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tslovii butas Inu 
ginkluoti Suv. Valstijų 

pirktinius laivus

SUV. VALST. VALDŽIA 
TURI TIKRAS ŽINIAS 

APIE VOKIEČIŲ 
SUOKABĮ.

Vokietija rengiasi užpulti 
Suv. Valstijas

Vokietijos suokalbis yra prasimanymas 
-sako vokiečiai. Daugiau vokiečiu 

suokalbiu susekta
Bažnyčia rekrutavimo stotis

— ——.........-............................n.-M

20.000 kareivių neteko turkai prie
Kut=EI= Amara

WASHINGTONAS, kovo 
2.—Suv. Valstijų senate įvy
ko karščiausi debatai dė
lei rezoliucijos, kurioje rei
kalaujama suteikti .senatui 
faktų kas link tikrumo žinių 
paskelbtų apie pienuotąjį Vo 
kieti jos suokalbį prieš Suv. 
Valstijas.

Dviem valandom praslin
kus po priėmimui senate mi
nėtos rezoliucijos, Wilsono 
pirmasis ministeris, būtent 
Lansing, inteikė senatui už- 
reiškimą, kad valdžia turinti 
pilniausius prirodymus, jog 
Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeris Zimmer
mann ištikrųjų rašęs laišką 
j Vokietijos diplomatus A- 
merikoj, liepdamas jiems su
kurstyti Mexiką ir Japoniją 
karėn prieš Suv. Valstijas.

MEXIKIECIAI PRIB»INGI 
KAREI SU SUV, VAL- 

STlJOMISi 
h..

MEXIKO CITY, į kovo 2. — 
Kaip jau žinia, vakąr Suv. Vals- 
tijų valdžia paskelbčžsęnsaciji- 
nių žinių apie Vokietijos pas-

Suv. Valstijų iš vienos pusės ir 
Mexikos bei Japonijos j iš kitos.

Suv. Valstijų vhMŽia kokiu 
tai budu patyrė apie tą suokal
bį ir vakar po to, kaip Vokieti
jos kancleris reichstagė smar
kiai užsipuolė ant Suy; Valsti
jų, paskelbė viešai apie Vokie
tijos diplomatų darbužy

Žinia, kad tokis pranešimas, 
tokios žinios perktųiu įtrenkė į 
šios šalies gyventojus, nors ištik
rųjų kalbamam Voki^jos žing-

visų šalių diplomatų datbas dau
giausia iš to ir susideda, kad

■t 'į

kursčius vieną šalį ]$įeš kitą,

m ui svetimų šalių, ypačiai dar 
lokių, kurių valddnčįos klesos , .v. . . ■’turi pricsmgus interesu.

Dabar visu akis atSreintos i

AREŠTUOTAS MEDEM. į paskelbtąsias žinias^į
Iki šiol didžiuma Mexikos nu

APGINKLUOS LAIVUS, [darbas.

Atstovų butas priėmė rezo-

šoną apginkluoti pirklybi
* nius Suv. Valstijų laivus.

Laikraštis mano, 
negalimas daiktas, 

k a d Z i m me r m a n n ’ as butų 
pasirašęs po tokiu dokumen

JOgCl

WASHINGTONAS, kovo

VARŠAVA. — Iš Rusijos 
aplaikyta žinių, kad Varšo- 
voje vokiečių valdžia arešta
vo žinomą socialistą Medem 
už referatą, kuriame jisai iš
sireiškė, kad Lenkija turi 
būti neprigulminga.

Ot tau ir Lenkijos nepri-

bėh apie Vokietijos pastangas 
intraukli Mexiku karęą su Suv. 
Valstijomis. tie y^l||ininkai 
tvirtina lik, kad vol^^ių viltis 
buvus be pamato, buyįiš bergž-

š neu-

VOKIEČIŲ KONSULIATAS 
APIPLĖŠTAS.

Svarbios popieros pavogtos iš 
vokiečių konsulio archyvo Ja- 
urez mieste, Mexikoje.

JAUREZ, Mexico, kovo 2. — 
Praėjusią naktį tapo apiplėšta 
čia vokiečių konsulio ofisai. 
Plėšikai paėmė nemažai svar-

ta dagi rašomoji mašinėlė ir ofi
sui reikalingų dalykų.

Plėšikų buvo įsiprašyta ir į 
greta sii konsuliatu esantį ame
rikiečių kompanijos American

ny ofisą. Nieko tečiaus iš ten 
nepaimta.

Vokiečių konsulis Weber 
kaip tik šiuo laiku serga — guli 
lovoj.

SANTYKIAI SU AUSTRIJA 
GERĖJA.

Mažiau pavojaus, kad Suv. Val
stijos gali pertraukti diploma
tinius ryšius su Austrija.

Amerikos ambasadorius Vien
uoju, Frederick C. Penfield pra-

mano, jog Austrija duosianti at-

vimą kas link submarinų politi-

Iš Darbo Lauko
. MONTRE AL-KAN ADOS 

KRIAUČIŲ STREIKAS 
TĘSIASI.

Kapitalistų kovojimu prieš 
organizuotus darbininkus, 
darbininkų reikalavimai yra 
atmesti. Darbininkai pra
dėjo rupinties, kad užsaky
mus galėtų kitur padaryti. 
English and Scottish Woo
len Co. Ltd. atidarė dirbtu
ves Quebec’e del išpildymo 
užsakymų.

ATYDAI 2G9 SKYRIAUS
A. C. W. A. NARIAMS-
Šiuomi pranešame, kad 

269-to skyriaus susirinkimas 
atsibus šiandie, kovo 2 d.» 
po num. 1579 Milwaukee 
avė., Unijos salėje, 7:30 vaL 
vakare. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankytu

Valdyba.

N. W. S. PROTESTO SU
SIRINKIMAS.

GOMPERSAS PROTES
TUOJA PRIEŠ BLAIVY

BĖS JVED1M4 J DISTRICT 
COLUMBIA.

WASHINGTONAS. — 
Gompersas, prezidentas A- 
merican Federation of La
bor kritikavo ban
dymą įvesti prohibicijos įs
tatymą distrikte Columbia. 
Jis pasakė, kad tokis įstaty
mas pakenktų 1000,000 dar
bininkų cigarų pramonėj.

Pėtnyčioj, vasario 23 d., 
atsibuvo didelis protesto su
trinkimas, parengtas N. 
W. Draugijų Sąryšio. Susi
rinkimas atsibuvo Schoenho- 
fen salėje. Kalbėtojais bu
vo — W. E. Rodriguez, al- 
dermanas 15-tos wardos, ku
ris kalbėjo angliškai. Jis 
nurodė, kad darbininkai ne
nori karės, o nori jos tiktai 
tie, kurie iš karės pralobsta. 
Antras kalbėjo P. Grigaitis, 
"‘Naujienų” redaktorius. Jis, 
kaip visada, taip ir šį sykį, 
aiškiai atvaizdino karės pra
gaištingumą ii' aiškino, ko- MADISON, WIS., 50 BILIŲ 1*11 T • • 1 • i • • i • • I

Makers unijos naudai, ku
rios jisai yra pirmu vice
prezidentu. Pažymėjo, kad 
įstatymais uždraudimas var
toti gėrimus, tai pasikėsini
mas sulaužyti fundamentai 
lišką žmoniškumo ir laisvės 
principą. Koresp.

stovų butas priėmė bilių, j- 
galiojantj prez. Wilsona ap- 

pirklybinins SttV:
Valstijų laivus.

Bilius priimtas l()3 balsais 
prieš 13.

Bet priitntasai bilius toli 
gražu ne toks, kokio norėjo 
prezidentas Wilsonas. šia
me biliuje leista tik apgink
luoti laivus, o Wilsonas rei
kalavo įgalioti jį pavartoti 
visas esančias jo rankose 
priemones, jei bus reikalas.

Indomu tai, kad prieš įga
liojimą varėsi smarkiausia 
republikonai — t.y. kaip tik 
tie žmonės, kurie daugiausia 
trokšta karės.

Debatai laivų apginklavi
mo klausime ir suteikime 
prezidentui galios veikti su
lig jo ypatiškos nuožiūros 
buvo nepaprastai karšti ir 
tęsėsi didžiąją dienos dalį.

DAUGIAI! VOKIEČIŲ 
SUOKALBIŲ PRIEŠ SŪv.

VALSTIJAS ŽINOMA. .

WASHINGTONAS, kovo 
2. — Kalbama, kad Washin- 
p'tono valdžia žinanti ne tik 
apie bandymus užpjudyti 
ant šios šalies Japoniją ir 
Mexiką, bet ir daugiau vo-

BAŽNYČIA — REKRUTĄ- 
VIMO STOTIS.

Kunigas paverčia bažnyčią

ga; pats siūlosi už klerką.

750 LAIVŲ NEW YORKO
APGYNIMUI

NEW YORKAS, kovo 2.— 
New Yorko apsaugojimui 
m ob i 1 i z u o j a m a p a ge 1 b i n is 
liuosanorių laivynas, suside
dąs iš 750 didesenių ir ma
žesnių laivų. Be to organi
zuojama 10,000 armija liuo
sanorių sargybon pakraščių 
ir tarnybon minėtame laivy
ne.

SAN FRANCISCO PRIE 
PLAUKA PRISĖTA 

MINOMIS.

karę su Vokeitija.

VOKIETIJA PRISIREN 
GUS UŽPULT SUVIEN.

VALSTIJAS.

, WASHINGTONAS, kovo 
2. — Pasklydo sensacijinė ži
nia, būtent, kad Vokietija es
anti prisirengus užpulti Suv. 
Valstijas savo submarinom. 
Skelbiama, jogei dabartiniu 
laiku Vokietija turinti ma
žiausia 100 submarinų.

MINNEAPOLIS, kovo 2. 
— Vietinės presbyterijonų 
bažnyčios kunigas J. T. Ber
ger pasiūlė valdžiai savo 
“dvasišką” pagelbą — gau
ti juodaugiau penktojo pri
sakymo peržengėjų karei
vių. Kunigėlis mielu noru 
sutinkąs patarnauti valdžiai 
įvedant savo bažnyčioje re-

SAN FRANCISCO, kovo 
2 — Pranešama, jogei val
džia pradėjusi dėti San Fra
ncisco prieplaukoj minų. Kol 
kas dedama tuščios minos. 
Betgi galutinai užtaisyti, 
kaip skelbia telegrama, gali
ma į dvi valandi laiko.

VILLISTAI PAĖMĖ
SVARBŲ MIESTĄ.

SAN ANTONIO, kovo 2.- 
Ateina žinių, jog villistai pa
ėmę Mexikos miestą Duran-

VOKIETIJOS SUOKAL-
BIO PRASIMANYMAS.

Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministerio Zimmer- 

. mann’o laiškas
yra suklastuotas Anglijos

sakoma,

Laikraštis “Wieriek’s Week
ley” sako, kad Vokietijos už- 
rubežinių reikalų ministerio 
laiškas yra Anglijos šnipų

Vadinasi, tai taip pildoma 
Kristaus prisakymai.

20,000 NETEKO TURKAI
PRIE KUT-EL-AMARA.

LO N DONAS, kovo 2. — 
Likučiai turkų armijos besi
traukiančios nuo Kut-El-A- 
mara bėga betvarkėj, ir kuo
met jie pasieks Bagdadą, tai 
bus jau nebe armija, o be
tvarkė minia.

Turkų nuostoliai dideli.
Vien suimtųjų nelaisvėn tu

500 žmonių. Gi išviso jie ne
tekę apie 20,000 kareivių. 
Taip skelbia oficialiai 
pranešimai.

anglų

JAPONIJA NESVARSTYS 
VOKIETIJOS PASUKAMŲ 
PASK^AlTsraMWN,.
NEW YORK, N. Y., kovo 2.—

kad pavojaus pertraukimo ryšiu

lai mažiau.
H Ai’GlNKT.VlMAS UlKKirrw’

* xtttt niTir v ir orn t a txti t

ne išleido sekamą onciaų uz- 
reiškimą: girdi, nors neturinti 
tikrų žinių, ar pasiekė kuomet 
nors Japoniją paskelbtasis Am.

ponijai sloli karėn prieš Suv. 
Valstijas, Japonijos ambasada

Japonijos valdžia nieku budu

sianti vokiečių pasiūlymų, nes 
Japonija pasiliekanti ištikima 
talkininkų — anglų, franeuzų,

VOKIETIJA DRAUGIŠKA
SUV. VALSTIJOM.

BERLINAS, kovo 2. — Vokie
tijos užrubežinių reikalų minis- 
ieris Zimmermann pranešė rei-

kreipusis per Šveicarijos ainba-

taikyties.
, kad S. 
nenorėtų 

Iš kitos pu-

valdžių pasiūlymu
Zimmermann užreiškė
Valstijų gyventojai
karės su Vokietija.
sės ir Vokietijos gyventojai ne
norėtų ardyti jau metų metais 
užsimezgusio draugiškumo su 
amerikiečiais j

NIŲ SU V. VALST. LAIVŲ— 
TAI KARĖ SU VOKIETIJA.

kalbėdamas apie Wilsono spy-

tų dienų kongrese, užreiškia: 
“Nėra abejonės, kad apginkla
vimas Amerikos pirklybinių ir 
pasažierinių laivų reiškia busi-

submarinų ir Amerikos laivų. 
O tai ves prie karės tarp vokie
čių ir amerikiečių.

MUŠIS TARP VILLOS IR 
CARRANZOS KAREIVIŲ 

PRIE CHIHUAHUA.
EL PASO, kovo 2. — Iš

tiko smarkus susirėmimas 
tarp villistų ir valdžios ka
riuomenės netoli Chihuahua. 
Dvidešimt villistų užmušta; 
40 suimta nelaisvėn.

WASHINGTONAS, kovo 
2. —. Wilsonas pasirašė po 
biliumi, kurs uždraudžia pa
rdavinėjimą svaiginančių gė 
rimų Columbia distrikte.

—Brown in Chicago Nows.

žmoniškumą iš savo rūmų. Kares tarybos nariai išveja,.

del darbininkai neturi eiti i L 

karę. Tapo perskaityta re
zoliucija ir priimta vienbal
siai. • . . - ... (
Montvidas, medicinos stude>- 
ntas. Paskutinis kalbėtojas 
irgi kalbėjo apie karę ir abe- 
Iną reikalą priešinties aps
kelbimui karės. Žmonių bu
vo apie 400 ypatų. Koresp.

PRIEš STATE LEGISLA- 
TURĄ, KURI PALIEČIA

DARBININKŲ REI
KALUS.

Penkios dėšTHTtfš briių" 
vo įnešta legislaturon, kurie 
paliečia darbininkų reikalus. 
Dauguma jų paliečia tik Co
mpensation taisykles.

Koresp*

KONGRESAS REIKALAUJA Iš 
WILSONO PLATESNIŲ ŽINIŲ 

APIE VOKIETIJOS 
SUOKALBI.

WASHINGTONAS, kovo 2. — 
Paskelbimas žinių apie suokal-

Valstijas, mtayti, prašalins pas
kutinį republikonų senatorių 
užsispyrimą ir nenorų suteikti 
Wilsonui pilną galę savarankiai 
veikti politikoj link Vokietijos. 
Daugelis republikonų partijos 
vadų senate jau viešai užreiškė, 
kad jie paremsią prez. Wilsono 
reikalavimą suteikti jam pilnų

Senatorius Lodge įnešė rezo
liuciją, kurioj reikalaujama, 
kad valdžia patvirtintų, jog ži
nia apie Vokietijos sumanymus 
užkurti karę Japonijos ir Mexi-

singa; jei gi kalbama žinia tei
singa, tai valdžia gal teiksis pa
skelbti faktus apie tų suokalbį, 
jei ne viešai, tai bent senatui.

FLOOD’O BILIUS ATSTOVŲ 
BUTE.

Debatai delei įgaliojimo Wilso
no veikti savarankiai Vokieti
jos submarinų kryzise.

WASHINGTONAS, kovo 2.
Atstovų buto komisija 
buto priėmimui atstovo

išnešė

Ii tam tikslui $100,000,000.
Wilsonas reikalavo, kad jam

kias priemones pavartoti. Vei
kiausia, kad ir tai bus imu duo-

ATSISAKĖ PASKELBTI, 
KOKIU BUDU PATYRĖ 
APIE VOKIEČIŲ SUO

KALBĮ.

WASHINGTONAS, kovo 
2. — Sekretorius Lansing 
griežtai atsisakė duoti ko
kius nors pranešimus, sutei
kti kokias nors informacijas 
apie tai, kokiu keliu, kokiu 
budu Washingtono valdžia 
aplaikė žinias apie vokiečių 
sumanymą užpjudyti Mexi- 
ką ir Japoniją ant Suv. Val
stijų.

SUMUŠĖ KUBOS REVO
LIUCIONIERIUS.

