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Nauja Su’ nota
Vokietijai

Užgriebtieji Rumunijoj javai 
gabenama Vokietijon

Vokiečių armijos vis auga

Ir vėl mexikieciu banditų užpuolimas
ULTIMATUMAS VO

KIETIJAI.

WASHINGTONAS, vasa
rio 16. — Griežtą reikalavi
mą — kuone ultimatumą — 
paliuosuoti 72 amerikiečius, 
minėtuosius amerikiečius, 
parašė Suv. Valstijų užru- 
bezių r e i k a1 ų d e p a r t amen-

Indiana vais
inas

LONDONAS, vasario 16.

už-
griebe Rumunijoj, jau pa
siekė Vengriją. Bet javai 
gabenama toliau — i Voki'e-

netekę. Ir austrų laikraš
čiai, sakoma, labai išmėtinė- 
ją savo valdžiai ir vokie
čiams, kodėl tie nepasidali-

VOKIEČIŲ ARMIJOS

Vokiečiai dabar turi 
giau kareivių, negu 
met nors pirmiau.

dau- 
kuo-

AMSTERDAM, vasario 
. — Vienas amerikietis,

furto, kur jis išbuvo per 18 
karės mėnesių, ir gerai pri- 

kietijoj, tvirtina, jog šiuo 
laiku Vokietija turi daug 
daugiau kariuomenės, negu 
karės pradžioj arba kuomet 
nors vėliau.

To amerikiečio nuomone, 
talkininkams sumušti vokie
čius iki sekamos vasaros pa
baigai nepavyksią; jisai ma
no, kad ir visai nepavyksią, 
o jei pavyksią, tai ne anks
čiau kaip dar už kokių dvie
jų ar trijų metų.

50 mylių atstume į pietus 
nuo Columbus. Tris ameri
kiečiai užmušti.

POLITIKIERIŲ SUK
TYBĖS.

INDIANOPOLIS, vasario 
16. — Visuomet prezidento 
rinkimuose buna balsų suk-

met ir,
t i jo j.
nių rinkimų suktybių lyri
nėj linais vien Indiana 

i nemalonu- 
kalėjime ir 

net dar nesmagesniose vie
tose 166 ypatoms, dirbu
sioms laike rinkimu.

f’DPIEžiUtTuVI!
TAIKYTIES.

MUNICH, vasario 16. — 
Aplaikyta žinių, jog popie
žius pranešęs savo pasiunti
niui Muniche, kad jisai ren
giąs atsišaukimą j visas neu
trals šalis, idant tos visos 
bendrai padarytų į kariau
jančiuosius spaudimą taiky-

SULAIKYS VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ.

WASHINGTONAS, vasa
rio. 16.—Gauta žinių, jog Ha 
lifax’e Anglijos valdininkai 
sulaikys laivą Frederick 
VIII, kuriuo važiuoja namo 
buvęs Vokietijos ambasado
rius von Bernstorff, bent sa
vaitę, o gal ir dvi. Tiek lai
ko užimsią peržiūrėjimas vi
su dalykų, gabenamų laivu. 
PIRMA STREIKOO AUKA

CHICAGO, vasario 16. — 
Vakar prie West North ir 
North Winchester avė. tapo 
pašauta mergina, kokių 20 
metų amžiaus susirėmime 
tarp streikininkų ir skebų. 
Tai pirma šio rubsiuvių 
streiko auka.

NAUJAS MEXIKIEČIŲ

GYVENTOJŲ.

maistu, kad apelsinai 
pigesni, negu bulvės.

Didelės pramogos Pilsen Auditorium 
Saleje, Blue Island Ave. arti 18 gatvės.

puolęs Mexikos parubežiu 
gyvenančius amerikiečius,

STREIKUOJA IR KALĖ 
JIME.

x z . . ... ATA., v <-1

sario 16. — Ateina žinių, 
nors dar nepatvirtintų, kad

PARYŽIUS, vasario 16.—
Ateina žinių, jog Franeijoj 
taip trumpa šiuo laiku su' Anglų kareivis, užsidėjęs an t galvos užmušto vokiečių 

yraoficierio šalmą. Tokius šalmus kareiviai skaito dideliu 
karės laimikiu.

DULUTH, Minn., vasario 
16. — Nuteistieji kalėjiman 
sąryšyje su streiku 14 I. W. 
W. unijos narių paskelbė ir 
kalėjime streiką. Jie neina 
dirbti ir guli visą laiką ’o- 
vose. Atsikelia tik pavalyt,

VOKIEČIAI MĖGINO IŠ
VADUOTI SAV LAIVUS, 
ESANČIUS SUV.. VALST.

UOSTUOSE.

BERNE, Šveicarija, vasa
rio 16. — Francuzų laikraš
čiuose tilpo pranešimai, buk 
vokiečiai norėję priversti A- 
merikos ambasadorių Ber
line, Gerardą pasirašyti po 
sutartimi, kad Suv. Valstijos 
ir kariaujančiosios prieš 
vokiečius valstybės, kilus Vo 
kietijos karei su Suv. Valsti
jom, užtikrins vokiečių lai
vams saugumą sugrįžti į 
Vokietiją arba pasiekti bent 
kokį neutralės šalies uostą. 
Vokiečiai buk grasinę Ge- 
radui sulaikysią Vokietijoj 
visus Suv. Valstijų korespo
ndentus, jei jis, Gerardas, 
nesutiksiąs pasirašyti po jų 
reikalavimu. Bet Gerardas, 
nesutikęs.

koji spauda paduodama da
bar žinią apie minėtą atsi
tikimą staugte staugia, jog 

pitalistiškųjų laikraščių ko
respondentai labai gabus 
prasimanyti nebūtų dalyki: 
ir paskui primesti juos savo 
priešams.

KALĖJIMAI SUV. VALS
TIJŲ GYVENTOJAMS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 15. — Karės departame
ntas buk pienuojąs intaisyti 
dideles stovyklas, kur karės 
metu, jei tik Suv. Valstijos 
įsiveltų karėn, bus sugrusti 
pavojingi kariaujančiųjų 
reikalams žmonės, ypač at
eiviai.

GERARD JAU PARYŽIUJ
PARYŽIUS, vasario 16.— 

Buvęs Suv. Valstijų pasiun
tinys Berline jau atvyko ka
rtu su 42 amerikiečiais Pa
ryžiun.

Dr. Paul Ritter, Šveicari
jos ambasadoriiis, kurs da
bar, pertrukus į diplomatiš
kiems ryšiams tarp Suvien. 
Vaistijų ir Vokietijos, at
stovauja pastarosios reika
lus šioj šalyj. 1

KRYZIS TARP AUSTRI
JOS IR AMERIKOS 

ARTINASI.

WASHINGTONAS; vasa- 
sario 16. —Wainingtone ap
laikyta žinių, jog paskandy- 
tasai amerikiežįų laivas Ly
man N. nė nega
benęs amunicijos. Juo vež
ta tavorai visa|nė neskaito- 
mi kontraband^ Todėl ki
virčai delei paskandinimo 
kalbamo laivo tarp Suv. Va
lstijų ir Austrijos darosi da 
opesni, ir gali pasibaigti di
plomatiškų ryšių pertrauki
mu.

J)AR 7 LAIVAI PAS
KANDINTA.

Nuo 1 d. vasario iki va- 
war dienos paskandinta iš
viso 107 laivai, 228,714 tonų 
intalpos; neteko Amerika 2 
laivų, kitofs neutralės šalįs 
— 34, anglai 64 ir kitos ka-

- riaujančios valstybės 7.

Janitoriy Streikas
Manadžeriams prastai; ofi

sų parendavotojai reika-rįp Laike mūšio, kurs
Jauja, .kad streikas butų 
kuogreičiausia užbaigtas; 
grųsina kontraktų su^u- 
žymu.

Vakarykštė diena janito
rių streike pasižymėjo ypač 
tuo, kad daug janitorių — 
kaip vyrų, taip ir moterų— 
įsirašė į uniją.

Vis naujų ir naujų skebų 
meta( darbą ir prisideda prie 
streikuojančiųjų.

Namų manadžeriai faituo- 
jasi tarp savęs tarytum ka
rės lauke. Nesutikimai jų 
tarpe didėja, darosi 
ni.

Bet svarbiausiu 
nuotikiu, kuris gali

aštrės-

streiko 
sulošti 

sprendžiamą rolę šiame stre
ike, rasi bus tas, kad ir pa
rendavotojai dfisų — na
muose, paliestuose streiku, 
pradeda kelti savo balsą. Jie 
reikalauja:, idant manadže- 
riai kuogreičiausia užbaigtų 
,streiką, ba viena, skebai ne
apvalo, kaip reikia jų ofisų, 
o kita — tie skebai kaiku- 
riuos jų jau gerokai apvogė. 
Ofisų parendavotojai grąsi- 
na užduoti manadžeriams 
skaudžiausiojon vieton — 
per kišenių. Jie, mat, grasi
na sulaužyti kontraktus, jei 
tik manadžeriai neprašalins 
suirutės.

Darbininkai ir darbinin
kės, tik laikykitės! Viską 
gali pakelti manadžeriai, bet 
tik ne sulaužymą kontraktų. 
Ir jeigu ofisų parendavoto- 
jai dar labiau jiems užsės 
an t sprandų, manadžeriai 
turės taikyties su unija.

Daugiau nuotikių buvo se- 
karnų: keletas s k e- 

ti; vienoj vietoj skebaujan- 
čios moters buto langai ko
kiu tai stebuklingu budu iš- 
ibįrėjo; daugelis skebų nebe- 
mėgia važinėti manadžerių 
automobiliais, o ateina ir 
prisirašo prie unijų. Prakal
bos atsibuna kasdien adre
su: 230 N. Clark str., 2:30 
po piet, ant 2 ir 3 lubų.

Kas nori žinoti, kaip strei
ko dalykai stovi, tegul tele>- 
fonuoja janitorių unijos lo- 
kalo 10155 ofisan sekamai: 
Frainklin, 1240. Streik.

LIEPIA BŪTI PRISIREN
GUSIAIS PRIE KARĖS.

NEW YORKAS, vasario 
16. — Washington© valdžia 
perspėjo Suv. Valstijų ge1©- 
žinkelių kompanijų mana- 
džerius būti prisirengusiais 
prie gabenimo amunicijos ir 
kitokių dalykų, jei pasirody
tų esąs reikalas.

POPIEROS PABRANGI 
MO TYRINĖJIMAS PRA

SIDĖJO.
NEW YORKAS, vasario 

16. — Popieros pabrangimo 
priežasčių tyrinėjimas jau 
prasidėjo. Tyrinėjimą veda 
teisių departamentas. Po
pieros išdirbėjams primeta
ma suokalbis sumažinti po
pieros išdirbimą, kad tuo 
budu pakėlus popieros kai-

KARĖ SU VILKAIS.

PETROGRADAS,, vasa-

visu smarkumu siautė tarp 
vokiečių ir rusų žva!gų, Ru
sijos fronte, ant sužeistųjų 
užpuolė pulkas vilkų. Ka
reiviai — ir rusai ir vokie
čiai — užmiršo mūšį tarpe 
savęs, ir prasidėjo medžiok
lė ant keturkojų. It rusai ir 
vokiečiai išvien pijolė ant 
vilkų. Apie 50 vilkų tapo 
užmušta. Apsidirbę gi su 
vilkais, kareiviai nebemėgi
no pradėti išnaujo kruvinąjį 
darbą tarp savęs. Jie, 
miai sugrįžo kiekvieni į 
vo pozicijas.

ra-
sa-

CHARLES CHAPLIN PA
SKOLINO $150,000 ANG

LAMS KAREI TĘSTI.

LONDONAS, vas. 16. —■ 
Charles Chaplin, garsusis 
Amerikos krutamųjų pavei
kslų aktorius, paskyrė $150, 
000 anglų renkamamjam fo
ndui, kad karę išlaimėjus.

PROTESTAI PRIEŠ KARĘ

DETROIT. — Du Lūkstą- 
učiai susirinkusiųjų socialis
tų šaiuktan mitingan išnešė

jų stojimą karėn.

MOTERS PROTESTUO
JA PRIEŠ KARĘ IR PAS

MERKIA DžINGOISTŲ
SPAUDĄ.

MILWAUKEE. — Pik
tybės mokinimosi klesos mi
tinge Mrs. Victor Berger 
įnešė Rezoliuciją, kurią susi
rinkimas vienbalsiai priėmė. 
Moters protestavo prieš ka
rę ir pasmerkė Suv. Valsti
jų džinoistų spaudą, kuri vi
somis pastangomis stengia
si intraukti šią šalį nelai
mėn.

MORGANAS GAVO 
$7,000,000.

NEW YORKAS, vas. 16.— 
Morgano firma aplaikė va
kar iš Canados $7,000,000. 
Išviso gi ta firma nuo 1 d. 
sausio šių metų iki šiam lai
kui gavo iš Canados jau 
$89,500,000,000 auksu.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS
TA PRALAIMĖJĘ SOMME 

FRONTE.
BERLINAS, vasario 16.— 

Vokiečiai užvakar pasitrau
kė iš savo priešakinių pozi
cijų tarp Serre ir upės Som
me.

Septyni talkininkų aero
planai liko numušti žemyn 
tą dieną.

Nedėlioję, Vasario 18, Naujienų 
Trijų metų Sukaktuvių Šventė.

PAPLĖŠŲ, JIEMS REIKIA 
PAPLĖŠŲ!

Japonijos “Morganas” hhIo

rą” širdį — žada padėt Suv* 
Valstijoms ištikus karei su 
Vokietija.

DELLAS, Tex,., vas. 16. —> 
Atsitikime, jei kiltų kare su Vo
kietija, Japonija panaudos vi* 
sas savo laivyno ir sausžemio 
karines spėkas, kad padėjus S. 
Valstijoms.” Taip Čia užreiš
ke žinomasai Japonijos “Mor
ganas” — Y. Nashima, Mitzui 
kompanijos galva. Jisai rami
na šios šalies dzin geistus, kurie 
taip nepasitiki savo rytiniu kai
mynu, kad Japonijai nėra išrū
ką vi m o pykties su Suv Valsti
jomis. Kalbėdamas apie Suv. 
Nashima užreiške: “Aš tikiu, 
kad Suv. Valstijos turi pama
to pradėt karę su Vokietija, — 
mes (japonai) randame tatai 
esant labai pelningu.”

