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RINKIMUI

HOLLANDIJA

BERLINE PAREMIA VON 
BETIIM AN N IIOLLWEG

VEDIJOJ MILITARIST  AI 
IRGI NESNAUDŽIA.

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
SUSTOJO VEIKUSIOS.

SUV. VALST. KONSU 
LIAI SULAIKYTI.

VOKIETIJOJ.

DAR $37,000,000 DAUGIAU 
KARĖS REIKALAMS.

ANGLAI TURI LAIMĖJ I 
MŲ MESOPOTAMIJOJ.

Septyni šimtai chicagiečiy 
pasirašė po peticija, reika
laujančia suvaldyt įsibėgė
jusius teisėjus.

NORI SUVARŽYT 
TEISĖJUS.

UŽMUŠĖ MIESTO
MAJORĄ.

COLUMBIJOS DISTRIK
TAS “SAUSAS.”

eresnių gyvenimo
• didesnės mokes-

l Valstijų ir Vokietijos.

duos pasekmių, pamatysime 
vėliau.

Tuo tarpu streikininkai 
stovės tvirtai ir žiūrės, kad 
tarp jų butų didžiausia vie
nybe ir kad neleidus streik
laužių j streiko apimtus na
mus.

Vokiečiu submarinos su 
stojo veikusios

Grasina visuotinu Suv. Valst. 
geležinkelių streikų

iki laimė- 
ė vidurmie- 
lemonstruo- 
įvo reikalą.

žiauriojo 
judėjimo 

Randolph į

WASHINGTONAS.—Ge- 
linkelio darbininku broli- 

išsiuntinėjo 
visiems geležinkelių darbini- 
n kams-a tsišau k#nąy-ragina- 
ntį juos prie streiko, jei au- 
gščiausias šalies teismas ne
išneš savo nuosprendžio su
lig Adamson o biliaus konsti- 
tucinumo iki kovo 5 d. Kaip 
žinia, Adamsono bilius teikia 
geležinkelio darbininkams 8 
vai. darbo dieną. Geležinke
lių baronai, padėdami pasa
mdytų advokatų, pasirūpino 
atiduoti jį augščiausiojo tei

ti po ne-

Chicago, Ill., Ketvergas, Kovo (March) 1, 1917

GELEŽINKELIŲ DARBI 
NINKAI RENGIASI Į 

STREIKĄ.

NAUJI ANGLŲ LAIME
JIMAI.

Streikininkai, apskritai, 
yra gerame upe ir įsitikinę 
streiką laimėti. Tuo tarpu 
apimtų streiko namų mana- 
džeriai sutiko tartis su strei 
kininkų išrinktais atstovais 
reikaluos pabaigimo strei
ko. Iš abiejų pusių paskir
ta po tris žmones, kurie ben
drai pasiskyrė iš šalies sep
tintą arbitratorių. Tarybos 
jau prasidėjo. Kokių jos

WASHINGTONAS, kovo 
1. — Suv. Valstijų kongre
sas, kaii> rodosi iš einančių 
tiek senate, tiek atstovų bu
te debatų, veikiausia suteiks 
prezidentui Wilsonui pilną 
galę veikti Suv. Valstijų kri- 

sU’Vekyvįija taip, kapi 
jam išrodys reikalinga.

Begiu vasario menesio vo 
kiečių submarinos paska 
ndino 190 laivų 471,910 to 
nų intalpos.

MONROE, La., kovo L- 
Du nepažįstami plėšikai už 
puolė Collinston, La., banką 
Besi ve j an t pik tad a r i u 
nas jų paleido 
vietos užmušo 
miesto majorą, 
tadarių pagautas

stijų valdžią įvelti karėn A- 
meriką. Nors talkininkams 
nepatinka Wilsono nenoras 
kariauti, bet jie giria jį, už- 
reikšdami, kad šiandie ar ry
to, anksčiau ar vėliau, o ka
rėn Suv. Valstijos visgi stos.

CHICAGO, Ill., kovo 1.— 
Teisėjų sauvaliavimai ir aiš
kus bernavimas kapitalo in
teresams matoma įkirėjo ir 
šiaip pažangiemsiems visuo
menės elementams. Septyni 
šimtai chicagiečių pasirašė 
po peticija, reikalaujančia, 
kad valstijos legislatura iš
leistų padavadijimą, drau
džiantį teisėjams davinėti 
įsakymų neleidžiančių strei
kininkams pikietuoti streiko 
apimtoje vietoje. Peticija 
pasiųsta Springfieldan. Kaip 
su ja pasielgs leguslatura — 
negalima pasakyti. Bet kad 
reikalinga suvaldyti uoliuo
sius “teisių sargus” —• tai 
senai žino kiekvienas darbi
ninkas, kuriam teko turėti 
su jais reikalo kovoje prieš 
samdytojus.

WASHINGTONAS, kovo 
H. — Atstovų butas 273 bal
sais prieš 137 priėmė Shep- 
pardo bilių, draudžiantį par
davinėti svaiginančius gėri
mus Columbijos distrikte. 
Tatai paliečia vien smukli
ninkus. “Privatiniams rei
kalams” bilius betgi nedrau
džia naudoti svaiginamuo
sius gėrimus.

GALI TRUKT DIPLOMA 
TINIAI RYŠIAI SU 

AUSTRIJA.

100,000 geležinkelių darbini
nkų rengiasi mest darbą, 
jei augščiausias šalies teis
iu as a t id ėl ios A d a msono 
biliaus klausimą, suteikia
ntį 8 vai. darbo dieną.

BERLINAS, kovo 1. — 
Naujasai Austrijos atsaky
mas submarinų kriziso klau
sime, manoma, bus inteikta 
šiandie Suv. Valstijų mba- 
sadoriui Viennoje. Spėja
ma, kad Austrija parems 
Vokietijos, kaipo savo talki
ninkės, jurų politiką. Wa- 
shingtonas jau senai grasina 
Austrijai. Kas žino, ar jis 
neįvykins tų grasinimų ga
vęs tokį Austrijos atsakymą.

riaušėm
sijos tyrinėti maisto daly
kus ir įneštam legislaturon 
biliui, kad miesto New Yor- 
ko valdžia pati įsteigtų rei
kalingų gyvenimui dalykų 
manketus, o taipgi boikota- 
vimui, paskelbtam prieš bul
vių, cibulių ir kitokių reik
menų nežmoniškas kainas, 
tų reikmenų kainos šiek-tįpk 
nupuolė.

LONDONAS? kovo 1. — 
Anglai jau 30 mylių tolumo 
nuvijo turkus nuo Kut-El- 
Amara tvirtovės. Anglai 
eina link Bagdado, svarbaus 
turkų miesto. Jie skubiai 
keliasi per upę Tigris.

LONDONAS. — Švedijos 
valdžia kiek sumanydama 
stengiasi irgi militarizing 
gyventojams parūpinti. Tom 
jos pastangom padeda ir ar
timesnieji buržuazijos ats
tovai. Taip, nesenai, pavyz
džiui, Švedijos senatas pas
kyrė valdžiai 30,000,000 kro
nų (apie $7,500,000) kares 
reikalams. Kadangi tečiaus 
atstovų butas tą paskyrimą 
užmušė, tai valdžios atsto
vai — ministerial — reika
lauja slapto kongreso posė
džio, kuriame jie žada priro-

Streikuojančįų Jani- 
torių Paroda.

.. ■■ T-W

3000 streikuojančiųjų, vyrų 
ir moterų, tr^iikė vidur- 
miesčio gatvėmis.

NEW PORT, R. L — At
stovas Peter Goelet Gerry 
išsiuntė iš čia į Washingtoną 
20 bušelių bulvių. Už jas jis 
užmokėjo $120. Vadinas, 
vienas bušelis jam kaštavo

NEW YORKAS, vas. 28. 
— Nacionalis demokratų 
partijos komitetas praneša, 
būtent, kad prez. Wilsono iš
rinkimas antru kartu parti
jai lėšavo $2,500,000. Bai
giant rinkimų kampaniją ji 
turėjusi net $600,000 defici
to. Iki šiol jau pavyko su
rinkti $450,000. Tuo budu 
dar lieka $150,000 deficito.

HAAGA, kovo! 
na žinių, kad Vokit 
džia siūlanti pavesti Hollan- 
dijai septynis savo laivus 
vieton nesenai paskandintų. 
Bet tik ta išlyga, jei Hollan- 
dija sutiks atpirkti juos kaip 
pasibaigs karė.

Wilsoną pilnai įgalios elg 
ties politikoj link Vokieti 
jos taip, kaip jam išrody: 
geriau.

kar prasme
tarp Anglij
valdžios atstovų karės vedi
m o reikaluose.

BERLINAS, Kovo 1.
Berlino laikraščiai pilni ži
nių apie liguistą Suv. Valsti
jų besirengimą šokti karės 
s u k u r i n. M ano m a t o d e 1, 
kad Vokietijos kanclerio kai 
ba buvusi prirengimas minių 
prie .naujų dar ąštręgpįų,.su
sikirtimų su Suv. Valstijo
mis. Sakoma, kad Vokieti
jos žmonės pasitiks tą Suv. 
Valstijų žingsnį saitai—taip, 
kaip ir Rumunijos prisidėji
mą talkininkų pusėje.

P AR Y ŽIUS, kovo - L— 
Talkininkai — anglai, fran 
euzai etc. — kaip imanyda 
mi meilinasi dabar Wilsonui

Apie 2:30 vai. po pietų 
p rasi d ė j o p ar oda. Minia,
susidedanti iš trijų tuksian
čiu ar daugiau streikininku, 
vyrų ir moterų,, f kad ir pa
vargusi kova, kuri tęsiasi 
jau kelinta savaitė, bet pa
kilusia dvasia ir. pasiryšimu 
kovoti iki galo, 
uant kovą, trau 
sčio gatvėmis, 
darni svietui s 
Paroda^^aukd 
biznio ir žmonių 
gatvėmis
Clark, Van Buren, Madison, 
La Sale ir atgal į Clark gtv., 
kame po No. 230 unija turi 
savo lokalą.

Paroda tęsėsi ištisą valan-

WASHINGTONAS, kovo 
1. — Vokiečių submarinos, 
laikinai sustojo vei
kusios savo pragaištingą da
rbą paskelbto j karės juostoj. 
Apie paskanadinimą naujų 
laivų žinių nėra. Iš vokie 
čiams artimų šaltinių patir
ta, kad submarinos sugrįžta 
j savo šlovėjitno vietas.

Vadinas a ts ils is — bet ar

WASHINGTONAS, kovo 
1. — Senato karės reikalais 
besirupinimui išrinktoji ko

ja pridėjo dar $37,000,- 
000 prie pinigų, kuriuos pas
kyrė Suv. Valst. armijos rei
kalams atstovų butas. Da
bar išviso bus paskirta $277, 
480,708.
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NEIšLAIKe BOIKO 
TAVIMO.

NEW YORKAS. — Ačiū 
rimui komi-

Prezidento rinkimų kampa
nija demokratams davė 
$600,000 deficito; $450,000 
jau padengta, $150,000

LONDONAS, kovo 1. — 
Oficialiai paskelbta, kad an
glai v a k a r i n i a m e ka
rės fronte paėmė svarbų 
strategijos žvilgsniu kaimą 
Gommecourt ir du kitu men
kesnes svarbos.

1. — William Jennig Bryan, 
žinomasai taikos skelbėjas, 
specialiai nuvyko Wa 
shingtonan, kad pavartojus 
savo in tėkmę ir ned a leidus 
konogresui suteikti Wilso
nui pilnos g a 1 i o s cl 
gties savarankiai politikoj 
link Vokietijos. Bet atsilan
kę į užrubežinių reikalų de
partamentą, pas Lanasingą, 
Bryan staigu permainė savo 
nuomonę, ir viešai užreiškė, 
kad jisai pilnai pritariąs pre
zidento Wilsono reikalavi
mui suteikti jam pilną galę.

Washing tone randasi dau
gelis kares priešininkų, jų 
tarpe ir keletas įžymesnių 
socialistų, kurie stengiasi 
padaryti intekmę į kongresą 
ir j senatą, idant nedavus į- 
velti šiai šaliai karen.

BERLINAS, kovo L — Ke
turi Suv. Valstijų konsuliai 
sulaikyti Vok i et i j o j, M a t, 
Vokietijos valdžia laukia ži
nių, ar jau pavelyta vokiečių 
konsuliams, buvusiems Suv, 
Valstijose, išvažiuoti į Pie
tinę Ameriką. Kaip vokie 
čiai gaus žinias, kad jų kon
suliai jau išvažiavo iš Suv. 
Valstijų, tai ir Suv. Valstijų 
konsuliams jie leis išvažiuo
ti iš Vokietijos.

StreikuojantiejLvidurmie- 
sčio didžiulių trpbų janito- 
riai ir plovėjai (vakar buvo 
surengę didelę ąįreikininkų 
parodą. Demonstracija bu
vo nutarta 
ke, bet kadangi tą dieną bu 
vo pirmieji rinkimai, tai ta 
po atidėta į sere&ą, 
28 dieną. X

Prieš parodą Wusirinkimo 
salė po nr. 20 W, Randolph 
st. buvo kimštinjai prisikim
šusi i ' 
bininkų 
vedėjai laikė kąrštas pra 
kalbas, išronėdami darbiniu 
kams jų padėjimą, jų var 
gus ir teisingumą jų reika 
lavimų 
sąlygų 
ties.

I’hoto by American JLTess Association.

Maisto riaušės New Yorke. Susirinkę moters šaukia: “duokite mums duonos! Musų 
kūdikiai alkani

NEW YORKAS, kovo 1.— 
Vokiečių submarinų karė, 
vadinas, veik atsiekė to, kas 
buvo skelbiama. Vasario 
mėnesiu vokiečių submarinų 

streikininkų, kur dar- aukomis buvo 190 laivų 471,- 
vadovaį ir streiko 910 tonų intalpos. Stoka 

dar 28,090 tonų intalpos, kad 
sudarius pilnus 500,000 tonų.

Prasidėjus pragaištingai karei 
Europoj, ir Lietuvai pa tapus mu 
šių lauku, mes matėme, kad 
musų broliai tenai reikalaus 
medžiagiškos pagelbos. Todėl 
pradėjo organizuoties įvairios 
draugijos, fondai, šelpimui Lie
tuvos. Amerikos lietuviai nasi-

musų aukos nedek tų j negeislU* 
nas rankas. Jis liepė parapijo-* 
nams aukauti 'Kautos Fondam. 
Aš, būdamas lietuvis ir katali
kas sumaniau aukauti nukentė
jusiai Lietuvai nors $50.00.

Liepos 11 dieną, 1916 mo a^» 
pie 5 valandą j>o pietų, pasiė
miau pinigų ir traukiau pas dva
siškąjį tėvą kunigą- Antaną E- 
žerskį. Kunigas pasitiko mane 
labai maloniai. Aš tuojau pa
klausiau. ar jis nesutiktų pasių
sti mano auką į katalikų fondą. 
Kunigas Ežerskis maloniai apsi
ėmė tai padalyti. Aš buvau la
bai užganėdintas, matydamas, 
kad kunigas neatsisako man, 
prastam darbininkui, patarnau
ti. čia jau įdaviau jam 50 do
lerių. Kunigėlis prižadėjo tuo- 
jaus pasiųsti J autos Fondan. 
'Kuo pačiu sykiu aš norėjau už
pirkti už savo mirusį tėvelį mi
šias per ištisus metus ir už pa- 

| tarnavimą pasiūliau 360 dole
rių, kas reiškia po dolerį dienai. 
Bed kunigas Ežerskis pasakė, 
kad už tokią kainą jis negalįs 
apsiimti.

Prabėgus kedienns savaitėms 
parašė man laišką ir sako, kad 
už 100 dolerių į metus jis ap
siimtų: jis žinąs kokį ten vie-

S® 
ff....

BERLINAS, kovo 1.—Vo- 
vie- kiečių spauda pilnai pritaria 

suvi ir ant smarkiai kanclerio atakai 
Collinston ant Washingtono valdžios už

s • ;• ,

/if.'.'. ♦ >r/-uį.



Palocius Ežero Dugne’

>c ir augsciau

JAPONIJA IR MEXIKA

Gydytojas ir Chirurgas

Chicago, III1840 S. Halsted St
7 UŽMUŠTA, 12 SUŽEISTA

žino

Garsi n kis ‘Naujienose’SKAITYK IR PLATINK

‘NAUJIENAS,

18-tos gatves, Chicago, Ill.

18,428 KAREIVIŲ NETE 
KO ANGLAI MĖNESYJ.

sias. 
jaus

NAUJA ITALIJOS 
PASKOLA.

NEW YORKO SOCIALIS 
TŲ KOVA PRIEŠ MAISTO 

SPEKULIANTUS.

PURIŠKEVIČIUS “REVO 
LIUCIONIERIUS”

RYMA S. —Oficialiai pa
skelbta, kad naujoji Italijos 
vidurinė paskola davus 2,- 
200,000,000 lyrų. Tasai pats 
pranešimas sako, kad prie 
šios paskolos savo pinigais 
prisidėjo 1470 tokių žmonių, 
kurie niekuomet anksčiau 
neskolindavo.,., . ,

“Naujojį Lietuva” 
Podolskają, 15 Petrograd, Russia

Pasaulio Augščiausiu Pavyzdžiu del gry 
no turkiško tabako vertes 10 centų eiga 
retai, jįraJHeljnar-,į . ■ . .

' “Drauge, jeigu jus panorėsite sykį 
jus norėsite daug sykių”.

Švelniausias tabakas del cigarety yra Turkiškas. 
Geriausias tabakas del cigarety yra Turkiškas.

—Tasmusų bosas turbūt di
delis snaudalius.

—Kodėl?
—Kad jis nuolatos žovauja.
—Galibut. Bet namie tai jis 

niekados to nedaro, nors ir ka- 
žikaip norėtų miego.

