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IS RUSUOS RliVOUUCUOS

balsavo paimti Kron.šiadą savo

Naujas valdžios užsakymas galai tarp kita užreiške, jogei

ja taikos.

9

JAPONIJA UŽPULSIANTI
binink u reikalavimus, c

cialistų delegatai į tarptautinę 
socialistų konferenciją Stockho-

REIKALAUJA BELGIJOS 
ATSTATYMO.

KRONŠTADAS KAREIVIŲ 
RANKOSE.

Rengiasi pasekt Suv. Valstijų

PARYžIAUS STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

IR “LAISVOJI FRANCIJA.

Visi laikinosios valdžios vir
šininkai liko prašalinti. Karei
viai ir darbininkai pilnai kont-

DIDELĖ DEMONSTRACIJA 
VIENNOJE.

Kaip žinia, Kronštadas yra 
svarbiausia tvirtovė, apsaugo-

valdžia neišduosianti

frontam

WASHINGTON,

tarp
kita vai

suknių150,000 KURPIU

ar-

rau-
Kiek tatai sueina su teisybe—

,|OS 
laibiems

Ir nedarysianti at- 
val-parodytų minioms tuos “demo

kratizmo idealus’’, kimiuos 
jie, talkininkai,’ sakosi kariauja.

‘ KAREIVIŲ UNIVERSITATfi*

sunaikintosios Belgijos, t.y. at
lyginimą nuostolių, kurie jai pa
daryta dabartine kare.
jau reikalavimą
Serbijos reikale.

Toki
jie statysią ir
Gi kas del Al
tai jos likimą 

Vokietijos ir .

PRANCŪZAI SUĖMŲ 31,829 
VOKIEČIUS.

turėtų nuspręsti
Francijos socialistai —- specia
liai tuo tikslu sušauktame su
važiavime.

Gana kares:

mi j a i ir laivynui, 
ra kurpiu valdai

LAIDOTUVĖS REVOLIUCIJOS

Vengrijos socialistai sako, kad 
Belgija turės but atstatyta. 

_>____
COPENHAGEN, birž. 2. —

arm h a
užpultų Rusiją.

Didele demonstracija 
Viennoje

jtojar j. T
v > V' -i

Be - H
B’

Pasiekusios Copenhageną ži
nios šako, kad Viennos darbini-

Po demonstracijos laikyta vi- 
eilė viešu susirinkimų, kur 
pjau reikalauta, kad valdžia 
rvtu eala tai nežmoniškai ta-

nu doleriu.
lai mažiausias Kuomet nors 

duotas panašios rūšies užsaky-

JA SUMIŠIMUOSE

vis
opesniu.

MADRID, birž. 2.

opesniu.

viršūnėse oficieriuose.

bei kareiviuC Mont-

tai klausimas.

UŽPUOLĖ TRIS BELGIJOS 
MIESTUS.

Anglų orlaiviai numetė ant jų 
daug bombų — “su "gero mis 
pasekmėmis.”

lių, kuris grūmoja sunkiomis 
bausmėmis visiems, kurie dris !

vokiečiu.c

t.y. truputį daugiau nei begiu 
vieno mėnesio, franeuzai suėmę

tarpe vos apie tris tūkstančiai

sužeisti. Visi kiti sveiki.
Tas pats pranešimas,

kių laimėjimų tik ačiū nepapra
stai puikiai jų artilerijai. Arti
lerija, tai svarbiausias taikiniu- 

da ji atliekanti savo (naikini- 

rie “išvalo” priešo apkasus — 
suimdami belaisvei! ten užsili-y 

kiečių orlaivius.

PARYŽIUS, birž. 2. — žymu
sis franeuzų orlaivininkas, G. 
Guynemer, sunaikino dar pen

budu Guynemer sunaikino-nu- 
šovė keturiasdešimts tris vokie
čių orlaivius.

LONDONAS, birž. 2. — Lon-

Francijos

Japonijos

Daugelin iškastų duobių dėta po 45 grabus, papuoštus 
donais vėlokais

AUKŲ.
raudonomis rožėmis ir

i

• SUBMARINŲ KARE 
BAIGIASI.

LONDONAS, birž. 2. Ang
lijos maisto direktorius, Kenne- 

čių submarinų kare einanti prie

nesulyginamai

iiors pirma. Tatai liudija ir tas 
faktas, kad begiu gegužės mene-

kaip kad balandžio men. Vadi

- Vokietijos s ubą m ri

si vokiečiams lauktų pasekmių.

IŠSTOJO Iš PARTIJOS.

John Spargo sako, kad šios ša
lies socialistų partija esanti 
“didžiausia kliūtis socializmo 
pažangai.”

NEW YORK, birž. 2. — ži- 
homasai socialistų rašytojas, 

labai “onaravą dcklcraciją”,—

Savo dekleraci- 
rtina, kad šios

n

kia — “didžiausia klintis socia
lizmo pažangai.” Todėl ve jis

Good-bye, John!

RUSIJA DAR TURI MAISTO.

Tik nepajiegia pristatyti jį kur 
reikia.

PETROGRADAS, birž. 2. —- 
Maisto klausimas Rusijoje daro
si vis opesniu. Nors maisto jo
je kol kas riestoka, tečiaus de
lei nepaprastai blogų susinešimo

kur reikia. Sakoma, kad tuo tar- 
rpd Rusija turi apie 200,000,000 
pūdų arba virš 120,000,000 bu
šelių kviečių. Jie betgi negreit 
tepasieks sunaudotojus — delei 
jau nurodytų priežasčių.

PRIEŠINASI KERENSKIUI.

Kraštutinis kairysis Rusų sočia 
listų sparnas varąs agitaciją 
prieš Kerenskį.

LONDON, birž. 2. — Kentė

i kairysis kraštutinis Rusų socia- 
Į listų sparnas pradėjęs varyti at
virą agitaciją prieš dabartinį

(trudoviką) Kerenskį.
Kokių priežasčių delei vare

nešimas nesako.

NESUSIPRATIMAI JUODŲJŲ 
JURŲ LAIVYNE UŽBAIGTA.

PETRORAGDAS, birž. 2. —

rpe Darbininkų ir Kareivių At-

SAVOTIŠKAS “STREIKAS.”

Rusų kaimiečiai atsisako par
duoti miestiečiams kviečių.

PETROGRADAS, birž. 2. — 

atsisako parduoti miestelėnams 

gštas kainas. Kaimiečiai esą pa- 

skriaudas —

(

kaimiečių “streikas” atnešęs liū
dnų pasekmių: miestelių gyve-

Valdžia daro pastangų, kad 
perkalbėjus atkakliuosius “stre
ikininkus.” •

NAUJA PASKOLA ITALIJAL

Gaus dar šimtą mil. dolerių ir 
— “praspendys” juos čia pat, 
Suv. Valstijose.

WASHINGTON, birž. 2. — 
Telegramos iš Washingtono ske
lbia, kad šios šalies valdžia pas
kolinsianti dar vieną šimtą mi- 
lionų dolerių Italijai. Pastaro
ji gi duosianti šios šalies fabri- 
kininkams įvairių užsakymų ir
gi už vieną milioną dolerių.

Well — kam nors šioji karė 
daro “aukso gyvenimą”...

Be to, skelbiama, kad preky
bos ministeris A. L Korninelov 
rezignavęs del nesutikimo su 
darbo ministeriu M. Skobelovu.

Kieve taipgi neramu. Buvo 
pakeltos demonstracijos prieš 
karės ministerį Kerenskį. De
monstracijoj dalyvavo 15,000 
kareiviu. Tie kareiviai sau va- 
liai apleido frontą. Gi Kerens-

MĖTO UžNUODINTUS
SALDAINIUS.

Francijos valdžia persergsti gy
ventojus nuo naujo pavojaus.

NEW YORK, birž. 2.*- New 
Yorko dienraštis T i m e s ap- 
laikė nuo savo korespondento 

čių orlaiviai pradėję metyti už 

dainių. Francijos valdžia per- 
sergsti gyventojus, idant jie da
botų savo kūdikius nuo gręsia
nčio pavojaus.

PETROGRADO DARBININKAI 
RENGIASI MEST DARBĄ.

padidinimo irReikal 
sutrumpinimo darbo valandų.

PETROGRADAS, birž. 2. — 
Reuterio žinių agentūros kores
pondentas praneša, kad 120 Pet
rogrado dirbtuvių, daugiausia 
karės pabūklų, darbininkai ren
giasi mesti darbą. Reikalauja- 

snių darbo valandų.
Tos pačios žinios, beje, skel-

Jeigu samdytojai urnai nepa- 

rogrado pramonija.

ti

i 
s

Didy
sis Paryžiaus darbininkų strei
kas jau užsibaigė. Užsibaigė 
jis pilnu darbininkų laimėjimu. 5

ko išpildyti darbininkų reikala
vimus.

siuvėjai
pasekė ir kitų pramonės šakų
darbininkai — rimoriai, kur-

*
5
u

Petrogrado kariuomenė įsistei
gė nuosavią mokyklą — “ka
reivių uni vers italę.”

tų. Streikas buvo išsiplėtojęs 
nei ir tūlose valdiškose dirbtu
vėse.

PETROGRADAS, birž. 2. —

Post korespondentas prane- 

kiom is dienomis Petrogrado ka
riuomenė įsisteigė nuosavą mo
kyklą — “Kareivių Universita- 

ri tik du skyrių — matemati
kos ir istorijos. Toliau bus įve
sta ir daugiau. Kareiviai, sako» 
uoliai lanką savo “universitatę*\ •s

■ į

DETROIT, birž. 2. — Kana
dos valdžia sugrąžino du pabė
gusiu nuo registracijos šios ša
lies piliečiu — brolius Park ir 
Carl Helsey’us.

WASHINGTON, birž. 2. — 
Oficialis Londono pranešimas 
sako, jogei vokiečių submari
nes paskandinę dar tris Suvieii.

Dirigo, Barbara ir Frances ML 
«■' - ' .....-.......    i n.....—

Didelės i

Prakalbos
parengtos Liet. Socialistų 
Sąjungos 22 kp. subatoje, 
birželio 2 d., M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd Place.

■

Pradžia 7:30 vai. vakare*

metų kultūros darbo, 
orlaiviai sugrįžę sveiki.

Vis de-

ūgiai dabartinis italų užpuoli
mas. Apskaitliuojama, kad au
strai neteko 300,000 vyrų užmu
štais, sužeistais ir patekusiais 
nelaisvėn.’

SKELBIA NAUJŲ LAIMĖJIMŲ 
LONDONAS, birž. 2. — Ofi- 

cialis Londono pranešimas sa-

laivyno komanduotojo, vice-ad- 
mirolo Kolčako, kilo rimtų ne
susipratimų. Sako, kad už ko
kius ten dalykus, norėta praša
linti vice-a0mirolą. Paskutinės 
žinios tečiaus praneša, jogei ne-ncijoje. 1 ies Ghensy jų rauko-, zimvo ivvxuuo 

sna pateko eilė stipriai įrengtų susipratimai užbaigta, vadinasi, 
priešo pozicijų. Kolčakas pasilieka sąvo vietoj.

ST. LOUIS, birž.. 2. — Pas
kutinės žinios sako, kad/ šiam 
tusioji ularninko naktį pietinėj 
Missouri valstijos dalyj audra 
kainavo 75 žmonių gyvastis. 
Sužeistųjų ir benamių skaičius 
siekiąs daug šimtų.

• « 
e • ORAS e

«ti*

v • sian-

Žemiausia temperatūra vakar 1 
45, augščiausia 59 laipsniai.

Saulė teka 4:16; leidžiasi 7:19.,,

Įžanga 10c ypatai.. Kalbės 
vienas geriausių kalbėtojų 
adv. F. J. Bagočius, iš So. 
Boston, Mass.

Visus kviečia
Komitetas.
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Subata, Birželio 2,1917

Dainininkų Piknikas
A STATE BANK

Willow Springs, III

Įžanga 25c. porai

KALBAMA LIETUVIŠKAIGerbiamieji

BANK

Pirk Narna
Citizens State Bank

MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

PIKNIKAS

APTIEKA

Telephone Yards 5032

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank

Apdraudimas nuo ugnies

V YRĄMS IR

DFL A. J. KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirurgas

Jūsų Pinigų Saugumas yra Užtikrintas 
Kada Jie Randasi Stipriame Banke

WHITE CITY PARK 
Willow Springs, III.

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

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
VO PINIGUS.

Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

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

8 nuošimtį moka už padėtus pinigus. Duoda pasko
las ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chica- 
gos. Apsaugoja namus ir naminius daiktus nuo ug
nies, Parsamdo Bankines skryneles (boxes), Par
traukia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir 
abelnai atlieka visokius bankinius reikalus.

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
East St. Louis, Ill. 

529 Collinsville Avenue
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.

Šio pikniko programas bus ga
na įvairus. Netik smagiai pasišoksite, bet išgirsite 
ant tyro oro gražių dainelių.

unija Wiscosin
Valsttjj©jj©

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

RENGIASI PRIE UŽPUOLIMO.
LONDONAS, birž. 2. — žinios 

iš Londono ir Berlino skelbia, 
kad' Belgijos fronte prasidėjo 
stropus kariuomenes veikimas. 
Manoma, kad greitu laiku ang
lai bandys užpulti vokiečius, kad 
uždavus jiems “paskutinį smu-

CENTRAL MANUFACTUR1NG
DISTRICT

2121 N. Western Ave
Chicago, Ill.

0r. M. Stapmdd
3109 So. Morgan St., Chicago. 

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

| Dr. Povilas Žilvitis 
A Lietuvis Gydytojas, Chirurgas
X 3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Butalsaw receptas mu didžiausia n tyčia, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikon daktarų. Tai vienatinei lie

tu v Lika aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kio* tik pasaulyj yra vartojamoj*. Ga
lit reikalaut per laiškus, e a 3 prilip
siu per axprenu.

K. SicllavislcMH
Aptlekoriua ir aavininkaiii 

SOUTH BOSTON, MASS.

8. M. MESIROFF, c: 
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba 
tickorlua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15___ ___
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistus. Al rekomenduoju "tik" GERUS daktanw. AŠ e*u

M. MESIROFF, 314$ 80. MORGAN 8T.. CHICAGO, ILI-

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

PASTABA: Imkite Archer-Cicero karus, ko 
austos, paskui imkite Joliet arba Willow Springs ka 
rus iki Leafy Grove — ir čia daržas.
Visus kviečia S. L. S. D. A. I Apskr.

Medelio], Birzelio-June 3,1917
Geo. M. Chernaucko Darže 

LYONS, ILLINOIS
Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c Porai

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Padėkite savo taupomuosius pinigus į 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.

Nepamirškite atsilan 
kyti į šį iškilmingą pik 
niką, kur galėsite links 
mai praleisti laiką. Šir 
dingai kviečia

Komitetas

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

Po Valdžios Priežiūra.

DR. A. L EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškų, vyriškų, Ir valktį ligtį. 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

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

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

«gr<mi

Are. 2-o* 
iki raka* 
po pietų

Turiu už garbę pranešti Lietu
viams, gyvenantiems šip»je apieliji- 
kėje, kad mes atidarėme vieną ii 
didžiausių lietuviškų aptiekų Ame
rikoje. Užlaikome amerikoniškus b 
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,

Antiekos Užveizdėtojau

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

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

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

Tel. Humboldt 97.

į V. BURDA i 
A šiušeologijos Daktaras £ 
J 1314 So. 51 Court, Cicero, Ill. 1 g Laikau misijas per ištisas die- J 
w nas, todėl kieno šiušės protas i į pagedęs, atneškit pataisyt. Esu 4 
@ union kurpius. Laukiu ligonių. |

Pastaba: Imkite Ar
cher-Cicero karus kol 
sustos, paskui imkite 
Joliet karus iki Leafy 
Grove arba Willow 
Spring karus.

