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Vokietijos KanSi kalti
j na SovJ/alstijas 

Žuvo trjs Suv. Valst. piliečiai, 
važiavusieji laivu Laconija

Vėl maisto riaušės New Yorke
Vakarykštės dienos rinkimuose 
Chicagoj laimėjo mayoro Thomp 

šono šalininkai 
«r ........... .................... ............

‘"Vokiečiai tebesitraukia atgal Francijoj
VOKIETIJOS KANCLE- 

. RIO ATAKA ANT SUV.
VALST. POLITIKOS.

Von . Bethmann-Hollvveg 
sako, kad Su v. Valstijos no
rinčios p a v a r t o t i t a r p t a u t i - 
nius įstatymus tik prieš vo 
kiečius, o ne prieš talkinin
kus.

BERLIN AS, vasario 28.— 
Vokietijos kancleris von Be
th m a n n - H o 11 w e g pasirodė 
reichstage su kalba. Savoj 
kalboj kancleris nurodė, kad 
Suv, Valstijos nebuvusios 
ueutrališkos laike šios kares. 
Suv. Valstijos, girdi, besiste
ngusios visą laiką įvykinti 
tarptautinius įstatymus tik 
prieš vokiečius.

Vokie t i j os k a n cl e ris k a r • 
čiai išmetinėjo Suv. Valstijų 
valdžiai už pertraukimą ry
šių, Jis užreiškė, kad Vo
kietija kariausianti ik igalui, 
idant sulaužius anaglų pas
kelbtąją vokiečiams blokadą, 
kuria tikimasi badu numari
nti vokiečius.

KARĖS DEBESYS DARO
SI TAMSESNIS.

WASHINGTONAS, vasa
rio 25. — Delei paskandini
mo anglų laivo Laconia ir 
žuvimo trijų amerikiečių, va
žiavusių minėtu laivu, san
tykiai Vokietijos ir Suvieiv 
Valstijų dar prastesni pasi
darė. Wilsono ministerial 
ir pats Wilsonas turėjo ilgą 
konferenciją. Washington© 
valdžia Laconia paskandini
me pripažįsta laužymą tarp
tautinių įstatymų, bet nes
kaito, kad tasai atsitikimas 
turi būtinai intraukti šią šalį 
į karę. Laukiama pilnesnių 
žinių, kaip apie Laconia pas 
kandinimą, taip, ir ypačiai, 
apie mirtį minėtų augsčiau 
Suv. Valstijų piliečių.

MAISTO RIAUŠĖS NEW 
YORKE.

Darbininkai atsisako ryžiais 
gyventi.

NEW YORKAS, vas. 28. 
— Mayoro paskirtoji komisi- 
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ja parūpiuimui pigaus mai
sto iššaukė nauju riaušių.

Dvylika moterų areštuota.
Trįsdešimtįs masinių susi

rinkimų įvyko įvairiose mie

sto dalyse, kur protestuota 
prieš, tai, kad valdžia nori 
priversti žmones m a i tin ties 
pigiuoju, menkos vertės, ma
istu. Moters užreiškė, kad 
jos nenori vien ryžiais gy
venti. Jos sakė: mes norime, 
kad maisto kainos butų ma 
žesnes. O spekuliatoriai ir 
plėšikai nepatarnaus šaliai', 
versdami gyventojus siauri
nti savo gvvenimo reikalavi- 
mus.

Daugiau kaip 1,500 mote- 
! rų priėmė rezoliuciją, kurio
je atsisakoma valgyti ryžius.

Boikotavimas kaikurių 
v 

maisto produktų tęsiasi, nors 
vertei gos ž y m i a i n u m u še 
maisto kainas.

Keletas susirėmimų ištiko.
Išvyta iš krautuvių kele

tas moterų, norėjusių pirkti 
reikmenas, kurios yra boi
kotuojamos.

PIRMŲJŲ BALSAVIMŲ 
(PRIMARIES) PA

SEKMĖS.

CHICAGO, Ill., vasario 28 
— M a y ora s T h o m p s o n a s 
džiaugiasi vakarykščių pir- 
m ii j ų b a Įsa v i m ų pasekmė
mis. Veik visose vietose lai
mėjo mayorui artimi žmo
nės. Pirmuose balsavimuo
se tapo sumušti net tokie šu
lai, kaip aldermanas Merri
am (12 wardoj) ir alderma
nas Buck — aršiausi Thomp
son© priešai ir intekmingia- 
usieji miesto tarybos nariai. 
Dabar Merriam’ui ir Buck’- 
ui statant savo kandidatū
ra tikriemsiems rinkimams, u
reikia atsisakyti nuo parti
jos ir runyti kaip neprigul- 
mnigiems.

Be to pasiliko nenominuo
ti aldermanai Ellis Geiger, 
Carl T. Murray, Edward 
Werner ir Kearns — vis sti
pri savo waradose žmonės.

Socialistų p a r t i j os s taty- 
tieji aldermanai neturėjo pi
rmųjų rinkimų. Tečiaus 
daug balsų paduota už juos.

Kaip žinia, iš lietuvių ant 
socialistų tikieto eina j al- 
dermanus du kandidatai: ad
vokatas K. Gugis — ketvir
toje wardoje, ir Peter Ga 
Iškiš — 16 wardoje.

SKAITYK IR PLATINK 
"NAUJIENAS.”

PRANEŠIMAS Iš MŪŠIŲ 
LINIJOS.

Vokiečiai traukiasi atgal.

Karės kritikų nuomonė y- 
ra ta, kad anglų spaudžiami 
vokiečiai trauksis atgal to
liai, koliai pasieks tvirtų po
zicijų liniją, tarp Arras ir 
Cambrai.

Anglai veržiasi link Ba- 
paume, ir jie daro progresą.

Nors vokiečiai atkakliau
siais priešinasi, bet visgi jie 
turi traukties. Ir tas jų pa- 
s i tr a u k imas d idesn i s, negu 
koks nors pirmiau buvusių 
pasitraukimų.

Vokiečiai verčia dirbti tū
kstančius gyventojų ir ka
reivių prirengimui poziciųj 
linijoj nuo Arras iki Camb
rai, kur galėtų vokiečiai at
siremti prieš anglus.

PERSPĖJA NEVAŽIUOTI 
ISPANUOS LAIVU.

CORUNNA, Ispanija, va
sario 28. — Buvusis Ameri
kos ambasadorius Bcrline, 
Gerard, kurs dabar randasi 
Ispanijoj ir rengiasi išva
žiuoti laivu Infanta Isabel 
Amerikon, tapo perspėtas, 
kad nevažiuotų tuo laivu.

VILLA SERGA.

EL PASO, vasario 28. — 
Garsusis Mexikos banditas 
Villa serga. Guli lovoje. 
Skauda koją, kuri kadaise 
buvo sužeista. Del jo ligos 
užpuolimą ant miestų Jaurez 
ir Chihuahua banditai lai
kinai atidėjo.

HOLLANDIJA KETINAN
TI UŽGRIEBTI 40 VOKIE 

ČIŲ LAIVŲ.

AMSTERDAM, vas. 28.— 
Hollandijos valdžia, sakoma, 
besirengianti sulaikyti 40 vo
kiečių laivų, pasislėpusių ka
res pradžioj Vakarinės Indi
jos salų uostuose, jei Vokie 
tija neatlyginsianti nousto- 
lių sasvininkams septynių 
Hollandijos laivų, kuriuos 
vokiečių submarinos nesenai 
paskandino.

VIENAS ŽMOGUS PA 
ŠAUTAS VAKARYKŠ

ČIUOSE RINKIMUOSE.

, CHICAGO, Ill, vas. 28. — 
Chicagos politikieriai vakar 
turėjo pusėtinai karštą die
ną. Jie mat stengėsi laimėti 
nominaciją į aldermanus sa- 
viemsiems žmonėms. Buvo 
susirėmimu. Vienas net ta- c
po pašautas.

ANGLAI SUMUŠTI JURŲ 
MUŠYJ.

BERLINAS, vas. 28.—Vo
kiečių pranešimai skelbia, 
kad naktį iš 25 dienos į 26 
tarp Anglijos ir Vokietijos 
torpedinių laivų ištikęs susi 
rėmimas Anglijos kanale. 
Vokiečių laivai priverkė an
glus skubiai pasitraulti, o 
po to vokiečiai prade j apša
udyti Anglijos pajūrio mies
telius.

Keletas anglų to* ’inių 
laivų tapo užgauta. ©kie
čių laivai nenukentėjo iė bi- 
skio.

VOKIEČIAI NEUŽTIKRI 
NA SAUGUMO KARIš- 

KIEMSIEMS SUV. VALST.
LAIVAMS.

_______ _ i

WASHINGTONAS, vasa
rio 28. — Vokietija atsisakė 
užtikrinti saugumą Suv. Va
lstijų laivams —įkruizeriui 
Des Moines ir laivui Ceazar 
— Viduržemio jutoje. Suv. 
Valstijų valdžia ndri pasiųs
ti minėtu du laivu į Turkijos 
uostą Aleksandriją, kad pa
ėmus esančius ten ,1000 ame
rikiečių ir pargabenus juos 
namo.

Vokietijos valdžia prane
šė, kad ji perspėsijanti savo 
submarinų kapitonus neska
ndinti Suv. Valst. laivų, bet 
negalinti užtikrinti jiems sa
ugumo kaip nuo submarinų, 
taip nuo išmėtytų ininų.

NORI IŠŠAUKTI ATVL 
RAN MUŠIN.

GENEVA, vas. 28. —Pas
kutinių dienų vokiečių trau
kimąsi atgal vakariniame 
fronte, kaip kaikurie kriti
kai skaito Hindenburgo ka
riškuoju “triksu.” Vokie
čiai, jų nuomone, traukiasi 
atgal, kad paskui susirėmus 
su anglais atvirame lauke. 
Vokiečiai, sakoma, labiau ti
kę tokiems mūšiams negu a- 
nglai.

48 SUŽEISTI KAREIVIAI 
UŽMUŠTA GEI^žINKE-

LIO NELAIMĖJ.

STOCKHOLM, (Švedija), 
vasario 28. — Traukinys, 
kuriuo vežta per Švediją 228 
sužeisti rusų kareiviai iš Vo
kietijos Į namus, Rusijon, 
nušoko nuo bėgių. Pirma
sis vagonas su dvidešimt tri
mis sužeistais rusais sudužo, 
o visi buvusieji jame žmo
nės užmušti. Antrame va
gone užmušta 25 ypatos. At- 
sančios pagelbos susyk ne
galima. buvo suteikti, nes, 
viena, vežameji kareiviai ir 
be geležinkelyj patikusios 
nelaimės buvo paliegėliai — 
kreivi, akli, berankiai, beko
jai, o antra — nelaimė atsi
tiko naktį, tamsoj ir toli nuo 
stoties.

ATPIGO MAISTAS.

NEW YORKAS, vasario 
28. — New Yorke nupuolė 
šiek tiek žemyn maisto kai
nos. Svarų ir mierų komi- 
sionierius Hartigan sako, 
kad maisto spekuliantai ėmė 
pardavinėti maistą pigiau 
pabūgę boikoto ir ruošiamo 
įstatymo, idant apgynus su- 
vartotojus nuo maisto spe
kuliantų išnaudojimo.

Bet kad valdžią ir visuo
menę sukrusti privertė mai
sto riaušės, apie tai ponas 
komisionierius neužsimena 
ne žodeliu, nė gu-gu nesako.

12 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LACONIA.

T O N DO N AS vas. 28. -- /
hžmonių, važiavusių 
laivu Laconia, žuvo, kuomet 
1‘-’’ s paskendo. Dvi ameri 
1 te ės moterįs mirė nuo per
sis \lymo; žuvo vienas peč- 
1 1 :s negr* s—..taippat Suv. 
Valstijų pilietis.

BRYAN PRIEŠINGAS 
| WILSONO UŽMAČIOMS 

ĮGYTI PILNĄ GALIĄ.

JACKSONVILLE, Fla. 
28. — William Bryan, žino- 
masai demokratų partijos 
vadas, paskelbė, kad jisai 
važiuojąs Washingtonan, 
kad pavartojus ten visą savo 
intekmę, idant nebūtų sutei
kta prezidentui Wilsonui 
teisės elgties pilnai savaran
kiai Suv. Valstijų užrubeži- 
nės politikos (ypač link Vo
kietijos) klausimuose. Gir
di, tokiu pavojingu momen
tu negalima atsidėti ant vie
no arba keleto žmonių va- 
lios.

KODĖL ATPIGO DUONA.

CHICAGO. — Kuomet An
glijos premieras Lloyd-Geo- 
rge pranešė parlamente, kad 
delei vokiečių submarinų ve
ikimo įvežimas Anglijon rei
kalingų dalykų tapo apsun
kintas, tai Chicagos biržoje 
žymiai nupuolė duonos kai
nos. Vertelgos javais matyt 
pabūgo, kad a p s u n k i n i- 
mas trąnsportacijos gali su
mažinti javu išvežimą sve
tur ir todėl sumažino duonos 
kainas čia, Amerikoje. 7 U

LENKUOS REIKALAIS-

PETROGRADAS. — Su
daryta specialis komitetas 
išdirbimui pienų busimo Le
nkijos surėdymo. Komite- 
tan įeina valstybės durnos 
pirmininkas Rodzianko, val
stybės tarybos pirmininkas 
Ščeglovitov, generalio štabo 
viršininkas Gurko, buvęs mi- 
nisterių pirmininkas Gore
mykin, Sazonov ir kiti. Ko
mitete nėra nė vieno lenko.

Komitetas, sakoma, prita
riąs sumanymui Lenkijos 
autonomijos, bet siauresnė
mis teisėmis, negu kad Fin- 
landiya turi.

HALLIFAX, Canada, va
sario 28. — Dar kaip vakair 
turėjo išplaukti iš Hallifax’o 
laivas Henry VIII, kuriuo 
grįžta namo buvęs Vokieti
jos ambasadorius Amerikoj 
von Bernstorff ir keletas ši
mtų vokiečių.

BERLINAS. — Kairieji 
Vokietijos socialdemokratai 
svarstant patiektąjį reichs- 
tagan valdžios biudžetą at
sisakė balsuoti už paskirimą 
pinigų. Kairiųjų socialde
mokratų vadas Ledebour 
protestavo prieš neaprube- 
žiuotąjį vokiečių pojurinių 
laivų karę, kuri priešinga y- 
ra visiem žmoniškiem įsta
tam, kaip lygiai priešinga y- 
ra anglų blokada. Ledebour 
atsišaukė į taikos šalininkus 
Amerikoje kviesdamas juos 
neprileisti Suv. Valstijom 
įsivelti karėn.

NEW YORKAS. — Pasi
baigė pacifistų (taikos šali
ninkų) ^konferencija. Kon
ferencijoj didžiuma pasiro
dė buvus kairiaisiais pacifis
tais, t.y. tokiais, kurie yra 
visai priešingi karei, nežiū
rint kokia ji butų — užpuoli
mo ar apsigynimo.

Karė grūmoja šiai šaliai.
Santykiai Amerikos su Vokietija yra jau pertraukti^ 

Valanda labai rusti, kiekvieną dieną laukiama paskelbi
mo karės, jeigu šios šalies žmonės — piliečiai nepakelsi 
galingo protesto balso. Karės apskelbimas arba neap- 
skelbimas pilnai turi priklausyti žmonių valiai.

Seredos vakare ĮVYKS VIEŠAS DIDELIS SUSI- 
RINKIMAS ČERNAUSKO SVETAINĖJ, 1900 & Union 
Ave. šiame susirinkime kalbės advokatas K. Gugis ir J* 
Gubavičius.

Atsilankykite visi, kuriems tik rupi sulaikymas šios 
šalies nuo įsivėlimo pasaulio karės pragaran..

Pradžia 7.30 vai. vak. L. S. S. 37-ta Kuopa.

BALTIMORE DARBO 
FEDERACIJA NORI ARBITRĄ- 

CIJOS TEISMŲ IŠVENGIMUI 
STREIKŲ.

BALTIMORE, Md. — Besiar
tinant susivažiavimui federaci
jų valstijos Maryland ir District 
of Columbia, kurs įvyks balan
džio mėnesyje, rengiama yra 
rezoliucija, reikalaujanti, kad 
butų sutveria arbitracijos tary
ba, idant galėjus atiduoti jai 
rišti visus ginčus, ištinkan
čius tarpe samdytoju ir darbi
ninku. Federacijos viršininkai 
varosi, kad visi nesusipratimai 
tarpo darbininkų ir bosą butą 
sutaikomi be jokiu streikų.

Koresp.

200 ŠILKO AUDĖJŲ 
STREIKUOJA.

WILKES BARBE, Pa. — 200 
merginą. dirbančiu Hudson 
Salk Mill audinyčiose išėjo 
i streiką del lo, kad samdytojai 
atsisakė pakelti užmokestį 10 
nuošimčiu. vL

BALTIMORE DARBO FEDE
RACIJA ĮNEŠĖ BILIŲ Į VALS

TIJOS LEGISLATURĄ, REI
KALAUDAMA 8 VALANDŲ 

DARBO DIENOS MOTERIMS.

BALTIMORE, Md. - Aštuo
nis valandą darbo dienos Ma- c C

ryland valstijoj yra reikalauja
ma moterims. Rodos jau lai
kas butą ir visiems ■ kaip vy
rams, taip ir moterims — parei
kalauti 8 vai. darbo dienos. Bet 
ne visos darbininku organizaci
jos djrįst'.t to p a r e i k a 1 a u t i. 
nė vienos drabininkų organiza
cijos nedrįsta to pareikalauti.

Koresp.

RE NGIA VIETĄ BUVUSIAM 
ILLLINOIS VALSTIJOS 

GUBERNATORIUI.
WASHINGTONAS, vasario 28 

— Senatas priėmė bilių, kurs 
padidina apskričio teisėjų algas 
Columbia apskrity j nuo $6,(X)() 
metuose ant $10,000. Padidi
namą algų tiems teisėjams, 
kaip pranešama, reikalauta to
dėl, kad prez. Wilsonas, buk 
norįs paskirti tokiu teisėju bu
vusį Illinois valstijos guberna- 
toirų Dunne. Bet, girdi, val
džia negalinti Dunnc’ui pasiūly
ti teisėjo vietos, kol algos aps
kričių teisėjų yra tik $6,000 me
luose.

NENORI DUOTI PREZIDEN
TUI PILNOS VALIOS.

WASHINGTONAS, vasario 28
Senato ir atstovų buto narių 

tarpų vėl nebesusitaikoma kas 
link to, ar duoti prežidentui Wil
sonui pilną valią elgties kaip 
jis nužiūri, ar neduoti vokiečių 
submarinų kryzise.

Kongresas nori dabar vietoj 
neaprubežiuotos valios, tik įga
lioti Wilsona apginkluoti Ame
rikos laivus.

Pinigų $100,000,000, kurie yra 
reikalingi apginklavimui pirk- 
lybinių laivų, veikiausia bus pas
kirta.

