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KARE KAREIGLAMS

teismas

Vokiečiai apleidžia Suv. Vaisi
Austrijoje siaučia badas

Iš Darbo Lauko

klausima

sukelt

$32,000 Už RANKĄ

as buvo 
nes labo.”

WILSONAS APGINK
LUOS PIRKLYBINIUS
ŠIOS ŠALIES LAIVUS.

Žirninei 

socialist

PRIĖMĖ PRIVERSTINO 
KAREIVIAVIMO BILIŲ.

2,500 rubsiuvių mes darbą, 
jėFštoiŪy toj a i atsi s aky s 
išpildyt ją reikalavimus.

BALTIMORĖS RUBSIU 
VIU REIKALAVIMAI.

000,000 
nuo to

SUGRAŽINO A
UŽGRĖBTĄ I

NEW YORKO SOCIALISTAI 
NUTARĖ KUOAŠTRIAUSIAI 

KOVOTI PRIEri KARĘ.

GIMDYMO APRIBOJIMO 
SKELBĖJA PALIUOSUOTA

Vokiečių
Indijoj revoliuciją nuėjo 
niekais — sako New Yor 
ko policija.

Utahos legislatura priėmė 
priverstino kareiviamimo 
bilių. Kiekvienas tos val
stijos pilietis amžiuje nuo 
18 iki 45 bus verčiamas at
likt karinės tarnybos par
eigas.

šalies teismas 
prendj, kad užgrobta,sai an
glų laivas Appamįkurj savu 
laiku pagavo vokiečių krui- 
zeris ir atvežė Stiv. Valsti
jų prieplaukon 
butų sugrąžintas į jo (laivo) 
savininkams. !

KRITIKUOJA SUV 
VALSTIJAS.

ležinkelio nelaimėje, laimėjo 
iš kompanijos 32 tūkstančio 
doleriu.

WASHINGTONAS, kovo
— Pagalios žųgščiausias 

esė nuos-

VILLOS “GAUDYMO 
PASEKMĖS.

KAUTSKIS PRIEŠ KARĘ 
SUBMARINOMIS.

MILWAUKEE. Milwau
kee namų ir tiltų superinte
ndentas, J. C. Pinney, ap- 
skaitliuoja, k^d bėgiu seka
mų 10 metų Milwaukee mie
stas turės pastatyt keturis 
naujus tiltus ir 17 jų patai
syti. Visa tai miestui lėšuo- 
sią _ $4,818,000.

Graži suma.

SAMDYTOJAI ATIDARĖ 
DARBO PARUPINIMO 

BIURĄ.

VOKIETIJOS GELEŽIN 
KELIAI PAVESTA MILI 
TARĖS VALDŽIOS GLO- 

BON.

BERLINAS kovo 7. — 0- 
ficialis vokiečių pranešimas 
sako, jogei rusų pulkai Gali
cijoj padarę keliatą atakų 
ant vokiečių pozicijų. Už
puolimai betgi visur atmuš-

SALT LAKE CITY.—U- 
tah valstijos Board of sheep 
komisijonierius vietiniame 
“Daily News Record’e” sako, 
kad Utahos valstijoj kas me
tai auginama apie 
avių. Apskritai, 
skaitliaus gaunama 15,000, 
000 svarų vilnų į metus. Vil
nų kainos iki šiol buvo maž
daug tokios

BALTIMORE. — “Mail 
order” dirbtuvių darbiniu- 
kai nutarė mesti darbą, jei 
samdytojai atsisakys suteikt 
jiems 8 vai. darbo dienos ir 
algų padidinimą. Reikala
vimai turi but išpildyti iki 
kovo mėn. 15 dienos. Iki šiol 
tų dirbtuvių rubsiuviai dir
bo po 50 vai. savaitėje.

LONDONAS, kovo 7. — 
Anglų patroliniai laivai pa
gavo Suv. Valstijų laivą Mc- 
Culliugh, bandžiusi prasi
veržti pro anglų sargybą, t. 
y. vykusį į by kurį centralių 
valstybių portą.

savo griežtą priešingumą karei 
ir militarizinui visose jų apsirei
škimo formose.

įsirodo, kad tie ‘,tė- 
dikta Dievo 

Sugrįžę jie rado užpildy- 
vietas L 
s i tam

WASHINGTONAS. - Sulig 
senato užtvirtintu Diliumi 331, 
000 valdžios darbininkų laimėjo 
algųpadidinimą. Tasalgų padidi- 
dinimas valdžiai kainuos $26,- 
000,000 į metus. Patvarkymas 
įeis galėn nuo liepos menesio 
pirmos dienos. Koresp.

COPENHAGEN. — Kai 
zeris Wilhelmas išleido nau 
ją patvarkymą, kuriuo pave 
dama visi' Vokietijos geleži 
nkeliai karinės valdžios glo 
bon.

eit gaudyt 
žadėjo duo- 

pašalpos likusioms šei- 
, bet ir patiems suteikti 
- “jei dievas leis” su-

LEIPZIG, kovo 4. — Lci 
pzigo Volkszeitunge, sociali 
stų mažumos organe, Kaut 
skis išspausdino straipsnį 
kuriame jis aštriai pasmer 
kia sustiprintą vokiečių sub' 
marinu L- 
steigimą

kovo 7.
paliuosavo 
apribojimo

LAIMĖJO ALGŲ PADIDINIMĄ 
334 tūkstančiai valdžiosdarbi- 

ninkų laimėjo algą padidini
mu.

Wilsonas apginkluos pir 
klybinius laivus

Japonijos laikraščiai smar
kiai kritikuoja Suv. Vals 
tijų valdžią del menamo 
jo Vokietijos suokalbio.

TOKIO, kovo 7. — Japo
nijos laikraščiai pilni aštrios 
kritikos prieš Suv. Valstijas 
už intarimą suokalbyj su 
Vokietija prieš Suv. Valsti
jas. Laikraščiai sako, kad 
tuo Suv. Valstijos pasielgu
sios su Japonija blogiau nei 
su persekiojamais čia neg
rais. Reikalaujama, kad va
ldžia kuogreičiausia išaiški
ntų dalykų stovį ir pašalintų 
juodą šešėlį nuo Japonijos

ro \
liama valstybes
ske rd y nes-k are;
keliu, neša, nea 
min šimtams nu C
- ir vis “d(4 tevvnės labo

WASHINGTONAS. — Visi 
turini! pamena, kaip pernai me
tais kapitalistų spauda staugte 
staugė apie nubaudimą Mexikos 
bandito Vilios už visokius pa
pildytus ir nepapildytus to ban
dito darbus. Visuose pakam
piuose buvo varoma atkakli agi
tacija, raginanti šios šalies dar
bo žmones stoti karei vi j on. Ko
mpanijos tiems darbininkams, 
kurie sutiko išpildyti savo “pi
lietišką pareigą’’ 
Mexikos banditą 
ti netik 
mvnoms

tent kad jie aplaikę nuo vo
kiečių valdžios, per Wolf In- 
gel’į, (kuris išvažiavo sykiu 
su Bernstorf f o svita Vokie
tijon) $60,000 pravedimui to 
naujojo suokalbio, suplenuo- 
to Berlino valdžios, ir kad 
tais pačiais pinigais jie pa
siuntę Chinijon vieną intek- 
mingą chinietį surasti būdų 
ir kelių pasiuntimui karės 
pabūklų per Chiniją Indijon.

Kitos žinios betgi sako, 
kad Dr. Sckuner griežtai už
ginąs rišamą su jo ir Cha- 
kiatibert’io asmenim suo
kalbį.

—New Yorko policijai pasi 
sekė susekti dar vieną vokie 
čių suokalbį — sukelt Indi- 
j o j r e vol i uc i j ą. A reštuota

du nužiūrimi asmens: Dr. 
Kanada r Chakiaberty, in-

arę, o kartu ir pa- 
Vorwaertso, kuris, 

girdi, tenkinąsis atsakomy
be suvertęs ant valdžios, tar
tum čia dalykas eitu vien a- 
pie techniką karės metodų 
klausimą, o ne apie politišką 
klausima.

pašokusi nuo 40 iki 50 centų 
svarui! Ir visos jau supirk
tos. Komisijonierius sako, 
kad tam kalta dabartinė Eu
ropos karė.

Kas tik nesipelno ta kare! 
Korės p.

Chicago, Ilk, Sereda, Kovo (March) 7, 1917

ministeris delei toj 
kalo nusiniintkx^Ij!

Kas del paties suokalbio, tai 
Zimmermann mano, kad tai bu
vo naturalis ir pateisinantis (jį, 
atsargumas, daromas delei tėvy
nės labo.

Sako, tam kalta—Europos 
karė.

PASSAIC. — Industrinė 
vilnos fabrikantų taryba ati
darė darbo parupinimo biu
rą, vadinasi, agentūrą dar
bininkų suradimui. Kompa
nija išleido paskelbimų ke
liose kalbose, kur aiškinama 
to biuro naudingumas. Gir
di, biuro užduotis esanti pa
lengvinti darbininkams su
rasti darbo ir tt. Toliau betgi 
aiškinama, būtent kokią na
udą iš to turės patįs darbda
viai. Sako, ikišiol nusam- 
dymas ir išmokinimas kiek
vieno naujo darbininko sam
dytojams lėšuodavo nuo $30 
iki $200.00. Duodama ir pa
vyzdžių. Girdi, viena did
žiulių firmų tame pat mieste 
bėgiu pastarųjų 10 mėnesių 
1916 metais nusamdžiusi a- 
pie 10,000 darbininkų. Iš to 
skaičiaus kompanija rado 
tinkamais palaikyti prie da
rbo tik 3,000. Tuo budu k<h 
mpanija išsikaštavus ant 
$210,000. Todėl esą geriau, 
apsimokės atidarius darbo 
parupinimo biurą.. Biuras 

v . pristatyt visiems tos pramo-
uz svarą. 1 uo tarpu jų kaina nės samdytojams darbinin.

Narsieji tėvynės gynėjai 
ėjo apgint “Amerikos garbę” 
ir nubaust banditą Vilią — 
prašo valdžios pagelbos. A- 
pie 5 milionai dol. jau išleista 
šeimynų ir jų pačių pašalpai.

SALT LAKE CITY, kovo 7- 
Šios šalies militarizmas ir 
vėl įgijo vieną pergalę ant 
darbininkų. Dar vienoje 
valstijoje įvesta priverstino 
kareiviavimo įstatymas. Tai 
Utahos valstijoje. Pasire
miant tuo įstatymu valstijos 
gubernatorius turės teisės 
pašaukti kiekvieną pilietį 
amžiuje nuo 18 iki 45 metų 
atlikt karinę tarnystę ir, rei
kale, šaudyti į streikuojan
čius savo draugus darbinin
kus.

Palaukite, neužilgio lais
vosios Amerikos militariz
mas pralenks ir “prūsų mili- 
tarizma”

New Yorko socialistai laikė 
nedelioj, kovo 5, visuotiną par
tijos susirinkimą Lenox Casino, 
116th st. ir Lenox avė., kad nu
stačius savo poziciją sulig ka
res ir išdirbus veikimo pieną, 
jeigu karė įvyktų, 
gų debatų, kuriuose 
Morris 
tori Nuortcva 
N. Aleinikov, 
C. Fraina ir 1 
dvi rezoliucijos 
kio patiekta 
susirinkime 
M. Hillquitc

NEW YOBKAS, 
New Yorko policija 
žinomųjų gimdymų 
skelbėja -- ponią Margaret San
ger. Už skelbimų savo nuomo
nių New Yorko “dorieji” buvo 
įstūmę ją 30 dienų kalėjimam

tymo ir pataisymo reika 
lams.

Vokietijos užr 
ministeris sako, lead suokai 
bis prieš Suv. V^stij 
daroma “delei te

MONT VERNON. — Adam 
Boederis dirbęs prie Erie, New 
Jersey ir New York geležinke
lio kaipo’karų sujungėjas ir ne
lėkęs rankos, šiomis dienomis 
laimėjo savo bylų prieš kompa
nijas. Teismas pripažino, ka<i 
kompanijos turi atlyginti jam 
$32,000. Tai bene didžiausias 
atlyginimas šios valstijos dar
bininkų istorijoje. Koresp^

LONDONAS, kovo 7. 
kietijos užrubežinių reil 
nilsteris, Dr. Alfred 
manu, atsakydamas į 
paklausa reichstage^ 

d jo nota, 
Japonijąfužpult Suv. 
eigų šios paskelbtų 
tiiai buvo daroma... ° J

“del levynes labo.”į;‘ Tik ponas 
minisleris nežinąs, kokiu bud’ii 
ji galėjusi patekt Suv. Valsti
jų valdžios rankas

kuosa ugia tįsias 
Vis dėlto ponas 

Ginatąs rei-

NEW YORKAS, kovo 
Apskaitliuojai 
giu pastarųjų
30,000 vokiečių apleido Su
vienytas Valstijas. Sakoma, 
būtent, kad vokiečiai urmu 
kraustosi į Mexiką. Žino
ma, tatai esą daroma ne be 
Vokietijos žinios: slapti jos 
agentai vadovauja tam “suo
kalbyj” — aprūpina aplei- 
džiančius šią 
reikalingais piniginiais ište
kliais ir t.t. Su tuo rišama ir 
buvęs Voketijos pasiuntinys 
Bernstorf f a s. Dabar—Švei
carijos pasiuntinys Ritteris.

Žinios teisingumui negali
ma tikėti: dabartinės suiru
tės laikotarpiu d ž i n go i s t ų 
spauda “suranda” — kas jai 
reikalinga.

Po gana il- 
* dalyvavo 

Hillquit, S. Berlin, San- 
Louis Waldman, 
Jac. Pankeli, L. 

. buvo pasiūlytos 
viena L. Troc- 

(nors jo paties su- 
nebuvo), antra — 
pasiūlytoji, kurios 

duodame:

kietis. Sykiu užgrobta du 
valizų svarbių dokumentų, 
iškeliančių įvairių Vokieti
jos intrigų. Suareštuotieji, 

a, jau prisipažinę

“Kol valstybės kancleris 
stūmė nuo savęs submarinų 
karę, tai dabartinis Vor- 
waertso redakcijos štabas 
žiūrėjb j klausimą be kaipo 
j technišką, bet kaipo į gry
nai politikos 
kurio išrišimą turinčios imti 
ant savęs r 
parlamento 
kada kancleris nusprendė, 
kad dabar atėjęs laikas pra
dėti aštrią karę submarino- 
mis, tai Vorwaerts atrado, 
kad dabar nėra ko apie tai 
kalbėti nei spaudoj nei rei
chstage. Tečiaus Vorwaerts 
negali nuimti nuo savęs at
sakomybės, dėlto kad pradė
ta aštri submarinų karė yra 
tik pasekmė jo paties politi
kos del talkininkų notos.