NEKALTINK PILVO!
Daugelyje nevirškinimo atsi

likimų pilvas reikia paliuosuoti 
nuo visokios kaltes. Daugelis 
žmonių ryja maistą nesukramtę 
ir tokie rijikai yra tikrais pilvo 
revoliucijos iššaukėjais. Tai la
bai blogas paprotys, bet mes tu
rime skaitytis su juo ir jieškoti 
tinkamo atitaisymo. Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno Elik
syras suteikia greitą pagelbą. 
Šitas vaistas išvalo vidurius, su
taiso norą valgyti ir pagelbsti 
virškinimui. Jei turi užkieteji- 
sius vidurius, vidurių išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, nervuotumą, 
energijos trukumą,jabelną silp
numą, tai pabandyk jį tuojaus! 
Tai yra vaistas, ne gėralas. Kai
na $1.00. Aptiekose. Trinerio 
Linimentas padaro nuostabią 
veikmę atsitikimuose ramatų, 
neuralgijos, sutinimų, uždreski- 
mų ir lt. Kaina 25 ir 50c. ap- 
tickose, 35 ir 60c. krasa. — Jos. 
Triner, išdirbėjus chemikas, 
1333-1339 So. Ashland Avė., 
Chicago, 111. (Apg.).

X "elephone Humboldt 1278. Z

? M. SAHUD M. D. Į 
įn Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgai. A 
™ Specialistas Moteriškų, Vyriškų iri Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava. ■ 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; I 
Kampas North Ave., Kambarys 208 Z 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare. ||

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 wt. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

Gana kitam randas mokėt. Čia yra 
geriausia proga pirkt sau namą, ko
kios dar niekad nebuvo, įir jeigu jus 
ją praleisite, graudinsitės. 2 pagy
venimų nauji mūriniai namai ant 
plačių lotų, arti Western Electric 
Co., 3 blokai nuo lietuvių bafnyčios, 
pusė bloko nuo gatvekarių, žodžiu 
sakant geriausia ir parankiausia vie
ta apsigyvent lietuviams: tyras ir 
sveikas oras, daugybe visokių dirb
tuvių apielinkčse ir labai paranku at
važiuot j vidurmiestį, Parduodame 
labai pigiai: musų išlygos taip len
gvos, kad žmogus ir visai mažai tu
rėdamas pinigų, gali pirkt sau namą 
—kiek turi, tiek įmokėk, likusius na
mo randa išmokės, jeigu neturi pi
nigų ir turi išmokėtą lotą, mes pri
imsime jųsų lotą už pirmą įmok ėji
mą; pirma nei kad ką kita darysite, 
pamatykite tuos namus, nes trum
pu laiku bus išparduoti, uomet sa
kysite: “Tai kad bučiau žinojęs”, a- 
le jau bus pervėlu. Ateikite arba ra
šykite mums, o mes mielu florų nu- 
vesime parodyt bile kadai J

(A. J. FRANCKEWICZ) 
SHANDLEB, HILDRETH and CO.
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MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina: 
Pnaedilyj, Ketverge Ir Snbate] 

P«pr»«tomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis ylr- 
mai floras 15c, Balkonas 18a. 
HALSTED Ir 32-ra GATVfc.

Piknikas bus su dova- 
nomis vertės $25.00 —
1) Laikrodėlis $15.00;
2) Rašoma plunksna ve
rtės $5; 3) Laikraštis 
visiems metams, kas ko
ki norės imti.

Mes išmieravom 20,000 akrų žemes 
Marinette paviete, aplink miesto, kur 
yra bažnyčios ir mokyklos.

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

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

,Mes parduodame savo žemę ir 
samdome 600 darbininkų inųsų len
tų pjovykloms, per čielus metus. 
Taigi daugelis farmerių eina darban 
į šias pjovyklas, kada nedirba savo 
žemės.

Gera proga tiems, kurie nori apsi
gyventi tarp savo žmonių smarkiai 
augančioje kolonijoj, kur yra baž
nyčios, mokyklos, arti miestų ir ge
ležinkelių.

Bašykite tuojaus užklausdami kas 
link žemės kainos ir mokesties pas 

CHAS ZEKAS 
UNITED LAND AND 
INVESTMENT CO.,

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

Phone Canal 1256. 
ŠOKIU MOKYKLA

ft. Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
aye. ir kampas 19- 
tįs gatv., Chicagęj. 

lįraSri Ateik į vienintelę 
S°ldu Mokyklą. Vi- 

LLugtiWK si šokiai mokinama
y sulig naujausia ma-
kJgmK da;—angliški ir lie-
ThSor™ W tiiviški.^ Aš užtik-

r in u, kad išmok i n- 
• r siu į trumpą laiką.

Šokiai atsibuna kas panedėlį ir keU 
vergą ;pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojas J. K. BUBELIS, 
ir pagelbininkai.

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

tik užmokėk lotą. 2 pagyvenimų na
rnas ant Michigan Ave., arti 107th 
Street, Pullman, Ill.; lietuvių apgy
venta vieta. Bus parūkuota tik už 
tą lotą, ant kurio namas randasi ir 
ant lengvų išlygų, arba apmainysiu 
ant ko kito.

Puikus 2 pagyvenimų mūrinis na
mas ant 109-tos gatvės, arti lietuvių 
bažnyčios, Pullmane. Apmainysiu 
ant fanuos arba bile ko kita,, už ga
tavus pinigus parduosiu tik už puę 
kainos.

Aš turiu daugel kitų praperčių ant 
pardavimo ir išmainymo, kur • kas 
nori ir ko tik kas nori, aš turiu. 
Meldžiu kreipties pas mime, gausite 
daugiau už savo pinigus nei kur ki
tur. Greitas ir teisingas patarnavimas

A. J. FRANCKEWICZ
Room 87—154 W. Randolph Street, 

Chicago, 111.

DR. M. HERZMAN
I Š RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Iškilmingas Piknikas
Parengtas

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGO KLIUBO

I Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2359 S. Leavitt St 
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

CHICAGO, ILL.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA J]
LIETUVIŠKA f]

Vyrišky Drapanų Bargenai 
\Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, HI.

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

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

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti Iš seno, prasto smūiko ( naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas, 
jfcsu praktikavęs 37 metus 

tą darbą/
3240 SO. HALSTED STREET, 

TdL Drover 67:17..
CHICAGO, ILL.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

| Dir. KJ.cjnfer' |
i SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS, t 
K Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 1

Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki- 1 
I mm Ligos PUSI.iČS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVU ir SKU J 
I ROS.. PATARIMAI DYKAI 
B Užsisenėjusios ligos, 
A reikalaujančios ilgo gy 
X dymo, yra mano spcci- 

ališkumas. Mano re
komendacija yra dide-

V lis skaitlius pasekmin- 
■ gąi išgydytų pacientų.
V Visiems viena kaina. 
I 1827-29 Blue Island Av.

Mano ofisas arti lįf-tos 
T. gatvės ant bankoM

. 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?
Northsidės ir apielinkės lietuviai ge
rai žino

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

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Aš Alena Kosiovska, Šiendšc Pasirodau 
Visai Publikai Akyse .

Ka» mane išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaraa Bitteris. AŠ per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. A 6 kentėjau nuo nevl- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, režimas, gurgimas vidurių. Dieg- 

. liai ęuimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
U Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos, 
įį® Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 

teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
3 pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

y pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesiui# aš 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. KaL 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
mo ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis

BALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
į Iftolės nuo visokių blogumų.

' P. J. BALTRENA0, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

V1KNATJNIH RFGIF/l RUtn AH RUHAH ArnEkOHH’H ANT HR 11H.FHJ <>

SU.A.UGIEIVIIS
Akiniai aukso rimuose nuo $8.00 Ir axx- 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykų.
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 

4 skauda akis. Jei jos raudono**, jei gal
io Hipa, jei blogai matai, jei ak|s »U- 
|f t'-la, lietę; -k lipiai), <> ji.fkok pagelbėt

< lekej, k u r kiekviei.ain piitaikorna •< 
y L linai uidyką. Atmink ka<i me* koi- 
0 nam Rvarniktuojam akinius ir kienkie* 

num gerai prlrenkam.
i, Kkepert&i Optikas, 

a vaistų, ateikit pa* mane. Ai buvau ap
metu. Aš duodu patarinaus DYKAI. Galiu

S14» 00. MORGAN 8T

ii ** £ ’į V F

Taj
p ji tfį
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Korespondencijos

SVEIKATA
CHICAGOS
PARKUOS

Chicago yra laiminga turėdama vieną di
džiausių parkų sistemą visame sviete, ir Chica- 
gos žmones yra laimingi, galėdami lengvai nu- 
važiuoti j tuos parkus.

Sėskite į bile gatvekarj, važiuokite į biie ku
rią miesto dalį ir jus galite nuvažiuoti, tiesiai 
arba paimdami uždyką transferį į bile puikų 
parką žiemių, Vakarų arba Pietų pusėj.

Ten publika gražiai žaidžia “golf” Lincoln, 
Jackson, Garfield ir Marquette Parkuose. Nau
jas Columbia Parkas baigiamas taisyti.

Jeigu jus naudojatės “baseball”, važiuokite 
į bile vieną tų parkų ir pažiūrėkite kaip jauni
mas su atsidavimu ten žaidžia.

Lincoln Parke Zoologiškas daržas visuomet 
yra vaikams užganedinimas. Mitrus irkluoto
jai važinėja luotais kas diena ežere, prisirengda
mi del ateinančių laivų lanktynių. Jus geresites 
tėmydami juos.

Praleiskite vasaros laiką parkuose. Tai yra 
stebėtinas vaistas.

Chicago Surface Lines

—1 *..............  1 ■■■■ . .............................................. ........... . ............... —• -'-.I ■■ » —I.wy.*—i    r. - -1 ........ ................. ..........

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedčlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban
kus valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louts Ave. ir 1115-17 
Sd. .Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago. Ill.

T- RUSSIAN „ 
TURKISH '

/ ->-?/ -
WITH SALT,^

25* 
75* 
2Qg

Egzaminacija ati-

. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikite paa 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiŠka la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir Jei aš ap- 
aiimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
apėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
Jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122 , 
Prieš North American Cafe.

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

ROCKFORD, ILL.

Jaunimui sujudus.

na progresuoja, nors čia netruk-

draugiškų susejimų, kur gali
ma linksniai laikas praleisti ir

kius mums gyvenimas leido pa
tyri i, tat rodos čia nusiminimo 
negali būti. Progresyvė dalis 
lietuyių taip yra išsimiklinus 
praktikoj, kad veikimo suma
nymai tuoj pat įvykdomi.

Broliai, kartu visi sto-

JL 11 JL till 0IYCI1 l 1411 U VILI V11V1

kurių neretai palinksmina savo 
dainelėmis ir pataiso susirinku
sių ūpą.
kim, lai laisves dainos skamba 
mums visiems.

Bet šioje valandoje tų naujos 
dvasios kareivių veiduose matos 
koks tai nusiminimo ženklas: 
kartų tik nesusitiksi, tuojaus* 
klausia: kaip manai apie kare?

ir lik šituo klausimu kiekvie
nas jaunuolis šiandie užimtas. 
Pašaliniai žiuri į socialistus kai
po į išganymą, ir kiekvienas in- 
domauja žinoti, ką socialistai 
darys šiame momente? Reikia 
žinoti, kad socialistų yra inažu- 
ma ir nereikia žiūrėti i socialis-

• -V _ Č
tus kaipo į išganymą, bet no
rint ką atsiekti, reikia visiems 
organizuoties ir bendrai veikti.

Nedėlioj, birželio 3 d., Black 
Hawk parke yra rengiamas ma
sinis tarptautinis susirinkimas 
ir prakalbos, žmonės, ypač so-
čia lis ta i

ferendumu nubalsuoti, ar jie no
ri kares, ar ne. Valdžia i tai

mo konskripcijos įstatymo.
Volangis.

ROCKFORD, ILL.

Rengkimčs prie prakalbų.

Pagal X LSS. rajono maršru
tą drg. A. Mon tvidas kalbos 
Rockforde birželio 11 d. 7:30 v. 
vak., Moose Club svet., Mulber-

A. Mon tvido prakalbos yra ži
nomos, kaipo užganėdinančios

nekalbėjo, o dabar yra proga iš
girsti ir apie socializmą.

Darbininkai ir darbininkes,

vas eikiipc į Mon tvido prakak

A. J. Valentas.

SHEBOYGAN, WIS.
Iš lietuviu veikimo.

gijos subruzdo darbuoties. Jų

visos progresyvūs or-

vu, sudarė federatyvį komitetą, 
kuris rūpinsis įsigijimu nuosa- 
vios svetainės, kuri čia labai 
reikalinga, nes neturint nuosa-

nėra kur laikas praleisti.
Paskutiniu laiku labai ener-

kalbomis. Kalbėtojom jame 
buvo Kast. Norkus, narys Nau
jienų redakcijos, kuris nuosek-

liuciją ir ragino žmones priklau-

zacijų ir kovot už savo būvio 
pagerinimą.

(irylio pelno k
3.11 _ $1.9.46 už

gauta dovanų.
Padėkos žodis pridera Lietu

vos Pagelbos Seserų Draugijai, o

čia gyvuoja ir vyčių rota, bet 
vyčių veikimas, manau visose 
kolonijose vienodas: apie jų 
pliauškalus neužsimoka rašyti. 
Ypač jos pirmininkei už nuošir
dų pritariam visuomeniniai^, da
rbui. t

WORCESTER, MASS.

Koncertas.

Koncerto vedlėj a buvo tos 
kuopoj organizatorė p-lė Pui
šiu lė. Po .jos žodžio prasidėjo 
programas.

finų choras ir benas.
LSS, 40 kp. choras, vadovau

jant drg. F. Dirveliui dainomis 
— “Tu kurs klaidžioji darbi
ninke“, “Marsaliete“ ir “Sukei
kime kovą” — publiką tiesiog 
užžavėjo.

P-lė M. Jablonskaitė, akom
panuojant p-lei Dirveliutei, su
dainavo tris daineles.

L. Pruseika. Aukų LSS. na
mui surinkta $53 su centais.

Paskui vėl sekė programa.
Puikiai pasmuikavo drg. Dirve-

Nors Worcesteryje gyvenu 
tik pora mėnesių, bet turiu pa

daug daugiau darbuojasi dailės 
srity j nFgu kilų kolonijų lietu
viai: laike poros mėnesių tik L. 
S. S. kuopa surengė 2 koncer-• ir spektaklį.

Naujas Worcester ietis.
tu

Klaidos pataisymas.

Naujienų nr. 121 korespon
dencijoj iš Pittsburgo yra pa
sakyta, kad Lietuvių Mokslo De
ja susitvėrė 1910 metuose, o tu
ri but 1900 metuose.

Naujienų Reporteris.

| Reumatizmas Sausgėla, i
A Nesikankykite saves skaus- j 
X mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
A Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
r —-raumęnų sukimu; nes skau- 
£ dėjimai naikina kūno gyvybę t 
J ir dažnai ant patalo paguldo. X 
A CAPSICO COMPOUND mo- 8 
X stis lengvai prašalina viršmi- S 
A notas ligas; mums šiandie dau- 4 
J gybė žmonių siunčia padėka- ® 
§ vones pasveikę. Kaina 25c, 5 
g per pačią 28c. • X

f Justin Kulis I 
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. f 
t Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- S 
w TOS”, augalais gydyties, kai- į 
t na 50c. ■

J. GRUŠO

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

Kazimieras Gugis

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S0. HALSTED ST 
(Ant trečių lubų) 

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 I. DEARBORN $7

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, BL

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa-

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
ir

J. KLOWAS,
Tel. Canal 7270

Prof.
šokiai atsibuna kas panedėlį

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

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

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

Burnsidėj ularninkais ir ketvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd St.

i

Jys nusistebėsite, kaip greitai jys galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai kq jums daryli, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
vak. Nedčliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Prieš Pačto
Ofisą

SILPNI w m H ATEIKITE
NERVUOTI KF B PAS MANE
SERGANTI W B H TUOJAUS

FRED BENDER =^ū | 

| Išdirbėjas ir Perpirklys Sankrovų Intaisų 0 
I Amerikos Didžiausias ir Pilniausias įįj

Sankrovų Išrengėjas. 1
Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, eiga- S 

rų, saldainių, valgyklų, mastavų tavorų ir t 
daug kitokių sankrovų. |1912-1914-1916 S. State St. 1923-19254927 Archer av. j

Aš padarau sergančius vyrus sveikais ir silpnus vyrus tvirtais 
Aš Dariau Ty Per 20 Metų ir Ma
no Ilgas Patyrimas Išmokino Ma
ne Kaip Tą Padaryti.

