti j lauko 
pusę kvėpuoja oru.

Suteikite vaikam sveikų naudą, ilgai lauktų ma 
lonumą, žaisti parkuose.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

Paviršutiniai karai nuveš jus j bile parką Chi 
cagos už nikelj.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

Chine, papuošta puošniais kvar- 
batkais, plačiais diržais. Sejonai 
piešti tunikos stailės. Mieros 36

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave^ 
ir 48-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergaif fap 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Namų Ofisas:
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų)
Telephone Drover 1310..

Naujienų Skaitytojas, Chicago, 
klausia:

Aš ibiednas žmogus praleidau 
pinigus daktarams ir jokios pa
gelbės neapturėjau. Mano mo
teris serga mirštama liga (prie
puolis, epilepsija 
Pirmiau :
bar dažniau. Man labai vargu 
yra ir nežinau kas daryti. Gal 
galėtumėte paaiškinti per straip-

Jeigu jūsų gatvekaris neina tiesiai į Parką,, rei 
kalaukite transferio. Jis yra duodamas dykai.

Red. Pastaba. ___ , . - , -
tytojus kviečiame kuopląčiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
naviriiu. P * . P ’ . ’ * ’ p” ’
D r. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų 
Kreipianties į ji klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, Ill.

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

Krohlcr Lova Daven 
ports $28.50

Baigusi Akušerijos Ko 
Ūkavusi. Pennsylyanij 
Phlladelphijoj 
Ja prie gimdymo 
visokiose ligose moterims Ir margi 
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai* r* 
ci-'kid, lenkiškai ir MavokiŠkaL

giau skystų valgių: zupių, pieno, 
vaisių. Greitu laiku parašysiu 
straipsneli apie ta liga, tai tam-

Vyrams Mėlynos Serges Siutai
Specialiai apkainuota

Mėlynos serges Siutai iŠsižiuri geriau po ii 
go dėvėjimo, negu kokie kiti siutai ir kai 
nos yra trečdaliu pigesnės negu paprastai

7 Šmotų valgomojo kam
bario setas, William and 
Mary stailės. Tikro ą- 
žuolo, kortuotai pjaus
tyto, nusmilkytai arba 
Jacobean nudirbtas. Krė 
šiai augŠtais užpakaliais 
ir minkštomis $EQ 
sėdynėmis ....

Lengvi Išmokėjimai.

prie (M- 
j XI jos 
nuo laik®

- i a aav«.

yru gydyme paslaptingų vyrų ir motei v ligų 
j ir moterų yra gydomos su dideliu pasisuki 

Ligos PŪSLES, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SK U 
PATARIMAI DYKAI.

tai gali
tikro sųįrimo kūne.

4. Tame nieko
Stiprink savo valią

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

dokumentus ir pop teras.

D r*. Renter
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS 
Mano speciališkumas ;
Chroniškos ligos vyrų 
mu.
ROS

Užsisenėjusios I ig<>s, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.

Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

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

A. Vidikas 
ilgai prak- 

lospltalėse ir 
P it .-i e k m Ingai pat a r iuii 

Uždyką duodu rod»i 
oterims

HALUTARA8 CHEMICAį 
I Žolėn nuo visokių
’ P. J. BALTRENA

Tel. Canal 6417

gauti?
6. Kodėl miegant kūnas kar

tais trūkčioja?
Atsakymai:

1. Taip.
2. Nevisuomet.
3. Tai yra kokia nors nervų 

liga bei abelnas silpnumas
tiktai dpi

Puiki Davenport dieną ir pa
ranki lova naktyj. Paprastai 
ištiesiama į didelės mieros 
lova. Labai gražus tikro ą- 
žuolo rėmai ir apmušta juo
da arba spaniška $J)O lįO 
Bonton skūra, po

Lengvi Išmokėjimai.

J. Bogucanskių klausia:
1. Ar sveika gerti pasukos 

(buttermilk) ?
2. Ar nuo pašukų viduriai 

pasiliuosuoja?
3. Kas gali būti, kad važiuo

jant gatvekariu dažnai galva 
skauda?

4. Aš mėgstu ant biliardo lošt, 
bet iš pirmo nepasisekimo pra
deda labai galva skaudėti ir kū
nas virpa. Ar tas pavojinga?

5. Ar tiesa, kad nuo vargin
go atsigulimo galima džiovą

yra
mas
eina į aptiekę ir nusipirka vieną 
unsiją glycerines ir vieną un
siją rožių vandens (rose water) 
ir sumaišius vienoje bonkoje

Knn mane išgelbėjo nuo varginančią ittvųT 
Batutams Bitteris. AS per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
tinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo .... atsiliepdavo skilvyj
skausmai, rėžimus, gurglmas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur nfi negavau pagolbos del savo sveikatos. 
Bet kada »iS pradėjau reikalauti Salutams JJit- 
teris ir Sulutaras, Rogulaatrla, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius M 
savo paveikslą nebegaliu'' pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KaŲ. 
na $1.00. Galima gauti geresniuoso saliunuo- 
nu lt- aptiėkose, o kur negali gaut, kreipkis j t

INSTITUTION 
dorumų.
. PROF.

Į Chicago, III.

Ar ragavai Amerikoje čysto 
medaus? Jei ne, tai netiktai 
paragauti, ale ir pavalgyti 
gali. Tikrai gero medaus— 
nuo farmų Chicagoje gali 
gauti šiose vietose:

1208 Noble St., arti Division ir 2214 W. 23rd Bl., Chicago, III. 
o kitur kas pareikalaus, tai gali gaut kiek nori, jei užsimokės ex- 
preso kaštus. 5 svarų viedrukas medaus, be prisiuntinio tik $1.00.

Norintieji pirkt formą, rašykite arb'a ateikite į Valinsko spaus
tuvę, 2214 W. 23rd Place, čia aš busiu kožn?} Subatų iki 7 vai. vak.

M. Walencius

AŠ duodu kainas už 
palai navimų pagal jų 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tnojans rasakile 
man. Kjdhama pas 
mane lietuviškai ir Jen 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliom ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 pų pietų.

M****** il»W VMII

nugalima suprasti kas yra su 
tamstos akims. Bene bus tra
choma. Nemačius Vienok ne
galima pasakyti. Tamstai reikia 
nueiti pas okulistą arba šiaip 
pas gerą gydytoją. Rodos 
Grand Rapids-e yra miesto akių 
klinika, kur dykai gydoma. 
Pasiteiraukite kokio nors vieti
nio laikraščio išleistuvėje: jums 
nurodys adresą. Kaip ten nebū
tų, tamstai reikia gydyties akis 
ilgai ir atsargiai.