Kas nori pabaigos, tas tu
ri j ieškoti ir priemonių. Tie, 
kur tikėjos, kad galima savo 
priešuose sustiprinti taikos 
šalininkus ir laimėti jų užsi- 
tikėjimą; tie, kur sako, kad į 
taiką esąs tik vienų vienas 
kelias, būtent, padidinimu 
karės baisenybių atimti prie
šams norą ilgiau kariauti — 
tie turi atsakyti ir už paašt
rini mą karės submarino- 
mis”.

WASHINGTONAS, kovo 
7. — Eina gandas, kad prez. 

CUsonas yra tos nuomones, 
jisai turįs pilną teisę ap- 

.iikluoti šios šalies laivus, 
nors kongresas jo ir neįgalia- 
vo to daryti.

Prezidento patarėjai buk 
suradę kokį tai seną įstaty
mą, kurs pavelija preziden
tui savarankiai, be kongreso 
leidimo, apginkluoti pirkly- 
binius laivus.

Pasiremdamas tuo išradi
mu Wilsonas, sakoma, ir ke
tinąs užtraukti ant pirkly- 
binių laivų kamioles, jei tik 
kokio kito barjero, kokios ki
tos kliūties neatsiras.

Wilsonas, sakoma, jau tu
re j ęs s u š a ūkęs apginki a v i - 
nULjrejkalajs savo ministerių 
konferenciją.

Augščiausias sali 
nuspresdė sugražinti ang
lams vokiečių užgrėbtą 
laivą.

ulinasi, ponai diplomalai da- 
isokių intrigų, kuriomis įve- 

j nežmoniškas 
kurios, savo 

psakomų nelai-

Adresai

NABJIENOS. 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.L.INOIS

TELEPHONE CANAL 150S

supirkimui maisto.
Tatai visgi liudytų 

Austrijoje netiek stoka mai
sto, kiek jis neprieinamas 
neturtingiems žmonėms de
lei nepakenčiamo brangumo, 
jei valdžia skiria pinigų jo

Neatlaidus priešinimos kai
rei ir militarizinui tai vienas pa
matinių socializmo propagandos 
principų ir turi visados tekia 
pasilikti, dėlto kad socialistų! 
priešingumas karei remiasi tik 
doriškais ir grynai žmogiškumo 
pajautimais, bet jis turi dar gi
liai šaknis įleidęs į darbininkų 
kovą už savo klcsos išliuosavi- 
iną. Šios dienos kares gimdo 
kapitalų interesai ir kapitalistų 
veikiamosios jiegos jąs kursto. 
Jos teikia lobių ir galybes vieš
pataujančioms klesoms, o ken
tėjimų, mirties ir demoralizavi
mo darbininkams. Kares tar
nauja siauro ir reakcingo nacio
nalizmo dvasiai ugdyti, darbi
ninkų kovų tikslams temdyti, jų 
solidarumo su savo broliais ki
tose šalyse ryšiams ardyti, jų 
organizacijoms naikinti ir jų ju-

Dabartinėj aštraus tarp vado
vaujančiųjų šalių imperialisti- 
nių kapitalistų lenktyniavimo 
gadynėj, taip vadinamoji šalies 
gynimo priedermė tarnauja tik-

THE LITHUANIA!^ DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post (Office at Chicago, Ill., under the Act of March 3, 1879.

LONDONAS, kovo 
Žinios iš Londono si 
jogei maisto klausima 
st rijoje t( 
keblesniu, 
žmonių sli 
šiai kenčia 
ma, bijodama žmonių 
mo, paskyrė keliatą milionų sako policij* 
badaujančių sušelpimui, t. y isekamuose dalykuose, bu-1 ta

lis. Prisiėjo 
tiksluivaldžios 

•steigtą fondą. Nuo užsibaigimo 
los karinės avanturos iki šiam 
laikui buvusiems milicionie- 
riams išmokėta apie penki šim
tai milionų dolerių.

Ir dar vis nėra galo. Buvusie
ji “tėvynės gynėjai” vis dar ne
siliauja bombardavę valdžią — 
prašydami pašalpos.

Rezoliucija.
Pilnai sutikdami su tarptau

tinio socializmo principais, kaip 
jie išdėti Kopenhageno ii 
lio kongresų rezoliucijose 
rikos socialistų partijos progra- 
me ir dabar musų valstijos Pil
domojo Komiteto manift'stuost1, 
mes. New Yorko lokalo nariai 
susirinkę visuotinau partijos su
sirinkimam šiuo užreiškiame

WASHINGTONAS. kovo 7.— 
Apiaikvta Austro-Vengrijos val
džios atsakymas į Suv. Valstijų 
\ aidžios užkla tįsima, kokios Au- €
strija laikosi politikos submari
nų klausime — ar ji remia Vo
kietijos povandeninių laivų vei- 
k’ma, ar ne. 4.

Austrijos nota gana ilga. Nors 
oficialiai ji dar nepaskelbta, bet 
notos turinys jaw žiiiomas. ^isai 
yra tokis: Austrija atkartoja 
pasižadėjimus, duotus šiai val
džiai po paskandinimo laivo 
Ancona. Tie gi pasižadėjimai 
d ra tokie: Austrijos valdžia už
tikrina, kad josios submarines 
nuskandins neutraliu saliu laivu 

c e.

be perspėjimo, be pasirūpinimo, 
kad tų laivų komanda ir pasa- 
žieriai galėtų išsigelbėti.

Nors Austrijos valdžia ir sa
kosi, kad Austrija veikianti pil 
n ia usioj sutarty j su Vokietijos 
submarinų veikimu, ji teliaus 
tvirtina, kad persergėsianti, kur 
tik galėsianti pirklybinius lai
vus nuo važiavimo karės juosta 
ir rūpinsis saugumu važiuojan
čiųjų tais laivais žmonių.

Nors yra notoje vietų, kurio
mis šios šalies valdžia nelabai 
patenkinta; nors yra notoje ne
aiškumų, bet tikimasi, kad dip
lomatiniai ryšiai tarp Austrijos 
ir Suv. Valstijų delei to pertrau
kti nebus.

W as h i n gi o n o ad m i nistr a c i ja 
dar tyli, studijuoja nota. Savo 
užreiškimus ji veikiausia pas
kelbs, kaip gerai sumals, išstu
dijuos austrų atsakymą.
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Dolierio DienaVertas iki Vertas iki
$2.00 po$2.00 po

$1.00$1.00
Ketverge, Petnyčioje ir Subatoje, Kovo-March 8, 9 ir 10

rmost

Telefonas Canal J7>2

Akušerka
48c

JONIKAITIS

K U ĮJOJĘ
įmanomai

Vertas ikiVertas iki
$2.00 po$2.00 po

$1.00 $1.00

POTVINIU AUKOS

APTIEKA

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?LONDONAS

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

Didžiausia ir Gra 
žiausia 5 veiks.

Vyrų 
niai 
rink

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Del ši t ii priužasuių souiu 
kaipo durbmmku klusos i 
ln atstovui. Imi \palinga

1. Kol d.ir karė m prus
PaVU Hot I \ is;is pus 

kad neleidus kurui Įvykti 
sinties inilitarizmui visosi

HAVANA, kovo 7. — K u 
bos prezidentas Menocal pa 
reikalavo

K u Imis ko n g r es as įgalioj o 
prezidentę Menocal pava
rtoti aštresnių priemonių 
nuslopinimui revoliucinio 
judėjimo.

1 šluota, 1 oil mop, 10 
Am. Family 

įmirki, 1 didelis pakis 
Grandma pauderio, 
$1.14 vertes, už ....

PONIA FUNSTON GAUS 
PENSIJA.

Flannel Marški-
Seredoje pasi- 

v\ru reguliariai 
Flannel! niarški- 
visu spalvų, už. .

$1.00

nesiūs.
Ką i tai pasakys darbiniu 

kai, jų oi 
žinome.
dalykas: jeigu jie laiku tvii 
tai nepasipriešins — milita 
ristai atsieks savo tikslo.

£ TELEPHONE YARDS 2721 f.

sjminų u
darbininku aukle i mm i 
kirsimo susiprutiiin 
!inio darbininl

3 svarai geriausių 
žiu.
1 kenas Booth’s i 
dines tomečių ; 
garstyčių skystime

$1.00

♦ 3337 So. Morgan St., Chicago 
y Kertė 83-čio PL ir Morgan St.

Visiems patariami- a 
irupint su tikietais, i 
sėd y nūs n u meri uoto

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi l’ennsylvanijos Hospitalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ro
jiškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

WASHINGTONAS. — At
stovų butas didžiumo balsų 
priėmė pasiūlymą mokėt mi
rusio Su v. Valst. generolo, 
Fred Funstono, moterei pen
siją — 100 dolerių mėnesiui.

Na mat, ar negerai būti 
generolo pačia.

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 3 5 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

( ž 26 šmotų stalavj 
seta, auksu papuošia 
susidedanti iš (i puo 
(Inkų, 6 lolieriukių, ( 
tolierių, Ii deserts, I 
di( lei io I ori ei io ir bliu

Habit Brand Tomatoe 
gerai sudėtos — No ' 
kenai, Ii keuai už . . .

1000 žmonių turėjo apleisti 
namus patvinus Tennessee 
upei.

T U R 1 N Y S:
Mintis ir charakteris.
.Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno
Mintis ir tikslas.
Mintis
Svajones n
Rimtumas.

Lž 3 jardus Storm su 
k nes sorge, jardas pla
tumo, minkštas ir dra- 
py, spalvos marine 
navy mėlyna, auksuo
tai rusva ir juoda, pa
rsiduoda po 59c už ja-

$1.50 Budilninkas—lai 
krodis, — Waterbury 
Clock Go's “Alert”, bu
dilninkas gvarantuotas 
melams, niekuomet ne 
parsiduoda pigiau kai 
$1.51), del specialiu pa
rdavimo už ...............

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individual iškurnąs, 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klat

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Pulaskio svetainėje
Kam. 1 8 M. ir Ashland a

jam uau 
pinigų nuslo 

oinimui dabartinės revoliu 
vijos Kuboje. Po dvieju va 
landų ginčo kongresas šulei 
kė reikiamų jam teisių ir pi

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

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

Tel. Drover 8148.

>. Kad A(‘\\ 5 ork 
inlrauklu propagation 
ru ir m i I i hi lizinų ir orgamzuo 
tuosius miesto darbininkus.

I. Kad bulu pareikalauta

(’/. nepapuostas for
mas, sandėlis iš 2011, 
dideliame įvairume 
stailių, juodu arba spa 
kuolu, šviesiai nudir
bta šiaudai, vertės iki

Puikios ypatybes Not 
tingham Firankos. ju
si) pasirinkimas apie (> 
naujos pageidaujamos 
stailės, Quaker koky
bė, parduodama regu
liariai po ši.48 pora, 
2 poros apribota ....

$1.00

kapitalistų papiiT 
varyti ncallaidži 
už visuotinu imsi 
rišima ivvksluiiėiu V K.
bių ginču taikos ki

5 šmotus Ariu o u 
Marshall’*) Paini 
ba Mail Muilo

1.75 Moteriški marški 
niai $1.00 puikus mo 
teriški marškiniai, — 
apsiūti su vai. kvarba 
Įkais, po .....................

Staltieses. 42 colių ap
link kvarbatkais ir vie 
na eilė įspaudinių, pa
žymėta pardavimui po 
ši.75, kiekvienas ....

$1.00

karinę-kampam ja, kurioj j 
kartais gali but parėmimui d; 
ir nesočia list ii nu \ i < 1111 i m i < >s i < 
buržuazijos ulumeiiIu.

moterų k id side
'/2 čeverykai, pa- 

lip, palcnt front 
guminiai užkul- 
verli viena Iree- 
daugiau .........

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

T. BIĖžIO, spauda J. llgaudo.

Už vyrų ir moterų skė
čius (umbrella) patent 
pats atsidaro gva- 
rantuotas tvirtos juo
dos materijos mission 
arba rago rankena, 
ši.51) vertės ...............

$1.00

Balty!as Muslinas 
Lonsdale kokybė 12’j 
cimtų vertė, 10 jardu

$1.00

Del vaikų tiktai gun 
meta I 
k i a is 
ros !

; i p I m n; 11 m I e i 
padidinimui | 
tliaus; ir kreipiamus i visus ura 
ugus kviesdami juos sukonccn 
i ruoli visa savo darbų ir pašiau

l’ž 9 didelius komis 
Dundee Pieno, specia
liai laike šio Ketverge 
išpardavimo tiktai

$1.00

No. 8 galvanizuotas 
boileris, plovimui lim
ta. 100 špilkų drapa
noms džiauti ir 50 pė
du virvė, ši.59 vėrės

CHATTANOGA, Tenn., ko
vo 7. — Potviniai Tennessee 
valstijoje vis dar nesiliauja. 
Vakar naktį pakilęs Tennes
see upės vanduo išvijo iš na
rnų 1000 Chattanoga miesto 
g y v e n t o j ų. Bijo m a s i, k a d 
vanduo neužlietų visą mies-

klrsos imperialistine politikų, 
tuo vyriausiuoju ir tiesioginiu 
šaltiniu mililarizmo šioje .šalyj 
ir nuolatiniu tarp šios ir kilu šu
lių kares pavojum; vilkti uikš- 
ten ir trukdyti pragaištingų ir 
kriminalj kurstymą karėm ku
ri veda kapitalistu interesai ir

Ateina žinių, kad Harrisbu- 
rgo atstovas Illinois legisla- 
turoj, O. P. Tuttle, rengiasi 
pasiūlyt legislaturai priver
stino kareiviavimo bilių. Jei
gu šitas įstatymas pereitų 

■— kiekvienas sveikas šios 
valstijos pilietis, amžiuj nuo 
19 iki 25 metų, bus priver
čiamas atlikti 
nkštinimasi”

M TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA H 
iri LIETUVIŠKA U

telegrafas praneša, joge 
Švedijos ministerių kabino 
tas inteikęs karaliui savo re 
zigmiciją. Tai pasekmė vai 
tižios nesutikimų su parla 
meniu. — Vis dėlto, karalių 
j)rašant, ministerija sutikt 
pasilikti ir ant toliau.

nię partijos pn sos l’inansiškui. 
taip kad padarius jų kuopas-uk- 
iliingiausiu įraukiu socialistų 
prepogandoj prieš karę ir pa
švęsti visą galę padidinimui mu
sų laikraščių cirkuliacijos,

lį, — Kad kiekvienas New 
Yorka apskričio partijos sky-

vou su spaudos ir ki 
zura, su varžymu žoi 
rinkimų ir organizavimus tu.*' 
ves, ir su Įvedimu spaudžiamu

BATHURST, kovo 7. — Ki- 
lęs gaisras Sacred Heart se
minarijoje išvijo pugon 150 

Nuostoliai siekia 
$150,000.