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

Greitai ir Pastoviai
Aš gydau pasekmingai ir 

kuotrumpiausiu laiku, visas 
privatines ligas, k. a. Užnuo 
dijimi) kraujo, Stricturi), Pu- 
liaviinų, Nutekėjimą, Žudy
mą, Nutekėjimą, Žudymą 
jiegų, Raudonąją gyslą, Sil
pną pūslę, Inkstų ligas ir tt. 
Aš vartoju Tikrą Importuo
tą Prof. Ehrlicho 606-914 ir 
visas vėliausias Vaccines, 
Serums, Bacterins ir tt., ku
rios suteikia tikras ir nuo
latines pasekmes be atitrau
kimo jus nuo darbo.

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

PATARIMAS DYKAI, UŽKVIEČIU ATSILANKYTI.

S'! If? O TT T? (T* P Q C2 ^2 So. State Street, Chicago, Illinois.
O K. H U Ta IK .IT lS O Priešais Siegel Cooper and Company

Off iso Valandos: Dienomis 9 iki 8. Ncdėliomis 10 iki 2.

DAKTARAS COATES atgabeno | š| miestą valiausias Europos metodas gydymui— 
visų'sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, P—lino ir 
Londono. Čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros marinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarę del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aS gydžiau pasekmingai vyrų ligas vi^A 80 metų. Aš ifegydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidčliokit, ateikite šiandieh.

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

LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
DYKA ir LABAI UŽTIKIML Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus galite 
klaust k3* geriau? Neleiskite pinigiškam daly
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, ir ne
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau kaipo 
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt del užmokė
jimo. Mano geriausiu paliudijimu yra faktas,

PROF. DOCTOR COATES kad aš gydau vyrus per 30 metų. Visi atsilan 
kantfs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATISKA ATYDA, kadangi aš EGZAMI
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS PATS.

Mano reikalavimai yra visiems pri 
einami kaip turtingiems taip ir 

beturčiams. S - 606-914
Aš noriu prašalinti nuodus iš jųsų gydymo systemos vienu gydymu.

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

PROFESSOR DOCTOR COATES
430 South State Street, 2nd floor

Prieš Siegel Cooper & Co.

H,y

Daug Gyvasčių Vrazuvo
Kodėl jums nėpasiaukauti ir jaustis taip, kaip jys jautėtės keletas mėty atgal, turėti tą patį mitrumą ir einergiją, tą patj linksmumą, 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jys turite turėti, jus žinote, kad jys nesate tas žmogus ir jys žinote, kad jys norėtut bu
Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro clastiškus žingsnius, priduoda 

spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jys nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu. ...

Darodymas Gydymo yra
Kuomet jysy kaimynas pasakys jums, kad aš jį

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos lankiai atranda 
ligas nepalčmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
motery nu no, kad del jy nėra išsigydymo. Aš noriu turėt
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijinią kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai.

" i«

?JMčinimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
<^įgi(]^Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

Ku rio Jus Reikalaujat!
išgydžiaii, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skutos, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svarus, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsiscuėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną serganti vyrą ir motor j pa
kviesti i savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jysy ligą išgydoma, jys nusi- 
stebėsit, kaip greit jys pajusit gydymo < 
šiose. Jys vėl jausitės gerai

jiems savo
išgydoma

bėjimą jųsų gy
įvirtu ir sveiku.

Schneider
hfield Ave., Chicago, III
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Į Straipsniai

“Užpuolimo 
karė ’ ’.

Kas yra užpuolimo kare?
šiandie, kada spaudoje ir 

susirinkimuose yra tiek pri
kalbėta apie kares ir apie 
karę, tokš klausimas, rodos, 
nereikėtų ir aiškinti. Vie
nok daugelis žmonių toli- 
gražu ne taip gerai supran
ta jį, kaip galima butų ma
nyti.

“Užpuolimo karė” skiriasi 
— nors nevisados esti leng
va tatai atskirti — nuo “ap- 
sigy n i m o karės. ’' P i rmb j i 
karės rųšis yra tos valstybės 
pusėje, kuri užpuola kitą 
valstybę; o antroji karės rū
šis — tos valstybės pusėje, 
kuri ginasi nuo užpuolimo.

Paprasta žmonių nuomonė 
užpuolimo kares pasmerkia, 
o apsigynimo kares pateisi
na, ir prieš tą apskritai nie
ko negalima butų turėti, — 
jeigu tiktai tas užpuolimo— 
apgynimo kriterijus (sai
kas) butų ištikimas, neklai
dinantis.

Yra tečiaus su tuo kriteri
jum da ir kitas keblumas: 
žmonės, būtent, užpuolimo 
karę dažnai maišo su užpuo
limo strategija ir sulig tuo 
nustato savo atsinešima lin- v* 
kui kariaujančiųjų valsty
bių.

Tuo-gi tarpu užpuolimo 
karė yra visai kas kita, negu 
užpuolimo strategija. Klai
dą, pareinančią nuo šitų 
dviejų dalykų sumaišymo 
jau keletas dešimčių metų 
atgal nurodė K. Marksas 
viename savo laiškų, rašytų 
F. Engelsui. Jisai sako, kad 
žmogus, maišąs tuodu daly
ku, protauja taip: Jeigu tave 
gatvėje užpuolė koks ber
nas, tai tau leista tiktai at
remti jo smūgius, bet ne par
blokšti jį ant žemės, nes tuo
met jau tu busi “užpuoli
kas.”

Užpuolikas yra ne tas, ku
ris stengiasi parblokšti sa
vo priešą, bet tas, kuris iš
šaukė kovą, t. y. kuris yra 
kovos kaltininkas. Vadina
si', ne kovos vedimo bude, o 
jos (artimiausioje) priežas
tyje reikia jieškoti atsaky
mo j klausimą, ar ta kova 
yra užpuolama, ar apsigina
ma.

Kares iššaukia, kaip ži
nia, tam tikra valstybių po
litika. O karės vedimo bu
dai, strategija, priklauso 
pirmoje eilėje nuo ginklų po
būdžio, nuo kariuomenės 
tvarkos, nuo priešų spėkų 
santykio, nuo topografinių'bdliLj rvlV, ii Uu lUįJUg1 ainij i \ z

vietos aplinkybių ir tt. Tai- nuomonei, jogei delei vokie- stačiai yra nesąžiningi.

i gi užpuolimas politiškas ir 
užpuolimas strategiškas ga
li neturėt nieko bendra vie
nas su kitu.

šituos paaiškinimus mes 
radome reikalinga parašyti, 
kada pastebėjome, kaip “Kb- 
vos” redakcija, nesiorijen- 
tuodama tame klausime, 
klaidina žmones. Ji savo pa
skutiniame numeryje skel
bia, kad dabartinė Rusijos 
valdžia ir kartu su ja social
demokratas Skobelevas ir 
darbietis Kerenskis stoją 
“už užpuolimo karę.” Tų sa
vo žodžių parėmimui ji ci
tuoja sekamą ištrauką iš Ke
renskio kalbos:

“Suglaudę eiles, suvienyti 
disciplina ir savo pareiga del 
tėvynės ir revoliucijos, mes 
turime eiti pirmyn. Musų 
armija, laisviausia pasaulio 
armija, turi prirodyti, kad 
laisvė mus nenusilpnino, bet, 
priešingai, dar labiau sustip
rino.”

Tai esą raginimas prie 
“užpuolimo karės.” Tik lai
mė, girdi, kad vis dar ran
dasi “kraštutinių kairiųjų,” 
kurie tokiai karei neprita
ria ! c

Menka butų tečiaus laimė, 
jeigu reikėtų visą Rusijos 
demokratijos išganymo viltį 
dėti ant tų “kraštutinių kai
riųjų”, kurie juo toliau, tuo 
mažiau turi intekmės Rusi
jos revoliucijoje.

Laimė yra ne “kraštuti
niuose,” o tame, kad nė Ke
renskis, nė Skobelevas visai 
nėra pritarėjai tos “užpuoli
mo karės,” kurią prikišo 
jiems “Kova.” Ir jeigu jie 
kuomet-nors pasidarytų to
kios karės šalininkais, tai, 
mes manome, Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba 
duotų jiems “saktį.”

Keletas < 
klausimu.

Nusvilus su savo “inter
pretacijomis” Kautsky’o 

“Kova” dabar rašo Įsaiknygos,
ilgus straipsnius apie “man
dagumą” ir “principialumą” 
polemikoje. Jos moralus 
mes galime praleisti, bet, 
kadąpgi tame savo pamoks
le ji savotiškai išdėsto ir ke
letą faktų apie “Naujienas”, 
tai esame priversti pastatyt 
jai šiuos klausimus:

“Kova” mums prikiša, kad 
mes laiką nieką neišmanan
čiais visus, kurie neiną iš
vien su “Naujienomis.” Iš- 
kur ji tatai paėmė?

“Kova” tvirtina, kad mes 
prieštaravę tokiai josios (?) 

čių socialistų oportunizmo 
dalinai kalti ir jų vadai. Kur 
“Kova” išreiškė tokią nuo
monę, ir kada “Naujienos” 
prieštaravo jai?

“Kova” rašo, kad “Nau
jienos” aiškinusios,■ jogei 
Liebknechtas, Leninas, R. 
Liuksemburg tai esą visai 
kitas dalykas, negu lietuvių 
internacionalistai (?). Kur 
ji rado “Naujienose” tokių 
palyginimų tarpe “lietuvių 
tarptautinių” ir minėtųjų 
trijų asmenų?

Tegul “Kova” artimiausia- 
me savo numeryje teikiasi 
atsakyti be išsisukinėjimų į 
šituos musų klausimus, — 
nes ji pasidarė jau perdaug 
drąsi svetimų žodžių “inter
pretavime.”

Vis tas. 
straksėjimas.

“Laisvė” įsityžo šokinėt į 
akis “Naujienoms”. Ne tik 
kada mes pakritikuojame 
jos nuomones, ji pyškina 
špaltas grubijoniškų “pole
mikų”, bet ir kada mes užsi
mename apie “kairiuosius” 
apskritai, apie “Kovą” arba 
Kapsuką, ji tuoj ima šūkau
ti, kolioties ir drąsius “pa
mokslus” sakyti. Išrodo net, 
kad kitų žmonių ir laikraš
čių “gynimu” nuo “Naujie
nų” ji yra labiaus susirūpi
nus, negu visais dalykais pa
saulyje.

Anąkart, “Naujienos” pa
stebėjo keletą žodžių musų 
“kairiemsiems”, kurie per 
“Kovą”, kiek drūti, stengėsi 
diskredituoti Soc/ Partijos 
vadus, pasirodžiusius paskui 
St. Louis’o konvencijoje ge
rais socialistais ir revoliuci
onieriais. Del tos musų pa
stabos “Laisvė” parašė net 
du pikčiausiu straipsniu, 
plūsdama “Naujienas” ir na- 
chališkiausiai kraipydama 
jos žodžius.

Naujienos” vėliaus indė
je mažą vieno bendradarbio 
^pastabėlę apie “Kovos” ko
respondento “aprašymą” 
Bagočiaus prakalbų. “Lais
vė” vėl įpuolė į isteriką ir ė- 
mė piktai šukaut ant “Nau
jienų”. Išspausdinome mes 
kitą musų bendradarbio pa
stabą, kurioje atsakoma į 
“Kovos” priekaištą, kad 
“Naujienos” pataikaujan
čios tūliems soc. laikraš
čiams. “Laisvė” už tai iš
plūdo mus “politikieriais” ir 
“veidmainiais.”

Šiandie ji ir vėl Šūkaują 
ir visokius žiopliausius prie
kaištus mums daro, už tai, 
kad “Naujienose” buvo nu
rodyta, jogei lietuvių social
demokratai, ir net VI. Požė
la, elgiąsi ne pagal “kapsu- 
kinę dogmą.” Nesupranta
me, iš kur “Laisvė” paėmė, 
kad jos šventa pareiga e- 
santi lošti' advokato rolę 
tiems, kuriuos “Naujienos” 
kritikuoja. Jeigu ją verčia 
prie to josios išrčklamuota- 

bešališkumas”, tai ko
dėl ji tylėjo, kaip kąsnį bur
noje turėdama, kuomet “Ko
va” per eilę mėnesių siste- 
mačiai falsifikavo citatas 
polemikoje su “Naujieno
mis”, ir kuomet ji pagalios 
net apšmeižė “Naujienų” 
redaktorių ?

Ir kad ji, begindama mu
sų oponentus, bent laikytųsi 
logikos ir padorumo. Bet 
dabar, tai visi tie jos prie
kaištai arba paremti gry
niausiomis nesąmonėmis— 

kaip jau nekartą buvo “Nau
jienose” parodyta—, arba

ChicagoHL

“ ‘Naujienos’ neaiškina”! 
“ ‘Naujienos” priekabių jie- 
ško”! “ ‘Naujienos’ šito vi
so nesupranta”!.. Šitaip šu- 
kauja savo straipsniuose | žodžiuose, o darbuose jisai 
“Laisvė”, nors ji puikiai ži- elgdavosi dažnai oportunis- 
no, kad del priekabių jieško- tiškiau, kaip visi oportunis-
jimo, mes niekuomet nepra- 
dėdavome polemikų su drau
gais. Ji puikiai žino, kad 
“Naujienos” beveik visuose 
klausimuose yra daugiaus 
iaiškinimų suteikę, negu bent 
kuris kitas musų laikraštis; 
visai nesenai pati “Laisvė” 
šaukė, kad mes perdaug už- 
siimą aiškinimais ! Ir ji pa
galios dar puikiai žino, kad 
“supratimo” skolinties iš 
“Laisvės” “Naujienoms” tik
rai nereikia.

Tai kam tas visas ne vyri
škas, stačiai vaikėziškas jos 
klykavimas? Kam mėgint 
įkalbinėt žmonėms, buk “Na
ujienos” dėlto ginčus veda, 
kad jos nori “supeizot” įky
rėjusius joms asmenis? Kur 
“Laisvė” tikisi surast tokių 
neišmanėlių, kurie patikėtų 
tiems jos prasimanymams?..

Jeigu mes kartais rišame 
su Kapsuko vardu tulus tak
tikos klausimus, tai juk aiš
ku delko: viena, dėlto, kad 
tam tikrų taktikų, pas Ame
rikos lietuvius socialistus 
Kapsukas pirmutinis ėmė 
sistemačiai vykinti; antra, 
dėlto, kad daugelis tos takti
kos pasekėjų pritaria jai, 
tiktai įsitikėję į Kapsuko 
autoritetų; trečia, dėlto, kad 
Kapsukas pats stengėsi dau
giaus, negu kuris kitas lie
tuvių socialistų veikėjas iš
kišt į pryšakį savo asmenį, 
—apie kų pasakoja savo skai 
tytojams ir “Laisvė” pasku
tiniame numeryje.

Apie vienybės klausimą, 
kurio, pagal autoritetingų 
“Laisvės” užreiškimų, “Nau
jienos” buk “nesupranta”, 
■tai jau brooklyniškis laikraš
tis geriau tylėtų. Savu lai
ku delei to klausima buvo 
prisiginčyta tiek ir tiek, ir 
“Naujienose” del jo buvo 
prirašyta špaltų špaltos. Kas 
norėjo ir mokėjo suprast 
tuos rašymus ir ginčus, tas 
galėjo padaryt iš jų tokį iš
vedimą: Vienybės klausime 
pas mus apsireiškė dvi pa
matinės nuomonės — viena, 
kuri atmeta visokią socialis
tų vienybę su buržuazinėmis 
partijomis, ir antra, kuri 
pripažįsta vienybę tam tik
romis sąlygomis ir prie tam 
tikrų aplinkybių. Absoliu- 
tės (visiškos) vienybės šali
ninku pas mus nebuvo (arba 
bent jie nepasirodė).

Pirmą nuomonę gynė 
Kapsukas, o antrą — “Nau
jienos” ir “Keleivis.” “Lais
vė” -gi maišėsi viduryje. Iš- 
pradžių jos redaktorius pa
sakė, kad, “musų švenčiau
siu įsitikinimu”, vienybė šel
pimo reikale yra galima; o 
vėliaus jisai parašė rezoliu
ciją, kurioje iškoliojo “nai
viais politikos kūdikiais” 
tuos,, kurie tiki į vienybę 
(tai yra, iškoliojo pats sa
ve!). Ir reik atsimint, kad te
nai ėjo kalba tik apie vienybę 
šelpimo reikale; tuo-gi tar
pu dabar, Požėla, kurį “Ko
va” nuolatos statydavo 
mums už pavyzdį “tikro so
cialisto”, “praktikuoja” tam 
tikros rųšies vienybę su tau
tininkais ir klerikalais het 
politikos darbe!