2. Geriau visai negerkite; ty
ras vanduo geriau.

3. Gali būti kelios priežastįs: 
vidurių nesveikumas, blogi dan- 
tįs, gerklės ar plaučiu liga. 
Greičiausia bus vidurių užkie- 
įėjimas ir suiręs virškinimas.

Jei tamstos sesuo šiaip 
sveika, tai rankų sutruki- 
nieko nereiškia. Tegul nu-

dsigulimą” 
įpie gulėji

mą arba miegojimą tamsiam, 
neišvėdintam kambaryje, kuria
me nėra užtektinai liuoso dėgio, 
tai tiesa. Bet vieno vakaro atsi
gulimas, tamsta žinai, džiovos 
nepagaili ins.

6. Labai dažnai nevirškini
mas, arba geriau sakant suiręs 
virškiniinas pagamina apsireiš
kimus, kuriuos Lietuvoje vadina 
slogučiais, ir visokį kūno trūk
čiojimą. Kartais žmones sako, 
kad kraujas sustoja vaikščiojęs, 
bet tąme nėra nė trupinėlio tie
sos. Kai kraujas sustoja, tai iš 
kūno palieka lavonas.

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Jus galite juos turėti. Kiekvieno 
gali juos turėti. $5 iki $200.0®.

Moters ar merginos ,ar vedę 
pavienios ,senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockysirdht 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į B 
minules.

Paskola ant rakandų 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu,, 

vežimų, apdraudos paB- 
bile kitų užtikrinimų. Me*

S. Stropus klausia:
1. Puriu skaudančias akis; 

jau penkti mėtai kaip pradėjo 
skaudėti, du kartu buvo apvilk
tos, bet daktarai nuėmė vaikių. 
Bet akis vis skauda; iš vienos 
bėga ašaros, ir virš akių kaulai 
skauda- Ar galima išsigydyti?

2. Ar kenkia, jei kartais no
rint gerti išgeriu alaus stiklą 
arba stiklelį degtinės prieš

dyti?
Atsakymas. i 7

Labai man gaila, kad tamstai 
sunku kas nors gera pasakyti, 

ilepsija arba nuomarius yra 
šgydoma,- liga. Ligoniui vie

nok gdlima truputį palengviftti. 
Stengkis raminti moterį kiek 
galėdamas; niekuomet jai nieko 
rūstaus, įžeidžiančio nesakyk. 
Tegul ji geria stiklą šilto van- 
dens ryte atsikėlus ir vakare3. Kodėl liežuvis ap 

kvapas atsiduoda?
4. Mano sesers jau 

šiai kai rankos delnai 
pirmiau būdavo bijo 
sušlapindavo, tai sutrukdavo 
dabar tai kai.sausa, tai trūksta

u U i mą 
m pini 
i/jažhis plau- 

rriitu arba.
']<<rns prlsl- 
i.i ,su Jusu 
\’.is jf-shiCe- 

< n; m doler- 
( a i v a c u ra—- 
ii knygutę

Apie Pt«u- 
linnkvte

$18 Mėlyno Serge Siutai po $14.85
Verti $4 daugiau, kiti su 2 porom kelnių. 
SKYRIUS 2.—-Vyrų visi vilnoniai tvirtų 

mėlynos serge siutai, daugiausia 
žmonių dėvi visą metą, konser valy vės ir 
ant abiejų pusių susegami modeliai, pa
mušti geros sorge pamušalu i 
tik už ...................................... i

Bankos priklausanČ 
cagos Clearing House 
sargia priežiūra. Lai; 
bent sykį j metus, C1 
revizoriai nuodugniai 
bankų stovi ir būdą jų vedimo 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kitos 
žiuriamamos ir patikrinamos 
gai kituos bankuose patikrinti M 
knygos ištirtos. Tiktai tikra 
gos verte gali but knygose parodyta- 
Abejotina tvarka arba atsargiunaak 
yra -nedaleidžiamos. Jeigu banha® 
nustoja savo Clearing House 
tai yra ženklas jo abejotino stovier.

Tiktai tvirčiausios ir sau^iMWlo® 
bankos gali but Clearing House Ba
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestas ptrM 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei viM- 
na Clearing House banka nesub*®- 
krutijo. Reikalui esant, Orartsigį 
House bankos viena kitai pagelbetC 

The American State Bank prikl*>- 
so prie Chicagos Clearing House, F-4 
ra po jos priežiūra, naudojasi fen 
teisėmis ir išduoda penkias pilMC 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama fe® 
kas metą išduoda penkias pilna* aB-* 
skaitąs Bankiniai Valdybai BliacdM 
Valstijos. _

Pinigai sudėti šitoje bankete ym 
išmokami ant kiekvieno pareiki®®/ 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AwiuM* 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgage® 
Bondus po $ĮQO.OO ir $500.00

Šis bankas yra atsakan&ausb M** 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir J<nkM*

šių ir 
nepaisome ką jus turite arba kg 
jus uždedate, mes norim dgrcxiyt 
jums kad musų mokestis maiiaw- 
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ui- 
manymu, patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN

kufe.

•' 1 ' ir te šiandea.
UNION UABOKA’J OJ<Y, lh»x <31, Union. 
N. Y
UNION LABORATORY a
3 Box 4S1. Union, N. Y.
SluMu I dedamas JO centu del ap»<w 

kėlimo kaštu perslutimo, meldilu fitaXu- 
Btl man tojaus jusu dolerine delate CM- 
vacura N. 1 Ir knygute “TMeytw Am 
Plaukus.” (Paaluskete sykiu kupoatA 
jusu untraluj

—Vyrų mėlynos serges Siutai 
pamušalu, dvigubai susinta, 

Pritaikome kie- 
ženuems taip ir sto- 

Reguliariškos kainos 00

I Telefonai Canal 37B7 |

* 4* + ar- MM IMimm
Ž TEL. Canal 2118 Z
į Dr. A. I . YLJŠKA I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X
X 1749 So. Halsted St., Chkaffo, Dt. Z

Kampas IS-tos gatv.