Specialiai
Didžiausiam sandely]

\ yru Svederiai. Sun 
kus megztas svederis 
pilkas, padalytas pla
čiu kaliiicriuui ar \ 
nuck. specialiai po . .

$1.00

■propagandų ai 
linkmėj žinių 
skyrių špaįlosi 
ku o taipgi la

Langų L/.laidos 
vertės, 7 pėdų 
tamsiai žalsvos, 
žalsvos, šviesiai 
uos arba pilkos, 
rubežiuota), 3 užlaidos 
už ........................ . . .

mes galėtumėm išslalyli prieš 
darbininkų klusos priešus galin- 
pa. stipriai susijungusių ir su
tartinai \uikiancia organizacija 
šiuo kritiškiausiu musų judėji- 

os momentu.

ANieiia sulaikvma •irb; *. •« <.
lų iu teisiu orgaiii/'.uo 

lies ir streikuoti, ir prieš koi, 
skripcijos ir kariniu įsiūlymu Ii 
ponybę, ir \ isus lokius pasipili 

kimus s u va r tol

mui, ir paaukopimu pi uz ka 
pitallstų interesus. I labarl inia 
me krizyį tariamasai ’’miškan 
durnas amerikiečiu leisiu" nėr; 
nei joks imskaudimas Amuri 
kos žmonių teisiu, bei lik palių 
limas kai-kurių kapitalistų iu 
tcresų, kuriu palis savaimi vr: 
priešingi darbininku klesos in 
leresams.

Vaikų su knypkiais se 
gami čeverykai. Mie- 
ra 9 iki 5!g verti vie
no trečdalio daugiau. 
Kaurams šluoti —visas 
plieno, raudonmedžiu 
nudirbtas, ašutų šepe
tys, apsaugotos šalys, 
ši.50 verte ...................

p Sutainnu receptu* nu didžiaunia ntyda 
U Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvo* ai 
rj Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie 
Lt tuvižka aptieka Bostone ir Massachu 
M setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko 
M kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- 
ŠI lit roikalnut per laiškus, o aš prisiy- 
p siu per expresų.

u K. Sidlaoskis
U Aptiekorius U aavininkag 
H SOUTH BOSTON, MASS.

RUSSIAN
TURKISH
gATH
BAM WITH SALI

Korsetai — dirbtuvės 
“seconds” ir $2.00 ir 
š.3.00 numeriai — vi
si vėliausių modelių, 
beveik kiekvienos mic
ros iki 30.......................

ST. JOSEPH, Mo., kovo 7 
—Kilęs gaisras sunaikino 
Francis automobilių stotį ir 
40 automobilių. Nuostolių)mokinių 
padaryta už $85,000

Muilas Specialiai. Ji 
su pasirinkimas iš Ja 
Bose iš Palm Oliv 
muilas, reguliai ė 10 
kaina, šiame išpard; 
vime 15 šmotų už .

$1.00

J. (Jppeiihiemer & Co
, Cor. Ashland Ave. and 47th St.

sLsicngimų, iwklu kuru. Nlu- 
nglies, kud kouveikimisiu iwklu 
laiku, priešių t i 
kai valdžios p

siginklavimm mil smiszuinio i 
ant vandens. pri\erstinmn k;i 
reiviavimui ir kuriskum lovini 
mui, taipgi milil;irinimii \ ;ii 
kų auklėj imui mo

Vyrų kelnės — Vyrų ir 
vaikinų kelnės, bro- 
kaunos iš ši.50 ir $2.00 
eilės, specialiai apkai- 
nuota del subalos už 
poi”) ................................

$1.00

sumišimo ir smpiivimo isL.i 
mų; itiiili d;i rbini nk us k iuk vi 
name j u su Iu rt i na mo masini 
me ve.ikiim* prieš 
maisto pabrangimu 
kares gimdomus



Chicago, Ill

Laiškai iš H-VOS

Amerikos

Išrišk Skelsiu Klausimo
n h

(Incorporated)

ROCKFORD, ILI

Extra Pranešimas

nuo

Kazimieras Gugis

Kas Išganys Liaudį?

WATERBURY

IK'SUZIIIO

S111U

tto

musu

SKAITYK IR PLATINK Garsia kis 'NaujienoseNAUJIENAS

piano s 
Walker 
Walker 
su levu

“Moteris ir 
K re ta virius 
B ic 1 i u 11 si: ii s

Pelrogrado
Fatališka

imli laiškų.

mergos
A. Radvi
verture

r p»w

nei jokiu 
I rietu viai 
bačkučių

Miesto Ofisas:
127 H. DEARBORN ST.

Room ) 111 -13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

i moka UK / ecu 
tam tikras elektri 
in kurio pagelb;

\\ otų i sir 
Kensington 
Wood Sir

Lb>>. /.) kuopoj nesu- 
Kuoinel veiklesniu na- c
., tuomet bus galas tai

Nainy Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Vasario 1<S <1. atsibuvo LSS 
31 kp. koncertas ir tapo pastoly 
ta vieno veiksmo komedija

V. F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas

[Brewing Co

Prof. J. Klov; 
.L Ilrinevič’io Svet 
St., priešais “Nau

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

Tarnaite (atėjus p; 
•ą) : Ponas daktare
ikies užde gimą. Kas

Kad giliaus supratus tikėjimo paslap 
patartina visiems Įsigyti šia knygą.

Kaina 50c.

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicagoj gyvenantiems žmo
nėms. žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140i/L> So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja

Mare Jurgelionienė.

KININKAS, vartojintis Low Cloverleaf, Low 
Corn King arba Low 20th Century skleistus 

rba turtą. Jo žemė ejna auk- 
regularišką užvaisinejimą su 

ikretimais. Jo javai auga geriaus 
didesni pelną. Iš visu sklaistu. pardavinėtu iki 
šiol, Low Cloverleaf, Low Corn King ir Low 20th 
Century yra dauginus atsakantė dėl atlikimo 
darbo.

Kožnas ūkininkas, kuris žiną vertę giaru skle
istu visada pirks vieną iš tu plačei skeidemu masinu. 
Tikrai sakont, ūkininkas pirkdamas Low Cloverleaf, 
Low Corn King ir Low 20th Century visada užčedys 
laiko ir padaris geresni darbo ir greičiaus, ir juos turi 
didesnio verti kaip kokies kitos.

Gavimas visu informacijų ape tuos mašinas 
yra didelios vertes del jusu. Parašikete kialeta žodžiu 
and paduota žemiaus adresa, o meš visai aiškei per- 
t įkrisime jus kodėl užsimoka pirkti Low Cloverleaf, 
Low Corn King arba Low 20th Century skleistus.

Aleksiunas Karolis 2331 S. Oakley ; 
Anchirewieh Silvester 1511 S Her

mitage ave.
Augailis J 1600 S Paulina Street 
Anužis Ignacas 3218 Illinois Court 
Bacevicz Konstancija 1708 S Jcffer

Zibarhos P 1570 Hermitage Ave 
Žilinskas Tadeus 718 West 18 St 
Zmielski Wackiw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 33-19 Auburn Ave 
Žukas Franz 212 West 47 Str 
Zvmantis John 112 West 31 Sir

USA
McCormick Milwaukee Oaborne Plano

miisu
t

duoda
kuris
užmokėtu už

Viena saugiausiųjų

tu juos skaitai, ai 
t duoda.

P. S. Rasinskas

Baimins Hovels 2319 S Oakley Ave
Bųlezunas Polly 3900 Glodis ave 
Baltriinicnė Marianna 1618 S Union

West 16 str
1551 So Bock well st
i Tarszelski 1150 So.

Knyga padalinta j skyrius:
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai

I ji 1 mojo sir: žiedą uvyt 
I. v. dvi merginos, vienuose 
buosi

tai senai, rses as 
inansu raštininku 

€

anku mokesčiu c

ta rodoma

Covaujam r. it 
Koncertas ir \ 

ko labai puikiai

pa v aunu gy- 
yra paš
utinama. 

Kompanijoms 
mokėti i savaitę 

Valgyti duoda taip blo-

W. .L STANKŪNAS,
So. Halsted St., -Chicago, II!

Telefonas Yards 1546.

International Harvester Company of America
V CHICAGO
/ Champion Detring

avenue
Lukas Joseph 1904 Canalport ave 

Mae* is Joseph 1971 Canalporl Ave 
Maekieviez Marijona 957 West 19 st 
Marcinkievicz Joseph 1625 West 18 s 
Marta Franz 25-10 Ke.st 15 Place 
Mačiulis Jonas 8812 Houston Street,

S. Chicago.
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Malzus Ignac 2358 S Saclew Ave 
Mazilis Fransiszkus 2334 S Oakley a 
Mazrcmaite Domicėlė 4508 Chicgo III 
Mazunas Luelvikas 8821 Justin ave 
Merkin Jefseph. 203 S Hermitage av 
Mikaliuiska Domis 1058 S ePoria st

Rusijos konsulate, 10 La Salle St. 
Boom 718 randasi sekantiems lie 
tuviams laiškai: 
Antanui Orlauskui, 
Jonui Jasikevieč, 
Mikalojui t Tbanovicz, 
Markeviez, 
Kasparaitis 73 
Kasparovicz A 94, 
Mickeviczius A 122 
Mateliui J 717 
ITbanovič 527.

Busijos Konsulate randasi dar tais 
kas, rašytas P 
linui Norkui 
adresu 4110 
Bašo

“Kardą” K. Radauskiutė.
Nuo kaukių baliaus liko pelno 

virš $70. Aš manau, kad LDLD.

LSS. JI kuopa sumanė siuvu 
gti teatrą ir balių gavėnioje, kai 
Waterbury je* bus didele nau

21547 Hermitage a 
1012 Maplewood a 

12 Place
Pullman 

2350 Leavitt st 
903 Wesl 12 st 
1112 Marsh-

Kalauskui ir Augus- 
kurie kadaise gyveno 

> Wood St., Chicago.
Barboi

kos
keturi darbininkai, per devynes 
valandas, užpila tris šimtus ka
rų, kaip kada dar ir daugiau.

darbo

zo Kuopa pask.irs ir Sąjungos 
namui kiek nors pinigų. Lite
ratūros draugija turi narių apie 
200. Draugai neužganėdinti už 
lokį vilkinimą. Turėtu Centro 
Valdyba paraginti “ 
ji greičiau išleistu t 
Jau re ii

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS

lūs, o da vis knygų nėra ne uz 
pernykščius melus. Jeigu ir to
linus bus tokia tvarka, tai bus 
galima netekti daugelio draugų.

Kaip girdeli, worccsterieciai 
subylijo waterburiecius narių 
skaičiumi. Bet tas niekis... 
Darbuokilės worccsterieciai, 
kaip mes tik sulauksime kny
gas, tai mes vėl jus sukinsime.

Bingham tonas neatsiliko. L.

Pricevičiutė, pianu pritari 
Barono; Gailiose ašarose, so

M. šteinys, pianu pritari 
Barone; Ten audra siaučia 
s A. K ra tavičiutė; Neves- 
vaikine choras; Maršale-

Puiki muzika, 
ir .L šlažas 
1843 So. Halsted

Prusri- 
, “Laisves rePaklorius. 
Vasario 17 d. LDLD. 28-ta 
lopą buvo surengus “kaukių" 

ivo skyrimuos net 7 
rit. kuopa auksini žie- 

■; dovanos buvo suau- 
draugus Pr. Alulis

Laisve"; M. Jasiukinas 
Matas “Kare 
P. Moliečius

Socializmas"; SI. 
“Kardu", ir P. J. L
“Moterų Balsas".

’Moterų Balsą 
ė. “Kare Ko dėlei“ 
Barkauskas. “Moteris

pas-Kirstytos sekančiai: \ iravi 
Čienė, našle J. th’usclaiticnė 
Juozas, jos suims M. šteinys 
Stobinskicne, kainyne K. Pa 
kušaite; Buže, jos duktė K 
Asandauskiutė; Baruckis, kai 
m yna s - M. Vasvlius; Kasa, Vi 
ravičincės tarnaitė M. Price 
vičiute. Visi artistai roles atli

Gedausią Sokiij Mokykla
CHICAGOJE

Ateik i vienintelę Šokių Mokyklų. Visi to
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
loki šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas 
vergą, 7:45 vai. vakare.

NAUJIENOS”
ited Street, Chicago, Ill.

Darbininkams prie to 
moka tik 5 emit u s už kara c 
gi, darbininkai, dirbdami 
karų ir nit ko negulėdami uždirb
ti pradėjo apleisti darbą ir va
žiuoja jo kitur jieškoli. Bosai 
pamatę, kad darbininkų yra la
bai mažai ir niekas nenori lo
kiu kontraktu dirbti, tapo pri
versti leisti darbininkams pasi
rinkti darbo būda: ar nuo die- c 
nų ar nuo tonų.
nija mokesties ne 
Sas tose kasyklose yra pavojin
gas: kasyklos yra labai augštos, 
ąrti šimto pėdų iki lubų. Kris
damas akmuo iš tokios augšty- 
bes tankiai sužeidžia bei ir vi
sai užmuša daug žmonių, o 
ramsčiu negali stalvti, kadangi,

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

,vl it. sus. L> kuopa rengi; 
prakalbas balandžio 1 d. Kai 

drg. Z. Puišiutė iš Wrorces 
Mass.