“Laisvė” mums pasakoja, 
kad. ir Kapsukas balsavęs už 
nutartį su dešiniai^įš Lie
tuvių Dienos klaUsfflBhįBet 
kas-gi to nežino
tik už tą sutartį *bg TO, bet / (Seka ant 6 pusi.)

tai. Jo “revoliucinė” takti
ka buvo netikus, todėl jisai 
pats jai prieštaraudavo.

Ne pataisymu, o tik prieš
taravimu “revoliucinei” Ka
psuko taktikai buvo ir jo 
pripažinimas, kad vienybė 
yra galima “vienai dienM” 
arba tam tikriems “atsitiki
mams.” Nes jeigu sakyt, 
kad vienybė yra negalima iš 
principo, tai kaipgi tuomet 
nuspręst, kur tuo principu 
reikia vadovauties, o kur 
ne? Ir ko yra verta tokia 
taktika, kuri atsisako tar
naut kaip tik tuomet, kuo
met ateina nepaprasti “atsi
tikimai”, ir žmonėms ypa
tingai reikia aiškaus kelia- 
rodžio?

Vadinasi, kaip ten “Lais
vė” ne “aiškintų”, o “kapsu- 
kinė dogma” yra faktas, ir 
ta dogma nesutinka su Pet
rapilio draugų taktika. Kų 

■.mes ir pastebėjome. Kodėl 
ji nesutinka, turėjo but aiš
ku kiekvienam, kuris skaitė 
“Naujienų”.i'r “Kovos” strai
psnius.

Taigi, vyručiai, ažuot stra
ksėję ir negražiai s kolioję 

'“Naujienas”, jus geriaus at- 
sisėstūmėte ramiai, pavarty
tumėte musų dienraščio pus
lapius ir pasimokytumėte. 
Tai yra geriausN patarimas, 
kurį mes galime jums duoti.

Tauta pavojuj.
Garsus Benjamin Franklin 

kartą pasakė, jogei pasaulyj nė
ra buvę geros kares ir blogos 
taikos.

Tie žodžiai užsitarnauja ap
svarstymo. Jie4 priklauso žmo
gui, kuriuo Amerika ypač di
džiuojasi. •

Franklin — tai vienas įžy
miausių amerikiečių kada nors 
gyvenusių arba gyvenančių.

Jo vardas surištas su s litera
tūra; jo vardas žinomas ir mok
slininkams, nežiūrint to, kad 
jau praėjo šimtas metų su vir
šum nuo jo mirties, č X

Franklino laikuose Aifterika 
kovojo už nčprigulmybę. Sau- 
jalė amerikiečiųdcolonistų pasi
priešino Anglijos šėimyninkavi- 
mui.

Neprigulmybes judėjimo prie
šakyj stovėjo ir Franklinas.

Vienok jis blaivai žiurėjo į 
dalykus. Patriotizmas neap
svaigino jo proto. Ir išdavoj jis 
priverstas buvo pasakyti, kad 
nėra gerų karių ir blogų taikų.

Laikai bęgo, o Franklino pa
sakymas nenustojo savo vertės. 
Juo didžiavos amerikiečiai.

Prasidėjo Europos karė. A- 
merikos spauda susiliejo į vieną 
balsą — Įiasmerkė Europos mi- 
litarizmą. Ji išrodinėjo, jogei 
karė kilo todėl, kad Europos 
valstijos tiesiog lenktyniavusios 
apsiginklavime. Esą Europa 
rengėsi prie karės ir dabar turi

Karė slinko viską naikindama, 
viską degindama.

Hindenburgas drąsiai gali at
kartoti Attilos žodžius:

—Aš Dievo rykštė, aš visatos 
kujas — ten, kur atsistos vokie
čio kareivio koją, — neprivalo 
augti žolė.

Pavirto į griuvėsius Belgija, 
Lenkija, Serbija, Lietuva, Juod
kalnija ir Rumunija.

Ką žmonės per šimtmečius 
gamino, karės viesitla sunaikino 
į kelis mėnesius.

Kam? Delko?
Tokių klausimų naikintojai 

sau neužsiduodavo. Kareiviams 
nevalia mąstyti.

Pč toy čia, Birželio 1917.

ir žinomąjį “penktadalį” pir
šo socialistams. Bet tas 
faktas parodė, kad jo takti
ka buvo “revoliucinė” tiktai

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplaČiaušia naudoties maloniu vedčjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higiėnos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtu gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų. 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. L 
Karalius, 2121 N. Western avė., Chicago, Ill.

NUSIMINIMAS.

Aš atsisveikinau su tais žmo
nėmis, kurie tvirtina, kad visi 
musų kentėjimai ir ligos gema 
musų prote, kad protas kontro
liuoja kūną. Tų žmonių nuo
monė perdaug kraštutinė. Bet 
ir jie turi tiesos, lygiai kaip ir 
tie, kur tvirtina, jog patsai pro
tavimas yra grynai fiziškas 
(kūno) procesas ar procesai. 
Keletas mėnesių atgal esu rašęs 
Naujienose ir prirodinėjęs, kad 
mes protaujame ne tik smege
nimis, bet raumenimis, krauju, 
kaulais, žodžiu — visu kurni. 
Jei, pv., alkoholius užnuodija 
musų kūną, tai tada ir protavi
mas suįra. Jei kūną nuodija 
sifilio perai, lai atmintis, spren
dimas, įžvalga ir kt. daug nu
kenčia. Tuo dalyku esu plačiau 
rašęs.

Kita vertus, tūkstančiai žmo
nių yra, taip sakant; nerviški, 
nusip/inę, aržus, pikti, nuliūdę 
ir Ii. ši toki žmonės daugiausia 
kenčia nuo kokios nors kūno 
suirutes. Jų nervai daugiausia 
nieką nekalti. Dažnai jų krau
jo cirkuliacija esti suįrus; kak
lo, antinkstinės arba gimties gi
lės neveikia kaip reikiant, arba 
juos silpnina suįrusio virškini
mo produktai. Jie bando savo 
nervus taisyti visokiomis pilė
nus, bet visuomet susilaukia tik 
nusiminimo. Laikui bėgant jie 
eina pas daktarą ir jam energin
gai pasakoja apie savo nelai
mingus nervus. Ant nelaimės, 
laiko neturintis daktaras pažiū
ri į liežuvį, atima dolerį ir tokį 
žmogų paleidžia; vėliaus jis (li
gonis) atsiduria ant operacijos

M

stalo. Bet jo “nervai”, nusimi
nimas ir kiti nereikalingi apsi
reiškimai palieka kaip buvę... 
Mat niekas neužkabino priežas
ties. Žmogus tuomet palieka 
galutinai nusiminęs, ir reikia 
daug darbo padėti, kad tokį 
žmogų pa gydžius.

šitokios rųšies nusiminimas 
turi bent kiek pamato. Bet yra 
kitokių nusiminimų: sveikas 
žmogus pradeda nusiminti, liūs
ti; jam viskas ir visur išrodo 
tuščia, be vertės. Kartais skur
das prie to priveda^ Bet kokios 
pasekmės? — Vienokios.

Amžinai nusiminęs žmogus 
nepaiso savo sveikatos. Laikui 
bėgant jį kokia nors ligą apima, 
jis da labiau nusimena ir dažnai 
visą savo trumpą amželį kan
čiose praleidžia,

Turime prirodymų, kad nusi
minimas ardo kūno tūlas funk
cijas. Pv., didžiai nusiminus, 
maistas prasčiau virškinusi. 
Todėl nusiminimas kenkia ma
terialiai. Psychologai prirodi
nėja, kad nusiminimas ir dva
siai kenkia. Ir jie turi faktų.

Taigi, taip dalykams stovint, 
sveikatos žvilgsniu kiekvieno 
musų pareiga yra stengties ven
gti nusiminimo, nubudimo, su
sigraužimo, piktumo ir tt. Rei
kia stengties surasti nusimini
mo priežastis: jei jos yra kūne, 
— prašalinkit jas; jei šeimynos 
santykiuose — taisykite juos.

Ramybė, sveikas juokas, do
ras pasilinksminimas, gera 
draugija daugiau gero sveikatai 
padaro, negu paprastai yra ma
noma. Dr. A. J. Karalius.

Klausimai # Atsakymai.
Naujienų skaitytoja rašo:

1. Ką reiškia nutukimas ir 
silpnumas? Esu nutukus, bet 
silpnas; kiek nors padirbant jau
čiu strėnų skaudėjimą ir silpnu
mą kojose. Aš patėmijau Jūsų 
straipsnyje buvo patarta nutu
kusiems gerti juodą kavą. Aš 

visai jos nevartoju, nes esu silp
na. Malonėkite paaiškinti kaip 
nebūti nutukusiai ir silpnai. 
O gal mano nutukimas paeina 
iš kokios nors ligos?

2. Ar yra gyduolių mano 
vaikui, kuris dabar jau keturių 
metų, bet šlapinasi lovoje?

3. Turiu plyšimą nuo pir
mo kūdikio, kas man suteikia 
daug nesmagumų. Ar butų ga
lima kas nors padaryti, nes jau 
septinti metai ?
Atsakymai;

1. Nutukimas yra apsireiški
mas, kurį aš vadinu liga, ir ne
lengva liga. Anuo tarpu buvau 
rašęs apie nutukimą, ir kaip nuo 
jo atsikratyti. Tamsta sakai, 
kad aš patariau gerti juodą ka
vą." Aš sakiau, kad saldus daik
tai, kaip cukrus, čokoladas, pie
nas, duona ir riebus daiktai, 
kaip taukai, sviestas, aliejai, ku
ne pagamina riebalus, ypatingai 
jei jų daugiauo, negu kunui rei
kia, vartojama. Tamstele sakai, 
gal nutukimas paeina iš kokios 
nors ligos. Tiesa; jaknų, inkstų 
ir širdies suirimai pagamina sa
vo rųšies kūno išpūtimą, kurį 
žmonės kartais vadina nutuki
mu. Todėl pirmiau, negu im
ties už darbo ir stengties nutu
kimą sumažinti, reikia gerai pa
tirti, ar visi organai yra tvarko
je, ar nėra kokių nors suįrimų, 
kurie gamina “nutukimą.” Ta
me dalyke reikalinga kompe- 
tingo dadtaro pagelba; ir dak
taras privalo padaryti pilną eg- 
zamenaciją — privalo egzame- 
nuoti ilgai, nuodugniai ir teisin
gai. Vien pasikalbėjimas čia 
nieko nereiškia.

2. Gana dažnai toki dalykai 
paeina nuo kokių nors išlaukinių 
priežasčių arba del netinkamo 
išauklėjimo. Ir čia reikalinga 
vaikas atidžiai išegzamenuotL 
Vartojami tam tikslui vaistai y- 
ra stiprus ir juos reikia vartoti 
tiktai po daktaro priežiūra.

3. Re abejppės, kad butų ga
lima daug kas padaryti. Butų 
galima jei ne visai prašalinti, tai 
bent žymiai sumažinti visus ne
smagumus, kuriuos toji nelaime 
tamstai suteikia. '

Naujienų skaitytojas klausia:
1. Mano 3 metų vaikui atsi

rado pagal ausis gūželiai, ne 
ant viršaus, bet po oda. Pir
miau buvo nežymus, bet dabar 
eina didyn. Nuo ko tas paeina 
ir kas darvti?

2. Koks mėnuo atgal buvau 
“pagavęs šaltį”, bet iki šiol vis 
neatsitaisau. Iš ryto galiu per 
nosis kvėpuoti, bet ant vakaro 
nosis užkįma. Kas daryti?

3. 2 metų mergaitės gerklėje 
yra abiejose pusėse mėsos ga
liukai; kai miega, lai labai sun
kiai kvėpuoja. Ar galima be 
pjovimo išgydyti?
Atsakymai:

L Tai yra kaklo gilių užkrė
timas. Gali paeiti nuo daug 
priežasčių: gana dažnai papras
tos bakterijos ten apsigyvena; 
kartais džiovos bakterijos. Ge
riausia tokias giles išpjauti.

2. Imk kiek tik gali tyro oro; 
plauk nosis vandeniu, truputį 
druskos pridėjus. Tokiuose at
sitikimuose labai gera padaryti 
maudynę iki juostai — karštas 
vanduo, įdėjus truputi muštar- 
dos.

3. Matomai tamstos mergai
tės liežuvėliai (tonsilai) labai di
deli. Kompetetingas gydytojas 
pasakys, ar juos reikia išpjauti, 
ar ne. Be pjovimo nieko ne
galima padaryti.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”
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j ieško j a u n u si ra mi-

Kuomet saulė ir aiškus dangus...

Palyti jo jautriausius lapus.

Nors iš debesų

tę ir tai musų meilės nebūtų į-
APLEISDAMAS MOKYKLĄ.

•J

pasėjo tarp musų abejonę, bai-

MylėjauužmiegaJo
metu.Mano sodnas žaliuo ja ii ramus, -

Kad šešėliai nakties jau 
Ir ruku užsikloja tyrai,

Metams praėjus mudu suėjo- 
va krūvon ant visados ir be ku-

lė užreiškė man, jogei ji del tū
lų priežasčių savo sutartį su ma
nim nori pertrauk t. Pasakyta

Jojo auksu parėdo lapus, 
Ir viršūnes žalias pabuči 
Jis nuliūsta ir stovi tylus.

išeidavo-
gatvėmis, pa-

jas vasaros puikiomis dienomis, 
kada vien gražybėmis gaivina 
savo krutinės; kada vien tik 
gražybių bei linksmumų balsai 
taip ir skamba visais pašaliais:

^1

Bet blogi žmonių, liežuviai, y- 
patingai moters svaidė į mus 
šlykščiausiu žodžius, išmislyda-

Mano sodnas daug tur slėpiningų takų;
Jie vylioja švelniu vėsumu...
Po pavėsiu žaliųjų kaštanų šakų 
Pasėdėti taip šiandie ramu.

Laimingi, linksmi, suėjusiu 
džiaugiamės, lyg revoliuciją už
baigę. Man pasaulyje nebuvo 
nieko gražesnio už ją. Rodos ji 
viena suteiks man didžiausią

užlūžo mano širdyje ir turėjau 
prisipažint jai, jogei myliu ją ir 
da manau kalbint ją sau už mo
terį, jeigu ji sutiktų.

Ji pasisakė man, jog ji jau

Rydavo progos užvest kalbą apie kaipo iš po baisios audros atsi- 
teatrus, piknikus, 
meilę ir tt. Kartais 
mc pasivaikščioti 
kvėpuoti tyresnio oro. Besišne-Jaunuomenes Skyrius

paviršiaus taip ir pliaukši prieš 
saulės šildančius krantus, nes 
ledas, ką per žiemą dengė upes, 
vasarą pavirto į vandenį. Gar
nys ant lizdo atsitūpęs, sparnais 
plasnodamas, kalena, tartum,
apsireikšdamas karalium ant

Chicago, m

MANO SODNAS.
Mano sodnas žaliuoja ir auga ramus,

Ir sapnuoja gražius, stebuklingus sapnus

tik kvaksi visokiais spiegian
čiais balsais, mat, ir jas vasara 
atgimė. Vabzdžiai bei vabalai 
tik ūžia, nes jie tik -vasarą lai
mingi, kada nėra sniego nei 
juos marinančio šalčio. Nakti
mis uodų neapsakomos galybės, 
tik rėkia-šaukia, — kraujo duo-

Artojai niūniuoja savo dainas, 
plačiausius laukus ardami; sus
toję mąsto arba šneka: “tai 
maisto šįmet bus gražaus, nes 
šilta ir dažnai palija, o maisto 
turėsime skanius.” Piemens 
laukuos traliuoja, bandas gany
dami, ir karvių ragus apdabina

t 2-VII-‘13.

Ir sapnuoja gražius

Kadugys.

LIŪDNOS ŠIRDIS.

Džiaugsmo laikas, ir linksmybės

Kas kad vainos, badas, ligos, 
Praded mus naudoti.

iš miško 
šokinėja ir 

grožybėmis; 
nes per visą žiemą jiems labai

išbėgę

Kas kad tavo jaunikaitis
Bite-

Jeigu jis pareis kitokis,
Ūtos

žiemos.

Turime lindėti
Šaukim vasaros sulaukę:

Jau gana kentėti!
Elena V.-Bertulis.