Priež gydymu 
gnotl jos. Ūži 
gute jusu prige 

“TEIS Y BĮ

JUS GAIETE IŠAUGĖTI 
PLAUKUS

Pasekmingas, moks- 
f A liškas gydymas dykaB 
pa H del yru Ir moterių, 

plau- 
plau- 

Ar 
u u h no 
u panti

T of

į >. y •
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Pask i i i lis sio
Rengiamas

DIDŽIOJOJ MILDOS SVET

l(ll>ia,IS ir RIJIKAS
CriiCAGOS ŽINIOS

COFFEE

Piknikas

AKINIŲ
ALIUS

Gegužinis Vakarassu šokiais

DIDELIS PIKNIKAS

WISSIG,

Vyrišky Drapany Barbenai

Mano ofiso valandos bus tokios

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

i W. Madison St. 
> W.'Madison St.

Organizacija 
samdytojai

North Av. 
Halsted St. 
Halsted St. 
12th St.

Užsilikusieji pačte 
laiškai.

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

RYŽIAI
Geriausios 

njftitm, 10 c **9 
\ > i - ,. ■ > /

duoda ui ..

Lietuvių 
Valstijinis 

Bankas

SVIESTAS ATPIGO
BANKĖS

P r liną alau* 
šia, g varan - 
Luotą* ▼•rtėe 
70c parsidu
oda čia po.

Samdytojai įieško būdų, kad 
galėjus pigiau pasiūti drabužius, 
o paimti 
padarus, 
negali 
kalanti

Chicagos viešojo knygyno už 
vaizde tojai prašo gyventojų šių 
sti kareiviams knygų į jų lage 
rius. -

Šiame 
svarbesni c 
niko reikal

plaukyti ir pama- 
ii—dieną ir 
pigią kainą

Chicagos biznieriai 
mano pavaryti ypa- 

smarkių patriotinę agitaci-

Lietuvių Valstijinio
Visi Lietuviai pri-

Esų, kaip buvo suvažiavimas 
apsvarstymui tos bažnyčios sta
tymo klausimų, tai kokie 600 
atsirado tokių, kų norėjo bažny
čių statyt ir mokėt tam reikalui 
kiek kas gali. O dabar esą, tik 
kokios 50 betiko tikrų parapį-

. Rengia
Chicagos Latvių Socialistų Kliubas

Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare. 

Nedeldieniais ir Seredomis pagal sutartį
Taipgi laikysiu ofise nursę.

8102 W. 22ud Street

SOUTH SIDE
3032 Wentworth
8427 So. Halsted
4729 S. Ashland

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos «e- „ 
resitfs, negu ft 1 « 
kur jus ga-r : , , 
lite gauti .. H 8 w

Širi susirinkiman k v ieči;u n a 
priklausantįs ir norinti priklaus^ 
lonėkite visiatsilanky ti laiku su

PIRMA NEGU?PIRKSI GAUK MUSU KAINAS į
Ant Durų/ Lentų Rėmų ir Stoginio Fopleroe ( 

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III. }

Iš WEST PULLMANO 
PADANGĖS.

MILDA TLA I RAS
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliai!# Perniąhms 
Pnnedelyj, Ketverge ir Suimtoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas ic.

Sukatos vakarais ir nedaliomis vir
inas floras ISC, Balkonas ISa. 
HAIBTED Ar B2 ra GATVA

Princenton avė., Geinov, Ill.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS

1844 W. Chicago -Av.
1888 Blue Island Av, 
2612 W.
1217 So, 

1882 So.
1818 W.

dar daugiau už savo 
Kodėl gi darbininką i 

susiorganizuoti ir parei- 
sau didesnio užmokes- 

trumpesnių darbo valau- 
a rodytojai turi kapitalo, 

organizacijų 
i kontroliuoja šimtus tuk- 

darbininkų. O kodėl 
ii negali susirišti į vie- 

padiktuoti 
išlygų?

NORTH SIDE
406 W. Di vie wn
720 W. North At 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av.
8418 N. Clark.

DR. A. I. EPSTEIN 
aveYT8JA« Mt CHIRURGAI

Spi&lailstis mitriną, vyrišky, Ir Hilą lqą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Haktod 8t., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4074.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
I»o pietų ir vakarais.

Dr S. Biežis
L V(h l(

TEATRAS ir
Rengia

Chicagos pačte Main Post 
Office) randasi sekami, matyt 
lietuviams siųsti laiškai (Tėmy- 
kit numerius!): 1810 Daratzus 
Kazimir, 1811 Dubofsky John, 
1821 Katmansky S., 1828 Mar- 
czinka John, 1829 Mereckis W., 
1831 Nenmon B., 1810 Skurato- 
diez W>UW Wolovitz G., 185 
Zilona Adomu.

Kaikurie nutarimų tu 
ims. Bet 

manyti, kai 
pagerini

Parengtas
Dr-stės “Šviesybe Lietuvių” 

N-edėlioje, Gegužes (May) 27 d. 1917 
Pradžia 10 valandą ryto.

JUSTICE PARK, ILL.
Maloniai yra kviečiami visi lietu

viai atsilankyti ant šio* Puikaus Pik
niko, kuriame visi gražiai pasilink
sminsime ir linksmai praleisime 
karštą vasaros dieną, pasimatysime 
sp draugais bei draugėmis.
Inžanga 25c porai. Kviečia Komitet.

Pąstaba: .Važiuoti Archer Avė. Ci
cero karais iki sustos. O iš ten Wil
low Springs arba Joliet karais, kurie 
davės iki daržo, Justice Parko, III.

mo su darbininkais.
Prie to vienbalsiai nutarta, 

kad butų inšiurinami grupomis; 
nutarta leisti a pd ra ūdos kompa
nijoms liuosai užrašinėti norin
čius imti apdraudos listus. Tik
sliau sakant, firmos rūpinsis agi
tuoti už apdraudę, bet darbinin
kai patįs turės mokėti už ap
draudę.

Buvo dar kalbama apie įvedi
mų naujesnių mųšinų greites
niam ir parankesniam darbo at
likimui. Kas sykis vis naujesnių 
mašinų yra įvedama pagreitini
mui darbo, ir kas sykis vis lieka 
išmetama iš darbo tūlas darbi
ninkų skaitlius. Dabar jau yra 
praktikuojama įvesti mašinas 
prosinimui, kurių Ghicagoj iki 
šiol dar nebuvo.

Noriu trumpai pakalbėti apie 
vietines parapijos reikalus.

20 dienų gegužes, šių metų pa • 
rapijonįs šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios laike mitinga, apsvars 
tymui parapijos reikalų. Buvo 
kalbama, kokiu bildu surinkti 
pinigų parapijos išlaidom. 
Daug išlaidų, o mažai įplaukų. 
Girdi, beveik visi liko bedieviais 
ir mažai beduoda “ant bažny
čios.”