LAIVAS LACONIA BUVO 
APGINKLUOTAS.

LONDONAS, vasario 28. — 
Paskandintasai milžiniškas ang
lų laivas Laconia buvo apgink* 
luotas dviem kanuolėm. Torpe
duotas tapo Laconia be perspė
jimo. Kaip praneša Amerikos 
konsulis Frost, esantis Cork’e, 
pirmutine vokiečių submarinos 
torpeda užgavo laivą Laconia 
10:30 vai. vakare, kuomet lai
vas plauke smarkumu 17 maz
gų valandoje, l'orpeda pataikė 
į mašinų skyrių. Laivas tuoj 
sustojo. Dvidešimčiai minučių 
praslinkus, kuomet gelbėjimo 
valtis lapo nuleistos, submraina 
paleido laivan antrą torpedą. 
Laivas paskendo 45 minutėms 
praslinkus po užgavimui pirmo
sios torpedos.

Submarinos nebuvo matyt. 
Bet kuomet buvo paleista ant
roj i torpeda, tai submari- 
na išsikėlė vandens paviršin ir 
josios oficierius pareikalavo 
Laconia laivo kapitono. Pas* 
k6i tuoj suhmarina pranyko po 
vandeniu.

NORI PAŠALINTI VON BETH- 
MANN-HOLLWEGĄ.

BERLINAS, vasario 28. — 
Admirolo Tirpitz’o partija, sa
koma, ruošiasi pradėti kampa
niją, kad privertus rezignuoti iš 
savo vietos Vokietijos kanclerį 
von Bethmann-Hollwegą.

'Fripitz ir jo šalininkai mano 
pradėti rengti įvairiose vietose 
prakalbas, kuriose bus kritikuo
jama kanclerio politika. Von 
Bethmann-Holhvego priešai 
stengsis be lo įgyti pritarimą vo
kiečių spaudos, prieš kurios ata
kas kancleris nieku budu nega
lėsiąs atsilaikyti.

LACONIA LAIVO PASKANDI
NIMAS — USUV. VALST. TEI

SIŲ LAUŽYMAS.”
WASH INGTONAS, vasario 

28. — Amerikos valdžia, būtent 
Wilsonas ir jo nunisteriai laivo 
Laconia paskandinime mato 
tiesioginį mindžiojimą Suvien. 
Valstijų teisių. Washingtono 
administracija mano, jog tas at
sitikimas vra užtektinai svar- 
bus, kad kongresas įgaliotų, ir 
tai kuogreičiausia, ją, valdžią, 
pilna galia veikli kas reikia, 
idant užkirtus kelią tolimes- 
nicm panašiem atsitikimam.

Valdžia sako, kad Laconia pa
skandinimas yra antras Lusita- 
nijos incidentas.

WASHINGTONAS, vasario 
28. — Senatan įnešta bilius, rei
kalaująs $100 pagelbos mėnesyj 
pačiai nesenai mirusio generolo 
Eunstono.
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kad neįvykdintų 
teismo.

no šalies visuomenę 
pačiuose

gana
siurbti nekaltų darbininkų krau-

A. FROMO trijų veiksmų drama 
Stato Scenoje

e N At t) j I K 1N O b, Chicago, III
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OuifOnill I ITflfli orRa,liz«eijos ir jų suvažiavimai

čių — Russkoje Slovo”, “Russ- 
kija-Viedomosti” bei “Rieč” be-

pie tų chaosų, km's dabar vieš
patauja Rusijoje. Bet, nežiu- 
rint to, kad vietoje tų žinių, 
kuriose buvo daugiau teisybės 
pasakyta, laikraščių špaltos puo-

galima susekti vienų i adomų ap- 1 
nepaju-

dintos
ir tais prie mo

loja kovai su nuslopinta šalies 
visuomene ir... savo kailio iš-

Nors aišku, kad nu

Juodaši uitis
kad užtikrinus sau vietelę busi
moje švaresnėje, negu dabar.

žinejo, ir iš durnos tribūnos “kė- 
!e aikštėn Rusijos valdžios dur
nelius.M

Miliukovas taipgi savo kadeti- 
škn kakarine “smerkė” Rusijos 
valdžių, žinoma, gyndamos kai
lį savo kadutiškos-biurokratiš- 

Miliukovas pasa-

morčjo ir augstindamas kų no
rėjo, bet ir ministerių pačios.

Biurokratija pamate, kad ša
lies visuomene sujudo'; pamate,

tuoti prieš galabinimų nekaltų 
žmonių ir pamate, kad... jau 
smarkiau ruošiamas pogromas

kalėdinių atostogų biurokratai 
dutną išvaikė, ketindami sušauk-

aiškino, kad netik valstybes du
rna, bet aplamai visuomeniškos

Amerikos Lietuvio Mokykla
Mokina Anglų kalbos

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirkly bos teisių 
Abclnos historijos 
Suv. VaJst. historijos 
Geografijos 
Pilietystės
Politinės ekonomijos 
Dailarašvstės

Mokinimo Valandos:
Nuo » ryte iki 5 vai. po pietg. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30

1360 Emerald Ave. Chicago.

aršiausi reakcionierių, L C

aber-komergerio t »
titulų ir priskaitė prie užrubeži-

(ii ininisterių pirmininko se- 
etorių Menesuvičių-Mam u-

piniėjaiičiu Rusijos priešams, 
nieku nenubaudė. Mat

pirm lakūnų

ri valdyti visuomenes išrinkti 
atstovai, kurie prieš tų visuome-

11 u i.

ša nes

cusieii

darbininku L

kurioje
lizdams.

lokiu tai pienai ir nuomones,

Žemietijų ir

visuomenę.”

uz-

rok ra tiška i valdžiai prisieina

Visiems žinoma, kad per am
žius Rusijos biurokratai vien 
siurbė žmonių kraujų ir tvėrė

visuomene il-

popovas,

susivazia-

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

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

9.
10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
D a r w i n ’« “ G a m t i š k a s Parinkimas. 
Wesmann’o Paveldėjimo teoriia.
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba” 
Atsakymas 1 L’ ar keliui.
Spencer’1’ * “Soaiin]is Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas

1840 S. HaM-l St.. TU

griauna, tad 4) išvaikyti vaisi, 
durnų, o jos suašukimų atidėti,

nors ištikimesniuose elementuo
se, dėlto duoti Lenkijai (!) sa-

teisiu etc.c

ko. projektai
Prolopopovo ir

j egiamas 
dabartiniai valdžiai nuslopini.

K. N. N.

MAISTO PARDAVINĖJI
MO BI LIUS NEW YORKO 
VALSTIJOS LEGISLATU- 

ROJE.

ALBANY, vasario 28. — 
Legislaturon — atstovų bu- 
tan ir senatan — įnešta bi-

tas, suteiks New Yorko mie-

maisto ir drabužių ir parda
vinėti tai be pelnų, t. y. tokia 
kaina, kokia pačiam miestui 
parduodamieji dalykai atsi
eina.

NUOŽMUS MŪŠIAI 
SOMME FRONTE.

BERLINAS, vasario 28—

takas ant vokiečių pozicijų 
tarp Ypres (Belgijoj) ir So
mme upės. Tik vienoj vie

ten.

VOKIETIJA ATLYGINS
HOLLANDIJAI Už PA
SKANDINTUS LAIVUS.

HAAGA, vasario 28. — 
Nors Vokietijos valdžia dar 
nepaskelbė jokių užreiški- 
mų ksslink paskandinimo 
keleto Hollandijos Jaivų, bet 
manoma, kad ji sutiks atly
ginti Hollandijai už padary
tus nuostolius.

$500,000 PAGELBOS TAR
NAVUSIEMS MEXIKOS 
PARUBEŽYJ MILICIO- 

NIERIAMS.

ST. PAUL, vasario 28. — 
Valstijos atstovų butas priė
mė bilių, kurs skiria <$500,000 
pagelbės milicionieriams, 
tarnavusiems Mexikos parų- 
bežyj.

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
GELEŽINKELIO NE

LAIMĖJE.
ALTOONA, vasario 28.— 

Devyniolika pasažierių ir 
negras patarnautojas užmu
šta vakar geležinkelio nelai
mėje, susidūrus prie Mount 
Union pasažieriniam trau
kiniui su tavoriniu.

$5 Spacialiai $$
šis apgarsinimas yra geras už $5.0< 
del bile kurso imamo šiame menes 

syje Musų Mokykloje.
>

ntiKinimur padar> 
«iunv» •’•ūmo* •»»

Vln. lUntlK iKIBlMUm.

/eriHuniuB kirpimo- 
(vtiiRninir ir niuvimo «kj 

<. ne •uteikHin 
r»iktiAk< patyrimu kuo 

jųf mokyaitėa

<*K VieCiMU 
jamaty 
Mle Ir 

i di«n% ir vakarai* ir eautl aixoialilka 
i/ta kHinH laik<* lio mėneaio

*«tr«no» įtarumu* pairai <Jų*ų mitra 
ha. «rb» dydlio. <1 bil* madų knygoR 

. naikintam* 

4ANTER DESIGNING SCHOOI 
■» n a'Mki tCK a princ>0ada» 

« Salle ai. Kaiubarva

bit

“kotelamara’S 50,000 Knygų NORTH SIDES DISTRIKTO

M. O. Valasko Laidos
LONDONAS, vas. 28. — 

Grafas Curzon, Anglijos ka
res tarybos narys, paskelbė, 
kad anglai dar tebeveja tur
kus, besitraukiančius nuo 
Kut-EL Ainara (Mesopota-1 
mijoj). Jau keletas tūksta
nčių turkų pateko j anglų ra
nkas.

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba

Baisumas Dievo Rustybi-s
Galileo Galilėjus
Is Gyvenimo Bemokslio
Negyvėlės Meilė

DRAMOS
Gadynės Žaizdos
Svetimas Dievas
Saliamono Sapnas -
Vagįs.............................................

.10

.10

.15

.15

.10

.15

arenge

ILIUSTRUOTAS

PRAKALBAS
VENGRIJOS LAIK
RAŠČIAI UŽSIDARO.

BUDAPEST, vasario 28. 
—Delei stokos popieros už 
dienos kitos sustos ėję visi 
Vengrijos laikraščiai.

TOKYO. — Pranešama, 
kad Indijos vandenyne atsi
radęs koks tai apginkluotas 
laivas, kurs medžioja van
denynu plaukiojančius pirk-

JUOS.

ST. PAUL, vasario 28. — 
John Doe ir keletas kitų vy
rų areštuota. Kaltinami jie 
pavogimu 100 svarų bulvių 
iš Frank Walter’io.

INDIANOPOLIS, vasario 
28. — Frank Stader nušovė 
tris savo vaikus ir paskui 
patsai nusižudė.

VOKIEČIAI VENGIA SKAN
DINTI AMERIKIEČIV 

LAIVUS.

B( )B DE A V X, Era 1i c i j a

os pasažierinis laivas
.-cans. Laivo kapiton

iew Or-
Allen

nū kas nors iš jo komandos ne-

/ Manoma, kittf vokiečiu subirta

merikos laivų.

.UOKAI
Bus jam!

Ražienų: Tavo, kaimynėle,
vyras tai tik šaunus žmogus. 
Vakar mačiau kaip viena jauna

kažinkoks vyras. Jis kai žaibas 
šoko skersai gatvę ir ta mote-

man tas nevvdo-vlauk, pareis
nas namo! Kai svetimoms tai

atrodžius jam kai <’ali Čaplinas!

Nikis

klausia motina.

tūliu!

Stačiokas.

Politikierius (užpundijęs bal-

Balsuot.:
rus! Perm

Suraminimas.

mėsininkui): — Apgavike! Ko
kias čia man dešriukes davei? 
Kai tik vienų perpjoviau, tai to
kia smarvė mušė į nosį...

Mėsininkas: <— Na, bundžiu- 
viene, kasgi tokias mažytes deš
ra i tęs plausto ? Jas reikia tie
siai į burnų dėti.

I) ALNOS
Apgailestavimo Balsai
Dainos Vasaros Gražybių
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir

Giesmės- -
Vabalo ikonų Dainos
Siektų Malonės arba Majuvka

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata ir Kultiną.
Teisingos Paslaptis

VISOKIOS KNYGOS

Bukite Tobuli
Kultūriški Piešiniai
Vadas Prie Moterystės
Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos ir angliškos kaibų
Morališkas Kabalas arba Burtų

Knyga ....
Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. Perkupčiams 
didelis nuošimtis. Katalogai 

siunčiami dykai.
M.G.VALASKAS

349 Kensington Ave. Chicago, III.

.30

.10

ji

.15

)

i)

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, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atmintį, prastų regėjimų, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose., gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, 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 
siljmiimo, jus neturite gaišinti 

■ laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 

, gabumus ant savp speciališkų7z 
mo ir stengiuos išgydyti visas ? 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš- į 

gydyti. Mano mokslas ir pa- [ 
tyrimas padengia laiką dange- | 
lio metų, gydyme vyriškų Ii- Į 
gn, kurios suteikia man daug 
pirmybės. j

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yia tas, kad juo įgysite 
tikrą medikališkų 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 I 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias j 
darodynias. Kuomet dėkingas I 
ligonis sakys jums, kad aš jį I 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš I 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę I 
vyrai, imkite naują viltį, atei- | 
kite ir pasisakykite savo ligas. I 
Pasitarimas dvkai. Valandos: į 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d. i

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

Geriausia Sokiy Mokykla
CHICAGOJE

j vienintelę Šokių Mokyklų. Visi AoAteik
kini mokinama buHr: naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
tr one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį Šokini. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpų laiką 
Šokti. Šokini atsibuna kas panedėlj ir ket
vergi), 7:45 vęl. vakare. Muzika po vadovyste 
T. Bernatovicz.
PROF. J. SLAZA8 IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chcrnausko Svet., 1900 S. Union »▼. 
kninpns 19-tos gntv. Chicago. Tel. Canal 3922.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisynio 

dantų. Mes vartojame geriausių 
auksų ir padarysime jums darbų už 
maža kainų.

TWIN CITY DENTISTS . 
virš E. arid W. Clbthing Store, 

SIOUX CITY, IA.

“NAUJIENAS.”
SKAITYK IR PLATINK

PROGRAMŲ
Kalbės A. M0NTV1DAS (ANTONOVAS)

Sukatoje, Kovo-March 3,1917
PROSPECT BLDG.

Šitą vakarą rengia Naujienų Bendrovės North Sides 
distrikto šėrininkai del artimesnio susipažinimo su 
“Naujienų” skaitytojais ir del geresnio to dienraščio pra
platinimo. O kad užganėdinus atsilankiusius, pakvietėm 
gabų kalbėtoją, kurio kalba bus iliustruota, 
deklamacijų, dainų ii’ muzikos. Beto, gausi

dermano, jums gerai pažįstamo lietuvio, žodžiu, bus 
puikiausia proga praleidimui linksmai ir naudingai g 
vėnios vakaro. Atsiveskite ir savo draugus.

Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

‘Palocius Ežero Dugne į
A FROMO iriin veiksmu rlrnmn i

Ned, Kovo-March 4 d., 1917
Pradžia lygiai 4 vai. vak. I
Gęrbiamosias ir Gerbiamieji !

Pastatymui šio veikalo yra pakviesti geriausi

ni'ninkes-lošėjas sumokinti dainų vra pakviesta po 
ni GUGIENĖ. Režisieriauja M‘. DUNDULIENĖ.

Baisiai Gražus ir Dzivnas Vakarėlis
Rengia L. J. D. M. DRAUGYSTĖ

Nedelioj, Kovo-March 4 d., 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 22 42 W. 23rd Place. Chicago.

Programas prasidės 6:30 vai.Svetainė atsidarys 5-tų vai

gaiš, monologais ir įvairiais dzūkiškais juokais ir žaismėmis.

Progresyve Lietuvių

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumą. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresų.
A. K ART AN AS, 

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S. Halsted St. Chicago, Ill 

Tel. Drover 8118.

LIETUVIS K A

i APTIEKA
Hutataku recepto* aa didžiausia atyda» 
■ eiiurint, ar tie receptai Lietu to« ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie

tuviai* aptiek* Bostone ir Maaaacha- 
setta valstijoj. Gyduolių galit tani ko
kio* tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, o ai pridė
siu per eapres*.

K. Sidlauskis
AptiekoriuB ir navininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.
5CC5COX3CCTXXS

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. llgaudo.
TURINYS:

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

Kaina 15c.
NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St Chicago, Ill
u



NAUJI E NO SlChicago, IH

um
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Extra Pranešimas

ROCKFORD Telefonas Canal >717

Akušerka

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

1840 S. Halsted St

25f 
75*

aisras 
tūboj.

ei u.

i ugpmcio 
M. Jono 
1.000 rili).
10 (L. 1910

anglų ir lietuvių 
reikalavimus išlai-

FRANKFORT HFJG1

j n; m pi i priimtas jau n 
. lietinis, stojo dirbt

> apie valandą laiko, p 
kito šalia dirbančio Ii

dviem mažom 
gė ant vietos.
dukrele apdegi 
g t i lauk.

bet no
rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
lis aukavo 
aro $7.5.80 
\nlrii alsi

HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antrų lubų.

nepatinka, 
pažymėję, 
lik savo

priminęs 
lis!u ir 4
rie buk
Tautos

Namų Ofisas:
3323 SO. HALSTED ST

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PcnnsyIvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau- 

gimdymo. Uždyką duodu rodą 
mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, rn- 
lenkiškai ir slavokiškai.

m u ir pro tesiu 
kitam okeanui 1

suprasti šios
loins, įogei liau

Tšliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas. Tikėjimą 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klau

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

paminėsiu Kada i 
ra pasiuntęs L. š 

štai. Gruodžio 
nusiusta 1.1 00 nil

Toji knygt 
kalbose, pagal 
kvmui kvotimo

Paternalizmas, 
Visiška Lygybė, Privatiška 
— vėjo gaudytojai, Praktiš- 
simu.

• ardu mes
Skunda ra sėt t c
!ai SLA. 100 kuopos susirinki
• imi ir valdybai, lodei ir pūva 
dinome skundiku.

e

M. Kasparaitis ginasi, joge 
jis nereikalavęs centro raštinio 
ko leidimo tverti naują kuopą

Vasario 22 d. ištiko didele ne 
laimė viena lietusių (sulenkėju 
šią) šeimyną Didikus. Bu 

Ą ta ip. 1 *a t s Du I i kas k u rda

umasciai pelių 
j ie taip agiluoj 
kenčia ju sail

•ju Dr. Bielskis 
lietiniu belaisviu & » 
kalingumą jiems

musu žmones įs
liuoki t

irmiją . Kurios liks 
okėli mėnesines duo 
c i r daugiau šulu

1./.) J.2.) uz io vai 
ieną, bet dažnai loremu 
u periu tenden tai tiesio* 
os pavartoja. Darbda

Vasario 25 d. atsibuvo prieš- 
molinis susirinkimas Lietuvoj- 
Balso Draugijos. Buvo renka
ma nauja valdyba 1917 metams 
Draugams ir draugėms. kurii 

pirmininku Ioj 
irsios pirmūnes draugijos. ta 
u širdingą ačiū.
Tai vienintelė laisva pirmei- 

'* draugija. neskaitant SLA

41. p. Mar. 
klaidas, ku- 

pskusdamas S. 
L. A. 100 kuopą SLA. centro 
raštininkui už nutarimą prisi
dėti prie L. Broliu Draugijos 
rengiamu prakalbu kun. M. X.

run. del pastatymo moKslames 
kur butu mokinama amalo po 
ra desėtku mokiniu; jis nesky
rė po .5.000 rub. mokyklos in tai-

Moteris vos spėjo p; 
žą kūdikį ir išbėgti 
(ii dar du kūdikiu 
mergaitė ir 7 m. barniui

kuopos 
a klausdamas kame da
bot paklausęs vieno Kas- 

iraičio siuntė iš svetimos kuo-

Miesto Ofisas: 
12? H. DEARBORN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

neatpiese j
nelaimėjo.