Turtuoliai būriais važinėja po 
aasarnamius puikiai išda
bintus ir jie, mat, džiaugias va
saros sulaukę, nes kvepiančia
me aromate geriaus liebauti kū
no pertekliuos... Miestuose kar
štis neapsakytas, miršta gyvybė 
nuo šilumos... dirbtuvių kami-

gą, jos nemato tų visų gražybių!
O mintįs svajoja ir tveria 

naujus dalykus! Ausyse skam
ba balsas: “mokinkis, vargše, 
dar dauginus I” negirdi tų visų 
balselių, kurie taip skamba mei
linga L* nejaučia to vasaros vėja- 
lio, kuris taip pučia maloniai.. 
Nors jausmai, širdis mus ir kvie
čia išeit iš kambario laukan, pa
sigėrėti vasaros smagybėmis ir 
būti laimingais sykiu su visais, 
bet aplinkybės sako: “skursk, 
buk atsiskyręs nuo draugų”! 
Jiems vasara laiminga, ba jie 
turtingi užtektinai, o mums 
darbininkų tėvų mokiniams li
ko tik skursti amžinai!... Lai
minga vasara, bet ne visiems!...

ninio.
Netikėtai sutiko mane neap

sakomai graži ir skaisti esybė, 
kuri Akimis į mane žiūrėdama, 
lyg sakyte pasisakė, jog ir ji ap
gailestauja likimą.

Sunku ir nedrąsu pradėti kal
bėti, kad sueit į pažintį. Bet

Po dviejų metų aplankė mu
sų namą svečias-garnys, kurio 
atsilankymas suteikė mums dbr 
daugiau džiaugsmo, palikdamas 
mums sūnų Antanuką.

Mylėtojas.

Atsimenu tą dieną, kuomet 
su draugu K. K. atvykau mokyk
lon. Matomai pirmieji įspūdžiai 
visuomet aštresni.

Pasitiko mudu senieji moks
leiviai. Daug nuoširdumo pa-

kaip milžinai, tarytum vasaros 
neapkenčia ir skleidžia durnus

Karštomis vasaros dienomis 
milionai darbininkui prakaitą 
lieja prie mašinos ratų prirakint 
ti, bei verdančią geležį nešdami.

tos...
fabrikuose
•. ‘ar,,,,,,,,
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darbininkų tėvų mokiniai pažį-

Pavasario laiku, orui pradėjus 
atšilti, medžiams žalius lapus 
skleidžiant — prisiėjo man per

inu.
Mano gyvenimo aplinkybės iš

mano draugai, kurie stovi vaka-

eivius, o ypatingai merginas, 
einančias su vaikinais.

Aš išsirinkau vieną draugę

Rakandų Dirbtuves Iš■J

Oi, sunku man buvo pergy- 
vent meiliškas kančias. Nebu
vo žmogaus, kurs butų galėjęs 
išgelbėti mane iš tokios skau
džios bėdos. Visos žemės gro
žybės man išrodė nieko vertos.

riaušių draugu man butų buvu
si, kuri butų suteikusi amžiną 
ramybę... aš tik jos vienos ir 
laukiau. Laukiau, kftda pri
glaus mane molina žemelė prie 
savo šaltos krutinės, o beržas, 
kaipo kaimynas prie mano kapo

karščiam

Ar
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gražų šeimynišką gyvenimą.

ir

ir

CIRATA 12»/2c
Vardas platumo, Šviesios rr _
tamsios - petrenos, yardui .... R

2 ynrda apribuota.

Bet ne be naudos. Sužinojau to
kių dalykų, kurie, reikia many
ti, atneš diaug naudos ateityj. 
Ir nenuostabu, jog čia mokyk
la, čia šaltinis, iš kurio ir semia
ma žinojimas.

Dabar apleisdamas mokyklą, 
o podraug ir jus, draugai, aš

Scholl Studio
Geriausias

FOTOGRAFAS

1553 Milwaukee Avenue, 
Arti North Ave. ir Ęobey St.

Mes rekomenduojame Jį.

tų, margą ir daug žadantį atei
čiai pasaulį, į tą savo draugų 
banguojančią liūliuojančią mi
nią. iš kurios (“su kilęs.

Darbininkų minios, darbo 
žmonių klesa — yra artimiau
si mano draugai.

Su darbininkais ir tarp dar
bininkų gyvenau ir dirbau, sy
kiu su jais gyvensiu ir dirbsiu

Nežiūrint to, kad aš sėdėjau 
ant vieno suolo su tais, kurie 
skriaudžia ir išnaudoja jus, — 
mano širdyj ir omencj buvo ir 
paliks darbininkų klesos reika
lai.

Apleidęs mokyklą, aš bandy
siu dalinties su savo draugais, 
darbininkais, tomis žiniomis, 
kurias įgijau.

Juo greičiau žmonės apsišvies, 
tuo greičiau pagerės ir jų būvis.

Mokinys.

NEW YORK, birž. 2. — Vie
name pokylyje-TrtTvęs Su v. Val
stijų ambasadomis Berline. Ja
mes Gerių’d,. tarp kita užreiškė, 
kad dabartinę karė turės tęstis 
mažiausia dar dvejetą metų. 
Gerard tvirtina, jogei nežiūrint 
pasibaisėtinų Vokietijos nuosto
lių, ji vis dėlto dar turinti arti 
dvylikos milionų gerai išlavin
tos kariuomenes. Vadinasi, 
Su v. Valstijos privalo rengties

sa dori u s.

■ 
■

mat

sveikatą.
Specialė

to/ ■
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EXTRA PRANEŠIMASVasara sandėlio augštos rųšies rakandų supirkome už pi-

55 n 6c
liai.
Martin

colio

MILTAI po $1.53.
New Century miltai aštuntda- $ i 
lis bačkos, maišelyj ...................

KAM- 
$2.20. 
WilH- 
Jaco-

*69.50

žuotos, taškuotos ir su figurais
petrenos, .................................... ?•••

.MM- ««■>» -»*r wow*

SIUVIMUI SIŪLAI

VYRAMS PANČIAKOS
Vyriškos storos juodos bovclnos pan- $"* „ 
čakos .....................   w

MEZGIMUI BOVELNA ...
O. N. T. r C. M. C. šviesiai balta mez
gimui bovelna, 10c kanniolukas, 
po ...........................................   ... ■ ■ . .

įminuttirirr UKimirnwrAni min<i>*i..ii- ‘i-unnimi -"in1*'

$1 VASARINES V ESTES 69c
Gero? rųšies voile,’ puikios išžiuros, dry-

ŠIS SEKLYČIOS SETAS $G9.50.
Puikus artistiški ir masyviški rėmai, visokių medžių ir 

nudirbimų, po ....................................................... .....................

$10.00 PLIENINES LOVOS PO $6.33. 
colių nuolatiniai pastovai ir 5 vieno

Nuteptu balta paleva arba vernis 
nudirbta, specialiai po ......

VAIKŲ PLAUJAMI SIUTAI 33c.
Pasiūti Tommy Tucker stailes su 
diržu, šviesus ir tamsus ....

raiko žaliu 
krūmai ir sodnai 
apgina gnmtą nuo sau* 
lės kraštų, spindulių. Miškuo-

LONSDALE MUSLINAS H c 
Raitytas, pilna miora pločio, 
minkštai austas, vėrės 15c,..

10 yardy apribota

leidimo Išpardavimas
Beprezentuodanii du pilnus dirbtuvių perviršius 
ginusias pardavimo kainas, geriausios išpardavimo dalies, jus mokėsite, kuomet jus pamatysite musų

Lengvo išmokėjimo pieną

Išpardavimas Panedėlyj, Utarninke, Seredoj, ir Ketverge, Birželio 4, 5, 6 ir 7.
Lietuviai Pardavėjai.

$21.00 VALGOMOJO 
Kertuotai pjauto ąžuolo, 
Jacobean nudirbta 
tiktai po ................

Cash arba Lengvais Inmikėjimais.

mahogany

CK

LANGŲ UŽLAIDOS po 29c 
Drobinės, uždėtos ant gerųrolių 
6 pūdų, gatavos kabinimui ....

$1.00 Valgamojo Kamba
rio Kresčs po 58c.

Inlenktas užpakalis, len
tutės sėdynė, tvirto dar
bo specialiai 58c

$5.50 liauni springsal, tvirtų dūdų 
konstrukcijos, augfttai $4% Q"? 
įkelti, parankus, po V ai V ■

$1.00 ROCKERIS po $1.89.
300 Šių gražių $4/00 supamųjų krė
slų, tikro kertuotai pja $
uto ąžuolo, po ........... 1 hOO

33c APATNEŠOS po J 8c 
Vyriškos puikios rųšies Balbrig- <fl 
gan apatnešos, regul. 33c rųšis B

$12.50 su veidrodžais ko
modos. Tvrtai padurtos 
iš kieto medžio, 5 gilus 
stalčiai, di- gjtfj 
delis zerkolas H ksCfU

$8 Matrasai, tvirtai pa- 
laryti iš medvilnių ir 
storo veiliko, apdengti ge

ipilni., .<£
visų mierų po

stiebe-
6.33

Fikras Englander 20 
notų gvarant. sani
tariškas^ Ofi 
gvarant. poWnVW

Kava šviežiai kepta, Santos f*" 
kava, už svarą ............................ I v w
WWMBKX3t>taMNMMIMilf     »»••••*■"»**'**?»*

VYRIŠKOS NOSINES
Didelės mėlynos bei raudonos nosines, re- 
guliarė 8 centų rųšs. Panedėlyje 
kiekvena tik ..................................... **■ W

ŠYDAI, YARDAS 5c.
Visų naujų kvietkUotų etrenų, mažos, 
smulkios figūros, 9c vertės dabar f _ 
yardui tik .......................................... mJv

BALTINIAMS DeTI GURBAI 
Didelės mieros, pintos iš sluoksniu fį| _ 
baltiniams dėti gurbai ........... V* W

: 6
o
M «J

do
&

w

Ml •
• r< 
d 
E 

•H
IV 
J4 
O 
3 

>00

O c/)

c/>

606
Be skausmo, be peilio

Kas iš mus nežino vasaros ir 
kas jos nesupranta? Kas nesi
gėrėją vasaros gražybėmis? 
Kas nesilinksmina jos pavėsiuo
se? Visa gamta ją supranta, ir 
visas pasaulis ją gerai žino.

Saulė pakilus galingai šildo. 
Dienos šiltos ir puikios vasaros 
metu. Malonus vėjalis j 
nuo visų saužemio kampų, 
vienas musų jį kvėpuoda 
mąsto, kaip tai vasarą yra rainu.

Žemes visas kanuolis vasaros 
metu apipuoštas neapsakytomis
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Krūmai

$12.50 KOMODOS $7.16
Ameriikoninio kortuotai 
pjauto ąžuolo nudirbta
Prancūziško stiklo vei<
rodis, -I '. ,n -y * £ 

vertė tik ... . ■ ■ t]

Gash ar išmokėjimais.

1 
L

įlRANEŠU visiems savo^drau 
gams ir pažįstamiems, kad 

aš vėl uždėjau naują Laikrodžių Krautuvę. Pirma 
laikiau po No. 3255 So. Halsted St., o dabar naujoje 
krautuvėje po No. 3203 So. Halsted ir kampas 32-ros 
gatvės, užlaikau auksinių ir paauksuotų daiktų, kaip 
tai: Šliubinių žiedų 14 ir 18 kr. auksą ir daug paau
ksuotų tavorų. Taipgi taisau laikrodėlius bei juwel- 
ry, už darbą gvarantuoju. Taigi turėdami panašius 
tam reikalus malonėkite atsilankyti. Aš pasisteng
siu kiekvienam atsilankiusiam draugiškai ir sąži
ningai patarnauti. Su pagarba,
N. GIRDWAIN, 3203 So. Halsted St., Chicago.

būriai uogas renka ir 
skamba nuo jų balsų, 
tik auga, tik bujoja, 
laiku,. tarytum, IcTiktyniuoja, I 
nes tiktai vasarą jie auga, o žie
mą guli ir miega sau ramiai. 
Sodnai pilni prinokusių vaisių, 
kurie taip ir traukia kad juos 
ragaut. Obelės šakos net nu
svirę nuo daugybės obuolių, 
bernelis su mergale skina su 
šypsą ant veidų ir su linksmu
mu. Slyvos ir višnios tik raudo
nuoja, tarytum sodną puošda
ma*. G ruses augštesnės už ki
tus medžius, ant jų vaisių tiek 
daug, kad sykiais lapų nėra ma
tyti. vien tik išrodo geltonas 
stulpas nuo pribrendusių grušių. 
Dirželiuose žolynai tik žydi, o 
jų aromatas tik nosį kutena. 
Merginų būriai, plaukus susišu- 

/kavu»ios, dainuoja puikias dai
neles, o jų balsai, taip ir gaudžia, 
kaip laidotuvių varpai... Žiūrėk 
bernelis rankas iškėtęs stovi 
prie darželio ir maldauja gėlių. 
Paukščių būriai tik skraido, 
čiulba maloningais balsais, net 
ausis kurtina. Patelės tupi ant 
kiaušinių, laukia, kada gims 
vaikučiai. Patinai kirminus j

$10 medinės lovos, 
dirbtos, d i dėlės 
micros ...................

$15 SUPAMASIS KRĖSLAS 
Gražaus piešimo, tikro kortuotai 
žuolo arba beržo 
tikra skūra, 
Hai, po ....

$4.00 VALGOMOJO 
BARIO KRĖSLAI po 
Auyštai užpakaliais, 
am ir Mary stiliaus,-----
bean nudirbti, tikros skuros 
sėdynė, kiekvie- OC& 
aas ........................ CbhCiV

$10.88.
pjauto ą- 

ir mahobany, apmuštas 
plieno spring- $ 10.88

$18.50 SKAITYKLOS
STALAS $12.87.

Didelis viršus ir len
tyna apačioj ir gi
lus stalįius, tvirtai 

padir- $ *1 O 
itas, po I ■

KAMBARIO STALAI $16.50 
William ir Mary styliaus,

- apkainuota $ 16.50

69c

3c siuvimui siūlai, 200 yardų špu- >4 
liuke, balta ar juoda, špulė . . 1Dir*

GALVAN IŠKAS MUIL
Skalbyklos muilas, šiame išpar- 4 () m, 
davime 5 šmotaiuž .................... t **

Patarimai Dykai

Vyrai ir Moters
Pasiimk su Dr. KOSS,

ištikimu- gydytoju;
Nerizikuok savo sveikatos atsiduo

damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti Šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.

per krasą. Jokis daktaras negali pada- 
užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš-

Jis negydo ligonių 
ryti gero diagnozo ir 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iŠ įvairių Suv. Valstijų kra
štu pasigydyt pas Dr. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių Ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, Šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalauiafiti ttėto 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Boss, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimties keturių.metų pra
ktikos jis sugrąžino lakstantiems ligonių

ZEDufrl'
L r?

i jy . v./ j i

j /. 1 1

Prieangio Sunamasis Krėslas.
Tikro ržuolo ir mahogany nu
birbtas, sėdyne ir 
užpakalis apmuštas

■2.97

VAIK* ir MERG. SUKNES 33c 
Puikios ypatybes gingham, chambray ir 
lininės, franzuciško bei jūreivio effekto, 
pamuštos škotiškas kvaldeliias, puošnus, 
dryžuoti sejonai, mieros nuo 6 
iki 14, no ..................................... VWW
.       Wlim-Mltl     I IIIWM I Iiwininiwn— 

SUKNIOS GINGHAMS PO 5%c 
Puikius suknės Gingham, dryžuoti, kvor- 
tuoli, ir kvalduoti, 10c vertės (10 f" 
ardų aprubežiuota ) yardui .. w w

ŠIURŠTŲS ABRUSAI po 5c 
Nudrbti linų, tvirtos palvos, raudoni kra
štai, 16 colių pločio, 10) vertėm, f“ _ 
yardui .............................................. w

BASAM1NDŽIŲ ČEVERYKAI 
Merginoms ir vaikinams bąjamindžiai če- 
verykai, pasiūti iš rusvos skuros, jg 
micros iki 2, po ...............................................W

APATINIAI SIMONAI po 25c
Pasiūti iš puikaus krinkluoto seersucker 
ir madras glftgham, platus ap- 
rumbai

25c

EGZAML 
.NACIJA 
Kuomet

Moderniš
ki Elektro 
Medikali-

DR. B. M. BOSS, 35 So. Dearborn St, Kampas 
Monroe St.,...................................  Chicago, lit

Hinnjkę vyrai sustiprėja, litka encr-Silpni, nervuoti, nergą ir 
giški ir Rvciki.