Pradžia lyg
Gerbiamasis Jaunimas, esate kviečiami Į 

suprasti iš skambėjimo, kad lai bus Dramos 
palinksmins visus atsilankiusius. Taipgi i 
Solistas S. TurskiSj 
lankyli ir linksmai

lieps ir tuomet, kuomet vie
nas, du ar trįs asmenįs, ar šim
tas asmenų iš jos to reikalaus? 

neužtenka. Reikia 
iau, nepalyginamai 
Ir musų ebieagiečių 

pareiga yra atsilankyti į minėtų 
susirinkimų, kad ne šimto, ne 
tūkstančio, bet keliolikos tūks
tančių susirinkusiųjų vardu bu
tų galima išnešti rezoliucijų.

Tadgi visi, visi, kas tik trokš
ta greitesnes taikos, visi į An
il i tori urnų ryto, 2 valandų po 
piet! Mes chicagiečiai padary
kim, kas nuo musų priklauso, 
o kitų miestų gyventojai darys, 
kę jie gales.

Konferencijoj kalbės įžy
miausieji visoj Amerikoj taikos 
šalininkai.

Vakar American State Banke, 
19 gat. ir Racine aye., įvyko Chi
cago South-West Side mer
chants Ass’n viršininkų ir įvai
rių laikraščių atstovų pasikalbė
jimas apie tai, kaip geriau pri
sirengus apvaikščioti 4 liepos.

Nutarta tais reikalais sušauk
ti diar susirinkimų ateinantį li
tam inkų Dvorak parkelyj, va
kare, 8 va

šiemet 
liepos 4 d

Bankinis Namas yra Savas 
timi 
Banko 
valo remti Lietuvių Vatsti- 
jinį Banką. Lietuvių Vajšti- 
jinis Bankas, yra stiprus ir 
parankus Bankas. Kapitulas 
ir perviršis $225,000.00. Po 
priežiūra Vąlstijinės Val
džios, po užžiura 15 gabių 
it ištikimų direktorių, iš
rinktų per Banko šėrinin- 
kus, kurių skaitlius siekia 
virš 500 asmenų ir po nuo
latine supervizija 5 valdi
ninkų išrinktų per direk
torius. Bankas yra atdaras 
Panedeliais, Seredom ir Pet- 
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 Subatos vakarais. 
Moka $3.00 nuo šimto už pa
dėtus pinigus. Nuošimtį iš
moka Sausio ir Liepos me
nesiuose. Daro paskolas 
pirkimui ir statymui namų, 
siunčia pinigus į Europą. 
Randavoja bankines skry
neles, apsaugotas nuo ug
nies ir vagių, po $3.00 me
tams. Parduoda laivakortes 
važiuojantiems Rusijon ir 
kitur.
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32SŽ S„ HflLSTED SI, 
Kampas 33člos Gatves, Chicago, III.

mo, 
du?v

ir pagclbtL savo 
lengv 
stančių 
darbiniu!
nę organizacijų ir 
samdytojams savo

Juo greičiau darbininkai jsu 
sipras, tuo greičiau gales page 
rinti savo būvį.

Tad į darbų visi prieš savo iš 
naudotojus!

Nedėlioję, Gegužės-May 27, 1917 
BERGMANO DARŽE, Riverside, Ill.

Bus visokių pasilinksminimų. Grieš Hermano orkestrą 
Pradžia 11 vai. ryto, iki 8 v. vakare. Inžanga 35c ypatai 
Lietuvius ir Lietuvaites kviečiame atsilankyti. Komitetas 
PASARGA: Imkite La Grange karų ant kampo 48-os 
(Cicero) ir 22-os gatvių. Tiesiai iki daržo. 1878 

2054 
1045 
1510 
2880

Nedėlioję, Gegužės (May) 27 d. 1917, 
Arijon Hali, tarp 4 ir Jefferson gatvių. 

Svetaine atsidarys 7 vai. vakare; Pradžia 7:30 vai. vakare.
Scenoje statoma dviejų aktų komedija:

. . “Ajnerikoniškos Vestuvės”
Špringfięldo ir apielinkes miestelių lietuviai nuoširdžiai 

kviečiami atsilankyti. Po teatro bus Šokiai. Muzika Profe
soriaus BLOODS orkestrą. Kviečia visus KOMITETAS.

jonų, j
Paskui vietinis kunigas davė 

įnešimų^ kad visi sumestų po 
$5.00, o jisai pats 
$50.00, ale tik tęj 
ir visi duos 
neapsiėmė.

Pagalios liko nutarta vaikš 
čioti po namus ir kolektuoli 
Sako, gal pavyks surinkti s ko 
las padengti.

O skolų yra į $18.000, ir ku 
nigas Makauskas taipjau gero 
kai vilnas apkarpė. Mat neper 
seniausia jis kalbamoj bažny 
čioj laike 
vis^s 7 dien r-'*’
ao $10.00 kas vakarę.

W. Laucevicz

Pereitų savaitę užsibaigė 17 
pusmetine National Association 
of Garment Manufacturers kon
vencija 
ri svarbų ię. darbinink 
žinoma, nereiki 
sa m dy toj a rn s r u pel ų 
mas darbininkų būvio 
kčle darbo klausimus todėl, kad 
darbininkų judėjimas verčia 
juos daugiau ipteresuoties dar
bininkų klausimu. Tarp kitko 
yra nutarta rupinties pakeliniu 
uŽmokesnio darbininkams ir ru- 
pinties turėti daugiau sutartinu-

mio, kad lai i
alsi lankiusius
, kurio solo i 

užbaigti šj sezoną

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA ( 

z Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, T 
vyr^j ir motery drabužią.

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 2 
padarys jus žinovu j trumpą laiką. . X 

gf 7S ( ? Mes turim didžiausius ir geriausius kir- S
E "E* f9' pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur J
B IffVrtjį lli(“s suteikiame praktišką patyrimą kuo- X
k met- jus mokysitės.
■ ~ Elektra varomos mašinos musų siuvi- X
■ mo skyriuose. C

, . Rengia
208 S. L. A. MOTERŲ KUQPA

Gegužes=May 27=tą dienų, 1917
l MILDOS Svetainėje, 3138 So. Halsted Street.