. Jaunikaičių draugija reu 
prakalbas. Kalbės drg. J 

eviackas. P. Motiečius

Kaslink netekimo ve 
narių, tai mes likusieji 
pos draugai nesibijonine: prasi
lavinsime ir mes busime tokie, 
kokie' apleido musų kuopą. O 
jus dratigučiai, parodėte tą savo

žinojo kad gali kilti karė su 
kietija, tuoj lapo pasiųsta 
Valst. valdžiai, varde 
protestas prieš karę.
dienų LSS. 31 kuopa 
protesto milingą

Tarpe darbininkų čia nėra jo 
klos unijos bei organizacijos 
'Varpe lietuvių taip 
draugysčiųjįesirand 
daugiausia užsiima 
tuštinimu ir kaziravimu is 
nigų, tai čia jų pirmutinis 
siėmimas. Pasiuilnk jiems 
kraštį užsirašyti tai vienas > 
nemoku skaityti, kitas saki

’ Milickis Anton 3252 
M i sew i cz 
Mizutowicz Walter 948 West 35 Pl 
Micevicz Vincent 1122 S Halsted 
Molis Juozapas 235(1 S. Leavitt St 
Nuosakai I is Anhinas 1721 S Hulsly< 
Noreiko Adalbert 52(1 Bunker str 
Norgalas W 3 155 Auburn Ave 
Norkiene Agata 1523 S 
Oldenevicz Vladas 368 
Pakszlis Vincelily 1518 
Pjilulis Emilija 8136 \incennes ave 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Pamedinlas Alexander 3311 Auburn 
Paspirgelis l-'rank 929 West 3.) place 
Paspirgelis l-'rank 923 — 
Petraitis Anton 927 West 
Petrowsji Jalius Melrose 
Pelrovski Mathias 1379 S. Halsted s 
Piorailis Monika 3252 So Halsted st 
Pudziinelis Magda 628 West Barber s 
Pūkelis Anton 1515 So Wood street 
Pulrrs Kasper 2013 Canalporl Ave 
Kaczovski sieve 4620 — 22 South

Marshfield avenue 
Baczunas Rosa 1531 Haddon ave 
Buik James P 1617 West 35 St 
Satalis August 4557 Winforlh ave 
Skamlvilas Vladislav 4605. S Paulina 
Smi!gi('\i(‘z C-o J. Molis, 23.)O Lea

vitt Street
Sowa Frank 2239 South Oakley ave 
Stancikas Vincentas 4519 South Her

mitage ave
Slasiulis Wilhelm 1316 Honore str 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, 111. 
Sarwinski Marlin 85 — 13 Str.,

North Chicago.
Satalis A 4600 S Paulina
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 1614 5 Ave 
Slrolok C 731 
Szievas Jonas 
'lalmuml C-o

Wood str 
Tamijevski Bonifac 3111 Auburn av 
'I'ilimlis Peter 10555 Curtis ave 
I’ngurailis Anna 6700 S Rockwell st 
IThonas Juozapas 102 Mill street 
ITwaikis Ignacas 2331 S Oakley av 
t zubalis Joseph 2200 Jackson Blvd 
Vaitekailis 5001 Marshfield avenue 
Waidzunas Jonas .3121 West 37 Place 
Zaboritis J 1535 So Honore str 
Zenbcris Jonas 1502 So Paulina str 
Ziprvle Stanislava 670 W 18 Street

lidinimas p;ivy- 
Publika labai 
Prusekiiluko, 

k 10 metu am- 
žiaus, o jau puikiai smuikuoja. 
Žmonių buvo labai daug. Gry
no pelno liko 
$50.00 paskyrsime .Sąjungos na
mui. Laiko koncerto parduota 

.SS. .3 l-ta kuopa 
susirinkime nu- 
artimesnes kuo

pas, kad bendromis spėkomis 
butų galima parsik1 
Grigaitj, “Niuijicnų

ribas Watc

'Poliaus sekė koncertas:-
“Mano Luisas”, solo J. Ke 

mešis, pri tariau t pianu t'. Baro 
ne; “Dzūkas Amerikon," mono 
logas SI. Kretavičius; “Biiu 
nelis, Gaiideamul, 
daina sudainavo v 
choras, vadovai!jau 
laičiui; šiaudine lai v 
mentacijos lošė M. šteinvs; 
The Alpini' Maid’s Sunday 
S. Svendsen; Šlavante Cradle 
song 1;. Naruda; smuiko solo

J. Prusi laitis akompanuojant 
D. Walker; Kas daryti, kad 

mylėtu, monologas, 
la; Pi'i't and Peasant O- 

Suppe; The Paims, 
Jo išpildė Dorothy 

solo sudainuota 
Pasikalbėjimas Maikio 

P. Botrėnas, J. Ke
mėšis; Kur tas šaltinėlis, solo

K. Asadauskiutė, akompa
nuojant M. Pricevičiutei; Meilė

dar nuo 
daugiaus užuojautos 
jų musų organo 
Tuomet dar daugiau 
atstumta.

Ištikrujų, turiu pasakyti 
jums draugai, mažai teru

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų" metiniu sukaktuvių apvaikš- 
čiojinui, o taipgi Bulotą ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rusėjo — 
dramai argo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

7 f

Sereda, Kovo 7,1917

Naujienų nr. lb as pastebe 
jau tūliems LSS. 75 kp. nariams 
kad jie nesilanko i kuopos susi 
rinkimus.

S. J. Petrauskas “N.“ nr. 51 
sako, bu)

Čia kitokių darbu nesiranda, 
.kaip tik vien švino kasyklos, 

prigulinčios Wisconsin Zinc 
'Xzink) komjiauijai.
x Lietuvių taipgi randasi kele- 

f : ‘ dvi šeimynos ir a|)ie 20 pa-
vienių vyrų. Bet lietusiai gyvt'*- 
na ne prie vienos vietos: jnrie 
vienos kasyklos keli; prie kilos 

5 taip-pat keli. Mat čia nėra pa- 
šeimvnu, bet

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

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

pirklys
II. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. W1LCE 

Ice Co, vice-prez. T. Wilce Co
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

statyta namų 
tik yra tam tikros mažos sau 
dės pristatytos 
ventojų. Del valgymo 
ta lyta tam tikr;
Boarding Housi 
už valgį reikia 
$6.00 
gai, kad žmogus tik gyvastį pa 
laikai taip sunkiai dirbdamas.
. Mokestis čia paprastam dat 

bininkui $2.75 už 9 valanda*- 
Kurie prie mašinų dirba, bei lai 
kokį kitokį darbą 
$3.50 taipgi už h 
kurie pila į karus 
daugiausia bosai 
^uo karu. Karas

avenue.
Baltusehnik Joseph 2342 Leavitt St. 
Banewitz Mariana 3252 S Halsted 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Benedikovilz Wladyslaw 135 — Ro

seland
Bernotas Jan 3327 S Morgan str 
Bendik George 1122 S Halsted 
Bitowt b'rank 610 S Street 
Bluinas Edward 3212 Auburn Ave 
Bocziunas h 172 Stati' street 
Brencius Tony 268 East 115 Street 
Brinevicz Vincas 3252 S Halsted 
Burba Anna ? ,
Bulatos Julian 1208 Chicago Ave 
Caslis (icovieus 2425 West 45 Place 
('arabo Williams 1210 Hasting Str 
Conrad Wm. 921 West 33 Street 
Czebatas Dom 938 West 33 street 
Dangiala Stanislav 670 W 18 SI 
Darulius William 3-H8 Kensington a 
Dcreszkewicz Alex 72-1 Eda Sir 
Dromsutovicz Boleslaw 3212 S Hal

sted str
Etzbergas Vladas 5-259 S Halsted st 
Filipaizty Ignac 23 Place
Fomuska Helena 4547 Wentworth a 
Galdikai Aleksai 368 Kensington av 
Gaufszis K 745 Milwaukee ave 
Geczias Johann Jushin av. S Chicago 
Girzol Feliks 4535 S Marshfield ave 
Gordon 1-' 1416 S. Trumbull ave 
Girdzijauskas Izidor 3252 S Halsted 
Gavenis Seim 1122 S Halsted 
Golaulas Anlonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s 
Grikienis Tony 721 West 18 SI 
(iusauskis M 1628 S'. Wood str 
Jakuhailis Joseph 4554 Painia str 
Jalczewska Paulina 195 Casalporl av 
Jazdowski Stanislaw 842 West 33 St 
Jerusevicz Kazimieras 714 Wesl 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Jonulis John 3311 Auburn ave 
Jozupailis I-' A 3601 S. Halsted 
Judzenlatis Maria 7618 S. l-'il'th ave 
Jurhikas Jonas 933 Wesl 33 street 
Jurokas I-'ranciszkus 917 W 33 Sir 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Wabash Avenue.
Kaslauskis Joseph 3257 Emerald av 
Kazlauski Michael 1723 West 17 st 
Kasmauskis 'J'oni 
Kasparail Michel 
Kennsaitis K 813 
Končius 
Konlrim 
Kosminski SI a nisi;) v 
Koszulanis Stanislav 

field Avenue
Kosulis eorge 3216 S Halsted st 
Kraginski K >150 S Wood Street 
Kroyer Aleksander 3219 Pierce ave 
Krov er Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Kutnris N 1000 S Canal str
Kunpik Anna 4548 S Wentworth av 
Laskauskas Anton 3219 S Morgan 
Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Ledzius Kazimieras 4830 Paulina st 
Lukast'vich Adolf 2812 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai :------—-- --------—-----

.‘liškina šitaip: ne del ajisileidi- 
mo ar nežinojimo, bet del nesu
tikimų, kurie pastaruoju laiku 
rado vietos kuopoje, nariai ne
lanko susirinkimu. 4.

Bet, juk tas nesutikimas kuo
poje' įvyko tik ajiic* trečias mė
nuo, o tūli musų draugai ne
lanko susirinkimų jau labai,Ja- 

, būdamas 
turiu ant 

blankas, kur 
kad ant susirinkimu 

nesilanko daugiaus negu pusė 
arba trecia dalis nariu. Nors c 
ant blankų parodo, kad jntsė 
nariu užsimoka, bet daugelis 

draugų ląip padaro; pa- 
knygelę kitam nariui, 
eina i susirinkimą, kad 

Taigi aš, ma
tyt' imas musų draugų klaidas, 
buvau priverstas pastebėti, kad 
jie nesilanko jiadėli gvildenti bė
gančius darbininkų reikalus, o 
S. .1. Petrauskas aiškina, buk lai 
baisus nesutikimai kuojioje ir 

rekomenduo ja 
rezoliuci- 

•edaki'i jai. 
nariu bus

f V



Redakcijos Straipsniai

Išaugsimo

argume

Karininkų 
išmistai.

tinkamai
Jams. ku

Kova prieš 
karą.

“DRAUGIŠKI
PASIKALBĖJIMAI

Pamenat 
nesenai kėlė A merit' 
talistų spauda dek 
mojo sulaiką 
riaus Gerardi

Laikraščiai 
gia tįsias te 
"suėmimą” Si 
basadoriaus. 
rašė ugninius

valstijų laikraš 
rašo apie sociali 
skus ’pasikalbėji 

kusius 23 ir 25 dd 
o. Bostone. Abie-

kurie 
Vokietijoje 
isai sako:

sistema-

kun. Ežerskiu. Bet bus ne- 
prošalį atkreipti skaitytojų 
domą dar i vieną tos istori
jos perlą.

Klerikalų organas išpleš
kinęs ilgą litaniją pliovonių 
prieš p. Mantvidą, sako:

Tikrai didelė garbė Tau,

ir "Kova”, be- 
Ivi rezoliucijas, 
ame pasikalbė- 
matoma, buvo 

pasekmin- 
rezoliuci ja

pasirodo, jo- 
koks 
kuris

svarbiau- 
įasi, visai be

K. Mantvidas 
tsakė klerika- 
šoko jį šmeižti 

kelbimą istorijos su

mena
mo ambasadų

Tečiaus šita Sandora tu
ri vaduotis L. S. S. suva
žiavimų nutarimais ir va
dovaujamų Sąjungos įsta
igų nutarimais praktikos 
klausimuose.

kalbėjimo dalyvautojai 
negali turėt.

Tose rezoliuci jose,

užsienių 
•kios ko- 

ai tariasi tiktai 
s sekretorium, 
jo nuomonės ir 

O tokia tvarka 
na ne demokra

tiją (liaudies valdžią), o au
tokratiją

Teorijos gi klausimuose 
kiekvienas laikraštis gali 
turėti savo nuomonę.

Tečiaus butų pageidau
jama, kad tokiuose klau
simuose, kurie paliečia mu 
sų spaudos taktiką, Sąju
ngos įstaigos tartasi su 
Spaudos Sandora.
Mes, deja, į šitas rezoliuci

jas negalime žiūrėt, kaipo į 
tinkamą būdą išrišti klausi
mą santykių tarpe socialistų 
organizacijos ir laikraščių 
ir tarpe L. S. S. organų ir 
"privatinių” laikraščių. Jos 
yra labai menkai apgalvotos 
ir labai nevykusios. Tiems 
"draugiškiems pasikalbėji
mams”, kurie įvyko So. Bos
tone, jos galėjo turėt svar
bią ir gerą reikšmę, nes da
vė progos pasikalbėjimų da- 
lyvautojams užbaigt ilgus 
barnius "draugiškumo” žo
džiais ir atsisveikinant "tvir
tai paspaust vieni kitiems 
ranką”. Bet didesnės ver
tės, kaip “pleisterio” ant žai
zdų, kurias pasidarė, "drau
giškai” besipešdami, pasi-

Demokratija ir 
autokratija.

Visi bent kiek apsiąvietę

Tarp socialistiškų laikra
ščių būtinai reiaklinga idė 
jinė vienybė. Tos vieny
bės palaikymui jiems rei
kalinga organizacija. Ka
dangi buvusi Socialistų 
Spaudos Sandora nėra dar 
mirus, tai mes pageidau
jam, kad ji veiktų ir to- 
liaus.

Rytinių 
čiai plačiai 
stų "draug 
mus”, įvy 
vasario S 
juose jų dalyvavo "Keleivio” 
ir "Kovos” redaktoriai, o an
trame da ir "Laisvės” reda
ktorius. Dalyvavo ir eilė ki
tų įžymesniųjų socialistų 
veikėjų iš Mass, valstijos. 
Todėl į tuos pasikalbėjimus 
reikia žiūrėt ,kaipo į gana 
svarbius atsitikimus sociali
stų judėjime.