Taip, paplušu, dar daugiau 
paplešų nori įsigyt Amerikos 
kapitalistai šios šalies darbinin-

PIKTINASI AMERIKIEČIAIS.

vasario 16. —• 
jčiai smarkiai

ką Vokietijos submarinų karė- 
I Anzeiger” ir “Ber- 
” tiesiog sako, jogeilin

Suv. Valstijos lošiančios provo
katoriaus rolę, j ieškančios pro-

U. Tatai kuoaiškiausia rodąs 
laivu Orleans ir Rochester iš- c
plaukimus į Francuzijos uostų 
Bordeaux. Atsakomybė už gali
mas pasekmes, sako laikraštis, 
tuo bildu puola ne ant musų 

jų prezidento Wilsono.

VOKIETIJOS KAREIVIAI PA
SITRAUKĖ NUO ROLANDUOS 

RUBEžIAUS.

AMSTERDAM, vasario 16. — 
Ateina žinių, kad vokiečių ka
reiviai, sutraukti palei Holandi-

ŽADA PALIUOSUOT SUIM
TUOSIUS AMERIKIEČIUS.

BERLINAo, vas. 16. — Vo- 
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisteris, Zimmermann, pasikal
bėjime su “New York World’o” 
korespondentu užreiške, jogei 
suimtieji ant anglų laivo Yar
rowdale amerikiečiai jūreiviai

Vokietija turės 'užtikrinimo, kad 
esantieji Suv. Valstijų uos tu o- '
se jos jūreiviai nėra kalinami.

RUSIJOJE SIAUČIA LIGOS.
BERLIN AS, vas. 16. — Ne

žiūrint aštrios cenzūros, ateina 
žinių, jogei Rusijoje — Rostove 
ant Dono ir Ekaterinoslavo gu
bernijoje — siaučia nauja ypa- 

čiama votimis- Daktarai kol



SUKATOJE, VASAR10-FEB. 
17-tą DIENĄ 1917 METUOS 
IKTI) KRAUTUVES. KENSINGTON, ILL.

1) Apšvi’etos
Bus sulošta dar tik pirmą kartą labai juokinga komedija.

2) Sulos L. Narbutas, apsirėdęs moteriškais drabužiais
3) Deklemuos S. Tilvikas.

Koncertas ir Balius
LIETUVIU SUVIENYTOS VALGOMŲJŲ

’ NAUJIENOS, \ Chieago, III 
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tįstai ir chorai. Sulig programų bus:

STANČIKO SVETAINĖJE, 205-207 E 115th Street, Kensington, Ill. 4) Dainuos omletas, susidedantis is sesių moterų.
5) Monologas. “Viskas ant vienos gaivos”. Atliks J. Ramanauskaitė.
6) J. Janovas dainuos pritariant gitarai ir balalaikai. 7) Extra.
Kiekvienas yra maloniai kviečiamas atsilankyti, nes sekamo šiam panašaus vakaro ne

greit sulauksite. Kviečia Rengimo Komitetas.
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JN. Telešov. nei su kuo nesulyginama muzi-

Daina apie tris 
jaunuolius.

ai čiais krisdamas žemyn.
Menuo

ne juodą, nė baltą, nė
liejo Želuzuovodską, kuriuo 
aš ėjau; priešakyj manęs ėjo 
mano šešėlis, ilturs. blankus ir

arkliu.

nuo

ru-

- Jokiva, tariau aš (.bali
niui imdamas rankosna vadeles.

Naktinis oras gaivino mane.
Mudu sulipova į balnus, susi- 

vviMoiova i pioščius ir nei žo-

Buvo mėnesėta
nei

nnt aplinkui, tik arklių trnpsėji- 
Bias - hok-hok-bok!
ore. I^'iešais mus ma-

siauručiu takeliu. t inai pasi
darė tamsu ir trošku. Arkliai

apsupęs lakelį, darėsi vis tam
sesnis ir nejaukesnis. Lapai 
medžių viršūnėse, judinami vo

iop, pasidairė suvis tamsu.

jau

srove ka tik nenušė nuo mano

vada nujojo pirmyn.

ninku budelė.

lories musu c

Kaip čia mums
ži u rėdą-

rainiai

ŠUIK‘

ris sKirtusi nuo visu L
esančiu.<

6 .

Nenoroms aš užsimerkiau, 
deides vadeles, aš užsimau-

kiau ir

lr iiudazyU negiunmi! 
pridūrė ('.lialiinas. 

f

Pamąstęs, aš prisipažinau,

palikusiu juos sulindova į duo-

lu, kad apsaugojus keleivius 
nuo vėjo, liuobė buvo nedide-

dau. ir kad atsiustu žmogų, ku-

Vicntik žmogus turėtu ateiti pas 
maut' ne nanedėlvi, ne utarnin-

norėjos gerti-
Duok k u mišo, paprašiau

rie
ti maišą su valgomais daiktais.

ir žiurėjo į mane savo gudrio
mis ir kl a irsiančiomis akimis.

durėva miško tankumyne.

likai minučių praslinkus, mudu 
nieko nebematėva, apart savo 
arkliu, c

karts nuo kar

Aš nič-niuko nemačiau.

kirminai,

lindo iš debesų menuo ir vienaic

nę. kuri radosi porą žingsnių į 
kaire nuo musu keliuko. Po 4. €

mums putė į veidus, lyg nore-

Dabar reikėjo padaryti sunkiau 
šia kelionės dalį. Kalnas pasi 

prastai status, (dial
minas

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Su v. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotinio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chieago, III.

toli. Matėsi

Mašuk, Ždeznaja, 
rodės šieno kups
tis tyrlauky i. Ant

žo kabiai su Elbruso ir Kazbeko 
viršūnėmis. Kur-ne-kur spin-

kure ugnį.

liai dainavo. Dainos motivas 
buvo tekis liūdnas, liūdnas ir

dainuodamas.

klausiau aš.
Daina

mas.

žino ...

žino! pasakė Chah-
Gali būti, to visai ir

savo
dainos turinį. Jis kalbėjo apie 
senai praėjusius laikus, kuo
met Kaukazo kalnai dar nebu-

gyveno larp-

ir nepaklusnumu Dievo 
tižpvkdė Allac ha. Pat-

naikinti tuos žmones.

BALIUS su ĮVAIRIAUSIU
PROGRAMŲ

Bejigia
D.L.K. KEISTUČIO

PAŠALPINIS KLIUBAS

LIBERTY SVETAINĖJE
3925 So. Kedzie avė., 39 PI., 

Brighton Park.
Muzika Latvių Orkestrą

Pradžia 6:30 v. vakare. Inžanga 25c.
Draugai ir Draugūs: žinot gerai, 

kad Keistučio Kliubas visuomet pa
rengdavo puikius vakarus. Ir šiuo 
sykiu yra priederme visų ateiti ir

vėlyvai nakčiai. Beto bus puiki mu
zika. Sudainuos Keistučio Kliubo 
choras ir kiti atsižymėję veikime ir 
dainose. Perskaityk ir kilų užpra-

Kviečia KOMITETAS.

SCHULZE'S 
PRINCE HENRY 
RYE BREAD

Tie jaunuoliai buvo gražiausi, 
geriausi ir sąžiningiausi — ge
resni už visus - ir inokejp- 
dainuoti tokias dainas, kokių 
dabar niekas nebedainuoja ir

Verkė jaunuoliai karčiomis 
ašaromis, skirdamiesi su žmo
nėmis, o žmonės keikė juos už

inis, bet Allachas saugojo savo

žemes ir dangaus 
s dulkių, o kai-

aš noriu išgelbėti. Eikite že
myn, po tai pusei kalno, o ku
rie liks šioj pusėj kalno bus iš- 
terioti perkūnu ir žaibais!

o didysai Allaebe! Nubausk 
mus tris, o žmones išgelbėk nuo 
kančių ir sugrąžink jiems rainy-

i, kad Alla-

IRUTES”

KONCERTAS
BjALIUS

NEDELIOJE,

Vas.-Feb. 18,17
UNITY CLUB SVET

3140 S. Indiana Avė.

atsidarys v. Pradžia

Koncerlę d;d\ vanja šie 
liausi (lain.-artistai: 
liūtė, A. žemaieiulė, 
dauskaite, E. Budauskaitė,

linatiskas,

Slaniu-
A. Bu-

M.

>, Kari
Birulės”

skirsis nuo kilų vakarų tuo, 1) 
kad paren.gtas puikiausioj sve
tainėj; 2)l kad programe daly
vauja geriausios liet, artist iš-

\ ra trumpas, įvairus ir sma
gus; I) kad orchestra parink- 
tinč ir 5) kad tamsta busi ma
loniai priimtas gražaus jauni
mo ir jo tarpe galėsi smagiau-

džiu sakant, tamsta pilnąi gail
ai savo pinigų vertes ir busi

' ru. “BIRUTfi.”

Vyrai

Visiškai, 
Tikrai.

ru, kurie bu-*. > . -

dvmo ir nesi-

Išgydyti
----------------------------- 1

ties ateidami pas mane. Atmin
kite, nereikia mokėti ne dolerio

rių bile vienas iš musų pageidavi

melu

Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos met odos ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki <8 vai. vak. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

jums neatleistina.
Pasitarimas dykai.

—ATE IKIT M AND 1E N—

DR. GILL
PRIEš SIEGEL

8-to Maskinio Baliaus
Sub., Vasario = Feb. 17, 1917

Pradžia 7 vaL vak. Tikietas y palai.

Vakaras su Programų
Scenoje statoma dvieju veiksmu komedija:

“EKSPROPRIJATORIUS”
Parengtas

DRAUGYSTĖS “LIETUVOS ŪKININKAS”

Nedėlioj, Vasario-Feb. 18, 1917 I
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2211 W. 23rd PI. !

Pradžia 5.30 v. vak.

j karo, kur grieš puiki Brolių Sarpalių muzika iki ve- < 
J lyvai nakčiai. I
| Kviečia visus Dr-ste -'Lietuvos Ūkininkas.” |
<i> $

28-tas Didelis iškilmingas

BALIUS TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

K az i micro APTIEKA

Vasario-February 17, 1917
A. MICKEVIČIAUS Svet., 
3308-10-12 So. Morgan Str.

25c ypatai. Muzika K. Vidi- 
ko. Visi atsilankykite.

Sutaisau receptus su didžiausia atyrta, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarę. Tai vienatini lie

tuviai a aptieks Bostone ir MaMachn* 
setts valstijoj. Gyduolių galit raut ko
kios tik pMauIyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o ai prisių
siu per eipresij.

X. SidlauLskis
AptiekoriuB Ir Ravint n kai 

SOUTH BOSTON, MASS.

Prieš Kaspin es arba Pilvines Kirmėlės

naikinti tuos žmones, iv saule 
sustojo; nebebuvo ne vakaro, nė 
nakties, ne rytmečio; vejas nu
tilo, vanduo sugedo, ir išdžiuvo 
visos upes ir šuliniai. O kaiti
nanti saule vis stovėjo vidurdie
nyj. Žemi

nė rytmečio;

visos upes ir šuliniai.

ir troškumo.
"Visus sunaikinsiu ugnimi ii

saukė pykčio apimta: 
tik trims jūsų do 

vanosiu gyvastį: Šėlimui, šacha

I u'osyk žmonės supras, 
kad mes žuvome už juos, ne
prasižengdami prieš ištikimy
bę ir drangavimos, apie ką mes 
dainavome jiems; jie nebekeiks 
musų, o supras ir pasidarys 
draugiškesniais ir geresniais. 
Jie dainuos apie mus savo vai
kams, kurie nuo to darysis ge
resniais ir ištikimesniais.

Kaip tai, geresnieji turi 
žūti del blogųjų, - sušuko Aikt
eliąs. Tegul prasmenga blo-

$5 Spacialiai $5

Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
lodei negali išsigyd>ti. . ....

Jei kaspininę kirmėle yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvetos išmotos, paeinančios iš kaspinines kirmėles dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia dideli skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augštyn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšline žarna, neturi noro 
valgy ti, naktimis negali užmigti, jaučia dideli. nusilpnejimi), kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų Įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškuinas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas lokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnae.
'H lbw- S 1^ -TT. "fl 1332 Milwaukee Avenue
jL/I/ii JOC «?. X V JOl “ X Inėjimas nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki S vai. vakare, 
nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Telefonas Canal 5737

imi ir Alibekui!
pakvietė Allachas tuos jau

ti us ant kalno ir liepė jiems 
i us vii io valia.

maltįa vo:
Nubausk mus, o juos pasi

gailėk. Nubausk mus žiauriau
sia mirtim, bet išgelbėk žmones 
nuo kaitros ir suteik jiems van-

i Alibek;)s rengėsi <• >

žmones
penis:

mirkite

kalno, dens. .
Susiraukė didysai Allac 

jo veidas pasidaro baisus ii
Allachas,

reiškė nepaprastą piktumą. Jis

su mumis, kaip
kuomet nebuvo, kaip sviets svie

šis
del

apgarsinimas yra geras už $5.00 
bile kurso imamo šiame menes- 

syje Musų Mokykloje.
Musų HiBtema ir ypatįi- 

knsj mokinimas padarys 
Jus žinovu u trumpą lai- 
ki|.

Me» turim* didžiauujuii 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mos suteiksime 
praktiškų patyrimų kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maži
uos muaų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkvieiiam) 
aplankyti ir pamatyti 

_____ ____ musų mokyklą bile lai
ku — dienų ir vakarais br gauti apacinlilkat 
pigių kaina laike Šio menesio.

PetrenoN daromos pagal Jųsų mierą — blh 
atšilę# arba dydžio, iž bila madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais, .

118 N. Lr Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali

JOSEPH C. WOLON 2
V LIETUVIS ADVOKATAS 0 
A Ruimas B02-9C4 National Lif« flirtą., C 
H 29 So. La Salla Bt., Chicago, III. f Į 
Q Tel. Central 6390-M91. Atdara: UUr- $ 
A ninko, ketverge ir fubato* vakarai* nu* 
t J 6 iki 8 vai. vakar*, po namaric f 
o im MILWAUKEE AVK., CHcaga. 111. Y 
K T*L Humboldt #7. j

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennsyIvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. 
jti prie gimdymo, 
visokiose ligose moterims 
n o m s. 
aiškai,

1739

Pasekmingai patarnau- 
L’ždyką duodu rodij 

ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 

lenkiškai ir slavokiškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

p
H Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago. I1L

M;
RUSSIAN
TURKISH

with SA

U
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N A U J IE NO S,Chicago, HI,

savo “aš”, (ai tuo neatsic'ksime 
nieko gero, lik kenksime4 musu

Pėtnyčia, Vasario 16, 1917.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musu korespondentų pranešimai

sime esą nesubrendėliais.
ne? St. Kuržir

-nu
K

n r. 270

MELROSE PARK, ILL.
katalikų parapijos klebonas 
Ha 1 abu rd a š ve n t ė d e š i m t - 
metinę savo viešpatavimo

ji nariai.
duoda Nėjo Kenoshos korespon- *
deniams. Girdi, niekuomet jie4
neparašo teisingų žinių į laik-

a. M. Kliąmašauskas. Velionis 
paėjo iš Kauno gub., Pane vėžio

Smulkios

joje. Laike pamokslo kuni
gėlis padarė labai “smutną

kiai padeklamavo “Darbini
nkų dainą”. Taip jau pui- pašelpinių draugijų Kunigai

kščio Algirdo ir Sūnų ir l)ukte<-

vių Dieną, taip ir lapkričio 1 ei. 
visi atstovai buvo los nuomonės, 
kad nebūtų talpinama laikraš-

miną . uircn, Degiu tų de
šimties metų nuo parapijos

parapijonų”.

poli ta

matyti,

buvo laisvu pažiurti, tai laido-
butų abelnai pranešta 
rinkta. Ir šita mano

su-

is širdies
Knygelė parašyta J a m e s A 1 1 e n, versta 
St.Biežio. J. llgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai Į AugštesnįjĮ Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrasinimas.