—Kodėl?
—Prie pačios jis bijo išsižio-

M Tel. Canal 211«

NERAMUMAI VOKIETI 
JOJE.

LONDONAS, kovo 1. — 
Praėjusį mėnesį anglai nete
ko karės frontuose 18,428 
vyrų — oficierių ir kareivių.

MEXICO CITY. — Čia 
atvežta Japonijos laivu Ko- 
chiru-Maru mašinos, reika
lingos išdirbimui karės pa
būklų, ypač šovinių. Kartu 
atvažiavo ir 200 japonų in
struktorių, kurie padės me- 
xikieciams intaisyti mašinas 
ir pastatyti visą fabriką. Me- 
xikos valdžia tikisi, kad at
eityj pati galėsianti pasirū
pinti užtektinai amunicijos 
ir nereikės jos gabenti iš ki-

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

AMSTERDAM. — Atvyk

VOKIETIJOS ATSAKY
MAS CHINIJAI.

PEKIN. — Chinijos val
džia smarkiai užprotestavo 
prieš Vokietijos paskelbimą, 
kad josios submarines skan
dins pirklybinius lai-

Kaip Žmogus Mausto
Knygele parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

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

Kaina 50c.

PETROGRADAS. — Vy
riausioji rusų juodašimčių 
sąjungos taryba išsiuntinė
jo savo sąjungos kuopoms 
sekamo turinio įsakymą. 
“Valstybės Durnos narys 
Puriškevičius, kurs skaitėsi Per tuziną metų

—Hehnar buvo po valdžia kiekvieno žino 
vo skonio, kurį stiprus rūkytojai ir pa 
vydųs konkurentai gali išgalvoti.

ŠIANDIEN

Taigi matote kokios istorijos. 
Paima iš neturtingo žmogaus 
50 dolerių ir laiko savo globoje 
per daugiau negu pusę metu. 
Paklausti gi meluoja, sako, buk 
pasiuntę paskirton vieton, ir pa-

Vokietija dabai’ atsako j tą 
protestą. Ji prisižada ve
ngti daryti Chinijos gyven
tojams nuostolius turtu ir 
žmonių gyvastimis. Vokie
tija, be to, prisižada pasiste
ngti prileisti ir Chiniją tai
kos konferencijon karės pa
baigoj.

Chinijai ypač svarbu daly
vauti toj konferencijoj, ka
dangi joje eis kalbos apie tai, 
kaip karei pasibaigus turės 
šeimynininkauti Europos 
valstybės Chinijoj, Indijoj ir 
kitose atsilikusiose ekonomi
škai šalyse.

ČiauSKveltui, jokių pinigų Tau
tos Fondo rast. Pakšto knygose 
aš neradau. Jis sako: “Tamsia 
važiuok į Cicero ir pasiteirauk 
pas p. Garbuzą, nes jis yra pri
siuntęs į T. F. $59.12, ir nepažy
mėjo, nuo ko tie pinigai.”

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Paėmiau visus dokumentus ii 
tuojaus atsidariau pas advokal; 
Ira C. Tiltona, Valparaiso, Ind 
šis parašė kunigui A. Ežerskiu 
sekanti laišku:

LIMA, Ohio, kovo 1. 
Traukiniui užvažiavus 
automobiliaus, užmušta 
žmonės, o sužeista 12.

Cicero, III.
Atvykus pas kun. Ežerskį ir 

trumpai pasikalbėjus apie paša
linius dalykus, aš pradėjau apie 
savo reikalą kalbėti. Pirmiau
sia paklausiau kun. Ežerskio, ar 
jis atmena, kad aš jam siūliau 

mi
tu o-

GOMPERSAS PRIEŠ 
“SAUSUOSIUS.”

•WASHINGTONAS.—Sa
muel Gompersas, Amerikos 
Darbo Federacijos prezide
ntas, protestuoja prieš nau
ją įstatymų sumanymą, 
draudžiantį Columbijos dis- 
trikte pardavinėti- svaigi 
namuosius gėrimus. S. Go- 
mpers mano, kad tuo pada- 
vadijimu yra peržengiama 
pamatinis “asmens laisvės 
principas”, ir nepašalinama 
girtuokliavimo blogas.

AMSTERDAM, kovo 
Aplaikyta ką tik žinių, 
Austrijos valdžia 
smerkė miriop 150 Bosnijos 
ir Hercogovinos gyventojų, 
už politikinius/ kaip sako
ma, prasikaltimus.

Ar tai dora, ar tai gražu da 
ryti ir dagi katalikų kunigui?

Geras
nėmsI

jog mano aukauti $50.90 da 
tebesapnuoja kunigo Ezerskii 
kišenėje. Sumaniau varyti da 
lylų iki galo. Pasiėmiau lindi 
įlinką, K. P. Kazlauską, ir va

siu, gauti paliudijimą. Ar tam 
sta, teveli, pasiuntėte jau tą 51 
<1<>L Fondan?” Ežerskis atsa 
kė: Taip, aš tuojau pašinu

gos nariu, išmetamas iš są
jungos narių, o jei atsirastų 
skyriai, kurie nepanorėtų iš
mesti iš savo narių sąrašų 
Puriškevičio — aiškaus re
voliucionieriaus, tai tokie 
skyriai skult^sis uždary
tais.”

Klysta juodašimčiai: Pu- 
riškevič kokis buvo, tokiu ir 
pasiliko. Juodašimtis jis y- 
ra ne mažesnis nė už tuos, 
kurie jį išmeta.

NEW YORKAS. — Viso
se miesto dalyse socialistų 
partijos skyriai sukruto re
ngti protesto mitingų prieš 
maisto spekuliantus. Socia
listams gelbsti ir šiaip pa
žangiosios draugijos ir dar
bininkų unijos, 
reikalauja ūmo 
miesto valdžios 
kad sumažinus : 
kuliantų apetitus 
ti darbininkus.

praneša apie augimą nera- 
m u mų visuose V o k ie t i j os 
kampuose. Daugelyj amu
nicijos fabrikų streikai, gat
vėse riaušės ir demonstraci
jos, reikalaujančiųjų maisto. 
Laivų statymo kiemuose ko
mpanijos Wulcan Stetine ne- 
beištenka darbininkų, kaip 
sakoma, del maisto stokos.

Hamburge įvyko milžiniš
kos demonstracijos. Tūks
tantinės moterų ir vaikų mi
nios maršavo mayoro namų 
linkui, bet policija ir kariuo
menė sulaikė juos.

Berline 8,000 didžiulės e- 
lektrikinės kompanijos tar
ną u toj ų pa re i k al a v o a Igų 
padidinimo ir užtektino pra
gyvenimo.

Mieste Dormund’e minia 
praėjusį panedėlį išdaužė 
visą eilę krautuvių. Polici
ja net tvarkos nebegalėjo į- 
vykdinti.

Socialistai
valstijos irfvus, užtiktus karės juostoj 
įsimaišymo 
maisto spe- 

i — išnaudo

1917. Gerbiamasis: - Tams
tos minimos sumos pinigų 
mano knygose nesiranda. Ge
riausia pasiteiraukite kun. E- 
žerskio, gal jis su savo komi-

tai galėjo susimaišyti. Bet 
jei mane pasiekė aukos, la 
siuntėjas turės kvitą nuo nia 
nes arba Tautos Fondo rasti 

B. Vai

K. Montvidas
508 N. Union St. 
Valparaiso, Ind.

už 400 dolerių į metus. Aš su
tikau ir tai mokėti.

Toliaus aš sakau: “Tėveli, aš 
norėčiau dar aukoti keletą dole- 
rių nukentėj tįsiems lietuviams 
ir, sutraukus į krūvą lą 50 dol. 
kuriuos aukojau praeita liepos

cniolyną, kuris apsiimąs už tą 
sumą pinigų laikyti mišias kas
dieną per ištisus metus. Tečiaus 
aŠ nieko nebeatsakiau į kun. E- 
žerskio laišką. Taip ir pasiliko.

Nuo tos dienos, kaip aš įda
viau Ežerskiui 50 dolerių, aš tė- 
mijau, kada bus pagarsinta laik
raščiuose mano auka. Bet iš
laukęs apie 8 mėnesius pradė
jau teirautis. Pasisakiau apie 
savo aukotus pinigus draugams. 
Beveik visi juokėsi iš manęs ir 
tvirtino, kad Ežerskis bus pa
siuntęs juos 'Pautos Fondini. 
Truputį niy’gaminau.

Tečiaus, kuomet atvykau Val
paraiso n ir susipažinau su lietu
viais moksleiviais, aš ir vėl pra
dėjau skųs ties jiems apie tą au
ką. Vienas jų, Kazlauskas, pa
tarė man dalyką ištirti. Aš pa
klausiau jo ir parašiau laiškutį 
Tautos Fondo raštininkui p. Pa
kštui, klausdamas, ar randasi jo 
knygose mano vardas ir tie 50 
dolerių, kuriuos aukavau per 
kun. Ežerskį iš Cicero, III. .lis 
atsako man, kad mano aukoti 
pinigai dar nėra prisiųsti fon
dai!. Štai laiškas T. E. rašt.
Pakšto:

Tiek man ir tereikėjo. Vis 
kas buvo aišku. Ir jus, broliai 
negalite sau prisistatyti, ką a:

Ned, Kovo-March 4 d., 1917
Pradžia lygiai 1 vai. vak.
Gerbiamosias ir Gerbiamieji

Pastatymui šio veikalo yra pakviesti geriausi 
Chicagos artistai-lošėjai. šiame veikale yra daug 
dainų, kurias dainuoja undinės savo palociuje. Dali

am! says that he gave you the 
sum of Fifty ($50) Dollars, al 
your request, to be given by 
you to a National Fund in 
charge of a Committee at 
Pittsburg, Pa. But that you 
have not done so.

zXccoi’dingly, I have made a 
careful investigation of these 
committees, and I find that no 
person or committee authori
zed to receive this money is 
able to give you credit for Mr. 
Montvidas1 $50.00.

Therefore, I am now ma
king the necessary demand 
of you to return this money, 
$50.00, to me. I shall be 
pleased to receive this money 
from you by return mail, and 
avoid any further inconve
nience or extra expense.

Very truly yours, 
Ira (L 1'ilton.

Valparaiso, Ind., 
February 16, 1917 

Bev. Anton Ežerskis,
Cicero, HI.“Sausio 29, 1917. Į p. K. 

Montvidą, Valparaiso, Ind. 
Gerbiamasis Tamsta: — La
lai malonu, kad Tamsta auka
vote ir dar prižadate aukau
ti Tautos Fondan, bet nuo 
kun. Ežerskio Tamstos aukų 
aš dar negavau. Tikiuos, kad 
jis užsimiršo. Jeigu jam pri- 
4niusite, tai gal atsiųs. Ge
riausia aukas siųsti tiesiog se
kretoriui, o ant “money or
der’* užrašyti iždininko (B. 
Vaišnoros) vardą. Lauksime 
Tamstos aukų ir jau dabar ta
riame nuoširdų ačiū ,vardan 
nelaimingos Lietuvos.

Vos tik spėjo Įiraeiti kelt ta: 
dienų ir gauname nuo “dvasiš 
ko tėvelio” čekį ant $50.OC ii 
sekančio turinio, angliškai ra 
švta, laiška:

ėiaiis išmintingi žmonės patarė 
man LŠtirti dalyką gerai. Girdi, 
gal Tautos Fonde įvyko kokia 
klaida.

Paklausiau jų ir, pasiėmęs p. 
B. Fabricąt kaipo liudininką, 
važiavau pas Pakštą ypatiškai 
pasikalbėti ir įsi tikrinti. Te-

I Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
I darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo ])areiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- 

* rimais!

f “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
š Metams 9 rubliai; pusei metų 4]/2 rub.

As nuvažiavau ir sužinojau 
nuo pono Garbuzo, kad tie pini
gai buvę surinkti iš žmonių vie
name susirinkime ir kad jokių 
pinigų nuo kun. Ežerskio jis nė
ra gavęs. Tuomet aš dar pa
siunčiau laišką į Jautos Fondo 
iždininką, B. Vaišnorą, ir nuo jo 
gavau štai kokį atsakymą:

npieiaęs kleboniją, sykiu su 
Kaxlausku, norėjau tuojau pas
kelbti plačiai visuomenei apie*

I ni GUGIENe. Režisieriauja M. DUNDULIENĖ 
i* I Kviečia visus atsilankyt 
?• _

1913 \V. 15 SI. Cicero. Ill 
Ira C. I ilton

Valparaiso III.
Dear Sir:

f am inclosing a check foi 
fifty dollars, which belong t( 
Mr. K. Montvidas.

It is necessary to 
that I did not request 
money to he sent to 
tional Fond but Mr. 
das himself 
and asked

Istorija su kunigu I
A. Ežerskiu. !

Baisiai Brazus ii Dzivnas Vakarėlis 
dengia L. .L I). M. DKALGYSTĖ

Nedelioj, Kovo-March 4 d., 1917 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place. Chicago.

Svetainė atsidarys 5-tą vai. vakare
šis vakarėlis bus pamargintas giesmėmis, ih'klemaci.iomis 

gaiš, monologais ii' įvairiais dzūkiškais juokais ii* žaismėmis.
Inžanga 25c y patai.

širdingai kviečia visus atsilankyti

MunB i- 
wus m my office 

me to help to make 
donation, but I misi; id 
noli1 and forgot about 
business, which would 
been done a Idle later

on.

pradėjo skaityti. Girdi, jis ga
vęs laišką iš kokio tai vienuo
lyno, iš Oregono valstijos, ir vie-

Quality Swpexb



Informacijos

mo

žmonesno

HELMAR
ROCKFORD, ILL

ROCKFORD, 1LI

norms

mi

Chicago, III

pakilo iki $3,000

m

gesni 
rūšies

1901 m.
Klausimas

ilima už 
•eiklu gi1 
lo" (Irau

žinomu 4 
vienok 
besni e

nuškevičiaus, Keinio
Meldžiu gerbiamosios

mo-
DUODU 
dainavi- 
vargonų

Winchester Repeating Arms 
Company pamatinis kapita
las buvo tik $1,000,000. Kom
panija

įsvedzioja
korespon 

išleidžia
n u rody

Red.)

,i gali parduoti Helmar ci- 
t r e t u s n e b r a n e' i o m i s k a i -Q..»

kad turėdami

Aprūpink Save Aprūpink 
Savo Ateitį

parduodu namus ir lotus Chica 
irmas, arba faunas i namus.

Tolinus Senas Sąjungielis ste 
i, kad rezoliucija tilpo “K( 
je" be kuopos valdybos pa rn

ictgi buvo neperdau 
ai kai-kuriems “sto 
bijomasi, kad nesu

lie, kur varėsi 
pasijutę mažumo- 
imti iš susirinki-

tasi, kad tas laiškas bus geri 
spąstai pagavimui to bankie- 
riaus. Kad las laiškas neiššau- 

liau

Klausimas: Mes susiginči
jom del geležinkeliu pločiu Ru
sijos ir Vokietijos. Vienas sa
kėm, kad plotis nelygus, antras

> NUOŠIMČIŲ PELNO 
DAVĖ AMUNICIJOS 

DIRBTUVE.

su trobomis ii
dirbtas, Wisconsin, Michi
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Talpi 
goję; išmainau į

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš 
kai arba laišku.

nu redakcijos p; 
tas komitetas geras 
vardivtieH asmens v

cigaretų neapsakomai dide
liu skaičiumi.

Kas dar nėra bandęs Hel
mar cigaretų, tegul nusiper
ka dėžute tuojau ir pamėgi
na, pamatys, kad tai pui
kiausi cigaretai, kokių jisai 
kada rūkė, ir jau 
kitokių nebenorės 
kai]) tik Helmar t 
cigaretus. Pamėginkite tuo 
jau. (Apg.)

savo pieną. Dėlei 
perrašyti savo rai 
padėti savo parašų 
Tame laiške buvo trumpai 
dėstyta 
merginos

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį įsigydams 
nuosavią ūke (farma). Turėdamas savo farmą ne
reikės bi joties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
su visais intaisymais; taipgi ir neiš- 

kitose valstijose.

buri i ne jos poziciją 
nentams “nebelikę

i

kuiji tik duoti prie 
pu taisymą 
kitus soči

manęs
* kitą žmonių nelah
• kili kalba, bei apie 

mano Irobclius, lai niekas neno
ri kalbeli, nes las priklauso dau
giau nuo manęs

l)au
Paskutinis lai

praėjusiais metais 
pelno $20,309,085, iš 

kurių gryno pelno ji turėjo 
$4,652,094. Vadinas, kom
panija turėjo 465 nuošim
čius pelno!

Iš paduotos žinios gali, bū
ti aišku, kodėl ponai amuni
cijos dirbėjai taip trokšta, 
kad ir Suv. Valstijos įsivel
tų karėm Mat jiems tuomet 
dar didesnių pelnų bus.

Kompanijos serai, kurie 
pirm karės pardavinėta, po 
$100, dabar 
Už serą! . , I

 MUZIKOS MOKYKLA.
MOKINU mišrus vyru 

Icrij ir vaiku chorus 
privališkas lekcijas 
mo; piano, sniuikos, 
ir mandolinų.

STASYS TUKSKIS, Mok.
1531 Milwaukee avė., 2-os lub.

;uko, kad “Kovos" šalinin- 
padavę įnešimą užgirti da

li ją (>])()- 
nieko kito 
to įnešimo 

4.

i “Kova" ir 
4

distinius laikraščius." 
Heiškia, prie įnešimo užgirti 
ją pataisymas papeikti. Ir pa
peikti ne tiktai “Kovą", bet ir 
kitus socialistinius laikraščius, 
už kuriuos jie taip smarkiai va
rėsi ir varosi. Vadinasi, sulig

Per pastaruosius dvyliką 
metų cigaretų rūkytojai pri
pažino Helmar Turkiškus 
cigaretus esant geriausiais.