HAVANNA, kovo 2. — 
Pulkininkas Pojol praneša, 
kad prie Camaguey valdžios 
kariuomenė netikėtai užpuo
lus ant revoliucionieriij ir 
skaudžiai sumušus juos. Da
ugelis pastarųjų užmušta, 
daug sužeista ir neamžai a- 
municijos aitmta.

AREŠTAI RUBSIUV1Ų 
NESILIAUJA.

Užvakar areštuota 50 su vir
šum merginų streikininkių 
už pikietavimn. Paliuosuotos

Manoma, kad susitaikymas 
tarp darbininkų ir kompanijos 
negreit įvyks. Kompanijos ad-

šviesoj darbdavius, lėčiau jiems 
tas nepasisekė. Pasirodo, jog 
meluninijfni (kirbiniu^

i



Šunįs kuriems puiku gyventi

Vyrai Išgydyti

Mokykloj

ne

Oarsinkis 'Naujienose

Vokie- 
su laike

Rue.
TU P

Greitai, 
Visiškai 
Tikrai.

•'nuliu. 
<f» I 4- lt-

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
KARĘ LEGISLATUROJ

SUV. VALSTIJŲ ŠNIPAI 
PATĮS PATYRĖ APIE 

VOKIETIJOS SUOKAL
BĮ PRIEŠ SUV. VALST.

DAR ŠEŠI LAIVAI SUB 
MARINŲ AUKOMIS.

422 SO. ŠTATE STREET 
PRIES SIEGEL COOPER & CO

EKSPLIOZIJA AMUNICI 
JOS DIRBTUVĖJE, 

PARYŽIUJ.

COPENHAGEN, kovo 2. 
— Eina gandas, kad Vokie
tijos valdžia pradės prieva
rta mobilizuoti žmones įvai
riems darbams, kad tuo bū
du ekonomiškiau suvratojus 
šalies spėkas.

progos, o užtikriname,kad busit' 
geriausi Chicagos artistai lošėjai 
savo paloviuje. Dainininkes-lošėjas 

Režisieriauja poni M. DUNDULIENE.

r i kai
šunims
visa C

čia turtuolių šunų
Yra daugybė žurnalų 
apie šunis.

CHICAGO. — Merriam, 
kandidatas į aldermanus nuo 
7 wardos, ir dabartinis al- 
dermanas miesto dūmoje, 
tapo nominuotas pirmuose 
balsavimuose. Savo priešą 
jis sumušė 246 balsais dvie
juose precinktuose.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.Penkių veiksmu drama. Kaina 50c. ir 4,
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte^ 
resinga, nes iis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

Didelės Ristynes
Nedėlioję, Kovo-March 4 d.,
Three Brothers Strumill

BERLINAS. — Iš Berlino 
pranešama, kad vasario 2 d. 
Paryžiuje ištikus milžiniška 
ekspliozija. Užmušta 200 
žmonių, sužeista — 700. A- 
pie 80,000 tonų amunicijos 
išlėkė oran.

1 JIv.m. y A MOJtSIJGA
ZACIJA DARBININKU 

ARMIJON.

VOKIEČIŲ AEROPLANAI 
BOMBARDAVO ANGLIJOS 

MIESTUS.

NAMŲ STATYTOJU 
STREIKAS.

Svetainėje, 158 E. 107th St. 
Roseland, Ill. Duris atsida 
rys 4.30, pradžia 5:30 v. vak 
Inžanga 35c, 50c ir 75c.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
BAPAUME.

PARYŽIUS, kovo 9. — 
Prancūzų pranešimas iš ka- 

v.... -x- 1 1 - 1 1 ?-ciai jau pasitraukė atgal net 
už Bapaume tvirtovės. Pa
starojo miestelio puolimas, 
francuzų pranešimais, yra 
neišvengtinas. Vokiečiai 
dabar apsistoję linijoje, ei
nančioje nuo Bapaume į Pe- 
ronne —- biskį pasitraukę at
gal nuo Bapaume. Prieš pa
sitrauksiant vokiečiai suar
dę savasias tranšėjas.

leidžia laiką besimaudydami, 
išdykavime ir girtuoklystėj, 
kartą pasirodė viena poni pa 
sivaikščiojimo vietoj su nau
ju “išradi m u. ” Puikiame

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

Kaina 50c.

VOKIEČIAI PRISIPAŽJS 
TA BESITRAUKIĄ.

NEW YORKAS, kovo 2.— 
Laikraštis New York Eve
ning Post praneša, kad apie 
Vokietijos pienus sukurti 
karės liepsną tarp Suv. Val
stijų ir Mexikos, o taipgi Ja
ponijos patirta pačių 
Suv. Valstijų šnipų, o ne iš 
Anglijos kaip kad buvo kal
bėta.

WASHINGTONAS, kovo 
2. — Vokiečiu submarines 
paskandino dar šešis Angli
jos ir jos talkininkų laivus. 
Paskandytų laivų intalpa— 
8,953 tonų. Vadinasi, nuo 
vasario 1 d. vokiečų subma
rines paskandino 196 laivus 
480,863 tonų intalpos.

susirinks. Veikalas yra labai svarbus, pilnas gerų pavyzdžių ir 
matyti kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei. Tokius perstatymus 
del nepraleiskite šios 
veikalo yra pakviesti 
rias dainuoja undinės 
poni GUGIENĖ

P. S. Po teatrui šokiai iki vėlumai nakties.
****** OI ******* I* I ***************

ALBANY, N. Y. — Ščip- 
lakov, socialistas atstovas 
New Yorko valstijos legišla- 
turoj įnešė atstovų butan re
zoliuciją, kurioj protestuoja
ma prieš karę.

CLEVELAND, kovo 2. — 
Kaip vakar turėjo būti iš
šaukta streikan keliolika tū
kstančių darbininkų, užim
tų prie namų statymo, ka
dangi samdytojai neišpildė 
jų reikalavimų.

LONDONAS, kovo 2. - 
Danijoj uždrausta svaigin 
ančių gėrimų pardavinėji 
mas.

WASHINGTONAS, kovo
— Suv. Valstijų departa

mentas paskelbė, kad dau
giau Suv. Valstijų matrosų 
išsodinta įvairiose vietose,) 
Kuboje. Matrosai, sakoma, 
pasiųsti ten, idant užkirtus 
vokiečių intrigas.

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji! Meldžiame nesivėluoti, kad lošėjams nereikėtų laukti iki 

neapsakomai naudingas pa
lotai tegalima matyti. To- 
patenkinti. Pastatymui šio 

Šiame veikale yra daug dainų, ku- 
umokinti dainų yra pakviesta

TEATRAS ir BALIUS
“Palocius Ežero Dugne”

Nedelioj

| SUV. VALSTIJOS REIKA
LAUJA, KAD VOKIETIJA 
PALIUOSUOTŲ AMERI

KOS KONSULIUS.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

odchcock

F Rusiškos

kitus namus, kuriuos ga- 
* I su mažu jmokėjimu ir 
išmokestimis.
naujų namų parduodu 

lengvomis išmokestimis.
u pinigus ant namų. Išdir- 

----------Inšiurinu namus

Mokytoja bara
sušukavusį vaikę:

—Susivėlęs kaip... Kodėl nie
kados plaukų nesusišukuoji?

—Kad šepečio neturiu.
-—O ar negali susišukuot tė

vo šepečiu?
—Kad ir tėvas neturi.
—Nei tėvas neturi šepečio?

Tai kuo jis šukuojasi?
—Jam nereikia šukuoties.

Mano tėvas nlikas.

Kovo-March 4=tų dieną, 1917 metuose
P. S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18tt gatve, Chicago, Ill.

To I • f Į I <11 <B<F<B4<<BIO I

eilių k n y g a,
“Mano ir tavo

r apdainuojama šunų akis, 
)os, dantis^ uodega ir již- 

piui su eilėmis eina baltos 
popieros puslapis jūsų myli
mojo šuns paveikslui ir jū
sų pačių lyrikos eilėms.

Šunim patiekiama bran
gus valgiai, geriausias vy
nas, šilkinės antklodės, iš
siūtais ant jų vardais.

Ponai, gryna sąžine tarki
te: ar galima šitą šunų gy
venimą lyginti su daugelio 
musų gyvenimu? Man ro
dos, kad ne. Ir kada jus, pa
vargę nuo sunkaus gyveni
mo ir nepasisekimų ištiesi
te rankas, suklvksite bevil- 
čiai:“Ach, šuniškas gi mano 
gyvenimas, šuns likimas!”—; 
jus apsiriksite. Nes kaiku- 
riems šunims, turtuolių šu
nims, nepalyginamai geriau 
gyvenasi, negu mum, sanži- 
ningiem darbininkam, nau
dingiem draugijos nariam, 
ant kurių nugarų visas vi
suomenės gyvenimas rymo.

(Iš “Novy Mir”).

WASHINGTONAS, kovo 
2. — Suv. Valstijų užrubeži- 
nių reikalų ministerija pa
siuntė reikalavimą, idant 
Vokietija tuojaus paliuosuo- 
tų sulaikytus ten keturis S. 
Valstijų konsulius 
čiai 
minėtus konsulius, iki jie 
gaus žinių, kad Vokietijos

! A.š noriu vy- 
! rų, kurie bu

vo gydyti be 
pasekmių — 

vyrų, k u r i e 
reikalauja gy
dymo ir nesi
rūpino gydy- 
ties ateidami pas mane. Atmin
kite, nereikia mokėti nč dolerio 
iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau Užnuodijimą krau
jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, Stricture, Varicocele, per 20 
metų.

Aš vartoju vėliausias Naujas 
Metodas, kurios suteikia pasek
mes, kuomet kitos inetodos ne
gelbsti. Pasitarimas dykai. Ma
no ofiso valandos yra nuo 9 ry
to iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po* pietų. 
Neatidėliok galėdamas išsigydyti 
•—jums neatleistina.

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

Kaina 25c.
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS” . • 
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

A N \ ' a. -

VERČIAU PROTAUTI 
NEGU BADAUTU

Visi gerai žinote, kad pinigai ran
doms išmokėti begrįžta. Bet ar ži- 
SftV’nM pi’iigais galite

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

Turiu ir I ’ 
lite nusipirkt 
lengvomis

Daugybę 
pigiai ir

Skolin 
bu visokius raštus 
ir visokį turtą geriausiose kompani
jose.

Kiek viename reikale kreipkitės 
pas

J. J. HERTMANOVICZ
3133 EMERALD AVE.

SUV. VALSTIJŲ KAREI 
VIAI KUBOJE.

atinėmis dienomis 
spaudos turtinga 

v e* a. užvardin- 
šuniui,”

Nedelioj, kovo 1, 10 vai. ryto, 
atsibus L. S. J. L. 1 kp lavini- 
mos susirinkimas Mark While 
Square svetainėj, ant kampo W. 
29th ir So. Halsted St.

Bus skaitomos lekcijos iš abel- 
nos ir lietuvių istorijos. Kvie
čiame visus atsilankyti kuoskail- 
lingiausia.

'rūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs I 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitu ligų ir . 
lodei negali išsigydyti.

Jei kaspininę kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvčtos išmetos, paeinančios iš kaspininčs kirmėles dalies.

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

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapkidis pas mo- 
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
Įlenkiąs (5) valandas

uisyse 
nervų suirimai 

indrapanių,

ipsireiškimus turi
I "■ '........................

ui tuojaus kreipiasi pas mnae.
. *1^ *■ 1332 Milwaukee Avenucj
* JL M. CZ JL Inėjimas nuo Ellen Stree

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
nedeliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

sėsi savo šunytį. Tos moters 
paveikslams, draug su apra
šymais didžiausio nusistebė
jimo iš pusės kitų žmonių, 
kurie kartu su jaja vaikščio-f 
jo, buvo pašvęsta ištisos lai
kraščių špaltos.

Did ž ia us i o j N e w Y o r k o 
salėj šiomis dienomis įvyko 
šunų paroda. Tūkstančiai 
ponių ir ponų ir “įžymių” 
veikėjų ten lankėsi, mokėjo 
pasiutusius pinigus už įėji
mo korčiukes, už šunis, mai
nė juos. Visi laikraščiai bu
vo pilnutėliai atskaitų apie 
tą parodą.

Ir yra kuo stebėties. Fab- 
dirba speciali maistą

Kuomet kalbama apie 
šuns gyvenimą, apie šuns li
kimą, tai paprastai turima 
omenėje sunkų gyvenimą, 
nelemtą dalį. Bet kuomet 
tos sakmės gimė žmonyse, 
matyt, tuomet nemanyta, 
kad kaikuriems iš su n u ve i s- 
lės likimas paskirs gyveni
mą, apie kurį daugelis žmo
nių nė svajoti neturi drąsos.

Kaikurie iš tos niekina
mos šunų veislės saldžiai va
lgo, minkštuose pataluose 
miega, naudojasi pagarba ir 
jokių rūpesčių nežino.

As kalbu apie turtuolių 
šunis ir, ypač apie šunis tu
rčių — milionierių pačių ir 
jų dukterų.

Dažnai laikraščiuose telpa 
smulkus aprašymai šunų va
rduvių, jų vestuvių ir laido
tuvių, šunų paveikslai, jų bi
ografijos, aprašymai to, kaip 
jie buvo parėdyti, kiek tarnų 
jie turi ir kaip karštai juos 
myli dykaduoniai turčiai.

Aprašydami tuos nuoti- 
kius ir įvairias smulkmenas 
iš šunų gyvenimo ir talpin
dami tuos aprašymus įžy
miose vietose, didieji Ameri
kos laikraščiai nepašiepia, | ta 
nej’uokauja iš tokių paikų 
^civilizuotų” žmonių pasis- 
rwdn,^ATytimi aprašo sva
rbius nuotikius, tarytum at- 
iduod a p r i de ra m ą į ) aga r b ą 
užsitarnavusiems viešpatys
tės veikėjams.

•Pereikite apskričiais, kur 
turčiai gyvena, atlankykite 
sodnus, kur jie vaikščioja: 
jus pamatysite, kaip rytmetį 
dumia milžiniškas penkių 
tūkstančiu doleriu vertės au- 
tomobilius, o jame pridera
mai aprėdyta tarnaitė, gre
ta kurios sėdi išlepintas, pu
ikiu dirželiu ant kaklo ir dai
liais rubais parėdytas šuny
tis

Tasai šunytis išvažiavo 
pakvėpuoti tyru rytmečio o- 
ru.„

Štai vaikšto puošniai pa
sirėdžius ponia; jinai kaip 
brangenybę neša rankose ar
ba veda kartu su savimi 
brangiu retežėliu šunytį.

Pal m B e a c h ’ j e, F1 o ridoj, 
kur dykaduoniai turčiai pra-

I
 Kapitalas ...................  $100,000 į}

Neišdalintas Pelnas . . $20,000 Q 
Po Valstijos Priežiūra $

Nare Sioux City Clearing g 
House (Bankinio Susinešimo 3 

įstaiga) g

S. E. Cor. Fourth and Jackson 3 
SIOUX CITY, IA. g

LONDONAS, kovo 2. — h 
vokiečių aeroplano mėtyta bo 
mbos ant Anglijos miesto Broac 
stairs. Viena moteriškė leng 
vai sužeista.

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

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, III

BERLINAS, kovo 2. -- 
Vokiečių armijos štabas iš
leido pranešimą, kad Belgi- 
jos-Francijos fronte vokie
čiai apleidę priešakines savo 
pozicijas, buvusias abiem u- 
pės Ancre pusėn.

Vokiečiai sakosi pasitrau- 
savo laiką tik ir pašven- k ė ne dėlto, kad nebūtų ga

lėję atlaikyti savo pozicijų, 
bet todėl, kad reikalavę ti 
karės išskaitliavimai.

Tiurkas Vanos

Baisiai Gražus ir Dzivnas Vakarėlis
Bengia L. J. 1). M. DRAUGYSTĖ

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

Sv?taine atsidarys 5-Ujį vai. vakare 
šis vakarėlis bus paniarginlas giesmėmis, dcklemaei.iomis, dialo 

gaiš, monologais ii' Įvairiais dzūkiškais juokais ir žaismėmis.
Inžanga 25c ypatai 

širdingai kviečia visus atsilankyti
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Chicago, Ill

BALTIMORE, MP

$ 18.00

DONORA, PA

MUSKEGON, MICH

mcx

ms

svečiai 
gotas 
tamsi

Baisiai 
stems, 
Kur gi

Bažnyčiose v 
paleistuv 
testonai

ie SLA., aiškino 
a darbininkui 
mizacijon ir tt.