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

Pirmas Iškilmingas
Rengiamas

Tautiškos Dr-stės Mylėtojų Brolių ir Seserų 
KENSINGTON, ILL.

Su dovanomis 'Gramofono — vertės $25.
SEREDOJE, Gegužės (May) 30 d. 1917.

ne zo- 
ni iglotos frazes, o aiš

kiai išdėstyti tikslai, aiškiai pa- 
pasakytos išlygos: ko j ieškoma, 
už kų kariaujama?

Bet kadangi valdžia iki šiol to 
dar nepasakė, tai musų priva
lumas yra pareikalauti iš jos, 
kad pasakytų.

Vienok — kada valdžia atsi-

Jaunų Liet. Am. Tautiško K1
CHORO IR DRAMOS SKYRIAUS

Chicago, m.

Ryto, Chicago Auditoriume, 
kampas Wabash ir Congress 
gatvių, šaukiamas milžiniškas 
susirinkimas, kuriame bus išne
šta rezoliucija, idant šios šalies 
valdžia aiškiai ir be išsisukinė
jimų išdėstytų išlygas, kurio-, 
mis sutiktų taikyties, idant gy
ventojai galėtų matyt aiškiai, už 
kų Suv. Valstijos kariauja.

Suv. Valstijos yra demokra
tiška šalis; taip bent visi čia 
kalba. Tad šios šalies žmones 
turį teisę ir privalo žinoti, kam 
eikvojama jų pinigai ir rengia
masi jųjų kraujas lieti. Iki šiol 
tečiaus apie tai valdžia, apart 
krūvos tuščių žodžių, nieko ne
pasakė.

Bet

augštas, 
2 dienąI

' imiKALAUJl
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,

Jeigu Tau skauda akys,

Jeigu skaitant raidčs susibėga i krūvą,

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

Jeigu turi uždegimą akių,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti-savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
tyriiųo šv. Vai tekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 

5 akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

, H LIMI TU.ATM./V

AKIŲ SPECIALISTAS 
TftMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdčlioin nuo 9 ryt 

Tel. Canal 5335

in-,

u. A*«.
■ iki vhV*.-
> I»<. pwrtt.

Specia l iš 
odos, lipfas, 
fjerklės akau 
čia ir persit 
iigydč tuksU

Dl l' o V A LA NDO 
UKi(i BLUE (S).AND /

musų mokyklą bile b 
irais ir gauti speciališk 
s šio mėnesio.
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MASTER DESIGN II

Pirmas Geriausias Rožinis
PilcnilcEis
Su daugybe juokų ir

komedijų
Dr-stės šv. Vincento a Paulo

Gegužės (May) 27,1917.
P. KARECKIO DARŽE •

658 W.. 123rd St', kampas
Union Ave., West Pullman.
Pradžia 11 valandą ryte.

Inžanga 25c porai.
O !»!■ i ■ !«n torn m

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET 

Chicago

Gera* 

atelavas 

sviestas
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Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Hperialhtaa Moteriškų, Vyriokų, Vaikų 
ir visų chroniikų Ihrų-

Valandos: 10 11 ryto, 4-—5 po pietų, 7— 8 va
kare. Nekėliomis 10—1 po pietų.
8354 S. HALSTED ST., arti 34 ST, 

CHICAGO, ILL.
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RAKANDAI AMATŲ MOKYKLOSPranešimai

NAMAI-ŽEMĖ

2-ras augštas

RANDAI

Nosies ir Gerklės
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI Keblumas

1616

ĮIEŠKO kambarių

120manim pirma m

REIKIA DARBININKŲ

Krautuvės
OFISO

PASKOLOS-MORGEČIAIKomitetas

AMATŲ MOKYKLOS
RAKANDAI

Valdyba 1359

Atidarimas 
naujoj vietoj

j fabrikus 
o darbams.

Nedaliomis: 
10 ryto iki 2 

vai. dieną 
Tiktai

nuo 
KRAUJO
LIGŲ

Organizacijos, dalyvaujančios 
rengime intemacionališko kon
certo, naudai Rusijos revoliuci-

apkalbam 
pikniko’ reikalai 
lajų no s ve t, 233 
nedelioj (į., 1:30 p.p 

Komitetas.

ištikim 
Ofiso 
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną

Chicago

susirinki 
geg. 27 d. 
ofise.

REIKALINGA mergina arba mo 
teris

nuo 4$ ryto 
vak. nuo 7:30 iki 9:30 

Chicago, Ill.

Kas turite, grci 
K.1 Petrulis 
Chicago, H'

i. Vakarinės ir 
Parūpiname valsti-

Patarimas 
Dykai. 

Atsilankykite

Visoutinas Naujienų Bendro
ves dalininkų susirinkimas įvyks 
nedelioj, gegužes 27 d., M. Mcl- 
dažio svetainėje, 2242 W- 23rd 
Place. Pradžia lygiai 10 vai. ry-

PARDUODU saliuną tarp dviejų 
blokų, po niim. 1721 String St., Chi
cago, Ill.

505 So. State 
gatve 

kampas 
Congress gtv.

EGZAMI- 
NACIJA 
K uomet 
Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

REIKALINGAS siuvėjas prie kos 
tumieriško vyriško darbo. Atsišau 
kite tuojaus: 911 W. 33rd St., Chi 
cago, III.

DIRBTUVE. PASTOVUS 
ATSIN ES KITE O VER- 

ATEIKITE PRISIRENGĖ

PARDUODU arklį, vežimą ir pa 
kinkius. Jaunas arklys. Pigiai vis 
kas parsiduoda. 8530 Vincennes avė 
Chicago, Ill.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill. 

529 Collinsville Avenue

PARDUODAMA valymo Storas 
greitu laiku. Kas norėtumėt į pusi
ninkus prisidėti arba atpirkti vienas. 
Labai patogi vieta, apgyventa lietu
vių ir lenkų. Pardavimo priežastis 
—savinikas išvažiuoja į Rusiją. Yra 
mašina garu prosijama ir visi kria įl
eisk i geri įrankiai.

J. čepelis, St. Adomaitis *Co., 
1060 Noble St., Chicago, Ill.

PARDUODU pigiai barzdaskutyk- 
Lą. Biznis išdirbtas per 20 metų 
Apgyventa lietuvių ir svetimtaučių 
Galima padaryti pinigų. Atsišauki
te į K. Jamontą, 1840 So. Ilalsted St.; 
Chicago, III.

lugštų mūrinis 
ant Joto 25x128, taipgi greta 

2 barnėsPAJ IEŠKAU kambario Northsidės 
įpielinkėj su valgiu 
u laiku praneškite 

1510 N. Iloyne Avė

TURIU paaukauti 8165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpe tas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovoX, paveikslai, firankos 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $f>0.