Tų cigaretų dirbėjai sten
gėsi visados suteikti rūky
tojams geriausių, kokių tik 
galima padaryti cigaretų, ir 
tai jiems pavyko. Helmar 
rūšies cigaretai geriausi vi
same pasaulyj.

Mėgėjai gerų cigaretų ne
geresnių per Helmar. 
put laiku jie daug pi- 
už daugeli kitokios

icago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Ofiicial 100

nizmą" įnešė į kuopą 
siūlydami rezoliuciją, 
kiančių Sąjungos organo pozi
ciją, nes juk atmetimas tos ją 
rezoliucijos ir priėmimas kilos 

priešingos pirmajai ir yra luo 
skaudžiu smūgiu, delei kurio 
jie pradėjo rėkaut ajiie frakcio- 
n izma. 4

Kas del jo pasakojimo apie ne
davimą antrai pusei balso ir per- 
greito uždarymo diskusiją, tai 
yra grynas jo prasimanymas. 
Jokio varžymo nebuvo. Kalbė
jo visi, kurie norėjo, pradedant 
luo, kuris pirma pasiprašė žo
džio. Diskusijos užsidarė tik
tai tad

konfiskuoti (ati- 
linigus lakdinus 

bankuose ? Daugelis žmonių sa
ko, kad valdžia duotu 

4. 

mėnesio laiko pasiimt, 
ginu neduotą kol kare’

zinejo, 
surado, Galop, sužinojau, kad 
vienas bankierius juokus daro 
iš manęs. Man tuoj (kinktelėjo 
galvon, kad las bankierius ir y- 
ra kaltininkas tos istorijos. Bet 
padėjimas buvo labai keblus 
nebuvo progos prie jo jirisika- 
Irinti. 'Turėjau ilgai galvoti, 

įtraukti į Irobelį tą bankie- 
(ialop aš suradau būdą.

bankierius darė visokį biz-

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS

nipjau kalbėtojas prisiminė ir 
pie nelikusią šią dieną visuo- 

tvarką. Puikiai išaiški- 
p kapitalistai išnaudoja 
žmones, surengia kares 
kad tik įsigijus daugiau 

■ taipjau, kad ši 
nėra amžina, va- 

išnaudojam ieji 
susipras jos 

suskaitvla. Kvietė 
dimais bu-

State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertes Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigą 
oitalu ir perviršiu, kurs dabar 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam

Naujienų nr. 1 l paslenejai 
musu miesto korcspondenci- 
kur Senus Sąjungielis apru 
LSS. 75 ki). susirinkimą

Bankinis Paprotys 
YBA GEBĄS PAPBOTYS IB, 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi
nigą Į banką, jąs prarandate bra
ngią pagelba ir laiką. DABYKIT 
TAI DABAB!
NORTHWESTERN NATIONAL BANK 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. 

SIOUX CITY, IA.
Po valdžios priežura.

Gen erai is Ban kin i n kavini as. 
Pelnas mokama ant laiko ir 

laupomąją sanskaitą.
Taupomasai skyrius atdaras 

Subalos vakarais.

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

/NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, IB.

Mažas magnetas duoda pradžią diaphraginai 
priekyje nuo jo virpėjimui ir lokiu hadu jiagami- 
na garsu nuo toliau esančio balso.

jum jiinigą ir liejimu sekli 
ną žmogų, kuris buvo mano 
žiūrimus. Muno detektyvus 

bet nieko

Vienas Susiginčijusią
Vienas Susiginčijusią

Atsakymas: Busijos gėle
žinkelią bėgiui platesni už Vo 
kietijos. Busijos bėgiu plotis y 
ra lygiui 5 pėdos; Vokietijos 
4 jiėdos ir <S su jiuse colio.

gulimu parduoti. Bei daug da
lyką jis pardavinėjo, kurią ne
buvo galima per pačią siuntinė
ti. dus bankierius darė visokį 
biznį su lenkais ir jam labai las 
sekėsi. Sugalvojau jiarašyti lai
šką lenką kalboj tam bankie- 
riui. Pasišaukiau savo jirivališ- 

ačiau jam 
vas sutiko 
i laišku ir 
Jaworski.

logei 
nenuoramos ' nepasi- 

hakina dabartiniu dalyku slo-

(lai’Do žmones
dienos bu
darbininkus \ įsais 
dais jiricšintics g< 
litsu užmačioms. Pirmasai to 4.
kio pasipriešinimo būdas 
darbininkiškos organizacijos 
Taigi kiekvieno darbininko jiri 
valomas stoti organizuotą dar
bininku eilėsna ir kovoti už ge
resne ateiti 4

Žmonių 
4.

glausiu. J

Du \ yru susilažino del Busą- 
Jajioną kai;ės. Vienas sako, kad 
karė jirasidėjus gruodyje 1903 
melu, o anlras suko, kad balan
dyje 190 1 melą, katro jąją lie
sa? K. B., Kenosha.

Busą-Jajioną 
vasario mėnesyj

žinomu. 
4- 

visi gerbė ir 
vadino jirotingu žmogum. Pa
skui atsirado konkurentu. Ma- 

4.

no konkurentai susidėjo išim
tinai iš bankierią, kurie' norėda
mi patįs daryli gėrą biznį užvy- 
dėjo mano jiasisekhnams. Nors 
mes laikydavome laiks nuo lai
ko susirinkimus, išsigerdavom, 
kalbėdami apie banką biznį, ko
kiu bildu daugiau pinigą uždir- 

Bet tie žmonės nebuvo 
geri del kitą, kaij) del sa- 
Nors jau daug bizniu 

turėjęs ir jiroto, rodos 
del varymo biznio tarjie 

grinoriiL bet konkurentai pada
re trobeli del manęs. Vieną 

ivo banką 
bau

bą nko

J. V'alentas, skundžiasi, kai 
kuopos nariai nelanko susirin 
kimų. Tarp kita jis ten sako 
“Gal neskaitėt “Kovos" ar “Nau 
iienu", kur visuomet jirieš su 
sirinkimą yra pranešama ajii* 
susirinkimo vietą ir laiką?' 
Taigi kodd taip? Ar del ne 
žinojimo ar ajisileidimo esą ji 
neatsilanko.

Gerbiamas organizatorius nr 
jiajii'gia ar nenori sujirasti ka 
me yra to visa jiriežastis. Skai 
tau savo jiriederme jiaaiškinl 
jam tikręijj dalyku stovį. N 
del ajisitcidimo ai 
1x4 del nesutikimu 4
ruoju laiku rado \ irtos kuopo 
ie. nariai nelanko susirinkimu

ciaus atydžiai klausėsi kalbėto
jo išvadžiojimų.

Kovo t d. virtinė LDLD. 70-la 
kuopa rengia dideles jirakalbas. 
Kast chieagiečiai 
tos retos progos

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmu drama. Kaina 50c. 

4.-

Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 
devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji- 

pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš 
naudotojus.

Nors veikalas vra 
bet perskaityti ji yra 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del 
ko įvyksta sukilimai.

Padarytas ant užsakymo 
. JUSV PASIRINKIMAS PO $25.

Keletas šimtą pelreną šio sezono puikiausią vilnonių. Sutruk
dytus prisiunlimas puošnią vilnoniu audimą, jiriskirianl daug nau
ją slailią parodomą pirmu s\ k. Dauguma ją austa pardavimui po 
keturiasdešimts dol., tūli \ ra po keturiasdešimts penkią dol. vertės.

A. J. ŽUKAUSKAS, Siuvėjas,
3310 So. Halsted Str. Chicago, III.

. .Atsakymas: Valdžia zmo
nią jiinigą nckonfisknos. Je 
vienok karė kiltu, tai bankai

i’ckomcnduoj u’ 
nariams išnešt 

iau “ i iž ik > j a u I os rezo 
Jiueiją” miiią organo redakci 
jai. Tuomet dai 
bus astumta, ir 1 

kur painosili
Nieks jusu “nebaderiuos".. 
Bet |)rir to jau einama.

Beje, kuopos susirinkimuose 
1111 i s n i a

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams

Pšr 1S p;i\(‘ii<si;is parodo Bell telefono priėmėją 
paimt;.' atskilai. Klausos dalis nuimta ir Ji- 

kjy ;.'])!)ragma aiilraukla į šalį parodymui mažą 
magnetą. Daugiau negu du šimtu pėdą va

rinės dratos. mažiau negu šimtas coliu diametre, 
atsargiai suvyniota šilku, apvyniota apie šiuos du 
magnet u.

gružu k' L

pamačiau didelę minią prie 
ko durą. Keikia, k 
neatidarau, tai; Sako 
kad bAnkrUtiją’kk Pridėjau tėi 
rautis žmonių, kas čia 
rinkimas. Gaunu i 
kad jie atėjo atsiimti
mano banko. Taip aš negalė
jau nei žodžio ištarti iš to iš
gąsčio. Vienas mano kostume- 
rią alneše apgarsinimą ir sako: 
“perskaityk." Pažiurėjau į lą 
apgarsinimą. Ten sakoma, kad 
mano bankas jau bankrutijąs ir 
agituoja atsiimti jiinigus iš ma
no banko. Turėjau teisintis,

reikėjo ir pinigą duoti tiems, ku
rie' reikalavo. Man jiinigą bu
vo šiorl, tai pašaukiau savo fron
tus bankie'rius. 'Tie* jiareikala- 
vo gero komisine). Sutikau 
mokėti, kad lik nuo rėksniu at- 

4.

sikračius. Kada tiems rėks
niams atmokėjau vėl viskas nu
rimo. Dabar jau galvoti jiradė- 
jau, kas man lokį šjiosą iškirto. 
Bet sunku buvo patirti. Galė
jau

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerką.

La Saite ir Washington gtv. Priešais City Hali.

viai žmones, 
sitiketi. Dabi 
riau siusti aid c 

gijai Petrogra 
mos atstovo P. Keinio adresu: 
Petrograd, Tavričesky Dvorec, 
Deputatu F. Keinisu. — Red.) 

Suv. Dr-ją buvęs sek r.
Kaz. Braževičius.

Nėra svarbu kiliems žinoti a- 
pie mano biznį, bet visgi aš no
riu jiasisakyti, kaip man eina
si ant šio balto svieto. Daug 

uri visokių trobelių, 
mo trobeliai yra svar- 

nc'gu kieno

nuomone, išeina taip, K:
tiniii laikraščiu šuliniui 

4 4

peikė tuos prixalinius laikraš 
čius.

užsiėmimą turėjau, 
d but jau mane 

visai atgrasins nuo visokiu biz- 
nią, jiriseis eiti vėl į darbą ir 
laukti labai geros progos, kad 
lajiti biznierių.

Niekas nė nepamislija, kad iš 
saliunkyjierio ir bučerio kas ga
lėtą tapti bankieriu, bet aš jau 
turėjau jirogos išbandyti tą biz
nį. Ta progą gavau per gerus 
savo draugus, kurie manimi la
bai užsitikėjo. Daug sykiu mis- 
lijau ajiie' tą biznį, o tos drąsos 
vis truko. Galop nutariau tapti 
bankierium ir tas viskas išsipil
dė. Viskas ėjo gerai, kol neatsi
rado man

Telefono ąričincjas \ ra opiausius šiurkščiam 
vartojimui, tūlos jo dalis gali but pal mosuojamos, 
jeigu padeda ant kablio su Irankymu; dargi kieta 
guminė makštis gali Imli lokiu bildu sutriuškin
ta arba sumušta.

ima ir prijiazista
Kuopos organizatorius, 

i viešai, būtent, kad kuojios 
susirinkimus kinko vos trečda- 

\išku, kad tatai yra 
;ei tuo ne|)asitenkin- 

dešimtis ir net dvide'šimtis

igradą p. Al. i co vare 
u šiol nuo jo neturime 
niu...

L.1VIUVOS n r 
no Augštuolio, iš 
pranešimą, kur 
jis aplaikęs per 
huo SLA. 212-1 
kronus ir 10 erą 
ri didele; klaida. Pinigai buvo 
siųsta nuo Suvienytą Draugiją. 
Kenosha. Wis. lik siusdamas c 
minėtus jiinigus aš pasinaudojau 
vietines SLA. 212-tos kuopos lai
škų popiera. Todėl tai p. J. 
Aukštuolis ir padarė' šią klaidą. 
Taigi meldžiu gerbiamosios 

įdėti 
dienrastm si mano jiasiaiškini- 
mą. Suvienytąju Draugiją su- 
irinkime tūli nariai užsijiuolė' 

ant manęs, buk aš tai padaręs 
sužiniai, būtent, kad tie' pinigai 
siunčiami ne nuo Suv. Draugi
jų, bet SLA. 212-tos kuojios. 
Tūli jų dargi nesidrovėjo jiasa- 
kyti, kad siunčiamus į Lie'tuvą 
pinigus pasidaliną socialistai ir 
tt. Tečiaus dveji metai atgal 
mes siuntėme 300 rubliu i Pet-

Nrnas Nąjungu
jausmo socialist u 
amas items už frakcion:zma ' c

als pasisakė, kad ta “frakeio-

su ir dagi apžvalgos skyriuje.
Tas parodo, kad lig tol rezoliu-

. “Kovoje" jis nebuvo matęs, 
jeigu butu matęs, tai žino- 

kad revoliucijos musą orga- 
leveik visados tilpsta apžval

gos skyriuje’ ii' be' parašų. Svar
ba, mat. yra ne' parašuose' jio 
rezoliuciją ir ne1 vietoje, kur ji 
įdėta, but jos turinyje1. (Svar
bu, kas jos turinį užgiriu.
Red.).

Kas link “smerkimo jirivati- 
;iią laikr.iščią", tai irgi jierdėta, 
nors negalima sakyt, kad \ isai 
pameluota, nes vie nas narys iš
liesi! kiek jicraštriai išsireiškė' 
lame klausimi' ir užtai jo jiagyr- 
ti negalima. Bet kaip į tūlą jū
sų šalininką reikia žiūrėti, ku
ris Sąjungos organo redaktorius 
šašais kolioja? Kaiji jūsų tą vi
sa traii'i; jiavadinli, kuri jiasta- 
tė' savo “aš" aukščiau Sąjun
gos reikalo, nenori jiasiehiot or- 
ganizaeijos discijilinai ir gazdina 
pabėgimu iš kuojios?

Ką jąs, draugai, manote' laiji 
elurydami? Ar tuo keliu liki
tės prieiti jirii' socializmo?

V. Raudzevičius.

’4?
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VOKIETIJA NEUŽTIKRI
NA SAUGUMO SUV. VAL
STIJŲ LAIVAMS, ESAN

TIEMS ALEXANDRIJOJ.

amuniciją:
aprašymuose

AR GIRDITE, 
NEZALEŽNINKAI

“SAULĖS” REDAKTORIUS
IŠGELBĖJO
SAL1UNININKUS.

Laivų 
apginklavimas

Arčiau prie 
kares.

vojo naują receptą 
taria žmonėms Ve 
žius, tuomet, gird

skaitytojų 
Balsai.

n i k on 
ria, 
nasi

iii lenkiu 
ktis išma 

, kis žino

“Ievyne”
del daromu

C

tvvunie. Sti

dariusi.
savo

“ Valgykite 
ryšius ’ ’!

on r
65.00
63.00
61.75 

.. 66.00 

.. 67.00

žmones, ir 
lip vienos
Susivieni- 

nesikiša į musų parli-

ir koliai pasitiki talkininkų 
kreditu. Be procentų ir ne
tikėdama talkininkų kredi
tu, Amerika neskolins pini
gų, kadir apskelbus karę Vo-

Gudrųs kapitalistų tarnai, 
kuriems rupi ne padėt be
turčiams dabartiniu brangu
mo laiku, bet tik numalšint

bin inkų klesa —■ o ju k tik a- 
pie darbininkus ir eina kal
ba, kuomet jieškoma pigaus 
maisto
merikos darbininkai ištiesų 
pradėtų vienais ryžiais mai- 
tinties, tai kur butų tuomet

,no laipsnio su kyniečiais. Ai 
tai šitoks turi būti progre
so kelias Amerikoje?

MIRTIES BAUSMĖS 
KLAUSIMAS APSVAR 

STOMAS.

ALBANY, N. Y 
ėjusiam panedėlyj čia įvyko 
viešas apsvarstymas klausi
mo, kad reikalinga panaiki
nti šioj šalyj mirties baus
me.

Dar nėra žinios, ką pasa
kys kongresas i Wilsono re; 
kakivimą. Kaip matyt te

pageidauja kares 
eina nusistebėti.
metų su viršum 
dynės nepadarė 
protus jokios i n lakos?

gal kostitucijoje, tai laike teis 
mo ne gali reikalauti posmer 
lines paszialpos.

gu ir buitį apskelbta karė' 
Duot talkininkams pinigų’ 
Bet juk ji ir dabar duoda pi

Tuo
ne-

kad valdžia duotu 
irmotu ir išlavintu ar- c

Prustas pirkliaus 
valdžia duos jam 

g i n k 1 ų apsi gy n i m u i nuo

dangstyiies Kaip lik loji srove 
kurios nuolanki tarnaitė y r; 
“Tėvynės” redakcija.

kuomet neprotestavo 
dabar drįsta t 
principas esąs pi 
ną nelaba darba 
kios

Mes iki šiol dai 
kad “Tėvyne 
butų peikę 
srovės darbus 
kai skaldė še 
darni (i’elbėj 
tautininku c 
socialistus; 
rinėjo in In 
lais Centr. 
kai susipešė su Klerikalais ir pa
sigrobė tą G. K-a į savo rankas, 

“Ievyne” ir Sus-o viršinin
kai visuomet juos rėmė arba net 
aklvviai dalyvavo tuose darbuo-

zmo- 
šmė- 
P-as 
žmo-

sykiu
Amerikos piliečius*

aidžią

WASHINGTONAS, vasa- 
rio 28. — Skelbiama, jogei 
Vokietija atsisako užtikrin
ti saugų sugrįžimą dviem S. 
Valstijų kariškiems laivams 
esantiems Alexandria oje, E- 
gypte. Lai vai norį išvežti iš 
Turkijos apie 1000 amerikfe-

Musų gi, darbininkų, prieder
mė yra dėti visas pastangas, kad 
prašalinus karės pavojų. Mes 
turime kariauti prieš karę.