C-

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, Chicago, III.

nemaža susmuko,

sausu sakeliu”?
k K

INI).

buvo prisiminta ir apie ba
daujančius musų Liolius ir

nukentėjusius del karės. Au

šaltas, bet žmonių susirinko

pastaruoju laiku musų kuo
pelė laikosi ytin gerai — ir 
nariu skaičiumi ir turtu. L

lu laikraščiuose4L
loma, ima už
Martaus kalbos

ma-

J. Martin.

vvcm
» c

Tcbunie jam

draugija laikė mėnesini susirin- 
.kinią. Tarp kita buvo ir naujos
valdybos rinkimai. Benkant 
valdybą senasai draugijos pre-

nauli
Kai-kurie

ai kalbamos dr-jos komisi-

neišdaviau, lai norėčiau

viešai tai, ka 
viams apeina.

irm.
ir vėl patar- 
sekamais me

Kilo triukšmas.

lis ir lietuvių jame 
nedaug, visgi šis ta: 
nia ir krutamą.

na. 
m i 
I). 
M.

Žingsniai.” šį vakarą L.
L. 1). rengia sykiu su T. 
D. 127 kuopa ir visa to

L K

pos rūpinasi

Ui atsilankyti vakaran ir ne-

irmi Zm-1

Gavėniai užeinant slv 
mes kitokio veikimo. R

kalbų. 
r i o 2

vai-
dins A. Antonovo dviejų 
veiksmų komediją “Bomba”.

mečiai jau senai įauKia jo. 
Neabejoju, kad žmonių bus

Žmonių buvo nemaža. Drau- c

no.

siusti
<

nu
c

Taipjau nu tar-

ganizatorius

nimo vakarėli, k

bos, dėklam

nčiasias klesas. Labai su
prantamai išaiškino kas tai 
yra socializmas ir kvietė su
sirinkusius stoti socialistu L 

už savo

mus-

masini susirinkimą, km t c

kuopos

s i r energingi 
todėl like lies, I

vargšai, norėtų išnaikinti 
“baisius bedievius" sočia- 

s Bet nuislengia ir gana.
šaukiasi ir Poškų ir B 
ged bos. Bet tie4 plač

Bubelio kalba,

Viena saugiausiųjų Banku
ATIDARYKITE TAUi’Y.MO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) elepozitą 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 B

W. KASPAR į
prezidentas

OTTO KASPAFt
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

pirklys
II. E. OTTE

MASHEK

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. Co.

GEO. C. WILCE
Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlai 

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

$ > jjgį*

jiedu su “Dr.” kun. Bartuška va
žinėje ir ką matė. Abe lnai. jis 
nepasakė nieko nauja ir indo- 
maus. Visa tai jau senai mes

k rūsčiuose. mums

t on -

badaujančius Lietuvos žmones

mų pinigų varymui purvinos

doblistų” (1. W. W.) 
surengė'4 “iliustruotas

I motos

sakosi, ilgai minėsią] “aidoblis- 
tu” sorkmhfkus. Toks toki pa-

siaiškinimui." 
nežinau

urra !

liko st'iiasai.

kurių pasielgimas.

žmones.

WAUKEGĄN, ILI

laisvų pažiūrų nuvv-

<un.

šiandie ir
Bažnvtinin-

kad “Mockus čia daugiau ne
kalbės.” Imta “susibetyla”

iš “šolele rio.” Girdi, iei Moc-
kalbės, lai F. B. 
gi atsitikime, t.

mokėti už “šolderi”. ir dar ne

pardavinėti

MAHANOY CITY, PA.

kuopos sušauktame susirinkime4 
jis išaiškino daug mums indo- 
inių klausimų ir prašė draugų,

na mo

mą suaukaudami ir paskolin
dami namo fondui 136 dolerius.

negera, kad tnli musų kuopos

pos susirinkimuose, štai, kad 
ir šiame atsitikime4. Drg. J. V. 
Stilsonas padavė mums keletą 
sumanymų, kuriuos turėjome* 
apsvarstyti mėnesiniame.4 kuo
pos susirinkime. Susirinkimas

V. Stilsono apsilankymo. Ka
dangi tų klausimų buvo gana 
dane, tai dieninėje sesiioie iie

apsvarstyti

nes. Kas gi pasirodė? Tūli ir 
šaukiami nenorėjo dalyvauti po-

lai]) gražu? 
minėsiu jų

triukšmą. Arg 
Šiuo tarpu dar ne

taipjair ucprid
Įvardysiu juos.

Jie* visuomet taip
J. M.

RO(’KFORI), ILL. 
-nų ' n r. 31 tilpo I )ram. 

prane
šimas, kuriame4 kalbamoji dr-ja 
nusiskaudžia, kad neesanti ga
vus atskaitos iš Lietuviu Dieną 

l 4

me L. š 
nutarus susirinkimą

valdybą iš miego.

neišduotas atskaitos- Girdi, nei

Pirma, netiesa kad kalbamo
ji dr-ja negavo atskaitos nuo sa-

F. skyriaus susirinkime, lapkri-

sos surinktos L. D. aukos 
Baud. 

Kryžiui per p. K. Šidlauską ir

nuo Baud. Kryžiaus, būtent, kad 
pinigai $663.65 per K. šidlaus-1

Dargi pakėlus klausimą, iš kur

kaino išvedimo: visos draugijos, 
kurios tik remia L. š. F., turi

portai kiekvienos draugijos ats
tovams, būtent kiek ir už ką už
mokėta ir kiek kujri dr-ja turim ai elgsis

Mano' manymu, pirmoje vieto- mokėti padengiiliiųĮ tų lėšų. Aš 
je mes turėtume stalyti organi- esmi užtikrintas, khd kalbamos

Geriausia LaikrodeLKrautuvė.
Visokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrodi 

lių, šliubinių r.i<xlų ir t.t., parduixlj pigiausia kaina. Gerai 
taisau slankius larkrodčlius. Kviečiu tavo draugus ir pažįsta
mus ateiti ir panlntyti mano naują krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, U-L.

3 AU!
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau
siu lietuviu kalba iš- w V'
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuviu darbininku lite- v C-
ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

K n y gą S o ci a 1 i zmo 
Minties Blaivumas

• angliškai parašė žino
mas socialistu veikė- v
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus, 
išvertė A. Lalis.

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti: skaitai kai 

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomii spalvomis. kokicl pasaką ir tUO

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, »u socializmo tikslais ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jįjį nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo" mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializihaa, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. Jono Šileikos. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, |1. 
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, fdikitą 
kartu su money orderiu konvertan ir siąi«kite mums.

17*MVlilililIlIOV
! M WII i

* • ./'- v. •. ' f ' ■. • w

NAUJIENOMS, Mėneale ........................» Ulf
Chicago.
Indedu Čia money orderi (čtkj) «>1 »w«M ...........Praiaw atlipi?? Rt* Baelalla-

mo Minties Blaivumai Adresai:

............................................»•• •*•••» •♦..». • cmww.hk*'* * 
Vardas ir pavarde

p. O. Box arba namų No, fltatrl Ir mleita*.

NAUJIENOS
1840 South HalstedJ Street Chicago, Illinois
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NAUJIENOS augščiaus minėtąjį įstatymo 
sumanymą, kelias į prūsų 
militarizmo sistema bus at-

Firmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
aidžia NAUJIENŲ DENDROVE inc. Į

Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily in America
Published Dailo Except Sunday

6 Y T HK

LITHUANIAN NEWS PUD. CO Inc.

susipratęs darbininkas šian
die gerai numano, kad vidu
rinėje šalies. politikoje jisai 
negali nieko pelnyt, eidamas 
išvien su kapitalistų klesa.

stų tarnautoja valdžia, ka-

K ler i kalu Bielski s daro c

masažą,* “kornų” operacijas
ir laiko prakalbas. Na, ar

tams Naujienų gyvavimo, siun-

claktoriams, I mjienų bendra-

Užsienių politika.

užsisakomoji kaina;
UMcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Paėtu siunčiant, 
CSdcagoje metams $6.00, pusei me- 
*3 $3.50.

Kitur, ne Chieagoje, metams $5.00
Pusei metų..................................$3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
Oviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, melams ............... $6.00
Stropoje, metams ............... $7.00

1'ermM of hscription;
In Chicago, by carriers, per week 

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

Outside Chicago, by mail, one 
year ....................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Dabartiniu pasaulio karės 
laiku žmonės noroms-neno- 
roms ima interesuoties už
sienių politikos klausimais.

iu teresuodavo. Plačiosios 
minios tų klausimų nesupra
sdavo ir neduodavo jiems

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, UI
o.

rnam) apie užsienių politiką. 
Čia, jo supratimu, klesų ski
rtumams neturi but vietos, 
čia tiek darbininkas, tiek fa
brikantas, tiek bankierius,

Suprantama, kad taip 
manyti buvo absurdas. Bet v

platintojams ir skaitytojams 
savo nuoširdžiausius linkėji
mus.

taujančio žmonyse prietaro,

Tau tin inkų gabiausis kai
tėjas, “daktaras” Marius 
ip-pat pasižymi visokerio- 
•m is prof esi jomis: rašo

jos auga. loDuimasi ir stiprėja 
ii- neša juodaugiau šviesos ir su
sipratimo Į plačiąsias darbo 
žmonių minias! c

ninkus.

ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikra.V 
rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Jhftvdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
^atliekant platesnius .tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
arba gražinami atgal, jei begiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 

įhg Ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

ginusia domos į užsienių rei
kalus. Kuomet dar valstv- v

kova, o išlauko — tautos vie-

delė didžiuma žmonių. Nuo v-

į |l Redakcijos Straipsniai

įeito iJiomvcii icbiumių tctjp 

savęs valsčių ir kaimų; kuo
met liaudis dar nepajiegda- 
vo matyt toliaus savo baž- 
nytkiemio bokšto, — valsty-

Washingtone 
neramu.

Visuotinas 
kareiviavimas.

nigaikščiai, jau palaikė tarp 
savęs artimus santykius. 
Jau viduramžio laikuose be-

Washingtonas 
telegramomis ir

Semito komisijos didžiu 
i pritarė įstatymo suma-

nvmui

iriško lavinimosi par-
Tas sumanymas da-

donai pavirto viena giminių 
šeimyna.c

A.nkst i prad ė j o r u pi n ties 
užsienių reikalais ir buržua
zija. Pirkliai nuo seniausių
jų gadynių buvo tarpininkai 
tarpe atskirų šalių. Gaben-

pajiegė da ir didžiuma soci
alistų. Nors socialistų mo
kytojai, Marksas ir Engel
sas, ir senai parašė, kad vi
so pasaulio darbininkai turi 
vienyties prieš viso pasaulio 
buržuaziją, bet socialistai 
tam obalsiui pritardavo dau
giausia tik žodžiais, o ne da
rbais. Tarptautinės darbi
ninkų vienybės principą so
cialistai neivykdino savo tiž

rbininkų minios stovėjo nuo
šaliai nuo tos politikos.

Šitas silpnumas socialistų 
pozicijoje apsireiškė, kada 
atėjo karė. Vokietijos soci
alistai paskelbė “burgfrie-

Norint, kad socialistų ei- 
1 esc a te i ty j e n eatsi kartotų 
tokių-pat suiručių, kaip 
šiandie, jiems reikia gerai

sienių politikos klausimus 
darbininkų klesos žvilgsniu.

Užsienių politikoje kapi
talistai gina savo poziciją, o 
darbininkai turi gint savo 
poziciją. Todėl darbininkai 
negali atsidėt ant kapitalis-

PASTABOS
Kada matai, kaip uoliai 

“Laisvė” advokatauja drau
gui Kapsukui, tai prisimena 
rusų patarlė: “Za bitavo se- 
mero nebitych dajut.”

tomsioms aukoms. Kažin

nis ‘‘daktaras’’

Jei kare butų 
paskelbta.

Del “Naujienų” trijų 
metų sukaktuvių. užsilaikyti šaltai, ramiai ir j o-

tnenčn, kol neislos karinome- 
nūn visų pirmiausia šix* žmonės:

mus geriausios kloties.
iš paskolų karės reikalams 
gauna didelių nuošimčių.

soeialistų laikraščių mano ran
kose. Trįs metai sukako kaip 
užsirašiau pirmutini socialistu

jonierius, kurs gauna divide
ndų iš gaminimo amunicijos 
ir kilu karės pabūklų,

as
mane, jog

daro milžiniškų pelnų išnau
dojimu darbininkų ir gabeni
mu svetur jų pagamintų tur-

ir paduoti šiaip žinučių iš mie- Kiekvienas politikierius, kurs

rko spaudoje, kaip rašo to

šiomis dienomis J

Washingtono, aprašantis, į

valdžią žmonių pasiprie
šinimas karei. Praneši
mas sak
nistracijos lyderiai jau
čiasi nesmagiai. Tolyn vis 
labiau stiprėjant taikos ju-

y

tos”, kuomet jai priseis ap
skelbti kare, v

Apie toki-pat Washingto
no ponų keblumą kalba ir 
Chicagos k a p i t a 1 i s t i š koji
spauda. Vienas aršiausiųjų 
džingoizmo organų, “The 
Chicago Evening Post”, da-

tarpe Amerikos ir Vokieti
jos, mini ir “taikos biurų 
veikimą”, kuris, girdi, stato 
kliūtis prisirengimo darbui, 
drumsčia visuomenės opini
ją ir skaldo šalį tokioje va

nybes.

reiškimai. Valdžia susini- 
įiino, matydama, kad žmonės 
priešinasi jos politikai. Pro-

r

turi skambėt garsiau. Ne
reikia tenkinties tuo, kas at
siekta, nes karės pavojus

Reikia žinot, kad karęs ša-

pastangas, kad valdžią pa
kreipus j savo pusę. Jie tu-

milžiniška spauda, jie stovi 
arti prie valdžios viršūnių. 
Todėl jiems yra lengviau da
ryt spaudimą į šalies politi-

Norint, kad karininkų in- 
tekmė butų sulaužyta, reikia 
trinioms intempti visas savo 
jiegfs kovoje prieš karę. 
Protestuokite ii’ bombarduo
kite savo protestais valdžią!

o

istotu i militarizmo vėžes, v lt
Pagal minėtąjį įstatymo su
manymą visi šios šalies vy
rai, suėjusieji 18 m. amžiaus, 
privalo pusę metų tarnaut 
k a r i u o men ė j e. Gavę tena i 

• karišką išlavinimą, jie grįž
ta namo, bet iki 28 m. jie tu
ri pareigą, atėjite reikalui,

manymas paliečia ne vien pi
liečius, bet ir tuos vyrus, ku
rie yra išsiėmę dar tik pir
mas popieras.