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

Chicago. IB.

Turiu didelį išpardavimą atidary
me naujos vietos. Viską, kaipo nau
joje vietoje parduosiu piginus, kaip 
lik 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 štore 
negalit gauti piginus, kaip pas mane, 
nes aš norėdamas užganėdinti naujo
je vietoje atsilankantį, taip pigiai vi
ską parduodu.

NAUJIENŲ BENDROVĖS DA 
JLININKŲ VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS.

Liet. Janitorių vyrų ir mote
rų pas. klitibo prakalbos įvyks 
panedelyj, £ 
Kcdzie Hali 
Colorado a' 
Kalbūs adv.

y Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šioje apielin- 
kėje, kad mes atidarėme vieną iš 
didžiausių lietuviškų aptickų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus ir 
europejiškus vaistus, kaip tai: žoles, 
šaknis, trejes-devyneres. žodžiu sa
kant, ko tik kam reikalinga. Musų 
kainos prieinamos, nebrangiau kaip 
kitur. ’Užkviečiame atsilankyti ir 
susipažinti su mumis ir musų kaino
mis. DR. J. J. VIZGIRDAS,

Aptiekęs Užvcizdėtojas.

f PASARGA.—Draugiją pranešimus 
Skelbiame be užmokesties. Praneši- 
fcud betgi turi but priduodami iš va
sara laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Ifaoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
►-“Naujienų” a dm.)

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos 
iki 5 po piet 
3106 So. Ilalsted St

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

LSJL. 1 kp. indomi lavinimo- 
lėkcija įvyfcs nedėlioję, geg. 
d., 10 vai. ryto, Mark While

mokykloj
Draugai, nesivėluokite
daug svarbių reikalų

A. Grebelis, Rast

tikrą bargeną‘ii 
sąžiningai. Klau 

nuo ma 
apdrau

irižlurėjimui vaikų. Ruimas dy 
Atsišaukite adresu: 
\ Anna Sldar,

Austin Ave., Chicago, Ill

kiblu mals 
lapinimoKi 
silpnumų, 

gydymo, neim i palikti nepasitarus su Dr. 1 
ginusia patyrimo. Laike jo dvid< šimlti< s 
klikos jis sugrąžino f ūksiantiems ligonių

6x6 kambariai, beveik 
flatai, ant 50 pėdų 

4606 So. Albany avė., 
uit greito pardavimų

rintės
Mariampolės pavieto 
no, Juodarecų kaimo

Antanas Baranauckas,
1520 — 12 Sir. Rockford

i j ono Rast.
J. Dementis

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

SIUVĖJŲ DOMAI:
Dirbu petrenas del vyriškų drabu

žių iš kieto popierių po $2.50. Moki
nu piešti petrenas ir kirpimo. Duo
du lekcijas ypatiškai ir per laiškus. 
Priimu užsakymus ant aprėdalų pri
taikytų prie figūrų.

Be mokesčio mokinu sulig nauja 
madą nuimti įhierą.

(The Short Measure System.) 
Piešėjas W. Wybranicc

1055 N. Ashland Ave., Chicago, Ill

(funre svet.
Kviečiami ir nelygiečiai.

Komitetas

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzamipuojam dykai.

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gejimas.

VUrMes vartojame page- 
rinta Ophthalmometer 

jĮkjAT Ypatinga doma atkrei- 
piama į vaikus.

Kennosha, Wis. — LSS. 58 kp. 
debatai įvyks nedėlioję, geg. 27 
d-, 3 v. p.p., Germania svet. Te
ina: ar moterims reikalingos 
balsavimo teisės? Įžanga visiem 
veltui. Kviečia

Serganti Vyrai ir Moters 
ATEIKITE PAS MANE!

gūžės 26 d., W. S. Auditoriume) 
šiuomi prašomos prisiųsti savo 
vėliavas į W. S. Auditorium, ka
mpas Taylor ir Racine avė.

Konferencijos Sekret.

PARDUODU arba atiduodu ran- 
don du namu ir keptuvę su sankro
va. 1723-21 So. Union avė, Chicago

TMD. 22 kp. susirinkimas 
įvyks nedelioj, geg. 27 d., 1 v. 
p. p., Aušros svet., 3001 So. Ha- 
Isted st. Kviečiami nariai ir 
svečiai.

Monroe St.,.............. ..... ... Chicago, DI.
506 ir 507 Crilly Bldg. link elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
specialistą.

ulandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietą. Ne- 
' j. Taipgi Panedėlio, Seredos,

Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

IndČkitc pinigus į namus, gausite 
10-tą,1 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
nė vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus 
ran ė 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin

vaikus.
Valandos t Nuo 9 ryto iki 9 vakaro t nedėti® 
mis 
4449

REIKALINGAS antrarankis duon
kepys, atsankantis savo darbe. Greit 
atsišauki!.
3357 Auburn Ave

2 prie saldainių dirbimo
2 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei 

kalinga daugelio darbininkų prie į 
vairių-įvairiausių darbi 
ir dirbtuves. Taipjau u

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybes vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvaį-

vidurių ir ke- 
ligomis, Hyphiliu, 

reikalaujanti gero 
G>ss, turinčiu trau
kei m jų metų pra
syti katą.

Speciali

g. 28 d. 7:30 v.v. 
kampas Kcdzie ii 

trečios lubos

Priežastis nervų li
gos — Galvos skaudė
jimo — širdies arba 
Plaučių klinčių — Ne
miegojimo naktimis ir

Rockford, Ill. — LSS. 75 kp. 
rengia prakalbas geg. 27 d., 2 v. 
p.p., Mendelsohn svet., ant Main 
st. Kalbės moksleivis iš Valpa
raiso, drg. V. Andriulevičius. 
Prakalbos bus labai bidonuos. 
Visus kviečia atsilankyti —

LSS. 75 kp. Komit

REIKALINGAS dreiveris išvežioji 
mui duonos. Darbas pastovus. Už 
mokestis gera. Atsišaukite laišku 
“N.” ofisą, pažymėdami No. 119.

REIKALINGAS pirmarankis ke
pėjas prie kepimo juodos ir baltos 
duonos. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite laišku į 
“Naujienas” No. 119.