A. Garb ūkas.

<ti “kiekvie- 
nežiurint ko- 

os jis butų atliktas.” 
nematėme, 

*” arba Sus-o bosai 
nelabus tautininkų 

Kada tautinin- 
■Ipimo darba, steig
imo Fonda L 

vadai viešai 
kada tautininkai va 
ųas išvien su klerika 
K-e; kada tautiniu 
su klerikalais 

k K-a i savo

rastis, žymiai 
dį prie karės, 

buvo pasažieri- 
Skandindama jį 

vokiečių 
submarina pasielgė priešin
gai prezidento Wilsono rei
kalavimui, pastatytam Vo
kietijos valdžiai. Ir reikia

atvirai įstojus į karę, gale- ta jų gerovė, kuria šiandie 
tų pa'remt talkininkus karei- jie didžiuojasi prieš visą pa- 
viais? Žinoma
taip greit. Pirma, negu pra
dėjus siųst kariuomenę Eu
ropon, Amerika turi išlavint 
ją, o tatai ima nemaža laiko.
Kol čionai nėra išlavintu k.a- C
reivių, kurie tiktų karei, ši 
šalis nieku kitu ir negali pri
sidėt prie talkininkų, kaip a- 
municijos pristatymu.

Savo neutralitetą Su v.
Valstijos yra jau senai paly- 
dejusios. Pertraukimas ry
šių su Vokietija buvo tik lo
giška pasekmė tos pozicijos, 
kurią jos užėmė link Vokie-

Dabar visi kalba apie karę ir 
jos pasekmes, žinoma, tame 
nieko nuostabaus. Juk karės; 
gaisras juo tolyn, tuo darosi ar
šesniu. žmonės girdėdami įvaA-

Duona yra brangi, mėsa 
brangi, sviestas, pienas, su
ris, — brangus. Taigi ne
pirkite tų produktų, o mai
tinkitės ryžiais, kurių, kaina 
yra prieinama kiekvienam 
žmogui. Nusipirkęs ryžių 
už keliolika centų, žmogus

N ūke n tėjusiųjų šelpimo
darbas turėjo būti bepartyvis. 
To karštai troško Susivieniji
mas ir tą savo troškimą parė
mė tuom, kad įsteigė Lietu
vos Gelbėjimo Fondą luojaus, 
kaip tik prasidėjo karė. Įvai
rus vadovai musų visuomenė
je manė, kad lietuvių šelpi
mo darbas turi būti parly vis; 
suskaldė ji ir šelpimo darbą 
vare 
mis.

terma of Subscription
In Chicago, by carriers, per week 

12 cents. By mail one vear 66.00 
six months, $3.50

Outside Chicago, by mail
vear ......... ...........

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

European countries, 1 year

Maisto spekuliantai delei augštų maisto reikmenų kainų kaltina geležinkelių kom
panijas ir karų stoką. Geležinkelių kompanijos verčia kaltę ant darbininkų stokos. 
O tup tarpiu, žiūrėkite, kiek čia tuščių karų... šios šalies darbininkai badu stimpa — 
ir kaltininko nėra,

raszczei raszo: “he was com
plimented by the Court upon 
his intelment views of the

Garlaivio “Laconics” 
kandinimas, kuris, kaip 
neša paskutinės žinios 
nešė į juros gelmes 
merikiečių g 
priartino šią

“Laconia” 
nis laivas 
be persergejimo

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus L 

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

Kitur, ne Cihcagoj
Pusei metą ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ,
Kanadoje, metams
Europoje, metams

geniai j receptą 
vojo p. W. Perkins, 
ninkas maisto komisijos, ku 
rią paskyrė New Yorko mie 
sto mayoras.

Ginklų panaudojimas tos po
zicijos apgynimui bus antra 
jos pasekmė.

Jeigu ta pozicija nebus 
pakeista — o tam nėra be
veik jokios vilties—, tai ne
išvengiamai seks ir formalis 
karės paskelbimas.

ir ginklus, kuriais žudoma 
vokiečiai Europoje.

Amunicijos trustas pri- 
krauja laivus paraku, apmo
tomis, bombomis, šrapne
liais ir kulkomis ir siunčia 
juos i Angliją, Franciją ir I- 
taliją. Tuos laivus vokie
čiai, žinoma, skandina. I- 
dant apgynus juos nuo vo
kiečiu submarine, reikalau
jama, 
jiems 
tileristų 
ginklais 
savo 
tos šalies submarinų, kurios 
priešams jisai pristato gink
lus. Puikus pienas!

Kuo tečiaus šis pienas ski
riasi nuo atviro dalyvavimo 
k a r ė j e talkini n k ų į ) u sė j e ? 
Jeigu talkininkai gauna iš 
Amerikos ginklus; jeigu A- 
merika dar tuos ginklus pri- 
statinės savo laivais; jeigu 
Amerikos armotos šaudys į 
vokiečius, kurie mėgins su
naikint tuos ginklus, — tai 
juk faktiškai Amerika ka
riaus prieš Vokietiją.

Dailinau ka-gi ji galėtų
čiomis daroma visa kas, i- 
dant įvėlus Ameriką į karę. 
Ar ne keista yra, kad tas pa- 
skandintasai laivas vežė ne 
vien žmones ir paprastas 
prekes, bet 
Katastrofos 
aiškiai minima, kad ant “La- 
conios” buvo sukrauta tonų 
tonai šrapnelių, kurių spro
gimas galėjo užmušti visus 
Moliavusius ant jos žmones.
Pasažieriniems laivams yra kietijai. y Bet gal Amerika

•Vyras: — (h va 
se ir pinigų kelionei

Pali (pavarčius popierinius): 
- — Na, ką čia dabar man davei? 
Tų pinigų užtenka tik biletui į 
vieną galą !

First Lithuanian Daily in America 
Published Daily Except Sunday

THK

LITHUANIAN NEWS PUB Ct). Inc

sto brangumas tuomet nebe- 
vargins jo.

Ryžių valgymo apaštalai 
paėmė tą savo receptą iš Ky- 
nų. Toje žemėje svarbiau- 
sis maisto produktas yra ry
žiai, ir kyniečiai gyvena taip 
pigiai, kaip nė vienos kitos 
šalies žmonės. Dėlto, kad 
kyniečiai yra papratę taip 
pigiai gyvent, tai Amerikos 
darbininkai priešinasi net jų 
įleidimui į Ameriką: bijosi, 
kad tie ateiviai galėdami už 
mažą algą apsiimt dirbt fa
brikuose, nepaveržtų darbo 
iš šios šalies darbininkų.

Reiškia, kyniečiai, ačiū 
ryžiams, neturi keblumų su 
brangumu. Jų pavyzdžiu 
turi pasekti Amerikos 
nes, tuomet brangumo 
■kla ir čionai išnyks. 
Perkins tą ir pataria 
nėms. Jisai išsiuntinėjo 
New Yorko gyventojams 1- 
000,000 laiškų, kuriuose iš
dėstoma to recepto gerumas. 
Kynietės tapo pakviestos 
mokint žmones gamint ry
žius, kad jie butų kuoska- 
niausi valgyt.

Bet akyvas dalykas. Vos 
spėjo prasidėt ta ryžių val
gymo agitacija, kaip pigieji 
ryžiai — pabrango; umu lai
ku pabrango net 25 procen
tais! Galima sau įsivaiz- 
dint, kokia butų ryžių kaina, 
jeigu žmonės imtų jų tiek 
valgyt, kiek kyniečiai.

11 b
trimis va g< > m is-s ri o vc- 
Įvykus Lietuvių Dienai, 

mo darbas pasidaro ben
dru bent dviem sriovem. Ir 
tą darbą dabar nori išardyti 
Mes stojome apgynime vie
nintelės bepartijines įstaigos, 
kuri, rinkdama aukas Lietu-

. A 'vai, suspiete krūvon musų 
brolius, pamokino juos, jog 
“vienybėje — galybė.”

Už tai mums prikaišioja
ma partivumas. Jei bendras 
darbas, jei rinkimas aukų y- 
ra vadinamas partyviškumu 

tegul, šiame klausime 
esame “partyviškais,” 
mums labdarybės darb 
pėjo ir rupi.

“l’ėvyne” ištiesų yra įsivaiz
dinus, kad ji rašo kūdikiams.

Iš to fakto, kad Susivieniji
mas yra bepartyvč organizaci
ja, gali tik kūdikis išvest, jogei 
kiekvienas tos organizacijos 
viršininku darbas turi but be- c
partyvis. O apie tai juk ir te
eina kalba: apie tą politiką, ku
rią varo Susivienijimo viršinin
kai ir jo organo redakcija. Čia 
tur-but nereikės minėti visų tų 
Sus-o tarybos ir jo redakcijos 
pasielgimų, kad prirodžius jų 
parįyvumą; tą !žino, visi, kas 
išmano bent truputį daugiau, 
kaip kūdikis

Tik kam 
drąsos rodo,
Ji pati sako, kad Lietuvių Die
nos komitete dalyvavo tik dvi 
srovės. Trečioji srove nedaly
vavo tenai dėlto, kadi su ja bu
vo apsieita neteisingai. Vienok 
“Tėvyne” prieš tą neteisybę nie-

lai Ką jau čia giruies bepar- 
lyvumu”! Jeigu rinkimas au
kų nukentėjusioms nuo kares 
neprileistų jokio partyvumo, tai 
kaipgi “Tėvyne” galėtų sakyt, 
kad šelpimo darbas esąs pas 
mus varomas “trimis vagomis- 
srovėmis”? Ir jeigu yra pas 
mus tris “vagos-srovės” šelpimo 
darbi1, tai kaip-gi ji gali vadint 
save beparlyve, remdama visuo
met vieną vagą?

“Tėvynės” logika g; 
lies tik kūdikiai. Bot 
no daugiau už kūdikį 
jogei pats savaimi 
darbas nukentėjusių šelpimas 
yra (’įaugi liui liktai skraiste, pri
dengiančia parlyvius tikslus. 
Daugiausia mėgsta la skraiste

jam 25 dolerius priesz laidotu
ves, bet Arnotas skunde už 
likusius 75 dolerius kuriam

Sudže nurodė, jog jeigu są
naris katalikiszkos draugys
tes laužo josios liesas ir atsi
meta nuo josios ir prisiraszo 
prie kito tikėjimo arba jo isz- 
sižada, paliauna būti josios 
sąnariu ir trotina visas tiesas.

Legui apie tai neužmiršta 
lietuvisžkos draugystes kurios 
turi iszemia czarterius kaipo 
“Lietuviszkos Bvmo Katali

ku tų aišt 
ku. kai ant delno, ko norima 
tuo atsiekti. Kapitalistai, kaip 
žinia, trokšta kares. Kare jiems 
tikra palaima. Iš jos jie pasi
daro didžiausį turtą. Vienok, 
kuomet paprastas darbininkėlis 

, tuosyk prisi- 
Negi dviejų 
Europos sker- 

žinonių 
Užmuš

ta ir sužeista milionai sveikiau
sių vyrų, išteriotos kultūros į- 
staigos, sunaikinti miestai — 
tai \ is niekais. Kur pirma ža
liavo žolė, žydėjo gries — da
bar kryžiai, kryžiai ir kryžiai...

Ir po to viso dar atsiranda to
kių žmonių, kurie nori pUtiST^ 
vos ir i tain iau nasibaisėtina ka-

rms gandus, skaitydami laikraš
čiuose įvairias paskalas, — kal
basi tarp savęs. svarsto karės 
klausimus. 'Lai naluralis daly
kas. Lėčiau, prisieina labai ste
bėt irs, kad žmones nemoka o- 
rientuoties klausimuose, neįsten
gia suprasti politikierių machi
nacijos.

Dažnai tenka išgirsti tokius 
nusiskundimus. Girdi, Ameri-j 
ka esanti labai apsileidusi. Vo
kiečiai skandina laivus 
su jais ii 
Tas turėtų paskatinti 
imti griežtesnius žingsnius. Ji 
privalo kartą ant visados parei
kalauti iš Vokietijos, kad pas
taroji liautųsi tai

Sudas isz Philai’jelphios, to
mis dienomis iždave labai a- 
kyva nusprendimą, kas ki- 
szasi sąnariu prigulincziu prie 
bažnytiniu draugysčių, prie- 
szais Mikola Arnotą, kuris 
apskundė bažnytiniu draugy
ste Szv. Vaitiekaus už tai, jog 
toji draugyste neiszmokejo 
posme-rtines už mirusia jojo

conditions existing in the 
ward.”

Dabartės vyruczei, ponai 
saliuniiikai, truputi apsisau- 
gokytes, nes ateinanti meta 
vela jus uores inklampyt in 
beda. Geriausia druczoi susi- 
vienyt ir laikytis tiesu, nes 
kur vienybe ten galybių. Juk 
palis matote, jog nevidonai 
sprendže ant jusu prapulties. 
Nekuric isz jusu tarpo norėjo 
jus praszalint isz biznio o pa
lis smelona surinkti, nes tas 
nepasisekė.

nos darbas yra smerktinas.
Bet kartu visgi kjla klau

simas: kokių galų ant “La- 
conios” važiavo Amerikos 
piliečiai? Visas pasaulis ži
no, kad laivams, keliaujan
tiems į Angliją, gręsia pavo
jus nuo vokiečių submarinų; 
visi Amerikos gyventojai ži
no, kad del vienos-kitos A- 
merikos piliečio gyvasties ši 
šalis gali įsivelti į karę, kuri 
praris tūkstančių amerikie
čių gyvastis. Vienok laivų 
kompanijos siunčia savo lai
vus į tuos pavojingus vande
nis, ir amerikiečiai 
tais laivais, nieko 
darni.

Tarpe žuvusiųjų 
os” pasažierių yra 
cagos moters. Jos keliavo 
pas savo vyrą ir brolį į Lon
doną, kad tenai apsigyvenus. 
Jokia bėda jų iš Amerikos 
nevarė. Jos turtingos po
nios, ir jom nebuvo vargo 
praleisti keletą mėnesių savo 
tuščio amžiaus toje ar kito
je vietoje. Bet jos užsigeidė 
būtinai važiuot i Europon 
dabar, ne tiktai rizikuoda
mos palydėt savo gyvastis, 
bet ir užtraukt nelaimę ant 
šios šalies.

Ir dabar del tų dviejų ne
protaujančių bobų Su v. Val
stijos turėtų eiti į 
jas turėtų šalis 
tūkstantis žmonių 
lis, kurią jos tail) skubinosi 
apleist, kad net nepaisė ke
lionės pavojų!

Pinos Lietuvių Dienraštis Amerikoje
NAUJIENŲ BENDROVE i ne

Kasdien, išskiriant nedėldienius

Keikia atminti, kad karės bo
tagas plaka ne vien tik tuos, 
kurie tiesioginiai dalyvauja ka
rėje. bet visą šalį, įveltą į ka
rę. Tūkstančiai šeimynų atsi
duria kritiškiausiame padėjime. 
Tuosyk įvairios ligos plėtojasi 
su nepaprastu greitumu, 
tarpu reikalingos pagclbos 
galima suteikti, nes nėra 
kak tinai gydytojų.