Vadinasi
siu bildu nušluosti

isasanax leiaus vardu į \ mini 
Bielin iu Mokslo Draugijai. An
tras similinvs. $1.500. išsiųsta • t
Vilniun liepos 7 d., 1915 m. p.

moteris su kūdikiu 
būtyje. Manoma, 
sveiksianti. Liudu;
bus jos likim

Tai vis

l u urs ta u l isKas ka rcia mum 
kas” syki užsimanė paskelbt sa 
vo kostumeriams... kare, l ik it

visokiose ligose moterims 
no m s. 
siškai

lies : tvrasa \ ienoj c. * 
stotis antroje pusėje j 
vagiliai turėjo drąsos

► rolių draugija :
1 oi i a i1. M. Kaspa ra i I is sa ko 

ad sumanymui prisidėti jirit 
rakalbų buvo priešinga vir; 
x idešimI nariu. Tai nesvarbu c

butui buvę priešingu 
i. kad didžiuma bal

ūmo
ir j>amoka kitiems.
h reikia bu t i alsais

12th St. Te! Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 121 h St., arti 
St. Lou is Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

nieriiis-siipcrintendcntas ir p 
leda bjauriausiais žodžiais e

Ii ir stumdyti ji. Darbiniai

ko. kad tenai prirašyta daug’ ne 
teisingu užsipuldinėjimu ant ji 
ir centro sekretoriaus. Klau

nei lai papeš 
res|)oiidenci ją 

ingo nr. K) tūlas rašo 
irv mirsi

sias. iivveniojų jame pre 
loma apie 80,000, Lietiniu 
800 šeinis nu. O or; * 4
žo 1 \nai (ir smėlis

ims Kaipo siena žiauriausiu 
impanijįj. N 
Izia darbiniai

x įleisio vardu. <) 
pasiusta balandžio 
m. M. Januškevičiaus 

nurodymu. per 
juos “(Jobai”. kuri šelpia I 
lietinius. Kitas siuntinys 
077. išsiųstą Retrogradai! (20 d. 
gegužės 1910 m.) Dūmos asto- 
vo Pr. Keinio vardu. Dar $5,000 
išsiųsta Vilniun gegužės 29 d. 
1910 m. M. Biržiškos. Vili •i šio i r 
Saulio vardais. Paskutinis siun
tinys (28,000 markiu) Jono Vi
leišio ir J. siaulio vardins po 
14.000 markiu kiek vienam. A.

Dabar, manau, bus aišku, 
kad Dr. J. J. Bielskis arba kly
do arba veidmainiavo kalbėda- 

nesiuntimus.” 
nepakenčiamas fon- 

pleciaus už 17,000

Kasjiaraieio. Kas saiiKc exlr; 
sirinkima, ir driko?..

Mes, J. Balčailis ir Ji 
Miškinis, matydami kuopoj 
susi|)ratimus nutarėme ali 
kyli iš 100 kuopos komiteto ir 
.eikli jiavieniai Mockaus pra- 
kalbų rengime, prisidėdami prie 
Lietuvos Broliu draugijos. Tam 
tikslui ir šaukėme susirinkimą 4

SLA. 100 kuopa, sausio 0 d., 
laikytame susirinkime neberin
ko kilo komiteto ii’ nutarė ne
prisidėti prii 
rengiamu pi

Mes išnešėme rezoliuciją pra 
nešdami centrui ir kitiems drau
gams nesusipratimų jiriežaslis 
Samsio 0 d. extra susirinkime 
reikalavome M. Kasparaičio: ai 
jis sutiks atšaukti per laikrašti

litis, kaip lape, nu 
<vdamas. jogei e\ 

Ira susirinkimas bu\o šaukta 
del to, kad neminėti kuopos vai 
dą rengiant Mockui prakalba^ 
Taip. Bet mes klausiame M

ii('|)rasizen- 
Kokią “|)ar- 

ntliko, tokiu 
|>a vadinome, 

nedaxes žinoti

šiame .XI. Kasparan 
mato tuos neteisiu 
Iinėjimus ant

liaus? Ar k;

svirnu anl minėto |)lc 
|>at neskx rc į>o 3.100 
kymo minėtos mol 
turės naudos apie 30 mokiniu 
kuomet tuo jiačiu laiku tuks 
tauriai miršta badu. Gal del 
to Dr. Bielskis teikėsi apkalbėl 
Lietux os Šel|)i mo Fondą ?

V a sari o 22 d. ištiko 
lietuvio Jokūbo Dūlei 
J. Dul. atsikėlė pakurti pi 
Pasiėmęs pilną galioną gezo 
pįlė į jiečiu. Bepilant gazolinas 

pasipylė šluboje 
J. Dulekas su 
dukrelėm sudė

jo |)ali su \ iena

m perseKio)imas tiesiog nepa- 
( nčiamas. Ten t;iip prižiūri ir 
aboja darbininkus, kad ir sax o 
■ikalui negali atsitraukt.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilieti

ma
pakeldami priespaud 
naudotojus.

Nors veikalas vra sutaisytas lošimui <
bet perskaityti ji yra taip svarbu ir inte 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdi, del 
ko ivvksta sukilimai, v •

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1810 S. Halsted Street, Chicago, Ill

žmogų ištirti visu l;n? Ar 
iii užsipuolimus? Tolinus 
riruilis skuito nelcisvbc.

“AUDĖJAI
Penkių veiksmu drama. Kaina 50c. C-
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji- 
)arodo, kai]) Vokietijos audėjai, Debe

savo iš*

pj \ cr- 
es;imc ir Ką jie nori, tą d;i- 

irbininku. I );i rbiniukiii 
:. s i p r i t ši 111 boso ”ger;im 
\ ien todėl. 1

irpriimln kilo.
\ciu d;irbd;i\io

i; i u s 11 s i j 11 < ’ i 111. s 11 -
> guli d;ir sunkinu

•'i. iv; i s p; i r< 11 c i u i 
<um mes jo yj);itą 
'i rd i, jis ne.sk lindi 
);i i eiga n 11 ikes. Mums 4 4
los, kud mes neikiel 
»em jirieš teisybe.

tėčiu lis 
ipiĮoms įsvurė kun. Ambro- 
i ir g;i\o kitą kunigą. Bet 
įpijonis ntTibai duosims. ()

mas žmoniu nuo - aukavimo c
Kad pataisius tą klaidą ir kai

-u lt Kęs pirslo. kaime, 
prit sininkas nenorėjo elgtis
1 x g i 11; m I. ‘ ’ t e 111 o n a i
kando \ isai. Pušku

s |X‘C1U neaHargiai 
ošinu. BekmTml 
i^iu galionu ”kt n

u i builo. o agiluo|a. įsel 
ie ma lo tume sau nauda.

Darbininkai, jums neiš 
m t i įu įrankiais.

1900
W. KASPAR

prezidentas
OTTO KASPAR

vice-prezi (lentas
WILLIAM GETTING

prez. Getting Bros
CHARLES KRUPKA

vice-prezidentas
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

- KAPITALAS _____

ską, kurį 212 kuopos pirmsedis 
H. Labanauckas, atsivežė ir jier- 

.A. 190 kuojios susirin- 
irį jam pasiuntė Slri- 
l'en pat jis (Strimaitis) 

kuopos nega
iš mažiau kaip 15 

lariu. Jei Kas|);i rail is apie lai 
)amir.šole, paklauskit tu nariu, 

susirinki-

Gary, kadangi ‘‘Nau
jienose jau daug kartu rašiau 
tai apie (’urbus ir uždarbius, tai 
abclnai aj)ic pragyvenimo bran
guma ir lt. Visa, ka ten rašiau, 
|)ilnai teisinga. Lodei nei neap
simoka kartoti tai: skaitytojai, 
tikiu, dar gerai jiamcna. Čia lik 
noriu persergėti, kad ajisižiurė- 
lumčti' ir neklausvlumėt viso- * 4
kili mekleriu. Jie juk nori tik 
Gymo trustui |)ra|)erčiu įstaty

tame. kad 
turėtu, už- 4
šalti ir ba-

socia- 
laulininkii fondą”, ku- 4 C
mažiau auką surinkę nei 
fondas. Girdi, juo su
aukos esančios jiasius- 

badaiijanlicins į Lietuvą. 
$7,000 esą Jautos I'ondo 

Ir tuos, girdi, tuojau pa- 
a Smetonos 

fondus

V. F. MASU E K 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHF.L
sekr. Tin k Mnfg Co

OTTO Kt BIN 
Wilce Co. inez. Afl«»

[Brewing Co

p.i\cilsOns Ircrio. antro ir 
iniit sukaktuvių aj)\aikš- 
l’.i ir Žemaites pasitikimo 
ziiinmojo musu rašėjo — 
krci|)kitės antrašu:

saxo skunda, ar siusti rezoliuci- 4 4
;a Į “Tėvynę.” M. Kasparaitis 
nesutiko atšaukti savo skundo. 
Taigi ta|)o nubalsuota siusti re
zoliucija i “Tėxxnę.” l ai ir bu- 

laukus aj)ie 
“Tėvynėj” 

nrpasi rodė.

laikraščiai pcrsci
žolinu reikia a|)
Laikas ir Įiaticms susijirasti.

Nepaimamas V e r d u n as

Lesias: žmones zina is laiKras- C 4
čiu, kiek jie yra jiasiuntę arba 
visai nesiuntė. Turbūt jis turė
jo omenyj kunigu “Draugą’’, ku
ris yra rašęs, kad ►“socialistą 
fondas” (suj)rask, Lietuvos šel
pimo frondas) nesiunčia surin 
ktu pinigų badaujantiems į 
Lietuvą
Bielskis yra suklaidintas 
tyčia klaidina žmones.

muku pasižymėjimai visus 
\ ietos heliix ius jiristalo sxelim- 
Kiuciams tiesiog nejiakenčiamo-

ATIDARYKITE TAUPYMO
saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 
ii' taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALFNTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. Orn'E 

vice-prez. Nut. Cit\’ Bank 
GEO. C. WILCE

Ice Co. vice-prez. T.
JOZEE SIKYTA 

kasi orius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

RUSSIAN 
TURKISH

WITH SĄL
A-.'A .S . .

Vasario 21 d». \ ietos socialistai 
surengė didelį protesto prieš ka
rę susirinkimą. Kalbėjo d. Sey
mour Stedman is ('.hieagos. La
bai aiškiai išrodinėjo. delko ki- 
ki karės ir kam jos nesą naudos. 
Toliau kalbėtojas aiškino, bu
leli t ką gero gali tikėt ii s sms ša
lies darbininkai is karės su \ o- 
kietija ir tt. šimtus tuksiančių 
koliekų ir tiek pat užmuštais. 
Tai to Amerikos darbo žmonės 
gali laimėti iš karės. Kartkartė
mis kalbėtojo žodžius pertraukė 
griausmingi 
Kalba tęsėsi 
Baigiant savo

susirinkusiųjų: “kurie 
nenorite karės atsistokite”' 
Vienu akimirksniu \isi svetai
nėje esantis bu\o anl kojų. 
Nesirado nei šieno, kuris butu 
parodęs norą kariauti už šios ša
lies kapitalistų jalu 
vienbalsiai jiriimta |)i 
zoliucija ir pasiųst

Viena saugiausiųjų Bankų
SĄSKAITA CHICAGGJE.

Žodžiu. (Hiry tikrai atxaiz 
musų numylėtą Lietuvi), 
gi. broliai lietusiai, nelaukit 
ko. lik važiuokit greitai 
i Gary, Ind. biznio užsidė 
tu... (iirdi. bažnytėlė statom 
todėl negražu butu, kad kokii * 4
žydą i užim I ų s ietas j)rie-])a 
bažnyčios... Ir taij) toliau tęsia 
si gyrimų ir smerkimų litanija 

Aš betgi šiuo tarini neberašv

uk nebuso duotas sumansmas 
aksiesl kun. Mockų su ĮH'akal- 

)iisi) duotas 
o nubalsuo-

ra|)i ja. Mat kun. Ambrozaiėiui 
paMiiarbasus, pasyko nors įki- 
s i rsut i n iai suorganizuoti |)ar;i|)i- 
jonus ir nustatvl busimos baž
mams kaina

Vasario 21 d. vfb’tos klerika
lai surengė prakalbas. Kalbėjo 
Dr. J. J. Bielskis. Prakalbos te
ma: nuo karės nukentėję lictu- 

ir Lietuva. Prakalbu, gidi- 
sakyli. buso įsjMidinga, bet 
tiems žmonelėms, kur nes

kaito laikraščiu. Kurie aj)ic ta’ 
yra Įialyrę iš laikraščių, tiems 
ji neindomi buso klausytis. Tik 
liek inilomu. kad jis daug nuo
sakiau kalba kaip kili klerikalų 
“kajbelojaii”. kurių 
jas net apie tuziną, 
kie Bačkai, Sutkui 
'Tutkui apie juos nėra kas ii 
kalbėli... Dr. J. J. Bielski nega
lima priskailyti į> 
“kalbėtoiu.” » 4

Pertraukoje buso renkama 
aukos nukentėjusioms del kares 
licluxiams. Auku surinkta 4
£50.80. Kadangi ir kun. Ambra- 

00 lai s i so |)a-



Chicago, Bl

Apžvalga Dienos Ko

renkamos

I Redakcijos Straipsniai

me

NU AIŠKINO

Badaujančių 
demonstracija

“ Ginkluotas 
neutralitetas

jie amzi
> socialis

tamsta 
ir paga- 
adreso.

“Laiš-

“ Vienybė L.” parašė kuri
ozišką (keistą ir juokingą)

redaktoriaus protas nepajie 
gia to skirtumo suprasti, ’

BEREIKALINGA 
BAIME.

natoriaus ir šit 
kad jisai steng

dažnai tvirtintų priešingą 
dalyką. Tie privatinės nuo
savybės naikintojai yra ar
ba geri buržujai arba buržu
azijos klest] atmatos, bet ne 
socialistai.

Socialistai ir 
pacifistai.

one
.. $5.00
..$3.00

.. $1.75 

.. $6.00 

.. $7.00

CIŲ 
naši karei 
daugelis

bet jau ly
čius paleistuvystes namus 
pripažinsi te neprivatišku

mintingiau, jeigu del talkos 
jie išsižadėtų savo klesinės 
pozicijos.

Valstvbiu susikirtimai at-

Socialistai priešinasi ka 
rei todėl, kad, jų nuomone 
karė yra pragaištinga visuo 
menei ir pirmoje eilėje — 
darbininkų klesai. 0 pacifi

Wilsonas, pagal 
ambasadoriaus 

inteik^s Anglijos

kuomet pakilo 
šalyse, kuo- 
darbininku

NAUJIENOS
Littaamm Daily Nfewg

jie visai nesle
Keleivis’

iries maisto oran- 
Po to demonstrantai 

pa m a t y t g u be r n a t o-

1J0S 
avęs apie tai 
bet tenai jau

vertę; socialistai 
kad visuomenei bus

Mes kartą 
ietoje, kad so- 
net pereitame 

šimtmetyje mate tokių nau
dingų karių galimybę ir tą 
savo nuomonę plačiai skelbė, 

no, kad ir atei- 
atsitiki- 

jiems pr,išeitų 
(jeigu, pa v.

Wilsonas užvakar ėjo j 
ongresa ir prašė duoti jam 
alios apginkluot Amerikos 
ivklybinius laivus ir pavar- 
)t kitokius įrankius šios ša- 

ipgy- • • • ūsai

tyje gali but tokių
mų, kuomet
stoti už kare
darbininkų klesa kurioje ša
lyje paimtų valdžią į savo 
rankas, o kitos valstybės už
pultų ant jos).

Bet šioje valandoje socia-

Ji dar kolkas 
“V. L.”, kaipo 
laikraštis, nė

savo 
paj ieškojimą 
Lietuvos”, t;

“Tėvynės” Re-
Rttdkattskę, 

New York, N.

J. Dubiai, Racine. — Geriau 
rusinėk tamsta šiaip žinučių iš 
vietos lietuvių judėjimo. Eilu
tės netinka.

eina ir praeina, bet darbi
ninkų klesos kova už savo 
laisvę nepalsiliaus toliai, kol 
gyvuos kapitalizmas.

Pirmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
įuMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc

Kasdien, išskiriant nedėldienius

kas reikalas.
Šimtus panašių pavyz

džių galima privesti, bet 
jie visi parodys tik vieną, 
kad visi žmogaus reikalai, 
visi jo darbai yra kartu 
vieši ir kartu privatiški, 
ir kaipo apie tokius gali
ma kalbėti. Pas žmones 
grynai privatiškų reikalų 
nėra; juos išrado tik silp
no budo žmonės.

Visa bėda tik tame, kad 
vienas žmogus nemoka 
paguodoti kito žmogaus 
darbus ir reikalus, kito 
žmogaus visuomeninį vei
kimą. Visa bėda, kad vie
ni žmonės su purvinais de
batais bando įsilipti į ki
to žmogaus švariausius 
darbus. Išnaikykime lai
piojimą su purvinais deba
tais po kito šventinydią ir 
pamatysime, kaip neturės 
jokios prasmės privatiš- 
kieji reikalai.
Logiškai tęsiant tuos išva

džiojimus toliau, išeitų, kad 
su švariais batais laipiot po 
kito šventinydią yra leista. 
Bet aišku, kad “V. L.” reda
ktorius su tuo nesutiks. O 
jeigu jisai pripažins “šven- 
tinyčią”, į kurią nevalia sve
timam lipt kadir švariau
siais batais, tai jisai sumuš 
visus savo argumentus.

Ir žinia juk, kad tasai lai
kraštis prieštarauja dabar 
pats sau. Ar čia senai jisai 
plačiai prirodinėjo, kad ti- 
kėjimas turįs but pripąžin-

* W 'f %:

Rodos nieko nėra priva- 
tiškesnio, kaip tingėjimas 
noriu dirbu, noriu — ne. 
Na, ir kas kam darbo, jei 
žmogus namie parėjęs iš 
darbo ar sau ramiai atsi
gula ir miega, ar knygą 
skaito. Bet ir tai nepri- 
vatiškas to žmogaus rei
kalas. Jei daug tautoje y- 
ra tokių tinginių, tai tau
ta pasilieka tamsi, netur
tinga, užsilikusi. Jei vie
šas reikalai kad tauta ne
būtų užsilikusi, tai nega
li'but privatiškų reikalu ir 
tingėjimas kiekvieno pa
skiro žmogaus.