^Roseland, IR. — LDLD. 79 
kp. susirinkimas įvyks nedėlio-

10 v. ryto, Aušros 
10900 Michigan avė. 

turime

ATI DUODAMA randai geras kam 
baris naujame name, dviem vaiki 
nam arba vedusiai porai. Maudy 
ne, elektros šviesa, gesas. Atsišau 
kite telefonu Prospect 4161.

PARDUODU porą lengvų arklių 
Galima važiuoti vienu arba pora 
Matyli'galima bile rytą iki 9 vai. 
1338 So. Kedvale Ave., Chicago, Ill

Internacionališką koncertų ir 
balių rengia Rusijos išeivių so- 
cialistiškų organizacijų konfe
rencija subatoj, geg. 26 d., 8 v. 
.v, W. S. Auditorium, kampas 
Taylor ir Racine avė. Visas pel
nas nuo koncerto eina Rusijos 
revoliucijos

Koncerte

KAMBARYS veltui del švarios mo
rs, be jokio apmokėjimo, vien del 
augiškumo. Atsišaukite į biznio 
etą: 1645 W. 47th St. ant 2 lubų.

REIKALINGI leiberiai į dirbtuvės 
darbus. Mokestis 25c į valandą ir 
premijoj nuolatiniem darbininkam. 
Geros darbo sąlygos. Atsišaukite bi
le rytą prieš 7 vai.

NATIONAL LEAD COMPANY, 
900 W. 18ht St., Chicago, Ill.

LSS. XII Rajono 
kuopų atydai 
tijos kp. šiuomi pranešu, Ka< 
LSS. XII Rajono dešimtoji iš ei 
lės konferencija įvyk

Lietuvių BuČernių ir Groser- 
nių darbininkai laikys milžiniš- 

isų distrktų. Bus 
unijos ir rengimo 

Vieta: Mika-

A1TDUODAMA randon dviem ai 
vienam vaikinui kambarys ant ant 
rų lubų su maudyne. Greitai alsi 
šaukite. A. Kairys,
3131 Emerald avė., Chicago, Ill

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios madps valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite7 tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kcdzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

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 paranknino. Už 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Westem/ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

ATIDUODAMA randon sankrova 
ir 2 kambariai užpakalyj, taipgi vir
šuj flatas. Paranki del saliuno ar
ba aptiekos. Lietuvių, lenkų apie- 
Jinkė. A. M. STEIN
2855 W. 38-ta galvė, Chicago

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divohus, Player Piano, Ca 
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

mano reik&lavi- 
užganedinantįs susi* 

del užmoki- 
yra faktas. 

Visi atsilan 
ai EGZAMI-

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERB 

ft North La Salle Street, Chisago.
Telephone Main 4849.

Taipgi, jeigu ken- 
t* galvos skaudėji- 
mą. Jeigu riuolatos 

Tau ašaros krinta iš akių. Jeigu Tau 
skauda akys. Jeigu skaitajit raidės 
susibėga į krūvą. Jeigu spauda ro- 
rodosi Tau dviguba. Jeigu turi už
degimą akių. Jeigu Tau skauda akys 
skaitant arba siuvant, tuomet esi 
reikalingas akinių. Ateik tada pas 
mane, o aš Tau pririnksiu akinius 
kuogeriausius.

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

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAP8ILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBfcJIMA, PA- 
SIKALBfeJIMAS ir mano PATARIMAI yra Už- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apiiurėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neilgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust ko geriau ? Neleiskite pinigUkam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim. Ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadang 
mai yra LABAI MAŽI 
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus pef 30 metų.

PARSIDUODA—pigini už “cash” 
keptuve (bakery). Biznis išdirbtas 
nuo seno laiko. Visoj apielinkėj nė
ra kilos keptuvės. 2 arkliai, pakin
kiai, 2 vežimai ir vienas trokas. Pil
nas i n taisymas. Pardavimo priežas
tis — savininkas apleidžia Ameriką 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą N. 115.' i

visus LIGONIUS

visiems pri 
kaip turtingiems taip ir 

beturčiams.

sios scenos jiegos visų išeivių is 
Rusijos tautų. Nuo lietuvių da
lyvauja LMPS. choras; kvarte
tas; žinoma solistė Pricevičiutė-

PARDUODU pagražintų plytų na 
mą—priekis 
nauiji mūriniai 
lolo, po num 
kaina $4500, 
už_ grynus pinigus.

McDONNELL, 
2630 W. 38-ta gatvė. Chicago

Tel. McKinley 3543.

Jis negydo ligonių 
ryti gero diagnozo i 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įv 
šių pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypala paliesta nervų 
penų betvarke, inkalų, pūsles 
arba kraujo betvarki’, ligos 

, neturi palikti nepa? 
patyrimo. Laik

BARGENAS 
namas
lotas; 2 barnės — priešais šv. My
kolo lietuvių bąžnyčią.1639-41 Wa- 
bansia avė. Atsišaukite į 1606 W. 
North Ave. Aptiekoje. Kaipa $6000,

uaiyvaujn ir visiems žmonų 
jauna kornetistė p lė Griušailė 

Kviečia Konferencija

ueu 27 
d., š. m., Gary, Ind., Frank Kru
po svetainėje, kampas 15-tos ir 
Roosevelt gatvių, 10 vai. iš ryto.

Draugai, nepamirškite pribū
ti į laikų. Po nonferencijos bus 
prakalbos; kalbės konferencijos 
delegatai. Yar reikalas atgai
vinti čia mirusia LSS. kuopa.

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

o likusiuš po $10 į mėnesį.
JOHN J. LIPSKI,

S. Western Ave.. Chicago, Ill.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

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

4 prie dėžių dirbimo
2 prie automobilių taisymo
2 elektrmėnų
1 laikrodininko
3 prie Gordon fyderio 
t kurpio
2 pečkurių
4 skardžių

Antano Tam Ulevičiaus 
sko, .Marės Stankevi 
paeina iš Suvalkų gub 

Klebiekų gini

PARDUODAME modernišką lietu 
vių bučernę ir grosernę. Puikiai į 
rengta ir pažymėtinai bizniškoj vie 
toj. Biznis atsakančiai išdirbtas, tar 
pe lietuvių ir kitataučių, šiame mie 
sielyje lietuvių randasi virš 200 šei 
mynų ir daug j. 
žymėti, kad čia 
nas lietuviškas biznis, išskiriant kar 
čiamas. Chicago Market Co. 
1129—33 Indiana avė

Sheboygan, Wis

NIEKO NEKAINUOS už APŽIURSIMA, jeigu jus gydysite*. Tikras ir 
aP2iorėjima« atras jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI ir pagelbės jums tu®- 

atsistot ant kelio, vedančio į sveikatų ir išvengsit kankynių ir netikros shirurgijos 
Daug metų patyrimo. Vėliausi pasekmingi gydymai medikališki ir elektriški. 