Visai tai apsvarsčius ir su
pratus negalima trokšti kares. 
Tie, kurie jos nori, tegul pirmie
ji d na kariauti. Reikia manyti, 
kad jie yra drąsus žodžiuose, o 
ne darbuose. Jei jiems lieptų 

inklus i rankas ir kariau- €
gal jie prikąstų savo lie

žuvius. Antra vertus, jeigu 
jiems norisi pa lydėti galvas ,tai 
tegul važiuoja j Europa. Kauru

O kad Arnotas perėjo in 
ncprigulminga parapijc ir pa
laidojo savo paezia su apei
goms nejH’igulmingos bažny- 
czios, lodei pasirodė, jog Ar
notas jau daugiau nepriguli 
prie Rymo Katalikiszkos Baž- 
nyczios liktai |)rie atsimetusiu 
nuo katalikystes ir nuo to
sios dienos paliovė būti sąna
riu tosios bažnyczios ir drau
gystes pagal tiesas kostituci- 
jos. Sudas remdamasis ant tų
jų tiesu atmetė teismą.

kvieną gerą darbą, nežiūrint 
kokios partijos jis butų at
liktas Bet taip pat nupeikia 
kiekvieną nelabą darbą, ne
žiūrint kokios partijos jis bu
tu atliktas.

inkluot Amerikos laivus, o 
i k ta i — ar leist jam skolint 
t i vyno kanuoles amuniciją 
a b e n a n t i e m s lai v a m s. V i e - 

resmanai tam prita
rto. Norima, vadi- 

igaliot valdžią ginkluo- 
ėka gint ne tik ameri

kiečių teisę keliaut, juromis 
—arba, kaip sako tūli poeti
ški patriotai, keliaut “pasau
lio vieškeliu”; norima su
teikt valdžiai galios ne tik
tai gint Amerikos pirklius, 
pardavinėjančius talkinin
kams maisto produktus ir

Nudžiugo neiszpasaky- 
linai musu liutuviszki ir kitu 
tautu saliuninkai, kada ižgir- 
do buk sūdąs davė visiems 
laisnus. Saliuninkai per ta- 
ji laika, nuo kada saliunai 
buvo uždarytais, nukente 
daug nuo persekiotoju. Su
das laike pcrklausinėjimu 
mate isz ženkivvesniu liudin- 
toju apie reikalingumą atida
riusiu tuju vietu (55 isz viso) 
remdamasis ant juju iszpaži- 
nimu davė laisnus visiems. 
Mabanojaus saliuninkus vien 
tik ižgialbejo nuo prapulties 
redakloris “Saulės” F. Bocz- 
kauckas, daktaras Dunas an- 
glekasiu egzaminoris Crossen 
ir skvajera Milauckas nes tu
ju vyru iszpažinimas dau
giausia turėjo inlekmes ant 
sudžiu kurie remdamiesi ant 
tuju iszpažinimu laisnus grun
tini) 
da ilgia use tame

nereikia. Kai 
musų organizacija yra bepar 
tvve la ir kūdikiai žino L
Prie jos priklauso visokių pa 
žiūrų ir pakraipų 
visi sugyvena, k 
šeimynos nariai, 
jimas 
jų skelbiamas idėjas, paliki! 
mas jų kritiką partijų org 
nams. Susivienijimas, bud 
mas bi-partvvis, naeodoja ki



NAUJIENOS

SVEIKATOS SKYRIUS

Į Šiandien

C or. Ashland Ave. and 47th St

rašomu KlausimaiGRAŽYBĖ

But i n

nuo

Atsakymui

Rac kaspi- 
,liktai bal

ti vardu

numes let
gaus lai

sveikata auga ir 
it” ka sveikatai L
apie tai nuola- 

iiijienų” Sveika-

Dažnai, kasdienę, jei gal 
maudykis. Iš karto šiltoj 
noj, paskui vis šaltesnėj ir

Atsakymas:
Kadangi tamsta turi daktarę, 

lai reikia tikėtis, kad viskas bus

Modelis del sejony iš plieninę vii 
balu 
numeriai 
t ė $3.50, 
tiktai po 
Man ekiu 
rija

špuliukėįc 
liktai bal 
ti, spaliu

Photos by American I’fchh AHMoclatlon

Laivas Chicago, veža
Žiaus. Viršui — stuc

SOILING OF S.S. CHICHGO WITH OMFWCHN STUDFtiTS ENTERING FRENCH HMBULIWCE SERVICl

3. šiam tikslui galima naudo 
“cold cream” (geriausia ”0)1 
te’s ChaTmis cold cream”).
Pastaba* Kas del kito klausi 

Norve

Pirščiukas vo
kiško sidabro 
visų numenu, 
5c vertės, tik
tai po ....

pnę si rd j gali 
Jonas Vaivada

a u ji e nose :
I. Kodėl kai-kur;e žmonėm 
rudus taškelius ant veidu

>ei susižinojimo s 
giminėmis vokiečių 

užimtoj Lietuvoj.

veitalas, spc 
•ialiai šiam is 
pardavime z .

rytas įlysti į šalta vanę ir gerai 
visą kunę išsibraukyti, ištrinti 
kokia nors skara. Stengkis dali

nau
gali labai daug gero savo svei 
katai padaryti, jei tik žino kada

10c PETERS
PASTE 4c.

(ieriausis 
šuvaksas 
del čeve-

Adainentine su a- 
dalę pluoštais spi 
Ikos, šiame išpar
davime 1 pa- r 
keliai už . .

2. Nueikite pačtan ir nupirk) 
te už () centus kvitukę, vadina 
ma “International Postage Cou

\ aškuofa po 
piera suvynio 
jiiinii užkand 
žiu. 21 .-ūku 
šai specialiai 
liktai po . . .

ti ir apie merginas ar moteris. 
Gražaus vaikino akis hypnotin- 
gai į jas veikia.

Vienok gražybe slepiasi ne tik 
akyse, veido skaistume, plau
kuose. Ji randasi visame kūne, 
visuose jo judėjimuose. Raup
lėtą žinomų, kurio veidas aiškiai 
duobėtas, paprastai vadina ne

ri įsvę
Lokiam atsiti

nieko negelbės

sęnariai'
2. Ar gerai plauti akiš drus- 

kuotii vandetup?
3. Koks tepalas ar vanduo ge

riau vartoti po nuskutimo barz
dos? Sim. Skleder. 
Atsakymai: -

1. Iš tokio trumpo aprašymo 
sunku suprasti tamstos liga. 
Jei parašysi plačiai, tai bus ga
lima daugiau patarti.

Taigi, gražybes žvilgsniu 
žmogus turi būti tinkamai su
dėtas ir tyras, švarus. Gal but 
reikia da pridėti, kad toks žmo-

DEN TĮSTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

danty. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

rias gal m
prašalinti gerai išmazgojus.

Kartais tūli valgomi daiktai
kaip kam tuojaus pagamina

Atsakymai:
1. 'Lankiai 

tokie. Gali I 
kad kraujuje randasi tulžies da
žę, kurie susirenka i odę ir ją 
nudažo, arba :š kitokai <' ižu. 
Karlais nuo kokio nors apsinuo
dijimo ar ligos, šallinmi I bai 
skaitlingi. Jei toki taškai ar 
plėniai ilga laika buvo, tai nup
rastai nieko negalima padaryti. 
Galima mazgoti su “hydrogen 
peroxide” arba trini’, mazgoti 
su citrina arba jos skystimu. 
Karlais tuo budu oda kiek nors 
išbaltinama. Geras daiktas da
ryti masažu veidui ir rankoms 
kasdienę. Neretai, jei tik žmo
gus turi kantrybes, tuo bildu ga
lima labai daug padaryti. Iš

nas 
tas, 
specialiai šiam 
išpardavi- Q 
me po . .

po akiu 
spjaudymas 
nustojimas 
si valgymas, 
valgio nekuriu valgiu, 
silkės, svogūnų, uksuso 
dargi žavėjantis 
su tuščiais viduriais 
kirnas neveiklumo, 

jimas atminties, gal 
s apkvaitimas, lakioji- 

akis, uisi- 
rukštys vi- 

degimas, 
žvimbi- 
sunkiy 
pjovi- 

sk aušinai 
ban- 

mdčjimo, širdies pla 
miovargimus sąnarių ir 

nusidėvėjimo, stoka

i juos prus* 
dima, tai kuo?

2. Kodėl kai-kuric žmones ; 
ra visada spuogais išberti9

3. Kodėl, naudojant k u T 
valgį ar gėrimą, pasu aro gerk U 
nesveikumas

ženkli ant ven or
Ar galima taip užgyoyi 

dę, kad neliktų rando?
Kokiu budu

Maši navos A- 
datos, by ko
kio išdirbinio 
šiame išparda 
vinie 2 tik už

BOSTON DENTISTS
13S State 8t^ Kampa* 

Viri Peacock*!, oriel “The Fair“ krautuvu

gražumu, nes 
alyvų aliejaus 
ria gero vyno, 
pasekmingai i 
rį. Tę patį galinu 
apie cibulius.

Morkos, špinatai 
obuoliai, apelsinai, 
pač jų skystimas (grape juice) 

štai tie daiktai, kurie daug 
prisideda prie gražumo padidi
nimo.

Todėl jų reikia daugiau val-

Balti perliniai 
knypkiai, — 
seconds, viso
kio did. šiame 

išpardavime 
tuzinas liklai

Neretai tūla kraujo 
rinių organų liga mer 
do odai suteikia gels\

žmogus 
didele c 

krutinę, aiškiai atsiskyrusius 
muskulus, tiesų kunę; jei toks 
žmogus eina lygiai, jei jo pečiai 
nenukarę, kojos neišklypusios į 
šalis; jei visuose jo judėjimuose 
<tel to matyt puikus sutarimas 
ir tt. — tai tokį žmogų turimi' 
vadinti gražiu, nors čia da ir 
kas butų

Vienok, jei taip gražiai sudė
to žmogaus oda delei kokios ar 
kokių nors ligos ar ligų butų iš
berta spuogais skauduliais, tai 
jis noroms-nenoroms butų pri- 
skaitytas prie negražiųjų kle- 
sos. tokį patarimų tiems, kurie nori 

susižinoti su savo giminėmis 
Lietuvoj.

L Parašykite, arba gaukite, 
kad kas kitas parašytų vokiečių 
kalba trumpų laiškelį savo gi
minėms. Judėkite ta laiškų 
konvertan ir užadresuokite taip, 
kaip kad pirmiau adresavote sių
sdami savo laiškus Lietuvon, tik 
vietoj Russija, padėkite Germa

nio IND&JIMAS DANTIES .. $4.09 
laike kovo menesio

110 viriunė* .......................   $3.0® iki
Bridge work .................................... $3.0® iki $4L3>

Specialiais! Dantg Traukia*

Vyriški kainie- 
ri likai —» neck 
band, visu mi

mas juodulių prieš 
kinišimas gerklės, 
dūriuose, širdies 
s k a u s n i a i viduriuose, 
mas ausyse, jaut imas 
vaikščiojimų ža rnose,
mas
žarnose*, murmi (mimo 
guojančio
kim
jautimas
ambicijos

Klausimai.
Meldžiu atsakyti; M
L Kiek kavos galima duoti 4 

melu vaikui? 
c

2. Ar syt'ilis už 10 metų po 
gydymo su 606 gali vėl atsiliep
ti, t. y. pasirodyti?

3. Nuo ko paeina kojų išpur- 
pimas arba ištinimas? Man sa-

Puošnųs knyp 
kini švarkams, 
ir bliuzams pa 
sirinkimas nu
merių ir spal
vų, korte-o,,

ir vi suo
kai! tokia 

baimė yra bė pamato. Valgyk 
daugiau vaisių; negerk kavos, 
arbatos, degtinės, alaus ir vyno.

rimų.
liūtis
.Šiaip
Naujienos, 1810 
Chicago, III.

giau būti tyrame ore. Kas die 
nę pavaikščiok ant gatves p 
kokia pusę valandos.

mais, bei spuogai nenyko, ir 
nurcguliavus maišia, praliuosa- 
vus vidurius veidas pats per 
save išsivalė.

Reikia pastebėti, kad lų ypatų 
maistas susidėjo iš pigių saldai- 

ivos, dešiniteen-

Klausimai.
Meldžiu paaiškinti:
L Ar negalima kokiu nors 

budu prašalinti rauplių palik-

klesos žmones yra gražesni f 
Lodei, kad jie geriau, bygieniš- 
kiau gyvena, negu pvz. papras
tas darbininkas, kuris hygienos

MUSŲ DIDELIS ME'l

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ 

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagclbos. Ko
dėl? Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
lės, bei gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stuČkines 
kirmėles.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 

sunykimas, nuolatinis 
,apsivėlęs liežuvis, 
ipetito, godus ap- 

sirgnliavimas po 
kaip 

ir 11, 
usilpnėjimas 

apsireiŠ- 
nusilpnė 
os skau-

161 raukiau J 8 dan
tų. prie Boatonar 
DentiBtų viaal b*, 
ikauatno ir aucb&M 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman. k r auta vi, 
4520 Evajjaton •».

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA. 1
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

lu patarnauja visiems, be skir
tumo, žmonėms, ar jis butų žy
das, ar lietuvis, ar kas kitas. Ga
vęs jam adresuota pakietų, Ilil- 
fsvereinas jį atplėš, už indetų 
“Coupona” nupirks ten vokiška 
krasos markę, užlipins ant iusu

lės “nesveikumo” kaip tik nu 
plikimas, nudegimas. Bet ne 
žiūrini “karšto valgio” gerkli

2. Nieko gero; jei reikia aki.1 
plauti, tai paimk borinės rugš 
lies (boric acid), įdek šauksi u- 
ka į stiklę šilto, virinto vandens 
išterpyk, susipilk. į čystę bonku 
tę, tai turėsi gėrę skystimų a 
kims plauti.

Warren’s sulaikyti kalnieriu 
kui. juodas arba baltas, speci 
aliai, šiame išpardavime k or 
čiukė po ................ ....................

taipgi nėra gražus, bet tokiuose 
atsitikimuose (pv. girtuoklio) 
asmens kūnas nustoja savo gra
žybes ir turi blogai išrodančius 
ženklus.

Iš to, kas buvo pasakyta, aiš
ku, kad, norint būti gražiam, 
pirmiausia reikia būti sveikam 
— tikrai sveikam ir 
Cigonis arba paliegėl 
Imi t i gražus, nors butų angelu 
užgimęs. O kad būti sveikam

m u c
linių klaidžių ir U. Nestebėtina, 
kad ir veidas apaugo spuogais.

Karlais veido miltai vieton pa
gražinti odę, užkemša jos skylu
tes ir Ino budu sukelia spuo
gus. Arba dulkes, ypač gele
žies, įstringa į odę ir padaro 
mažytes juosvas pus 

indėnių

labai tvirtas ir parankus, 
32 iki 12. paprasta ver- 
l^rsiduo.lngg

biusto — Jersey mate- 
apnmšias, numeriai. 32 ik'i 

paprastai ši.75 verte, Specia
le kaina šiame išpar- G? "I O C 
davime liklai .......... 1 . O

m<>: r rašyk aptiek 
gian Cod Liver Oil

Atsakymas:
Gana juokinga. Vienok tam 

sta gali ramiai laukti dešimti 
nes plaukai jam iki kelių ne 
užaugs.

Gana dažnai ant veido pasiro
do koki nors spuogai, kurie 
dažniausia paeina nuo netinka
mo vidurių veikimo, nuo 
sto. Kartais ant veido g 
pažinti, koki maistą žmogus 
naudoja, šių žodžių rašytojas 
yra males merginas, kurios 

ė visokiais lepa- 
visokiais skysti-

Red. Pastaba.—Šiuo Naujienos vėl 
|veda Sveikatos Skėrių. Tą sky
rių ves, kai[> ir pirmiau kad ve
dė, Dr. A. J. Karalius. Naujienų 
skaitė tojus kviečiame kuoplačiau- 
sia naudoties šiuo skėriu ir ma
loniu jo vedėjo patarnavimu: be 
įvairių straipsnelių medicinos ir 
sveikatos klausimais, Dr. Kara
lius pasižada taipjau duoti šiame 
skė riui atsaku mus žmonėms, ku
rie kreiptus į jį norėdami gauti 

' tokių daktariškų pata- 
Kreipianties į jį klausi- 
iškai reikia adresuoti 
)r. A. J. Karalius, (’-o 

llalsted St.,

kiltie, žinomu 
kad ir geriausi miltai bei dažai; 
tai'n reikia prašalinti ligą.

Tūli vaisiai ir daržovės tiesio
giniai atsiliepia į veido išvaizda. 
Kiekvienas daiktas, kuriame v- v* 
ra alvvų aliejaus, paprastai yra 
geras veido pagražinimui. Pats 
vienas alyvų aliejus, kokiu nors 
budu valgomas, gražina, dailina 
odę. Italijos merginų oda atsi
žymi minkštumu, švelnumu, 

os valgo daug 
garstyčių ir ge- 
Garstvčiai labai 
žalo kūno vidu- 

įsakvti ir

sas laikraštis, tarnauja jums, 
darbininkams.

Kadangi, be tyro oro, maistas 
lošia didžiausią rolę sveikatos 

tūrio stiprinime, 
juo daugiau inle-

J. (Lis rašo: “Mano mergaitė 
M'rga skarlatina. Aš turiu nu
sisamdęs daktarę, bet visgi no
rėčiau patarimų, nes aš kadaise 
mačiau jus rašyta, jog toje ligo
je ligoje reikia tureli gerą dak-

pon.
3. Indekite ta kvitui c.

užadresuolęjį laišką į 
dėsnį konvertę. Užlipinkite, už
dėkite reikalingą pačio markę, 
už 5 centus, ir užadresuokite ši
taip: JRLFSVEREIN DER DE- 
U7SCHEN JUDEN, STEGL1T- 
ZER STRASSE 12 1, BERLIN 
W. 35, GERMANY.

Ir pasiųskite.
šitas “Hilfsvcreinas” yra žy-

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albonią.

Grafafonas tik 20 dot. su gva- 
rantija ant 10 metų. Tik 20 do
lerių.

Prisiųskite 3 dot. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. Grafafonas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. 'kinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsą išduoda 
čystą, kuris girdėt balsiai, ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
darytu nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldicniais, 
Siunčiame dykai kataliogą mu» 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
410 Grand Str., New York, N. Y., Dept.. N

;s esate kankinamos 
ki rmeb' s. m* gaišuok 
i ir neeikvok pinigų 

jn jimdinejinm \ aisty del jysu 
simptomų, bet ateikite ir as 
išaiškinsiu .savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo

Ką daryli, kaiL as nuo ma- 
Irenksinų Įbaisiai nusigę- 

širdis tada pradeda smar- 
piakti ir drebėti visi kūno

Kiek vienas dvikojis sutvėri
mas nori būti gražus, ypač iš 
veido. Gražybės problema la
biausia interesuoja nevedusius 
— labiausia tada, kuomet gam
ta ir kišenius suteikia jiems no
rą ir progą, anot filozofo, pilnu 
žmogum tapti, t. y. a|)sivisti. O 
gražiosios gimties smegenyse 
gražybė da giliau įsilindus: kie
kviena nori būti graži, nes gra
žybė tankiai užkariauja 
tingiausią vyrą.

Nors, kita vertus, dau 
dabar jau pradeda labiau 
busimos “draugės laimėje ar 
nclaimėie” protą bei gabumus 
žiūrėti, bet vistiek graži, skais
ti, tiesi, raudonveidi’ mergina su 
ilgais, anot poetų, galsvais, kaip 
auksas, plaukais visuomet turi 
ir turės daugiau garbintojų prieš 
ir net po apsivedimo. 'Lai pil
nai naturalis apsireiškimas: 
gražios merginos žavėjau lis pa
žiūrėjimas ne vieną moksliniu 
ką atitraukė nuo mikroskopo ar 
knygos, ir nusivedė...

uoli, kada ir kokiu budu tie “taš
keliai” atsirado, ka’p jie išrodo 
ir tt. Parašyk plačiau, tai bus 
glima duoti geresnį patarimą.