Tokiais juos ir piešia 
’’Kova”. Ji, tiesa, mini tik 
apie antrąjį pasikalbėjimą, 
bet užtai jam ji nesigaili vie
tos savo špaltose ir kompli
mentų. Girdi, tas pasikalbė
jimas rodąs, kad ginčai delei 
"privatinių” soc. laikraščių 
greitai prieisią prie pagei
daujamo galo. Pasikalbėji
mas suartinęs dalyvavusius 
jame žmones ir padaręs va
karykščius priešus draugais. 
Užbaigdama savo ilgą apra
šymą, "Kova” sako:

Diskusijos padarė labai 
malonų įspūdį. Draugai 
skirstėsi, tvirtai spausda
mi vieni kitiems ranką. 
Susiartino ir buvusieji 
draugai-priešininkai. Mes 
tikimės, kad So. Bostone 
padaryta gera pradžia 
musų visų suartinimui, 
kuri (?) ypatingai dabar 
taip reikalinga.
Visai ne taip optimistiškai 

■kalba "Keleivis”. Jisai, be
je, labai trumpai mini apie 
25 vasario dienos pasikalbė
jimą, bet juo plačiau jisai 
aprašo tą pasikalbėjimą, ku
kris įvyko dviem dienom an
ksčiam Ir šito aprašymo to
nas yra šiurkštus, nežiūrint 
to, kad jisai ėjo spaudon po 
to, J<ai dd. J Michelsonas, su

Nors "Naujienos” jau yra 
daug rašiusios apie tą klau
simą, bet perspausdiname 
šiame numeryje da ir New 
York o Socialistų Partijos lo
kalu rezoliuciją, kuri plačiai 
išdėsto socialistų poziciją 
link karės.

Ta rezoliucija buvo priim
ta skaitlingame susirinkime, 
kuriame dalyvavo stambios 
S. P. spėkos. Ją patiekė dd. 
Morris Hillquit, Algernon 
Lee ir Jacob Panken. Už ją 
paduota 101 balsas, o prieš 
ją 79 balsai. Mažuma prita
rė rezoliucijai L. Trockio ir

kalavo "bausmės 
arogancijai’ 
ištiesti buvo c 

dorium?
Vieno Baltimoi

Šiomis dienomis iškilo su 
isirėmimas tarpe Suv. Vals 
tijų prezidento ir tarpe kon
greso 
note, 
prašydamas neapribotų įga
liojimų kovai su vokiečių su- 
bmarinomis. Kongresas tų 
įgaliojimų nedavė jam ir iš
siskirstė. Ką-gi dabar daro 
prezidentas? Ugi teirauja
si generalio prokuroro ofise, 
ar jisai (prezidentas) nega
lėtų aplenkt kongresą ir ap- 
ginkluot pirklybinius laivus 
savo valia?

Mums ne taip svarbu, ką 
prokuroras atsakys į Wilso- 
no klausimą, kiek pats fak
tas, kad prezidentas mėgina 
visai ignoruot vyriausiąją į- 
statymų leidimo įstaigą. Pa
sirodo, kad prezidentas ne 
tiktai daugybėje 
siu klausimų elg 
kongreso žinios,bet jisai no
ri pasielgt savavališkai net 
ir tada, kada kongresas ne
paremia jo politikos.

Ištiesti, Anglijos karalius 
neparodo tiek autokratiškų 
palinkimų, kiek Suv. Valsti
jų prezidentas.

važiavęs iš Beri i no, sako 
kad niekam nė į galvą nebu 
vo-atėję suimt arba sulaiky 
»poną Gerardą. Pasakos a 
pie tokį Vokietijos pasielgi 
mą yra gryniausis išmistas.

Prie progos tasai 
pondentas, p. Mencken 
rašo ir tuos išmislu 
buvo skleidžiami 
apie Ameriką. J 

"Vokiečiai buvo
čai kurstomi laukinėmis pa
sakomis apie tai, kas dedasi 
Suv. Valsti jose... Jiems buvo 
įkalbinėjama, kad jų laivai 
buvo konfiskuojami, kad tų 
laivų įgula (matrosai) sodi
nama į kalėjimus, kad Vo
kietijos piliečiai persekioja
ma nemaloniais šnipinėji
mais ir aršesniais budais, ir 
kad net esą abejotina, ar bu
sią užtikrinta kelias sugrįž
ti namo grafui 
fui ir Vokie 
liams.”

; . Tą visą melavimo ir siun- 
dymo darbą Vokietijoj varė 
Anglijos Reuter’io spaudos 
agentūra. Kaip žinome, iš 
Londono, arba iš tų šalių, 
kurios gaudavo žinias iš An
glijos, ėjo melai ir siundy- 
mai ir į Ameriką.
A guv. Valstijose buvo pla- 
tinama visokie melai apie 
Vokietiją, o Vokietijoje apie 
Suv. Valstijas — kad supeš- 
dinus jas. Nedaug tereikė
jo, ir šitas judošiškas darbas 
butų įvėlęs jas į karę.

Matote, koks pavojingas 
dalykas yra spauda ir žinių 

’agentūros kapitalistų ran
kose? Juo mažiaus darbi
ninkai tikės joms, tuo leng
viau jie apsisaugos nuo klai
dingų žingsnių.

Pereitoj sąvaitėj mums 
teko su Kapsuku susidurti 
asmeniškai. Jisai buvo at
važiavęs netoli Bostono 
ant prakalbų ir buvo Bos
tone. Prie tos progos vie
tos lietuvių socialistų sve
tainėj pėtnyčios vakarą į- 
vyko "draugiškas pasikal
bėjimas.”

Reikia pasakyt, kad šito 
pasikalbėjimo tikslas bu
vo pasitarti apie dabarti
nius kivirčus socialistų 
spaudoje ir, jeigu galima, 
surasti būdą jų prašalini- 
mui.

Išėjo tečiaus kas kita. 
Vietoj prigesinti ginčų 
liepsną, ji da daugiau li
kos išpusta. Tas "draugi
škas pasikalbėjimas” buvo 
tiesiog bačka aliejaus ant 
tos liepsnos.

Visų pirmiausia buvo 
pakviestas kalbėti Kapsu
kas. Jis tuojau ėmė bom- 

privatiškus lai-
Jis labai ne- 

budu užsipuolė
Su did-

zmones žino, Kad buv. Val
stijų tvarkai toli šaukia iki 
to demokratumo, kuriuo 
taip mėgsta didžiuoties šios 
šalies patriotai. Bet niekur 
tatai neapsireiškia taip aiš
kiai, kaip užsienių politikos 
klausimuose.

Kaip "Naujienos” jau ne 
kartą rašė, Suv 
prez iden tas veds 
politika beveik be

Painesnis dalykas yra su 
taktika, t. y. su socialistų el
gimosi budais. Elgimąsi tu
ri but pritaikytas prie aplin
kybių. Pasak senio Liebl^ 
n ech to (Karlo tėvo), sociali^; 
stų taktika p 
mikli
keist bėgiu 24 valandų.” Kas 
-gi dabar nuspręs, kokia ta 
taktika privalo but šiandie, 
o kokia ryto? Ot, šitame 
klausime tai i 
gei reikalinga 
nors ‘reguliatorius 
darytų tvarką socialistų ju
dėjime ir neduotų jam pa
krikti. Koks-gi yra arba ga
li but tasai "reguliatorius”?

Tikriausis būdas atsiekt 
to, kad organizacijos taktika 
butų vienoda, yra pavest jos 
išdįrbinėjimą kokiaLnors 
vienai centralei įstaigai. 
Taip daroma viso pasaulio 
biurokratijos organizacijo
se. Vyriausioji kanceliarija 
nutaria, kas reikia daryt 
kiekvienam atsitikime, Ir iš
siuntinėja cirkuliorius į vi
sas kitas kanceliarijas. Tuo 
bu d u činovninkai nuolatos 
turi' instrukcijas ir pildo jas. 
"Neturėt savo nuomonės” 
prie šitokios tvarkos yra 
svarbiausioji taisyklė ir pra
kilniausioji kiekvieno činov- 
ninko dorybė, činovninko 
(dalykas yra rodyt ‘userdiją” 
"načalstvai”, bet ne "turėt i- 
dejų galvoje”; už turėjimą 
idėjų činonvninką varo te
nai, "kur Makaras veršių 
neginė”.

Šitą biurokratijos tvarką, 
pasirodo, nukopijavo ir mū
siškiai "įžymieji” draugai 
So. Bostone. Jie nori, kad 
socialistų redakcijos pavirs
tų kanceliarijomis, kurioms 
Pildomasis Komitetas siun
tinės cirkuliorius ("direkty
vas”), ir kad soc. laikraščių 
redaktoriai pavirstų činov- 
ninkais, kuriems nevalia tu
rėt idėjų galvoje”.

Nėra tečiaus abejonės, kad 
socialistams šitas pienas ne
tinka. Apie jį mes pakalbė
sime dar kitą kartą. Dabar 
norime nurodyt tiktai dar 
vieną indomų bruožą tose 
rezoliucijose.

Jų autoriai "Kovos” ir v
"Keleivio” špaltose tikrina, 
kad sekant tomis rezoliuci
jomis išnyktų nesutikimai 
socialistų spaudoje. Argi iš- 
tiesų? Nejaugi nesutikimai 
atsirado dėlto, kad soc. laik
raščiai peržengė kokius-nors 
L. S. S. įstaigų nutarimus? 
Tokių atsitikimų mes neži
nome. Buvo išviso tik vie
nas aiškus peržengimas,jtai 
—"Kovos” redaktoriam 
laužymas tų fat*

kirmis LiiluviiĮ Dienraštis Amarikoja 
aidžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Terma of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week. 

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

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

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

European countries, I year .. $7.00

mosi liniją 
apsireiškia
tarptautiniai socialistų prin
cipai. Skaitytojai pastebės, 
kad ta rezoliucija jota joton 
sutinka su ta taktika, kurią 
siūlė savo straipsniuose 
"Naujienos”; ji tik smulkiau 
išdėsto tą, ką mes buvome iš
reiškę bendromis mintimis.

Kol
priešinties tai'politikai, kuri 
veda prie jos; jeigu karė bu
tų apskelbta, stengties kuo- 
greičiausia ivvkint taika, ko- 
vot su visais blogumais, ku
riuos ji atneš, ir organizuot 
ir auklėt darbininkų klesos 
jiegas.

žerski, jei pagaliau ir pa
tįs Tavo aitriausieji prie
šai ir tie nieko kito Tau 
neįstengė prikišti, tik nc- 
kalčiausį užsimiršimą- 
Tuo savo išpustuoju strai
psniu jie išdavė Tau aiš
kinusį paliudijimą Tavo 
augštos doros ir prakil
naus Tavo budo.
P-as Mantvidas tur-but 

nebuvo joks- kun. Ežerskio 
priešas, jeigu jisai užtikėjo 
jam be jokios kvitos $50.00 ir 
dar rengėsi duot keletą šim
tų dolerių "ant mišių”. "Na- 
ujienos”-gi neturėjo jokių 
reikalų su tuo kunigu. Tai
gi klerikalų organas čia nie
kus tauzija.

Bet kaip jums patinka ši
tas kun. Ežerskio išaugšti- 
nimas? Mes pasakysime, 
kad jeigu tokie pasielgimai, 
kaip to kunigo, yra "augštos 
doros ir prakilnaus budo pa
liudijimas”, tai klerikalai, 
matoma, turi visai kitokį su
pratimą apie dorą ir prakil
numą, negu visi žmonės. 
Mes jiems to supratimo ne
pavydime.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus K 

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

Kitur, ne Cihčagoj
Pusei metų ........
Trims, mėnesiams
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, metams

Kapsuku buvo jau "tvirtai 
paspaudę vieųs kitam ran
ka”. "Keleivis” rašo:

First Lithuanian Daily in America 
Published Dailų Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

socialistu laikraš- c
Na, kai]) jums 
patinka? Jei

gu socialistų laikraštis ne
turi savo nuomonės kokiam 
klausime, tai jau yra blogai; 
bet jeigu jisai neturi savo 
nuomonės visuose praktikos 
klausimuose, tai jisai yra 
nieko nevertas. O So. Bosto
no pasikalbėjime dalyvavu
sieji draugai nori, kad taip 
ir butų! Jie net daro taisy
klę, kad socialistų laikraš
čiams butų uždrausta turėt 
savo nuomonę!

Šitą nesąmonę, kurią pri
ėmė vienbalsiai apie 70 soci
alistų, tarp jų ir trijų laik
raščių redaktoriai, iš bėdos 
butų galima išaiškint nesu
gebėjimu to susirinkimo su- 
formuluot savo mintis, t. y. 
styliaus klaidomis. Bet re- 

| zoliucijos turinys rodo, kad 
[dalykas buvo ne vien stiliu
je (žodžių parinkime ir su
tvarkyme), o ir rezoliucijos 
autoriaus ir balsuotojų min
čių neaiškume.I

Jie skiria tarpe "prakti
kos” ir "teorijos” klausimų. 
Ką reiškia tas klausimas? 
Ar, pav. karės nukentėjusių
jų šelpimas yra praktikos, 
ar teorijos klausimas? Ar 

I "tėvynės gynimas” yra pra
ktikos, ar teorijos klausi
mas? Aišku, kad jie gali 
būti kartu ir praktikos, ir 
teorijos klausimais. Kiek
vienas dalykas, kuris gali 
but šiandie vykinamas gyve
nime, gali but praktikos 
klausimu. Bet socialistai 
laikosi tos nuomonės, kad 
praktika (vykinimo darbas) 
turi but nušviečiama pagel- 
ba teorijos, idant savo veiki
me mes neatsitolintume nuo 
galutino savo tikslo ir idant 
vienas musų žingsnis ne
prieštarautų kitam žings
niui. Tuo budu praktikos 
klausimas socialistui kartu 
virsta ir teorijos klausimu. 
Elgties praktikoje, nesiva- 
duojant teorija, tai butų 
kraštutinis oportunizmas. O 
elgties praktikoje, net išan- 
ksto išsižadant savo nuomo
nės ("ne smiet svojo sužde- 
nije imiet!”), tai butų toks 
dalykas, kuris tinka tik į 
satyros žurnalą.