Ką pasakys į tai darbi
ninkai? Kada pereitą vasa
rą kongresas priėmė įstaty
mą, pagal kurį prezidentas 
turi galios, kilus karei, šauk
ti prie ginklo visus vyrus, 
tai Suv. Valstijų darbinin
kai nė akim nemirktelėjo; 
tarytum tatai jų visai neap
eina. Už prezidentą, kuris 
po tuo įstatymu pasirašė,

Nejaugi jie

N a u j as i s m 11 i t a r i s tų su
manymas yra daug pavojin
gesnis, negu visi pirmesnie- 

nis tarnavimas kariuomenė
je, tai kapitalistams nesun
ku bus pailginti ji iki metų 

mi padaryt. K ap i t a 1 i s t ų 
spauda atvirai tą sako. Štai 
palyginamai “ramus” Chica
gos “Daily Journal” rašo: 
“Vyrai, kurie turi šešis mė
nesius lavinimosi, yra nesu- 

rai, kurie neturi jokio lavi
nimosi, bet jie nė valandėlei 
negali atstoti užgruzdintųjų

Mums dar reikės ge-

riuomenės, 
riuomenės,

geriausios ka-c A

tarnaujančios
trejus metus

Ci IY v J V 1 Cl 1 11 b L C J UO Cl 1

ris metus atsargoje.” 
Dveji arba treji metai 

tarnavimo nuolatinėje ka
riuomenėje! Ve ko nori ir 
apie ką jau atvirai kalba net 

I ne kraštutinių militaristų prietarai. j
spauda. Prjėmus kongresui Apsišvietęs ir bent kiek

i kita, jie būdavo gyvai už- 
interesudti ne tik savo tė
vynės, bet ir svetimų kraštų 

talizmo- gadynėje, kada atsi
rado dideli fabrikai ir dirb
tuvės, kurie gamina daugy
bes prekių svetimoms rin
koms, ir pramonininkams 
pasidavė užsienių politika 
labai svarbus dalykas. Pirk- 
lybinės sutartjs tarpe vals
tybių, muitai, kolonijų klau
simas — visa tatai tapo ka
pitalistų klesai kasdienio gy
venimo reikalais.

Liaudis nematė svarbos 
užsienių politikoje, o kadan
gi viešpataujančiosios kle
sos rūpestingai užsiėmė ją
ja, — tai išėjo taip,'kad tos 
klesos paėmė i savo rankas 
visą galią toje dirvoje.

Pažvelgsite bent į kurią 
šalį: visur pastebėsite, kad' 
užsienių politikos klausi
muose liaudis neturi jokio 
balso. Net tokioje šalyje, 
kaip Suv. Valstijos, kuriose 
valdžią renka žmonės, užsie
nių politika yra vedama be
veik taip-pat nedemokratiš
kai, kaip Rusijoje arba Vo
kietijoje. Prezidentas su 
vyriausiuoju savo ministe- 
riu atlieka visus susirašinė
jimus su svetimoms val
džioms, jisai siuntinėja joms 
ultimatumus, pertraukia ry

mo klausime jisai yra daug 
galingesnis už kongresą: 

-prezidentas savo politika 
gali pakreipti dalykus, kaip 
nori — linkui karės arba tai
kos, ir kongresui nepalieka 
nieko dauginus, kaip pritar
ti jam.

Ačiū tokiai tvarkai, žmo
nės kritiškiausiose valando
se šalies gyvenimo jaučiasi 
esą bespėkiai. Ačiū tokiai 
tvarkai, galėjo iškilt ir da
bartinė pasaulio karė, kurios 
nenorėjo žmonės nė vienoje 
kariaujančioje šalyje.

Užsienių politikos srityje 
tečiaus ne vien tvarka yra 
pragaištinga žmonėms, o ir 
viešpatauja pragaištingiau
sios žmonėms nuomonės ir

trukdžius valdžiai vesti ka
rę su priešu; Francijos ir 
Belgijos socialistai įstojo į 
m’misterių kabinetus, kad 
padėjus savo valdžioms karę 
vesti. Pripažinimas “tautos 

je atvedė socialistus prie 
“tautos vienybės” ir viduri
nėje politikojbf Kitaip ir 
but negalėjo, kadangi abi 
tos politikos sritįs yra tik 
dvi pusės vieno dalyko.

“Burgfriedenas”, klesų 
kovos suspendavimas karės 
laikui, tai ir yra visa dabar
tinio “socializmo kriziso” 
prasmė. Tas krizisas yra ne 
tame, kad socialistai 1914 m. 
vasaros gale staigu pripaži
nę tėvynę ir jos gynimo rei
kalingumą, kaip mano pa
viršutiniškai protaujantis 
kritikai, o tame, kad jie suti
ko atiduot savo šalių likimą 
į valdžių rankas.

Kad tie socialistai sukly
do, tai aišku. Juk ir taikos 
laiku jie pripažindavo tėvy
nę, vienok jie nesiskaitė ka
pitalistų ir valdžios tinka
mais tėvynės apgynėjais. 
Jie kovojo prieš tą klęsą ir 
valdžią, stengdamiesi jas 
prašalint nuo tėvynės vairo, keikt.

Tai te-

trims me-

Chicagos smalavirių 
gana.s jau prarijo savo 
yališkus” žodžius. Bet 
rydamas, užspringo ir ėmė

or-
“lo-
be-

* ■ i
4parodanti yfaetas (juoda linija), kurias anglai paskelbė esant karės zonų.
Anglijos kai^škojo laivyno vyriausias komanduoto jas, admirolas Beattty; mapa,

r

šties ir žūti šiaip žmones, dar
bininkai, kurie neturi nei ban
kų, nei kasyklų, nei fabrikų, nei 
geležinkelių, nei garlaivių, nei 
žemes, nei nieko kita, kaip tik 
savo raumenis ir pūslėtus del
nus?

laikosi taisyklės: divide et 
impera (skaldyk ir valdyk). 
Taigi kuomet socialistai pa
tįs ima skaldyties, tai jie 
per pusę palengvina darbą 
savo priešams. Ve 
musų atžagareiviai
daug komplimentų pripasa
koja Kapsukui. O išmintin
gasis žmogus iš “Laisvės” to 
nesupranta.

už ką 
tiek

Man linksma žiūrėt, kaip 
kunigų klapčiukai “kataliki
škuose laikraščiuose ima 
plūst storpilvius ir žmonių 
išnaudotojus. Gi jeigu jų 
skaitytojai ims ir pažvelgs 
blaivioms akims į savo kle
bonėlius! Bus dar daugiau 
foniu.

P-as Šimkus išvadino Ke
mešį, Augustaitį ir Bartuš- 
ką rasputinais. Reiškia, lie
tuvių tauta visgi stovi augš- 
čiau už rusus. Jie turėjo 
tik vieną Rasputiną, o 
čielus tris.

mes

Tuomel aš pa
tikras darbiu in-

jau užsisakiau ir Keleivi ir Dil- J l

kaip prenumeruoju taipgi Laiš

kiu! darbininkų di- 

metai laiko kaip tapau darbiniu-

Keturi menesiai suka su

L.S.S. 81 kuopos knygius. Da
bar turiu progos dar labiau už
siimti darbininkiškos literatu- 

budamas mačiau. Bet aš vis bi-

Skaičiau Katalikų ir ga

Dirbau tuomet ant farmų, ka
da išgirdau, jog išeina darbini
nkiškas dienraštis Naujienos. 
Užsigeidžiau jį pamatyti. At-

rašo straipsnius 

skelbia ka-

pas, kurie skelbia, kad karė .

mina kariaujančiuosius ir

Kiekvienas kolegijų ir univer
sitetų profesorius, kur skai
to lekcijas apie reikalingumų

ir

Kiekvienas

n uolių protus ini Ii turizmu ir

Jie turi stoti, arba turi but pa
imti, pirmutiniai kariuomenėn

uijon kaipo paprasti kareiviai.
Ir kodėl gi ne?

Ii laiko savo rankose pasigtem- 
žę, arba tų ponų lekajai, nori 
karės, bet neturi:tiek patriotiz
mo, kad eiti kariauti ir mirti už

Emil Herman, Washington® 
valstijos So. Par. Sekretorius.

Redakcijos Atsakymai
V. iš Keptos, So. Manchester, 

Conn.

St. Kuržinskas, Mahanoy Ci- 
, Pa. — Dėlei vietos stokos 

kai ką paleidome. Rašinėkite 
mums dažniau.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”



nuiiio

musu

mo

PASIPRIEŠINO

AGITACIJA

ann

si muose APYSAKOS

klausime

vieno

izmunas 
myliu”.

kiekvienam darbo žmogui 
matini supratimą apie 
styma. Kaina 50c.

lingo tikslo 
žusiais nešti

N A U J Į E N O S, Chicago, Ui

jaunųjų šei- 
yvpnimc gimsta 
aidai, barniai, lie

pa i'sisky rimai.
nuomone, slėpti

iš tave ir ai 
as “myliu” 

pagimdys dar didesnį “mylių“ ir 
tokioj “karštoj” meilėj pasken
dus sunku apie charakterį j* 
manyti, nes meile tuosyk 
pergab. Tingį, kad išvragt

uri 
laimės, 
svietas,

bet jei ne ta baisioji kare 
hutų palikę niekam nežinomais
Bet tuomet jie nebuvo vyrais

DEL PASLAPTINGOS 
MEILES.

puses viens 
visi, bei kad 
niekas nega- 

• tokia pore
le “pasimylėjus” mėnesį-kitą 
viens kito charakterio neištyrę 
apsiveda
mėnesių, jų tų viliuginga meilė

kiamos spėkos yra taip suskal
dytos, kad net savo kasdieninius 
reikalus nebespėja sutvarkyti.

Kad taip yray » aš turiu fak
tų iš šių dienų apsireiškimo.

Turbūt, jau nėra-tokio lietuvi
ško kampelio, Jęur jaunuomenė 
nežinotų, kadyjra sutvertas Lie
tuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lyga. Chicagmje tos orgąniza- 

Valandėię vTešpalavo slaptim rijos 1-nm ku<)La kįia, kaip ant

jaunimo tarpa su agi 
organizuokit jį į Lietu 

Socialistų Jaunuomenės Ly

Kalbėkime
Išmintingai

Kaip matome, musų jaunuo
mene yra pasidalinusi į įvairių 
pakraipų sroves. Kiekvienas 
srovė veikia del savo naudos.

epe rzen
i rp šalto d ra u 
i lesu ie>

socialistų Jaunuomenės Lyg: 
ipsiaučia tinklu Amerikos lietu 
cių kolonijas.

Tik reikia daugiau agitacijos 
) žodis stosis kunu.

St. Nark is.

a mos nuosavv

Man ypač 
ką jie nu- 
Soeialislu C- 

Lvgos? Kiek 
iu miestuose?

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
ši knyga patartina būtinai perskaityti 

nes ji duoda pa- 
nuosavybės' išsivy-

Columbus ir Y. M. C. A.
Šitos organizacijos, prisiden 

grisios krikščionybe, gaudo jau 
nuomonę, kur tik turi progos.

Užtai ačiū jų veikimui, orga 
nizacijos turi tūkstančius na
rių. Taipgi turi daug pinigų ii 
anščiai ne

mas, kurio žodžiais neveik nega
liu išaiškinti. Nei vienas jųjų 
neturėjo stipraus budo; nei vie
nas nebuvo savininku kokio ver- 

nebuvo pasiry- 
gyvenimo naštą 
js sunkumo --

savo syren.,. sielą
svajoti apie savo
ma... v

> Urnai atsigrę;
klausė:

O kaip jus apsklembtrunėtc

i nori lai 
palitėt 
jok maut 
pamylėt!

nuomones nėra f I ta klausim;
4 c

tegul atsako tų miestų jaumio 
mene. Visa nuodėmė puola an

pradeda atšalti 
myniškame 
nesutikimai 
užsitikėjimas ir

Taigi, mano

mo.
rm žavėjimo, rneil 
daugiau draugų t 
gu tarp moterų.

ir paraudusį veidą prisidengda
ma rankomis, pašnabždomis už
baigė:

- Turi but numirsiu iš gėdos, 
bet ar-gi nesupranti, jog tai esi 
tu?... ’ ''/

I ai v ra vvru surėdyta; 
v w U V-

su vyrų Įgyvendintais 
čiais, reikmenimis, 
neranda užuojautos vyro 
snyje - /turi nusilenkti 
vengiamam ir atsiduoti likimui

“Drauge—jei jus panorėsite sykį, 
jus norėsite daug sykių”.

švelniausias cigaretaiBS tabakas—Turkiškas 
Geriausias eigaretains tabakas—Turkišku?Tegul progresyvė jaunuome

ne nesidangsto svetimais uždan
galais — mes privalome tureli 
savo organizaciją. Lodei drau
gai ir drauges, prie darbo. Tc-

DRAMOS
Gadynes Žaizdos

UZS "Svetimas Dievas

ziausios abejones, kad 
kas bus ivvkdinla.

C V'

LSJL. 2-roji kuopa
Cicri'o, III. Kuopa irgi

atsakymo laukė lyg sapnuoda 
mas - užmiršęs, jog vienas irk 
las jau pluduravo vandenyj, ( 
antras baigė apleisti valtelę.