DETROIT, MICH

kalbama apie
Kunigai pro- 

nepasikakina tuo,

K. I
FAIRHOPE, PA.

kares 
nukęsti lik

\ asario J;> d. ? 
kuopa surengė pi 
bėjo Dr. J. Baltrušaitiene iš Pit 
tsburgh, Pa. Pirmu atveju (lak

kurie džiaugiamės 
laisvėmis, nenori 

kad josios laisvi pilie 
darbo žmonės, prieš sa

mo dalies, o fronte, kui 
žus apartnientas, brangi 
nda, tai palikta. Ir čia 
policmonas, o kartais 
du, saugoja. Taip yra n 
Ii mus gyvenimo. Tiek 
rai, kad dabar 
vės nestovi pei 
ir per dieną 
kaip tai būdavo pirma

U nna negu jus ateisit jų pažiūrėti, 
tiktai įsivaizdinkite ką jus manote, bus 
tikras bargenas po $14.1 
eisite ir pamatysite 1 
giau, negu jus tikitės

Vaikų Norfolk Siutai mieru 6 i- 
ki 18 su extra kelnėmis; pasiti
kimas audeklas ir visos pagei
daujamos spalvos ir petrenos po

de] jaunų vaikinų šį pavasari. Nor- 
folks su diržais aplink, ant vienos ir 
ant abiejų pusių susegama; platus 
siutai su diržais; daug stailiu su kval- 
duotomis nugaromis. Taipgi turime 
naujų pavasarinių modelių del vyrų

menta. Išdirbę vienus metus jie 
taip pamėgo jį, kad dabar var
giai kitaip butų sutikę dirbt. 
Taigi pasirodo, kad “aidoblis- 
lų” šauksmas yra veju parem
tas. Kadangi 
ta bu ten

t ir tokioj vietoj 
T: suareštavo ir 
• girdėt, kokią 
•adinę” iš užpaka- 

i n ti
grą-

moteru doleri”... (Jžsistatė 
4.

15 dol., kad bus pas magist
ratą, bet nebuvo. — Dienra- 
ščiai vos keliais žodžiais apie 
tą kunigėlį paminėjo. Para
pija ji išteisino, taigi “ne- 
prapuolęs”. Jis turįs 65 me
tus amžiaus. B. Šoka s.

Siutai
Specialiai Apkainuoti $14.45

v. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESIIEL 
sekr. Turk Mnfg Co 

OTTO KU BIN 
prez. Atlas 

[Brewing Co

lankosi, neapsau 
ten maža

gana

Pasibaigus aukų rinkimui bu
vo duodami klausimai i kuriuos 4 
kalbėtojas aiškiai atsakinėjo. 
Donorėj pasakyta drg. Stilsono 
prakalba, rodos, bus paskutine 
Penu. valstijoj. Ant rytojaus 
jis išvažiavo Į West Virginia.

'ules ir Pipiro pranešimai 
LD1 J). ir TMD. kuopų va 
Koįvsponden t 
rus lošėjus, tuo tarpu moteris, 
kurios nieku neprasčiau lošė už 
vyrus. pamiršo 
kad p-ios P. Tijušienč 
kienės rolėje'), T. Sak

\malga- 
rs of A- 

su tūlomis firmo- 
arė sutartį. Tas sutartis 
udoblistai” visuomet va

jau gana žmonių 
praliejo Europos 
ir mes 
Ameriko 
me, 
eiai
Vo norą, eitų žūti toje bepro 
tiškoje žudynėje. Reikalau
jame, kad karės klausimas 
ar ji turi but, ar ne, butų lei 
džiamas per žmonių balsavi 
ma.”

- . --- -----------.................

SKAITYK IR PLATINK, 
“NAUJIENAS?*

ro “raid’us”. policija nakti
mis įsilaužia į ištvirkimo na
mus ir areštuoja ką randa. 
Žinoma, tvirtesnių- paleistu
vystės kupčių biznio nepaga- 
dys tuomi, bet tik sutvirtins 
jį, padidins jų trustą. Pas 
’’geresnius” namus pastaty
ta policmonas fronte per-na
ktį saugoja ir žiuri, kas įei
na, kas išeina. Užpakalis 
namo, kur tankiausiai toki

kad jau visos pasileidę ir nė 
vienos nėra doros. Ir ve, 
tiktai gavėnioj tai reikia už
silaikyti... Kibą jis girtas 
buvo, ar ką. Katros rėdosi 
puikiai, tai tas išvadino iš
tvirkėlėms. O kodėl jo se-

są priešingi karei. Tik, supran 
lama, neužmirškit ir musų bal 
savimo dienoie !

Spccialis Išpardavimas Vaikų 
Marškinių ir Bliuzių.

Vaikų marškiniai ir bliuzės, švie
sus ir tamsus, puikios išžiuros 
gvarantuotos tvirtos spalvos,, at 
skiriamais ir prisegamais kalnie 
riais, franeuziški ir lygus ranko
galiai, didžiausia vertė 
kada-nors aukauta po JVC

Drapanų ir čeveryku Namas.

BROS
MICHIGAN AVE.

vaikinų; užtekti 
ra visi labiau pa 
visi geriausių au 
ištikrųjų yra di

šilku pamušti viršai kotų ir 
gerai pasiūti Siutai $18.

SPECIALS kaina ant daug Hart 
Schaffner and Marx puikių siutų, 

taipgi ant daug aukštos klesos, šilku 
pamuštais viršais kotai. Importuotų ir 
vietinių audimų; Modeliai del vyrų ir 
vaikinų čia yra del jus, po

ras-
Kurie norėtu artimesniu C u

informacijų, tesikreipia į kuo
pos sekretorių F. D. 25 Hali

ma4. \ • • ziai
neles di
Kalvaičiulė.

Po Velykų kuopa rengias pa 
statyti porą veikalų. Hero pa 
sisekimo. Šiltinas

ūktas iš-už skrynios, 
) vilkties kiteliu, bet 
1) a m e t ę s m a n k i e t u s. 

paėmiau vieną jo man- 
. ir padaviau jam. Jis 

buvo labai susinervavęs (ex
cited) ir prakaitavo. Aš da
viau jam stiklą vandens; jis 
pasakė: Tf my wife and fa
mily find this out I am rui- 
nod’ ( jeigu mano pati ir šei
myna tai sužinos — aš pra
puolęs)”. “Ką tu veiki ši
tam name?” — leitenantas 
paklausė 
pat, ką kiekvienas kitas vy

drg. Venckumis iš McKees- 
Roeks įnešė, kad butų pri
imta kokia rezoliucija prieš 
kąrę. Drg. E. Terlovičius ir 
keli kiti pittsburgiečiai, so
cialistai ir nesocialistai, 
kaip choras sušuko: “pare
mia!” Drg. Venckunas bu
vo pakviestas trumpai pa
kalbėt apie tą reikalą, o tuo 
tarpu pirmininkas pabriežė 
trumpą rezoliuciją, kuri pa
skui vienbalsiai liko priim
ta, Vienas vaikinas paste
bėjo tiek, kad nereikią, gir- 
Mi, sakyt, jog tai lietuviai 
protestuoja, nes “Keleivis” 
rašęs, kad reikią atsargiau 
su tokiais protestais; už tai, 
esą, nereikia sakyt koki žmo 
nes. Sutikta rezoliucijoj žo
džius “mes lietuviai” pakei
sti: “mes darbininkai”; bet 
siunčiant tokią rezoliuciją į 
angliškus laikraščius, sakė 
pirm i n i n ka s, būtinai reik ės 
paaiškinti, kieno buvo tas 
mitingas, nes, be to, gali but 
užmetimas, kad šios maudy
nės (kurią miestas užlaiko) 
gaspadoriai surengė mitin
gą. “Blogiausias dalykas 
protestuoti ir pasislėpti po 
ragaže”.

Rezoliucija šiaip skamba:
“Mes darbininkai, kaip 

čiagimiai, taip ir ateiviai, 
piliečiai ir busimi piliečiai, e- 
same priešingi visoms ka
rėms, o ypatingai stojame 
priešais dabar gilsiančią

tai M t
stų episkopatų bažnyčios ku
nigas, Frederic A. Gould. 
Policijos leitenantas Holan 
savo oficialiam raporte ra
šo, kad jį užtikęs už skry
nios besislepiant.

irbą galima gaut vi- 
Pastaruoju laiku į čia 
lietuviu iš Collinsville.

L

kilu vietų. 
C 4

Livingstonietis.

Šiuo kail vietinėse dirbtuvė 
S(' darbai kiek sumažėjo, šio 
mis dienomis parvežė daug juo 
dveidžių vietinės vielų dirbtuvės 
Turbut kompanija mano. ka< 

buš ‘"paklusnesni.” *

Vasario 21 d. Dailės Mylėtojų 
Draugija surengė vakarą. Loš
ta trijų \ciksimi drama “Ant 
Bedugnės Kranto”. Lošėjai sa
vo roles atliko gerai. Po losi
mo sekė dainos. Dainavo IX M. 
Dr-jos cnoras. Dainos nusisekė 
gerai. Paskui sekė šokiai su 
skrajojančia k rasa ir dovano
mis.

paleistuvystės name.
Tai atsitiko 20 d. vasario 

Policija įsilaužė į negres na 
mą po No 30, gatvėje Con-

Nors vakaras pripuolė pumo
je sanvaitėj gavėnios, bet žmo
nės užsilaikė ramiai. Žmonių 
buvo nemažai.

Carbė de t roi liečiama, kad 
veikia, nežiūrint to, kad “dūšių 
ganvtojo agentai juos persekio-

“Dabar, gavėnioje, reikia 
užsilaikyt nuo lytiškų daly
kų. Ypač jus jaunieji, vai
kinai, užsilaikykite. Taipgi 
merginos, ir jus užsilaikyki
te nuo lytiškų dalykų”.

Seniai maž-daug dyvijasi, 
jaunieji biskį pyksta, kiti 
juokavoja, bet merginos tai 
nulindo kaip žemė. Viena 
skundėsi mano moteriai:

Way, rado tris neg- 
baltu vyru ir vieną 
Viens baltas buvo 

Washington metodi-

per dvejus metus vos įstengė 
prisiprašyti kalbėtoją. Vasario 
25 d. kalbėjo A. Monlvidas iš 
Chicagos. Tcčiaus delei prasto 
išgarsinimo žmonių atsilankė la
bai maža. Pasekmės betgi bu
vo puikios. Kalbėtojas kalbėjo 
daugiausia apie socialistų par
tiją, kviesdamas rašyties jon. 
Po prakalbų prisirašė 10 naujų 
narių, jų tarpe kelios moteris. 
Sekaman susirinkiman žadėjo 
ateiti dar ke turios moters. Tuo 
imdu Moline kuopa turės virš 30 
narių, jų tarpe apie 10 moterų. 
Kuri kolonija, neskaitant did
miesčių, gali tuo pasigirti?

Ypač paskutiniu laiku čia suk- 
rulo lietuviai. Nesenai lietuvis S. 
J. čia sutvėrė rusų socialistų 
kuopą, kuri dabar jau turi apie* 
20 narių Taipgi surengtam ru
su vakare vasario 21 d. progra- 

išpildė lietuviai, ypač gra- 
padainavo rusiškai dvi dai- 

I). .lanulienė ir n-lė A.

siu nu €
mated Clothing Workei 
mcrica unija 
mis pad 
musų
dina pardavimu darbininkų ka
pitalistams. Prisipažinsiu, ir aš 
nesu agrccmentų šalininkas, tai
gi nematau juose jokio išgany
mo darbininkų klesai. Bet prie 
dabartinių aplinkybių nėra taip
jau bloga tie agreementai, kaip 
kad juos pristato musų “aidob- 
listai.” Nes jau nekartą ir prak
tikoj pasirodė kad darbininkai 
to reikalauja. Pavyzdžiui, 1916 
metu pradžioje Sonneborno dar-

Ir Pittsburgo 
pradėjo pasinxi 
karę. Ncdėlioj, 
Lietuviu Mot. Progresvvio 
Susivienijimo 21 kuopa pa
rengė viešas diskusijas Šoko 
maudvnės s v 
sijų (kurios 
“Ar doras v v ras duoda

t', nutarta rengti prak; 
Linkėtina, kad tatai ivv 
ip galima greičiau.

nuo susi- 
d raugi jos 

kuopos. Iš visko matosi, kad 
kuopa pilnai atsako savo užda
viniui. Kaip žinia I?DLD. y- 
ra apšvietus organizacija. Kuo
pa taipgi nutarė persi traukti 
kiek galima daugiau literatūros 
ir skleisti ją minioje.

Norėčiau patarti visiems vie
tos lietuviams remti minėte 4 
kuopą ir stoti jon. Įstojimo 
mokesčių ncreikalauiama. Įsto
jęs naris užsimoka tik 75c į nie
kis, už ką gauna visus tais ine-

Kovo I d., 10 vai. rvlo, ivvks 
4 • »

vii'tinės LSS. 2 16-los kuopos su
sirinkimas lenkų Kliubo svetai
nėje 1 12 Beidler sir. Nariai 
ir norintis įstoti kuopon, ma
lonės atsilankyti pažymėtu lai
ku. Darbininkas.

Daugumas vyrukų išgirdę, kad 
bus renkamos aukos, sprūdo pro 
duris Kluban mokėti “taksų" 
-Už “skunerius.” Bodos, nebūtu 4 
reikalo bėgti, juk nieks po j)ric- 
varta nejieško. Aukų surinkta 
$23.00.

BACH
115 ta GATVĖ IR

d i gaut 
tik priklausantįs unijai darbi
ninkai, tai dabar kuris kontra- 
ktorius neturi iš unijos ofiso lei
dimo. tam firmos neduoda dar
bo. Tūli neužganėdinti, kad 
reikia priklausyti į uniją, .lit1 
sako, buk juos pavargę žydai. 
Bi't tai nėra pavergimas ale ge
ro darymas. Iki šiol 
žuosius kontraktorius darbinin
kai ant liek nupuolė (?), kad 
daugiau ir negalima. Taigi ko
lei mažųjų šapelių darbininkai 
nesusijimgs su didžiųjų firmų 
darbininkais, tolei nebus galima 
pagerinti tų šapelių darbinin
kų būvį. Dešinys.

1900
W. K/XSPAK 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Oettin
CHARLES L_.

vice-prezidentas 
PADfiJIMAb 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

s buti nariais ir 
geresnę ir laiminges- 
Susirinkusicji buto 

patenkinti kalbėtojos išvadžio
jimais.

Beje, po prakalbų parinkta 
auku.padengimui surengimo tė

čių konkursu apie paleistu
vystę. Jau ir mus lietuvių 
Sauthsidės kunigas aną sa
vaitę ambonoj prakalbėjo a- 
uie ja. Ir baisiai navatniai. 

nepatiko jauniem- 
ypač merginoms, 
neita! Kas tai gir-

\ asario z.) d. <S-la kuopi, 
surengė prakalbas .1. V. Slilso- 
nui ir J. Venskunui. Pirmas 
kalbėjo J. Veskunas iš McKees 
Bocks, Pa. .Jis nupiešė abelną 
darbininkų padėjimą, 
gai šiuo visasvietinės 1 
tu. Publikai, kurios buvo apie 
100, jo prakalba rodos patiko.

Antras kalbėjo .I. V. Slilsonas. 
Jis pradeda savo kalbą išlėto. 
Dauguma žmonių, kai]) teko 
girdeli, visai nesitikėjo, kad ką 
nors gero galės išgirsti. Bet 
iuo tolyn, tuo jo kalba darosi 
aiškesnė ir garsesnė, taip kad 
klausant jo kalbos norėjosi, kad 
dar ilgiau kalbėtų.,.

Jis puikiai nupiešė priežastis, 
gaminančias 

Turi

aipgi gana suprantamai ir aiš
kiai išdėstė kaip musų dvasiš- 
kija eina ranka už rankos su 
valdančiąja klesa-kapitalistais. 
Ji nenurodo darbo žmonėms 
kaip pragaištingos yra karės ir 
kokias nelaimes neša žmonijai. 
Ji tylėjo ir liepė melstis. Be a- 
bejončs, dvasiškija galėjo skclb- 
!i vargšams ir teisybės mokslą, 
bot jai tas nerūpėjo. Baigda
mas savo kalbą ragino rašytis 
į socialistų eiles. 'Taipgi buvo 
perskaityta rezoliucija prieš ka
rę ii* priimta vienbalsiai. Pa
galios prašė auku LSS. namui.

oro
UTAISVTAS W ’Tnrmulos- 
reoepto; suteikto ifenlntirt" 
gu Lgj pto zokoninku,

C. WILCE 
vice-prez. T. Wilce Co 

JOZEF SIKYTA 
kasteri us.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LtETUVISKAJ'

Vasario čia buvo sušau
kta bendras visu tautu socialistų 
susirinkimas. Nominuota kan
didatai i miesto viršininkus.

4

Keikia pažymėti, kad Livingslo- 
no socialistai dar pirmą sykį 
pastale savo kandidatą į miesto 
majorus. Iki šiol jie pasiten
kindavo aldermanu nominavi- 4-
nu. Beje, i aldcrmanus nomi- 
puola ir vienas lietuvis d. V. 
Belskis. Lai gabus ir energin
gas vyras. Susipratusieji vietos 
darbininkai turi remti jo kandi
datūra. 