Žmogus gali turėti gra
žius, čystus drabužius, ga
li dėvėti ir suplyšusius ar 
nešvarius. Juk negalima 
tai sakyti, kad privatiš-

Socialistai atstovauja dar
bininkų klesą, o šitai klesai, 
kaip minėjome, karės dabar
tinėje gadynėje neša di
džiausią pragaištį; todėl da
rbininkai ne tiktai pritaria 
socialistų agitacijai už tai
ką, bet jie nuolatos palieka 
tąja jiega, kuri — didesniam 
ar mažesniam laipsnyje — 
stovi skersai kelio karės ša
lininkams. Kada karė iški
la, pacifistai nebeturi ką pa
statyt prieš ją, kaip tik žo
džius. O socialistai (kurie 
neužmiršta savo idėjos), net 
ir karės audrai atėjus, visuo
met gali pasitikėt bent da
lies darbininkų parėmimu. 
Juo karė labiau spaudžia ša
lį, tuo didesnis darbininkų 
skaičius ima priešinties ka
rei ir tuo labiau stiprėja so
cialistų kova prieš ją.

Beto, tikrai pasekmingas 
taikos darbas susideda ne 
tiek iš agitacijos prieš karę, 
kiek iš kovos prieš tą politi
ką, kuri veda prie karių. 
Šiandie visų šalių politika 
eina toje pakraipoje, nes ją 
diktuoja tam tikri kapitalis
tų reikalai. Socialistai nuo
latos veda kovą prieš tą po
litiką, kadangi jie gina dar
bininkų reikalus, kurie yra 
nesutaikomi su užkariavi
mais, tautų pavergimais ir 
militarizmu. Socialistai, pa
galios, kovoja už panaikini
mą dabartinės, kares gim
dančios, tvarkos. O buržu
aziniai pacifistai, kurie ne
atmeta šių dienų tvarkos, 
gali minėtajai politikai prie
šinties tiktai išdalies. Tam 
tikrais žvilgsniais jie tą po
litiką net paremia.

Pacifistai nori, kad vieto
je karės žmonijoje butų su
tikimas. Tą savo reikalavi
mą jie geistų jau šiandie į- 
vykdinti ne tiktai tarpe val
stybių, bet ir viduje kiekvie
nos šalies. Jie todėl labai 
neprielankiai žiuri ir į dar
bininkų kovą su kapitalistų 
klesa. Bet tos kovos truk
dymas reiškia juk silpnini
mą tos spėkos, kuri tvirčiau
siai priešinasi karėms.

Taika del taikos ,vadina
si, yra net ir pavojingas da
lykas pačiam taikos judėji
mui. Darbininkai niekuomet 
neprivalo užmiršti, kad ko
va prieš karę tuo bus pasek- 
mingesnė, juo griežčiau jie 
kariaus už savo klesos rei
kalus. Reikia priešinties 
karei tarpe tautų, o ne karei 
(kovai ) tarpe klesų.

O iš to išeina, kad darbi
ninkai negali savo taikos ju
dėjimą pastatyt po buržua
zinių pacifistų vadovavimu. 
Darbininkų judėjimas turi 
but savarankis net ir tada, 
kada tam tikro tikslo atsie- 
kimui jisai naudojasi dalies 
buržuazijos talka. Darbi
ninkai butų neišmintingi,

karę. Jie yra įsitikinę, kad 
prie tų sąlygų, kurios šian
die viešpatauja pasaulyje, 
karė neša pragaištį žmo
nėms. Tokios sąlygos atsi
rado jau daug metų atgal,— 
kuomet, būtent, tarptauti
niai susinešimai tarpe atski
rų šalių pasidarė tankesni ir 
artimesni 
kultūros stovis 
met sustiprėjo 
judėjimas ir kuomet valdžia 
atskirose valstybėse pateko 
į atkaklių proletariato prie- 

Esant šitoms 
alima laikyties

mų, kad mes nenorim pro
testuoti prieš karę. Mes 
protestuojame prieš ją ir 
raginam visus protestuot, 
tik protesto rezoliucijose, 
kurios siunčiamos i Wa- 
shingtoną arba į anglų lai
kraščius, nereikia minėti, 
kokios tautos žmonės pro
testuoja. Vietoj sakyti: 
“mes, lietuviai,” galima 
pasakyti: “mes, tokio ir 
tokio miesto gyventojai 
arba piliečiai.” Tai bus 
daug atsargiau ir rezoliu
cija' turės daugiau svar-

Pripažinimas kokio-nors 
“griežto” principo dar nerei
škia griežto jo pildymo. Pri
ncipui reikia turėt tvirtesnį 
pamatą, negu sakiniai iš “ra
što švento” arba iš kokios ki
tos knygos, kad jisai suteik
tų tvirtumo savo pasekė
jams. Pacifistams to pama
to trūksta, o socialistai jį 
turi.

“Keleivyje” skaitome:
R o d o s, “ La i s v ė j ” t i 1 p o 

priimta vienoj vietoj pro
testo rezoliucija, kur sa
koma stačiai: “Mes, lietu
viai, protestuojame prieš 
Wilsono žingsnį” ir tt.

Šitokia rezoliucija gali 
padaryti lietuviams dau
giau blogo, negu gero. Vai 
džia gali padaryti iš to iš
vedima, kad lietuviai yra 
pavojingas Amerikai ele
mentas ir gali pradėt mus 
persekiot. Daugelis gali 
netekti darbų, o kilus ka
rei gali uždraust lietu
viams laikyti prakalbas, 
susirinkimus, gali suvar
žyti visą musų gyvenimą. 
Su vokiečiais jau ir dabar 
pradedama taip elgties...

Pradėjus patriotizmui 
siausti, lietuviai galėtų 
daug nukentėti, jeigu sa
vo protestais sudarysim 
tarp amerikonų nuomonę, 
kad mes esam priešingi jų 
patriotizmui. Netik val
džia galėtų mus suvaržyt, 
netik iš darbų kapitalistai 
galėtų mus išvaryt, bet ne 
vienoj vietoj ir musų gy
vybei galėtų but pavojus. 
Juk nereikia užmiršti, kad 
ir ramybės metu ameriko
nai nemaža žmonių nutin- • * čiuoja; O /užsidegę patri
otizmu žmonės juk j žvė- 
rius pavirsta.

tas privatiniu daiktu ir kad' 
apie jį net nepadoru esą ta
šyt laikraštyje? Beto, at
metęs privatinius reikalus, 
ką jisai darytų su privatine 
nuosavybe? 
neišnyko, i] 
buržuazinis 
nemano, ka< 
kinti ją.

“V. L.” keblumai pareina^ 
nuo dviejų dalykų. Viena, 
ji užmiršta, kad “privatinis” 
turi keleriopą prasmę. Kar
tais tas žodis reiškia priešin
gumą “viešam 
priešingumą 
n i am 
niam

, kartais 
visuomeni- 

kartais — “valstybi- 
kartais — “organi- 

priklausomam”, kar- 
“bendram” ir tt. Ne-sąlygom 

kaipo taisyklės, kad karė yra 
kenksmingas dalykas; nau
dingų karių jeigu prie šitų 
sąlygų gali pasitaikyti, tai 
tiktai kaipo labai reti išėmi
mai.

Taip mano socialistai. Tuo 
-gi tarpu pacifistai sako, kad 
karė visuomet yra ir turi 
but skaitoma blogu daiktu. 
Tą savo mintį jie remia į- 
vairiais budais. Daugelis 
remia jį religijos prisaky
mais: neužmušk, nesiprie
šink piktam ir tt. Kiti išva
džioja, kad karė yra barba
rizmo gadynės liekana ir, 
kaipo tokia, netinka šiam ci
vilizacijos amžiui. Treti vėl 
pasmerkia kares del jų žiau
rumo ir pragaištingos inte- 
kmės j žmonių būdą.

Šitie pacifistų argumen
tai, paviršutiniškai žiūrint, 
duoda lyg pamato manyt, 
kad principialiai karės prie
šai iš buržuazijos tarpo grie
žčiau stoja už taiką, negu so
cialistai, kadangi 
nai atmeta kares, 
tai tik prie tam tikrų aplin 
kybių. Bet tai yra netiesa

Reikia pripažint, kad pa
cifistų eilėse randasi kar 
tais ištikimesnių taikos d ra 
ugų, negu tūli socialistai,— 
kaip parodė dabartinė Eu 
ropos 
lo, kad būtinai 
Štai, sakysime

Nedėliojo milžiniška žmo 
niu minia, kurioje buvo dali 
gybė moterų ir vaikų, pada 
re New Yorke demonstraci 
ją Madison Square’e, prote 
stuodama [ 
O’uma > v
nuėjo 
rių, kad išgirdus iš jo, ką ji
sai ketina daryt badaujan
čių vargo sumažinimui.

Bet prie gubernatoriaus 
gyvenimo minia nebi 
leista. Policija paleii 
rba lazdas ir daue/elii A 
nstrantų tapo sužeis 
mušta ir suareštuota 
neskaitlingam komitetui p

lies pirklybos reikalų 
nimui. Tam dalykui 
reikalavo taipgi j 
$100,000,000.

Rašant šį straipsni dai

dress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, IK

editorialą apie “privatiškus 
ir neprivatiškus reikalus.” Ji 
prirodinėja, kad nėra jokio 
skirtumo tarpe tų dviejų rū
šių reikalų, nes visi žmogaus 
reikalai esą kartu 
privatiški. štai keletas jos 
išvadžiojimų:

Štai vaikinas eina į pa 
leistuvystės namus. Pa
sakysite, kad tai privatiš 
ka.s to vaikino reikalas 

ant juoko pa

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 1‘. 

centų savaitėje. Poetu siunčiant 
Chicagoje metams $6.00, pusei me 
tų $3.50.

Kitur, ne C
Pusei metų
Tri ms mėnesiams
Dviem mėnesiam ,
Kanadoje, metams
Europoje, melams

“Pierson’s Magazine” re
daktorius p. Harris paskel
bė sensacinę žinią, kad per
eito sausio mėnesio gale be
maž nebuvo užsimezgusios 
taikos tarybos tarpe kariau
jančiųjų Europos valstybių.

P-a s Harris sako, kad p re
zidentas 
Vokietijc 
prašymą
ambasadoriui Vokietijos tai
kos sąlygas. Tas sąlygas 
Anglijos pasiuntinys varde 
savo valdžios buk pripaižinęs 
tinkamu pamatu derybų 
pradžiai. Vokietijos sąlygo
se buvę siūloma tas dalykų 
stovis, kuris buvo pirm ka
rės, ir Belgijos nuostolių at
lyginimas.

26 sausio dieną Vokiet 
pasiuntinys 
žinią Berlinu 
persimainęs upas po astmos 
talkininkų notos ir derybos 
suirusios.

Kiek yra tiesos šitame pa
skelbime, šiandie sunku pa
sakyt. Bet labai galimas 
daiktas, kad taip ir buvo. 
Slaptuose savo susižinoji- 
mi.ose diplomatai yra dau
giau kalbėję apie* taiką, ne
gu viešai. Prieš publiką jie 
be smarkavimų neapsieina.

Taikos judėjime dalyvau
ja ne tiktai socialistai, bet ir 
tam tikri buržuaziniai ele
mentai. Toji dalis šitų ele
mentų, kuri stoja už taiką iš 
principo, vadinasi paprastai 
“pacifistais” (nuo lot. žodžio 
pax—taika). Kąrės priešų 
eilėse yra ir tokių buržuazi
jos atstovų, kurie tiktai del 
kokių-nors laikinių priežas- 

išrokavimų prieši- 
šituos žmones 

taip-pat dažnai va
dina “pacifistais”, bet tai y- 
ra klaida.

Šiame straipsnyj mes kal
bėsime tiktai apie principia- 
lius karės priešus, t. y. apie 
socialistus ir pacifistus.

Ar yra tarp jų koks skir- 
labai dide-

Liet Šelp. Fondo 
skyriams.

tais 
atskyrus tų keleriopų pras
mių nuo viena kitos, yra iš- 
tiesų negalima pasakyt, kur 
baigiasi privatiniai reika
lą^, o kur prasideda nepriva- 
tmiai. v . ’ ‘

Antra, “V. L.” klaida tai 
maišymas įvairių žiūrėjimo 
punktų. Kiekvienas priva
tinis dalykas gali turėt rei
kšmės visuomenei, bet visuo
menės žvilgsniu imant jį, to 
dalyko reikšmė yra vieno
kia, o privatinio asmens žvi
lgsniu — kitokia. Sakysim, 
rubai: — kad tie rubai, ku
riuos Jonas nešioja butų ge
ri, jam gali but labai svar
bu, bet visuomenei yra vis- 
viena, ar Jonas gerus rublis 
nešioja, ar Petras; už tai jai 
bus anaiptol ne visviena, 
kiek gerų rūbų nešioja visi 
Jonai ir Petrai.

Taigi ne silpnas žmonių 
būdas išrado skirtumą tarpe 
privatinių ir neprivatinių

First Lithuanian Daily in' America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Frank PinaTis (ar Einalis?).
Tainsta rašai: “Atsiliepiu unt 

šaukiančio balso Petronėlės Sot- 
kauskos iš Siuneliškių' 
nepažymi, kur ir kada 
matei tą pajieškojimą, 
bos, nepaduod 
Jei matei 
kuosc iš 
kreipkis tamsia j 
daktor 
307 W
Y., pažymėdama laižito «tiwae- 
r|» ir.tt ten jį teimtei 
{<Wte stempę ui jiu cęirtug 1

Šituos persergėjimus “Ke
leivis” parašė nepagalvojęs. 
Lietuvius, kaipo tautą, per
sekioti už protestus prieš 
karę valdžia negali, nes pui
kiai visi, žino, kad prieš ka
rę protestuoja ir kitų tautų 
žmonės 
pia. savo kilmės 
sako tiesą, kad protestų sva
rba guli ne protestuojančių
jų tautybėje, bet tame, kad 
jie gyvena šioje šalyje. Bet 
juk turi reikšmės ir tas fak
tas, kad protesto mitingus 
rengia ir protesto rezoliuci- 
jals išneša tam tikri žmonės 
arba organizacijos, kurie 
priseina pažymėt rezoliuci
joje; be tokio pažymėjimo 
rezoliucija butų kaipir be
vardė. Na, o kas-gi daryt, jei 
organizacija vadinasi tokia 
ir tokia lietuvių draugija — 
ar tuomet irgi reikia slėpti 
“tautą”?

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

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

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

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

European countries, 1 year

štai žmogus perdaug 
geriantis svaigalus. Gė
rimas — tai jo privatiškas 
reikalas, bet kuomet toks 
žmogus pakliūva į ligon- 
bučius, arba nusenęs ir 
neikiek nesusitaupinęs se
natvei skatiko reikalauja 
iš draugijos pašalpos, tai 
jau visuomeniškas reik a-

Rašytoju ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia Imtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

šiaurį Mylint, Cicero, III. —• 
Tamstos rašteliu negalėsime pa
sinaudot. Sveikas nepaduosi 
redakcijos žiniai nelik vardo ir 
pavardes, bei ir adreso.

Policijos lazdų ponai nie
kuomet nesigaili beturčiams, 
kurie rodo nepasitenkinimą 
savo vargingu gyvenimu. O 
už tą savo “malonę 
kalauja, kad beture 
gint jų biznį nuo svetimų 
lių konkurentų.

štai priešinasi karei dėlto, tsoc. judėjimu, — nors musų 
kad jie skaito karę apskritai klerikalų spauda ir dar taip 
blogu dalyku. i

Jeigu aplinkybės taip su
sidėtų, kad karė galėtų but) 
naudinga visuomenei, tai so
cialistai neatmestų jos. Jie 
smerkia ne visas kares. So
cialistai pripažįsta, kad žmo
nijos istorijoje buvo nema
ža kariu, žymiai patarnavu- 
siu progresui 
rašėme šioje ’ 
cialistu vadai

Redakcijos Atsakymai

kongresas. Bet tur-but nė
ra abejonės, kad pamate ji
sai išpildys prezidento rei
kalavimą ; tik gal pridės kar
tu ir šiokiu-tokiu instrukci
jų prezidentui.

Bet gal ir to apribojimo 
nebus. “Ant laimės” admi
nistracijai, kuomet kongre
sas svarstė Wilsono reikala
vimą 
kad vokiečių subrnarina pa
skandinus laivą, kurio pasa- 
žierių tarpe buvę keletas a- 
merikonų. Dvejetas tų pa- 
sažierių ir dar keletas ame
rikonų, tarnavusių ant laivo, 
žuvo.

šis atsitikimas priduos li
po karės šalininkams ir su
silpnins karės priešų pozici
ją. Prezidentas apturės ga
lios vartot ginklus ir nau
dot pinigus prieš vokiečių 
submarinas, o prie ko tas 
prives, tai ir permatyt sun-

karė. Bet nėra reika- 
taip butų, 
buržuazija 

skaito privatinę nuosavybę 
kone šventu dalyku, kuomet 
socialistai pripažįsta jai tik 
laikinę 
mano, 
daug geriau, kada ji pakeis 
privatinę nuosavybę kolek
tyve (bendra) nuosavybe. 
Vienok buržuazija nusideda 
prieš privatinės nuosavybės 
principą milioną kartų dau
giau, negu socialistai. Tie 
žmonių išnaudotojai, kurie 
paverčia beturčiais milionus 
ūkininkų ir savarankių a- 
matininkų, tie vagįs ir plė
šikai, kurie krausto sveti
mus namus ir kišeniųs, tik- jeigu jie šitą talką atmestų, 
rai neturi nieko bendra su bet jie pasielgtų dar neiš-

Busite 
iš tų kolonijų, kur buvo pri 
imta Bostono I 
m i te t o rezoliu 
kur buvo aukc 
toje dienoje visų trijų grio
vių išvien, kiek pinigų mišių-/ 
st a Raudonajam Kryžiui 
Washington, D. C. arba į L 
berty banką, ir kokios bvz 
duotos siuntėjų instrukciĮ 
dėlei pasiuntimo pinigų * r 
Lietuvą — keno vardais ir 
kiek asmenų. Busite malo
nus tatai pranešti ne vėliaus 
5 tos kovo, 1917.

K. Šidlauskas, L. š. F. Ižd.
226 Broadway J
So. Boston, Mas*
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Klausimai ir įsakymaiui a

geru

mums

MĖGINK DOAN’Sima

žmonių

NUGARA PASVEIKO
I ounce

IR SUPRASK TU, ŽMOGAU

įsigyk pamėginimui dėžę dykai
IŠSIKIRPK ŠI KUPONĄ

DOAN’S

dais?