Dar nepasakiau... Bet pri
sipažinsiu... turiu pasakyti.. 
Aš... aš... Ach, ar tu nesupran

renkasi į buri.
garsai pripildo 
pritaria dainai, 
mai sau čiurlena. Linksni

Jisai užklausė, pasu 
laivelį siauron pratakoti

Ką-gi sumanytu met vieton 
senai įsigyvenusių papročių? 
Esi ant tjek moteriškė, jog sun
kiai tikėčiau, kad imtumei ini-

so prie jų '
Nejaugi tuose miestuose kaip 

lai: Bostone, New Yorke ir Phi- 
ladelphijoje nesiranda progre
ss'vės jaunuomenės.

Jaunime, aš vėl klabinu į jūsų 
duris. Pažinkite savo reikalus 
ir išklausykite mano balso. Ne
jaugi mano šauksmas liks šau

nu girioje šaukiančio? Drau
dė drauges, progresistai ir vi- 
pažangiojj jaunuomenė! lū

kite visi i 
tacija ii 
viu

Neatsilieka nei musų lietuviš
kieji vyčiai. Ir tie veikia kiek 
tik jų tamsios spėkos pavėlina.

Dabar mes pasižiūrėkime, ką 
veikia musų progresyviškoji 
jaunuomenė?

Man prisieina pasakyti tiesiog 
į akis, kad musų progresyviško
ji jaunuomenė pasirodo labai 
silpnutė sulyginus su kitų tautų 
progresyvi šką j a jaunuomene.

nariu. Ac 4

J. G ubą v ic 
rinkiniai atsibuna kas nedčldic 
nį, kur mokinama politiška ('ko 
iiomija ir lietuviu kalbos gruma

nepastse 
įpriršimmu* Ar svai 
ai? Ar manote, jo

DAINOS
Apgailestavimo Balsai 
Dainos Vasaros Gražybių 
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir 

Giesmes- -
Vabalnikeuą Dainos 

nuo Šlekiu Malonės arba Majuvka 
vieną’laip ir SVEIKATA

.. v . . Mokslas, Sveikata ir Kultūrapas antri} gali užgimti l>ati au-Toisingos paslapUs . .
kimus linkui viens kito ir, tuo- VISOKIOS KNYGOS
pat sykiu meilė įleisti šaknis i Krikščionybė ir Socijahzmas 
jų sir As. Na. O uz trejetų arKulturiSkipi(;S|niai . .
daugiau są Vaičių jų draugavime Vadas Prie Moterystės 
jie prisipažintu viens kitam, Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

■’ . . , *■ , r lietuviškos ir angliškos kalbą
kad aš ir aš tave myliu J oks Morališkas Kabalas arba Burtą 
greitas prisipažii 
bai klaidingas.

isiu prie dalyko 
žodžius 

laun. Skyriaus” jaumio

Jus galite mokėti daugiau uz ci- 
garetus—bet ar Jus gausite daugiau 
vertės ?

sądrauge. malone šali
ai jųjų pasilikimą; bei 
augiškumas niekuomet 
gė perskvWno Ii mins

\icnas negalėjo būti mano iš
rinktuoju. Jie buvo geri šokė
jai, malonus palydovai, geistini 
kaipo draugai bet ne daugiau 

Kaip uali sakyti lai, žino

—Jeigu pasakysiu, kad nei 
vienas iš jųjų neprašė mano 
rankos, ar tikėsite tam?

—Žinoma, kad ne! drąsiai 
atkirto.

-Taipgi tikiuosi, jei pasaky
siu, jog niekuomet ir niekas 
nėra tai man minėjęs, nors tai 
nepritinka man apie tai kalbėti. 
Taipj au netikėsite- Bet tai yra 
tiesa v is tiek. Vyrai randa ma-

Mes, chicagieciai savo užduo
tis atliekame, nes mes turime 
“Naujienas”, kurios noriai tar
nauja jaunuonK'nci ir supranta 
jos reikalus.

Bet juk apart “Naujienų” dųr 
mes turime ir daugiau darbinin
kišku laikraščiu: “ C 4
leivi” ir “Laisve4”. 4 4
butu indomu žinoti c
veikė dvi Lietuviu 
.Jaunuomenės 
kuopų randasi

gas tiksluose, mandagus, atsi
žvelgiąs ant kitų, einąs prie tie
sos, kaip ją supranta ir neatsi
žvelgiąs, kiek jam tas atsieitų 

tokį vadinu vyru.
Tai tokio geidžiu: vyro, o ne 

jo pavydai o.

Agitacija yra vienas svarbiau 
šių dalykų bile kokioj nors or
ganizacijoj arba veikimo šakoj.

Agitacija yra varoma visose 
sriovėse, organizacijose4 ir drau
gijose,.

Nors abelnai imant jaunuo
menė visur aktyviai dalyvauja,

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

turiu pratarti kelis 
musu c
lius-bendradarbius.

Nekartą tek e) pa 
del išreikštu “Jaun 
priešingų minčių tame* pačiame- 
dalyke.kįla ginčai, varžymąsi: 
vienas kitam išmetinėja už 'jo 
priešingą nuomonę ir besigin 
darni prieina net prie4 yp diskų 
užsipuldinėjimų. Mes jaunuo
liai turime4 į tai giliau pažvelgti. 
Jei vienas ar kitas parašė-išreiš
kė savo mintis musų nuomonei

liūdėjimas. Skauda 
praeitis vis lenda ir Ii 
na

greita “meilė” y r 
Jie neturėjo laik< 
antro charakteriu.

4 

vo budo blogąsias 
nuo kito (nors n<

turi apie (>u m kas susu nite i mas 
jų skaičius vis didėja

Kuopoje4 y 
riai: dramos 
orchcsli

mus, į dalyką žiūrėkime 
Turim atsiminti, kad nei 
saįdyj dviejų žmonių, kurie vie 
uodai protautų, butų vienie kie 
gabumo, vienokio apsiėjimo ii 
vienaip suprastų. Mes lai žino 
darni, turim duoti pilną laisve 
vieni kitiems išreikšti savo m i n

iryliu” Tok 
mas butu la
<es turim 'sw-Reikalaukiie visuose knygynuose 
arbiamį n>ei-’,r., ^rovose Perkupiiam, 

. didelis nuošimtis. Katalogui 
ką paliktum siunčiami.dykai,

charakterį. O< VA^ASKAS
yra slepiamas, kaip Ave. Chicago, III,

gera.
Bet prabėgo los dienos, pra

bėgo... Jos taip jau pranyko, 
kaip dainos garsas ore...

Nesupran lamas, neišaiškina
mas likimas nubloškė mani' i to- c
Įima, svetimą sali.

Liūdna. Skaudu...
Kariais manai, kad kas praėjo, 

las dingo ir nėra rcįkalo su tuo 
skaitytu s. Vienok tikrenybėj 
nelaip yra. Tankiai, kuomet vi
sai to nesitiki, almiilimų ban
gos užlieja tave. Ir akyse sle>- 
jasi pracil:ps paveikslai. Neat
sikratysi nuo i u jie4 skverbia-

ga tyla, paskui jisai nusijuokė 
su kokiu tai nesupranlamu sal 
(luinu... Ir sykiu josios abi ran 
kos pasijuto pagautomis-.. Til 
karštos lupos ant josios ratuko 
nu, lyg ankstyvos rožes lupų 
skruostų davė jai galutiną alsa 
kymą, jog jisai suprato...'

Ach... Brangiausi 
girdimu balsu kalbėjo:

Lai aš busiu vertu tavo 
sitikėjimo, jog neapvilsiu la

maziausĮ 
žingsni į vyrų pusę, nors ji ga
lėtų matyti sau laimę kuoarti- 
miausiai arba ir kuotolimiau- 
siame' kampe. Kodėl link jos 
turi būti atsine\šama su nužiūrė
jimu, jeigu ji pasikėsintų per
žengti ta rubežių? L

ip vyrai sutinka 
likimuose'?
4ise buli laimiu- c

nejausliai. Jei
nedastosiu paprastu keliu ko
vosiu. Nors lai sunku, bet lu-

mielių ir jeis veikimas yra laba.i f 
žymus tarp Chicagos draugijų.

Kalbamoji kuopa nariu nm

Dabar prie dalyko.
“Nauj,” nr. 28, “Jaunuomc 

nes Skyriuj”, drg. S. Pašuhiie 
lis savo straipsnely j “Paslaptin 
ga Meile** pajudino beveik riau 
ią ir gana švąrbų niėilęs klausi 
mą. J)rg. S- P. pataria myliu

ns bd -yerginomsgO 000 KHVgU meiles, bet pnsi- 7 o
rg. S. P. nuomone M. G. Valasko Laidos

k sutinku, bet

.Msiim'im tą laiką, ka< 
liną glamonėjo ir spaudė mani 
prie savo krulin

Vaidinasi a 
sario rylas, 
mas, tarytum

pas’ryznną. I azino ją 
geli melu, buvo lankiu
’c C

ju ir žinojo jos būdą, papročius. 
Bet šis užsispyrimas viršijąs jos 
paprasta draugiškumą, padarė 
jį nekantriu, sumišusiu.

Jus sakėte man, kad buvo c
keturi ji pratarė pertraukda
ma iU4si!Į)raiitamą tylą.

Jie* nebuvo mano meilu- 
butu buve,ilai nei

si pen sais norą...
Galvon lenda mintis ar be- 

4

žaliuoja girios, ar bečiulba jose 
paukšteliai, o jei ir čiulba, tai ai 
yra kam jų čiulbėjimu gėrčties’i

Kur motina, kuri daug, dau£ 
nakčių nemiegojo, kad užaugi
nus mus? 1^ ji dabar mano?

Jus priešinatės įpročiams, 
bet nepasakote, ką t(‘iklumėtc 
jyjų vieton. Kalbėjo jauni
kaitis išlengvo irkluodamas.

—-Tai nėra reikalo eiti į nee
samas vįetas, kad suradus ide
ali vyra; aš galėčiau įvardyti

prasmingais žodžiais.
- Jei esu praleista ar ir ant 

visados turiu išsižadėti minties 
apie me
mą mažyčio sutvėrimo prie kru
tinės?... Arba, jei ne praleista; 
ar turiu meilei sutikti, kas yra 
teikiama? Kuomet neteikiant 
galėčiau rasti geresnį ir butu

Jisai bandė kalbėli rinitai 
susilaikydamas nuo juoko, be 
ji lai putėm i jo.

Netikėtai jos skruostai na

>upna( \asis : Ar.
moters nepaisantis juokas 
rodo įiepaisomumą ant sk;i 
mo, kuri vyras, jei jis myli, 
ri kęsti. Pažiūrėjęs Į ją 
žingeidumu tęsė:

Aš negaliu užgiri i jumis 
loki juoką. Pažįstu jus nuo 
nai. Rodosi, neesi žiauri.

aš b(4ve
laiku tdriu pasakyti, kad aš sy-Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba 
kitr-pčipažįstu “paslaptingą mei- Haisumas Dievo Rūstybes

i*i* • Galileo Galilėjuslę iki tūlam laikui ntio susipa-BGyvonjmo Bemoks]io . .
žinimo bei įsimylėjimo, štai Negyvėles Meile 
kodėl aš taip sakau: reikia atsi 
minti, kad meile galima
krėsti” iš pirmo ar antro pasi-Saliamono Sapnas 
matymo-susipažinimo 
meiles 
viršutinė daili išvaizda, mauda 
gus apsiėjimas, švelni kalba ko 
kia tankiai ant ant.pirmos pa 
žiu ties vartojama

ciau p ergą ic- 
H pasipriesnnmą, įgyvendintą 
per įpročius ir mano moterišku 
ma

earns ik sulinių geru nuodus, 
negu vaikšeioli su mintimi, jog 
butų galėjęs ją turėti, jei butu 
huvf's drasesnm. 

k u

A r sutiksite, jog toksai \ y- 
ras buvo silpnadvasis, jeigu li

tas yra idt'gęs mano sąžinėje 
aš pasmerkiu svietą už lokį 
sinešimą. linkui moters, k 
trokšta jieškoti pati sau

yin 
kuri susideda iš 2(' 
u pasišventimui drg 
ams lavinimus susi-

daina kuomi jie yra ir ką vei 
kia ? z\r silpnadvasiai eina į ka 
rėš lauka?.-. Jisai protestą

Dabar gal kas paklaus ką k i 
los kuopos veikia? Nors ih* 
smagu, bet turime prisipažinti 
kad mes jų daugiau neturime 
Kodėl taip yra 
se miestuose

net keturius, kurie4 skaitė sau 
už pareigą, kad Į>raleielus savo 
gyvenimą jūsų globoje4 ir žinau, 
jog visus išsiuntinėjote į sviedo 
(kampus: Ra palas Ja|x>nijoj, 
Howardas ir Laurinas Franci- 
joj ligonius renka, o Klerijonas 
Meksikoj,. Kodėl taip padarėte?

Sofija Isamintė pažiurėjo į 
sądraugą blaiviomis akimis, bet

kur medžių lapai šlama, lyg 
kalbėdami apie'ką tai paslaptin
gą- Žolėj spindi, lyg deiman
tas, rasa. Jauku. Malonu.

štai \ ei vakaras. Jaunimas 
Ir urnai dainos

As neturėjau progos 
Sofija teisinosi.

Neturėjau progos j

mdoiia\o.
Kodėl jus j nokia lies ?

Paklausė užsigavus!.
Tai m bu I u pužcm in i mas to 

iame m:mo darbi4, nors mir 
au iš gėdos, atsimindama tai.
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ir apie
vos, karts nuo karto 10.00—11.00

nes įžanga visiems dykai.

auksiniai<>•

simas t. v. meilės klausimas, ir-

pasirodė visa saulė, užliedama
nu<-

Kalnai, kurieIŠ JAUNIMO GYVENIMO
nepapras

ta šviesa.
Chalimas

Musu miesto jaunimas labai
baisios mirties.

linksminimus. MO=K=A=Iaugščiau ir augščiau, line as,

Garbė didžiajam Allachui!

I organs ŽiniosAr šiaip ar taip, bet jaunimui

nieko

ENGLEWOOD. Garbė didžiajam
First

)-
28—29

a

Kiaušiniai:—

Purvinieji
tos jaunimas užsimanė at

rinkimas.
33sum nariu. i r Alibekas.

mas sniegu zem vn :
r •

Paukščiai, išdarinėti

Vištos ...“JAUN. SK.

žmones
manė

viršūnėse smogas

(KERO, ILL.

snie-
kuris m o-

žmogau,

atmeni, tai uz-
Kviečiame jaunimą atsilanky-

ir nemyli žmonių taip, kaip my-
2.50—6.00

mli kalno viršūnėse snie-

PRANEŠIMAS.