4.

Susirinkime priimta prott'sto 
rezoliucija prieš karę. Bczoliu- 
cija pasiusta prez. Wilsonui, se
natoriams ir kt. Tūli jų teikėsi

dėldieniais daro šturmą 
priešais “commercialized 
vice.” North Sidėje pasku
tiniu laiku apie šimtą namų 
suareštavo; bet tam distrik- 
te, kur gyvena vienas mies
to įstatimdaris, nė vieno na
mo nekliudė ,nors man vie
nas žinovas tvirtino, kad ten 
vra. daug tokiu namu.

T a r t u m u ž s i k r ė t ė a n u o

• psirciAkia ewjs tfrbuinal iMSckniingu 
nuo ffiliino pilvo ir tnmu,

N glaudi'jimo, dutulio, 
fkaudėjinio, nustojimo aptlilOt

■ I įfilčio palvoįf, < et., f et., Sutfci* 
H u* suaias išdjj bėju labai

PAIN-EKPEILEmO-
fC: O ir ištikiu.o draugo 
Dos, naudojau.o \iaame 
lyje [h r pusę siintmečio-—Mc.
už. bonkutę \isox' aptiekjMtk 
urba galite i. i sakyti tiesiai w
F. AD. RICHTRB A CO. 

w wsthiitftt stmt, Mw wiki

" Hart Schaiiner & Marx

" vaikinu. Paprašyk parodyt naujus modelius.
$15.00, $18.00, $20.00, $22.50, $25.00

Vaikų Siutai, Extra Kelnes

nai del abieju; čia 
ge i d au j a m i m ode 1 i a i 
dinių ir spalvų. Ji< 
dėlės vertės, po

$14.45

ankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

Baugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje .Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų,

KASPAR STATE B^NK
BLUB ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMAiNSKJ 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
tting Bros. Ice 
KRUPKA

boros) ir p-lė A. Mikšiutė (O 
jos) lubni gerai išpildė savo už 
duotis, 
ioms šii

Viena saugiausiųjų

Kadangi lai buvo “pėdės” diena, 
:ai sakoma, kad abudu buvę 
kiek įsigėrę. Einant ' bėgiais 
(relėmis) taigi ir užlupęs gar- 
vežis. Ihrmasai buvo vedęs, pa
liko moterį su trejetu mažu kū
dikių. Nei vienas nepriklausė 
pašalpinese draugijose. Neži
nia kaip bus su palaidojimu, 
nes abudu buvo neturtingi žmo
nės. V. Oginskis.
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Gudrus t riks as.
Vakar tapo paskelbta ži

nia apie menamąjį Vokieti
jos suokalbį intraukt į karę 
prieš Suvienytąsias Valsti
jas Mexika ir Japoniją.

Vokietijos užsienių reika 
llų ministeris buk pasiuntęs 
>per buvusįjį jos ambasaclo- 
•rių Amerikoje instrukciją 
'Vokietijos pasiuntinį Mexi- 
koje prikalbint Mexikos pre
zidentą, kad jisai kartu su 
Japonija paremtų Vokietiją 

• karėje prieš Suv. Valstijas 
'ir prieš talkininkus. [Iž tą 
pa ta r n a v i m ą \r o k i e t i j a buk 
pasiūliusi Mexikai tris vals
tijas — Texas, New Mexico 
ir Arizoną.

/• Indomu, kaip šita slapta 
Vokietijos ministerio instru
kcija pateko į Suv. Valstijų 
agentų rankas. Bet dar in- 
domiau, kaip ji pasiekė vie
šumos lygiai tokiu momen
tu, kada ji gali kuogeriausiai 
patarnauti šios šalies milita- 
ristams.

11 Associated Press”, kuri 
su didžiausiu triukšmu pas
kelbė tą žinią, sako, kad ji 
buvus prezidento Wilsono 
rankose jau tuomet, kuomet 
jisai pertraukė ryšius su Vo
kietija, t. y. 3 d. vasario. Ji
sai galėjo turėt ją da ir ank
sčiau, nes minėtasai Vokie
tijos ministerio laiškas turi 
19 d. sausio data. Vadina- v
si, mažiausia mėnesi laiko ta 
žinia buvo slepiama nuo pu
blikos. Jos paskelbimui lau
kta progos.

P roga pas i ta ik ė dabar, 
kuomet kongresui prisėjo 
balsuot sumanymą suteikt 
kuodaugiausia galios prezi
dentui “gint Amerikos rei
kalus” nuo Vokietijos sub- 
marinų ir kuomet kongrese 
įneštas visuotino kariško la
vinimo bilius.

Daugelis kongresm mų, 
kaip žinia, pasipriešino tam, 
kad butų suteikta prezk en- 
tui daug galios, kadangi ca- 

‘tai butų pavojinga šalies tai- 
'kai ir kongresui. Vakar at
stovų butas tik po karščiau
sių ginčų sutiko duot teisę 
prezidentui apginkluot pir- 
klybinius laivus ir paskirt 
tam tikslui $100,000,000. Bet 
atstovų butas atsisakė leist 
prezidentui vartot “ir kito
kias priemones”, kokias ji
sai rastų reikalingomis; 
taip-pat jisai nedavė jam 
teisės valstybės pinigais ap- 
<jrau»t laivus, gabenančius 
amuniciją.

Senatas, iš antros pusės, 
paėmė svarstyt sumanymą,

pritariantį Wilsono reikala
vimui be jokių apribojimų, 
bet delei kaikurių jo narių 
obstrukcijos buvo galima bi
jot ies, kad tas sumanymas 
dar ne greit pereis.

Tuo-gi tarpu valdžiai yra 
labai svarbu, kad įgalioji
mas butų duotas prezidentui 
tuojaus, kadangi poryt, t. y. 
4 kovo dieną, dabartinis kon
gresas turi skirstyties. Jei
gu Wilsonas pirma kongre
sui išsiskirstysiant negautų 
įgaliojimo vartot ginklus ir 
iždą kovai su submarinomis, 
tai jam reikėtų tuojaus šau
kti naująjį kongresą. O šia
me republikonai bus stipre
sni už demokratus. Pasi
naudodami tokiu svarbiu 
momentu, republikonai nau
jame kongrese galėtų pri
verst prezidentą duot jiems 
visokių koncesijų.

Štai delko' kaip tik dabar 
ir tapo paskelbta toji sensa
cija. Jos tikslas —• nugąs
dint užsispyrėlius, kurie ne
nori duot daug galios Wilso- 
nui, ir į pildomos valdžios 
rankas pavest šalies likimą 
šioje kriziso valandoje.

Kiek tiesos yra toje žinioj 
.apie me n a m ą j į V ok i e t i j o s 
'suokalbį, sunku pasakyt. 
Kada norima iššaukt karin
gas upas žmonyse, da ir ne 
tokie dalykai esti fabrikuo

jama. Kitąsyk Prūsų kanc
leris Bismarkas ir generalio 
štabo viršininkas Moltke su
falsifikavo net savo kara
liaus telegramą, kad iššau
kus karę tarp Prūsų ir Pra
ncūzų. Nebūtų nuostabu, 
kad ir šitoje sensacijoje pa
sirodytu ne viskas tiesa. Ji 
perdaug gerai tinka į musų 
džingoistų pieną.

Vienok mes nesistebėtu
me, jeigu ta žinia ir teisinga 
butų. Ponai diplomatai lei
džia sau visokiu triksų var- c- C
tot; o karės laiku jie dar ma
žiaus paiso teisės arba pa
dorumo taisyklių. Specia
liai dabartinė karė visas tas 
taisykles senai yra ]>avertus, 
niekais.

Su ]) ra n tam a, kad Ameri
kos piliečiai' privalo kuoe- 
ne rg i šk i ausiai protestuot 
prieš panašius niekšiškus 
svetimos valstybės mėgini
mus įvelt šią šalį į karę su 
draugiškomis jai šalimis. 
Bet ar valdžiai rupi tikroji 
piliečių nuomonė? Kodėl ji 
taip ilgai slėpė nuo žmonių 
tą Vokietijos diplomatų in- 
trygą? Kuomet matai, kad 
toks svarbus dalykas yra pa
vartojama kaipo įrankis su-

varyt į ožio ragą priešingą 
partiją ir atsiekt tam tikro 
tikslo vidujinėje politikoje, 
tai prieini prie įsitikinimo, 
jogei protestuot pagal užsa
kymą iš augštybių butų dau
giau negu bergždias energi
jos eikvojimas.

Suokalbiai ar ne suokal
biai, o lįst į Europos pragarą 
Suv. Valstijoms butų bepro
tystė.

Kas daryt, 
jei kiltų kare?

Didelė didžiuma žmonių 
Suv. Valstijose yra priešin
ga karei ir jie, kiek galėda
mi, kovoja prieš ją. Bet kas 
reikėtų daryt, jeigu, nevei
zint visų protestų, karė kil
tų? Šitas klausimas, be a- 
bejonės, ateina į galvą tūks
tančiams žmonių.

Reikia pasakyt, kad iš
dirbi kokį-nors konkretų 
(aiškų, tikrą) elgimosi pie
ną dabar negalima. Nors 
daugeliu žvilgsnių dabarti
nis Amerikos stovis mažai 
kuo tesiskiria nuo tikros 
karės, bet vis dėlto yra la
bai sunku įspėt, kaip susidė
tų čionai dalykai po forma- 
lio karės apskelbimo. Žmo
nių elgimąsi turėtų but pri
taikytas p r i e aplinkybių. 
Nežinant šiandie tų aplinky
bių, galima apsvarstyt tik
tai abelną elgimosi liniją, 
kokia butų labiausiai pagei
daujama darbo žmonėms.

Karė yra p ra ga i š t i n g as 
dalykas darbininkams. To
dėl susipratę darbininkai tu
rėtų, net ir prasidėjus ka
rei, kovot prieš ją. Dabar 
jie stengiasi neleist karei į- 
vykti; o tuomet jų pareiga 
butų daryt pastangas, kad 
ji kuogreičiausia pasibaigtų. 
Kova, vadinasi, turėtų eit 
už greitesnį taikos įvykini- 
ma.

Antra susipratusių darbi
ninkų pareiga butų kovot su 
visais kengsmingais karės 
apsireiškimais. Ši pareiga 
praktiškai butų dar svarbes
nė už pirmąją.

Karė apsunkins Amerikos 
žmonių padėjimą. Jau šian
die maisto ir kitokių gyve
nimo reikmenų spekuliantai 
nesvietiškai kelia augštyn 
kainas. Bet kada prasidėtų 
karė, tai tie parazitai imtų 
dar aršiau siausti. Taip vi
suomet ir visur esti. Karė, 
mat, yra patogus laikas vei- 
sties ir tukti visokiems ken
ksmingiems gaivalams.

Prisidengę neva tėvynės

—Bronstrup in San Francisco Chronicle. 

Taikos balandis sugrįžta kariškojon arkon (laivan) i 
radęs vietos apsistojimui.

gynimu, fabrikantai ir kito
kie darbininkų išnaudotojai 
stengtųsi dar labiau juos iš
naudoti. Jie sakytų, kad 
del tėvynės labo kiekvienas 
turįs pasišvęsti, ir jie mė
gintų pailginti darbo valan
das, numušti algas, atimti iš 
darbininkų teisę streikuot 
ir tt. Suprantama, kad iš 
viso šito darbininkų ^pasi
šventimo” butų nauda tik 
ponams kapitalistams, o ne 
tėvynei. Ta i g i d a r b i n i nka i 
neturi mažiausio reikalo ka
rės laiku nusileisti savo iš
naudotojams,,

Bet darbininkų labui grę- 
sia pavojus karės laiku ne 
vien iš atskirų parazitų ir 
išnaudotojų. Visa skriaudi
kų klesa mėgintų pasinaudo
ti kare, kad dar sunkesnius 
pančius uždėjus ant darbo 
žmonių rankų. Kapitalistų 
klesos spėka yra sukoncent
ruota valstybėje. Juk visi 
žino, kad valstybė tai yra ne 
kas kita, kaip, organizacija, 
su kurios pagelba viešpatau
jančiosios klesos laiko pa
vergime žemesniasias kle- 
sas. O valdžia yra ne kas 
kita, kaip komitetas, kuris 
veda viešpataujančiųjų kle- 
sų reikalus.

Taigi karei kilus kapitali
stai ir pasirūpintų, kad val

bininkai per ilgus kovos me
tus iškovojo pusėtinai lais-
ves ir teisių. Karė butų 
puiki proga kapitalistams 
suvaržyt tą laisvę, apkarpyt 
tas teises, — kaip daro jų 
b r o 1 i a i E u r op o j e. La i s v i au - 
sios ir demokračiausios Eu
ropos šalįs, kurios įsivėlė į 
karę, bėgiu dviejų ir pusės 
metų pasidarė panašios į ka
lėjimus.

Kas ypatingai dabar rupi 
Suv. Valstijų ponams, tai į- 
vedimas militarizmo: ka
riuomenės ir laivyno padidi
nimas, priverstinas karei
viavimas, nuolatinė armija. 
Jau ir iki šiol jie yra daug 
nuveikę, siekdami prie šito 
tikslo; bet kada karė iškils, 
tai militarizmo apaštalams 
ateis rugiapjūtė. Neva tam, 
kad apgynus šalį nuo prie
šo, jie reikalaus, kad Suv. 
Valstijų pinigai ir žmonės 
butų paaukauti karės dievai
čiui. Ir jie atsieks savo, jei
gu tik darbininkų klesa ne- 

* sugebės energingai pasiprie
šint.

“Naujienos” jau kartą pa
sakė, kad stojus Amerikai į 
karę, svarbiausi kariški jos 
žygiai bus atkreipti ne prieš 
Vokietiją, bet prieš šios ša
lies darbininkų klesą. Juo 
ilgiau tęsiasi krizisas su Vo-

stybės ir valdžios galia bu- kietija, tuo aiškiau matyt, 
tų pavartota didesniam dar- - jogei šita musų nuomonė y- 
bininkų prispaudimui. Dar- ra teisinga.

" C/~T K OF PUEBLA Z-OPP/C/6 W/ZTZ COTTO/V ___________

Photo by American Presu Association. . t t
Į laivą “City of Puebla” kraujama bovelna gabenimui Europon, talkininkams. Bo- 
velna skaitoma kares kontrabanda, ir vokiečių submarines taikysis šitą laivą paskan
dinti. . !

Amerikos kapitalistai ves 
karę prieš Amerikos darbi- 

, ninkus, todėl darbininkai 
turės dėt visas pastangas,, 
kad pavertus niekais tuos 
“kariškus” kapitalistų žy
gius. Jie turės gint savo tei
ses ir laisvę visomis priemo
nėmis, kokios tik bus po ra
nka.

Keletas dienų atgal mes 
p e r s]) ė j ome tuos k a r š t u o - 
liūs, kurie, neimdami domon 
jokių aplinkybių, tuojaus siu 
lo vartot kraštutinius įran
kius kovoje prieš karę.. Tas 
perspėjimas tečiaus nereiš
kė, kad mes esame priešingi 
revoliuciniai taktikai. Kai]) 
tik atbulai. Vengti neap
galvotų žingsnių ir veikti to
kiu budu, kuris prie esančių 
'aplinkybių duoda daugiau
sia pasisekimo, tai ir yra tik
rai revoliucinė taktika.

Ar jus manote, kad kapi
talistai patįs negeistų visuo
tino streiko, kuomet jie ma
tytų, jogei toks streikas ne
gali pavykti? Ar jus mano
te, kad jie bijotųsi ginkluoto 
maišto, kuomet butų jiems 
aišku, jogei jie gali ji be di
delės bėdos numalšinti? Vie
nas gudriausių strategijos 
manevrų karėje yra iššaukt 
priešą j mūšį nepatogiose 
jam aplinkybėse; panašus 
strategijos manevras yra 
numylėtas kapitalistų būdas 
laimėt pergales karėje su 
darbininkais.

T a i g i s u s i p r a t ę d a r b min
kai neprivalo iš kiekvienos 
kapitalistų arba valdžios 
provokacijos daryt mūšio 
priežastį. Bet turint šitą 
atsargos taisyklę omenėje, 
jie turi energingu pasiprie
šinimu atsakyt į visus pasi
kėsinimus ant jų laisvės ir 
teisių.

Nenuolaidžiai gint savo kle 
sos reikalus, mobilizuojant 
kartu savo jiegas, kad galė
jus karės iššauktąjį krizisą 
kuopasekmingiausiai panau
dot pačios kapitalizmo tvar
kos prašalinimui — tokia tu
rės but susipratusiųjų darbi
ninkų taktika, kuomet bus 
paskelbta karė.

Skaitytojų 
Balsai.

TEISYBĘ PASAKĖ.