Jeigu jų$ Mu ite kokj 
ištikimą speciftiistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
daliomis: 10 v. ryto iki 1 ___ __ r. _______________
Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

silpnumą arba liną, eikite pas seną 

nuo 9 v. n to iki 4 v. po pietų. Ne- 
v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos,



& I Cor Ashland Avė. and 47thSt

Pradėjo ncrimastauti ir Ame- ’

Reikia prisi-

ren.
39dc muilo už

ginklavimos.

c

58c Linolcne la- 2 vyriškos ap-
ngų užlaidos 36

atnešos numeriaišiame
32 iki $•« QQ.
42, po.. *

w»

dcklemacijomis

SS

prez. Atlo 
[Brewing C*

1

2000 .vardų, 15
Indian linan

12c Amoskeag 
gingham žiurštai 
tamsiai mėlyni ir

» t

36 colių platumo, 
yardas tiktai Qc 
po ............... w

10 y ardų daugia
ašių, yar 
po........

Moterims voile 
bliuzės, papuoš
tos adiniais, šia- 
— pardavi*}Qc 

po ..

Šitas puikus kukninis pečius 
lentyna, nikeliu apvedžiotas, 
tur parsiduoda po 
$35, musų kaina ..

didumo grajinamos ma- 
šinos nuo $7^50- QQ

pardavime 
tiktai po . vvGi tikreny

bėj atsiliko visai kas kita.

šita įlinki skurine sofa paranki turėti kiekvienai šeimynai nuo

Viena saugiausiųjų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE. •augioje ir tikroje Bankoje. 9ft innHio fnialnrroi v a A a m r. 4 a 'YTm.'

O I

SKYRIUS 2
Kūdikiams lakiruoti su dir
žais pantapliai, minkšti pa
dai, numeriai 1 iki 4, 4 f>c 
šiame išpardavime po

75c Nottingham 
karbinių fi ra li
kos, 2% yardo il
gio, pora ĘQc 
po ..........

Nustebinantis pasirinkimas fasonų, visi numeriai, šiame sandelyje 
randasi avalynės visai šeimynai. Visas supirkimas paskirstytas j 
17 skyrių, del stokos vietos paduodame čia tiktai

TURĖKITE

39c ir 25c vai
kų kepurės juo
dų spalvų, šiame 
dideliam išparda 
vinie tiktai *| fjc

$1.50 stiklinės 
mull apgobimui 
galvos, hapevo- 
ti kampai £JQc 
tik po ..

m/'CreaZsr V'

patriotai
Kada apsidirbs vokiečiai su

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Cc«

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN
:e Co. vice-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/kMA LIETUVIŠKAI

N AU J IE N t> B, Chicago, 111

LIETUVIŲ ‘ RAKANDŲ KRAUTUVE
Fhe Peoples Furniture Company 

1930-1932 SOUTH HALSTED STREET
Užlaiko didžiausiame pasirinkime visokių naminių rakandų geriausios rųšies ir už prieinamiausias kai

nas. Parankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius rakandus už pigių kainą.
Norėdami atlankyti šią krautuvę tėmynite antrašą ir lietuvišką parašą virš durių.
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ikr 9-nių, o Suba tomis iki 10-tai valandai vakare.
Parduodame už pinigus ir ant lengviausių išmokėjimų.

Į.
*1|1. ibifrlj t u.: : I ..' '*!u

Porceloid 
Lined

nickelp latro
TRIMMIMGS

uinės, varau- 
užlaikančios

EM

Tauta pavojuj
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

“Theirs not to reason why 
Theirs but to do and die.” 
O kares gaisras plėtėsi vis to-j

keitė savo toną.
Esą Amerikai gresia pavojus. 

Galima išsigelbėti tik vieninte
liu budu: prisirengus prie ka-

mes.
Pradėjo skambėti nauji obal- 

siai.

AVAIVNP SUPIRKTA ANT TAKSO 
ry y rk111_^ Michael Tauber & Co. Licitatoriai

S tSJcyrius
Likusius nuspręskite patįs — Sulyginkite tuos 5

SKYRIUS 1
Balti drobiniai 
su diržais panta- 
pliai, šiame išpa
rdavime ti-OfJc 
ktai po.. *JO

SKYRIUS 4
Vyriški box calf 
če very kai su rai
ščiais ir knyp- 
kiais, numeriai 
6 iki 11 
po ... . CmwH

GROSERIS
M bačkos miltų, bile mar
kės; su užsakymu groserio 
už $2.00 tiktai $*> 
už .......................
Soja Fasola, 3.svarai *>Cc 
už ................................ CiV
Ankstybi žirniai, 2 pa JCJc 
keliai už ...................
Campbells įvairių sri-«f 4 c

SKYRIUS 3
Vaikams lak ir no
tos kurpes, nu
meriai 8 ClOc 
iki 11. tik wO

šilas puikus naujausios mados 
kukninis pečius su angliais ir 
gesu kepiahias ir verdamas po
liruoto plieno daug-
iriai...................................4 o ww

su 
ki- 

*27.50

Apie tai, kad tarp Europos 
valstijų kilo kare vien tik todėl, 
kad jos rengėsi prie jos — džin-

12^c Raitytas 
muslinas 36 colių 
pločio Ivanhoe 
markos, 10 yardų 
šmotas, yar- i 
das tik po 9 c me pai 

me po

SKYRIUS 5
Drobiniai čeve- 
rykai vaikams ir 
jauniems, nume
riai 9 iki 2, šiam 
išpardavime tik-

£ *1.00

Servetkos pop
ierines, karbinių 
pavidalo, apskri- 
čios ir pailgos, 
pakelis *>%c 

tuzino ..

ženklas Bartkos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Naryste.
Bankos priklausančios prie ChŽ< 

cagos Clearing House yra po jos 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bent sykį j metus, Clearing How®« 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bapkų stovį ir būdą.jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, bow-
da i, mortgage! ir kitos apsaugos pi^ 
žiurfamamos ir patikrinamos; jįhaf- 
gai kituos bankuose patikrinti b? 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodytu 
Abejotina tvarka arba atsargume^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankwff 
nustoja savo Clearing House teisiu, 
tai yra ženklas jo abejotino stovia.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausiem 
bankos gali but Clearing House msh

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo įvestas 
dešimt metų, ir nuo to laiko nehriė* 
na Clearing House banka nesubsw 
krutijo. Reikalui esant, CJrari»< 
House bankos viena kitai pagelbctL

The American State Bank priklMH 
so prie Chicagos Clearing House, jcm 
ra po jos priežiūra, naudojasi kiKS 
teisėmis ir išduoda penkias 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prldtlw 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama K 
kas metą išduoda penkias pi)n».s ap
skaitas Bankiniai Valdybai IHIbo&ic 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoje 
išmokami ant kiekvieno parefUkH 
vi m o.

Čia galima gauti pirmus Aalw^ 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgagee 
Bondus po $100.00 ir $500.00

Sis bankas yra atsakan&ausii 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Le»JkM« 
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,Wt.RL

Ir Suvienytos Valstijos pradė
jo stropiai ginkluoties.

Ginkluoties, kad išvengus ka-

GROSERIS
25c. Severą muilas, 41 Qc 
po ................................ Iv
$1.00 Simoneks rugš- CAc 
tus vynas, po .... wHr
15c Mennens talcum powde- 
r’is, 12Ms c. dėžutė, 
dvi už ....................... Ciw
25c Richter’s Pain -J *7c 
Expeller, po .......... ■ «

šita puiki sulankstoma lova (Davenport), pa
ranki turėti kiekvienai šeimynai nuo $^K, 
ir augščiau.

Bet žmonių nusistebėjimui, 
ginklavimos privedė prie suvis

Valdžia užtikrino, jogei tik

vos,

Vadinasi, ko norėjo, to ir ga
vo.

Dabartės apie taiką visai ne
bekalbama. Priešingai,. Reika
laujama kariauti, kol vokiečių 
militarizmas btlš sutriuškintas.

Esą kol kaizeris viešpataus 
Vokietijoj, tol žmonijai gręsia 
pavojus.

Musų laikuose sunku yra at
skirti, kas teisinga, o kas netei
singa.

tuo tikslu, kad padarius galą vo
kiečių autokratijai.

raaoaomHD 
ankų

augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje^Bankoja. 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoxitg 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1900 

KASPAR 
prezidentas 

<TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. 

HARLES KRUPKA 
vice-prezidenta.s 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 

.. KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE - 

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

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

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

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

ir Augščiaus.

VICTOR
lietu-

WINOGRAD & C0RNG01.D
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kenaington Avė.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill.

.ĮIEŠKO GIMINIŲ AMERIKOJ.Telefonas Ganai 2787

Akušerka

i

T

92. W. YISZKIEVICZTel. Drover 7042

ir mergi 
Kalbu lietuviškai, angliškai, rw 
lenkiškai ir nlavokiškai.
8. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrą labą.

Musų 5000 apsaugos dėžių yra padirbdinta su vėliausiais moderni- 
geriausios įgijamos nedegamos modegos.

i šią modernišką arcb:

VYRAI Silpni, Nervoti
Ligoti

Jus galite juos turėti. Kiekviena* 
gali juos turėti. $5 iki $200.001 

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, £»> 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma | t 
minules.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimą 
arklių, vėžinių, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mea 
nepaisome ką jus turite arba 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiai 
šia mieste. Tas yra delko jųa 
rite veikli su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti ,kad mes pa t vir
iniame musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

O i* 4K' '-r "k W J’ L
£ TEL. Canal 2118

f t

GRAMAFONAI

Lietuviu Domai

Chicago, III.
augšč.

musų rėmėjų, tokiu

P. CONRAD
Mt traukiame

mis

o a s.
H

Dr. A.R. feiumenthal

1733

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

4712 So. Ashland Avė.
artŲ47-tos gątvfis,

LIETUVIŠKAS AJilŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

9 ryto Iki 1 po plot.

mokama už visus padėtus pinigus
su $1 galima pradėti taupyti šiame tvirtame Valstybiniam Ba 

Parduodame Laivakortes.

Schiff and Co. State Bank
12-ta gatvė, arti Halsted Gatves. . Chicago, Illinois.

JUS GALETE ISAIJGIT1

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

slinka jums plau-

Jeigu taip

i

kordai.
:m oo

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
h* kuomet pranyksta re

gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei
piama i vaikus.

Valandos i Nuo 9 rrto iki > Takaus nediiio- 
mU nuo 10 iki 12 dieną.
4449 S. ASHLAND AVK^ kampas 47 St.

A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ligai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarimu^ 
lu prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims 
no m b. 
siškai,

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

nes pavojuj.
Taip, jiems prisieis ginti “tė

vynę”.. Franeijos laukuose...

Mes Tautkaites: Elzbieta, Mi
kalina ir Eugenija, Kauno gub., 
Šiaulių apskr., Pašušvio parap., 
Giedraičių kaimo, jieškome* gi
minių bei pažįstamų. Prašome 
atsUicpli šiuo adresu: Fontanka,

Kareivis Benediktas Miknevi- 
čius, Panevėžio apskr., Ramyga-

škau savo žmonos Antaninos su 
vaikais, brolio Stasio ir pažįs
tamų. Adresas: Ostaškov, Tver- 
skoj gub., etapu, veterinaru. la
zaret Belostokskago Konskago

I SKAITYK lylin^LATINK 
1HLT k TYtJLi •• A

Ateikite pas Mane!
Mano Metėdos yra vėliausios ir moksliš
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
A. 1749 So. Halsted St., Chicago, Ill.
® Kampas 18-tos gatv.

4'0

505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsnį ir pavelijimą, 
gydytojas ir chirurgas, 2G metai nuola
tinės ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
tiškai kaskart, • kuomet tik jus ateisite. 
Aš išgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jus mėginote gydyties pas kitus dakta
rus ir gyduoles ir neradote pagelbos ar
ba išsigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apsileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr įgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

Aš Gydau Tiktai Vyrus
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANĖDINIMAS SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAŠALINTOS LIGOS ŽEMIAUS NURODYTOMIS MANO M
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGŽDE VISIEMS JIEŠKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsisenejusios ir Privatinės Ligos
-- ■ ■ ~ ■ ’ ’ ’ ■ . apie savo sveikatos

' . Aš vartoju

gyvumu, kurie daro jus tikru žmogumi 
aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy- 

į savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 
t senu bu-

Tikresne

Vyrai! Ar jus užnuodinote savo kraują? Ar jus abejojate apie savo sveikatos 
stovį? Jeigu taip, ateikite pas mane ir suraskite sykį ir ant visados.
tiktai tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdami save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jus tikru 
tarpe žmonių ? Ar jus turite suspaustą, 
rui? Jeigu taip, aš užkviečiu jus į .
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne Geresne- ir 
metodą. . A

Užnuodijimas Kraujo ir Odos Ligos
Aš vartoju vėliausią importuotą iš Vokietijos Inčirškimo gydymą. Prof. Ehrlich’o 

"914”, NEO-ŠALVARSAN, pagerinta 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Šis yra geriausias ir stebėtiniausias gy
dymas nuo tokių ligų. Jis išgydė, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu jus turite sutrukime odos, spuogus, žaizdas, votis ant savo kūno, slinki
mų plaukų, votis burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neatsisakykit įsigyti SJ gydymų. 
Vienas gydymas jums pagelbės.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

šių dienų moksliškos gydymo metodos suteikė man didžiausią patyrimą vyriškų li- 
, gų mieste. INDIVIDUALS: ATYDA GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS--IR Pi
ki GUS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iš moksliSko at

žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairus gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių ir geriausių medikalių reikalavimų. Išgy
dymas įgijama į kelias dienas, kuomet pirmiau ėmė mėnesius.

Greita I^agelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pas mane tuojau, jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos: r*., || q HI II IT IIFV Nedėlioms ir Šventadieniais
10 ryto iki 2 vai. dieną. 1 Iv III I 11 I jq ry^o g Val. dieną

505 So. State gatve, kamp. Congress gtv. Chicago, Ill.

nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotMb 
niežas odos galvos?

Aj' plinki, bet pra-* 
dedi plikti?

Ar kenkia kas II 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
grioti jos. T’žsakyketo iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita ouropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
•—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ki us savi t is turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 

Ketvirtoje savaite. 
GYDYMAS DYKAI.

Męs galeme pertf- 
krentl kiekviena, ka<3 
gyduoles CA1 .VACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs ifisiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.“ Išplaukėte že- 

Seštoio savaite m,au atspaustą kuponu Sestoje sakaite. Jr Flusketc gian<jen.
UNION LABORATORY, Box 481, Unlorų 
N. Y.
UNION LABORATORY,

& Box 481, Union, N. Y.
SiuČlu i dedamas 10 centu del apmo< 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apia 
Plaukus.“ (Pasluskete sykiu kuponą



1917.

Aštuonių Draugijų iš Roselando ir Kensingtono

N A U JIE N OS, Chicago,

Puikus PiknikasI
Inžanga 25c porai

Rengiamas Nedelioj, Birželio-June 3, 1917 
MULLAUER GROVE DARŽE, 

117th Street ir Princehton Avė., Gano, III.

Pradžia 11 vai. išryto.
Orkestrą drg. K. Pociaus

Pelnas skiriamas naudai Viešojo “Aušros” Knygyno
(10900 Michigan Avė.)

Gerbiamieji Viengenčiai: Visi esate kviečiami atsilankyt j šj pikniką, 
kur galėsite linksmai praleisti karštą vasaros dieną medžių pavėsyje ir pasi
linksminti prie puikios muzikos. Taipgi, turime pažymėti, kad savo atsilan
kymu paremsite viešąjį “Aušros“ knygyną, nes pelnas šio pikniko yra skiria
mas tam knygynui. O panašias įstaigas, mes, lietuviai, privalomi remti iš 
paskutiniųjų. Taigi, nei vienas lenepasilieka nuo šio naudingo darbo.

Kviečia RENGfiJAI.