SERPALIUmenes

orkestrąPatents

Ruginiai—

6.95

Kaina 15c,

Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, did. gurb.

Patents ..
Standard

URINOS, ŽAIZDOS ir tt 
pasekmingai vėliausoimla 
metodomis už žemiausiu

Oleomargarinan:—
Stalui ..................

28—32 
20—21 
18—22
15—19

11.90—13.85
9.00—11.60

Brick ......................
Paukščiai, gyvi;—

Kalakutai (svarui)

atga- 
avių

Suris.
Twins ..................
Daisies ..................
Young American

Citrinai, dėže .. 
Ananasai, gurbas

46—67 
. —42 
40—40 G 
39—40 G 
37—38

svarui,,

AMERICAN SCHOOL 
OF LANGUAGES 

1741 W. 47th St., (Dept. N) 
Chicago. Hl.

22—24
16—18

sti. Smuklininkai lam ir-gi la-

myniškame gyvenime liesuti-

9.60
8.20
8.30 

7.20—7.50 
Prastosios rųšics .... 5.50—5.80

Prieš Pačtos Office
CHICAGO

iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

ui šauksmą, be baimės

Vidui. 200—250 
Lengvesnės ... 
Paršai, geri ...

Avįs:
Mitulės .............

mus ir merginos.

1.50—3.25
2.75—3.25
3.00—3.25
. .20—.30

......... 42
......... 4iy2
35 y2—38 yj

......... 8.20
.... 8.00 
7.20—7.50 
6.00—6.50

14—23 
16—20 y2 
. —21 
20—22 
16—18

!.......... •' ' ®
<SĮ#> FOb* F‘fife

viršūnės, kur tarp ledų ir

Verlė K. A.

kaip galima trumpu ■ laiku . Mano 
m et odos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodu. Salvarsen (GOfi) ir 
pagerintas Neosalversen < t) 14 i sule kiama 

insmo be’ neparankumo
Išgydoma į kaip galima

ą mano metodą. Visi skau- 
paiiv.osuojami ir deginami sulaiko- 
atvedami j sveiką stovi suteikiant 
nuolatines pasekmes

Prašalinama be skausmo 
be peilio ir kitko skaudė- 

kaip susikuopimas 
priežastim nustoji- 

jums išaiškinti

i

mine, mano nuomone
viniluos

puoliai tik apie meile 
meilę — daugiau nieko, 
aš nemanau tvirtinti, kad nėra 
svarbesnio klausinio, yra svar
besnių klausimų mums jaunuo
liams, bet mažai kas musų ga-

rimai? Juk daugiausia del klai
dingos meilės. J. J. Webber.

gero neveda. Laikas, rod( 
rimčiau pažvelgti j gyvenimą.

Laisvamanis.

Lietuvių Jaunuomenė 
švietos Kliubas tapo su 
sausio 21) d., 11)13. G\\i

JŲ IR BENDRADARBIU 
DOMAI.

Mio ateinančios savinies 
“Jaunuomenės Skyrius” eis 
utarninkais ir Pėdnyčiomis,

cialistu Jaunuo- c
1-nios kuopos la-

vasario 18 d., Mark

Halsted ir 30 St.
name,

kad tik patenkinus jaunuomo 
ne. L

DAINA APIE TRIS 
JAUNUOLIUS.

ji į mažas snieguoles ir išnešio
ja jas po kalnus, kur pirma nie
kuomet nebūdavo nei sniego, nei 
pūgos. O šachanas ir Alibekas,

ja vėjas mažomis snaiguolėmis 
po kalnus... Matydamas savo

nuošė, (’engdama jų viršūnes 
amžinu sniegu ir ledu. Cypė ir

Sekamą rytą, kuomet pasiro
dė saulutė, nebe baisi, ir kai
tri, bet maloni, —- ji sušildė

darni žmonėms vandenį, kad jie 
nemirtu, žmonės laimingi, bet 
apie tris jaunuolius atsimena lik 
tie, kuriems kalno vėjai dainuo-

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta

T U R I N Y S:
Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekme ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

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

NAUJIENŲ b, Chicago^ m.

ja savo monotonišką djainą apie 
nepaprastą žygį.

au ir

1.00—1.01

IV.

Buvo matomas (ik ma
tės kraštelis. Bet nc-

mo, gražumo ir amžinasties.
Mano siela prisipildė kuo lai 

maloniu ir linksmu- Vėjo už-

ną apie tai, Kaip zuna geresnie
ji žmonės, kad padarius kitus

Valgomieji produktai.
CHICAGO, 15, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kairios dera tik uždarini (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeirny- 
ninkės moka brangiau: 
Sviestas:—

Extra Creamery

.. 24
.. 24
.. 24

24
36
24

22—23

Veršiena:—
50—60 svarų, 
60—80 svarų 
90—100 svarų

.. 15—15 G 
16—17

........... 17 %

20—40 svarų 
40—60 svarų . 
60—100 svarų

140—145 sv.; kauk .. .. 14—16
Jautiena No J N o.2 No.3

Bibs (sv arui) .I8V2 .18 .11
Loins .28 .22 .13
Bounds .14 .13 .11
Chucks .13 .12 JOG
Blates .1116 .10 G .9 G

Kiauliena, už 100 sv.:—
$ 12.50—14.50 

. 12.50—13.50 
. 11.00—12.00

. . 2.50—2.70 
Saldžiosios, statinė .... 4.50—5.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka $3.50—5.00 
Kalafiorai, dėžė ..
Agurkai

Cibuliai, 100 sv. ... 
Stringbeans, gurbas 
Tometčs, pintinė .., 
Grieščiai, did. stat.

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine . . .

. 75—2.50
1.50— 2.00 
5.00—7.00
2.50— 3.00
2.50— 4.00 
8.00—9.00 
2.00—5 00
2.50— 4.00
5.50— 0.00

Cukrus, už 100 sv.:—
Piaustytas, II and E........... 8.45
Standard cane, smulkus .. 7.25
Burokų, smulkus ................ 7.05

MILTAI
Vasarių kviečių—

Tamsieji ...................................

Gyvulių turgus.
CHICAGO^Vas. 15. Gyvulių 

benta šiaip: galvijų ca. 7,000; 
— 18,000; veršių J,500; kiaulių 
35,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parinktieji .. 
Kiek menkesni .........
Mituliai ........................ .
Stockers and Feeders
Veršiai, parinktiniai
Karvės, vidutiniškos 
Buliai .....
Avinai, geri
Erai

10.00—12.25 
9.00—10.25 

10.50-11.90 
.. 7.00—8.25 
, 7.00—8.75 
. 6.00—8.50

10.00__H.75
13.00—14.75

Pėtnycia, Vasario 16, 1917

Kviečiai 
Rugiai . 
Miežiai 
Avižos .

1.00—1.28
54 g—56 g

Kiaules: 
duHAiusius 1240 10U

... 12.10—12.50

... 12.00—12.45

BE A MASTER OF GOOD ENGLISH
If you don’t know English Gram

mar, your English is poor. We have 
prepared a very practical ENGLISH 
GRAMMAR CORRESPONDENCE 
COURSE, with all necessary Lith
uanian explanations, which will 
give you an excellent command of 
the English language.

YOUR SPARE TIME — thats all 
we ask. If you follow our instruc
tions you will soon be able to speak 
and write English correctly and 
fluently which will be a source of 
prjde for yourself and envy to your 
friends. Write for particulars bc-

MOKYKIS SWT MOTERMKUE 
RUBUS 

išmokiname piešimo, kirpj 
mo formų siūti naminius daik 
tus arba aprėdai us. Diplomas
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Western av.
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Fl(;t) Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 
jus turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 

turėjo metus patyrimo ir pasekminga 
aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 

Ne vienas nėra geriau įsirengęs su-

Labai Indomus Straipsnis 
Apie Priežiūrą Clearing 

House.
b ta

;< u r 
g y d ymą 
jų formose, 
(♦‘iki i jums 
•einą kaimj

Ką reiškia visuomenei kuomet ban
kas yra po Clearing House priežiūra

PRARASTAS GYVUMAS. —Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino j 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius
INKSTŲ ir PUSLftS kliūtis greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos dėlei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nore 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
IIYDROCYLE, ORCHITIS, SILPNUMAS, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

GONORRHOEA 
greičiausj lai 
smai, 
m i i 
jums
VARICOCELE 
arba pjovimo, 
jimui. Šis kirmėlynas 
j krūvą tankiai yra 
mo gyvumo, leiskite man 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis — atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sut'nimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės {pratimų, pama
tyk it mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl n« 
atsiduoti j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai {rengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Alano X-Ray cgzaminncija dažnai atidengia stovj, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminaciją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

DeSoSrnUSthreet Prof. Doctor Ifoyd
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6

Visi nariai, kurie priguli prie Chi
cago Clearing House, turi išduoti 
egzaminą sykį j metus. Nei vienas 
dalykas nėra apleidžiamas Kiekvie
nas centas yra surokuotas, notos, 
mortgages, bonds’ai ir kiti svarbus 
dokumentai. Visi dalykai yra labai 
prižiūrimi, taip kad bankus, kurios 
yra po priežiūra Clearing House, y- 
ra atsakančios.

Jei kuris nors bankas nustotų mo
kėti savo duokles, tada negali būti 
nariu Clearing House.

Clearing House egzaminai prasi
dėjo šiam mieste apie dešimts metų 
atgalios, per kurį laiką nei vienas 
bankas, kuris priklausė prie Clear 
ing House, nėra susibankrutijęs.

Šie egzaminai pasirodė taip pasek
mingi, kad tas yra praktikuojamas 
visu r.

American State Bank yra narys ir 
naudojasi visom privilegijom, kurias 
teikia Clearing House ir išduoda pe
nkis raportus kasmet.

Jis taip pat yra po priežiūra Bank
ing Departament Illinois valstijos.

Padarykite MUSŲ BANKĄ SAVO 
BANKU, ir jųsų pinigai bus padėti 
saugioje vietoje.

Paprašykite musų pirmų Auksinių 
Mortgages. Taip-pat vieno iš musų 
$100 ir $500 Auksinių Mortgage Bon-

Vienodi iki galo.

Parapijos mokykloj.

Adomas ii kai Dievas

Marytė: — Jie gyveno... jie riam visi tris kalti.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK 

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

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

MYKITE
J .1t w u

TRIJŲ METŲ GYVAVIMO

flKTIIVFQIU V tu
i

Naujieną” Bendrovė rengia Grandioziška Vakarą su
turtingu Programų paskutinį nedėldienį prieš

užgavėnes

Vasorio-Febr. 18.1917iv

Pilsen Auditorium Svet
1657-61 Blue Island Ave , arti 18-tos Gat Chicago

Svetaine atsidarys 3 vai. po piety. Inžanga 35c
šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitų vakarų, nes Nau

jienos žino, ko pageidauja publika.

Programe dalyvaus pasižymėjusieji solistai, chorai ir 
orkestrą. Laike programo ant scenos bus piešiama gamtos 
paveikslas.

gries geriausias 
dalis iš operų

Kalbės “Naujienų” Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS 
ir du kandidatu ant aldermanų.

Kiekvienas yra maloniai kviečiamas atsilankyti, nes se
kamo šiam panašaus vakaro negreit sulauksite. Tikimės nei 
kiek nesuvilti publikos. Programas prasidės lygiai pažymė
tu laiku.
Pasarga. Privažiuoti galima 18-tos gatvės ir Blue Island ka- ■ 
rais. Kviečia RENGIMO KOMITETAS

(Tikietai parsiduoda “Naujienų” Ofise)
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CHICAGOS ŽINIOS
j

Iowa State Savings Bank <

Milžiniška Prntesto'sikc‘sil,ani(' ant juslJ vaiklJlais nilIZlillbKdb rlULCblH v................... o
Mitingas

Nedėliojo, vasario 18 d

Indiana avė., lies 14-ta 
ivvks didžiausias C
mass-nnlingas įsreiskumu ne- 
užuojautos ir protesto prieš he

Kiekvienas žmogus, kurs ne-

dyniu, kurios siaučia Europoje, 
kiekvienas žmogus, kurs neno-

tfa-

pie 15,000 žmonių. Visos tau-

žmonės.?agos ir ?
Svarbiausieji
Thos. Van Lear, Minneapolio

Cincinnati; John N. Kennedy 
Chicagos aldermanas socialis

rainy atsakymą juodašimtiškai
Chicagos Tribūnai, kuri už pa

Rodriguez kaipo

Mitingo rengime dalyvauji 
sektmtįs žmones: Jane Addams

son, Florence llalbrook, Eleanor

II.

Hamilton, Marv McDowell, 1 ler-

ginu žmonių protestuos, tuo įs
pūdingesnis bus protestas. Mi-

MILITARIZMAS MOKYKLOSE.
Kaip jau žinoma, mokyklų

etiologija ir nuramino.

lų del nieku. Juk mes visai ne- 
C €

neprivers tinas.

si me tai daryti. 'Todėl nueini-

Kalbama gražiai, intikinančiai 
tai turi būti ir gerai. Pavir-

šiame alvejyj yra teisingi. 
• gi — nenori, — nešimo-

tiems, kurie nori!
Bet indomu butu žinoti, kie-

kš tinimo mokytojai, perkami

mokesčių. šiame alvejyj nie
kas neklaus ar tu nori mokėti 
išlaidas, kurios eina kazarmini- 
nuii mokyklų, ar ne. Mokėk - 
ir viskas čia. Kažin ar tai nėra

ei ją; kurios nogeidi?
uaiop, akyva butų žinoti, ar 

visų žmonių palaikomose nio-

tikslas yra šviesti žmones; kažin, 
ar muštras apšviečia žmogų? 
Turbut nekl vsime sakydami, 
kad m i Ii ta riz m as suteikia tiek

mas nieko bendra neturi su ap-

savo diarba

nori gerai, nenori — irgi

j mokyklas disharmoniją, 
vaikai, kurie užsiims muš- 
išdidžiai žiūrės į savo drau- 
nepriklausančius prie

kinių maukšlinimo komiteto

mas v ra įvedamas tuo

č i us.
bogus, The Tribune nei kick ne-

'lėčiau,

privalo būti mankštinami

t Didele verte ant rakandu Į

Tvirtai padaryta ir gerai nu
dirbta. Viršus 42 colių sker
sai ir ištiesiama iki G pėdu. 
Labai pažymėtina vertė, lik po

DOS. SKAMBINIMUI IR DAINA-
VLM UI, COLUMBIA ARTISTU,
Čia yra jųsų Ūmiausios daili 
dainuojamu jųsu priginrtoje ki 
boję. Pagelbsti jums atsimini j
sų tėvynę.
Columbia Grafonolos apkainuo- 
tos nuo

w z#

$15 iki $200®
Atdara Utarninko,

į PkwmiusS
Ž 3Dt8-;>0 VVESI 12th S L. 6137 SO. HALSTED ST 426 S -AVABASH fl
• AVE., 1H68-70 MILWAUKEE AVE. ’ ° 1

vakarais.
................... ■ TU ji

Už reiškiu la's nėra kalbos, ci
niškas, bet atviras. Bent liek

džingoistų laikraštis nebesidim* >

ir taip, mokyklų kazermini- 
mas yra vedamas tuo tikslu,

nors kilą ir butų patįs mušami.