Naujausios mados įrengimai. Viskas geriausio sergantiems žmonėms.

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

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

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

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

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

Dr. H. S. WHITNEY

PARSIDUODA —saliunas puikioj 
vieloj, lietuvių apgyventoj. Parda
vimo priežastis — savininkas eina 
į kitą biznį. Kreipkitės į

Frank Schnolis
3256 S. Morgan St., Chicago

REIKALAUJAMIs molderių: gerų, 
pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų; 20 nuošimtis prideda
ma prie regulerės nuo šmotų darbo 
kainos.
MISSOURI MALLEABLE IRON CO., 

East St. Louis, III. 
East St. Louis, Mo.

R EIK /\ LA U J AME D ARB INI NK 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO V ISA 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN

THE BARRETT CO., 
2900 SO. SACRAMENTO AVE

CHICAGO

MONTAGNA, AUTO SCHOOL
1111 W. Harrison Street

Įžanga dykai. Įstojimas į / 
organizaciją laike prakalbų
$1- Kviečia visus.

Komitetas

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
Kiarkicko, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Batakių miestelio, kuris mane 
apleido rugpjučio(Augusto) 15 die
ną 1916. Paliko mane didžiausiame 
varge su dviem mergelėm. Gyvena 
jis, rodos, St. Louis. Kas apie jį 
žinot, praneškite man, už ką busiu 
labai dėkinga. Marta Kiarkickienč, 
P. O. Westville, III.

nuo 10 iki 12 dieną.
8. ASHLAND AVEM kampu 47 Bt,

Neš didelę 
dą. $840 gausite raudos į metą.

kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite ^erus namus ir ant leng
vu išmokėjimų.

K. JAMONTAS,
1840 So Ilalsted St., Chicago.

PROF. DOCTOR COATES
kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi
NUOJU ir GYDAU

Mano reikalavimai yra
einami

AR ’WS TURIT ŠIUOS 
APSIREIŠKIMUS? 
Ar jus miegate atdą- 

ra burna?
Ar jus knarkiate miegodami?

* Ar, jus atbundate sausa gerkle ir 
blogu skoniu burnoje?

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

20 metų patyrimo it tūkstančiai li
gonių išgydyta.

DR. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai f

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 
Specialistas

State St,. 2-ras aušrota*.PASIMATYK su 
gu pirksi namą.

Aš duosiu jums 
patarnausiu jums 
skite savo kaimynų, kurie 
nęs pirko. Pavelykite man 
sli jus nuo ugnies.

FRANK E. PHELAN, 
Archer and Campbell 

Phone Yards 6539.

surengime 
Decoration 
Atsiveskite 

ių pagelbėti šia-

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- 
(bnnas j mmjų ii mpatyrusių
daktarų. Mums malonu patarti Šio 
dicm ašeio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti sn Dr. Ross dykai. Jis yra 
senas užtik imas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas (ihieagoje.

per

BARGENAS
2 puikus namai ant 2 ir 3 pagyve

nimų, labai puikioj vietoj, kur dar 
prapertįs auga į brangesnę kainą; 
laikas nuo laiko visados išranda- 
volas, ir neša geras randas, taip kad 
dargi taksus apmokėjus lieka dar 11 
procentas gryno pelno. Gali pirkti 
grynais pinigais arba ant lengvų iš
mokėjimų, kuriuos atmokės pati ra
nda. O jeigu kas turite tuščią lotą 
arba farmą, išdirbtą ar neišdirbtą, 
bile kur, — priimam prie mokesties 
I. y. tą vertę atrokuosime nuo su
mos. Adresuokite:

GHAS. Z. URNICH,
Room 25, 154 W. Randolph St., 

Chicago, Ill.

REIKALAUJAME pardavėjų, tei
singų, darbščių jaunų vyrų. Patyri
mas nereikalingas. Visą laiką arba 
valandomis. Atsišaukite nedėliomjs 
iki 4 vai. po pietų. Room 1114.
5 N. La Salle str. Chicago, III.
<*»  '> " H—   ................. ............ —- - -

Lietuvių Tautiškų kapinių ko 
miteto ir direktorių 
mas įvyks nedeloje, 
10 vai. ryto, kapinių

Daugybė reikalų 
a p vaikščiojimo, 
Day ir pikniko, 
draugų, norinč 
me darbe.

B. Liubinas, pirm

Priėmimo 
Valandos! 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietų. 

Vakarais

Ncdėliomis atdara sąkrova nuo 
8 ryto iki 6 vai. vakaro

I < Miller

SILPNI B m B ATEIKITE
NERVUOTI >> V 1 k PAS MANE 
SERGANTI W B ■ TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno į š| miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus. Berlino Ir 
Londono, čia prisiskaitė vėliausios mados visokios elektros mažinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aA gydžiau pasekmingai vyrų ligas virft 30 metų. Aš išgydžiau šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliok it, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytų vyry-Tai mano reputacija

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

Šis susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad jame eis balsavimui na 
uja Bendrovės konstitucija, ku
rioje daroma pakeitimų. Be to, 
yni daug naujų ir svarbių rei
kalų, kurių aptarimas neatidė
tinas. Todėl kiekvienas Naujie
nų B-vės dalininkas turi pasirū
pinti atsilankyti.

Susirink ima n bus įleidžiami 
tik pilni Naujienų Bendrovės 
nariai. Todėl kiekvienas narys 
turi pasiimti savo certifikatą re
gistracijai. P. čereška.

N-nti B-vės Sek r.

Su bile chroniška, nervuota arba supinta i 
reikalauja specialisto patarnavimo

Jieškokite page!bos kur turite rasti
Ir stokite ant kelio į sveikatą.

..PIRMA TOKIA PROGA
Mainome namus-ir lotus, neskiriant 
ar butų Chicagoje ar Gary, Ind. Tu
rime mūrinių ir medinių naujų na
mų. Labai geroj vietoj. Atsišaukite 
tuojaus:

G. VIRBALAITIS,
S..Richmond St., Chicago, Ill. 

Tel. McKinley 3354

X ” 606-914