Mes stačiai nesuprantame, 
kaip tie So. Bostono drau
gai ir svečiai galėjo įsivaiz- 
dint sau tokį stovį socialistų 
judėjime, kad teorijoje laik
raščiai turi save nuomones 
tokias, kokias jie nori (pav. 
kadir skelbt -

. ."'N" - .■

sindikalizmą, imperializmą, 
nacional-liberalizmą ir lt?), 
o praktikoje jie neturi jokių 
nuomonių ir tik seka L. S. S. 
įstaigų direktyvas (nurody
mus). Jie tur-but norėjo at
skirt programą nuo takti
kos, tik sumaišė tuos daly
kus su teorija ir praktika.

Apie tai, kad laikraščiai 
privalo turėt laisvę teorijos 
klausimuose, tai pas socia
listus nė ginčų negale but.. 
Bet socialistams ta teorija 
tėra tiktai ant tiek gera, 
kiek ji sutinka su principia- 
liais jų programo dėsniais* 
Kada teorija pasidaro prie
šinga programo principams, 
tai ji yra nebe socialistiška. 
Ji gali turėt savo gerumų, 
bet socialistams toks laikra-.

r 

štiš, kuris skelbia šitokią te^» 
oriją> yr& svetimas, —• nors 
praktikoje jisai ir dar taip 
remtu socialistus.

"Keleivis” 
to, paduoda d 
priimtas antr 
jime, kuris, 
daug rimtesnis 
gesnis. Pirmoj 
skamba tai]):

Matydami didelius ne
sutikimus tarp įvairių so
cialistu laikraščiu ir nesu
tarimus dargi dienos klau
simais, kas labai kenkia 
musu veikimui. L. S. S. 60 

z

kp. ir apylenkės kuopų na
riai pripažystame, kad iš
vengimui to, visi socialistų 
laikraščiu redaktoriai tu- 
ri vaduotis L. S. S. Suva
žiavimų nutarimais ir bė
gančiais klausimais klau
syti L. S. S. Pild-jo Komi
teto direktyvų, paliekant 
jiems draugiškos kritikos 
teisę.
Site reždlftiėfją buvo pa

duota Kapsuko ir priimta 66 
balsais prieš 3 Antroji rezo
liucija buvo paduota Michel- 
sono ir priimta vienbalsiai. 
Ji skamba sekamai:

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

priešingos pusės rimtų ar
gumentų nebuvo. Tiesą 
pasakius, tai "privatiškų 
laikraščių” priešai 
argumentų neturėj 
neturėjo jų ir pats Kapsu
kas. Kalbėdami jie visi 
karščiuojasi, pyksta. Jei
gu ir daro kokius "priva- 
tiškiems laikraščiams” už
metimus, tai niekuo nepa
matuotus, arba stačiai 
prasimanytus. Kaip tik 
pareikalausi prirodymų, 
kada "Keleivis” rašė prieš 
socializmą arba kada jisai 
gyrė patriotizmą, kada pa
taikavo tautininkam's ar 
klerikalams — taip jie ir 
nežino ką atsakyti.

Ir tai]) šis "draugiškas 
pasikalbėjimas” užsibaigė 
nepriėjus prie jokios kon-

klaidu ir nenuosakumu.< < 
Tai]), pirmoji (Kapsuko) re
zoliucija visai ignoruoja Są
jungos referendumus. Ji lie
pia laikraščiams vadovautiems 
suvažiavimų nutarimais, 
tuo-gi tarpu L. S. S-oje yra 
tokia tvarka, kad svarbes
niuosiuose klausimuose su
važiavimo nutarimai turi 
reikšmę tiktai įnešimų refe
rendumui. Jeigu visuotinas 
L. S. S. balsavimas tuos nu
tarimus atmesta, tai jie pa
lieka bė vertės. Antroji (Mi- 
chelsono) rezoliucija jau ka
lba teisingiau apie "vado
vaujamų Sąjungos įstaigų 
nutarimų” pildymą.

Bet ir šitoje rezoliucijoje 
pasakyta nei šis, nei tas, 
kuomet statoma toks dės- 
nys. "Teorijos gi klausimuo
se kiekvienas laikraštis gali 
(!) turėt savo nuomonę”. Iš 
šito dėsnio išeina, kad prak
tikos klausimuose turėt savo 
nuomonę 
čiai negali, 
tokia mintis

barduoti 
kraščius’ 
mandagi 
ant "Keleivio 
žiausiu įnirtimu jisai su
šuko, kad "Keleivis” veda 
darbininkus "į šuntakius”. 
Įsikarščiavęs jisai tuojaus 
neteko lygsvaros ir pradė
jo pasakot apie nebučiau- 
sius dalykus. Pradėjo 
šaukti, kad "Keleivis” "so- 
cialpatriotas”, kad jisai 
pataikauja buržuazijai ir 
pasmerkia tuos žmones, 
kurie nori protestuoti 
prieš karę.
Kitoje vietoje, "Keleivis” 

vėl sako:
Už privatinius laikraš

čius kalbėjo dar Jankaus
kas, Anesta ir keletas ki
tų. Visi j jie kalbėjo šal
tai, rimtai ir nei vienas jų 
ai^umeĄfi nesumušta, Iš

L. C. Frainos.
Mažumos rezoliucija yra 

"radikalesnė”. Ji, pavyzd
žiui, reikalauja, kad sociali
stai, kilus karei trukdytų ka
reivių rekrutavimą ir orga
nizuotų streikus karės pra
monėse. Susirinkimas pasi
elgė visai teisingai, atmesda
mas tą rezoliuciją, nes ji yra 
neišpildoma.

Rezoliucija, kurią gynė 
Hillquitas, yra daug tinka
mesnė. Ji nereikalauja iš 
partijos narių negalimo ir 
kartu ji nustato tokią elgi- 

kurioje pilnai 
revoliuciniai ir
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DEL BAŽNYTINIO “SHOW

mikos įranki
V W

čiai, kada jau vaidai bu\ 
nai prasidėję, ir tiktai 
ko kita.

Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

seniu
C

i(\sto prieš karę
sunčianios
susirinkimo priimtos rezoliuci 
jos. 'Lietuviai ta-pat daro, til 
kad dažnai jiems sunku tinka 
mai surašyti anglų kalba rezo 
Uncija, tai mes čia išspausdiha

(ĮTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

visur laikomi pro- 
susirinkimai ir 

valdžiai tam tikros

Siųskite protesto 
prieš karę rezo

liucijas.

nebūtais dalv- *>
Jie teikia vaistus nuo

o tikrąsias li-

DEN TĮSTAI
Ateikite pas mus del susi taisymo 

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

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

SIOUX CITV, IA.

kad 70 soči- 
dalyvaujam 

redaktorių, mile jo

TAIGI NELEISK $1.00 STOV 
TARPE JVS IR SVEIKATA 

-----ATEIK-----  
PASITEIRAUK

peštynėms jie 
savo energiją, 
jau neturėjo 
doro sugalvoti, kuomet atė

gaus kupcius, — jie visi vieno 
lauko uogos. Reikia prie to pa
stebėti, kad visur buvo garsina
ma, kad tuo bizniu užsiims kun. 
Maliauskas. Todėl nieko nuo
stabaus, jei ir įvyko ta klaida. 
Bet visa tai antraeilis dalykas.v 
Branduolys to atsitikimo štai ka

tulu .1. Paškausku. Kas gali ta 
tai tikrai žinoti, nebent pats .1 
Z. Songaila. Kaip su plakatai;

na, kad .1. z. Non gaila, vteto, 
polemizuoti, mandagiai pasiro 
kuolų ir atsiteistų.

J. B. Aglinskas.

apsireiškia esijs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

tap-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I lalčio galvoje, cct., ect., Šutai- 

fiomas išdirbėju labai pagarsėjusio

MIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, nrudojamo visame pasau
lyje pėr puse šimtmečio—25c. 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER A CO.

14—80 Washiagtoa Street. Naw fork.

ŠI VALSTYBINĖ BANKA 
aukauja saugumą 
navimą

jie labai smar- 
pešėsi. Toms 
išeikvojo visą 
ir pagalios jie 
pajiegų nieko

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

kite su juo tuojaus.
Jis gvdo vytus liktai, ir jo 

SPECIALŪS NAUJOS METODUS 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo. 
Jis gydo pasekmingai j kaip gali
ma trumpiausią laiką, visas pri- 
vatiškas ligas, kaip lai: užnuodi
ji mą kraujo, strikturą, puliavimą, 
nykimą, nusekintą, praradimą 
spėkos, raudonąją gyslą, silpną 
pūslę, inkstu ligas ir 1.1. Jis var

iem. Visa beda lame, kad jus 
bandei perstatyti mani' visuome
nės akyse, kad aš neteisingas 
korespondencijas rusinėjus prieš 
nepatinkamas ypatus ir, kaipo 
tok is, padaro, liktai blcdics. Tai 
tikrai neatleistinas šmeižimas. 
Aš norėčiau paklausti J. Z. Šon

inio kurių prieini' pi 
tvėrimo kooperacijos 
d. J. Z. Songaila dus

Po priėmimo egzaminamjos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokykit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro- 

j, ir visai praša- 
pėliojimo darbą. Jeigu jus 

neturėjote pilno

nemažai nemalonumų perleisti, 
lodei, manydamas, ir tolinus

* (rarys lietuvių turėti rei- 
;, ypač laikraščių platinime 
priverstas buvau draugui J. 
atgailai parašyti paragini- 
kad užbaigtų tuos užsivil-

sviesos.
leivi” todėl, kad c

jį jau kooperacija valdo.
Aš mėgstu k,N:iu j ienas" jos 

kasdien darbininkams naujų ži
nių suteikia,. Visiems patartina 
jas užsirašyti.

ously protest against this count
ry becoming involved in wai 
with Germany or any other na
tion.

ezoliucijos^ pavyzdi anglų 
kuria protestų rengėjai 

r, su m itin- 
sekretoriaus

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. .Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio meti), gydyme vyriškų li
gi), kurios suteikia man daug 
pirmy bės.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jų.s yra las, kad juo Įgysite 
tikrą medikališką patarimą ii’ 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau-

Vadinasi, so.-boston iškio 
pasikalbėjimo nutarimai re
miasi visai 
kais

'"nesančios lig
gos p riežastis užtyli. Reiki; 
todėl pasakyt, kad tie nuta 
rimai ne tiktai yra bergždi 
bet ir kenksmingi, nes jie ga 
Ii tik suklaidint žmones.

mo ir dar kur pas J. Z. S. 
butų daryli lapeliai. Paskuti 
uis susirinkimas buvęs pas A 
Purevičių, 2488 Penn St. ir čii 
liko nutarta, kad reikia 30 po

M.00 X-Ray EXAMINACUA j

Dr. Whitney
Priiminėjo ir gydė vyrus 

per 20 metų

VYRAI: AR JUS TU 
RIT BY VIENA Iš TŲ'

Ar jus esate nusidėvėję, nėr 
viskas ir suiręs? Ar jums sl.o 
kuoja vyriškos spėkos? Len 
gvai sujudinamas, nulindęs 
nesmagus? Ar jus turite pra 
slą atmintį, prastą regėjimą 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gy sla, su
sky limas, dusulis, spuogai, ru
di plėniui, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

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

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

Nedėiiomis —- 10 iki 2.

Naujienos!' ko respon.de n uis 
S. Shimkus apraše bažnytinį 
“sholw." Viskas buvo aprašyta 
teisingai, Gaila S. Shimkaus, 
kurį “Draugas” labai apšmeižė, 
priskaitydamas prie i 
džių. Kun. Maliausk 
$100 tam, kas prirod 
ten buvo ir kai liejo apie visuo
tinų tvanų, rečiau, tai nei kiek 
tieatmaino dalykų stovio. Iš
tiktųjų, nesvarbu kas kalbėjo 
— Maliauskas ar koks kitas dan- kant. panašios klaidos mums la 

ha i kenkia. Mes tų užmėtinėji 
mų ir taip iki valiai turime i; 
klerikalų pusės, kurie neleisiu 
gai stengiasi apšmeižti mus, na 
o jei gavo patemyt kokią teisiu 
gą klaidą... Todėl butų geisti-

Komitetas, siųsdamas 
Wilkes-BatTO 
sutikimai k ik 
takų prieš kitus laikraščius 
o ne atbulai. Tai viena. ( 
antra, tą “Kovos” prasižon

ei “lietuvių kai 
ir buvo kritiko 

tų “teoretiškų“ išvadžioji 
mų, kuriais papuošta IX su 
važiavimo “didėji” rezoliuei 
ja ir Pild. K-o rezoliucija a 
pie “vienybę”. Bet tai jul 
vaidų neiššaukė, ir, antr;

ginusia mokė
INK ENGI M AS OFISO IR J
Jus galite turėti "Paslėptą 
panaikinami. N e a t i <1 ė 1 i o k.

DR. I. W. HODGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sts., Chicago
VALANDOS: 9 ryto H vakaro. L’tarninkais ir ketvertais nuo 9 ryto iki
s vakaro. Nedėiiomis nuo 9 iki 1

kada ii- kuomet aš rašiau netei
singas korespondencijas? Už 
prirodymą lakiais skiriu $10. 
Jei neprirodysi į dešimtį dienų 
praloši dešimti dolerių ir šmei
žiko diplomą pasilaikyti turėsi 
pats. Aš neėmiau atsakomybės 
už sukol: ktuotus pinigus, liktai 

prisiėjo palaikyti iki šiol

apgailestavo, kad jie nesimato 
su geriausiu daktaru pirmiau.

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darody mas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išg\ džinu, jus žinosite, kad aš 
išlydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisaky kite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 rvto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 17 g(v. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

la nei neprisimena 
kinama, kad prisirase apa 
o 8 tik užsimokėjo. Berod: 
vo laiku buvo ii’ polcmikėlė

Keista tiktai
alistų,
keletui
priimti tokius netikusius nu
tarimus. Veikiausia būvi

The agitation for war is sole
ly in lhe interest of munition 
makers and food and supply 
speculators. Bv deliberately

Šelpimo uarbe
klausime, Lietuv
klausime, karės klausime

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sei 
jums tiesą prie N-Hay ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK. ATEIK TUOJAUS.

lai pagirtinas darbas. Bet tuo
met jis sakė, kad plakatai lėša- 
ve apie $1.50 ir tam tikslui tapo 
kolekta tarpi' publikos 
padengimui

Jei kaspinine kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos išmetus, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

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

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujaplitdis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ii' pagalios bai
siausia liga •— nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydy t ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas innae.