MOTERŲ DRABUŽIŲ SIUVĖ- 
JŲ STREIKAS JAU 

PRASIDĖJO.

mele apie 7,000 darbininkų.

Workers’ unijos.
Ilgai buvo vedamos tarybos 

su kompanijomis, bet kada išsi
aiškino, jog kompanijos nema
no išpildyti reikalavimų, darbi
ninkai ramiai apleido darbų.

Benj. Schleisinger, unijos 
prezidentas, užreiške, jog strei
kuoja 75 nuoš. visų darbininkų* 
'Tuo tarpu prie unijos priklauso 
tik 60 nuoš. Tečiau, kiti prisi-

Iki šiol didžiuma merginų už
dirbdavo vidutiniškai po $7.50 
savaitei. Dirbti reikėdavo nuo

Reikalavimai yra sekami: pa-

pusė.

ves. Iš kai-kurių dirbtuvių ji 
tiesiog neišleido darbininkų. Be 
to, liko suareštuota 15 streiki-

Laukiama, kad šiandie išeis 
ant streiko ir likusiųjų dirbtu
vių darbininkai. 

c

SĄRYŠIO” KONCERTAS

Vasario i 1 įvyko “50 draugi
jų sąryšio” koncertas ir balius 
Pulaskio svetainėj. Viskas bu-

tainė buvo taip šalia, kaip Icda- 
unė. Iš dainininkų, jeigu ką iš
skyrus, lai lik vieną p-lę M. Ra
kauskaitę. Savo maloniu ir 
skambiu balsu ji tikrai žavėjo 
publiką. Kaip butų malonu,

1 V J V’ 
o ne

M. S.

PRAKALBOS ANT TOWN 
OF LAKE.

CHICAGO. — Jau ketu
rios dienos prabėgo, o apie 
įvykusias praėjusioj nedėlioj 
prakalbas ant Town of La
ke, Columbia svetainėje, nie
kas neparašė nė žodelio. Tuo 
-gi tarpu tas prakalbas gal 
buvo svarbiau paminėti, ne
gu dauge’i kitu. Mat tiks-

šioje valandoje yra svar
biausias: rengta jos protes-

pabrangimą ir prieš kazar- 
minimą Chicagos mokyklų.

Ačiū puikiam išgarsini
mui, Moterų Progresyvięko- 
jo susivienijimo Chicagos 
kuopa, rengusi prakalbas, 
sutraukė labai daug publi
kos — daugiau, kaip by ko
kia kita draugija, rengusi 
kuomet nors pirmiau. Ren
gėjų darbas nepražuvo veL 
tui.

Kalbėjo šie žmonės. J. Gu- 
bavičia, poni Jurgelionienė 
ir Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis.

Gubavičiuš kalbėjo apie 
maisto pabrangimą. Poni

Kapitalas ................... $100,000 g S?
Neišdalintas Pelnas . . $20,000 S

JPo Valstijos Priežiūra 8
Narė Sioux City Clearing 

House (Bankinio Susinėsimo £>

S. E. Cor. Fourth and Jackson 
SIOUX LITY, IA.

Jurgelionienė išpradžios ap
sistojo ant maisto brangu
mo, nurodė, kaip nesvietiš
kai viskas pabrango, paly
gindama dabartines reika- 
lingiausiųjų maisto produk
tų kainas ir buvusias seniau. 
Po to kalbėtoja perėjo prie 
svarbiausios savo kalbos da
lies — prie to, koks pavojus 
gręsia šiai šaliai nuo įvedi
mo viešose Su v. Valstijų, o 
podraug ir Chicagos mokyk
lose kariško lavinimo.

Bet svarbiausią ir visais 
atžvilgiais indomiausią pra
kalbą pasakė P. Grigaitis. 
Jis nurodė, koks pavojus 
gręsia šios šalies darbo žmo
nėms nuo įsivėlimo Suv. Va
lstijų Europos karėn; jis nu
rodė, kas geidžia, kas trokš
ta tos karės ir kam ji bus 
pelninga, o kam pragaištin
ga. Kalbėtojas nurodė taip
gi, kad smarkus Amerikos 
darbo žmonių pasipriešini
mas galįs priversti valdžią 
susilaikyti nuo įvėlimo ša
lies į Europos skerdynes. 
Tik reikia, kad kuodaugiau- 
sia žmonių ir kuosmarkiau 
pakeltų savo balsą prieš 
karę, pasakytų, kad jie ne
nori jos. * Klausytojas.

David Palletier, 5 melų, 52 N. 
>ng avė., užmuštas aulomobi-

Richard Hunter,. 5908 S. Ash
land avė-, 4351 Halsted, nusišo
vė. Priežastis nežinoma.

Larncd ncticsotai

Poni Wyatt, 1435 Greenleaf

Vaistai pabrango ant 100 nuo
šimčiu.

John Burns, 440 S. Clark, ūž
usias tfatvekariu.

Louis Mimer, 206 N. Western 
ave.,ų nubausta $25- Jinai ver-

Paul Porovica, 8900 Green 
Bay avė., nugirdęs bildesį šovė 
linkui jo. Sužeidė savo gaspa- 
dinc: areštuotas.

Thos. Viensky, 2618 Luther 
si., užmiršo prie St. Louis avė. 
ir 30th si. vilką, sveriantį 100 
svaru.

Henry Russell, 50 metu, pate-

Flora Gordon, aktorė, rado

dviem moterim- Kilo mušty
nes; pašaukia, policija. Bet ga
lų gale juodu susitaiko.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS*IR PAVEIKSLAI

Vodeviliai!* Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subato) 

Paprastomis dienomis pirmas flors» 
10c, Balkonas 5c

Subatos vakarais ir nedCliomm pi- 
mas floras 15c, Balkonas 10< 
HALSTED i* 32-r» G A TV?

QIMTAI žmonių skubėjo čia gauti 
savo dalį nuo pelno šių Hart 

Schaffner & Marx ir kitur gerai pa
siutų drabužių už nupigintas kainas. 
Nežiūrint kelių dienų smarkaus išpardavimu čia dar daug pasilikę 
geros vertės. Puikus siutai ir overkotai vėliausios rudeninės ir 
žieminės stailės pažymėta žemiau reguliarės kainos.

Pasirupink pasimatyt su manim šiandie.

$18 Siutai ir Over
kotai nupiginti iki
$20 Siutai ir Over (M /I /I C 
kotai nupiginti iki
$16.50 Siutai ir overkotai ir $15

Siutai ir Overkotai

$11.45

$14.45 $21.50 Siutai ir Over- (T 1 /Į /į r 
kotai nupiginti iki vp i ■ • i
$22.50 Siutai ir Over- (T į A yi r
kotai nupiginti iki 4^ I i J
$16.50 Overkotai A
$15.00 Overkotai; \ J /\4
$12.50 O verk'tai t f
Specialiai po

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias Aprėdaly ir čeverykų Namas

BACH BROS.
115-ta gatvė ir Michigan Avenue.

Namas Hart Schaffner and Marx Puikių Aprėdalų.
Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

oro
Sutaisytas « formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu H 
nuo ffėlimo pilvo ir žarnų, ger- V 

skaudėjimo, dusulio, galvos « 
jį7-/ skaudėjimo, nustojimo apetito, r, 
| I Salėto (jalvojs, ect., ect., Šutai- Į 
JlljĮ somas išdirbčju labai pagarsėjusio I

PAIN-EXPELLERIO- | 
seno ir ištikimo draugo Šelmy- I 
nos, naudojamo visame pašau- f 
lyje per puse Šimtmečio—25c. | 
už bonkutę visose aptiekose, ! 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ į 
F. A». KICHTKK * CO. I 

1WD Washington Street Naw fork. I

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamufc 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik) 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicwru. II

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pali- 
sių ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN 
COMPANY 
4647 So. Halsted Street, 

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

5000

*»o<»o«a»o<»o«»o<»o«»o®o«»
I SIOUX CITY, IA. 2
S Wm. F. DICKINSON 2
O 415 6th Streėt >

3 lankiausias GRAI QRIUS. X
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EVESKIO ir Kalžų 
“nsMOKYKIA

čia gali Išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi augšCiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs,DailiaraSCio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA- 

, MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted!St..Chicagp

Šuky Parduota
A Z * WWWJ,

Dclko mes tik per vieną sa- ? 
vaitę pardavėme 5,000 šukų? ■ 
Delio, kad nieko paprastesnio, T 
geresnio ir naudingesnio del y 
išnaikinimo pleiskanų ir sus- a 
tabdymo plaukų slinkimo ne- J 
gali būti. Jeigu tavo galvoje X 
randasi pleiskanų, tai nelauk J

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėmai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir ččdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriško li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau? 
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 

. su geriausiu daktaru pirmiau. 
- Išgydyti Ligoniai geriausias 
| darodymas. Kuomet dėkingas 

ligonis sakys jums, kad aš jį 
I išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
f išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
I vyrai, imkite naują viltį, atei- 
I kite ir pasisakykite savo ligas, 

į Pasitarimas dykai. Valandos: 
I 9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Ave., antras augštas, Chicago.

WALTER F. SOMWIER8 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
W. Monroe Bt., £S»7

Chicago, ill
honn Central K107

pradėk šukuoti su Magu 
kom šukom. Kaina 25c ir

Siųskite tik pinigais, 
štampų mes neturime jau 
dėti.

MAGNETIC COMB CO., *
422 Island ave., Rockford, Ill. 9

Kazimieras Gugis
50c. 
nes 
k u r

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

visokius dokumentus irpopieras.

Miesto Ofisas:
127 N. DesrWn St 

1111-13 Unity BMf.
Tel. Central 4411

Namų Ofisas:
$323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Į KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
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NAUJIENOS, i

Lietuvos Šelpimo 
Fondas

ve, turi savo žymia praeitį.
Senovės romėnai Verduną va

dino Verodunum; Julius cesa- 
ras jame turėjo magaziną savo

AUKOS L. š. F

Aberdeen, Wash. — Gruo
džio 24 ir 25 dd. čia parinkta au
kų badaujantiems broliams 
seserims anąpus

ir 
vandenyno, 
dios lietu

viai:

John Gribas . . . 
Karol Medulis . 
G. Žilis .............
Jack Baltušis . . . 
J. Pa s see k.........
A. Kiek šis.........
D. Babil.............
J. Baltušis.........

5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00
3.00 
3.00

.J. Dilinskis . . .

. 2.00 

. 2.00 
. 2.00

2.00 
. 2.(M) 

. 2.00 
. 2.00 

. 2.00 
. 2.00

W. Strn

Masilionis
1.00 
1.00

M.

Kemzur . . 1 .00

M. 1.00

R.

Lakui) . . .
Vainauskas

Stun

Baževičius . . .

1 .00
1.00

I .00
.50

Atėmus pašinu limo lėšas Lie
tuvos štlpinio Eondan pasiu-

Dundulis, L. s. 1'. lin. sekr.).
Visiems aukavusiems tariu 

širdinga ačiū. G. G. Stakenas

Apie šį ir ta
Verd tinas.

je Verdunas teko frankams. Su
lig 813 m. sutarčia jis tai>o da
limi Lotaro viešpatijų. Dešim
tam šimtmetyj Verduną paėmė 
Vokietija. 553 m« Franci jos 
karalius Henri II paėmė Verdu
ną ir apielinkes, o 1648 m. jis

nusižudė prieš put pasidavimą.
Keturiolika Verduno gražiu

klojo kelią
Vėliau Pa-

pavmė vokiečiai; kuomet *4,000 
garnizonas pasidavė. Galop

1870 m. vok iečiai la-

sius užgy ti ibi šios karės.
Briedžiu Antanas-

(Sf)O.OOO,000,000).

numinė kure,

už vienus melus

o ne

i u > Š6(M).

doleriu
K

ir

1(1 u z. ją luitui g

yliką ir pusę minutės.
Karė dar nėra pabaik

pakeliumos niokesšių

cm
L

llll-

nuo nt'-

Pranešimai
fAJSARGA.—Draugija pranelimaa akelblama 
« užraokestiea. Pranešimai betgi turi but 
riduodaml iŠ vakaro, lai At’eHu arba telefonų, 

•rimuoti t* pačia dieaq, kada apauginama* 
Unraštia, nebegali but {dili. — “Naujienų”

PRANEŠIMAS.

Naujienų” Bendro-

“AUDĖJAI
devyniolikto šimtmečio darbininkų padėjimą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe-

• >

vės rengiamame vakare, va
sario 18 d., Pilsen Auditori
um svetainėje, malonėkite 
susirinkti lygiai 1 vai. die
nos tisiog j svetainę, kad tin
kamai prisirengus pasitikti 
lankytojus.

Renginio Komitetas.

Reikalauja darbininkų.
Valstijom nemokamas Darbo Biuraa 

reikalrtuja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

ihiuuuja.
20 prie karų taisymo 
1 mechaniko
6 inolderių

PINIGAI GEBI AU BEAL ESTATE
NEGU BANKE. |

Pamatyk šiuos bargenus: į- ‘
mokėt ir $20 į menesį nupirksi 5 
kambarių namelį; augštas beizmon- 
tas, vištų tvartas užpakalyje. $1600.

die, vasario 16 d., kriaučių uni
jos svetainėj, 1579 Wihvaukec

Nariai, malonėki te atsilankyti

Rast. J. Kalnine.

Pajieškojimai
Pa j ieškau savo dėdės, Juozo Dtc- 

šelio ir Prano Smigelskio, abudu pa
eina iš Kauno gub. ir pavieto, Ma-

tai atgal gy veno Rockforde, 111. tu
riu svarbų reikalą. Prašau atsi
saukt šiuo adr.: Vladas Mickevičius,

Veiverių gmino. Malonė-

Jonas Kubilius,

Pajmškiiu s;ivo pusi) 
l’rbaiėio. Suvalkų gub 
lės pav.. Višakio-Budos 
veno Wilkes Barre, Pa., 
ry St.. Dirbo mainose. 
žimuičiu pranešti man

olio, Vinco
Mariampo- 

kaimo. Gv-

Meldžiu 
jo adresą.