Pereitą ncdeldienį, vasario 25 
d., Roselando klebonas per pa
mokslą tarp kitko pasakė: “Po 
kitai nedėliai geri), kun. dr. Ma
kauskas, kuris yra a ilgšio mok
slo, baigęs universitetą, pas mus 
laikys konferencijas. Tai bus 
mums visiems proga daugiau 
apsipažinti su tikėjimu, o tada 
neras vietos tarp musą visokie 
padaužos. Pavyzdžiui, kaipir 
pereitą savaitę, kurią dieną čia 
buvo Mockus. Ta i bėga visi, 
net ir geri katalikai klausyties 
jo pliauškalą. Bet tas tai yra 
geras apsireiškimas: nes mus 
privers daugiau darbuoties, o 
jus — pažinti geriau tikėjimą. 
Nes išlikto mes pirmiau nieko 
ir nežinojom apie tikėjimą vien 
tik tikėjom dėlto, kad kiti tiki.”

Dabar klausimas. Kas-gi mus 
mokino tikėjimo? Rymo kata
liką kunigai mokino, per 19 
šimtmečiu. Ir išmokino tiek 
daug, kai]) zero. Taigi kiek kar
ią po 19 šimtmečių butų reikė
ję Rymo katalikų kunigams mo
kyti žmones, kad išmokinus 
juos daugiau negu zero, jei ne 
kun. M. X. Mockus, kuris pri
verčia juos (kunigus) daugiau 
darbuoties !! Ir aš manau, kad 
dabar lietuviai daugiau pradės 
suprasti apie tikėjimą negu pir 
miau. Tai kam jums kunigėliai

Pėtnyčia, Kovo 2, 1917.

persekioti kun. Mockų? Dau
giau tokią Mockų, tuosyk ir mes 
katalikai geriau pažinsime tikė
jimą. Katalikas.

KAS PASIDARĖ SU LSS. 138 
KUOPA?

Nuostabu, kad minėtoji kuo
pa pastaruoju laiku pradėjo 
remti visas privatiškas įstaigas^ 
Ypač tatai apsireiškia spaudos 
darbuose.

LSS. turi savo spaustuvę, 
to. yra daug ir kitą kooper
vią spaustuvių. Regis, kiekvie
no apsišvietusio žmogaus prie
derme yra remti jas. Tečiau, 
kitaip mano LSS. 138 kuopa. 
Ji visus savo spaudos darbus 
duoda pri vatiškoms spaustu
vėms.

Ar-gi tai gerai? Draugai, at
minkime, kad taij) elgdamiesi, 
mes darome patįs sau nuos
kaudos. Remkime savąsias į- 
staigas, o ne musą priešą.

.L A ceris.

Pabraižos^
..... <

Dar del tą pačią soc...

“Tie socialpatrijotai”...
Kai kas del ją gavo isterijų, 

kai kas ašarų, kai kas well, 
kai kas del ją negavo nei iste
rijų, neini nenori cibuliais akiu 
trinties, kaip, pavyzdžiui, mėg
sta daryties sau mano brolis 
broliukas čiru-Viru.

* * *

Pabraiža neturi simpatijos so
čia 1 pa t rijo ta m s, socialiu ii i turis
tams ir kaip ten juos kitaip va
dinama. Bet jis neturi didelės 
simpatijos nei tą nuodėmininkų 
medžioto jams, užsispyrusiems 
šipuliu krapštyti social pa trijotų. 
kad ir iš požemių.

* * *

Aš nepripažįstu neklaidingųjų 
popiežių bažnyčioj, nepripažįstu 
jų nei g ri nei o j. Ir apie tuos 
draugus ir brolius, kur urbi et 
orbi skelbiasi savo nesutepto
mis citatomis, o apkalba tuos, 
kur toms jų nesuteptoms dia
toms neat įduoda kredito, aš ma
nau tą pat, ką ir apie aną bibli
nį “ne tokį griešninką, kaip 
aus muitininkas.”

Ot, kame dalykas, broliuk!

Tokią jau norįs liaurą.

“Bulotos misija paliks juo- 
džiausiuoju lapu Amerikos lie
tuviu istorijoje*... Bulota rinko 
aukas ne še'lpti nukentėjusią Lie
tuvą, bet socialistą fondui... So
cialistai surinktas aukas išimti
nai panaudos tik savo partijos 
tikslams... lietuviški socialistais 
taupia surinktas aukas obstruk- 
tyviam darbui... taupia revoliu
cijos tikslams...”

—Tolinus, toliaus tai])! pons 
kunige profesoriau dvasiškos 
akademijos, jeigu metodologo 
liaurai nedluxla miegot.

Valo.

Kunigų Draugas daro general* 
housecleaning. Iššluota iš re
dakcijos metodologas su visa jo* 
pliovonių mokykla. Šepečiu ap- 
sk robin ta organo lapai. Paga
lios nuo antgalvio nukabinta ir 
i skrepus išmesta kryžius, ku
riuo metodologas savo keiks
mus koliojimus puošė.

Something doing.
Dabar tasai apvalytas Drau

gas visai kaip... pabaltintas gra
bas. Išviršaus — nekaltas. Kad 
tik iš vidaus neitų tie neskanus 
garai... Pabraiža.

Redakcijos Atsakymai
----------- -------------

Vyčių Pranui, Chgo. — Tam
sta nuolatos rašinėji apie tą D. 
J. ir jo apsivedimą su tokia ir 
tokia. Kam gi Čia taip rupi il
ties svetimais šeimyniškais daly
kais? Apie vyčius taipgi patįs 
niekai. Nedėsime.
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ir tik

Funk
Karlov ič 
važiuoti

mano
Mano

Ivaną 
vienmarškine 
s veidas iš- 

Verk- 
j ran-

von, jis visą kelią užmerkdavo 
akis, perstatydamas sau, kaip jis 
parvažiuos namo, kaip virėja

medinė 
mintis 

trenkti i c 
neištikimą pačią 
nių išmesti per

-■ Aš viską žinau! Manęs ne
galima apgauti! Aš loenomis 
Utimis mačiau rudąjį sutvėrimą 
m ilgais ūsais!

dens burnon paėmusius 
ko tyli, sunku pasakyti*.

Sakoma, kad vaikinai

Maskvon jis atvažiavo vaka
riniu traukiniu. Kol tarnas at- 

jis suspėjo iš- 
Alus

uis 
parodo svarbias klausimo puses, 
ir moka surasti vaistus visoms 
sunkenybėmis.
tarpu karščiui) j

išsiilgo savo jaunos pačios, kad 
nustojo apetito ir porą kartų net 
.apsiverkė. Grįždamas Mask-

gavo
traukti du buteliu alaus... , 
dar labiau suminkštino jo š 

jasidarė nepaprastai 
ivo vežėjui jis murmi

Šiame Maskarade bus galima matyti maskų, nuo pat Adomo 
šių dienų. Nėra abejonės, kad tūkstančiai chicagiečių pasinaudos šita proga (maska 
radu), kad parodžius visuomenei prakilniausias maskas ir gauti dideles dovanas.

na gyvenimą, ūki į JĮ, į 
ateitį... O, kokią laime 
kist sulaukti iš ateities!

pneumonijos perai, kurie buvo 
kūne pirmiau ir dabar pagami
no ligą tolesni priežastis. 
Pneumonija -- tie: 
sėkmė; tuberkuloz

Bet — vargšai 
kol degtukas išsi< 
iė tokį paveikslą 
sios lovos gulėjo

nncios su 
negalinčios pasidalin ti 
mis per “Janu. Sk.”

Čia jis karčiai pradėjo ver-
Verkė ir manė apie žmo- 

nedėkingumą. Ta moteris 
likomis kelnėmis kada tai

Indukcija vadinasi išvada n 
jau nustatytų, sužinotų faktų ai 
liesų su pagelba prisižiurėjimo 
hypotezos ir eksperimento.

Dedukcija sprendimas apit 
vien

pista Marė paėmė pundu 
išėjo Į virtuvę.
lodamas, trindamas ran

“O, ne, mažai to! nusprei 
dė jis kiek pamąstęs. Išpr 
džių aš jiems padarysiu seen

š noriu kariauti su Rusija 
trauk mane velnias!”

Valandai praslinkus jis ma

Tradicija . vadinasi dalykai, 
kurie buvo perduoti žodžiais vie
no asmens kitam; tradicija vi
suomet yra abejotina.

Analogija vadinasi pritaiky
mas vieno dalyko prie kito skir
tingose sąlygose; savo rųšics da- 
leidimas, kuris nevisuomet vra

i, sveikas), ma 
Kadangi pauk 
tai jis mato

ugnine mene,.
“O, kirmėle 

eidamas gatv< 
vedžiau rusę?

šauksiu policiją, gimines, o pas 
kui užmušiu juos...”

Jis užsivilko kailinius ir se ka

degtuką, — bet tas pasibaisėti 
nas paveikslas nepranyko. Vo 
kiečio net kojos pradėjo linkti 
o nugara pasidarė 

Pirm

1 STEBUKLŲ NAKTIS! PIRMAS LIET. SOC. MASKINIS BALIUS STEBUKLU NAKTIS !

priežastis neaudžia liesą suras
ti: nesuprantama ar d vi reik šn k 
kalba, pi r greita indukcija ii 
prietaringumas.

Briedžių Antanas.

šuks...
“Jinai nelaukia manęs, - mą

stė jis. — Tas dar geriau. Ne
tikėtas džiaugsmas — tai labai 
gerai...”

guma tuo 
kalba apie 
nenas, ne

randa išėjimo. Paprastai daly
ko žinojimas ir praktika sutei
kia sveiką svarstymą, bet nevi-

gal? Na, tiek to, kas jis nebū
tų, vis dėlto eiva jį apginti nuo 
iiužusios minios.

-Jis nei ne vagis irgi.

Dabar aš suprantu... 
tarė jis.

Tūlam laikui prabėgus, 
kirvio siela įėjo į senąsias

Abelnas principas paeina iš tin 
kaino tyrinėjimo, statistikų rin 
kimo
kalauja maisto, visi kūnai ske
čiasi nuo šilumos, etc.

Teorija vadinasi tikra siste
ma taisyklių, paskirtų tūlų daly
kų aiškinimui. Teorija neturi 
būti priešinga patyrimui. Vie
nok be teorijos ir abelno prin
cipo patyrimas yra silpnas va-

Tyrinėjimas susideda iš prisi
žiurę ji mo, hypotezos ir eksperi
mento. Prisižiurėjimas apima

kalbu.
Man rodos, ne tame dalykas: 

ar vaikinai kalti ar ne, o tik ta
ni e, kad musų merginos da nė
ra užtektinai prasilavinusios: 
nuo menkiausio “gnibtelėjimo" 
bėga. Žinoma, merginos prie 
(o nenorės prisipažinti. Bet tas 
nieko negelbės, nes savo pasiel
gimu, tai patvirtino. Ir kol jos 
neparodys ką jos gali, tol aŠ 
taip manysiu. Nes šiandie tyH 
tik tas, kas pilnai viskuo paten
kintas. Arba tas, kuris tiki į 
dangiška manna ir laukia, kada 
ji pradės kristi iš dangaus.

Šitas raštelis kaip kam išrodys 
ironiškas. Bet man rodos, 
kurie gyrėsi kalnus nuversiu, o 
dabar tyli, negalima ir glostyti 
arba jiems komplimentų rašyti.

Čia turiu pastebėti, kad šitas 
raštelis pa liečia tik tas mergi
nas, kurios buvo pradėjusios ra
šyti į “J. S.”, o paskui apleido jį.

P. Kaminskas.

zes, ir Ivan Karlič jautėsi kuo 
puikiausia.

- Tu rusė, -r- murinėjo jis: — 
r virėja rusė, ir aš rusas... Vi 

si turime rusiškus liežuvius.. 
Sliesorius geras sliesorius, ir a 
noriu jį apkabi 
Ko. irgi geras 
Rusija puikiausi 
Vokietija noriu kariauti

i, vežėjau, geras vežėjas., 
liu rusus!.. Tu rusas, ii 
pati rusė, ir aš rusas., 
tėvas vokietis, bet aš ru 
Aš noriu kariauti su Vo

Si. N., o pamato tam netikė
li neturiu, - lai tas jau parodo 
ne vaikinų kaltę, bet merginų 
nesubrendimą. Bet iš šito pa
sakymo nemėginkite dtaryli iš
vedimų, jog aš teisinu netiku
sius kritikus. — čia ne apie lai

I>cj aviniai, keiksmai, pašiepi 
mai ir nedori juokai aiškiai gir 
dėtis.

—Kas nors yra mušamas, 
pratarė vienas draugų žvilgteri" 
jęs per langų.

jaiin. Skyriuje 
meile, miltelius t

sijonus ir L p 
buvo viskas gc 
lik atsirado min

Reikia atskirti ženklą, pv. du
rnai nereiškia degimą; gyvsidab
rio puolimas nepagamina lietų.

Abelnas principas. Taip va
dinasi koks nors dalykas, kurį 
galima pritaikinti prie didelės 
grupės daiktų ar apsireiškimų.

•ius į metus!
Duris atidarė virėja Marė ir, 

labai nusistebėjo išvydusi jį.
Pavadink Nataliją Petrov

na, pasakė jis, neveikdamas 
kailiniu. Aš noriu 1 L

Minutei prabėgus prie
Karličą stovėjo 
graži moteris, 
reiškė nusistebėjim

eito merginos nega 
likimus susikalbėti 

minti
Abejoju 

kadi tame butų priežastis. Jei 
gu vaikinai yr 
dėlto, negalim
Ii bendrame apšvietus darbe, 
tai kaip galima su tais “egois
tais” apsivesti ir apsivedus gy
vent? Rot iki šiol to nebuvo: su 
vaikinais tik tol “negalima” su
sitaikyti, kol vaikinas nepriža
da vesti. O kaip lik davė žodį 
“ženysiuos”, tada jau jis “gut.”

Tokius turėjom gerini; 
laikus, lokį turėjom didelį pel
ną .iš tos Europos karės, o dft*1 
bar štai Vokietija apskelbė blo
kadą. Ką čia daryti?

Kaptalistas II: Turim rupiu- 
ties, kad ir toliau turctume»|^ 
gerus laikus ir kad musų pelna^T 
nesumažėtu. J

Kaptalistas III: Ale dafmrtf*] 
m'u laiku tai labai blogai.

Dailė tai pažinojimas, ku 
rį galima panaudoti ( paversti! 
p ra k tingiems tikslams.

Mokslas dailės principų pa 
Dailės tikslas susi

galvojo Svci, 
Ir kam aš 

Rusas negeras 
Barbaras, mužikas!

teisingas.
Tiesa vadinasi lai, ką galima 

priparodyti tyrinėjimu, bypo- 
teza, eksperimentu. .Jei kalbėto
jas į tas, kuriam kalbama, nesu
pranta vartojamų terminų, tai 
tiesos negali būti. Sekančios

Kaip tuščia, nuobodi ir beri ik 
šmė yra beveik kiekviena pei 
gyventa diena! Kiek mažai ž\ 
mes ji palieka! Kaip 
gai, kvailai prabėgo 
viena Įiaskui kitą!

Tečiaus, nežiūrint

“Ir stebėtina, permainė mane 
ant kokio tai balvono su rudai . ......................... , i
galva! Aa, jei jinai butų pa- ■
mylėjusi Jumką ir Ko., tai tas 
butų atleistina. O dabar pamy-1 
Įėjo koki tai velnią, kuris kiše
nių j neturi nei grivinos! O, aš 
nelaimingas žmogus!”

Nušluostęs akis, švei užėjo į

Pv., žmogus turi akis ir mato, 
arklys turi akis ir mato, žuvis 
turis akis ir mato - visi, kas 
turi akis (žinom 
to — indukcija, 
štiš turi akis 
dedukci ją.

Analyzis ir s?
zis tai išskirstymas kokio daih 
to ar apsireiškimo į dalis; synli 
zis - pabūdavojimas (lakto a 
apsireiškimo iš duotų, žinom

Kaip jis ir svajojo, duris ati
darė Marė.

Ir tu rusas ir aš rusas... 
murmėjo jis, paduodamas Ma
rei bagažą. — • Visi mes rusai ir

pačios tėvams į 
s rašė seniams, 

kad sąžiningas mokytas mecha
nikas nenori gyventi su pasilei- 

moterim, kad tėvai kiau- 
jų dukterįs kiaulės, kad 

Švei ant jų visų spjauna... Lai
ško pabaigoj jis reikalavo, kad 
seniai atsiimtu savo (lukteri c i

kartu su ruduoju niekšu, kurio 
jis neužmiršo tik dėlto, kad ne
norėjo rankų sut('|)ti.

Išėjęs iš smuklės jis įmetė lai
šką į krasos dėžę. Iki ketvirtos 
valandos ryto jis vaikščiojo po 
miestą ir mąstė apie išlikusią 
nrlaimc. Vargšas sunvko, su-

— (lai kriminalistas? Gal 
žmogžudys? — klausia antras.
-- Vis tiek kas jis nebūtų, bet 

tokį žmogaus nubaudimą, be jo
kio teismo visgi negalima tole
ruoti. Eiva jį apginti.