2. Spuogai gali pae'li nuo ne
tinkamo vidurių dirbimo, nuo 
ligų, nuo netyro oro, nuo vaistų

Daug žmonių kreipiasi į mus 
laiškais, klausadmi, ar mes ne- 
apsiiintunie pajieškoti jų gimi
nių vokiečių užimtoj Lietuvoj, 
arba kad patartume, kaip jie pa
lįs tatai galėtų padaryti.

Nesuspėdaini kiekvienam at
skirai laiškais ataskineti, mes 
čia vėl paskelbiame, kad “Nau
jienų” Redakcija pajieškojimais

sakau ne. Mudu 
nom” Į)o $10. Kadai 
kai nekoki, tai jis vartos 
tus. Ką jus manot?”

Mano metodą \ i ;i priimni ir 
greitai veikianti.

Mcik b( atidėliojimo.
I \SI t MUMAS VISAI DYKAI 
Val.indos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Nedėliomis 9 iki 13 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampai 

HMstcd Str., 2-ras uiigštaa 
Chicago. III.

1). Remis rašo: “Mudu 
draugu matčva bonkę vaistų 
paveikslu merginos su labai 
gaiš plaukais. Mano drau 
sako, kad tie vaistai visiems

gerai. As štai ką patarčiau: pra
šyk daktaro, kad apžiūrėtų mer
gaites ausis, nes lankiai po tai 
'igai ausis genda, jei laiku nėra 
suteikiama tinkama pagelba. 
Jei tas daktaras ausų nepaiso, 
lai susirask kilę, kuris lame da
lyke daugiau nusimano. Pas
kaityk mano straipsnį “Girdėji
mas” “Naujienų” nr. 44.

idile \vcb, elasti
ni, liktai juodi, 
Ventės lOe,— Zp 
pora .......... aJV

Gilt Edge siu
tai del adymo 
15 ynrdai špu- 
liukėj, šiam iš
pardavime špu 
liukč tik ‘Ti

y į

Moterį šk i 
pad parai.šCiai 
paprastai 25 
rų.šies, šiam i.* 
pardavime

Didelės žirk likes. šepečiai del šiura- Empress siutai
(i, 7, ir 8 col. 15c

vinio, paprastai- -
strigavojimui, 500

vertės, šiame iš- yardų špuliukėj<5
pardavime ti 
ktai po ....

1()c rūšis, spe y 
rialiai po . . ■

balti tiktai— y _ 
po..............

■F ' “ l f* «
PV; " r*’ •' • / *•.

> z - •'

.......
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Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Moralybes Išsivysimas

1840 S. Halsted Street

13 ¥2 
12%
11 ¥2

18 ¥2
18 ¥2

9.08
7.90
7.70

Komai 
Kviečiai

13 ¥2
14 ¥2

13.85
12.00
12.25
14.50

-17.50 
-16.00 
-15.00 
44.00
10.50
15.00 
-14.50 
-8.50
11.00

First . . 
Seconds 
Ladles

No.3 
.11 ¥2

šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai 
Avižiniai ....

ženklas Rankos Saugumo
Chicago Clearing House

First (dears ....
Prastosios rųšies

žiemkenčių kviečių
Patents .............
Standard .............
First (dears .... 
Second clears . .

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

OleomargarinaM
Stalui ......
Kepimui ...

Kiaušiniai:—

u-v
Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-11 Unity BWg.

Tęl. Central 44|1

11.90
9.00

11.00
13.00

•V* 3.00—6.50 
SK £50 3.85 
. 2.50—4.00 
., 3.25—4.00 
.. 3.00 4.50

Konst. Dornašunas, iš 
I). Domašuno 

ton, N. 
sesuo sveika.

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias
Motiejukų No. 1..........
Motiejukų No 2..........

Mot. No. 3 maišytas .. 
Kultų motiejukų .... 
Dobilų, sulig rųšies .. 
Prerijų, sulig rųšies..

Marijona Doboska 
įieško 
l 'nion

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

pinigų ant 
visus savo 
Mariona.”

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

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbinin
kas neturėtų apsieiti be ši ’s knygos.

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

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

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

Suris:
Twins .....................
Daisies ...................
Young American .
Longhorns ............
šveicariškas ........
Liniburger .............
Brick.......................

Paukščiai, ęyvl:—
Kalakutai (svarui)
Vištos .....................
Viščiukai ................

įprandaičių, nuo Pajūrio 
Antano Gerdausko (768 
itr., Waterbury, Conn.).

Pajieškojimai giminių 
Amerikoj.

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

Tai yra viena pui
kiausių lietuvių 
kalba išleistų kny 
gų tiek turinio 
tiek technikos 
žvilgsniu. Kada
ngi Lietuvių dar
bininkų literatū
ra vis dar netur
tinga, tai pasiro
dymą šito stambe 
snio veikalo, kur 

paprasčiausia, 
kiekvienam su
prantama kalba 
išdėstoma socia

lizmo mokslas, 
kiekvienas mąs
tąs darbininkas 
sutiks didžiausiu 
pasigėrėjimu.

.... 8.25 
7.50—7.75 
6.25—6.75

WALTER F. SOMMSRE 
ADVOKATAS 

BECTOB BUIUDINB
Tl W. Mrar*# *•«■ 1*cwe«r, m.

pfamM o«tHi tin w cm

Kiaules:
Sunkios, (250-400 sv.)
Vidui. 200—250 ....
Lengvesnes ...............
Paršai, geri ..............

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00

.. 2.80—3.00 
.. 5.00—6.00

8. GORDON
1415 8. Halsted SU Chicwra, IU.

NAUJIENOS
Chicago, III

550. M. Jakulowicz, iš Lu 
kainikų, nuo Merečo, jieško Jo 
no Dzekolio (Bloomfield, t 
Pulaski sir.).

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomb iv 
18-tos gatvių.

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

prie Chi- 
po jos at- 
nuo laiko

6.00—10.00
3.00—4.75
5.00—6.00

Ruginiai—
Baltieji ...............................
Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus

-88. — Teresa Dowiat, iš Bim- 
blinės, nuo Tauragės (Post Laug 
szargen, koris Tilsit), jieško sū
naus Ferdinando Dowiat (306 
Belmont st., Newark, N. J.).

489. — Jonas Doveika, iš Ak-

Elena Diegienė, nuo 
jieško Juozo Diegą us 
17th str., Now Brigh-

Pinigai sudėti šiotje banko je yn 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir !>cnkik-

čių valdžios apskri-
Pilypo Grigaičio

linglon str., New

9.80
8.60
8.40
7.75

5.75—6.00

No.l No.2
.18 ¥2 .11

i i rcstovicos, j ieško 
(10 Miteliui str.?).

520. Marijona

Valgomieji produktai.
Chicago, Vas, 28, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
nnikes moka brangiau:
Sviestas:—

Exira Creamery....................—40

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

3.50—5.00 
1.25—1.50 
2.00—4.50 

-2.50 
-5.00 
11.00 
-7.00

brausko (2727 W.
Chicago, Ill.).

485. -— Domicėlė, i 
Kreis Vladislavovo, 
Gefferson (Clearfield 
nepa?).

486. — Vincent Donelo, iš Ra
kių, jieško John Miron’o (Bo> 
29, Anacortes, Wash.).

. 487. — Mariona Doftortas 
nuo Kauno (Dorf Pipleino), jie 
ko Petro Doftorto (Wilkes-Ba-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am ulsa- 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7^0 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tu oyerkoti,

Visai ma 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

(Box 289, Port Washin
Y.) ir klausia

484. — Marijona Danį braus 
(Libauer s t ras 
Liudviko Danį 
' W. 22nd str.

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.

499. -Marė Eizelienė, iš Liu 
javo, jieško žento Vlad. (irine 
dČiaus (111 Dickson sir., Dury

515. Katarina Genko, iš
Krynicos, jieško Antano Genko 
(I lammond, Ind., 41 156 str.)

516. IT. Grybas, iš Šakiu

Bartašiškių, nuo Kupiškio, jieš 
ko Juozo Apšegos (1207 -49 st 

rašo, kad 1110

labai serga ir prašo pageiDcu.
506. Ona Gaideliutė, iš Ro

kiškių, nuo (iadlevos, jieško Miss 
Mary Gaideliutės (12001 Ha
milton Ave., Cleveland. Ohio). 
Bašo “Nic nowego.”

507. Mariona Gervė, iš A-

5 10. Marijona Gildą, iš Po 
škančių, nuo Šeduvos, jieški 
Jono Gildos (Box 422, Westvi 
lie, 111.)

Ky .“Tėvynės” Redakcija gavo i: 
f vokiečių užimtos Lietuvos dau 
P gybę laiškų, adresuotų gyvenau 
u tiems Amerikoj giminėms ii 
f pažįstamiems. žemiau išspaus 
> diname tuos giminių pa j ieškoji 
į mus. Tie, kuriems lit 
p priklauso, k re i p k i 1i 
į nes” Redaktorių V. 
j ką, 307 W. 301 h st.

Pavyzdis 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.

Jautiena
Bibs (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

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

Bulvės, bušelis ............
Saldžiosios, statine ..

Daržovės:—
Barščiai, statinė .... 
Kopūstai ,did. gurb. 
Morkos, statinė .... 
Kalafiorai, dėže .... 
Salierai, pintine .... 
Agurkai, dėžė............
Salotos, galv., gurbas.. 3.00 
Cibuliai, 100 svarų .. 10.50- 
žal. pipirai, pintine .. 5.00 
Ridikėliai, tuz. rišu" 
Špinatai, statine ... 
Temetės, pintine .. 
Griežčiai, statinė ..

Vaisiai, žalį:—
Obuoliai, statinė ..b 
Grapefruit, d. 46—( 
Apelsinai, dėžes ... 
Citrinai, dėže ........
Ananasai, gurbas .. 
žemuogės, kvorta .

Cukrus, už 100 sv.:— 
Pjaustytas, H and E 
Standard can e, smulkus 
Burokų, smulkus .....

MILTAI
Vasarių kviečių—

Special brand .................
Patents .............................

508. - Rozalija Gečienė 
Gėčių kaimo, nuo Vėžaičių, 
ško sumins Povylo Gečio 
Warwick str., Nu 
Rašo: “Aš labai 
man labai reikia 
Klaru; sveikinuc

iielius ir dukterį
509. - Kaz. C

Antano Markelio 
rift, Pa.). Rašo,

is Neustadt (Naumiesčio), nuo 
Pajūrio, įieško Hermano Lau- 
čiaus (191 Rose r sir,, Portland, 
Ore.). Prašo pašalpos.

531. Ona Bartkus, nuo Ma
liu m poles, jieško Prane. Bart
kaus (1700 N. Ashland avė., Chi
cago. III.). Bašo, kad Andrius

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

oi L Jonas Gervis, nuo .la 
napolio, jieško Barboros Girvai 
tės (New Haven. Conn., 11<

Avįs:
Mitules ....
Senės, geros 
Avinai, geri 
Erai.............

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

16.50-
15.00-
14.00-
13.00-

8.50-
13.50-
9.00-

. 7.50
10.00-
„ 8.50—9.50 

8.50—9.50
,|.| ~| į. -------------------------

5 11. Uršulė Ivoškienė, i: 
Smilgių kaimo, Vilniaus g., jieš 
ko Aleks. Taperausko (28 Put 
man sir., Paterson, N. J.).

5 15. Eugenija Ivaškevičie 
miestelio, jieške

Kazimieras Gugis
A D V O K A T A S

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1321 S. Halsted St

Ant trečhi lubų
Tel. Drover 1310

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

533. — Aleks. Bitinas, iš Tin- 
drulių, nuo Rokiškio, jieško Jus
tino Bitino (Bridgeport, Conn.)

531. Katarina Burbon, iš 
Burbono 
Chicago, 
Antanas

CHICAGO, Vas. 28. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 13,000; avių 
— 14,000; veršių —■ 2,700; kiaulių— 
32,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 10.00—12.00 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.25
Sotekers and Feeders .. 7.00—8.35 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.00 
Karvės, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ............................ 6.75—9.00

Pati: Jeigu as numirčiau
ar tu vestum mano seserį?

Vyras: — Niekados.
Pati: — Ale juk ji labai pa 

naši į mane.
Vyras: — Taigi dėlto.

511. Monika Gideikienė 
Raupaičių, nuo Kuršėnų, jiu> 
Juozapo Kazlausko (1815 2 
Sir., Minneapolis, 
Prašo pašalpos.

512. Eufrozina

. . .99—1.00 
1.40—1.48 ¥2 
.......... 1.51

, 1.00—1.28

menes, jieško Miss Brigitos 1)0- 
veikiutės (Broad Brook, C.onii,), 
Rašo: “Mes sudegėm, prašom 
pagelbėti.“

490. — Jonas Dovidaitis, iš 
Bniskovščiznos, nuo N'išakio 
Rudos, jieško J. V. Griniaus 
(943 Buttonwood?)

491. — Mar. Dovidaitienė, jie
ško sūnaus Jono Dovidaičio 
(Pitsburgh, Pa.)

492. — Ona Draugelienė, iš

500. Pranciška Eitutienė 
iš Gilvičių, nuo Kuršėnų, jieški 
MateuŠo Eitučio (Greenport, L 
L, N. Y.). Prašo pašalpos.

501. Leopoldas Elbė, iš Sla 
viky, jieško Juoz. Komes (Wa

ne 
Liudviko Ivaškevičiaus (P. O 
Box 7 1, Mahanoy City, Pa.).

516. Antanina Jesienė, i: 
Kalniškių, nuo Janapolio, jieški 
B. Baginskio (868 Wcrnon si. 
Scranton, Pa.).

5 17. - Kaz. Jakaitis, iš Jakai 
» (Canorslurka, Pa.?) 
Kaz. Jankūnas, iš Ka 

ėių, jieško Jono Jakaičio (Ca 
norslurka. Pa.?)

5 19. Julijona Jaglauskienė 
iš Augustavo, jieško Kaz. Jaglo-

.839 \\
Prašo pašalpos.

527. Paulina Bajko, iš .lū
žiuos, jieško Marijos Rumšą 
(Portland, Me.).

528. - Aleksandra Balsis, iš 
Kauno (Kaiser Wilhelm stra- 
se, N 35, jieško Juoz. Balsio 
(Box 367, MiiK'rsville, Pa.). 
Prašo pagalbos.

529. Jonas Baltrušaitis, iš 
Padvarnikų, nuo Nemakštų, jie
ško Onos Baltrušaitis (Box 362 
('Jinton, Ind.).

530. Johanna Barkovskis,

mamuj, nuo KupisKio, jicsko 
Roberto Kerelio (12 Waler str., 
I Rochester. N . \ .).

505. Petronėlė Pilipavičie
nė, iš Tytanų, nuo Johaniškėlčs, 
įieško Mykolo Bizausko (Pal- 

Rašo, kad tėvas

Gudiškis, iš 
ško Antano 

Gudiškio (29 Ban str., Water
bury, Conn.).

521. Elzbieta Gustaitis, iš 
Maria m poles, jieško Petro (Gus
taičio (317 South Locust str., 
M t. ('.arinei, Pa.).

nuo Babtų, jieško Antano Ado
maičio.

524. — Aleknavičia, iš Papiš
kių, jieško V. Vaidelio.

525. -Emilija Aleksandrienė 
iš t žlaukių, nuo šiekšnos, jieš
ko F. Užo (515 Lincoln str..

Rašo, kad

\lbany avė., Chicago, Ill.).
536. Stanislovas Budris, i; 

Bojarų, nuo Babtų, jieško Anta 
no Budrio (Ivanhoe, Wash.

Bankus, priklaiisaiič 
cages Clearing House ; 
sargia jjriežiura. Lail 
bent s\ kj j metus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdų jų vedinio. Vi
si pinigai \ ra suskaitomi, notos, bon- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiminimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos, 
ištirtos. 'Piktai tikra apsaugos ver
tė gali Imt knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedalcidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Piktai IvirČiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House nat
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo jvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena (Hearing House banka 

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

rPhe American State Bank priklaia- 
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prielieu
rą, yra regnliari.Škai tyrinėjama ir 
kas metų išduoda penkias pilnas at- 

Bankinei Valdybai Illinois

l.iepojos ( t nomas strasse, 
17), jieško A. Petroff’o (598 I 
139 Sir., New York, N. Y.).

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 

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

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — j 2 va
landas.

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

LOCALLOAN

MOKYKIS SIUT M0TERI&KU8 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdaius. Diplomas
kiekvienam, kurs išsimokina. 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankumo. UŽ 
išmokiname jus sint visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES. 

2336 W. Madison g. Wwrtem *▼.
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

ill's of Wales, 17 Prince).
> 13. Juoz. Išganaitis, n 
ukiškių, jieško AL Išganaičic 
)5 E. Centre sir., Shenandoah

(214 North 6th str., Brooklyn 
N. Y.). Prašo pašalpos.

538. - Sofija Boguraitienė, i: 
Gineičių, jieško Stan. Paškevi 
čiaus (1719 W. 11 str., Chica 
go, III.).

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Blue Island, Ind.) 
ulonais Bracailis mire.

Antanas Andrulis, iš 
ieško Fr. Andrulio 
h'd Pl., Chicago, III.).

Greičių, jieško Prano 
(1516 So. Rubel sir., 
HI.). Rašo, jog tėvas

salpos pinigų.
517. Ona Grinkas, iš Ūžia 

viškiu, iii ško Wilhelmo Grinko

žųsįs ...................................  16
Paukščiai, išdarinėti:—>

Kalakutai (svarui) .... 28
Vištos ........................... 18¥2
Antįs ...........
Žųsįs ...........

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

Jovaičių, nuo
Stanislavo Aibučio
Detroit, Mich.).

497. — Veron.
Stolgos, nuo Kulių
Einikio (Lazarine 
Prašo pinigų.