T*
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CHICAOOS ŽINIOS
Nebėra banko,
Nebereik nei “Lietuvos”—

Taip tarė sau ponas A. Olšev- 
skis, “Lietuvos“ leidėjas, ir sa
vo laikraštį, kurio pagelba jis 
per dvidešimt su viršum metų

onierius,“ pardavė.
Apie tai jis oficialiai, raštu, 

pranešė savo redaktoriams, pp. 
Šernui ir Balučiui. Nuo birže
lio 1 dienos šių anno domini 
1917, “Lietuva“ — sako ponas 
Ą. Olševskis — pareina į pose
sijų pp. Juozo Bačiuno ir Jono

ponų žemuosius jausmus.
Bet laikui bėgant vergai pa

mažėl pradėjo susiprasti. Nors 
jų lupos ir garbino valdonus, 
bet pagiežos jausmas augo, sti
prėjo. Jie suprato, kad jie to
kie pat žmones, kaip ir jų po
nai, turintįs tuos pačius jaus
mus ir pageidavimus.

Iš tamsių vergijos debesų 
švystelėjo žaibas, kuris pagim
dė griaustinį. Trenkė perkūnas 
— ir vergijos retežiai sutruš-

pasirodys, kad 70 darbininkų iš
puola vos 24 centai, o vienas 
plutokratas gauna iš to dolerio 
72 centu!

Taip tai gyvenasi žmonėms 
šiame pasaulyj.

Dabar kįla klausimas, kokiu 
budu pasiliuosuoti žmonėms iš 
tos vergijos? Kokis receptas 
gali išgelbėti darbininkus nuo 
išnaudojimo?

Krikščionybės skelbėjai sako, 
jogei jie vedų zmonijų tiesiu kės- 
liu. Tečiau, krikščionybė jau 
yra skelbiama beveik du tuks
iančiu metų, o žmonijos liki
mas nesigerina. Aiškus daly-

Sakysime, jus turite kornus 
(nuospaudas). Komai neduoda

Gražus Piknikas
Su dovanomis vyriško laikrodėlio, moteriško 

laikrodėlio su branzalietu, fontaninės 
plunsknos ir lietsargio.

Rengia Draugyste Švento Roko
Nedelioj, BirželiO“June3,1917 

Ant. Zopelio Darže, 
SUMMIT, ILL.

Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 25c. porai.
Tikietas serijos geras įžangai į daržą.
PASTABA: Važiuodami iš visų dilių mie

sto iki Archer avė., o paskui Archer-Cicero iki 
dypo; vėliaus imkite Willow Springs karus, ku
rie daveš iki daržo Summit, III.

. Su pagarba KOMITETAS

BAN KES’ - 
COFFEE^

GARSI SANTOS KAVA į
Visur parduodama po 28c ir I Ufh j 
po 30c,.....................  ■ V V

26*.
alb

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos ge- 
resnis, negu jt F kur jus K'i-OnR 
lite gauti ..

RYŽIAI
Geriausios

vertės par
siduoda už

SVIESTAS
Geras 

iitalavas 
sviestas

Priimniau-
Bia, grvaran- ■ « 
tuota, verth, n flfi 
70c parsidu-*L 
oda čia po.

1878 
20^4 
1045 
1510 
2830

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

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612
1217

1832 So. Halsted St.
1818 W. 12th St.

W. North A v.
So. Halsted St.

8102 W. 2 2nd Street.

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8413 N. Clark.

ko bendra su “Lietuva“ nebetu- 
js, tai del redaktorių pozicijos 

pataria-pp. Šernui ir Balučiui 
kalbėties dabar su naujaisiais 
laikraščio savininkais.

Ar pp. Bačiunas su Pajaus- 
ku, “paėmę į savo posesijų” 
leis “Lietuvai“ gyventi dar kiek 
ilgiau, ar statys jai kryžių, kol

Vakarykštis vergas pasijuto 
esąs laisvu žmogum.

Vienas žmonijos istorijoj la
pas liko pripildytas; vergija už
sibaigė. Užsibaigė tamsiausias 
periodas žmonijos progrese.

Ponas šernas, kurs per dvide
šimt su viršum metų visas savo 
jiegas padėjo sueikvojo “Lietu
vai,“ dabar be vietos.

Ponas Balutis žadas advoka
tūra užsiimti.

F. J. Bagočiaus 
prakalbos.

era — feudalizmo gadynė, kitaip 
sakant, baudžiava.

Baudžiavos laikuose ponai 
taipgi galėdavo parduoti bau
džiauninkus. Bet tuosyk jie 
parduodavo juos sykiu su že
me. Tiesa, baudžiauninkų gy
venimas mažai kuo buvo geres
nis už vergų. Jiems prisieidavo 
dirbti po 18 ir daugiau valan
dų dienoj.

Bet gyvenimas eina vis pir
myn ir augštyn nesustabdomai.

esate priversti eiti prie vieno tų 
daktarų, kuris užrašinėja 
kunigų laikraštį ir a geniau j a.

Garsus daktaras jums duoda 
bonkų vaistų. Jus geriate,. Bet 
juo labiau jus geriate vaistus, 
tuo komai labiau skauda. Ant 
galo, jus pasižiūrite į bonkų ir 
pamatote, kad tie vaistai yra 
skiriami ne kornams naikinti,

t.......... .. n <i ■■■ft.i.i p 1 ....... f .......................... i.......■■■■■■■<

Atsirado geradarių, kurie infor
mavo policijų, kad esą Bložis 

prieš konskrip-

Gegužes 1 d. 
ja ir areštavo Bložį. Federal 
namuose buvo tardymai, kurie 
tęsėsi ištisas dvi valandas. Tar
dytojai visokiais budais norėjo

..... ..................... ........................................................................................... ■■■ ■■ ■ ■■-■*

Grįštančių Rusijon tarpe yra 
chicagiečiams žinomas lietuvis 
farmaceutas, p. Fr. Bakas, ku
ris prisiketino rašinėti Naujie
noms kelionės įspūdžius iš Ha- 
wayo salų, Japonijos ir Sibiro.

Šioj partijoj važiuoja ir drg. 
Šlajus, Nau jienų rėmėjas jr pla-

ding svetainėj LSS. 81 kuopos 
prakalbos. Kalbėjo F. J. Ba- 
goČius iš Bostono.

Kadahgt kalbėtojaus vardas 
yar plačiai žinomas Amerikos 
lietuviams, tai, manau, nebus 
prošalį supažindinti Naujienų 
skaitytojus su kalbos turiniu.

Aiškus dalykas, nėra jokios 
galimybes perduoti kalba išti-

dėjo bruzdėjimas baudžiauinin- 
kų tarpe. Novoms-ncnoroms 
ponams prisiėjo panaikinti bau-

Vadinasi, žmonija padare dar

vairios rūšies mašinos. Įsisteig
ti mašinas galėjo tik turtingie
ji žmones. Tokiu budu nedi
dele dalele žmonių įsigijo įran-

Lyginai tas pats yra* ir su 
krikščionybe. Krikščionybė rū
pinasi ne Iuq, kad išgelbėjus 
mus nuo žemiškos vergijos, bet 
tuo, kad suteikus mums dangų...

Kas lieka daryti? Aišku, kai 
ant delno — permainyti vais
tus.

Kaip matote, krikščionybė ne
gali pagerinti musų būvio, nes* 
jos tikslas visai kitoniškas.

• Todėl, jeigu mes norime pra
šalinti ligų, tai turime vartoti 
ir tikrus vaistus. Darbininkai 
dabar pergyvena sunkius laikus, 
jie yra visokiais budais išnau
dojami. Pasiliuosuoti nuo iš
naudojimo galima tik vieninte
liu budu — vykinant gyveni
mai! socializmų.

Darbininkai, jus nieko netu-

rie varo agitacijų prieš kons
kripcijų.

Bet Bložis griežtai užreiškė, 
jogei jokių agitatorių nežinąs.

Tokiu budu prisiėjo paleisti 
Bložį nieko nepešus.

Reikalauja, kad butų imami 
kareivijon ir dvasiškiai.

Nuolatos girdisi Jį^alsų, f,kad 
butų imami kareivijon ir dva
siškiai. Esą neprivalo būti jo
kių išėmimų. Jęigu kariauti, tai 
kariauti ' visiems be skirtumo. | 
Tos nuomonės laikosi nekurie 
įtekmingi Chicagos asmens.

unija tardoma.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Naujienų nr. 108 vietos ži
niose, aprašyme Simono Dau
kanto draugijos šeimyniško va
karėlio pasakyta, kad tos drau
gijos pirmininku yra p. J. Alek
sandravičius, gi turi but p. K. 
Žiūraitis, šiupinį klaida ati
taisoma. — Rep.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
bMMW SdmNHM*

m ii aoarO||
I $100.00 I

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu 
J eigų 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
JeigU tun u*.!<} <aniŲ, y
Jeigu tau, skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi T 

r'cikalifigas akinių. .... ▼
Duokite apžiūrėti saVb akis spečialistui akių, kuris turi 15 metų pa-^ t 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir* ■ 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X

JOHN J. SMETANA į
AKIŲ SPECIALISTAS I

TfiMYKIT MANO UŽRAŠA. ė

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. j
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom-nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335 \

r'ci k a:l i rt ga s ak i n i ų.

Mano svarbiausiu mieriu bus 
perduoti pačia kalbos esencija. 
Užtai be tolimesnes įžangos aš 
einu prie dalyko.

O likusieji — didelė didžiuma

mašinų savininkus prašyti dar-

w-

vergija — jų vietoj atsirado, 
taip vadinama, atginė vergija.

Darbininkai nieko neturėjo ir 
neturi, apart savo raumenų.

ricijai — tai ponai; plebėjai — 
vergai. Kitose senovės viešpa
tystėse ponams ir vergams buvo 
<luodami skirtingi vardai.

Bet svarumo centras ne var-

atsirado priklausomybėj nuo 
savo ponų.

sesi prakalbų. Reikia tiesų pa
sakyti, Bagočius moką gyvai 
kalbėti. Jis tiesiog piešte piešia 
žodžiais paveikslus. Be to, juo
kai ir vykę palyginimai jo kal
bai priduoda įvairumo.

Aš tata.

Prokuroras Hoyne pradėjo 
kvosti cigarų išdirbęjų unijų. 
Unija kaltinama tame, kad grų- 
sinusi nebeparduoti cigarų toms 
krautuvėms, kurios pardavinėja 
ne unijos cigarus.

laikais ponai į

skelbia, kad Suvienytose Vals
tijose yra 70 nuoš. darbininkų, 
29 nuoš. buržuazijos ir 1 nuoš.

Aurelia Bethlen, paeinanti iš

Didele bausme už 
nesiregistravimą.

Už nesiregistravimų žadama 
bausti 1 metams kalėjimam

Gi tuos, kurie agituos prieš 
konskripcijų arba registrą vi
lnos, baus penkiais metais ka
lėjimai! ir $5.000.

patikdavo. Jų išdykumas daei- 
davo net iki to, kad jie lavinda
vo jaunus vyrus tam tikslui, kad

Gi turtas yra padalintas se
kamai: darbininkai valdo tik 4 
n uos., o plutokratai — 72 nuoš.

ha dy tusi.

atoriais.
Gladiatoriai turėdavo lieti sa

vo kraujų, kad patenkinus savo

Duokiine sau, yra 100 žmonių. 
Jų tarpe randasi 70 darbininkų,

buna išreikštas doleriu.

Chicagon praeitais metais. Sa
vo laiku Bethlen buvo plačiai ži
noma Europoj, kaipo gražuolė. 
Bet... nesustabdysi laiko bėgimo. 
Ir gražuolė paseno.

Atvykusi Chicagon Bethlen 
pradėjo užsiiminėti pranašavi
mais. Pirmoj vietoj ji išprana
šavo Amerikai karę. Bet tuo, 
girdi, Amerikos nelaimės neuž
sibaigs. Tai tik pradžia. Esu 
Ameriką užpul^/visas pasaulis. 
Jai prisieis pergyventi badų. 
Miestai ir kaimai bus išterioti.

Birželio 5 d. bus reikalinga 
1,600 klerkų.

bus 
rei- ■registracija. Tam tikslui 

kės daugybes klerkų, kurie re
gistruos,.

Apskaitliuojama, kad Chica- 
gai bus reikalinga mažiausia
1,600 klerkų

IMPERIAL TEATRAS.

Mano ofiso valandos bus tokios:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 1 vai. po pietų iki 7 vai. vakare. 

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartį.• 
Taipgi laikysiu ofise nuršę.

DR. K. DRANGELIS
3261 SO. HALSTED STREET

Tel. Drover 5052 Chicago

Toliau daugiau. Pasaulyj 
taika įvyksianti tiktai 1999 me
tais. Tuosyk bus tiktai 444,000 
žmonių. Tie žmones, atsižymės 
savo prakilnumu. Ir tik nuo to 
laiko prasidės pasaulyj ramus 
gyvenimas.

Neturi žmonės kų veiktų tai 
užsiima ir pranašavimais.

Sekamų savaitę, pradedant 
nuo nedėlios po pietų, birž. 3, 
Imperial teatre, Madison ir Wes
tern avė., bus statoma muzikos 
komedija “School Days,” žais
me pilna juokų ir linksmumo. 
Kasdien bus trįs lošimai, 2:30 
po pietų ir vakarais nuo 7:45 
nuo 9:15 vai.

ir

iššiandie, 6 vai. pavakare, 
Chicagos išvažiuoja į Rusi jų 140

j ■ ■■

b—n<

= Vienas šimtas dolerių padė- 
=== tas į banką atneša 25c ant 

mėnesio nuošimčio. Tie 
= 25c apmoka mėnesinius.pa- 
= dotkus draugystėje, kuri už 

tuos 25c susirgusiam nariui
S moka $5.00 ant savaitės pa; 
gs šelpos, o atsitikus mirčiai 
EE išmoka da $50.00 palaidoji- 
S mui.- Taigi matote kokią 
S naudą atneša pinigai pade- 
= ti bankoje—o suma vis lie- 

]<a nejudinta. Bet šimtas
S dolerių tamistos kišeniųje 

arba kur užkavotas netik ką 
== jokios naudos neatneša, bet 
= greitai sudyla atsitikus ne- 
== laimei. Pasidėk savo pini- 

gus Stiprioj Lietuvių Valsti-
S jinėj Bankoj — Universal 
i== State Bank — su kapitalu ir 
sž perviršiam $225,000.00, po 
S priežiūra Valstijines Val- 
S, džios ir po užžiura 15 gabių 
EE ir ištikimų direktorių iš- 

rinktų per bankos šėrinin- 
=g=s kus, kurių skaitlius siekia 
=g= virš 500 asmenų, ir po nuo- 
heš latino supervizija 5 valdi- 
=S ninku išrinktų per direk- 

torius. Dedant pinigus į
S Universal State Bank nerei- 

kalaujat atsilikti nuo darbo,
Į= nes Bankas yra atdaras U- 
jįS tarninko, Ketverge ir Stiba- 
S tos Vakarais iki 8:30 valan- 

.lai vakare. Kitom dienom
SE; iki 5 valandai po pietų. Mo- 

ka $3.00 nuo šimto už pa 
rietus pinigus. Nuošimtį iš • 
moka Sausio ir Liepos mė- 
nešinose. Daro paskolas 
pirkimui ir statymui namų,

» siunčia pinigus į Europą. 
pi Randavoja bankines skry- 
S neles, apsaugotas nuo tig- 
O nies ir vagių, po $3.00 me- 
g tams* Parduoda laivakor- 
== tęs važiuojantiems Rusijon 
ĮS ir kitur.

| UNIVERSAL 
ĮSTATE BANK
■ 3252 S. HALSTED ST..

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA J 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, a 

vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas ■ 

padarys jus žinovu į trumpą laiką. X
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- ■ 

pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur Z 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo- £ 
met jus mokysitės. \

Elektra varomos mašinos musų siuvi- J 
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama- J 
tyli musų mokyklą bile laiku—-dieną, ir B 
vakarais ir gauti speeiališkai pigią kainą r 
laike šio mėnesio. ■

Diplomai duodami mokiniams. X
MASTER DESIGNING SCHOOL |

J. F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Salle St., Room 416-117

Prieš City Hall.

aaa; Daktaras WISSIG,
Specialistas iš Seno Krajaus

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

Speeiališkai įęydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, ufcnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3283.

Išl-ž /VOI LJ/V1
Jeigu norite gaut patentk savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrasi ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washinglon’e, kur yra Departamentas Patent avimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y.