—Bet tai ne žmogžudys, kuris 
yra baudžiamas.

taučių ar įvykusių dalykų; hy 
potezą — daleidimas 
jimas kas link priežasčių 
sėkmės; eksperimentas 
sioginis išbandymas 
arba spėjimo.

Pav., žmogus mato 
kad sniegas, ledas ir 
nukrinta iš debesų, 
padaro hypotezų f 
das ir vanduo yra tas pats daik
tas, tik temperatūros stovis jį 
vienokiu arba kitokiu padaro. 
;»alop, žmogus daro bandymą —- 
sušaldo vandenį ir gauna ledą 
b(‘i sniegą. Tuo budri užbaigia 
to dalyko tyrinėjimą.

Spėka, priežastis ir efektas.
Spėka vadinasi santykis tarp 

aplinkybių, kurios tūlam laike 
ir dalyki* veikia. Priežastis -...
būtinas dalykas, kuris kokį nors 
apsireiškimą sukelia. Efektas 
(pasekme) — būtina permaina,

irgo ir priėjo prie los išvados, 
id gyvenimas ----- tai likimo iro- 

[1 gyventi......visai neuž-
Jis nusprendė nebe

ini pačiai nei rudajam 
žmogui. Geriausias dalykas, ką 
jis gali padaryti --- tai nubaus
ti pačią savo geraširdyste.

“Eisiu, pasakysiu iai viską,

žinojimas 
deda iš padarymo tūlų efektų 
veikiant kūnams vieno ant kito; 
mokslo tikslas surasti santy
kius tarp daiktų, medžiagų, ap-

iškimų. Kadangi dailė api
ma pasaulio pažinojimą, lai ji 
būtinai turi lemties ant mokslo.

Prirodymas turi visuomet su
tikti su aiškiai žinomais mokslo 
bei patyrimo faktais. Prirody
mas dalinasi į fizišką, moralį ir 
maišytą. Moralis — patyrimas, 
liudijimas; maišytas - liudiji
mas, asmeninis prisižiurėjimas; 
fiziškas parodymas kokių 
nors užčiuopiamų, matomų dai-

Nežiurmt to, kad vaikinai 
nuolatos stato įvairius klausi
mus merginoms, - - kažin kodėl 
merginos tyli. Tyli kaip van- 

Del-

l<oks kasininkas, geležinkelio 
darbininkas, armijos kontrakto- 

galiunas, advoka- 
jantis reiki k to rius, 
geradarys?... Bet 

vis tiek, kas jis nebūtų, eiva jam 
gelbėt i!

[alvojo jis, eidamas namo:
• paskui atimsiu sau gyvastį... 
'egul buna laiminga su savo 
uduoju, o aš jiems nekliudy-

tik kojų apačios. Ant 
vos knarkė milžiniško 
ras. Jis turėjo rudus

rasti tam tikras taisykles, kurių 
prisilaikant butų galima grei
čiau prie tiesos prieiti kokiam 
nors svarstyme, protavime. 
Tas davė pradžią logikai mo
kslui apie mąstymo svarstymo 
bei protavimo taisykles. Logi
kos levu skaitoma garsusis pa
saulio galvočius zVristoteles.

Tyrinėjimas arba j ieškojimas 
priežasčių bei jų veikimo yra 
svarbiausia protavimo ypatybė, 
kuri ’ .įrodo skirtumą tarp žmo
gaus ir gyvūnų. Pamatiniai 
gamtos įstatai yra vienoki pas 
žmones ir gyvūnus ir vienokiai

kiais, su kuriais negalima butų 
susikalbėti. Bet daleiskime, 
kad vaikinai yra “egoistai.” Ar 
tas suteikia teises merginoms 
tylėti? Man rixlos, ne. Mergi
nos turėtų pasistengti prašalin
ti iš vaikinų tą nelemtą “egoiz
mą.” Bet jos to netik nedaro, 
bet, atpenč, nekurios sako, kad 
ir nedarysiančios. Argi jus, se
sutės, tylėjimu norit susilaukti 
rojaus ant žemės? Ar jus nori
te, kad vaikinai su kendėmis 
pradėtų vylioti į “Janu. Sk.”? 
Klystate jeigu taip manote.

Drg. St. Narkis sako, kad ne
lemtos kritikos išvaikė mergi
nas. Jeigu teisybe, ka sako ii.

tas mechanikas, kuriam Funk ir 
Ko. moka metams 750 rublių, 
vedė ją ! Prieš apsi vešiau t ji bu
vo niekis, vaikščiojo supliušku- 
siuose rūbuose, kaip paprasta 
tarnaitė. Ačiū jam, ji dabar tu
ri skrybėlę ir pirštinaites.... net 
pats FTmk ir Ko. kreipiasi į ją 
ant “tamsta”...

Ir jis manė: kaip klastingos ir 
neištikimos yra moters! Nala- 
ša nudavė, kad ji baisiai myli 
Ivaną Karličų. Laiškai degdavo

Kada buvo 
kalbama apii 
neištikimybe, 
“liuksus”, ta 
rai.< Bet kai] 
čių, kad reikalingi ir kiloki klau
simai, neprošalį butų ir vertimė- 
liai, tuoj ir dingo merginos iš 
“Jalui. Sk.” Dingo, kaip lik po 
lo, kada tilpo straipsniai “J. Sk.” 
apie užsienio jaunimą. Taigi 
aišku: vaikinai į vieną savaitę

Rengiamas L.S.S. 234-tos ir 4-tos KUOPŲ, įvyks

Subatoįe, Kovos-March 17, 1917
PULASKI HALL, 1715 So. Ashland Avenue, Chicago, Ill.

Inžanga: perkant tikietus išanksto — 25c., prie durių — po 35 c. Pradžia 7:30 v

Tūli žmonės, pasakysiu, iš pri
gimties geriau, sveikiau protau
ja, negu dauguma, šitą galima 
pastebėti kokiam nors susirin
kime kuomet iškįla sunkesnis 
klausimas. Tūli asmens tuoj

Revoliucioniškiausiai užsimaskavę gaus puikiausias dovanas. KOMITETAS.
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nuo sąžines graužimo.
Visą savo turtą aš palik 

siu jai, taip! murmėjo jis 
artindamos |>rie savo namų. --

ko pati. .... Ko tu taip
Išbadysi įnamius!

O, rudasis niekšas!
Sakau gi tau, nešaul 

sisprogo ir
--Nenoriu aš gulėti su ruduo

ju vienoj lovoj! Sudiev!
Ar tu iš proto išsikraus

tei! - supyko pati. - Juk pas 
mus gyvena įnamiai! Tame 
kambaryj, kur mudu miegoda- 
vom, dabar gyvena sliesorius su 
savo pačia !

A... a ? Kokis sliesorius?
Nugi rudasis sliesorius su 

pačia. Jie moka keturis rub
lius į mėnesį... Nerėkauk, iš- 
budysi!

\rokietis išvertė akis ir ilgai 
žiurėjo į savo pačią; paskui pa
kreipė galvą ir išlengva sušvil-



NAU J I E N O S, Chicago, III. Pėtnyčia, Kovo 2, 1917.
škus ryšius su Vokietija. O 
ištaroj i visai nenusigando. Ji 
d nemano atšaukti blokados, 
»t ir toliau skandinti laivus 
aukiančius su ginklais ir amu-

Kapitalistas II: T urim rupiu-
Bs, kad ir šia šalį įvėlus i ka-

Kapitalistas IV: Kaip tai

Kapitalistas II: žinoma,

Juk ne mes žu-
Mes nei-

im, ale dar didesnį.
I Kapitalistas I: Alt* karė 

sra baisus dalykas. Daug ž 
įių pražūna.

• Kapitalistai II: Sakai d 
Juonių žūna.
im, ne mumis užmuš. 
Im kariauti. Prasti 
lai kariaus. Tie žus 
t jų vieloj bus. Ko 
les. O pelnų mes iš 
lėlį turėsim.
b Visi: Teisybė!... Teisybė!... 

g Kapitalistas II: Visi su vien y- 
omis spėkomis turim stengties, 

šią šalį pastūmėjus prie ka
pa su Vokietija. Tegul laikraš- 
įiai ir kalbėtojai agituoja žmo- 
iies prie karės. Tegul pabudina 
hatriotiznių tarp žmonių. Te- 
jul sukelia neapykanta prieš 
Vokietiją. O socialistus ir kitus 
kurie yra priešingi karei, tegul 
apšaukia tėvynės išdavikais, 
parsidavėliais, šnipais. Karė tu
ri būti, nes iš karės didelis pel- 
ŠaS).
į Lai gyvuoja karė!

Iš lenkų kalbos vertė
F. J. Zick.

APSIVEDIMAS IR
PERSISKYRIMAS.

hds metais Suv. Valstijose iš se
ilę porų — viena pora ėmė “di- 
vorsą.” Šitų persiskyrelių ta r-

nuošimtis ir lietuvių. Supranta
mas daiktas, tame nieko nuosta-

sugyventi santaikoj - ge- 
persiskirti,. Betgi tokis ne

:US. Pakanku menkniekio, kad 
u Ji______ »♦ rr. : *

es delei persiskyrimai ypač ir 
etojasi. Kuomet mes turime 
•kius įstatymus, mes jais iri. . -

naudojamės.
į Buna labai daug netikusių ap- 

vedimų. Gana dažnai nevedu- 
fteji kalba:“ jeigu nepasiseks ap

Tokiu

nuolatos auga. Ko gero,

•

Bia naudojasi moters. Paduo
tuose skunduose vyrai tankiau
sia kaltinami brulališkume, ap- 
leicįime, girtuokliavime ir lt.

nes, yra svarbios, bet kitos visai

būti toleruojami tokiame laip- 
|nyj, kaip jie apsireiškia musų 
dienose.
g Reikia tik sau įsivaizdinti 
iš šešių viena pora skiriasi. Bei-

sumažinti.

h viską. pairus nesusiprati
mai turi būti bendromis spėko
mis rišami. Nieko nereikia

Tuosvk
tar-

prie didžiausių konfliktų. Tuo

kaip padarius šeimy- 
enima laimingesnių.

Alex.

Iš JAUNIMO GYVENIMO.

Lietuviu Socialistų Jaunuome-

(Hiicagos pažangioji jaumio-

veikimu, nes į trumpa laika su-

nuomonei, bet a be 
Amerikos jaunimui.

visam

jos veikimas, matyli, atneš ne
mažai naudios visuomenei.

O re host ra.

kelių savaičių gyvavimo

certa, kuriame dalyvavo 
orchestrų nariai. Koncc 
vyko “Mildos” svetainėj.

išmo-

niu instrumentu solu. Vado- L A A

cuts.
Publikos atsilankė 

svetainė. Visi, regis

Ashland avė.
Lavinimus skyrius 

ko susirinkimus kas

me.

keliolika

nedėldienj

taipgi veikia. Ji jau turi suvir
simi 20 narių, kurie veikia, ren
gdami įvairius lavinimos ir pa
silinksminimo vakarus.

1819 W. 12th

- ■ Labi a u my- 
limas del jojo j® 
skonio. Cho-

koladas Ba-

bro aut
,so gar-

(į SCHULZE
X SILVtR CARE

■F GAUK TIKRA
M ' IM na Įjjįj įg ' B

Tai liek šiuom kartu iš Lie- 
viu Socialistu Jaunuomenės

St. Sekretorius.

Informacijos
Klausi mia:—

amžiaus,

kokio-nors amato pasimokinti.
Kokia šaka butų man pavart

L Sunku kas patarti, neži
nant prie ko jus labiau linkę. 
Amatu v ra visokiu. Pasiskirki-

Dll-

Polemikų mes nerišamo. Tiek c
pažymėsime*, kad Sąjungos na-

principus ir

vis tiek

priklauso.

Idaho, Kansas, Montanoj, Ne

intone ir \V Išdalies,

moters turi dar šiose 23 valsti
jose: Connecticut, Delaware,

ssachusctls, Minnesotoj, Msisi- 
ssippi, Nebraskoj, New Hainp-

isconsme.

PAJIEŠKOJIMAI.

Kar. Vincentas Bartkus Įieš
ko brolio Jono, giminių ir pažį
stamų gyvenančių Ameriko-

Tauragės valse. Dicislv. Arm. 4 
Latišk. St r. Vidzemsky Bat. 26 
Transport.

Stefanija Rakauskiene su 4 
vaikų, Minsko g. Novogrudzko 
pav., šeršauskų vai., Kalčičių 
sodž. jieško savo vyro Biamino

melais.

Antanas Gaidukas,
čių kaimo, Pompenų par., Pane
vėžio apsk., j ieško brolio Jono 
Gaiduko gyvenančio Amerikoj

mu.

turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Kovo L 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų Rprkant Scimy- 
ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Seconds ...............
Ladles ........

Oleomargiirtnsw:— 
Stalui -.•

Kepi mm ........
Kiaušiniai:—

Maišyti . . 
Purvinieji

SuriH.
Twins
Daisies

* *

sinties blaivumas

ženklas Rankos Saugumo.

B Bankos, priklausančios 
f cagos Clearing House yra 
I saugia priežiūra. Laikas

prie Chi- 
po jos at- 
nuo Liko 

bent sykį j metus, (Hearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria savo

. —40 
38—39 
34—36 
32-3372 
28—29

22—24
16—18

. .—30’/2 
29—29’/2 
2«—30 ¥2 
. 27—28 
. 26—29

24
24 %

24 %
33
24 % 

20—21

Longhorns ............
šveicariškas .... 
Ijimburger ............
Brick.......................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui) 
Vištos .....................
Viščiukai ...............
Antįs.......................
žąsįs .......................

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ....................... 18y2—19
Antįs ................ . 18—22
Žųsįs ............... ................ 15—19

Veršiena:— 
50—60 svarų, svarui ..13%—14 
60—80 svarų n
90—100 svarų ” 
140—145 sv.; kaul.

Jautiena No.l No.2 No.3 
Bibs (svarui) .18% .18 .11%
Loins .28 .22 .13%
Bounds .14 .13% .11%
Chucks .13 .12% .11
Plates .12 .11% .9%

Kiauliena, už 100 sv.:— 
20—40 svarų ......... $12.50—14.50
40—60 svarų..............12.50—13.50
60—100 svarų ...... 11.00—12.00

Bulves, bušelis...................2.50—2.70
Saldžiosios, statinė .... 5.00—6.00

Daržoves:—
Barščiai, statinė ..........  2.50—6.00
Kopusiai ,did. gurb. .. 3.50—3.75 
Morkos, statinė .......... 3.50—5.00
Kalafiorai, dėže .......... 1.25—1.50
Salierai, pintinė ........... 2.00—4.50
Agurkai, dėže..................75—3.25
Salotos, galv., gurbas.. 3.00—5.00 
Cibuliai, 100 svarų .. 10.50—11.00 
žal. pipirai, pintinė .. 5.00—7.00 
Ridikėliai, tuz. rišulių .. .25—.60 
špinatai, statinė ............. 6.00—9.00

3.00—4.50 
5.00—6.00

30

. —20 
16—18% 
18—18% 
21—23 
16—18

14%—15
15 %—16

Grieščiai, statinė ..
Vaisiai, žali:—

Obuoliai, statinė .......... 3.00—6.50
-Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—-3.50 
Apelsinai, dėžės ........ i 2.50—3.25
Citrinai, dėžė ........ 3.25—4.00 
Ananasai, gurbas ........... 3.00 4.50

.25—.45žemuoges, kvorta .
Cukrus, už 100 sv.:—

Pjaustytas, II and E.................... 9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90
Burokų, smulkus  ........... 7.70

Vasarių kviečių— 
Special brand . 

Patents ........
9.80
8.70
8.40

Prastosios rųšics...........5.75—6.00
žiemkenčių kviečių— k

Patents ,
Standard

Second clears
Ruginiai—

8.40

7.50—7.75

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

Gyvulių turgus

benta šiaip: galvijų ca. 5,500; avių 
—-10,000; veršių — 1,800; kiaulių — 
24,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parinktieji.. 10,000—12.75 
Kiek menkesni .......... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.35
Sotckers and Feeders .. 7.00—8.35 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.00 
Karvės, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ............................ 6.75—9.00

Kiaulės:
Sunkios (250-400 sv.) 13.20—13.50 
Vidui. 200—250 .... 13.15—13.50 

13.00—13.30 
10.50—1L50Paršai, geri

Avjs:
Mitules ....
Senes, geros
Avinai, geri
Erai.............