498. — Petronėlė Eismontis 
iš Dikšių, nuo Kelmės, jicški 
Wm. Eismontis (32 15 Puniai

593. Mar. Eciuienė, iš ziž 
marių, įieško Amalijos Ecinu 
tės ( Norw ich, (’01111.).



Ketvertas, Kovo 1, 1917
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KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

Howard B. Hutchinson UŽsi 
muso bevažiuodamas automobi

uždirbo nedaugiau 
Dalį to pelno,

daiktas, sudėjo Eu

o. Viena įsikarščiavu- 
sako: “Tie vyrai tikri 
Jei butu vienos mote-

6137 So. Halsted St, 
1968-70 Milwaukee Ave

HHįlH* ** WWW

Vadinasi, sau jale kapitalistų 
.>ali daryti lai, kas jai patinka, 
liesa, buvo proponuojaina iš
rinkti komitetą, kuris užsiimtų

•T WWT WWW ’Wt" ww A* WWW WWW WWW W 

f R A Y E. RIEKE I 
| uAk.<l^rolca.tsrs a H 619 Fourth St., (viršuj Super t 
¥ vaistinyčios). w
I SIOUX CITY, IA. I 
& Pasekmingai' vedu visokias J 
t reikalus, kaip kriminališkuose A 
|į taip ir civiliškuose teismuose. Z 
f Išdirbu visokius dokumentus ■ X ir popierhs.- Užlaikau pntar- J 
■ navimo ofisą. j 2

Catherine Mem 
leisti iš savęs kvoi 
išaelbėius savo sc

P ra eitoj nedelioj, vasario 2“ 
., M. Meldažio svetainėj įvykt 
.M P. Susivienijimo Am. 29 kp 
akaras. Scenoj buvo pastatyti 
Senmerge.”

Kas link lošimo nieko negali

Vėl įbėga uždusęs žmogus n 
klausia savo pažįstamo:

— Na, ka, kuo viskas užsibai-

\ akaras užsibaigė šokiais.
Kiek man lenko sužinoti, ta 

liksią pora desetkų dolerių pelpradėsi m e varžylies, tai sunku 
ką gera atsiekti. Ai* negeriau 
butų veikli bendrai? Aidietis.

buck ir Co. turėjo 26 ir pusę 
nuoš. pelno.

Tai didžiausių firmų uždar-

ngsla? Kame to apsireiškime 
priežastis? Bandoma tai išaiški
nti tuo, kad praeitais metais be 
veik visi javai neužderejo. Sup 
ranlamas daiktas, menkas der 
liūs atsiliept* į maisto brangu

Chicago, Ill

noma, žodžius vartojo “rinkti 
nils.” To negana, plonoji iše 
me warm n ta s t ora j ai už burno

Perstatymui pasibaigus, poni 
Dundulienė pasakė trumpą pra
kalbą. Jinai trumpai apibudi
no kilaulį kares pavojų ir ragi
no rengti kuodaugiausia prote-

Wean’o referree in bankrupcy 
kambaryj (Monad nock Block 
susirinko Tananevičiaus depo 
zitoriai. Depozitoriai bust) sau

butų perdaug, bet tiesiog butu 
dailus ir pagirtinas dalykas. L. 
MPSA. 25 kp. turėtu atminti, 

gvvuo-

dabar patįs, skaity 
yra “Draugas” ii 
iugas. — V. Pr tįsis

bar Chicagos moteriškų 
antį siuvėjos ir siuvėjai 
euoja, kad laimėjus šiek-

“Aidas” per septynis 
metus pa ta mauda m as 
ginusiems tikslams įgijo visuo
menėje užuojautos ir yra gana

kslu įsteigti čia vic
“Draugas” žinutes neįdėjo, bet 
per savo špaltas atsake: “Ne, 
vyručiai, ne knygyną jus norit 
steigti, o tamsinimo lizdą.”

CHICAGOS ŽINIOS I )ARBAQ h1'! ' || I
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto- H | 

o i ftp i m ♦ v • . • i • KRh&l

ROSELAND. WEST SIDE.

i.MP

iš Amerikos gy-ma primesti: nusisekė visai ge

Vadinasi
žiu

maisv-
tas choras.

1840 So. Halsted St. Chicago, Ill.

siūlymą.

Viename' bloke du chorai var-
rupi žmonių reikalai.

. “JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.”
U

tų prie LMD. Aido, tai netik ne- Frank Parker prisipažino au-
parašiau į

sai gerai nusisekė. Dranga
MPS A. 25 k p.

deklamacijas. Gydau“Draugas

VYRUSAn ton Jusas.no.
Aidietis.

NUO 18-TOS GATVĖS. 606-9I4
a

Wean’o referree rimo bylą užvedė Dr. Jonas Jo-
Block)

vedė Dr. Juozas Jonikaitis.
zitoriai.

a

Vasario 26 įvyks teismas dan-

Battas Dobilėlis.

to, tame pačiame kambaryj vėl

išgydoma visai

■WWMC has. P. Birneišiuo...
avinai!

to apsireiškimo Telefonu* Cana) 1717

Akušerkair Frank Leonard areštuoti są

$5 Socialiai $5
3610

sumurmėjo Per

<itu.
gydytą
yra ina-

Didele ver- f

te. Lovos
springsai.
Matra s a i.

3255 S. Halsted 8t.»

Visas Įrengimas. Michael Burton, 3743 Diver- KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?nenusinuodijo. Val-

IŠMOKĖJIMAIcialiai po . ..

metą 
m tai

Silpnas 
Nėr uotas 
Užkriestas

Nuo 
Kraujo
Ligų

norėjęs ją nušauti, 
s k vrimą.*• c

peloff, 1911 W. Taylor, $100 ve
rtės brangakmenių.

KODĖL MAISTAS 
BRANGSTA?

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

Atdara Utarninko, 
Ketverge ir Subatos 
vakarais.

atrodė senmergėmis. Jeigu gy
venime vengiama pasirodyti sen
mergėmis, tai scenoj, rodos, ne-

KIENO DRAUGAS 
“DRAUGAS”?

30
ši-
iš-

Šis 
del

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

JONO TANANEVIČIAUS DE- 
POZITORIŲ RIEKALAI.

jimą. Jiemdviem teko vėl suei
ti. Maxwell policijos nuovadoj. 
Kas laimėjo, kas ne, o Maxwell 
“steišinas” šiur laimėjo. Abiem

nusprendus, kas daryti su pa
duotais prašymais del pardavi
mo Tananevičiaus savasties. Už-

rigan, <5001 Princes ton avė., bu
vo užpulti septynių vaikėzų.

•neitais metais Armour ir 
turėjo 400 nuoš. dividendo;

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACUA 
Kuomet 

Nurodyta 
Modemiš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

ir siuvėjai

Tananevičiaus nuosavybė bus 
parduodama sulig reikalavi
mais, išdėstytais prašymuose.

Kada tai liko pranešta. žmo-

kada visuomenė randa užlie
tos. Bet jeigu savo veikime

Skaitydamas romanų D a r b a s, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

prisiėmus naująjį chorą.

Nuo
Kraujo
Ligą

Vartoja teisingų 1-mon, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.

Klimas ir Oskar, kaltinami už 
užpuolimą. Iki “grand jury” jie 
pastatyti po 1500 dol. kaucijos.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

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

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

Geo. Saskotns, 22 melų 
Emerald avė., nusišovė*, 
žastis — nevykusi meile.

mulės užsimanė pasikolioti. Ži
noma, 
mis.”

sto mitingų prieš karę. Be to, 
nurodė LMPSA. svarbumą ir

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Šis įrengimas yra vienas didžiausiąją 
bargentj kuomet nors paaukautą. Lova 
turi dviejų colių nuolatinius pastovus ir 
nudirbti baltai arba Vcrnis Martin. Spri- 
ngsai turi kampuotus geležinius rėmus ir 
tvirtai bresuoti. Matracas yra sanitariš-

“N A U J I E N O S”

tūlą Gudaitį. Gudaitis buvo 
skundžiamas už pirkimą vogto 
laikrodėlio. Teismas nubaudė 
ii 25 doleriais ir teismo lėšomis.

Maistas brangsta. Tas apsi
reiškimas iššaukė net kaiku- 
riuose miestuose riaušes. Mi
nios alkanų žmonių toliau ne-

EGZAMINACIJA DYKAI.

Valandos: 9 ryto ’ iki 8 vakare; nedėldie- 
niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Dr. Burgess
-122 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

u Kariauja vokiečių ar- 
Nusižudč iš rūpesčio.

'Tai matote, kas užlaiko tuos 
“steišinus.” Vis tie tamsuoliai,

“Draugo” supratimu mat kny 
gynas esąs “lamsinimo lizdas”..

Dabar
drapanų

no re-

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naują ir nepatyrusių 
daktarą. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- 

, > jąs specialistas Chicagoje.
JuTnegydo ligonių per krasą. Jokis dak

taras negali padaryti gero diagnoze ir užrašyt 
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa
matys ligonius savo akimis.

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

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šla
pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy
mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu
rinčiu daugiausia patyrimo.

Laike jo dvidešimties keturių metų prakti
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

mą. l ėčiau, tuo dar ne viskas 
išaiškinama.

Franc. J. Ban, 68.8 Bischop, 
areštuotas. Rinkimų dienoje 
pašovęs Dennis McKenna.

MILDA TEATRAS
1 J

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
Vodeviliaus Permaina:

Panedelyj, Ketverge ir Subato)
Paprastomis dienomis pirmas flora 

’ '10c, Balionas 5c
Subatos vakarais ir nedaliomis pn 

mas floras 15c, Balkonas 10c 
HALSTED ir 32-r» OATV#

LVESKIO
čia gali Išmokti Anglų kalbos nno pradine* 

Ugi augSCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolltiA 
Ekonomijos, KnygvedystCs.Dailiaraflčio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL O 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI

3106 So. Halsted St..Chiay|>

Austin Bermingham, John 
Morrisey ir J. A. Murphey areš-

no 10 nuoš.; National Biscuit Co.
1 uždirbo 10 nuoš.; Sears Roe-

tyrinėjimu maisto brangumo 
priežasties. Tam tikslui buvo 
reikalaujama paskirti 1400,000.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Utarninko “Naujienose” įsi-

Mrs. A. Vidikas
Hiiipni i AkuM rKolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
1 ’)iiIn<1 eI phi joj. )’joo k rningai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Praeitais metais Evans tone 
gimė 727 vaikai, o mirė 369 
žmones.

ja.
Beturčiai taipgi ateina pas mane Iš 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistas. Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiu 
rėk kuomet jųsų sveikata ir stiprumas 
nyksta, kuomet jus turite jų savo ran
kose. Jeigu jus atsilankysite pas ma
ne j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus į sveikatą j trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis inetodomis ir už pigausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas 
dykai

Prof. Dr. Coates
430 So. State St., 2-ras augštas. 
Prieš Siegel Cooper and Co.

, kuris

bin i. Nėra mažiausios abejo
nės, kad ir mažcsnčsčs firmos

a. ivi. vvrignt, Kark avė., 
siulija savo dukterį Katherine 
bill* vienam, kuris duos jai ge-

■ 1 1 1 j vairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.

. NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li-
1 ..................... ——“■i" nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotas Y Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimosi— 

ar jus tas . trukdo laiko miego, ar 
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
šlapinimosi negales gyslių savo systematifi- 
ku budu. ,.f:<
RECTAL ligos, fissuyęp, j fistulas arba kitos 

žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio. r ‘ f <
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 

' degimo arba sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

Ida May McIntyre, 3214 W.

na juda, kruta ir vis šį-tą įneša 
< naujo gyvenimam

Štai tik pastaraisiais laikais
čia susitvėrė* LDLD. 79 ko..

Extra Tėmykit Extra
Turiu už garbę pranešt visuomenei, kad Jonas Kazakauskas, plačiai žinomaa 

visuomenei ir apielinkčj, kaipo atsakantis Laikrodininkas, kuris per 18-ką metų l»iy. / 
profesijoj, turėjau krautuvę auksų ant Town of Lake, o dabar persikėliau ant 
po numeriu 3255 So. Halsted St., Kampas 33-čios gatvės.

Dabar įrengiau vieną iš didžiausių Auksų Krautuvę, kur užlaikau Laikrodėliu*, Lalfe. 
rodžius, žiedus, Branzalietus, šliubo žiedus gryno, I4k. aukso, nuo $4.50 ir auglČiau, ir vi®» 
ką užlaikau naujausios rųŠies ir parduodu pigiau negu kiti.

Užlaikau visokios rųšies Akinių, kuriuos daktaras pritaiko pagal akių reikalingumu.
Kas pirks pas mane kokj nors daiktą, gaus 10 nuošimčių pigiau kaip kitur.
'kaipgi sutaisau viską, kas reikalinga: laikrodėlius, laikrodžius ir tt. Darbą gvarantuoju.
Ateikite ir persitikrinkite mano naujai jrengtoj Krautuvėj. Su guodonc,

JONAS KAZAKAUSKAS,

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

Hyje Musų Mokykloje.
Musų 3isieni« ir /patil

tas mokinimas padarys 
jus ftinovn n trumpi lai
ką

Mes turinis dldžiaustui 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksim* 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos mu«u «iuvimo sky
riuos*

Jus wants atkviečiami 
aplankyti * ir pamatyti 

___  musų mokyklą bile lai
ku — dl*ną ir vakarai* ir gauti *p*cialilkai 
pigią kaina laike šio mėnesio

Patrono* daromo* pagal Jųsų inierą - Ml* 
■tailSi arba dydžio, iš bil® madų knygo*.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KAHNICKA. principai**

118 N. La Salle St. Kambary* 416-417 
Cit n

J:Af tjsatfi 
šerį. Abi pa-

Specialistas ir jo vėliausios Eur. malodes
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pa* 

mane. Mano prietaisai, Radio-Soope Rag- 
gi-X ir pilno j rengimo Bacteriologlška la- 
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aŠ ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligi), jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa* 
tikrą specialistą ir ne pri* imituotųjų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jų* ligą turite, bet ji* 
jums pasakys pats, imi apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk eievaterj. Kambary* Itl. 
Prie& North American Cafe.

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

tiek daugiau mokesties, šiek- 
Hek-gcresnį duonos kąsnelį. 
“Draugas” apie tai puikiai žino,

Chicago, lU.
♦.... .I.*— ....—'.'—u.-MM*

buvo proponuojaina iš-

Ateikit i Aš jus
Iff K Al išgy- 

mane B | IHOm dysiu

IKSrNITI’BBj
3948-50 West 12th St 
426 S. Wabash Ave.,

riii* Columbia Kovos Kekordai yra dabar paau
kauti ant pardavimo didesniame ir geresniame pasirin
kime muzikos, negu kuomet-nors prima .

Ateikite ir leiskite mums pagrajinti del jys vėliau-



Chicago, Ill

Pranešimai Pajieškojimai Randai

Reikalavimai
Pardavimui

ŪKĖS SVIESTAS ARBATARYŽIAI COC'ZA

>2n4t m

ROCKFORD

Telephone Tardi BOM

Dr. M.Stupnicki

Dr. W. YUSZKIEWICZ

Br.S.I.EPSTEIH
JONIKAITiS

GYDYTOJASirCHIRDRGAS

Telephone Yards 087

AKINIŲ

C III 01

Specialistas Iš w

1644 
1886 
'/(■)•/
1217 
1882 
1818

1878
2054
1045
H.JO
2880

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

lankės, suly
ti nk su l>ant 
tokia, % si

Nuosavybes 
Išsivystimas

D R
MEDIKAS IR CHIRURGAS

WKBT BID* 
Milwaukee At.
M ihvnu)<» «» A v.
Milwimko* A v.

W. Madison St
W. Madison St

W. ObicajTO At, 
Blue Island Av. 
W. Nor** Av.
B. H*W*d St 
8. Ffiteted Ht 
W. 12th St

2 TELEPHONE YARDS 2721 J

ką jis jums gali padaryti. 
Patarimas dykai, 

nuo 10 ryto iki 8 vai 
kumpa* 19-tos a at

110> So. Morga» 8t^ Chicago 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 H 
ryto, nuo S iki H vakare.

OeriauBioe 
rtjlies, 10c ve 
*tfes, parei- 
iuod e. ui . .

EZZZZEZ32S5ffiSSE

friimniau- 
da, G v ar au
luota, rerUto 
Oe pan id ue

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuro 

reikalauja daug darbininku 
Chieagoje ir kitur.

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

JSIGYK musų nuosav.x bill su 
įsą del pirk I i avinio.

McDonnell,

tyrimas Real Estate 
kalingas. Atsišaukite i: 
54th and Kedzie avė., arbi 
Telefonas 9635. . Klausk po 
no GEORGE VON KEENE

NEŽIŪRINT
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pusi 

ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. < 
persitikrinkite 
tūkstančius ligonių

OFISO VALANDOS: i 
1900 BLUE ISLAND AVE

PARSIDUODA pigiai grosernč 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite 

Joe Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, 1

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 :

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščias
r A* kuomet pranyksta re- 
’QlMWl / Ujimas.

jr v‘irl°j‘Tnic page- 
rintą Ophthalmometer

PRANEŠIMAI.
ŽMOGŽUDŽIŲ” LOŠĖJŲ 

DOMAI.

įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau- 
?lybes vaikų visokio amžinus, bet ne 
nunesnių kaip 14 metų, dirbti leng

vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjimui, mokinties įvairių n- 
matų etc.

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

< 1 pianui j vaikus.
Valandos: Nuo H ryto iki ID vakarą; aoUflUIa- 
mia nuo 10 iki 12 dienų.

4849 0. ASHLAND AVN.. fcumpM 47 St.

Br.J. VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, ‘
KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

užnuodijimą kraujo, odo*, 
----- —...................................... ..agavoje, kosėjimą, gerk 14* 
‘Ie’KU kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir

Praktikuoja per daugelį metų ir ihnrdt 

vakare. Nedaliomis iki 12 di«rruų. 
virinj Bankui. Tel. Canal liti

jį 3337 So. Morgan St., Chicago ft
g jKertė 83-ėio PI. i* Morgan St. ®

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110 

3412 S. Halsted st 
-9 ryte, tiktai.

Iii, 7:30 vai. vakare, Černiaus- 
Aib svetainėj, 1900 Union u ve 

K. Jamantas

zm.
318 I

PARSIRANDAVOJA puikus 6 rui 
inų fintas, parankus del daktaro ar 
ha advokato ir del kitokių inteligen 
tiškų familijų. 
šildomas, šiltas 
šviesa.