"U* o i “i“ 1 1:132 Milwaukee Avenue
X ■ Jl 1. Cs A. Iriejimas nuo Ellen Stre0 

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

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

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

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasaky s. ATI J K I T 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

į stoty- 
mąstyti apie v<>di- 

pasveik«lle.
iesos reikalauja 
prjei išėmimą 

be abejo, greitai 
tiesas.

UJU i,. N. Ną Į u Ilgui, 

mėgstu "Laisve" todėl, kad 
i laisva ir darbiniai

patar- 
paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

gos įstaiga nėra nieko tokio 
nutarus, kas priešintųsi soc. 
lai kr ašč i ų pozicijai. Buvo 
tik vienas nesusipratimas su 
“Keleiviu” 
lio gynimo

laiko, kuoniea J
pakritikavo per ’’Naujienas' 
Gvazdiką. O vietoj duoti Gva
zdikui atsakymą ant kritikos, J. 
Paškausk, pasikišo J. Z. Songai
la. kokiu budu man prisiėjo

Besolved that copies of these 
resolutions be sent Io the presi
dent of the United Stales, Io the 

| senators Irom this state, and to 
the congressman from this dis-

Kr.f mane iApelbčjo nuo varginančią BgrqT 
Salutara? Hitleris. AA per praeit lib 4 metu* 
buvau vos tik gyva. A6 kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau vaigyt ir suvalgytas maistas suteikdavę 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo ekilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgim.-is vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos de) savo sveikatos 
Bet kada aš pradėjau reikalauti S ai u taras BH- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. I’er 6 mėnesius *1 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai. 
na .51.00. Galima gauti geresniuose Balionuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis

8ALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokią blogumų.

P. J. HALTRENAS, PROF.
Tikrą importuotą Prof Ehrlich’o 

606-914
(loiiorrheą, Vaccines, Hheuiną- 

tie, Philagogens, Serums, Bacte- 
rins, ir I.I., kurios parodo tikras 
pasekmes be pertraukimo nuo jū
sų užsiėmimo.

Jei jus esate ne las žmogus kas 
jus turėtumėte Imli, pasitarkite 
su Dr. Whitney be atidėliojimo ir 
stokite ant kelio į sveikatą, stip
rumą ir laimę.

Pasikalbėjimas dykai ir užkvie-

pi’isu'use, h('l ne
ini kokią liesu tu- c C

uspndorauli musų pini- 
Loliaus sukai, kad mane 
agi nes pradėtą darbą va- 
Caip It'D nebūtų pasira- 

gmova abudu, bet kuomet da
giniai! kad rakandus pardavei ir 
išvažiuoji, tai man nebuvo ka
da sueiti. Porai savaičių prabė
gus po išvažiavimui prisiuntei 
laiškelį ir praši'i, kad niekam ne- 
'šduočiau adreso. Už kokio me
nesio laiko atvažiavai pats, bet 
jau nekalbėjai apie kooperaciją, 
lik griežtai atsakei, kad suko-

H So. Dearborn St., Crilly Building 
antras augštas, kambarys 208-209.

-\s mėgstu Naująją (indy 
ne", nes te n telpa rimtų straips 
nių, kurie nepaprastai daug nau 
dos a įneša darbininkams.

"Moterų Balsas" man patink; 
todėl, kad jis ragina musų mo 
leris švieslies ir s\ 
kovoti už šviesesni

“Karti
aštrumu sarkazmu
drovi pasakyti tiesą j

, aš myliu visus darbiniu 
laikraščius, nes juos be 

'įami darbininkai ausi

1 asKui raginai mus 
rijos naudai surengti

Songa ila 
gedi, tuzinus kartų 

juo m.. Esą ko

mą Naujienų nr. .>() plačiai 
pasiaiškindamas, kad iš tų pini
gų netik nelikę nieko, bet dar 
$2.60 nedaleklių reikėjo pridėti 
iš savo kišeniaus. Gerai, kad 
pasiaiškino, jog čia nieko blo
go nėra. Aš paraginau, o J. Z. 
Songaila paaiškino tai kame

vos Didėjimą; 
imą, 1 ui <‘t varą, 
amsiims pilve, 

/urnose, nustojimą apeti- 
nusidėvėjimą, pąjąutiiną: 

palengva nykimą, tai 
kuri turi bill žinoma, 
norite greitai pasveikt,

using Ini' European war m or
der to make money for its alrea
dy gorged capitalists, the United 
States has become an accomp
lice in wholesale murder. If 
Ibis country were to go to war 
under the present circumstances 
it would he fighting for lhe pri
vilege of continuing Io make 
money out of the grcid trage
dy of Europe. In other words, 
it dould be fighting for the 
maintenance of an infamous 
wrong not a right.

man
jūsų ypatos atsakomybę, kaipo 

lik nuo to 
Paškauskas

DR. I. W. BODGENS, 
Ištikimas Specialistas, 

Aitrių ir Chroniškų Vyriškų Lirų.

Užnuodijimas Kraujo

tai. Gerai lai kodt'l jus taip 
žiauriu! alsinešdavot link manės, <
kuomet lik sueidavau. Aš ty
čia ir važiuodavau i North Si- t
de, kud pamatyti ir pasikalbėti 
apie tuos neužbaigtus reikalus. 
Bet J. Z. S. tartum bėgo nuo 

paklausiau 
lip nepavyko 

jūsų rengiamas balius šian
die?” Atšovė: "Aš už tave ge
riau žinau!” lai kaip man be
kalbėti? O kaslink nepalikimo 

palos, tai turiu pa
jus man gana gerai 
ii aš nei melus įau

gi čia - šmeižimas. 1 aip ir 
kūjo, dėčiau, paaiškinimas 
atsako tikrenybei. Išlaidos, 
kias J. Z. S. skaitlinėmis paro
do bene bus per stambios. Tie
sa, J. Z. Songaila buvo pats pir
mutinis Gary, Ind. kooperacijos 
tvėrime. Atspausdino plakatus, 
surengė tam tikslui prakalbas.

gerai padare visa 
viešai.

Net pats visuotino tvano skel
bėjas prisipažino, kad žmonės 
priešinosi tam bizniui ir parei
kalavo, kad jis butų "išmufin- 
las" j bažnytine svetainę.

Išeina, kad S. SI ii inkus nean-

We demand that no war shall 
be declared without a referen
dum volt' of lhe people.

We demand that a complete 
embargo be placed upon lhe 
shipment of all goods, munilions 
and otherwise, Io all of lhe heli- 
gercnl conn Iries.

Patinę arba pasididinę gyslossuDYNAi.KRAp^ 
cirkuliacija, širdies plakimas, ruoštis pilve, silpna atmintis, žemas gyvumą*—lėta 
cirkuliacija. VIENU SA\’A1TSS GYDYMU UŽGANĖDINS JUS JO TEISINGI VAI
STAI. Ar jus kentėsite ibriau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo rankas ir buk ant 
visados išgydytas tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu laiku?

TURINTI SMEGENŲ SUIRUTE, Silpni, nervuoii vyrai kenčianti nuo neprotingumo, pa 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamaty-ite, kaip greit tikra gyduolė tikroje 
vietoje ir laike .atliks darbą. Prašalins nuUojimą energijos, ambicijos D stiprumo, 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organus, priklausančius žmonišku yt t.
I n L Q111 DhqIAq IR ^e'BMATOS KLIŪTIS ant visajai f gyįtta | 
I1IRMŲ, J LlolCv5 30 dienų, jeigu nėra kit ų* susdėjinuj. SaA i gos siute* 
matiskai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują valančios g’duoJcme. 
Ačfrnc Ifirnc UZNUODINTOS IR SUTINĘ gilės, gauna Urtleaų ati- />oll Uo dą ir yra pastovinčiai išgydomos j keletą < et ų. Bioe
ligos, jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidijimą. Pi 'tingam žodŽR pikniką. 
ATEIK DEL PASIKALBĖJIMO L’ŽDYKA.

Dr. Hodgen’s pilnai įrengta laboratorija ir N-Ray egz: ninacija ištirs Ir paro
dys tikrą stovį vidurinių organų. Nėra spėliojijnų. Dykai tKay egzaminacija.

Metodus išmėgintos, pri-kirtos ir pagerintos, kaipo ger usios gydymui ligų Ir 
silpnumų ypatingai de) vyrų. Jus gydydamies pas jį rainai lite jj ypatiškai ir J- 
gysite naudą jo daug rm'ų patyrimo. Jus žinote su kuo j ; turite reikalų. PI* 

Sutvarkyta pigiausia mokestis. D1DŽIAUS. tS IR GERIAUSIAS 
ABORATOR1JOS aprūpinimui 91. arba pagerinto 606. 
plūgą” ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai 
Ateik šiandien.

nu 
kalba 
gali nusikopijuoti 
go pirmininko r
parašais, siųsti prezidentui, savo 
valstijos senatoriams ir savo di- 
slriklu kongresmanams.

Kurie sergnte, kenčiate ir nusimi- 
'uę, pnsinnudokit šia didele auka, ’lik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Rnv 
ir daktarišką e.vaminaciją už $1.00, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje auit'linkėje progą žinoti, 
ar jie gali lwl Aš turėjau
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo ))il\n. kr|)i')in. į J.n ik'i ii, inkstų ir 
pūslės klintis, r< urit.-il i/j.oą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
viškų ligų Mintingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi pnvatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite g;i 
silpną nugarą, apsvai 
atsiraugėjimu 
inurmėjim 
to, nuovar 
nerviškom 
yra priežastis

lektuotų pinigų jokiu budu ne 
grąžiusi. Reiškiu, pats prisipa 
žinai, kad skolingas.

V. Ateik del draugiško ar- 
pasikalbėjimo. Tas jams 

imjos. Jo dvidešimt® metų 
gydyme sergančių, silpnų, 
: ų, yra užtikrinimu, kad 
pasekmingai išgydytas, 

peržengėte gamtos 
mus, jus neturite 
mą iki jus- galutinai 

Daugelyj valstijų 1 

daktaro apžiūrėjimo 
pm ei:jimo, Illinois 
turės tas pačias 

SENOS ŽAIZDOS EPITHESIAL AU
GIMAI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Jos veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus | normaiHk

We demand Ibid American 
citizens and American ships be 
warm'd to keep*out of the war 
zone except al their own risk.

VYRAI
Jeigu jų

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės
/ Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kiwuėię, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir

do. nenaturališką stovį 
liną visą 
niekuomet pirmiau 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jų.s neturė
tumei praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
jaus pirm negu šis spccialis paaukavi- 
mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray’pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti 
alsineškil šį apgarsinimą, kuris suteiki

14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Xlid City
Bank Building. Visas 2-ras augštas. Chicago.

msnsnmiaįsrs sra
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kuriu n; c

lyčių klausiau apie lokį nutari 
ma nieko negirdėjo. Beeinu ui 
keli, kad lai nutarta su A
viriu, A. Purcvičius yra mina 
vojamas net 3 karius. J as po 
nas nei 
mokė i i

SENA - T VIRTA - UZTIK IM A

respon.de


NAUJI E N O S, Chicago, Ill Sereda, Kovo 7, 1917.SVEIKATOS SKYRIUS
Red. Pastaba.—šiuo Naujienos vėl 
įveda Sveikatos Skyrių. Tų sky
rių ves, kaip ir pirmiau kad ve- 
dč, Dr. A. J. Karalius. Naujienų 
skaitytojus kviečiame kuoplačiau- 
sia naudoties šiuo skyrių ir ma
loniu jo vedėjo patarnavimu: be 
įvairių straipsnelių medicinos ir 
sveikatos klausimais, Dr. Kara
lius pasižada taipjau duoti šiame 
skyriui atsakymus žmonėms, ku
rie kreiptus į jį norėdami gauti 
Šiokių ar tokių daktariškų pala- 
rliiių. Kreipianties j jį klausi
mais laiškai reikia adresuoti 
šiaip: D r. A. J. Karalius, C-o 
Naujienos, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

ilgam gyvenimui, jei < k ’ - ' - 
$ iš darbo, po vakarienes, labai 

daug vandens geriu? Per vaka
rą išgeriu apie tris kvortas. 
Norėčiau žinoti, ar galima tokį 
troškimą vandens sustabdyti? 
Šiaip jaučiuosi gerai."

Atšaki m as. — Vanduo pap
rastai nieko nekenkia. Papras
tai žmones per mažai vandens 
geria. Iš tokio trumpo aprašy
mo išrodo, kad tamsta esi gana 
sveikas. Nesirūpink apie tą

mą sveiką maistą, imk liek tyro

pink.
K. M. iš Ontona, Conn, klau

sia: “Meldžiu paaiškinIi:

sieina žiovauti?

mala (nevirškina) gerai?
Atsakymas. — 1) ž

giasi prašalinti.

jrimą pagamina netikęs maistas

gyk daugiau vaisiu, figų, oran- 
žių, obuolių; negerk arbatos,
degtinės, alaus ir vyno; gerk 
vandens po porą stiklu rytą ir 
vakare; imk tiek tyro oro kiek

Kas del vaistų, bandyk nusi-

ku už valandos po valgiui:
Sod. Bicarb, drachms 2
Tr. Rhubarb, drachms 1 1

a. d. oun-
ces 6.

rašo:

dos ligą “eczema.” Mane gydė 
daktaras 1916 m. vasarą, bet ir

Atsakymas.
a' W

“ir (tabur kaip kada ant rankos 
piršto matylis keičias pučkų.”

miškus sujungimus dažu 
dirbtuvėse, kailinėse', liejyklose1 
etc), nuo kokios nors ligos, nuo

nuo daugvbčs kitu <. v C

Tuo tarpu ne-

su muilu, bei vien su vandeniu

ounces 2
ounce's

''ounce

taro jis geriau nežino.
“Naujieną” Skait. iš Chicago, 

ill. rašo: “Aš sergu jau senai, tu
riu skausmą po krūtim1 ir ne-

CIO,

daktarus, bet nėge

Atsakimas.

ager 9%

Atsukimas
mm

inauiiviiu, u/.