Pranešimas

notų už visiems prieinamą 
.ulresu:

Skoliname pinigus ant morgcči i 
kainą. Reikalui esant kreipkitės šiuo

N. PALIONIS, Sekretorius, 
2344 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

Pavojinga kalbėti 
apie kohškripciją.

Juozas Bložis laiks nuo laiko 
pasiginčydavo su kitais darbi
ninkais konskripcijos klausime.

politiškų “prasikaltėlių.”
Visi išvažiuoja Rusijos vai 

džios lėšomis. s
Važiuojanti pasidalinę į gru 

peš: soeial-dei 
chistai etc. r

r?=s Kampas 336los Gatves, Chicago, III. > 
in»iii|įii į |
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Skaitykit ir Platinkit
NAUJIENAS

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ONI KAI T IS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St., Chicago

PIRK SAU visas Plumbavojfmui reik
menis tiesiai už ’'wholesale'’ kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C«.
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Av«. 
Kalbama. lietuviškai.



v
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Kast. J. Pabarška.

3001 So. Halsted st.
Rajono Valdyba.

i

room “B.”, kampas
#■ *

A. M., Organizat a ve

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Phone Drover 3774

10 patyru- 
Iron yardą.

A

Chicago

REIKALINGA kriaučių prie siuvi
nio moteriškų drabužių. Taipgi me
rginų, norinčių mokyties ant ma
šinos.

Blinstrupo s 
itage avt\ \

nepamirškite atsivesti

SLA. 226 kp. susirinkimas

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

L VV. W. extra susirinkimas 
vks nedėlio. birž. 3 d., 10 vai.

REIKALINGA vieno patyrusio ge
ležų karpytojo. Taipgi

M. Z. Palionis,
2300 So. Leavitt st., Chicago.

tinai atsilankykite.
kite. Sekretorius

8

• < wovaA

rai
ko nutetas

jienų,

FURNITURE HOUSEKurie norite
malonėkite

4510 South Paulina StILL.

NAMAI-žEMeRAKANDAIra PARDAVIMUI
PASKOLOS-MORGEČIAI

AMATŲ MOKYKLOS

Ateikite kuoskaitlingiau-

S. Darginavičius.

Chicago, Ml.

RAKANDAI
2121

, Kas nori pigiai 
tandus kreipkitės Garsinkites

■ •■i-'*

NAUJIENOSE

4*/:

-M
B

(ioo(l.
kas jį žinote pran

Naujos siuvamos mašinos gvarantuotos ant 20 metu, visuomet par
siduodavo po $28.00, šitame išpardavime numašinom $ Hj Q 7 
kainą ir parduodame tiktai po ....................................... i I

ti
5

Puikiausi 3 šmotų skuriniai seklyčios setai, padirbti pagal nau
jausią madą, labai drūti, pirmiaus parsiduodavo po 7K
$90.00 dabar parsiduoda tiktai po ................................. f O

PARDUODU pigiai čeverykųįtai

 

symo šapą. Elektra sukamos nlaši- 
nos. Greitu laiku atsišaukite. 1 
714 W. 31st st. Chicago

y Ave., Zu- 
Maplewood

Brighton Park Naujienų 
geniai yra šiose vietose: Sn

Panevėžio pavieto, Ve- 
kaimo.

REIKALINGA tvirtų vyrų į dirbtu
ves darbus. Gera mokestis. Pasto
vus darbas.

ALLEN B. WRLSLEY COMPANY 
925 So. 5th Ave., Chicago, Ill.

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

PARDUOD Uuž bile kainą verda
mą ir žieminį pečių. Tik menesb var
toti. Išsikrausčiau į garu šildomą 

Frank Stautis,

EISENDRATH GLOVE COMPANY
2201 ELSTON AVE., CHICAGO, ILL.

loti. Išsikrausčiau 
namą. Atsišaukite 
3341 Auburn ave., 
užpakalio. "■ ____

REIKALAUJAME VYRŲ IN DIRB
TUVE. LENGVAS DARBAS IR 
GERA MOKESTIS.

na iš Kauno gub., seniau gyveno 
>h.erion

mus .Naujienas
kreipties prie jų.

Naujienų Užžiuretojas.

2336 W. Madison gat., Western ave. 
1850 Wells gatvė.

_ SARA PATEK, MOKYTOJA.
f

Pranešimai
IPASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši- 
mai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Vaoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
kamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
»—“Naujienų” adm.)

Atidai LSS. VIII Rajono se
nam ir naujam komitetams, tai
pgi ir kuopu valdyboms: — Spe
cialia susirinkimas v ra šaukia- 
bias apsvarstymui svarbių bė
gančių reikalų nedėlioj, birželio

Chicagos L.S.S. kuopos siųskit 
savo delegatus į Rusijos išeivių 
konferencijos gelbėjimo Rusijos 
revoliucijai susirinkimą nede
lioj, birželio 3 d., 10 v. ryto, 1379 
Blue Island ave.

Bus svarstomas reikalas pini
gų siuntimo, gelbėjimo politiš
kiems ir daug kitų.

Atskiri pakvietimai isuntinė-
jami nebus.

.Konfer. sekretorius

W ets Pullman, Ill. LDLD. 3S
susirinkimas į-

RANKOVIŲ-SIUVĖJŲ MAŠINOMIS.
Labai puikios Kaučės geriausio išdirbio,-kurios visados

parsidavinejo nepigiau kai po $15,*dabar parduosim po

tų “Aušroj’ Jonas Gudauckas.

Naujienų skaitytojai 18-tos a-
L'linkės, kurie negaunate Nau-

Roseland, Ill. — LSS. 137 kp. 
extra susirinkimas įvyks suba- 
toje, birželio 2 d., 7:30 vai. va
karo, Aušros mokykloje, 10900 
M i esi gan ave.

Draugai, nesivėluokite, nes 
turime svarbių reikalų apsvars
tymui.

Organizatorius. RANDAI
k

■vNAMAI-ŽEMĖ

REIKALINGAS bučeris. Darbas 
pasiuvus. Užmokestis gera. Greitu 
laiku atsišaukite: 1

A. Pehlžius, 
4129 S. Sacrainentė Ave., Chicago

Rockford, Ill. —Nedėlioj, bir
želio 3, įvyks mėnesinis susirin
kimas Black Hawk Parke. Tai 
bus tarptautinis visuomeninis 
susirinkimas, kuriame kalbės 
įvairių tautų kalbėtojai. Susi
rinkimą rengia Socialistų Par
tija 
šia.

Indiana Harbor, Ind. Dar sykį 
primename čionykščiams lietu

d., 2 vai. p.p., Ivanovo svet., 137 
ir Deodor gatvės kampas, įvyks 
prakalbos, rengiamos Vyrų ir 
Moterų Apšvietos Dr-stes. Kal
bės adv. Kaz. Gugis ir ponia M. 
Jurgeli on ienė. Abudu žinomi 
visuomenės veikėjai. Taigi kas 
gyvas į prakalbas.

Kviečia Komitetas

LSS. 234 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birže
lio 3 d., University of Chicago 
Settlement svet., 1630 Gross ave. 
10 vai. ryto. Visi draugai turite 
būtinai atsilankyti, nes yra daug

Liet, bučernių ir grosernių 
darbininkų susirinkimas įvyks

M. Maskaliuno svet., 2334 XS. 
Leavitt st. Kviečia narius ir 
svečius. Komitetas.

Harbor, Ind. — Visi 
lietuviai kviečiami į

Indiana 
šio miesto
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gijos susirinkimą utarninke, bir
želio 5 d., 7:30 v.v., A. Mikolai- 

jos nariais ir prisidėti prie švie
sos platinimo.

P. Matonis, rast.

Kauno

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME moldorių: gerų, 

pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaudėjų; 20 nuošimtis prideda
ma prie regulerės nuo šmotų darbo 
karnos.
MISSOURI MALLEABLE IBON CO., 

East St. Louis, Ill.

REIKALINGAS —PAMOKYTAS 
LIETUVIS, KALBANTIS LENKIŠ
KAI IR RUSIŠKAI IR MOKAN
TIS RAŠYTI ANT MAŠINĖLĖS — 
TYPEWRITER. ATSIŠAUKITE 
LAIŠKU PRKSIŲSDAMI APLIKACI
JA TREJOSE KALBOSE.

DR. SCHNEIDER, 
1553 W. 47th ST

REIKALINGAS apsukrus nevedęs 
bartendqris. Pastovus darbas ir ge- 

mokestis. Atsišaukite tuojaus.
A. Miliauckas,

1247 So. 48 ave., Cicero, III. 
(Kampas 13-to's gatvės)

REIKALINGAS REGISTRUOTAS 
LIETUVIS FARMACEUTAS: TRU
MPOS VALANDOS, $100 MĖNESYJ, 
PASKUI DAUGIAU. DARBAS ANT 
VISADOS. ATSIŠAUKITE ASMENI
ŠKAI PAS:

DR. A. J. KARALIUS,
N. WESTERN AVE., CHGO.

PHONE ARMITAGE 984

į REIKIA DARBININKŲ

Pėtnyčia, Birželio jį, 1917.

ALFRED DECKER AND COHN 
SIUVĖJAI

SOCIETY BRAND DRAPANŲ 
REIKALAUJA DARBININKŲ PRIE 
SEKAMŲ DARBŲ — PRIE SACK 
SURDUTŲ.
100 UžBAIGĖJŲ, 50 MERGINŲ 
PRIE SIUVIMO SKYLUČIŲ, 50-TS 
MERGINŲ PRIE INSIUVIMO KNY- 
PKIŲ, 50 MERGINU PRIE SIUVI
MO TIKIETŲ, 50 MERG. PRIE IŠ
TRAUKIMO PASTRIGŲ, PRIE PA- 
STRIGAVOJIMO SKYLUČIŲ APIE 
PEČIUS, PROSĄVOTOJŲ PRIE GA
TAVO DARBO, STRIGAVOTOJŲ 
KLIJANKŲ, PASTOVUS DARBAS, 
ŠVARI SANITARIŠKA DIRBTUVĖ.

ATSIŠAUKITE į SAMDOMĄJĮ 
0 BIURĄ

423 SO. MARKET GATVĖ, 
ALFRED DECKER AND COHN

ALFRED DECKER &
vėjai society

coriN siu- 
BBAND DRABU- 
\ DARBININKŲ 

PRIE OVERKOTŲ SEKAMAI:

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

geležies dirbtuvėj 
prie siuvamųjų mašinų taisymo 
prie rakandų apmušimo.
prie kaurų audimo

4 prie dėžių dirbimo
1 elektrmėno

■3 prie Gordon fyderio
4 skardžių
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo
2 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems, darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairiųrįvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

ATIDUODAMA randon, senai į- 
steigtas kampinis saliunas, 46-ta ir 
Wentworth ave. Atsišaukite į 

STANDARD BREWERY
12-ta gatve ir Campbell ave. Chicago

■.. ......... *.... ..............    '*■■) .....Ii ■*,,».... .... .

ATIDUODAMA randon 2 fintai, 2 
ir 6 kambariai, su gelsais ir maudyk
lėmis, parsirandavos labai pigiai. 
Greitai atsišaukite:

J. SINKUS and CO., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

GERA PROGA LIETUVIUI
Atiduodu randon gražius dabarti

nes mados, 4 kambarius ant pirmų 
lubų. Esu nevedęs, pasilieku sau 
penktąjį kambarį. Geistina bevaikė 
šeimyna. J. Kaminskas,

1231 So. 50th Ave., Cicero,

ATIDUODAMA randon 2 gražus, 
šviesus kambariai tinkami del dak
taro arba advokato ofiso.

Ad. Micevičius,
3246 S. Uąlsted St., 2-ros lubos.

' Chicago, Ill.

ATIDUODAMA randon didelė san
krova ir 4 kambarių flatas, 3321 So. 
Morgan St., , , ,

BENJ. I. MORRIS, savininkas, 
858, 29 So. La Salle Stf,, Chicago.

Phone Randolph 5042.

Didelis Persikėlimo

IŠPARDAVIMAS
Iš Priežasties persikėlimo j savo naują locną namą kuris randasi po numeriu

4536 SOUTH PAULINA STREET
Turime išparduoti visą savo seną tavorą idant padaryti vietą 

naujam tavorui už pusę kainos

Išpardavimas Prasidės Birželio 2 d. ir Trauksis iki 1.0 d. Birželio
Paduodam Nekures Kainas

Pečiai

BALNIS & PUNDINAS

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

PARDUODU 2 augštų mūrinį na
mą, susidedantį iš sankrovos ir 5-ių 
Datų ,taipgi atikos ir beizmento,. 
3321 S/Morgan St. Išmainysiu.

BENJ. L MORRIS, savin., 
Room 8()8, 29 So. La Salle St.

Phone Randolph 5042. Chicago

PARDUODU ,7 kambarių rakandus 
vertės $1000.00 . Parduodu tik už 
100 dolerių. Pardavimo priežastis 
—važiuoju kitįyj ~ 1 ’’ *
įsigyti gerus 
šiuo adresu:
5209 S. HalstoM St., vienais trepais

Lapai puikus pečiai, naujausio 
išdirbinio, ant anglių ir gazo, 
gerai ekpanti, ir verdanti, vi
sados parsiduodavo ne pigiau 
kaip $75.00, iš priežasties per
sikėlimo j naują vietą, kainą 
nužeminom, par- $CĮJ| 7R 
duom dabar tik po b w

Turime 50 Komodų vi
sokios rųšies,^kurias iš- 
parduosim uz žemiau
sias kainas.

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 mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, tai])gi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
iųs gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kcdzie Ave., arti 22- 
ros glv.» Chicago, HL

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

$800 Grojantis JPianas 1917 modelio, 

 

$200.00; $225/victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. 111.

PASIMATYK su manim pirma ne
gu pirksi namą.

Aš duosiu jums tikrą bargeną ir 
patarnausiu jums sąžiningai. Klau
skite savo kaimynų, kurie nuo ma
nęs pirko. Pavelykite man apdrau
sti jus nuo ugnies.

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

Phone Yards 6539.

Geriausio išdarbio plieniniai spnngsai visokio didu 
visada parduodavom po $6.50, šiame išpardavime tik

Puikiausi visokio išdarbio matracai, visokio didumo 
visados parsidavinejo po $6, šiame išpardavime tiktai j;

Stalai
Puikus knkniniai ir seklyčios 
stalai, parsidavinejo po $15.00, 
d a b ar par d u o d a m e $ A "7 f į 
tiktai po............ •.. S V i» fe v

Puikiausi skuriniai krėslai, ku
rie visuomet parsiduodavo po 
$4.00, dabar parduo- $ 
dam tiktai po ...
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Puikus Karpetai, visokio koolro ,vert i $38.00 šitame iš- $ 
pardavime parduosim tiktai po ........................................

Puikios Klijonkos, visokio koloro, yardas vertas 75c, šitame A Q 
išpardavime yąrdas po ........................................................... “vv

Ant langų rolosai, labai puikus, visokio koloro, verti $1.00, 
dabar parsiduoda tiktai po ...................................................... ■ v v

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus j 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/ Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos i metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apylin
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite gerus namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted Si.. Chicago.

PARDUODU pagražintų plytų na
mą—priekis (>x6 kambariai, beveik 
nauji mūriniai fialai, ant 50 pėdų 
loto, po num. 4606 So. Albany ave., 
kaina $4500, ant greito, pardavimo 
už grynus pinigus.

McDONNELL, 
2630 W. 38-ta gatvė. Chicago. 

Tel. McKinley 3543.

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

G. VIRBALAITIS,
4514 S. Richmond St., Chicago, Ill. 

Tel. McKinley 3354

LOVOS
Labai puikios lovos, vertes po 
$7.50, dabar parduo
dam tiktai po......

Puikus zerkolai visokio didu
mo, verti $12.00, da- $Q 
bar tik po ..

//

ANTRU tr trečio mortgajr* •oteikJama pa
skola nuo 00 iki 16000.00 po B ir • pro* 
apmokčjimui taksų, uimokijbnu! Interoaų ant 
jipų pirmo m or ty Ate, pagerinimui nuo- 
sHvybč*, aiba jei jųa pirkliaujate ir reikalau
jat* dar daugiau pinig-ų Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN snd OOMPANT 
MORTGAGE BANKER*

North La Salle Street, Oki s »<*.
Telephone Main BS4A

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokiname piršimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rčaalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. UI 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

» BĮ.