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 naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

c-o Lithuanian Colony direc.
Eagle River’ Wis.

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

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

Pajieškau Jono ir Antano Jankau
skų iš Kauno gub. ir pavieto, Jos
vainių parapijos, Karūnavo kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Malonėkite 
atsišaukti. Antanas Jankauskis, 
103 S. River St., Batavia, HL

molderių 
dažų dirbtuvėj 
prie karų taisymo 
prie Gordon fydeCio

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c ... tt O—* Cm* *—«► • *M» «M»

svetainėje, 8132 Vincennes avė.
Malonėkite susirinkti paskirtu 

laiku, nes turime daug svarbiu

kaimo. J 
teiksitės a 
bai dūki nu 
1580 E. 2'

TURIU paaukauti $i6o seklyčios 
setą vėliausios staileš liž $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą;
— už $50

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

Chicago. Ill

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 Kavalcvskos iš Lie- 
pojaus; 6 metai kaip Amerikoje, gy
vena Chieagoje. Meldžiu atsišaukti.

Kazimira Teišerska,
1426 So. Sangamon St., Chicago, 111.

(VASABQA^—Draa<Uų pr»n«4hntts
Pran«41ra*l betel tari bet

(Mhodami til vakar*. leiMrall* arba telefone. 
MHBtaieti t< pačlę dieną, kada «pao!MLh»amaa 
HknitK nebeeeil bat WML — “NaajUnv”

PARSIDUODA 1 
vblkeisis vertas 200 
dolerių už 85 dol. 
sowkeisai 4 po de
šimts pėdų 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

Prirenka visiems tinkamai akiniai, *o*>>fe 
nuaja ir patarimui duoda lykal.
784-88 Milwaukee Art., arti Cklcara Avė. *-rt< 
luboe. VALANDOS' Nuo 9 išryto ik! rakau 
rui. Nedėllomia nuo • išryto iki t p*

Tai. Haymarket 2414.

Gyvenimas stymu 
vanduo ir elektros

Elektriška Diagnoze ir Gydymas 
Specialifika medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vundonefa modern slaptom Ilgom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros gtv.

v PARSIDUODA restoranas, gerai 
išdirbtas, lietuviu ir svetimtaučių 
apgyvento] vietoj.

Pasinaudokite šia proga! Veikile 
tuojaus. 1619 S. Halsled SI. Chicago

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” sowkeisu.

Pasiskubinkite ateiti, nes aš už tai 
laip pigiai parduodu, kad man reik 
mokėti randa. Aš buvau pirkęs ant
rą storą auksinių daiktų, bet kada 
ugi man buvo neparanku du šiom 
turėt, taigi dabartės didžiumą turiu 
parduoti. Atsišaukite j laikrodžiu 
štorą — P. Millerio, 2256 \V. 22 St., 
Chicago, Ill.

‘‘žmogžudžių” repeticija į- 
jryks pėtnyčioj, kovo 2 d., 7:30 
wal. vakaro “Aušros” svetainėj, 
3001 So. Halsted st.

Dainų repeticija įvyks ket
verge, kovo 1 d., 8 vai. vakaro, 
taipgi “Aušros” svetainėj.

Komisijos narys J. Juknius.

Pajieškau 
kaus Dainiaus, 
Dainiaus), tini 
s krito veido, g< 
nu akių. Kaip 
šalino bus jau 5 
g\vena 
jau \ r; 
motina

Reikalaujama vyrų ir vaikinu—$2.“ 
iki $75 i savaitę; čiehi mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje: 
pasekmiilgiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos; augščiausi paliudijimai, rašykit 
del sĮiecialio katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 
So. Wabash avc., Chicago.

Ofi*ns Ir Gyvenimui

3GOO S. Halted St., kimp 36 at
Ofiens atdara* iki 11 vai. ryto, 1—| 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4S74

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. iš priežasties savininko li
gos. Vieta išdirbta per 6 metus. 
Daugiausia parduodama “cash”. Me
ldžiu atsišaukti laišku į “Naujienų” 
Ofisą No 2. Chicago

cigaru, tabako, 
dgomuju daiktu 
dideli kambariai 
d randa. Paran- 

pardavimo—P A R J) A V Ė J A I!
Reikalaujama .10 gerų vy 

rų pardavinėti lotus lietu 
via m s.

Dykai vartojama automo 
kiliai. Gera propozicija tei 
sinkiems žmonėms ir alei

Už DYKA PARUDAVIMAS SISTE
MOS NEDeLIOJE PO PIETŲ 

NUO 2 iki 4.
“COMMON SENSE CUTTING 

SYSTItM” ‘mokama specialiai šiame 
mėnesyje: 12 pilnos micros braižy
tu modeliu su pilnomis i nsl rūkei jo
mis, kaip ištaisyti mierą ir piešinius 
del visu mieru, išžiūru ir formų, at
spausta ant kiekvieno modelio mo
kyties be mokytojo. Kaina nupi
ginta iki $5. Prisidėk prie musų de
šimts mokinių klesos dabar, sudary
tos po $10 kiekvienas. Už visą $50 
kursą, užsirašyk, pinigai grąžinami, 
jeigu neužganėdintas, tuojaus.

Prof, L. YONS A V, 
Kambarys 804, 37 So. Wabash Avfe., 

Chicago, Ill.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St^ Chicago, III.

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

Joe .lendi u s, 
912 W. 18th Place. Chicago, 111.

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Bnlstri Strtot.
Tel. Drover 7179 

išryto; 
6—9 vakar*.
». Union Av« 
537.

PARSIDUOda grosernė lietuvių 
ir slavų apgyvento] vietoj. Senai iš
dirbta viela. Inėjimas is dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted SI.

1
 Telephone Humboldt 1278 M
M. S ARU D M. D. į 

Senao Rusoa Gydytoja# Ir Chirnrffa®. U 
Specialistas Moteriškų, Vyrliktj ir Vai- £ 

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. k 
$ OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., « 
M Kampus North Ave., Kambary* S0« M 
g VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto. ft 
n 1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. 8

N< )MTR
414 W. DivUSe*
720 W. NorU» AV>
2644 Lincoln Av«
1244 Lincoln
8411 N. OUrb

PAPSIDl'ODA saliunas geromis 
sąlygomis. Prieš McCormick dirb
tu ves, 2558 Blue Island Avc. Chicago

PARDUODA savininkas penkių 
kambarių medinį namą, naujausios 
mados, cleklros šviesa, gesas ir mau
dyne. Prieš parką už $2600. Mažas 
į mokėjimas. Atsišaukite:
5301 Aberdeen SI. ((Barbcrnė).

Chicago, III.

ENGLEWOOD
Lietuviu Jaunuoineiiė' u

tos kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnvčioį, kovo 2 d.. 
7:30 vai. vakaro, Vasiliausko

Tel. Drover 7641

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTiSTA

Talandoi: nuo ® ryto Rd I V1B
Nedčdiomii pagal antarim^

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toa gatvta,

Pajieškau —draugu ir pažįstamų: 
Jono Zakaraucko, Mataušo šeštoko, 
Juozo Valkūno, Jono Kudirkos ir 
Simono šekaėiaus. šekačius paeina 
iš Suvalkų gub., Garlevos parapijos, 
Tvarkiškiu kaimo,.visi kiti — iš Su
salki! gub., Skriaudžiii parapijos ir 

ar kas juos žino 
už ką busiu la- 

Garkauckas, 
Cleveland Ohio.

PABSIDl’ODA saliunas, šventadie 
niais atdaras. Biznis gerai išdirb 
tas. Vieta lietuvių apgyventa. Par 
davimo priežastis — savininkas ser 
ga. Gera proga lietuviui įsigyti bi 

Atsišaukite šiuo adresu:
1 1th St.. Chicago Heights, 111

PARSIDUODA BARBER SHOP 
iš priežasties ligos noriu parduoti 
greitu laiku barbernę labai geroje 
vietoj, su mažu pagyvenimu. Kas 
reikalingas, meldžiu atsišaukti laiš
ku į Naujienų Ofisą pažymint N 6.

LIKTUVJfiKAS AKIŲ GYDYTOJAI
Eu turi skaudančia* arba silpna* akto, • 
galvos skaudėjimą, atsilankykit* pat MAX

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ar*.

Valandos: Nuo S ryto iki I vakar*.
N adei jonais nuo 9 ryto iki 1 xx> pi«t<*

Knmpaa 18-Iom gatvės Ant Platt’a Aptickoa 2 )>»
Valandos: nuo U ryto iki 8 va. Ncdčlioinis nuo 9 ruto iki 12 die»a< 

Tel. Canal 5335.

REIKALAUJU pusininkes į gerą 
biznį— merginos igrba našles bevai
kės su $200. Atsišaukite laišku į 
Naujienų Ofisą No 4.

PARSIDUODA anglių expreso bi
znis su pastovia vieta. Neniekinsiu 
teisingo pasiūlymo. Atsišaukite

Kirby,
3218 Wallace St., Chicago, Ill.

Phone Drover 8113

Phon*: Yards 481Y

Or. O. Blumenthal

Dr. 8. Glaser
Praktikuoja 25 metal. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 bL 
Chicago, Ill.

Specialistais ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki® 

Taipgi Chronišką Lig% 
Ofiso valandos:

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

į G«riauBion 
bmetonofl, ge- 
ktanto, nea 
kur jus gii- 
įit gauti ..

PIRK SAL visas Plumbnvop- 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas Mes iiarduosi- 
mc visiems

T.EViNTIlAi PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

\ I. A t JI gerų kriaučių prie 
m drabužių. Greitu laiku 
iii'. Gera mokestis.

C. Awgailis.
12)0 W. Ilarris'in St., (’.hieago. III.

Dr. Ramser
AKIŲ 8PKCULI8TAB

VALANDOS: 9—11
2 5 po pietų ; <

GYVENIMAS: 3341 So
Tel. Yards I

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

Cha s. Jok u bausk i, 
3329 So. Morgan St., (Chicago, Ill.

Propagandos mokykla neuzil- 
^gio užsidarys. Būt pirm to dar 
'■reikia jai pereiti kaikurie labai 
»®varbųs dalykai. Kultūros isto- 
■mjos kursui paskirta dar pen- 
Jkios lekcijos apie nuosavybės 
pietoj imasi. Jas skaitys moki- 
aniai. Labai svarbu, kad \ isi mo- 
\fcrniai atsilankytų Į visas šitas 
-lekcijas. laigi neužmirškite, 
Jkad lekcijos bus šios pėtnvcios 
xskare (Rasbinskio svetainėje).

PARSIDUODA pigiai 3 kedžiii 
barzdaskutykla ir namų rakandai. 
Apleidžiu miestą. Gera vieta lie
tuviui. barzdaskučiui. Atsišaukite į 

James J. Barry, 
Barber Supply Co.,

431 So. Dearborn St., Chicago, Ill

PARSIDUODA modern i ši 
Krymo”, saldainių 
smulkmenų ir \ 
krautuvė. Keturi 
už krautuvės. P 
kioj vietoj. Priežastis 
ėjimas iš vertelgy.stės.

Svlvia-’s Candv 
3761 S. Halsted SI.,

mas.
Feūda 1 iška nuosavvbė 
B u r ž u a z i š k a nuo sa v v L

SPAISTI’VŪ.
Yra užtektinai lietuviško ir lenkiš
ko darbo. Žmogui gerai suprantan
čiam šį darbą ra puiki proga pi
giai nusipirkti gerą spaustuvę. Sa
vininkas užsideda kitą biznį ir turi 
parduoti labai trumpu laiku. Pla
tesniu žinių, malonėkite atsišaukti

nevičiaus svetainėje, 1813 So 
‘Halsted st. Pradžia 8 vul. vaka
ro. Draugai, visi malonėkiti 
kuoskaitlingiaiisini atsilankyti 
HCS turimu daug svarbių ir ne- 
atidčliotiny dalykų, o taipgi ne 
ipHinirškite ir naujų draugų at 
sivesti. \ iddvba

BOUTB B ID B 
8082 Wentworth 
8427 S. HatoUd 
4729 K. A » h La n 4

Ši knyga patartina būtinai perskaityt 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa 
matini supratima

nariai 
susirinkimam nes

'urbiu reikalu.

BUIKAI.INGAS atsukantis barbe 
ris. Darbas ant visados. Atsišauki 
(c kuogreičiausia.

Ponis Trupus, 
If.’).') W’ubansia Avi*., Chicago, III

PARSIDUODA namas su groser 
ne, vieta del bučernes, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 menesiai kaip statytas, 
gazas, elektra ir maudyne, 79x21, 
aukštas cemento beizmentas. Par
siduoda už grynus pinigus. Didelis 
sandelis groserio. Kaina 6500 dol. 
už viską, $1,000 grynais pinigais, o 
$2500 mortgačiais. Parduodu lodei, 
kad nemoku lietuviškai. Atsišauki-

savo sūnaus, l-Tanciš 
i po pirmo vyro

22 melu amžiaus, ap 
ellonų plauku, mėly 

i iš So Amahos pasi 
> metai. Girdėjau, bul 
i.j ant Wood St ir bid 

;s su anglikiute. Aš. ji 
turiu i ji labai svarbų rei 
s pats ar kas ji žino mulo 
iept i: Kolrina Puišieiič. 
Str., So, Omaha, Nebr

DR. M. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 3 6 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 \V. 18th 
.St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišku. Vaikg 

ir visų chronišką Hing.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, T—8 
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. 1. A. ROTH

Hpatida rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių,

tau akatula akyn kkxitunl >)b» l»»kar| hC
reikalingas akinių.

Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 meti #<4 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akli |g 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JFOFIN J. SMETANA
ARiiA tSpeci».liKta.a 
TEMYK1T MANO UŽRASA

L. N. J. n. meiiesims susirm 
kimus įvyks |x“tnyėioj, kovo 2 <1 
7:30 vai. vakaro. Viuta 3IV.
E. State si.

I ’;i jieškuu Elzbietos Zutautailčs, iš 
Kauno g., Basciniu paw, Vaigotos 
parapijos, Platlaukio kaimo, ir pus
brolio. Petro Venckaus iš Šaukėnų 
Darauiios. Bcto pajieškau giminiu: 
Slavicko. I žvenčio miestelio. Mel
džiu atsišaukti, arba kas juos žinote 
malonėkite pranešti. Aš paeinu iš 
Vaiguvos parap., Zebenkių kaimo. 
Atsišaukite šiuo adresu:

Antanas .Miller.
205 Albin St., Albin, Mich.

BEI KADAI JAMA vaikų mokyties 
mašinistais, $9, karpenteriii, $60 iki 
$80 ir valgis. Vaikų į ofisą, $35 be 
patyrimo, stenografų, mašinistij pa- 
gclbininkų, 2 pečkurių ir pagelbi- 
ninkų, darbininkų, $2.75 iki $2.85 į 
dieną: pielininkų, tapytojų (paint
ers) aliejuotojų, hotelio ir restora
no darbininkų įvairios rųšies, vyro 
prie išvežiojimo $20 į savaitę, prie 
elevatorio, prie clektrikos, pagelbi- 
ninkųi prie išsiuntimo. MOTERŲ 
REIKALAl'JAMA: merginų į ofisą, 
t,\pisčių. knygvedžių, ir stenografių.

South Park Empl. Agency, 
1103 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai South. West ir North pu
šų it*. ( Kalbama lenkiškai.)

RIŠI K ALINGA mergina į ofisą 
Geistina, kad mokėtų šiek-tiek ant 
typewriterio rašyt.

J. Sinkus and Co., 
3151 S. Halsted St. Chicago

tonas ž.uikas, And- 
Plikiškių viensėdžio, 

tronūs švogerio, Anykš
čiu parapijos. Murela viimkiemio. 
Kaipgi broleliu ir Žlobiškiečiii ir vi
sli mano draugų. Meldžiu atsišau
kti šiuo adresu : I vau Žukas, 
■>or. Samara. Samarskoi Tribicnoi 
tavod. Masterskoi No. 2 3776.

BAN KES'

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KOBE8PONDBNCUINT8 SKYRIUS.— KiekvienaB gali iimoktt 
ANGLIŠKAI Ubai greitai savo namuose iŠ lekcijų eutatoytol 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranaus k irk vite-naa** 
kuria nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytiem i mokyklų ypatiAkaL Geresniam persitikrinimui, • Jun
giame graliai iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laiškų tuojaus; indėk dvi markes yrbiuDtiintd 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musų «»»- 
kyklų ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradiiamok*lh| 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti**** 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
įDvi mokyklos: 731 W. 18th St.,Jr 1741 W. 47th 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chlcag*, 4X

LMPS. 9-tos kuopos rmi 
mojo teatro “Palocius IE 
Dugne” generališka rupuli

Piijieškmi savo pusbrolio, M. 
Birono, paeina iš Kaimo gub., 
mergės apskr., Palėvenės par.. S 
h i išk io \ ien k i cm io. Gi rdū.ja u, 
esąs \mcrikoj. Jis pats ar k; 
/iim malonėkite pranešti, už ka 
isu labai dėkinga.

(Ina B a I č i i m \ t ė Z. a 11 > i c n ( 
> I! 8 So. 32m I SI. Su. Omaha. S

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvon skaudėjimų
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Iš akly
Jeigu
Jeigu

jvyKs ketverge, kovo i ii., t..n.r. 
S. svetainėje (1123 \V. IStli si). 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Lo
šėjai, būtinai pribukite, nes šiai 
repeticijai bus pritaikyta speci- 
ale scenurija. Bus ir orkestrą.

Bežiserius M. Dunduliene.
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