SAUGUMO SRYTIS

kiaušiu nei.1 
stovio ir, ne 
nežinodami

jau tokiam padėjime ilgą lai! 
buvo, arba jei ji yra ne išsisk 
tus, bet sustorejus, padidėjus

Skaitytojo
Balsai.

nueisim 
už tuo

. nuo gal 
Jo žinios

nori nuo 
suprasti, 
main' vi-

Jėzus verkia lodei 
žmones vieni kilus žudo, 
sako kunigas.

N AUJ1ENO8, Chicago, 01

Kaip galima 
prašalinti spuo- 
nuo veido (ku-

Every Picture 
Tėtis a Story"

Lyg nežinotą.
Bafikierius (sugavęs plėšiką 

besitriusiant po piniginę Šėpą): 
() ko sveikas čia jieškai?

Plėšikas: Tair kvailas klausi*

Visose aptiekose, 50c dėže, Foster-Milburn Co., Buffalo, N. Y., Mfr

AR JV8 TURITMUUCS 
APSiREIdKIMUBf

u m, nes
J. ZICK.

laip-pat yra 
Jisai net nežino 
telis, ar Drain.

kad Jis nėra Visogalis. 
i ai ką gi gali gelbėti maldos?

Kunigėlis mik t, įniki... Esą 
Dievas yra, bet žmogus gali, ką 
nori kalbėti, ką nori daryli ir lt.

Butunie dar ilgiau kalbėję, a- 
le tie jo tarnai įsimaišė, ir ištem
pė” jį. Girdi, nekalbėk su tokiais 
bedieviais.

Taigi kožnas sveikai mąstan
tis žmogus supranta, kad tą ka
rę surengė' gauja godžių kapita
listu. Nežiūrint te), kunigai juos

rašyti, jei als
iai nėra tikrai 
kuris gali bu- 

Tankiai su

iarmos dirbsi pats del savęs: 
ką užauginsi ir parduosi, tas 
bus tavo.

Aš pats išdirbau miestuose iš
tisus 16 metų, bet pamačiau, kad 
iš te) maža nauda. Paskui pra
dėjau ūkininkauti. Gryną tiesą

syti pinigų.
Ar negeriau butų musų bro

liams kibti į ukes. Nereikėtų 
tuosyk nuodyti savo sveikatą 
mieste) durnuose ir dulkėse'. Ant

Nekartą “Naujienose buvę) 
kalbama apie tai, kad dabarti
niu laiku maistas brangsta ačiū

Atsakymas. - Jei saužagy- 
stė pagamina spuogus ant veido 
(tas labai retai pasitaiko), lai 
aišku, kad pirmiausia reikėtų 
tą pačią priežastį prašalinti; ta
da spuogai išnyktų.

Prižiūrėk, kael viduriai gerai I
ugiau vai 
gerk dau 
vakare pe

Atsakymai.
1) Daktaras, reiškia, nurodo, 

kad tamstos širdis yra išsiskė- 
tus, ; pasididinus. Bet nežinia 
kokiu budu. Mat širdis gali iš- 
siskėsti vienoj ar kitoj pusėj, 

ą vis-

stiklą), piene), grape1 juice.
Jus neparašet koki tie' spuogai 

sausi, drėgni, maži, dideli etc. 
Nusipirkit aptiekoj šių 

tu ir

nenu-
Jei taip, 

^ali sustabdyti karę? 
žmonės melsis, prašys 
Jis gali sustabdyti.

ista sakai, kael Dievas

Matai, Dievas 
nėms liuosa valia V *-
nori, ale* po mirties 
kyti už save) blogus

- Jeigu Dievas ei

Ar jus
Ar jys 

blogu sk

wa w y*-M.
TELEPHONE YARDS 2721 t
DR. J. JONIKAITIS |

MEDIKAS IR CHIRURGAS d

3337 So. Morgan St., Chicago 8
Kerti 8S-čio P), ir Morgan St. T

Klausimas.
butų tinkamai
gus (išbėrimą)
rie paeina iš priežasties sauža

Pamėgink Doan’s Kidney Pills be' išlaidy. Iš
kirpk šį kuponą, parašyk savo vardą, pavarde ir 
antrašą. Pasiųsk jį i Fester*Milburn (k)., 1239 
Main str., Buffalo, N.Y. Doan’s Kidney Pills bus 
išsiųsta jums netrukus dykai. Pinigų nesiųsk. (Pa
rašyk vardą ir adresą apačioj. I

daiktų Gary, Ind. 
prakalbas, padariau 
sinimų “Naujienose 
iiavo $3.50,. Prisirašė į naujai 
tveriamą kooperaciją 6 ypatos. 
3 jų užsimokėję) įstojimą po 
$1.00. Užsimokėjo šios ypatos: 
Zig. Songailo, B. Aglinskas ir W. 
Jokubauskis. Įstojo tą vakarą, 
t>ct neužsimokėjo šie: Vladas 
PureviČius, Antanas Novardaus-

A įsakymai.
1) Taip. Kelias minutes 

(nuo 1 iki 5 m in.).
2) Jautimo nervų galeliai, 

kurių odoje randasi milijonai ir 
kurie odai suteikia jauslumą, 
trumpam laikui nustoja savo 
paprasto jauslumo. Tada ir 
jaučiama kaip sakot “oda lyg 
nudilginta.” Greitai nervai pri
pranta prie naujų aplinkybių ir 
tada vėl viskas gerai jaučiama.

Meldžiu paaiškint:
1) Ar šąltos vanos iš ryto 

(tuojaus iškovos atsikėlus) stip
rina nervus? Kiek ilgai vande
nyje galima būti?

2) Kas pasidaro su žmogaus 
oda, kada iš šiltos vanos persi
mainai į šaltą? ? Oda tada tam
pa lyg nudilginta. Kaip tas at
sitinka ?

Klausimai.
Gerbiamas daktare, malonė 

kito paaiškinti ant žeminus pa 
duotų klausimų.

Pusė metų atgal norėjau pri 
sirašyti prie šv. Kazimiero Dr 
stės. Daktaras mane išegzami 

korčiukėsnavęs paraše
“That 1 have examined ant 
find heart dilated, don’t recom 
mend him to join society.”

1) Kas yra per liga, ir ar pa 
vojinga.

Aš suteiksiu jums pa.
20 imtų p;ilxrinio, ir tuksiančiai 
geniu išgydyta. -

DH. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai

Ausų. Noafea, Gerkit* 
SpeeiaMetM

Slate 8t., 2-ra» IhrtrfhH

VERČIAU PROTAUTI 
NEGU BADAUTI!

Visi gerai Žinote, kad pinigai ran
doms išmokėti negrįžta. Bet ar ži
note, kad tais pačiais pinigais galite 
sau namą išmokėti?!

PARDUODU PIGIAI puikų name
lį, 3 randos, po num. 3201 Auburn 
Ave., $500 ar daugiau reikia įmokei 
iš kalno, o paskui taip pat kaip ran
da. 'Pas namas yra pereitą rudenį 
naujai padirbtas. Beveik visas yra 
naujas. Tą namą galite pirkt A. 01- 
szevvskio banko knygutėmis.

Turiu ir kitus namus, kuriuos ga
lite nusipirkt su mažu Įmokejimu ir 
lengvomis išmok ėst i mis.

Daugybę naujų namų parduodu 
pigiai ir lengvomis išmokėsimus.

Skolinu pinigus ant namų. Išdir
bu visokius raštus. Inšiurimi namus 
ir visoki turtą geriausiose kompani
jose.

■Kiekviename reikale kreipkitės 
pas

J. d. HERTMANOVIGZ
3133 EMERALD AVĖ.

kia buvo prieš tai. Bet pa< 
t i galima daug'

3) Vešk ramų gyvenimą

Atsakymas J. K-ui, Nebraska.
1) Epilepsiją (nuomariu) uo

ga Įima išgydyti, jei tikrai ta li
ga kankina. Vienok tamstos 
vaikas gali epilepsijos ir netu
rėti. Nusivesk pas gerą dakta
rą tai pasakys. Gaila kad ne
galiu trumpai nieko patirti. Ka
da nors plačiau apie ta liga pa-

Tiesiog negaliu sau išaiškint,! 
kodėl lietuviai taip prisirišo 
prie miesto gyvenimo. Jie pra
kaituoja, dirba per ištisas die
nas, kol sutaupo kelis centus į 
privatiška banką, kuris po kiek 
laiko susibankrutija. Be to, ir

tai 
lietuviams ir Susivienijimo na
riams, o ne vien kunigams.

Valantine Winkowski, Box 699 
Bessmer, Mich., sako: "Aš bu
vau blogoje i.šžiuroje su savo 
inkstais ir mano nugara taip 
buvo blogame padėjime kad aš 
vargiai begalėjau pasijudinti. 
Mano inkstai nieko neveikė ir 
inkstų atidalinime buvo skais
čių dažu. Jeigu aš mėginda
vau greitai pasijudinti, aštrus, 
tarytum peilio, skausmas rai
žydavo nulijo. Svaiguliai Rau
kydavo mane ir šlakai lekiojo 
prieš mano akis ir apteršdavo 
man regėjimą. Mano nugara 
tikrai reikalavo ko-nors pasti
prinimui. Ant galo aš varto
jau Doan’s Kidnev Pilis ir bu
vau išgydytas.”

dengia ir verčia visą 
žmonių “nupuolimo 
nesipriešinkite tam p 
Dievas to nori. F

61 VALSTYBINĖ BANKA 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 meti} 

patyrimu.
• Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

nesąmone.
Antra, Dram. Kliubas netik 

kad nieko nepelnė iš to vaka
ro, liet dar turėjo pridėti $17.80 
Išlaidų už svet., muziką, apgar
sinimus ir lt. buvo $95.25, c 
svet. surinkome vos tik $47.45

C. II. Nowacki, pakinkių 
pardavėjas, Main st., Clinton, 
AVis., sako: “Aš turėjau nuga
ros skaudėjimą tiesiai per strė 
n as. Kuomet aš atsisėsdavau 
ant valandėlės, aš negalėdavau 
atsikelti del aštrių skausrtių 
nugaroje. Dargi už.sigaudavau 
ką-nors keliant. Mano inks
tai nieko neveikė ir varginda
vo mane. Doan’s Kidney Pills 
mane išgydė. Jos atitaisė ma
no inkstus į gerą stovį ir pra
šalino skausmus iš mano nu

gano, gavome po numrį tos die
nos dienraščio... Ir to reikėjo 
tiketies, būtent, kad jam ateis 
galas. Musų tame organe pas
kutiniais laikais nieko naudin
ga nebūdavo, kaip tik dvasiškas 
biznis. Dabar vėl kad tik ne
prasidėtų politikos, besdpiršimai

Zinc oxid
Acid ("arbalie
Glycerin
Rose water a
Parašykit daugiau apie save, 

tai bus galima ką nors tikriau

.60, o įmokėta (išėmus 
olerį) — $2.60. Na, 

klausiu Aglinskio, kokį 
t į jus mokėsite man 
$2.60, kuriuos aš pridėjau iš sa
vo kišeniaus, neimant don-ion 
smulkių išlaidų ir triūso? 
Juk aš išvažiuodamas į Chicago 
sakiau: “Aglinski, stcngkities

prisilaiko (.’ori R 
o neužsipuldineti 
bereikalo.

dirbk sunkaus darbo, ypač ne
kilnok sunkiai, tankiai buk ty
ram ore, prižiūrėk kad viduriai 
gerai dirbtų ir nerūkyk. — Tai 
yra geriausi vaistas. Butų gali
ma daugiau patarti, jei parašy
tum daugiau apie save. Trum
pu laiku “Naujienose” bus pla
čiai apie širdį parašyta.

rašysiu Naujienose
2) Kodėl ne k 

ma vaikams duoti, 
neperdaug.

3) Dantistas jums “perdėjo’ 
sakydamas, kad 95% visų ligi 
paeina del dantų negerumo 
Netiesa.

ir su t . Ii-ku. 

ar Dramai. Ba- 
Kliubas... rengė 
7 d., Walsh sve

tainėj. Jis sako, kad vakarą 
surengė Dramt. Batelis; tuo 
tarpu jis buvo rengiamas per 
Dramt. Kliu ha

Taigi, jeigu jau tokie “kores
pondentai tiktai tokias žinias 
tegali suteikti, tai aš patariu 
jiems, kad jie nedžiovintų savo 
galvų, nes tokios melagingos 
žinios, tiktai sukelia nesutiki
mą visuomenėje ir kenkia laik
raščio garbei. J. Z. Somrail.

atspausdinta 5<X) apga 
anglų spaustuvėje, apk 
avė., Gary, Ind., lėšavo -

Menamame susirinkime įsto
jo į musų kooperaciją Aleksan
dras PurevLČius, bet neužsimo- 
keje įstojimo.

Paskutinį susirinkimą laikė
me A. Purevičiaus name, 2488 
Pan st. Tam susir 
1tau <30 ĮMipierų I I” 
Ties taip buvo tarta

Taigi mes matome, kad išlai 
<Ių. neskaitant smulkmenų, y r:

atvažiuosiu pagelbėti jums.1 
lai girdėjo Waleiša, ponas F 
Jonaitis ir kiti.

Beto, juk J. B. Aglinskis si 
manim kalbėjos Chicagoj m 
viena, bet visa tuziną sykiu C C C v v
tai kodėl gi ypališkai neužsimi

Kas tą karę surengė'
Tai Dievas nusiuntė 

žmonių koronę už tai, kai 
negarbino, nemylėjo Jo, pt 
liedieviais.

Tai ko,gi Jėzus verkia,

Perskaitę 
pamaniau, 
ir devintines, ir gavai užmokes
tį. bet “užmokestį” su dideliu 
nuošimčiu už pasidarbavimą”... 
Taip, šiandie mat yra žmonių, 
kurie už getų -- blogu užmoka 
ir dar stengiasi apšmeižti prieš 
visuomenę, kiek drūti.

Ko. J. B. Aglinskas 
manęs —- nepajiegiu 
bet, kad jisai šmeižia 
dsai neteisingai, tai tą 
žemiau paduotieji fakt 

stengiaus 
valgomų

Surengiau 
1000 apgar-

daugiau ar mažiau etc. 
ką daktaras turi žinoti 
jam aiškiai ir 
kiai viską rado, 
liga, bet suįrim 
ti pavojingas ir ne 
tokia širdimi žmogus gali 50 
metų išgyventi, jei tik tinkamai 
gyvens. ...

2) Jei širdis tikrai išsikėlė ir

superkami vi
le u rie, iš savo 

nusės, vėla parduoda kitiems 
Suprantamas daiktas, kiekvie
nas stengiasi nenuskriausti sa
vęs ši-ta uždirbti. Vadinasi, 
išeina tas pats, kas su tuo ver
šiu, kuris už juromis kęstuoju 
lik le, bet kada jį reikia persi
gabenti, tai jis atsieina visas do
leris. Kitais žodžiais sakant, 
miesto darbininkai perka mais
tą ne iš pirmų rankų, bet gal iš 
penktų ar šeštų. Tiesa, pasta
ruoju laiku aplamai imant mai
stas žymiai pabrani 
riams ir<*i mokama

ra burna? 
knarkiate miegodami?
.<tbimdate sausa gerkle ii* 
iniii burnoje?
ureil pagurinate šaltį
I m He katarą?

junrs ImikiiH skauda kaklas? 
iųsu ghtis varva B gerklės? 
jus ei.imtėjat ir tt.? 
uis snukiai alsuojate?
\isa reiškia tūlą keblum*. N 

paleisk tuo. Ateik šiandien.

gal ta, kad žmonės nesupranta
mos priežasties dėlei stengiasi 
apsigyventi miestuose. Tuo 
tarpu Amerikoj yra dykos žemes

nizacijos organus. Bet Susivie 
nijimui reikalingas toks laikra 
štiš, kurs tarnautų organizaci 

butų naudingas

tokiu budu ir turėjome dideliu; 
nuostolius.

Na, o tok is neva “rašytojas” 
kaip jau matome, nieko nežino 
damas tik pukšt-pukšt ir į laik 
raštį, nes, girdi, jie man netin

ir aš, kaipo farmeris, pakalbėti 
tame klausime. Man rodos, bus 
skaitytojams indomu išgirsti už 
kiek parduodama iš pirmų ran
kų įvairus produktai.

Farmeriai gauna po 12c už 
svarą gyvo veršio; bušelį bul
vių $1.75; kiaušinių tuziną 

35c; sūrio svarų —21c ir tt.
Tie daiktai vrav

šokių vertelgų,

O Aglinskis tai net ant visų 
susirinkimų neįstengė atsilan
kyti, nes nežino, kas liko nutar
ta. Ir jeigu Aglinskis norūs, lai 
už apšmeižimą galėsimi' pasi- 
matvti teisme. J. Z. Songail. Ponia Leo Kopetzky, 305 1>. 

Eighty Fourth st., New York 
City, N.Y., sako: “Man taip la
bai skaudėjo nugara, kad aš 
vos begalėjau šluoti ir skalbi
mo dienoje mano nugara taip 
nuvargdavo, kad aš negalėjau 
pabaigti skalbti. Aš taip jau
čiausi, kad lyg mano nugara 
butų suhižus. Kuomet aš pa
silenkdavau ką-nors pakelti 
arba ką-nors dulkindavau, aš 
vos begalėjau atsitiesti ir kar
tais kątik begalėdavau apsi
dirbti. Doan’s Kidney Pills 
daug man padarė gero iš pir
mo syk ir netrukus visai man 
pagelbėjo.”

nuo skaudėjimo nugaros
NESIRŪPINK ir nesiskųsk del nugaros skaudėjimo. Pasiliuosuok nuo 

to! Jums neskaudės nugaros be priežasties ir tankiai priežastim yra 
silpni inkstai. Gal but sunkus darbas sutrukdo bent kiek jūsų inkstus 

nuo veikimo, ar gal šaltis ten apsistojo. Tokiame atsitikime reikalingi vai
stai pagelbėti nusilpnėjusius inkstus ir jeigu nuo inkstų nugaros skaudėjimas, 
jums greit pagelbės. Šlubumas, sustyrimas, nerangumas, jautimas nuovargio, 
nervuotumas, apsvaigimas, reumatiški skausmai ir šlapinimosi keblumai tai
pgi pranyks, 
da ant Doan’s 
skaitytojų šio dienraščio, rekonmenduojančių Doan’s.

Šiuos vaistus rekomenduoja tūkstančiai darbininky

Keblumas.
Priežastis nervų Ii- 

gos — Galvos skniJKte- 
1 jinid širdies «rba 

fcfc _pj| Pluiičip klitičiy —-Me- 
miegojimo naktimis ir

Paskui, kas ima atsakomybę 
už tvėrimą minėtos kooperaci
jos: J. Aglinskis ar Songailų? 
Kas pradė jo rupiu ties apie ko
operaciją, kas ringe prakalbas 
ir rūpinosi viso kuomi, kad tik 
sutverus koop

ne apie tai... Ne, jisai mano, 
kad jam čionai bus puiki proga 
apšmeižti mane kaipo jam ne
patinkama ypatą ir “that’s all.” 