Kernai
Kviečiai ..
Rugiai ...
Miežiai ...
Avižos ....

n

Tai yra viena pui- J 
kiaušių lietuvių ( 
kalba išleistų kny į 
gų tiek turinio j 
tiek technikos - 
žvilgsniu. Kada- J 
ngi Lietuvių dar- ( 
bininkų literatu- j 
ra vis dar netur- j 
tinga, tai pasiro- ! 
dymą šito stambe J 
snio veikalo, kur | 

paprasčiausia, į 
kiekvienam su- j 
prantama kalba 5 
išdėstoma sočia- j 

lizmo mokslas, ! 
kiekvienas mąs- ( 
tąs darbininkas i 
sutiks didžiausiu į 
pasigėrėjimu. į

si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygos 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos ver-

it.90—13.75
9.00—12.00 

11.00—12.50 
13.00—14.50

1.01—1.02%
1.43—1,83%

. 1.08—1.27

.. 58—59%

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-

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

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir + 
jų nusamdytieji agitatoriai besistengdami trukdyti f 
socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasi- | 
manę visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi 1 
žmonės, kur irgi nepažįsta gerai socializmo mokslo, I 
dažnai tiems kunigų pliauškimams intiki. Kas per- t 
skaitys šitą knygą, pažins kas ištikrųjų yra socializ- | 
mas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti + 
.rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu- f 
rėš bematant savo burną užčiaupti. |

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbiniu- į 
kas neturėtų apsieiti be ši 's knygos. j

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

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

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

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.
•“NAUJIENOS”

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

tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, tas 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirČiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prie* 
žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banka 

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

The American State Bank priklau
so prie Chicagos (Hearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi jos 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metų išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yra 
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 I^enkik* 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,000.0*.

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

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

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

Vyrišku Drapaną Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamal
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $35, dabar 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0* 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

8. GORDON
1415 S. Halsted SU Chlauro. 111

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

Moters ar merginos, ar vedę ar 
naVicnios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stockyardij 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma i S 
minutes. * i

Paskola ant rakandų — į 2 va- r 
landas. >

Mes taipgi suteikiame paskolą ! 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pali-; 
šių ii' 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- i 
manymu, patirti, kad mes patvir- r 
tinime musų pranešimus. 3 

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

MOKYKJS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomą* 
kiekvienam, kurs išsimokins* 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankumo. Už 
išmokiname jus sint visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA*
— ...... .......' r ..........t.... . .... f hiiWuiMI

RuimM V0Z-904 National BMfe, 
yy 8o. l^a Bali* 8L, Ohicjųro, III.

'Jei Centra) 6»90-4t»l. Atdarai Vtar- 
ninko, katvartro ir rabato* vakarai* mm 
6 iki 8 va), vakar*, po rromarta i 
IBI* MILWAUKU 1VB, (JAW**. BU 

Ta). HimUlit FT.



Pėtnyčia, Kovo 2, 1917.

PackingCo
ČIA JIS ARTINAS 4737 Ashland Avenue
Paneli., Kovo 5 diena

Newark

pasturgalio svaras

Pienu penėto veršio

aprašymą

KLEIN BROS Sirloin steakasNative
Avė svaras

$1.00 NativeNaujienų agentai svaras

svaras
Native
svaras

Ave

Pittsburgh, Pa

APTIEKA

Šviežia žuvis gavėnei už žemiausias kainas.

Telefonas Canal 1717

Akušerka Kewanee, Ill
Stampos. Jūsų yra proga

JONIKAITIS

DARBAS KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Ill
Chicago, IllinoisAnglai oficieriai 

Ikanuolių šoviniai

Kulpmont, Pa.
Pittsburgh, Pa

Sausi sūdyti šonkauliai 
4 svarai už

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

akušerka 
iręs t uotą 

Marie

Čverti's pasturgalio jau 
no ėruko svaras

Išpardavimas 
Dirbtuvės Liekanų

£ TELEPHONE YARDS 2721 X

1917 BY AMERICAN PRESS ASSOCIATION Į

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

)u apsiginklavusiu 
atėmė $32 iš Win 

907 S. Hermitage avė

Mes suteiksime Jums kokybės 
patarnavimą. Žemos kainos ir Fish 
Stampos arba Star Stampos, New City

W. Petraitis, 
210 W. Wash

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

Didesnė 
lai lietuviai

Vienas Streikininką

AMERICAN 1N S U L A T EI) 
WIRE AND CABLE KOM
PANIJOS DARBININKAI 

SUSTREIKAVO.

MICIGAN VALSTIJOJ: 
Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 

452 W. Leonard St
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 

Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 
Box 131

PRADINIŲ MOKYKLŲ VAI
KAMS ŽADAMA UŽDRAUSTI 
' LA N K Y TI KRUTA M UOS II IS 

PAVEIKSLUS.

ŠIAURINĖJ MIESTO DALY! 
SPROGO BOMBA.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

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

vakar sus 
Insulated Wi 
pan i jos darbininkai. Viso strei 
kuoja apie 100 darbininkų: 4( 
vyrų ir apie 60 moterų. Beika 
laujama pakėlimo mokestiei 
$1.50 į savaitę.

Nežiūrint pakilimo kainų ant mėsos mes iki 
šiol užlaikome kaip galima žemiausias kainas už 
gerą mėsą. Mes norime, kad jus pamėgintumėte 
musų marketą nors vieną sykį. Mes žinome, kad 
jus busite nuolatinis musų kostumierius, jeigu 
jus pamėginsite. Kam mokėti daugiau už mėsą, 
kuomet musu kainos vra žemiausios.

Chicago Heights, Ill 

Spring Valley, Ill.:

Policiniai Ernest Scholeman 
P. J. Keane, Dominick Caffera 
ta, Edw. Brady ir Michael Flan 
nery paliuosuoti nuo tarnystė: 
už girtuokliavimų.

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

Jus visi žinote, ką t 
reiškia

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Benas Rusas Gydytojas tr Chirarga*.
Specialistas Moteriikų. Vyriikų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambarys SIX. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilrytoj 

1:80 iki 8 ir 7:88 iki t vakare.

m Kruager ir Carl Ster- 
reštuoti, reikalaujant jos 
Kari Kruegcriui. Helen 

čgo nuo vyro ir gy- 
1 Sterling.

•f 3337 So. Morgan St., Chicago 
g Kerti 88-čio PL ir Morgan St

Dr. Clarence Mercereau, 4954 
Milwaukee avc., Kaltinamas pa 
darvme nelegaliuos operacijos

t WSM0 a 
Dieuhm »• Mf)K VKIA 
Vakarinė! IvlVl I*1ZY

Cla gali iSmoktl Anglų kalbos nuo pradine* 
Ugi augSCiausiat taipgi Lietuvių, Vokiečių 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos,, Geografijos, Pclit 16 
Ekonomijos, Knygvedystčs.DailiaraAčio, Lai 
Skų rašyiho, Prekybos teisių ir lt. Čia gal) 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI

3106 So.Halsted St..Cliicjgp

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje: Į-

Kurie užžiuri platinimų “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais. 

CHICAGO. ILL.
18-tos gatves Skyrius: P. Misiūnas, 

“Naujienose”, 1810 S. Ilalsted St 
North Side Skyrius: P. Pučkorius, 

1579 Milwaukee Avc., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3231 S. Ilalsted St.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avc.
Brighton Park:

M. D. Scefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avc. 
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av. 
F. Sandauga, 5418 S. Princeton av. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

Helen Dougdale, 
749 W. North avc 
Kaltinama sąryšyj su 
Benzing mirtimi, kuri numirė 
nuo neteisėtos operacijos.

Chas. Scollay, A. P. Hill ir 
rank Leonard kaltinami apl
iesime American Express Co.

Butnisnu receptu* nu didžinuala atydn, 
Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvon ar 
Amerikon daktarų. Tai vienatini lie

tuviška aptieka Bontone ir Masnachu- 
netta valntijoj. Gyduolių galit gaut ko
kiom tik pasaulyj yra vartojamon. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių
siu per exprenu.

K. Sidlauskis
Aptlekoriun ir navininkas

SOUTH BOSTON, MASS

Policislas Jas. E. Harris šovė 
Florence Webster, 5911 Wa- 
ish avė’., už įžeidimą.

Reikia 
J. Wi

st re i kuoja, 
as, žinoma, ir davė jam progos 
pkaltinti juos piktadryslej.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

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

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

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jys žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

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

iškirto sposą.
Kiek teisybės hune aj 

me — sunku pasakyti, 
pažymėti, kad George 
lliams

įf Mes turima didžiausius 
i ir geriausius kirpimo—
1 designing ir siuvimo sky-
U rius, kur mes suteiksim*
‘Uj praktiškų patyrimų kuo-

met jus mokysitės.
[Jy Elektra varomos maii- 

nos musu siuvimo •ky
la riuosa
tįj Jus esato uškvlečiami 

aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklų bile lai- 

vakarals ir gauti speeiališkai

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St.

West Side Skyr.: A. Ambrozeyičius, 
2337/S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kattlinds, 
4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ: 

Cicero, Ill. J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

. 2005 W. Lake St 
Springfield, III.: K. Lagunas,

1716 Matheny Ave. 
Mike Taruti,

1148 Market St. 
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas,

Box 210 
Bockdale, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, Ill.: St. Mazremas,

Barber Shop. State St 
Waukegan, Ill, J. Miloszeviče,

So. Chicago, HL: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave 

Rockford, HL: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St 

W. Pullman, Ill,: W. Pilypas, 
720 W. 120 St 

Harvey, Ill.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Ave 

I.: M. Remeika, 
1330—15th Ave 
A. Jukubauskas.

516 Cleveland St 
K. Valančiunas,

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Mikšis, 

5016 Baring Ave.
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 

3814 Deodor St. 
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston Station
Gary, Ind.: TolWton Sta.:

G. Gallagher. Hill RooseveB Str. 
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis. 
809 Park St. 

Racine, Wis.: Tony Vegela,
1029 Lach wood ave.

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ: 
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis St 
Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 

775 Bank Si 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 

286 Wallace St

ptneapos rnokyKią laryno. 
eitu laiku bus perstatyta: 

John W. Eek barto pienas, su Iii 
kurio, ketina ui a uždrausti vai 
kams lankyti krutamuosius pa 
veikslus. žinoma, kai-kurii 
krutamųją paveikslu bus gali 
ina pamatyti. J'ečiau, žadanu 
uždėti aštria cenzūra. Eckhar k l
proponuoja padaryti surašą “ne 
košernų” paveikslu. Tuos pa 
veikslus gales pamatyti lik pil

tieago Telephone Co. užmo- 
miestui $273,898. Tai 3 
nuoš. nuo visų įplauki, 
i pastarųjų šešių mėnesių 
; sutarties tiek privalo kom 
ia mokėti miestui.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA O
LIETUVIŠKA M

- k YLSTIJOJ
K npr> s,

175 Ame.s St
< p Miškinis,

35 Arthur St. 
vi Paltanavičius, 

15 Millbury St
. Puodžiūnas,

135 Ames St. 
\ Kanianauskas,

101 Oak St. 
y Stiga,

5 Arthur St. 
Uthuaniain Phar- 

Short

ku — di«nu ir
pigių kaina laike šio mėnesio.

Petr«no« daromos pagal Jųsų mierų — bll* 
stailės arba dydžio, ii bih madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KA8NICKA. principais.,

118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš Citv HaB

Suprantamas dmiklas, Sįirogi- 
mo garsas įvarė nemažai baimės 
tų namų gyventojams.

George J. Williams kaltina 
streikuojančius janitorius. Esą 
tai yra jų šposas. Visų laiką 
namai buvę dabojami, bet va
kar, ant nelaimės, sargyba pasi
traukusi ir rezultate piktadariai

Vakar 12:55 vai. nakties prie 
Elmhurst namų, Wrightwood 
nėčoli Lake View ave., sprogo 
bomba. Aplinkinių namų lan-

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

2529 Superior
Cleveland, O.: A. Valenton, 

2120 St. Clair 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:

Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 
Liberty Ave and Grant St 

los. Burauskas, 
F. Krasowski,

2809 Penn Ave.
J. Katkus, 

2204 Forbes St.
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin St
Duquesne, Pa.: K. Lidcka, 

306 Hamilton ave
Scranton, Pa.: J.fTeleysh,

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

syje Musų Mokykloje.
Muku rtiHiemn ir ypntlž- 

Vn • C y khb mokinimą, padaryn 
1ub žinovu u trumpų lai-

.mm > ii< c, Ma.s.> 
mac.v, 165 Elm St., Cor 

NėVV JERSEY VALSTIJOJ 
hzabpth. N. I.: D Bočkus,

211 First St. 
v Ytkind,

273 River St. 
v. Gavėnas,
64 Cleveland Avc.
Lukšis, 

314 Walnut St. 
: D. Pilka,

242 Wayne St.
A. Schwartzburg, 

13 W. 23rd St.
K. Steponaviče, 

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main St. 

Box
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 

P O Box 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin .
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis, 
650 W. Lombard 

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca St

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd
• OREON VALSTIJOJ: 

Portland. Ore.: Omara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskcl, 
3223 O St

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So. 32 St

žeus pradeda pulti doroje. Giu- 
da, kad užbėgus tam pikiui už 

-rrtrftphtrffn fti reiį a 1 i n ga uždėti 
aštrią cenzūrą abi kintamųjų 
paveikslų.

i*. ’-v-':



ROCKFORD, ILLPranešimai

ENGLEWOOD

ARBATACOCOA

38th

*2n*1101

Pajieškojimai

ROCKFORD, ILI

DYKAI

Telephone Yardi MIX

Ur, V/. YUSZK8EWICZ

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Reikalavimai

Pardavimui

AKINIŲ

DAKTARAS
Specialistas i

1171
2054 
1045 
1510
2880

American *, icKool 
oi LenjruafM

1544 
1886 
2612 
1217
1882 
1818

G*rHkww* 
iankes, «u)y- 
tinx tu Vent 
tokia, *'*

WEST SIDB
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison BL
W. Mfcdhon St.

2 flat ii medinis namas, 6 ir 6 ka 
inkarini, 
gatves, 
nesj. 
Lengvas 
pinigais.

Pri lm niau
ria, Ovarau
luota, vertės 

Oo parsidu*

RYŽIAI
Gerlaueiot 

rųši**, 10c ve 
•tė», par*i- 
luoda ui . .

Chicago y

K po pietų, Y—S va 
1 po pietų.

Pamatyk šiuos bargenus: $300 į- 
mokėt ir $20 i mėnesį nupirksi f 
kambarių narnėti; augštas beizmen- 
tas, vištų tvartas užpakalyje. $1600

Dr.M.Stupnicki
310> So. Morgan SL, Chicago. 
VALANDOS: nuo » iki 11 11- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakar®.

> Mykolo Tananevičiaus depo- 
altorių susirinkimas įvyks kovo 
3d., 7:30 vaL vakare, čemaus- 
JKb svetainėj, 1900 Union avė.

K. Jomantas.

to ir mokyklos.
Mes tveriame čia naują

Pradžia S vai. vai 
Bus renkama 

liautiems metams

L. Kasper,
3117 So. Wentworth avė. Chicago

Lietuvių bučernių darbininkų 
ant Bridgeporto susirinkimas į- 
wyks vasario 4 d., 2 vai. |mi pie- 
tti. F. Dalkaus svetainei, 3,‘k)l S.

SANBORN COMPANY, 
c-o Lithuanian Colony direc 

Eagle River, Wis.

PINIGAI GERIAU REAL ESTATE 
NEGU BANKE.

$300 įmoket ir $15 kas mėnesį nu
pirksi nameli ir 2 lotu; ištaisytos 
gatves. Kaina $1950 arba $1900 gry
nais pinigais.

W1SSIG, 
seno krsjaus

REIKALAUJU kriaučių ir'mergi
nų finišerkų prie moteriško darbo 
Darbas ant visados. Mokestis ge-

•i’ **■
ĮSIGYK musų nuosavybių su- A

J rašą del pirkliavimo. į
V McDonnell, S

PARDAVĖJAI!
Reikalaujama 10 gerų vy

rų pardavinėti lotus lietu
viams.

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

Taipgi Chronišką Ligi 
Ofiso valandos: 

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

Telephone Yards 087

Dl J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnozn ir Gydymą* 
SpeclaliSka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandoncta modemo slanhm Ilgom
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros gtv.

, gerame stovyje, ištaisytos 
Pasirandavoja už $27 j me- 

Galima nupirkti už $2200. 
išmokėjimas arba grynais

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

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

Chicago. 111.

PRANEŠIMAI 
ŽMOGŽUDŽIŲ” l < 

DOMAI.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halstcd St., Chicago, Ii!

PARSIDUODA galiūnas geromis 
sąlygojus. Prieš McCormick dirb
tuvei, 2558 Blue Island Ave. Chicago

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns. Darbas ant visados. Atsišauki
te kuogreičiausia.