Ji

sti
ime Aštuoniolikta ir Halsted ga
liuos;) kumbari. malonėkite tuo,į 
iepti. Aš ateisiu pasižiūrėt.
. 11 W. 33 S( r.. ('.hieago.

DABIU) kept kloį

Kalbu lietuviškai,

v- evmdoju. At- 
G. Budris.

su

arba

tarp 30 ir 35 gatvių, 
pietinėj. Kas turite 

žinote, malonėkite

Brid- 
kam ■ 
pra-

DABBO barbernėje. 
barberio malonėkite

810 W. Madison SI.. Chicago, 111., 
Phone Mon roc 60 17

PA.IIEšKAL DABBO barbernėje. 
Dienomis ;ir vakarais. Iš kario dir
bsiu už puse kainos. Esu baigęs mo
kykla. Prašau atsišaukti šiuo adr.:

Chicago, 111.

šių pa v.
Mileikio, Kauno &ib..

vo Keclunano, paeinančio iš Tilu- 
vėnų parap,, Baseinių pav., kuris 
pirm midų gyveno Boseland, III. Aš 
buvau atvažiavęs į Boseland, bet jo 
neradau. I'uriu prie jo labai svar
bų reikalą ir norėčiau su juo pasi- 

susiraštdi. J 
>, malonėkite

i pats, ar 
man pra
dėki ngas.

Pelei' Banish
731 W. Monroe St., South Bend, Ind.

skiutės, paeina iš Kauno guberni
jos. Ilaseinių pav. ir parapijos, Ba- 
raičių kaimo. I'uriu daug svarbių 
reikalu. Ji pati ar kas ją žino ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

rago, III,

Reikalavimai
BEI KALAUJU dviejų kriaučių 

prie siuvimo naujų ir laisvu,o senų. 
Atsišaukite greitai šiuo adresu:

Kenosha, \Vi>.

BEIK ALA t ’.IF dvieju prosenių prie 
moterišku drapanų. Darbas aid vi-

L. Kasper 
orlh Ave., Chicago, Ill.

darbas pastovus,

G 12 \V. 18th St. Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos,, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite :

BURKE BARBER SCHOOL!
612 W. Madison St., Chicago,HL

prie spaustuvės darbu 
fotografisto 
mašinisto

dažų dirbuvėj 
elcktrmėiio 
prie rakandų dirbimo 
stiklo dirbtuvėj 
skardžiaus.1 ________

Taipjau daugelio darbininkų ne a-

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin- 
?;a daugelio darbininkų prie įvairių- 
vairiausių darbų į fabrikus ir dirb

tuves. Taipjau ūkio darbams.
Vaikų skyriuje reikalaujama dau

gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjiniui, mokinties įvairių a- 
matu etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginu įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į

1149 W. Division St., Chicago.

Pardavimui

PA.KSI DU ODA .saliunas labai

roj vietoj. Kas norite pirkti kreip-

PABSIDl’ODA saldinas, kampinis,

numesi, 
aukausiu del greito pardavimo. Al-

PAPSI1H ’( IDA saliunas labai ge

čios. Pardavimo, priežastis — sa
vininkas nusipirko savo namą. Kas 
norite pirkti — kreipkitės į savinin-

sius lengvais išmokėjimais. (> kam
bariu namelis, bejzmcnlas,’ vanduo, 
suros, gazas. ištaisy tos «gal\ės, lotas
25x150. sllbtl. McDOXXELL, 
2G30 M’. 38 St.. Bąrgenas. veik tuo- 
jaus. Atdara vakarais ir ncdėlio- 
inis.

PABSIDUODA groserne lieluvių

tviiL Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininku. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1022 So. Halsted St.

Parsiduoda jaunas arklys, vežimas, 
pakinkiai ir aprėdalai. iš priežasties
išlikusio gaisro savininko 

Jusliu Bukas.
, III

PABS11)1’OI) \ pigiai virtuvės pe
čius gerame stovyje. Parduosime 
už geriausi;,) pasiulijimą. Atsišau- 
kit: 727 W. 21 pi. 2-ras augštas.

Iš PBI EžAS'ri ES neapsi vedimo, 
parsiduoda 5 minu; nesenai, pirkti 
forničiai, vertės š30(h už — $150. 
Kas pirks pirmiau 21 d. šio mėne
sio, gaus pigiau. Adresas:

Frank Bagdonus,
3312 S. Union Ave., Chicago.

AB TAMSTA turi pinigų?
.Jei taip, lai nelaikyk jų banke, 

bet priversk juos dirbti jums kilus 
pinigus. O kad juos privertus tai 
daryti, pirk biznį. Aš turiu ant par
davimo bučernę ir grosernę apie 93

gera viela darbščiam žmogui. Par
davimo priežastis — savininko ne 
sveikata. Del platesnių informaci
jų rašyk ar ateik šiuo adresu:

lalsled SI., Chicago, 
Phone Drover 530.

III.

EXT1LA BARGILXAS. Parsiduoda 
seklyčios rakandai už pusę kainos, 
setas $140, parduosiu tik už $70 ir tl. 
Turi but parduota į 10 dienų. Par

davimo priežastis — nėra vietos 
kur padėt. Del platesnių žinių krei
pkitės šiuo adresu: 4832 W. l llh SI. 
Cicero, 111., Klausk M. A. Goberis.

PARSIDUODA 1 
vol keisis vert as 200 
dolerių už 85 dol. 
Sowkeisai 4 po de
šimts pėdų ilgumo

uis na-&A Stiklas.
& x yii u’as’v 
llll v dabar už 20 dolerių.

Taipgi parsiduoda 
S namu rakandai, ve-
W ries 300 dol. už 100

dol.
Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 

“Ireis” sowikeisų.
Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 

taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti ramia. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite i laikrodžiu 
storą -- P. MiJIėrio, 2256 W. 22 St,,

PABSlDl’0D/\ 2 namų ant vieno 
loto, priekinis namas, 17 kambarių, 
elektra, maudynes, ir lt. Užpakali
nis namas 10 kambarių. Visos gat
vės ištaisytos icMš’mokčtos, .gerai pa
taisyta. Kandų $60 į mėnesį. Kai
na $4,500, ne Anažiau. Išmokėjimai 
fvulyg parankumo, arti Craiie’o dirb

$300 įmokei ir $15 kas mėnesį nu- 
pirksi ligjnolį ir 2 lotu; ištaisytos 
gatvės. Kaina $1050 arba $1900 gry
nais pinigais.

2 flatų medinis namas, 6 ir 6 ka
mbariai, gerame stovyje, ištaisytos 
gatvės. Pusi randavo ja už $27 į mė
nesį. Galima nupirkti už $2200. 

išmokėjimas arija grynaisLengvas 
pinigais.

381b ir
F. E. PHELXN,

. .PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVE

Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz
nis išdirbtas nuo senai. Galima į-

nio. K. Jamonlas,
1810 So. Halsted St., Chicago, Ill.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

T PIRK SAU visais Plumbavoji- 
fmui reikmenis tiesiai už “who

lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.LEVINTHAL PLUMBING 

SIJPPI Y ("O

1637 W. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Kiekvienas darbininkas vyras ar 
moteris gali pats turėti nuosavą 20

Je, 20 vištų, 100 vištukų ir būti ne
priklausomų $1.00 inmokėti, $1.00 į 

savaitę. Kreipkitės: B. H. Enoch, 
10 N. Halsted Si., L. 2. Chicago, Ill.

PABSIDl’ODA pirmos 1desos 
mas. Priežastis pardavimo—

vininkas st 
Lietuvių aį 
ka nuo $30

X TELEPHONE YARDS 2721 J

£ DR. J. JONIKAITIS 3
X MEDIKAS IR CHIRURGAS £
Q V I Z
♦ 3337 So. Morgan St., Chicago o
M Kertė 33-čio PI. ir Morgan St. V

Phonw: Yard* 481Y

Or. A.H. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTASAkis išegzaminuojam dykai
1 Gyvenimas yra tuščias
.VwEMb,K- kuomet pranyksta re-

jr Mes vartojame page- 
i'intą Ophthalmometer 
Ypatinga doma alkrei- 
pjaJ1)a j vaikus.

Valandos: Nuo P ryto iki » vakar*; aaOIIa- 
tnia nuo 10 iki 12 di«nq.

4«4» B. ABHLANV AVH.. ka>«pa« ii Ht,

Telephone Yards fcOJJI

Dr. M.Stupnicki
SI09 So. Morgan St, Chlcaga. 
VALANDOS: nuo S iki 11 li
pyto, nuo 6 iki 9 vakare.

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS į

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 6 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- Jr. 
gas ir akušeris. X

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

Ofisas ir laboratorija, 102B W. 18th * 
St., netoli Fisk

VALANDOS :
G----8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

si.
Nuo 10—12 pietų, ir
Telephone Canal 3110

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Hpecinlista* Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų lirų.

Valandort : 10—11 ryto, 4—5 po pietų, T—8 vm- 
karo. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

I
 Telephone Humboldt 1271 k

M. SAHUD M. D. į 
Henri* Ruse* Gydytoj** Ir Chirurge*. £ 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir V*i- £ 

kiškų, taipgi ■ Chroniškų Ligų. 8 
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė., S

Kampas North Ave., Kambary* 20€. S 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; g

1:80 iki 8 ir 7:8Q iki 9 vakare. o

BANKES’^
C0FFEEW

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
n nJKJ vr v » • • • *a «■*■»*• *>—*♦■ * *■—* *■**« «>m»

RYŽIAI ARBATA
FrJimni*.®-

»!*, G varau- I
luote, vrrU* fl|| P 
0o panddue •

1* po...«

cocoa
Gerinus k* 

rųšies, 10c ve 
*tČ8, parri- 
iuoda ui ..

SVIESTAS
Geriausio*

Smetonos, v»- - m 
feeni*, negi Ji J p 
tur jus £«t-*yvU 
it gauti ..

OerlanA*** j| m
J*)d-««, toly- T p 
rinx *u bent | iu 
tokia, % tv

WKBT BIDK 1644 W. CMciuro Av. I1W W. I2nd ML 1
1871 Milwaukee Av. )E86 Due )k1h)<4 Av.
2054 Milwaukee A v. 2612 W. Nor* Av. EQUTH 8ID«
104B Milwaukee A v. 1217 S. H^*d fit 1032 Wentworth
1510 W. Madison fit. 1832 S. P-xwted BL M27 R.
2880 W. Madison fit. 1818 W. <£Uj fit 4721 M. Axhl&ni 1

NORTH BID* 
<♦« W. Dirbtai 
720 W. Nori* A* 
yeio Linco)* A*. 
1244 Lincoln Av< 
*411 N. Clark

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOKESPONDENCUINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali ilmofctt 

snanima j_ ANGLIŠKAI labai grvitai savo namuose iš lel.cijų sutaisyti 
ypač (am tiksJuL Sis kursas yra labai paramai* kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytis i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iiiiutruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk Laišką tuojau*; iudėk dvi markes prlsiuntimul 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | musų «>♦- 
kyklų yvatiskak turime dienines ir vakarines Tiesas. Nokina
mo daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskira kursą, sutaisytą musų pačių <Jel pradžiamokalhl 

I greitam išmokinimui Anglų kalinis. Daugiau s u pr an tantieme 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
___________ Dv! mokyklos: 731 W. 18th 8t.,^ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American Sclrvol of Languages, 1741 West 47lh St., Chicage, (J.

Awtri-IoM School 
of Languages

Mat j M*

DYKAI
et

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros 

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

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metaL 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 a t.
Chicago, 111.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Lig< 
Ofiso Valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie-

.......... ........ — ...................- ........ .
Dr. Povilas Žilvitis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
O LIS AS: 8103 So. Halsted Street.

Til. Drover “179
VALANDOS: 9-11 ilrjto:

2 3 ix> pietų; 6—9 vakar#.
GV\ EN'iMAS; 334 1 So. Union Avė

Tel. Yards 7'37.

Dr. W. YUSZKIEWICZ
t

Telephone Yards 08/

LLETUYTfeKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
turi įkandančia* arba ailpna* *11*, M

| Ir. A. 1. EPSTEIN
J CYD«T0JliSirCHHtS6»S

Specialistas moteriškų, 
į vyriškų Ir vaikų ilgų

Km 
galvo* ikaudėjimą, attilankykiU pa* bi>i

Dr. W. Yuszkiewicz
115S Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 8 ryto iki t t*kanu 
Nedėlioki* nuo 8 ryto iki 1 po pie-Yg.

< ■■ — .... ........... ...................................................................!■'-■*

Ofisą* Ir Gyvenimas i
8600 S. Halsted St., kunip 36 st
Ofise* atdaras iki 1® vai. ryto, 1—1 
po riet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Lipa

Elektriška Diagnoza ir Gydymą*
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vand-enefa medega slaptim Hgora
2059 W. MADISON ST., kampa*

Hoyne Avė., viri aptiekė*

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12

Tel. D rover 7041

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS DENTISTA

Valandoi: nuo I ryto iki V VgB 
Ncdėliomig vagai sntarim^

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-toji gatvča.

Dr. Ramser
AKIŲ BPMCLkLIBTA*

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*, 
nu«jn ir patarimu* duoda lykal.
784-88 Milwaukee arti Chieag* Av*. l-r*< 
lubo*. VALANDOS’ Nuo 9 išryto iki v*k*-s 
ruL N*dėĮlomis nuo 9 išryto iki X p* >ktą-.

Tek H*ymark«t 2414.
-.....-r....... ...... ....... ........ .................... . .....4 •'< <<"■<

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvas ekTuidėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii akl<,
Jeigu Tau skauda akys,

Jeigu
skaitant raidew susibėga j krūvą 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,

tau skauda aky* skaitant arba d u y a*.t, |v

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 mala >#4 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aki< U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Akiu fltpecialiatajB
TfiMYKIT MANO UžBASA-

1OO1 SOUTH /KSHUAIMD AVIS
Kampaa 18-toa gatvea Ant Piatt's Aptiekoa 2-r»« aagllMk 
Valandoa: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12 

TeL Canal 53:15.

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG,
s&no krajaui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIL UŽS1SENĖJUS1OS IR. NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Spfcialukai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puclčs, uinuodijlmą kraujo, odos, 
liga?, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklė* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali pūdanti. Praktikuoja per daugel} metų ir iAgydi 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

Ok ISO VzVLANDOS: nuo 10 i*>to iki 8 vai. vakare. Nedčliomis iki 12 dienų. 
IPOO BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gaL. viršuj Rankos. TeL Canal 8241