“korespondentai” 
blėdį, nes tankiai 
neteisingai. Mat 

pagal pi nuomonę, jeigu kas 
jiems netinka, tai ir drožia, kiek 
drūti. Na, o laikraštis nežino 
damas dalykų sto\ 
lokiu budu ištink 
įieužsitikėjimas. 1 
riu ir Aglinskui, rašant korės 
pondencijas prisilaikyti to, k(

-------- M—.— --- lole
SCHIFF ano COMPANY STATE BANK 

tvtpta ranka vakarų PUSfej.
. AFJ'T’ f.'YFD CHICAGO

eina 
vais.
kryžių palmei uoli tiems, kurie 
bučiavo... Paskui apdalino pa
veikslėliais. Mano draugas ga
vo paveikslėlį, atvaizdinanti 
Europos karę: stovi Jėzus ant

Suprantama, dabartiniu lai
ku tų korespondentų priviso 
daugybė: vieni jų yra teisingi, o 
kiti — paprasti šmeižikai, ra
šantis melagingas žinias, tan- 

) dalykui 
visai nieko

SENA-TVIRTA-UZTIKIMA
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Sereda, Vasario 28, 1917.

Laiškai iš Lietuvos
Pajieškojimai giminių 

Amerikoj.
onto Mate tiso

Antanina Bruševič

urxau> Žinios

CHICAGO, Vas. 27, 1917.

L* a go Clearing

Lankos, priklausančios

House

prie (,til
po jos at- 
nuo laiko

“Tėvynės” Redakcijų guvu iš 
okiečių užimtos Lietuvos duu- 
ybę laiškų, adresuotų gyvenan
čius Amerikoj giminėms ir 
ažistamiems. Žemiau išspaus-
iriame tuos
H1S. Jii 
riklauso

158. P. Brakas, iš 'l'rilukių, 
nuo Virbaliu, jieško F. Brooks’o 
(Bo-761, Rockford', Ill.). Rašo 
“Prašau pinigu. Mama numi-

apsirei> -

L? U

307 W
Y., nurodydami laiško nuine-

Dižlių, nuo Baisogalos,

160. Baniulis, iš

>■ ...... -tėra tik uzdainu (wholesale ■
perkant, iš sankrovų perkant šeimv-
11 i i i L, < 11 < > k >• ’»<•-< f 11/ IMI1 MJNTiES BLAIVUMAS

Creamery 40—40
38—39
34—36

K 438. — Antonina Batsininas 
iš Babtų, jieško Vinco Bat- 

Ssiino (?), (Mechanicsville, Box 
♦<728).

J 439. — Maria Bauer, iš Jur-

ko Eugen Hoener’o. Bušo, kad 
jauniausis sūnus mirė.

161. Juzefą Burokienė, iš

barko
jieško Petro Bauero (New Ha- 

‘■ven, Conn., ar Ncav Canaan?). 
Z 440. — Adelia Bauz, iš Vizi
tinių (?), jieško Andriaus Bauzo 
f (Jersey City, 180 Calve r Avė.).
1 441,. — Stanislovas Briedulis, 
iš Lipsko-Augustovo, jieško 
Gladys Cholko.

442. *—- A. Boksą, is Oru n u, 
jieško F. Bekšo (Trenton, N. J.)

443. — Mik. ir Antanina Ba- 
teikiai (?), iš Meištų, jieško su
maus Jono Namavičiaus (2 125 
įW. 27 Avė. — miesto nėra).
Į 444. — Jonas Beldušas, iš Pa-

savo vyro Povylo Buroko (6

162. Antanina Butkienė, iš 
Kuršėnų, įieško Stanislovo But
kaus (Kokomo, Ind., 811 Supe-

463. — Kazimiera Butkienė, 
Kuršėnų. įieško Stan. But- 

Rašo: 
Ma

no motina pernai numirė; tavo

kaus (Kokomo,

46 L — Ona Butkus, iš Raudė
nų, jieško Mateušo Butkaus (37

(Elizabeth Port, N.
Antanas Butkus,

senuolis serga.
445. — A. Bielicki, iš Voitku-

brolio Antano Butkaus (95 Fra-

jzimiero Bielickio (189 Cordo-

466. Monika Paponienė, iš 
Pakrojans, įieško Jono čaponio

pašalpos. -
j 446. — Marijona Bielskis, iš

menūs, įieško Jono Čepononio

skio (Rumford, Me.). Reikia 
pašalpos.

F 447. — Joh. Borrmann, iš Vla-

168. — Adomas Černiauskas,

-2), jieško Jono Dubicko

PAIN-EXPELLr
seno ir ištikimo <fr;inu 
hub, naudojamo visam u 
lyjo per pusę šimtm< <'■ ,
už bonkote visose tų> .se,
arba galite užsisakyti ti. ■> .. iš
V, AI). RICHTER & on.

14—80 Washington Street. Now lark.

K im ilsima*

. 28—29

22—24
16—18

Tai yra viena pui- y 
kiaušių lietuvių 9 
kalba išleistų kny * 
gų tiek turinio Z 
tiek technikos ?

revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi
si pinigai \ ra suskaitomi, notos, bon- 
dai. mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. 'Tiktai tikra apsaugos ver
te gali but knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto-

Dominikui Antonovičiui (P. O.

478. — Katrė Didžbarzdienė 
iš Raudonių Kaimo, Suv. g., įieš
ko šneiderio Wilhelmo, Shenan
doah, Ra. Rašo, jog Feliksas

479. — Ona Dencevienė, iš 
Bunkančių sodžiaus, nuo Ko-

Snediker avė., Brooklyn, N. Y.).
480. — Karolina Dihidak, iš 

Martinaičių, jieško Stan. Dzie- 
miadako.

481.
ma, iš Polušnios, nuo Rokiškio, 
jieško K. J. Diržio (259 North

Antanas Diržis ir mu

ir jo duktė Uolia mirė.
482. — Ch. Disner, iš Vilka

viškiu (Kirchen strasse, N 6), 
jieško A. Disnero (56 W. Adams 
str., Detroit, Mich.).

Del susižinojimo su 
giminėmis vokiečių 
užimtoj Lietuvoj.

laiškais, klausadmi, ar mes ne

Paprastieji firsts 
Maišyti .............
Purvinieji ........
Checks .................

Sūria.
Twins .................
Daisies .................
Young American

, 36—37
32 Vi— 32 >/2
, 31— 31 ¥2
. 30—32 ¥2 

30—30 ¥2
. 29—29 ¥2

.......... 24

........... 24 ¥2

.............24 ¥2
........ 24 ¥2

.. 30—33
........ 24 ¥2
.. 20—21

šveicariškas ........
Limburger .............
Brick.......................

Paukščiai, ęyvi:— 
Kalakutai (svarui) 
Vištos .................
Viščiukai .................
Antis .......................
žąsis .........................

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui) 
Vištos ........................... 18¥2—19
Antįs ............................... 18—22
Žąsis ..............   15—19

€/ r i 43IIM 1
50—60 svarų, svarui ..13¥s—14 
60—80 svarų 
90—100 svarų
140—145 sv.; kaul.

Jautiena
Ribs (sv?
Loins
Rounds 
Chucks

14—23 
16—18 ¥2 
18—18 ¥2 
21—23
16—18

ngi Lietuvių dar- | 
bininkų literatu- £ 
ra vis dar netur- z 
tinga, tai pasiro- ? 
dymą šito stambe f 
snio veikalo, kur A 

paprasčiausia, | 
kiekvienam su- i 
prantama kalba I 
išdėstoma sočia- j 

lizmo mokslas, I 
kiekvienas mąs- I 
tąs darbininkas jjį 
sutiks didžiausiu Z 
pasigėrėjimu. į

\ ra ženklas, jos abejotino stovio.
'Tiktai Ivirčiausios ir saugiausios 

Lankos gali but (bearing House na
riais.

The Cb iyago ('leaping House prie
žiūros užmanymas tapo jvestas 
pirm dešimt metu, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

nesubankrutijo., Reikalui esant, 
Clearing House bankos ateina vie
na kitai su pagelba.

'The American Slate Lank priklau
so prie Chieagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas inetą išduoda penkias pilnas at
skaitas Rankinei Valdybai Illinois

iv Pinigai sudėti šiotje Lankoje yni 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Lomius po $100.00 ir $500.00.

irui)

M 

n
141/2—15 

16—16

Bavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

Knygą Socializmo Minties Blaivumas angliškai 
parašė žinomas socialistų veikėjas ir rašytojas Jo
nas Spargo, o lietuvių kalbon, autoriui leidus, išver
tė A. Lalis.

tuviams.
Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiu

kai.
Kapitalas ir perviršis; $600,000.0*

|X68, Brooklyn, N. Y.k Rašo, 
jog sesuo Berta mirė 23 d. ba- 
■įthdžio 1916 m.

448. — Uršulė Bernotienė, iš 
Šilelės, jieško Onos Bemoki 
^(Pittsburgh, Pa.). Rašo: “Su
šelpkite, kiek galite, keliais cen- 
|ais”..
r 449,. — Viktorija Bevelis, iš 
.Gulbinų, nuo Joniškio, jieško 
{Juozo Bevelio (ar Benelio?) —

šo, kad Antanina Černiauskiene

169. — Agota Česnauskienė,

sko (Masonic Home, Burling

470. - Antanas čežinskis, iš

Antano čežinskio,
str., Brooklyn, N. Y.). Rašo, 
jog 15 d. rugpjūčio pasimirė ino-

tįs tatai galėtų padaryti.
Nesuspėdami kiekvienam at

skirai laiškais ataskinėti, mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų” Redakcija pajieškojimais

• tokį patarimą tiems, kurie nori 
susižįnoti su savo giminėmis

so pinigų ir rašo, kad tėvas mi- 
(ręs.
» 450. — Ona Bilienė, iš Liolių, 
nuo Kelmės, jieško Petro Kliu

nkio (629 Garfield avė . III., - 
įmiesto nėra).

j minėms. Indekite tą laišką 
i konvertan ir užadresuokite taip, 

Izidorius Chmuksto, iš kl,iP ka<1 Peniau adresavote sių- 
jieško Vin. Chmuksto sdami savo laiškus Lietuvon, tik 

enn avė.. Pittsburgh. VJctoJ Russija> Gcnna-

Ona Damolis, iš Lep

n v.

šiu, nuo c

Damolio Island iną

<(204 No. 8 str., Brooklyn, N. Y.)
45*2. — Prane. Bitinas, nuo 

.Rokiškės, j ieško Kastanto Lašo

173. Antanas Da u n o ris, iš 
šidlavos, jieško Jono Daunoro

3. Indekite ta kvitukę ir savo

dėsnį konverta.

453. — Juozas ir Magdal. Bla- 
žaiČiai, iš Mikuaičių, nuo Prane

Bfaujer str., Brooklyn, N. Y.)
| 454. — Elz. Blažys, iš Mariam-

jieško Wilimo Blažio (8012 Hof- 
fman st., Cleveland, O.).

455. — Fride Brechman, iš 
'PaŠušvos nuo Baisogalos, jieško 
Julijos Bechman (Melrose Park, 
J1L, Box 412).
f 456. — Antanas Ikirkis, iš
■K*-, . '

171. — Ona Daunienė, su vai
kais, iš Žylakių. nuo Kuršėnų, 
jieško Juozo Daunio (31 So.

už 5 centus, ir užadresuokite ši
taip: IRLFSVERE1N DER DE-

Vincas Danus, iš
senių (l)ominikanerstrasse, 18) 
jieško Petro Danatis (3604 4 h(>*-

476. — Elzb. Baikauskienė, iš 
Mičiunų, nuo Rokiškio, jieško 
Povylo Baikausko (laiškas pa-

ZER SI BASSE 12-1, BERLIN 
W. 35, GERMANY.

Ir pasiųskite.
šitas “Hilfsvcreinas” yra žy-

No.3
.11 ¥2
.13 ¥2

.18

.22

.13 ¥2

.12 ¥2

.11 ¥2 .9 ¥2

No.l No.2
.18 ¥2

.28

.14

.13

.12
100 sv.:—

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00

.. 2.80—3.00 
.. 5.00—6.00

2.50—6.00

3.50—5.00 
1.25—1.50 
2.00—4.50 

.75—2.50

Kiauliena, už
20—40 svarų .........
40—60 svarų...........
60—100 svarų ....

Bulvės, bušelis ........
Saldžiosios, statinė

Daržoves:—«
Barščiai, statinė . .
Kopusiai ,did. guri) 
Morkos, statine 
Kalafiorai, dėže ... 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė........
Salotos, galv., gurbas.. 3.00—5.00 
Cibuliai, 100 svarų .. 10.50—11.00 
Žal. pipirai, pintine .. 5.00—7.00 
Ridikėliai, tuz. rišulių .. .25—.60 
Špinatai, statine.......... 6.00—10.00
Tomėtčs, pintine .......... 3.00—4.75
Gricščiai, statinė.......... 5.00—6.00

11 i ni n 4 ii I i
Obuoliai, statinė ...... 3.00—6.50 
Grapefruit, d. 46—96 Št^.56 3.85 
Apelsinai, dėžės ...... 2.50—4.00 
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas ........... 3.00 4.50
Žemuogės, kvorta ...............25—.45

Cukrus, už 100 sv.:—
Piaustytas, II and E.................... 9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90 
Burokų, smulkus ................... 7.70

MILTAI
Vasariu kviečių—

. 9.80
8.60

. 8.40

Prastosios rųšies...........5.75—6.00
Žiemkenčių kviečių—

Standard .
____ 8.35
.... 8.25
7.50—7.75

Ruginiai

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

Gyvulių turgus.

7.50
7.05

CHICAGO, Vas. 27. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 6,000; avių 
—16,000; veršių — 4,000; kiaulių— 
20,000. Paduodamos
Galvijai:

kainos:

10.00—12.00
9.00—10.00

10.50—11.25
Kiek menkesni .
Mituliai ...............
Sotckers and Feeders .. 7.00—-8.35
Veršiai, parinktiniai . . 7.00—9.00
Karves, vidutiniškos .. 6.00—8.25

6.75—9.00Buliai ........................
Kiaules:

Sunkios, (250-400 sv.)
Vidui. 200—250 ....

Paršai, geri

13.00—13.35
12.90—13.15
12.70—13.10
10.50—11.50

Avįs:
Mitulės

Avinai, geri
Erai.............

11.90—13.85
9.00—12.00

11.00—12.25
13.00—14.50

Komai ... 
Kviečiai . . 
Rugiai ... 
Miežiai . . 
Avižos . ..

............99—1.00

.. 1.40—1.48 ¥2

1.00—1.28

Aprašyti visą šios knygos vertę čia nei negali
ma. Pasakysime tik tiek, kad ji parašyta taip in
teresingai, jog pradėjus skaityt sunku ir beatsitrau
kti: skaitai kai kokią pasaką ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir + 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti f 
socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi- ■ 
manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi į 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, J 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per- | 
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socialia- * 
mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti + 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu- J 
rėš bematant savo burną užčiaupti. |

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin- 2 
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos. Z

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Z 
Blaivumas netiktai savo turiniu, bet ir technikos ! 
žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio ® 
pažiba. Stambios, aiškios raidės, daili spauda, ge- * 
ra gryna popiera. Ypatingai puikus knygos virše- j 
lių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko, p. f 
Jono Šileikos. Tas paveikslas ant knygų viršelių į
spausdintas keturiais dažais. Z

Knyga turi 230 lakštų. |
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais |

tvirtais audekliniais apdarais, $1. +
Užsisakykite tuojau. +

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė .106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., -Chicago, III.

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

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

Atdaras: Pancdėliais, K et vergais ir 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

VyriškŲ Drapanų Barbenai
Naujiz neatimti, daryti am atsa

kymo siutai ir overkotai, vertės niao 
$30 iki $50, dabar parsiduoda 00 SIS 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimą!* kailm numuš
tų overkotų.

Visai mažai vanoti siutai 11 over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinam* siutai nuo 
iki $7.50

Atdara kasdieną, aedfiliomi# Ir va
karais.

». G O R D O N
i 415 8. Halsted SU Chioa*. IB.

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 de) Stockyardg

ležinkclio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaroma j 5 

minutes. i
Paskola ant rakandų — j 2 va- i 

landas. ;
Mes taipgi suteikiame paskolą j 

ant pianų, sankrovos įrengimu, ; 
arklių, vežimų, apdraudos pati- ; 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką j 
jus uždedate, mes norim d a rodyt 9 
jums kad musų mokestis mažiau-J 
šia mieste. Tas yra delko jus č 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už- i; 
manymu, patirti, kad mes patvir- J; 
tinime musų iiranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
464 7 So. Halsted Strc-et, 

Kampas 47-Ios gtv., 2-ras augštaa
Telephone Drover 2116.

MOKYKIS SJUT MOTERĮtKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešima, idrpl- 
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomą* 
kiekvienam, kurs išsimokina* 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankamo. Už 
išmokiname jus siut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGER 

2336 W. Madison g. Western *t9 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK. MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAI

RuiffiM Q02-904 National Lit* StĄį
29 So. L« Salla 8K. Ohicxo, ID 

Tel. Centra) Atdara HW
ninko, ketvargo tr anbatoa vakarala mm 
fl iki 8 vai vakar*, po onm«rt»



Chicago, 111

namie

išrinkta administracija

HODGENft,

ave

live
SUSIRINKIMO

1709 So. Halsted St

Nemokėk man

QARBAg
no

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

itinin- 
vaiku c

Tuo

Erma Fried, 4904 
'bandė nusinuodyti, 
netekimas darbo.

ipsieme u 
į ta Sajun 
ti. Jis nu

DR. C. R. LAYTON

junga augti, 
kit prie jos 
gatus, kurie

mos KUOPOS 
Misčikaitienė, 

3500
, Radzevičiūtė,

sekantis prie Mid City
Chicago.

4 ey< hta | 
i gos Kitfte- 
r ‘duotėms. 
m leną ati- 
et ų. ftioe 

k p ik anka.

pacijentai.”
(3) Kaip apsieiti su džiovos 

nešiotojais”. — Skaitys Dr. Ch.

Kovo 22. 
džiova.” — 
W. R verson

Paul Ilarion, 1633 S. Michi- 
Dalyvavęs 

Wooldridge 
krautuves,

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

jų Sąjungos konstituciją.
Pagalios, pasirodžius drg. P. 

Grigaičiui, delegatai paprašė jo, 
kad jis išreikštų savo nuomonę

gan ave., areštuotas 
apiplėšime Chas. 
valgomųjų daiktų 
2932 S. Park ave.

“NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

Juliau Kaliu, pardavėjas 
sodintas šallojon. Paėnu 
Mabel Sherman $5.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Dr. John I 
7 N. 1 Ionian 
teisman. P

John Liebe, 1631 N. Westen 
ave., nubaustas $200. Buvo kai 
t i namas kišenių kraustyme.