Louis Trupas, 
1655 Wabansia Ave., Chicago, Ill

Ofisą* Ir Gyvenimu:
3600 S. Halsted St., kamp 36 st
Ofisas atdaras iki 16 vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Nuosavy bes 
Išsivystimas

REIK/M^AUJU gerų kriaučių prie 
moteriškų drabužių. Greitu laiku 
atsišaukite. Gera mokestis.

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

Nuo 10—12 vietų, ir 
Telephone Canal 8110 
3412 S. Halstcd st 
9 ryto, tiktai.

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

L* II. L*. Dr-Stes ZV kiio|M)S su
sirinkimas įvyks kovo 5 d., S vai 
Wftkaro. Vieta 302 E. Stati

TURIU paaukauti $iun -seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra* 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų; $225 vietrolų ir rekordai

Morgan St.
Draugai, malonėkite visi at

vykti. Bus svarstomas klausi- 
mas kas link prisidėjimo prie 
American Federation of Labor.

J P. G. Kussas, Bašt.

PARDUODU pigiai lotų, 26x125 
kampinis, geroje vietoje ant Rock
well and Archer avė. Pardavimo 
priežastis —■ išvažiuoju į kitų mie
stų. Atsišaukite greitai.

Joc Jcnčius, 
912 W. 181h Place. Chicago, 111.

Paiieškau Jono ir Antano Jankau
skų iš Kauno gub. ir pavieto, Jos
vainių parapijos, Karūnavo kaimo. 
Turiu svarbų reikalų. Malonėkite 
atsišaukti. Antanas Jankatiskis, 
103 S. River St., Batavia, Ill.

NAUJIENOS,'. Chicago, Ill

PARSIDUODA kriaučii.i krautu- 
ve, taipgi ir valymo ir prosijimo 
vieta. Atsišaukite j “Naujienų” o-

tos kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyeioj, kovo 2 d., 
7:30 vai. vakaro, Vasiliausko 
svetainėje, 8132 Vincennes avė.

Malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes turimi' daug svarbių 
reikalu. Hast. Petkunas.

W. Chicajro Jkv. 
Blu* I*lau4 Av. 
W. Norhfc Av.
S. 8L
S. Ui-
W. *^tb 8t.

EXTRA
Parsiduoda “Jewel storas” ne

toli nuo Chicagos, puikioje, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Priežastis pa
rdavimo — savininkas turi apleist 
minėtų vietų del tūlų priežasčių. 
Informacijų klauskite pas:

M. Petrauskų, 
“Naujienos”, 1840 S. Halsted St.

Propagandos mokykla neužil- 
gio užsidarys. Bet pirm to dar 
reikia jai pereiti kaikurie labai 
svarbus dalykai. Kultūros isto-

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

Ši yra jūsų gyvenimo pro
ga. Mes turime nuosavios 
žemės 60,000 akrų. Jus gali-

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. .Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

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

REIKALINGAS džianitorius, ge
rai nusimanąs apie boilerius ir yra 
dirbės prie lietuviškos-rusiškos pir
ties ,ir kad kalbėtų lietuviškai, ru
siškai ir nors kiek suprastų angliš
kai. Darbas pastovus, gera mokes
tis. Atsišaukite laišku j “Naujienų” 
Ofisų No 7.

PARSIDUODA pigiai grosernė 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite 

Joe Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, 11

Tau skauda akys,
skaitant raides susibėga | krūvą., 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akiy,

tau skauda akys skaitant »rb» vlsvaaL laakarl K 
.reikalingas akini*.

Duokito apžiūrėti .tavo akis specialist ui akių, kuris tini II mat 
tyrimo Sv. Vailekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jysy a) 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
/Vido jx*:cin li*t
LilMYKlT MANO UŽRAKA

11*01 BOLTIU 7XVO.
Kampas 18-toa gatves Ant Platt’s AptiekoB
Valandos: nuo 9 ryto iki k va. Nedaliomis nuo 9 rut( 

Tel. Canal 5335.

Bi'JK ALAI J U pusininkės i gerų 
bizni — merginos arba našlės bevai
kės su $200. Atsišaukite laišku j 
Naujienų Ofisų No 4.

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
BpecialiatMN Moteriikg, Vyriikf, Vaik« 

ir vi8g chroniikg li*q.
Valandos: 10—11 ryto, 4 
karą. Nadeliomia 10 

3354 S. Halsted St. aril 34 St. Chicago

PARSIDUODA pigiai 3 kėdžių 
barzdaskutykla ir namų rakandai. 
Apleidžiu miestų. Gera vieta lie- 
tuviui barzdaskučiui. Atsišaukite į

James J. Barry, 
Barber Supply Co.,

431 So. Dearborn St., Chicago, 111

inkus
del kitokiu in tell gen-

Gyvenimas styrnu 
s vanduo ir elektros

PABS1DUODA saliunas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyvento] vietoj prie 
didelių dirbtuvių. Nedėliomis at
daras. Laisnis $500 i metus; moka
ma per 3 sykius. Atsišaukite šiuo 
adresu: E. L., 15609 So. HaL
sted St., Phoenix-Harvey, 111.

GYDO VISAS LIGAS VYRU ]R MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENČJUSIOS 1H NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, f'i-ux iiy. inkstų ir pūsles, uŽnuouijiinfj kraujo, tMJee, 
ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, i 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus i&gydyti 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-te. gat

PA BSIB A N DA\’( )J A puikus 6 rui 
nui fintas, parankus del daktaro ar 
ha advokato ii 
tisku familijų 
šildomas, šiltė

Phone: Yards 411Y

Dr. A.R. Blumenthal

REIKALINGAS 14 ar 16 mėtų vai 
kinas pagelbėti automObiliaus (Irai 
vėrini išvežioti duonų.

New Process Bakerv.
919 W. 34th St. Chicago

Phone Drover 1018

LIETU VISKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Km turi skaudančias arba silpnas akis, fei 
galvos skaudėjimą, atsilankykita pas NUriM

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki f vakar*, 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pi«G(.

Valandos: 13 po pietų ; 7- -9 vak

SPAUSTUVĖ.
Yra užtektinai lietuviško ir lenkiš
ko darbo. Žmogui gerai suprantan
čiam ši darbų .yra puiki proga pi
giai nusipirkti gerų spaustuvę. Sa
vininkas užsideda kitą bizni ir turi 
parduoti labai trumpu laiku. Pla
tesnių žinių, malonėkile atsišaukti 

škai ar per laišką.
Waitehes and Co.,

West 47th SI., Chicago, III.

Tel. Drover 7842

Dr.. C. Z. V eželis
IIIIUVYS DEN1ISTA

T>)»nrto>: nwo jyto Ibi V
Ncd&Liomii sntaricMb 

4712 So- Ashland Awt< 
erti 47-toi ffatvfte,

NOHTB »10B 
<11 W. DivisW* 
IX’ W. Norik Av,

Lincole Av, 
1/4.4 I.iocoIb Av, 
Bill N. Clark

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

Kirby,
3218 Wallace St., Chicago, Ill. 

Phone Drover 8443

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2 5 po pietų; 6—9 vakare^ 

GYVENiyt AS: 3341 So. Union Ave 
’Jei. Yards 587.

8(JRKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SL. Chicago, Ill.

22 akerių geros žemes Poultry ir 
Truck farma, 2 florų, 6 ruimų stu- 
ba ant akmens fundamento, skiepus, 
vanduo kuknioje, barnė, svirnas, 2 
vištų tvartai, 52x14 pėdų; visi bu- 
dinkai nauji. Vandens pumpa, vi
štų yardas, vėjinis malūnas, inkubu- 
ratoriai ir “brooder” del 1,200 vištų, 
visi įrankiai; 2 jauni arkliai, 1 pil
nos veislės Jersey karvė, 75 vištos, 
dedančios. kiaušinius ištisų metų; 8 
žąsis. 80 mylių nuo Chicagos tiktai. 
Mokykla skersai gatvės. Gali eiti 
ir gyventi be jokio pridėjimp dau
giau pinigų, nes viskas yra įrengta.

Kita 100 akrų farma irgi neperto- 
li nuo Chicagos, su gyvuliais, maši
nomis ir padargais, puikios trobos, 
juodžemis^—derlingiausia ūkini že
me, duodanti gražių vaisių maistui 
ir sėklai. Paltįs lašinių — pakaks 
iki ateinančio sezono, — valgyk kiek 
širdis valiojo, o ko pats nesuvalgysi 
parduok. Farma parsiduoda pigiai, 
ant lengvų išmokėjimų. Gera prie
žastis pardavimo. Gal sutiktume iš
mainyti ant namo. Del platesnių 
informacijų kreipkitės pas:

CHAS URN1CH,
154 W. Randolph St., (’hieago, III.

Dram. Gied. l)r-jos *’Kank 
lės” lavinimus susirinkimas iL 
vyks panedėiyj, kovo o d.., S \ al 
vakaro, Montegue House svotai 

liskusijos temoj ”Ka 
ikia įminti tėvynę." 

Visi kviečiami atsilankvti.

t Dr. A. I. EPSTEIM1

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvoif akuudėjlmi
Jeigu nuolatos Tau KŠaros krintu Ii 
Jeigu 
Jeigu

x Jeigu
Jeigu 
Jeigu

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

Chas. Jokubauski,
332!) So. Morgan St., (’.hieago, lik

Paiieškau pusseserės Valerijos Pa- 
teckaitės, iš Kauno g., Panevėžio pa
sieto, Vabalninku par., Daunoriu 
kaimo. Du metai algai gyveno Chi 
eago, III. Meldžiu atsišaukti Šiuo 
adresu: Mikolas Amhrazas,
16!H> S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALAl'JAMA 2-jų patyrusių 
pardavėjų merginų j “dry goods” ir 
covers kų sankrovą. Gera mokestis 
ir pastovus darbas.

Bach Dept. Store. 
3641-13-45 So. Halsted St., (’hieago.

PARSIDUODA moderniška “ais- 
krymo”, saldainių, cigarų, tabako, 
smulkmenų ir valgomųjų daiktų 
krautuvę. Keturi dideli kambariai 
už krautuvės. , Pigi randa. Paran
kioj vietoj. Priežastis pardavimo—■ 
ėjimas iš vertelgystės.

Sylvia’s Candy Shop, 
3764 S. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDl’ODA 6005 Lafayette ave. 
2-ju flatu 5 ir 6 kambarių nam’as su 
maudyne, gazu ir barne užpakalyj. 
Paranki vieta—prie 3-jų gatvių ka
rų. Klevai oris ir gatvekariai. Visa 
suma mokamos ramios virš 12 proc. 
aid kainos mokamos cash. Savinin
kas po' šiuo numeriu:
6007 Lafavelte Ave.. (’hieago.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svarbiu 
reikalu, f

O. Užubaliutė, Raštininke.

,atikite čia tr 
i«<-tų ir iAgyd*

vnkare. Nttlčlioniis iki 12
viršuj Banko*. T«L Canal SStt

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas,

Valandos; 8

80UTB 8ID» 
19B2 W«ntworU» 
1427 B. Haleted 
4729 & A*bl*»4

S
PIRK SAU vhsjrb Plumbavoji- f 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainasv Mes parduosi- i 
me visiems > 4

LEVINTHAt PLUMBING f
♦ SUPPLY CO., 1
Y 1637 W. Division st., Chicago. ?
4 Cor. Marshfield Ave. ♦J Kalbama lietuviškai į

sijos Kursui paskirta dar pen
kios lekcijos apie nuosavybes 

’eplėtojimgsi. Jas skaitys moki
niais Labai svarbu, kad visi nio- 
Icitiiai atsilankytu i visas šitas 
lekcijas. Taigi neužmirškite, 
kad lėkcijos bus šios petnyčios 
vakare (Basbinskio svetainėje).

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

kirnas įvyks pelnyčio j, kovo 2 d. 
7:30 vai. vakaro. Vieta — 302 
E. State si.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti susirinkiman, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Org. SL Klastauckas.

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės, 
Antano ir Varonės Virvičių, Kauno 
gub., Baisogalos parap., Muniunų 
schIos. Gyveno Virginia. Minn., 222 
Mangolia St. Taipgi puji<‘škau pažį
stamos Zofijos Kavalevskos iš Lie- 
Įiojaus; 6 metai kaip Amerikoje, gy
vena Chieagoje. Meldžiu atsišaukti.

Kazim i ra Teišerska,
! I‘2i) So. Sangamon St., (’.hieago, III.

(■MUBARGAu^--f>raa<thl ckeiMan*
WM eteokestie*. Pr*n«4lm*i t»««i tart bot 
{■Mhrcdami U rakar*. I«ur«lhi arba teWimcv 

t* pačio die a*, kada tpaoadka&maa 
Otaaraitža. aaberali but Miti. — *Naajte«i<"

Prirenka vhiems tinkamu* akiniu*, araaaali 
nuaja ir patarimu* duoda lykai.
784-88 Milwaukee Ava^ arti Cbica<* Ava.
Juboa. VALANDOS’ Nuo 9 išryto Dd vakx

_  »• Nadtliomia nuo t išryto iki 1 M *de4hh 
T«L Hay market 2444.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščias
l<uo,net pranyksta re-

Mes vartojame page- 
rinLą Ophthalmometer 
Y’patinga doma atkrei-

< " piama į vaikus.
Valandom: Nuo 9 ryto iki 9 vakara; ia«48U®* 
niw nuo 10 iki 12 dian*.

4449 0. ASHLAND AVW.. Ecampaa 47 Nl.

Reikalauja darbininką.
Valstijos nemokamas Darbo Biurą* 

reikalauja daug darbininkų 
Chieagoje ir kitur.

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

30 tapytojų
2 dekoralor i p (uiiijistu)

I molderių
I gelezii's dirbtuvėj

3 prie karų taisymo
3 prie Gordon fyderio
I dažu dirbtuvėj
1 stiklo dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
Ivairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
rna moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbai, plovėjų, skalbėju ir k.

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

ISVIESTAS
Geriausio* 

unetonos, ge- - n 
repui*, nėjo /I Jfl 
įur ju* K*-M,wL 
it gauti ..

Dr. G. M. Glaser I
Praktikuoja 25 metai. U

Gyvenimas ir OfimiH M
3149 S. Morgan St, kertė 82 at. n 

Chicago, Ill.
Specialistas ant w

“žmogžudžių” repel ii 
vyks petnyčioj, kovo 2 i 
vai. vakaro “.Aušros" svi 
3001 So. Halsted st.

Dainų rt'peticija įvyl 
verge, kovo 1 d., 8 vai. \ 
taipgi “Aušros” svetainėj

Komisijos narys J. Juknius

REIKALINGA mergina i ofisą 
Geisliun, kad mokėtų šiek-tiek ant 
typev. riterio rašyt.

J. Sinkus and (’o..
3151 S. Halstcd St. Chicago

1840 So. Halsted St
PARSIDUODA restoranas, gerai 

išdirbtas, lietuviu ir svetimtaučių 
apgyvento] vietoj.

Pasinaudokite šia proga! Veikite 
tuojaus. 1619 S. Halstcd St. Chicago

Telephone Drover 8693

Dr. A. A. ROTH Dr. Ramser
AKIŲ 8PKCIAU8TAB

Laikrodininko 3 benčiai ir visokių 
“treis” šowkeisų.

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

PARSIDUODA namas su groser 
ne, viela del bučernės, arti lietuviš
kos bažnyčios ir bulvaro, medinis 
namas, 3 mėnesiai kaip statytas, 
gazas, 
aukštas 
siduoda 
sandėlis groserio

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klasosi
KORESFONDBNCIJINIB SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokt* 
ANGLIŠKAI labai greitai tavo namuose iŠ lekcijų »utai*jrt< 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paranaus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kall>os, bet neturi progo* lan- 
kyties i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, eivtn* 
iiame grašiai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAL Raiyk laišką tuojaus; indėk dvi markes priaiuntimui 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS.*— Tiems, kurie gali pribūti 1 mu»ų m*. 
kyklą ypatifekai, turime dienines ir vakarines klosas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del j>radiiamok*lii 
greitam iAmekinhnui Anglų kalbos. Daugiau •uprantanti*®** 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viską* aiškina m* Lietuviškai
JDvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Cbicaga, U.

PARSIDUODA saliunas, šventadie 
niais atdaras. Biznis gerai išdirb 
tas. Vieta lietuvių apgyventa. Par 
davimo priežastis — savininkas ser 
ga. Gera proga lietuviui įsigyti bi 
znį. Atsišaukite šiuo adresu: 
318 E. l llh St., Chicago Heights, Ill

bulvaro, 
3 menesiai kaip 
leklra ir maudyne 
cemento beizmentas. Par- 

už grynus pinigus. Didelis 
Kaina 6500 dol. 

už viską, $4,000 grynais pinigais, o 
$2500 morigačiais. Parduodu todėl, 
kad nemoku lietuviškai. Atsišauki
te: P. Węgelcwski,
4500 Tai man Ave., Chicago.

PARSIDUODA pigiai labai geras,
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