DRAUGUOS TR ORGA 
NIZACIJOS.

Užvakar prasidėjo militariš 
kas maukšlinimas Chicagos u 
uiversitelo studentu.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

Žmonių Lab< 
t u berk u Ii ozo
Skaitys Mrs.
Britton.

Kovo 15.
šiaip žmogus susekti džiovą.”

(2) “Grįžtantieji sanatorijon

Sudegė I). A. Makaro kr 
tuvė, 957 Wellington ave. Nr 
tolių padaryta už $20,000.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam* Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato) 

Paprastomis dienomis pirmas flor* 
10c, Balkonas 5c

Subatos vakarais ir nedaliomis pu 
mas floras 15c, Balkonas 10c 
WALSTED Ir GATV*

DR 
Ištikimas Specialistas, 
ir Chroniškų Vyrišky

Lawrence Cooney, policistas 
4316 N. Ir wing ave., norėjo iš 
sidanginlį nuo pačios. Pati už 
griebė kelines. Dalykas alsidu 
re teisme.

Tikra importuotą Prof Ehrlich’o 
606-914

Gonorrhea, Vaccines, Rheuma
tic, Philagogens, Serums, Pade
rins, ir f.t., kurios parodo tikras 
pasekmes be pertraukimo nuo jū
sų užsiėmimo.

Jei jus esate ne tas žmogus kas 
jus turėtumėte būti, pasitarkite 
su J)r. Whitney be atidėliojimo ir 
stokite ant kelio j sveikatą, stip
rumą ir laimę.

Pasikalbėjimas dykai ir užkvie- 
čia

S South Dearborn St. Chicago 
Telefonas Central 8316.

Paskaitos seks šitokia eile: 
Kovo 1. (1) “Kaip viziluo

EVESKIO K® 

SKHOKYMA 
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradine# 

Hgi augddiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiA. 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiaraSCio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halstad St..Chica&
Kan mane išgelbėjo nuo varginančią litrą) 
Salutaras Hitleris. AŠ per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AŠ kentėjau nuo nevi- 
rininao pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo ik> krutinę, fonuose ir strėnose 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
feris ir Salutaras, Regula®Iria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir paliktai 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria.
na $1.00. Galima gauti genesniuose saliubtoo- 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j t

Elizabeth Nool reikalauja 
buvusio vyro $79,732. Sal 
kad jis esąs jai liek skolingas

Frank Malinomski
Blackhaw 1

mas.
Chicagos liaudies mokyklos 

tiesiog suardo vaikams sveika
tą. Iš jų reikalaujama daug 
protiško darbo, kas labai alsi

ntą vasario 2.) d., Fellowship 
House salėj. Daug laiko užėmė 
balsavimas naujos LSS. konsti
tucijos projekto. Po tam svar
styta apie agitacijos reikalus. 
Išrinktas naujas komitetas ir 
nurodyta pienai, kaip tas komi
tetas gales pasuk m ingiai! savo

TAKE LOEB IR CHICAGOS 
MOKYKLOS.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1917 metams: 

Danį. Užgalis, prezidentas,
312 E Kensington ave 

Vlad. Markauskis, vicc-prezidentas 
355 Kensington ave 

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 Kensington 

Ant. Bertąsias, finansų rašt., 
128 Kensington 

Ant. Enzbigelis, kasierius,
352 Kensington

Dr-stės susirinkimai laikomi 
mą pelnyčią kiekvieno menesio 
vai. vakare, Frank Shadvilla svet., 
po No 311 Kensington ave. Naujini 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metų amžiaus moka $L, nuo 
30 iki 35 m. — $2, nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šilas papiginimas tik 1927 me
tais įstojamiems. Valdyba.

14 So. Halsted St., arti Madison St., 
Batik Building. Visas 2-ras augštas

LAIŠKAI I LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ilk Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

Dobrovolskiene ir 
Pabarškicne, — kasos globėjos

Dr. Whitney
Priiminėjo ir gydė vyrus 

per 20 metų

Po priėmimo egzaininacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina visą spėliojimo darbą. Jeigu iųs 
niekuomet pirmiau neturėjote pil 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
jaus pirm negu šis specialia paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

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

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

Alena Koslovska, Šiendie Pasirodau
Visai Publikai Akyse

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $1.00, 
daug expel Ii) ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. AŠ duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydytu Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės klintis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi privati.škų vyrų ir

galų prisirinko gana gražus bū
rys, kurie rimtai svarstė Chica
gos Draugijų Sąjungos reikalus, 
norėdami geriau sutvarkyti ir 
pastatyti Sąjungą j geresnes vė
žes. Kad pasėkiu i n gi a u darbas 

išrinkta keletas ke
rbia us i os komi s i j os 
komisija išdirbimui 

pieno Chicagos Draugijų Sąjun
gos veikimui. Ji svarbi tuo,

Kaip jau visiems žinoma, mo 
kvklų tarybos prezidentu yn 
Jake Loeb. Apie to garsiojo vy
ro mokslą neprisieina kalbėti 
lis pats didžiuojasi, kad nelan 
kęs augšlosios mokyklos. Pat‘ 
savaimi suprantamas dalykas 
kad ir jo psychologies pažini-

Jeigu jus gydčtes kur nors be pa
sekmių, ateikite ir pasimaty- 

kite su juo tuojaus.
Jis gydo vyrus liktai, ‘ir j8 

SPECIALĖS NAUJOS NlETODOS 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo, 
.lis gydo pašekm'ingai j kaip gali
ma trumpiausią laiką, visas pri- 
vatiškas ligas, kaip tai: užnuodi
ji mą kraujo, strikturą, puliaviiną, 
nykimą, nusekintą, praradimą 
spėkos, raudonąją y<yslą, silpną 
pūslę, inkstų ligas ir 1.1. Jis var-

Nieko panašaus, suprantama, 
nebūtų buvę, jei mokyklų tary
ba susidėtu iš žmonių, kurie c c

supranta mokyklas ir jų užda
vinius.

DR. WHITNEY
505 S. State S., kampas Congress 

Chicago, Ill.
Valandos: Kasdien — 9 iki 8;

Nedėliomis — 10 iki 2.

15 Bo. Dearborn St., CrHly Bulldint, 
antras augitaių kambarys

laušimu, ka reiski;
L L

> katalikas”? Visi sa
niekas nedali buli susi

APŠVIETUS DRAUGIJOS 1 
Valdyba 1917 m. 
pirmininkė, 
So. Emerald Ave 
nut. raštininkė, 
8363 Kcrfoot Ave 

Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21 Place.

Šatkauskienė, iždininke, 
3423 So. Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st Str.

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
. e 2228 Coblenz str. 

Pranas A. Dvįtį'tąihis, turtų sekr.
7 / . '.c lf)04 North ave.

Kazimieras čepųkas, iždininkas, 
1.648 Division Str.

Augusi Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Ave.

Susi rinkiniai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno menesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

Lillian Panakowski, 157 W 
15th Pl, gavo persiskyrimą 
Bado pas vyrą atvirukę, kuriti 
jam parašė kokia kų. nioteiTs..

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-STĖS CICERO. ILL. VALDYBA 
A. B. Liutkus, pirmininkas,

1437 So. 49th Ave.
.1. Takažauskas, pirm, pagelbininkas, 

1402 So. 48th Ct.
M. Dobruškis, nutarimų raštininkas, 

—. 1229 So. 50th Ct.
J. Aceris turtų raštininkas, 

1444 So. 50th Ct.
Mrs. M. Bartkiene, iždininkas,

Jis žadėjo reorganizuoti moky
klas, pagerinti jas visais atžvil
giais. Vienok viską, ką jis įsten
gė padaryti, lai pirmoj vietoj 
jvesti m i ii taršką mank^štinimą 
ir sen. istorijos išgludytną^ Tas 
žinoma, dar labiau atsilieps į 
vaiku sveikata.

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

—ATEIK------
PASITEIRAUK

--------------- --- ----------- - ----------- ---------------------------- i ii O

“Cook apskričio 
Departamentas ir 
klausimai.” — 
Gertrude Howe

M. Bolph, 4831 W. 24th PI., 
gavo persiskyrimą. Du metai 
atgal jos vyras išvažiavęs į kitą 
kitą miestą ir daugiau nebegrį-

t aigi, draugijos bei kuopos, 
kad Draugijų Są- 
ir bujotų, prisidė- 
išrinkdamos dele- 
laukytų kiekvieną 

Draugijų Sąjungos susirinkimą 
ir i)o tam praneštų apie jos vei
kimą savo draugijai bei kuo
pai. Tos draugijos bei kuopos, 
kurios manote prisidėti, išrin
kite delegatus ir praneškite apie 
tai sekretoriui, o jis pasistengs 
pranešt laišku, kada bus delega
tų susirinkimas.

Sekr. A. Ambrozevičia,

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd SI.
M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 

1915 So. Halsted St. 
P. Balickiene, iždininkė,

3443 S. Union ave., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukai te, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičiene, Herrin, Ill.

Siunčiant į centrą mokestis, mo
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

S. L. A. 212 KUOPOS 
Viršininkų pavardės ir antrašai: 

Ant. Trakšelis, pirmininkas ir ižd., 
164 Milwaukee Ave 

Kaz. Paukštis, vice-pirmiuinkas, 
809 Park St 

H. Labanauskas, sekretorius, ų 
819 Edward St 

VI. Bielskis, finansų sekretorius 
566 Grand Ave. 

D. Bogdanavičius, organizatorius, 
51 Ncwall St. 

Juozas Kasputis, organizatorius 
653 Garden St. 

P. Kaminskas, iždo globėjas.
921 Jonu e St. 

Tad. Varanavičius, iždo globėjas, 
202 Hawland Ave. 

St. Balčaitis, kuopos koresp.,
29 Rice Ave.

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th si., Cicero, III 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Ave 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halsted si 

Business Ag. — P. Galskis,
1327 N. Robey St

i. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

jungos dėlių 
'.vyko nedėliojo, vasario
M. Meld ažio svetainėje.

Nors dabartiniu laiku yra daug 
žinoma apie vaikų psychologiją, 
bet mokytojai tuo mokslu nesi
naudoja. Pavyzdžiui, Chicagos 
liaudies mokyklose visa 

k’ 

yra dedama ant vaikų 
ties. Reikalaujama iš 
daug išmokti atmintinai 
keliu vaikų originališkumas, sa 
vitumas vra galutinai užmuša

Nedėlioję, vasario 
surengtas L. S. J. Lj 
vakarėlis. Program 
iš kalbos ir muzikos. Drg. Gu- 
bavičia kalbėjo apie tos organi

zacijos svarbumą, jos nuveiktus 
Harbus ir ką tik suorganizuotą

> mandolinų orkestrą. Paskui or- 
y-stra skambino. Reikia tiku-

I ties, kad greitu laiku chicagic- 
čiai turės puikią mandolinų or
kestrą.

i • ligintojos (“nursės”)
i padėti susekti džiovą.”
2) “Ligintojos pamokymai

Skaitys Edna M. I?o-

ro<%\ kad Nąjunga galėtų paimu 
vadovavimą Chicagoj apšvietus 
darbe; kad ji galėtų įsteigti di
delį knygyną, kur turėtų rastis 
kiekviena lietuviška knyga; kad 
Sąjungą paimlu vadovavimą 

įskaitų

.Ir iru 
muH. ji 
mą iki 

Daugelyj valstijų 
daktaro apiiurčjimo 
pavelijimo, Illinois, 
turės tas pačias tiesas. 
SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos iftgydotna ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingų veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Joe veikla tie
siai ant kraujo cėlių. panaikina nuodus ir sugrųžina vidurinius (organus j normaMfc- 
kų stovj.

Patinę arba pasididinę gyslos Žodynai. plasta 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, fcemu gyvumas—Ičta 
cirkuliacija. VIENU SAVAITES GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentčsite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite I jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

^4.2 TUKINTI SMEGENŲ SUIRUTE,Silpni, nervuoti vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudų nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip greit tikra gyduole tikroje 
vietoje ir laike atliks darbų. Prašalins nustojimų energijos, ambicijos it stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmonišku m 
Ill1zafl1 DlielAe KEUMATOS KLIŪTIS ant visad*" IIIlViSlŲj 1 UJSIvi^ 80 dienų, jeigu nėra kitų suedčjimų. A . 
matiŠkai ir gatavai pasiduoda kraujų darančiom ir kraujų valančio* 
A čferte UŽNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna

OS lla^OS, dų ir yra pastovinčiai išgydomos j keletu 
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomų susidėjimų. Pi M.ingam todi 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO UŽDYKA.

Dr. Ilodgen's pilnai įrengta laboratorija ir X-Ray egw ninncija ištirs ir paro
dys tikrų stovj vidurinių organų. Nėra sj>čliojimų. Dykai iRay egiamlnaelja, 

Metodos išmėgintos, priskirtos ir pagerintos, kaipo ger kisios gydymui ligų ir 
silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gydydamies pas jį pamal kite jį ypatiškai Ir j- 
gysite naudų jo daug metų patyrimo. Jus Žinote hu kuo j ) turite reikalą. Pi
giausia mokestis. Sutvarkyta pigiausia mokestis. DIDfcTAUS. KS IR GERIAUSIAS 
INRENGIMAS OFISO IR LABORATORIJOS aprūpinimui 91 arba pagerinto 606. 
Jus galite turėti ‘‘Paslėptą plėgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
panaikinami. Neatidčliok. Ateik šiandien.

DR. I. W. HODGENS 
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago 
VALANDOS: y ry^° 1^1 ® vakaro. Utarninkais ir ketver. bis nuo 9 ryto Qd
ii vakaro. Nedeliomis nuo 9 iki 1

Aštrių

Užnuodijimas Kraujo

rengime prelckcijų, p 
įvairiose mokslo šakosi
Są-ga iškilus kokiam dienos 
klausimui pirmutinė aktyviai 
pradėtų veikli ir l t. Toliau, sa
kė, kad atsižvel.i*iawt 
draugijų prisidi 
— priklausys ir

listas, nes socialistai žino 
evangelijas d 
kun. Maliausl

į SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION
A Žolės nuo visokią blogumą.
k P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, M

oknsBUKBEOKHEiiaa £0HBG KBHsmoamKHSKn
H.OO X-Ray EXAMINACIJA

"■« šis specialis paaukavimas yra geras bile dieną ikiKetvergo, Kovo 1, 1917

Albert Goldberg areštuotas 
Pas jį rasta penki svarai opiu 
mo.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, HI.
Domininkas Shatkns, pirmininkas, 

344 E. 116th St.
Juozapas Vclavičia, pirm, pageli)., 

173 E. 115 St.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

358 Kensington 
Frank Jurkus, fin. raštininkas, 

355 Kensington
Frank Shedvillas, kasierius, 

341 Kensington
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno menesio 
7:30 vai. vakare, F. Shcdvillo sve- 
ainėje po No. 341 Kensington Ave

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m.
A. Misčikaitienč, organizatorė, 

3500 So. Emerald ave.
P. Balickiene, mil. raštininke, 

3443 So. Union Ave.
K. Pabcrclyte, finansų raštininkė, 

1315 Girard St.
D. Girdvainicnė, iždininke, 

3255 So. Halsted St.
M. Dunduliene, kasos globoja, 

1915 So. Halsted Si.
A. Kubuticnė, kasos globėja.

z:o tyrinėjimų
Skaitvs Dr. C1 K
ton.

(2) Kitokie džiovos tyrinėji
mų uždaviniai.” -— Dr. John 
Ritter.

Augščiau išvardytos paskaitos 
bus, žinoma, anglų kalba skai
tomos, taigi jos prieinamos tik 
tiems, kurie nors šiek-tiek ang-

visus, kurie tik tuo klausimu 
interesuojas. Paskaitos įvyks 
penkiais kovo menesio ketver
gi! vakarius, nuo 6:30 iki 7:30 
vaL, City Club svetainėje, 315 
Plymouth Court. Mokėti nieko

VYRAI
Jeigu jus esate nusiminę, del to. kad 
jus esate neišgydyti kur nors, tų* 
esat užkviesti pasitart su Dr Hodgens 
apie 6il<- ligų, silpnumą arba pnva- 
tiŠkų negalę Ateik de) draugiško ar- 
bs ištikimo pasikalbėjimo. Tas junis 
nieko nekainuos Jo dvidešimt* metų 
patyrimas gydyme sergančių, silpnų, 
liguistų vyrų, yra uttikrirttmu. kad 
jus busite pasekmingai išgydytos

jus peržengėte gamtos jstoty- 
s neturite mąstyti apie vėfli- 
jųr galutinai pasveiksite.

tiesos reikalauja 
prieš išėmimą 

be abejo, greitai

Sereda, Vasario 28,1917.
— ..........    . ■ - arttMnenr-

Alimta laisnis iš Neis Jur- 
genson, saliunininko, 4021 W. 
North ave. Prasižengė prieš 
nedūldienio salimui įstatymą.

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų hgų ir 
todėl negali išsigydyti. .

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvetos išmotos, paeinančios iš kaspininGs kirmėles dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš viduriu slenka augštyn į gerk* 
Je, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai,. gal
vos skaudėjimą, spingiiną ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvėjų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo* 
toris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga

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.

X 4-^.1 1332 Milwaukee Avenae mtlllcl Inėjimas nuo Ellen Street
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 

nedeliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

WP7/Iwv~ iW // ti Jeigu jus turite galvos skaudėjimą.
J' v“"* HM ■ 11 a, apsvaigimą, pi'ietvarą

V ydy,iM įK ~ ‘įT~ alsiraiipč įima Ražų, skausmus pilve
v murmėjimą žarnose, nustojimą apeti 

II ^***--...1,4 nuovargi, nusidėvėjimą, pajautimą
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 

---- ----------- -- ■ - i .................................................. ...—------------- -— yra priežastis, kuri turi but žinoma 
sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jiims atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 
jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaininacijos už $1.00. ,

NEATIDELIOK, ATEIK TUOJAUS.



Pranešimai Pajieškojimai

I OK I S COFFEE ft
ARBATARYŽIAI

12nč>101

PARSIDUODA

DYKAI

Randai

Telephone Yards *032

Dr. M.StupnickiReikalavimai IM11O

Sr, W. YUSZKIEWICZ

Br. A. I. EPŠTEIN l
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Pardavimui

namu

REIKALAUJI

kkzihi

1871
2064
1040
IBIO
28BO

Alsi 
Ofisą

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

American kkool 
vi Lbnffuajrts

1044
1886
2612
1217
1882
1818

Chicago 
Ave.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c......... ..................

..L.S.S. 170 k p. rengia Pro
tauto Mass-Mitinga seredoje 
28 d. vasario, 7 vai. vakare

WKBT 8IDB
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
Milwaukee Av. 
W. Madison St 
W. Madison St.

Priimnian- 
•ia, G v aran
žuota, vertče 
Oo p ar »id ue

sekr.
Draugai darbininkai

SANBORN COMPANY, 
-o Lithuanian Colony direc

W. Ohioaro Ar. 
Blue Island Av 
W. Nort* Av.
8. IftUed 81
8. p^ted »L
W. itth 8L

PROTESTO 
MASSMITINGAS

GeriauBioe 
ruliv», Jūo ve 
Lės, parti- 
iuoda ol ..

zitorių susirinkimas įvyks kovo 
2£d„ 7:30, vai. vakare, černaus- 
lėšo svetainėj, 1900 Union avė.

K. Jamantas.

NA U J I E N O Š/ (Chical III

310> So. Morgan St., Chicaga 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii 
ryto, nuo 5 iki 8 vakar©.

LIETUVIfiKAB AKIŲ GYDYTOJA* 
turi skaudančia* arba ailpnu akis, U| 

atsilankykite pas M**4

Nuosavybes 
Išsivystimas

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
seta vėliausios štai lės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases u# 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 

f i rankos, 
pirmą pa- 

• rekordai

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

sinės lovos, paveikslai 
$800 Grojantis Pianas u: 
siūlymą; $225 victrola 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

Pajieškau Jono ir Antano Jankau
sku iš Kauno gub. ir pavieto, Jos
vainiu parapijos, Karonavo kaimo. 
Turiu svarbu reikalą. Malonėkite 
atsišaukti. Antanas Jankauskis, 
103 S. River St., Batavia, Ill.

Elektriška Diagnoza Ir Gydymo 
Spcciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenota medega slapiom Ilgom 

2059 W. MADISON ST., kampan 
lloyne Avė., virš nptickoM

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros 

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

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 :

Pajieškau savo brolio, Antano Re
kašiaus. Gyvena Chicagoj. Paeina iš 
Kauno gub., Luokio parapijos, kai 
tuo Skliausčių. Turiu svarbu reika- 

; ii žinote malo- 
Win. Rėk ash, 

Roslvn, Wash

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

(irinevičiaus 
Halsted si.

iriai, malonėkite atsilankv-

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Pr i m i t y viskas ko m u n i z m as.
Šeimyna arba giminingasai kolekty 
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.

PARSIDUODA 1 
volkeisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
Šovvkeisai 4 po de
šimts pėdą ilgumo 
(plaid glass) storas 
stiklas. Pečius na
ujas, vertas 50 dol. 
dabar už 20 dolerių. 
Taipgi parsiduoda 
namų rakandai, ve
rtės 300 dol. už 100

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

I Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gūjimas.

nHMFjP' Mes vartojame page- 
jtJT rintą Ophthalmometer 

JEeL yJQ Ypatinga (loma atkrei- 
inr®. pianui j vaikus.

VMlnndo*: Nuo W ryto iki H vakar*; ineOHa- 
t«in nuo 10 iki 12 dieną.

4«4» 8. ASHLAND AVA, kampai 4T NL

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimec, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
C WlhullWW-M

Jankes, auly- 
rink nu bent
tokia, av

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės, 
Antano ir Varonės Virvičių, Kauno 
gub., Baisogalos parap., Maniunų 
sodos. Gyveno Virginia, Minn., 222 
Mongolia St. Taipgi pajieškau pažį
stamos Zofijos Kavalevskos iš Lie- 
pojaus; 6 metai kaip Amerikoje, gy
vena Chicagoje. Meldžiu atsišaukti.

Kazimira Teišerska,
1426 So. Sangamon St., Chicago, III.

Ofisai* Ir Gyvenini** i
8600 S. Halsted St., kamp 36 >t
Ofisas atdaras iki II vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

* PIRK SAU vifįaa Plumbavoji- f 
, mui reikmenis tiesiai už “who- •j 

lesale” kainas. Mes parduosi- į 
' me visiems. |
, LEV1NTHAL PLUMBING ♦ 

SUPPLY co., t
' 1637 W. Division
. Cor. Marshfi

' Kalbama lietuviškai

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimų apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

RURKE BARBER SCHOOL
612 W. MadUon SU Chicago. DI.

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šowkeisų.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
taip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du storu 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžių 
storą — P. Millerio, 2256 W. 22 St., 
Chicago, 111.

I * A R SI R A N 1) A V( )J A puikus frun 
linis kamliarvs del dvieju vaikinu— 
be \algio. 2956 I'nieruld Ave.. Plioiu 
\ ards I77.». Galite inatxl vakarai^

PARSIDUODA pigiai bučernė ii 
grosernč iš priežasties savininko Ii 
gos. Vieta išdirbta per 6 melus 
Daugiausia parduodama “cash”. Me
ldžiu atsišaukti 
Ofisą No 12.

PARDAVĖJAI!
Reikalaujama 10 gerų vy

rų pardavinėti lotus lietu
viams.

Dykai vartojama automo
biliai. Gera propozicija tei
singiems žmonėms ir atei
tis geram darbininkui. Pa
tyrimas Real Estate nerei
kalingas. Atsišaukite j: 
54th and Kedzie avė., arba 
Telefonas 9635. Klausk po
no GEORGE VON KEENE.

PARDUODA savininkas . penkių 
kambarių medini namą, naujausios 
mados, elektros šviesa, gesas ir mau
dyne. Prie.š parką už $2600. Mažas 
įmok ė.j i m as. AI si šauk i te : 
5301 Aberdeen SI. ((Barbernė).

Chicago, UI.

M Telephone Humboldt 127S 

h M. SAHUD M. D. f 
Lt 8enan Rtutae Gydytojau Ir Chirurgai!.

Specialistas Moteriškų, VyriSkq ir Vai- 
M kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. i J
M OFISAS: 1579 Milwaukee Av«„ jį 
<2 Kampas North Ave., Kambary* 10S. jį 
« VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto; * 
S 1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakaro. J!

<F4UBARGA^--DraartJl prane4im«e akelMam*
»«šnM>ke«tiee. Pranei ira ai bet<i turi but 

•■•tBMiami M vaKaro. latArelin arba telefonu 
WMmili t© pačie d lew*, kada ■pauadtnaimM 
—■ i iftK MbereU but M-itL — •‘Naujiena"

PAPSI 1)1 ’ODA pigiai groserne 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite 

Joe Szkleinik.
211(8 22 Lake Sf,, Melrose Park, II

REIKALAUJAMA cigarų dirbejt 
ir pusininko, taipgi reikalaujama ei 
garu pardavėju. Atsišaukite į 

‘•VIEi.KA POLONTJA”
1119 W. Division St., Chicago

REIKALAUJU 1 
pardavinėti I 

laikinai 
bet būtinai nėra 
išmokinsiu jus.

ui į “Naujienų”

PARSIDUODA anglių expreso bi
znis su pastovia viela. Neniekinsiu 
teisingo pašildymo.. Atsišaukite

Kirbv, 
3218 Wallace St.. Chicago, HL

Phone Drover 8143

PAILSI DUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuvių ir svetimtaučių 
apgyventoj vietoj.

Pasinaudokite šia proga! Veikite 
luojaus. 1619 S. Ilalsled St. Chicago

NORTH B1DH 
4H W. Divbiu® 
’U(- W. North ir 
2648 Lincoln 
>24.4 Lincoln Av# 
>411 N. Clark

Ir intrauks, jeigu 
darbininkai, tylėsime 
s sudėję ii’ lauksime, 

inklo.

Jau artinasi pavasaris ir laikas 
uždėti barzdaskutyklą, o aš turiu 
2-jų krėslų pusnaujus forničius ant 
pardavimo. Kam reikalinga, atsi
šaukite: Wm. Galeckas,
3525 So. Union Ave., Chicago, Ill.

APIE $21)0 grynais pinigais; liku
sius lengvais išmokėjimais, 6 kam
barių namelis, beizmentas, vanduo, 
suros, gazas, ištaisytos gatvės, lotas 
25x150. šllOOM MCDONNELL, 
2630 W. 38 St. Bargenas, veik tuo- 
jaus. Atdara vakarais ir nedėlio
jo is.

Prirenka vit>iem« tinkamu* akiniu*, araaJwW 
nuaja ir patarimu* duoda lykai.
784-88 Milwaukee Ava., arti Chicajra Ava. B-naf 
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 iiryto iii vaJaw 
rui. Nadiliomia nuo * iiryto iki 1

Tai. Baymarket 2414.

PARSIDUODA už pusę kainos ta 
bako, saldainių ir imtų sankrova 
taipgi parsiduoda naminiai rakan
dai. Išvažiuoju i kitą miestą. Grei 
tu laiku atsišaukite:
634 W. 181h SI., tarp String ir Rubli

REIKALAI .11' gerų kriaučių prie 
moteriškų drabužių. Greitu laiku 
atsišauki te. Gera mokestis.

C. Awgaitis, 
3130 W. Harrison St., Chicago. III.

Tel. Drover 7041

Dr. C. Z. VezeBs
LIETUVIS DEHTISTA

Valmirtoi: tKh te rjto HU V 
Nrdėliomiu >»ga) lEturlrng,

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-toa gatvlfl.

PARDUODU pigiai lotą, 26x125 
kampinis, geroje vietoje ant Rock
well and Archer avė. Pardavimo 
pidežastis —■ išvažiuoju į kitą mie
stą. Atsišaukite greitai.

.Joe .1imčiiis,
912 W. l<8th Place. Chicago, HL

pinis Kliubas k 
ainį susirinkim
aev'ičiaus svetainėje, LS 1.3 So 
Halsted st. Pradžia <S vul. vaka 
ro. Di•augai, visi malonėkit 
Imoskai t tingia usia i atsilankyti 
nes turime daug svarbių ir ne
atidėliotinų dalykų, o taipgi ne 
pamirškite ir naujų draugų at

V aldyba

PAILSI DUODA dvi SPAUSTUVES 
atlieka visokius spaudos darbus, vi
sokius popierius, tikietus, knygeles 
Gali prisikelti į savo miestą arbu 
ant vietos varyt biznius ir toliau 
Abudu savininkai išvažiuoja kitur 
Dasižinokitc rąžydami pas:

G. A. Baronas,
Post Office, McKees Bocks, Pa.

PABSIDUODA kliaučių dirbtuve 
valymo ir siuvimo, už visai mažą 
kainą. Gera viela, h’ bedarbes me
tu dviem žmonėm darbo netrūksta. 
Darbymct\jc pilnai darbo 4 ar 5 
žmonėms. Savininkas išvažiuoja ant 
ūkės. Atsišaukite laišku į Naujie
nas, pažymėdami No 5.

* , . . *A ĮSIG5 K musu nuosavy bių su- A 
2 rašą del pirkIiavimo.

Valandos : 7—9 vnk. nedčld

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai jzydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, utnuodijimą kraujo, ex!o<, 
taizda--, ) i> hcį, bknusinvis, bkausjnus nugaroje, kosėjimu, gerkit#

ekaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
V«-J I itiL I I nl. it<-. L>1 ji'- j'iur rali yada.so. .1 . 1 4 jr ilgydt
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai..

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis iki 12 diena 
1900 HLIJE ISLAND AVE., kampas 19 tos gat., \iHuj Rankos. TeL Can#] U«|

VYRU Pagelbėti 
lotus ant viso 
1, j)al\rimas pa-

Pajieškau pusbrolio Konstanto 
žalimo, iš Telšių. Kauno gub. Kiek 
laiko atgal išvažiavo į Mich. vals
tiją — į mainas; jjaskiausia rase iš 
Painesdale, Mich. Turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. Jis pats ar kas jį 
žino malonės pranešt:

S. Darginavičius,
2305 Kishwaukee St., Rockford, HI.

PARSIDUODA moderniška “ais- 
krymo”, saldajnhi, cigarų, tabako, 
smulkmenų ir valgomųjų daiktų 
krautuvė. Keturi dideli kambariai 
už krautuves. Pigi randa. Paran
kioj vietoj. Priežastis pardavimo—• 
ėjimas iš vertelgystės 

Sylvia's Candc\
3764 S. Halsted St.,

DR. M. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 181h 
St., netoli I'isk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Lr 
6— 9 vakarais. Telephone Canal 8110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Pajieškau savo tėvo. Jono Joku- 
bausko, paeina iš Kauno gubernijos, 
Telšių pavieto. Apie 15 metų kaip 
Amerikoj. Kas apie jį žinote malo
nėkite pranešti.

('.has. Jokubauski, 
3329 So. Morgan St., Chicago, Hl.

PLIKI PROGA
Smarkus \ \ ras su s.501) ar $6(10 gali 
Irumpu laiku uždirbti apie $2.1)60. 
Proga, kokios antru kartu neturėsi
te. A įsišaukite tuo,jaus pei* laišką 
antrašu: No. 3, į Naujienas, LSIl) So. 
11 ;dstcd SI( Ji ieago, III.

SOUTH SIDB 
»0»2 Wentworth 
>427 S. BaleUd 
4724 B. Aahlani

Km
galvot tkaudčjim#

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 vakar#.
Nedėliosiu nuo 9 ryU> iki 1 po pi«t>

3 dažu dirbtuvei
1 automobilių dirbtinėj

2 mašinistu
2 molderių
3 prie karų taisymo
3 prie Gordon fyderio

1 geležies dirbtuvėj
I stiklo dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokioms darbams.
Išvažiavimui iš Chicago* reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
jvairiausių darbų į fabrikus ii' dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau- 
g> bos vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjirnui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
ma moterų ii’ merginų įvairiems da- 
rbams dii’btuvėse, skalbyklose 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

Phon«: Yard* 4I1V

Dr. A.R. Blumenthal

REIKALAUJU kriaučių ir mergi- 
1 linišerkų prie moteriško darbo 
ubas ant visados. Mokestis ge

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 rakandų apmušinulojo
1 kalvio

Nukirsto miško su 2 aker. 
išdirbtos žemės. Namais, 
karvė, 2 kiaulės, 12 vištų la
bai lengvais išmokėjimais.

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali
te išsirinkti vieta prie mies
to ir mokyklos.

Mes tveriame čia nauja 
Lietuva.

tybems kariaujant, Ameri- 
faos kapitalistai, pasinaudo
dami proga, pakėlė nesvieti
škai kainas ant gyvenimui 
neikalingų dalykų, taip kad 
dabar žmonės nuo bado var
giai begali apsigint. Bet to 
negana. Tie ponai kapitali
stai sumanė dar ir šią šalį 
ištraukti į tą pačią kruviną
ją puotą 
mes, 
ramka 
kada pašauks pri

Kas mums lie!
Turime siųsti protesto- rezo 
liucijas prezidentui Wilso 
nui, ir grieštai užreikšti jam 

karės

SPAUSTUVĖ.
Yra užtektinai lietuviško ir lenkiš
ko darbo, žmogui gerai suprantan
čiam šį darbą ,yra puiki jiroga pi
giai nusipirkti gerą spaustuvę. Sa
vininkas užsideda kitą biznį ir turi 
parduoti labai trumpu laiku. Pla
tesnių žinių, malonėkite atsišaukti 
apatiškai ar per laišką.

Waitches and (k)., 
1741 West 47th St., Chicago, 111.

t EI K A LA l J A M A patyrusių vyru 
bli i scrap yard:). Darbas pasto- 
>. Atsišaukite:

Leopold Cohen Iron Co..
I SI reel and I loman Avenue.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

Pajieškau pusbrolio Petro Juro 
Kauno gub., Šiaulių pav., Radviliš
kio par., Siauraiėių kaimo. Jis paG 
malonės atsišaukti arba kas jį žino
tu — praneškite.

Justinas Stankus.
221 Cardoni str., Detroit, Mich.

Tau nkauda aky*, 
ekaitant raides susibegn į krūvą, -—jį

spauda rodosi Tau dvigubu 
turi uždegimą akių, 

tau skauda aky* skaitant arba įduvaal, laakarf |< 
¥ "reikalingas akiniu.

I
 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui nkių, kuris turi 11 met® 

tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklą U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANATEMYKIT MANO U2RASA.
IHO1 SOUTH /KIS H LAND 7XVIJ.Kampaa 18-to« gatvėn Ant Platt’s Aptiekos

Jt Valandos: nuo V ryto iki 9 va. Nedaliomis riuo R ruto iki 12 disig, I 
¥ Tel. Canal 5335. • . |

LMPS. 9-tos kuopos rui 
mojo teatro "Palocius E 
Dugne" generališka rėpei 
įvyks ketvergi', kovo 1 <L, ('. 
S. svetainėje (1121) \V. LSth 
Pradžia 7:30 vai. vakare*, 
sėjai, būtinai pribukite, nes 
repeticijai bus pri 
alė scenerija. Biu 

Hežiserius M

REIKALAUJAMA 2-jų duonos ke
pėjų — pirmarankių. Taipgi vieno 
automobiliaus draiverio (turi turėti 
laisnį) prie duonos išvažiojimo ir 
turi kalbėti angliškai ir lietuviškai.

New Process Pakery
919 W. 3 1th St., Chicago, III.

Phone Drover 1018.

Dr. Ramsęr
AKIU 8PKtIAU8TAl

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bpecialivtnw Moteriiki, Vyrižkj, Valkj 

ir visų chroniikų litrų.
Vnlandoa: 10—11 ryto, 4—K po pi«tų, Y—8 
karą. Nedčlioinia 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

PARSIDUODA groserne lietuvių 
ir slavų apgyventoj vietoj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ol'lSAS: 3103 So. Halsted 6trwi.
T<I. Drover 7179 

9—11 išryto;
pietų; 6—9 vakare.

GYVENIMAS: 3341 So. Union Ava
Tel. Yards 537.

Geriausio* 
<metono«f u«- 
r**nl», ne»< 
eur jai! ga
lt Kauti ..

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KORE8PONDENCUINJH SKYRIUS.— Kiekvienas Kah ilmoktl 

I ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų sutahytą 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranaus kiekvienai*, 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, txt neturi progoe 
kyties | mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, »iun- 
čiame graliai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau*; indėk dvi markes prisiuntimiri 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti ! rouių 
kykJą ypatiŠkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina* 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokslią 
greitam išmokinimdi Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRĄMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
11 Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th BL

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chic age, (X

« K.\»■*»f-am‘* 

Dr. G. M. Glaser I
Praktikuoja 25 metal. &

Gyvenimas ir Ofisas Jj
«149 S. Morgan St., kerte 32 st, K 

Chicago, Ill.
Specialistas ant r

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų K 
Taipgi Chroniškų Ligų c- 

Ofiso valandos: r
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet K 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- f 
niais vakarais ofisas uždarytas a 

Telephone Yards 987 MREIKALAUJI pusininkus į ger; 
bizni — merginos arba našlės buvai 
kės su $2DI). Atsišaukite laišku 
Naujienų Ofisą No 4.

PARSIDUODA saliunas. švenladic 
niais atdaras. Biznis gerai išdii'b 
tas. Vieta lietuvių apgyventa. Par 
davimo priežastis — savininkas ser 
ga. Gera proga lietuviui įsigyti bi 
znį. Atsišaukite šiuo adresu: 
318 E. 14th St.. Chicago Heights, Hl

AKINIŲ
Jeigu kenti galvon nkaudčjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aklų,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

ras

k C J9 fe
j:įšį)