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

Bulves, Mišelis

12.50—13.50
11.00—12.00

. 2.25—2.60

Linu pas
Kokie

Iš lokio mažo 
negalima sū

nia duot patarimą. Viduriams

Bet maistas, papročiai,

J. Bu. iš Waterbury, Conn. 
e7 '

klausia:

J) Kas pirmiausia 
skaudėti krutinę, šo

Atsakymas.

Pirmiausia žmogus pradeda jau- 
ene r gi jos, 

•a deda nu-noro
svarumo

sunkuma,

Žinoma,

paminėjau lik

šonas

rumo, gyvenimo, maisto, darbo, 
amžiaus ir lt.

Draugijos ir Organizmy Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

T U R IN Y S:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. • Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencer’io Individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

“NAUJI E N O S”
1840 S. HaĮsted St., Chicago, Ill.

parašysiu. Sausio 13 d. 1917 m. 
‘’Naujienose” tilpo ilgas straip
snis “Atmintis" — perskaityk j j.

Daržoves:—
Barščiai, staline 

Kopusiai, did. gurb
,Morkos, stalinė .
Kalafiorai, dėžė .

2.00—2.25
2.50—4.00

Collodii. ounce VL*

klausia:

mis odą?

lo žodžiai “Wassermann negati
ve three consecutive times”?

užsi-

Cibuliai, 100 svarų

Ridikėliai, tuz. rišulių 
špinatai, stalinė ........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ...
Grapefruit, d. 46—96

Citrinai, dėžė ... 
Ananasai, gurbas 
Žemuogės, kvorta

Cukrus, už 100 sv.:

mu

zniog

.Judi d r 2

Liu Sap. Comp. aa ounce

Atsakymas.

jei kendes
ros.

Beiškia, kad Wasserman-

parašysiu

mus .1. Bit.
12) Sumaišius tuos chemika-

Dr. A. J. Karalius.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO. Kovo 6, 1917.
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

ninkfis moka brangiau:
Sviestas:—

Oleomargarlnaa:—
Stalui .................
Kepimui ...........

Kiaušiniai:—
Extras ...............

Suris:
Twins . . .
Daisies . . .

Limburger
Brick . . . .

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

Paukščiai, išdarinėti:
Vištos ..........
Antįs ...........
Žąsįs ...........

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

svarui .

, . —40 
38—39 
34—36

28—29

22—24
16—18

28—28% 
27—29 
26—27

—25%

30—33
... 24% 
22—22%

. —20 
15—20 
18—21 
21—23 
15—17

28—29 
19—20 
18—22
15—19

. 14—14%
14i/2„15%

Jautiena
Ribs ,svarui)
Loins
Rounds
Chucks

kaul.
No.l 

.18 

.27 

.14 
•48-

No.2
A7Va 
.21 
.13% 
.12%

12—13
No.3 

.11% 

.13% 

.11% 

.11

2.00—4.50 
. .75—2.50 
2.50—3.25 

7.00—10.00
5.00—6.00 
. . .25—.60 
6.00—7.00 
3.00—4.50
4.00—5.00

št
3.00—6.50
2.50— 3.50
2.50— 3.25
3.25—4.00
3.00 4.50

. .25—.45

Standard cane, smulkus
Burokų, smulkus ........

Vasarių kviečių— 
Special brand 

Patents .........

Prastosios rųšics
Žiemkenčių kviečiu

Standard

... 10.20 
9.00—9.35 
.... 9.05

5.75—6.00

Second clears
Ruginiai—

Baltieji ..........
Tamsieji ....

Gyvulių turgus.

........ 9.10
.... 8.95 
7.90—8.10 
6.50—7.00

7.70

CHICAGO, kovo 6. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 2,500; avių 
— 12,000; veršių — 4,000; kiaulių — 
17,000. Paduodamos
Galvijai:

kainos:

10.00—12.15
9.00—10.00

10.50—11.35
. 7.00—8.35
. 7.00—9.00

Kiek menkesni .....
Mituliai .......................
Sotekers and Feeders

parinktiniai 
vidutiniškos .. 6.00—8.25
............................ 6.75—9.00

Karves, 
Buliai

Kiaulės:
Sunkios
Vidui. 200—250 ...
Lengvesnės ............
Paršai, geri ............

(250-400 sv.)
14.30—14.70
14.00—14.55
11.00—13.50

Avis:
Mitulės

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

. 11.90—13.75

.. 9.00—12.00
.. 11.00—12.50
.. 13.00—14.50

1.01—1.02%
1.43—1,83%

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai ........................... 1.08—1.27
Avižos ............................... 58—59%

ŠI E N Ą ..
Motiejukų, geriausias 16.50—17.50 
Motiejukų No. 1..........15.00—16.00

14.00—15.00 
13.00—14.00

8.50— 10.50 
13.50—15.00

9.00—14.50 
. 7.50—8.50
10.00—11.00 
. 8.50—9.50

8.50— 9.50

Motiejukų No. 1. ..
Motiejukų No 2. ..

Mot. No. 3 maišytas 
Kultų motiejuką . 
Dobilų, sulig rųšics

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai
Avižiniai ......

Šokią Mokykla

Geo. M. Chernaucko svet. 1900 So. 
Union Avė. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, III. Ateik j vienintelę Šo
kių Mokyklų. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvaranluojame, kad iš
mokinsime į trumpų laikų šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą

veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 
lį ir ketvergų. Pradžia 7:45 v. vak. 
tėmyk vielų. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Ba
belis. Gyvenimo vieta: 1918 S. Hals- 
ted St., Chicago, Ill. Tel. Canal 3922.

Amerikos Lietuvly Mokykla
Mokina Anglų kalbos

Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 
Geografijos 
Pilictystės
Politinės ekonomijos 
Dailarašystčs

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30

8360 Emerald Ave. Chicago.
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SOCIALIZMOi ?
MINTIES BLAIVUMAS I

7^'
1

Tai yra viena pui- f 
kiaušių lietuvių | 
kalba išleistų kny | 
gų tiek turinio | 
tiek technikos ? 
žvilgsniu. Kada- | 
ngi Lietuvių dar- I 
bininkų literatu- | 
ra vis dar netur- i 
tinga, tai pasiro- S 
dymą šito stambe f 
snio veikalo, kur | 

paprasčiausia, a 
kiekvienam su- i 
prantama kalba ? 
išdėstoma sočia- ? 
lizmo mokslas, i 

kiekvienas mąs- J 
tąs darbininkas i 
sutiks didžiausiu Z 
pasigėrėjimu. t

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

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

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

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

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

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

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

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Parašytos KI. Julrgelionio (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.

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

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

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

SKAITYKITE IR PLATIN KITE “NAUJIENAS.”

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House

prie Qii-<Bankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
lienl sykį j nudus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria sava 
bankų stovj ir būdų jų vedimo. VI* 
si pinigai yra suskaitomi, notos. bon-» 
dai, morlgagei ir kilos apsaugos lĮer- 
žiurinimos i.r patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygoB 
ištirtos. 'Liktai tikra ajisaugos verM 
te gali Imt knygose parodyta. Abejom 
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, ta* 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Liktai tvirčiausios ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House djk 
ria i s.

nuo laiko

žiūros užmanymas tapo jvestau 
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko 
nei viena Clearing House banku 

nesubankrutijo., Reikalui esantį, 
Clearing House bankos ateina view 
na kitai su pagelba.

so prie Chicagos (Hearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi Job 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas ap
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priekin* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas melų išduodu pcnldns pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois

išmokami ant kiekvieno pareikala- 
vinio.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $106.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkll- 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,000JNL

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., far
18-tos gatvių.

Atdaras: Pancdėliais, Kctvergaii faę 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

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

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
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 $85, dabar 
$5 ir augščiim. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdieni, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 & Halsted SU ChIc*KB. UI

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

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

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaroma į * 

minutes.
Paskola ant rakandų — i 2 va

landas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

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

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminiu! daik
tus arba aprėdai us. Diplomą*
kiekvienam, kurs išsimokina* 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankumo. Ui 
išmokiname j ui »iut viioldwt 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES* 

2336 W. Madison g. Weatera ar* 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAI

Ruimu m-m National LJT« If 
•zv Ho. IHalit Bt., OhlewA HL

Te). Ctnira) Atdmt Uter-
nlnko, ketverge tr tu bato* rakando 
B iki H va), vakar*, pc n n m arta :
IMI MILWAUKEE A V B, CM*a<a, M.

T*l. HimUlit M.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BKCTOB BUIUHNB

CMeato, HL
PboM Omtrtl tltl B AM
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ReaLestate biznierių 1,(1 Azuko nebuvo dar

susirinkimas.

riai organizuojasi.

ra nauja. Tik rodos, kad ji 
nepraktiška. Dalykas tame, 
kad kostumerius mes dirba
me ne ofise o lauke. O iei

ifise suktųs, kaip manoma, 
i Netikiu į sutarimą, nes jei 
• žmogus turės progos sukti,

nupulti doroj. Q kas nežino tų

CHICAGO, UI. Panedėlio 
vakare ant Bridgeporto p- 
no Kiro ofise įvyko susirin
kimas keleto lietuvių Bri-

nai gali tekti kostumieris

su tokiais žmonėmis, kurie

rių. Dalyvavo patsai

baras, Petratis 
Sinkus.

Ažuko paduotasai sumany
mas kad lietuviai real estate 
biznieriai turi sutverti kor
poraciją, panaikinti savo at 
skirtis ofisus, o atidaryti vie
ną bendrą didelį real estate 
ofisą. Dirbti, pasak p-no A- 
žnko sumanymo, turėtų visi

tokių kliūčių. Pavyzdžiui, 
raudos. Reikia parandavot, 
randas iškolektuot. Gali at
sitikti, kad bus vieno kostu
meris, o kito darbas. Kaip

sidalinimą pelnu? Ne, rei
kia geros konstitucijos, kad

rins, kad nebus pavydumų?

išvengti.
rporacijos stiprinimui ir ki-

istatvmai.
U v

Paskui gali pasirodyti 
kam nors iš korporacijos na
rių, kad jo sistema tobules
nė, kad reikia kitaip dalykus 
tvarkyti — kas tada bus?

* Kiras—Musų ofisas bus 
tvarkomas kuogeriausiai. 
Stengsimės jame laikyti tin
kamiausius žmones.

Kalbėjo dar ir vienas ir ki
tas, ir trečias. Bet naujo nie 
ko rodos nebepasakė. Tik vi
si sutiko, kad iki sekamam 
susirinkimui reikia mano- 
momos tverti korporacijos 
pienai smulkiai, nuodugniau 
apdirbti. 'Tam tikslui išrin
kta komisija iš trijų ypatų.

Paskui dar kalbėta apie 
kitus reikalus, ypač kad už
mezgus geresnius santykius 
tarp savęs, tarp real-estate 
biznierių. Išrinkta taipgi 
komisija, kuri turės pagal
voti, surasti budus, kaip pra
šalinti nesusipratimai, daž
nai pasitaikantįs tarp atski
rų biznierių.

Netolimoj ateityj bus su
šaukti vėl tokie pat susirin
kimai. G.

leistuvysiės klausimu. Tas vis- 
kas veda prie- žmonių degenera-

Evanstono moterų kliubas 
nori paimli miesto reikalus “į 
savo rankas.” Girdi, į miesto 
viršininkus reikia rinkli išimti
nai moteris. Vadinasi, joms 
sapnuojasi bobų karalyste...

joms

Mes duosime Štampas Fish’s, 
Star Štampas ir New City 

Štampas
tos federacijos laktai.

CHICAGOS MOKYKLOSE KA
REIVIŠKAS MUŠTRAS JAU 

PRASIDĖJO.

M iii turistai nesnaudžia.

mokiniu.
sidžiaugti. Austin ir Bomen 
high school'ese užsirašė 181 
‘diuosanoriai.” Jie sapalioja apie 
tėvynės ir vėliavos gynimą. Ži
noma, tuos žodžius jie kartoja,

organizatoriai 
mi pradėjo mo-

GRAžUS VAKARĖLIS.

Subaloj, kovo 1 d., norlhsi- 
?s distrikto “Naujienų” šeimi-

peel Bldg. svel.

Jos. berno,

goj užsiėmė mokinimu svetimų 
kalbų, nusižudė Detroite.

P A DĖK A VONĖ “N A U JIEN V 
REDAKCIJAI.

“N-u”

prašinio ir kelis kartus pagar- 
šiuo savo dienraščio skiltyse a-

20 d, vasario naudai nukentėju-

je. Delio vakaras pavyko labai 
gerai: pelno davė $59.00. Vie
ną dolerį paaukavo A. Badoms- 
kis, tad išviso — $60.00, kurie

25% sayo pelno, kiti 75 nuo-

darė.

Visbaras—Bet jeigu mes 
ir negalėtume įvykint p-no KOVA SU GIRTYBū.

Chica- ačiu už už-

mes turim kitus reikalus —
Stos p ro p o z i c i j os. P i r m i a u -

Frank Balčiūnas, Rast.
cijos mieris yra uždrausti Chi-

Didelis Išpardavimas
Ketverge, Petnyčioje ir 

Subatoje,
Geriausios kokybės mėsa už

sutiko su paduotuoju suma
nymu. Jis nurodė boto, kad 
siūlomoji propozicija labai 
sumažintu biznierių išlaidas.

v L-

Sumažėtų visų-pirma išlai-

nesusipratimus tarp musų.
Pats sava imi su-

kslai buvo rodomi iš Ludlow’o, 
Colorado’s mainieriu streiko.

c Reklama ii Garsinimasis

dabar atsieina kone po $100 
mėnesyj kiekvienam.

Petratis—Aš negaliu. įsi
vaizdinti, kaip tas visas da
lykas išrodys. Kas bus cen-

lykų?
Sinkus—IEno Ažuko įne

šimas geras, bet reikia išdir-

von, atidarymas bendro ofi
so visų-pirma mums sutau
pytų kokius $500 mėnesyj. 
Už tuos pinigus galima butų 
išgarsinti puikiausiai biznį. 
Paskui, payieniai žmonės, 
kurib norėtų varyti biznį, ne
tektų drąsos mums kenkti, 
užstoti ant kelio. Tik nerei
kia turėti užvydėjimų. Gi 
kaslink abejojimų, kad ne-

ki. negali šeimininkauti, visas 
jos veikimas susiveda prie to, 
kad parodžius žmonėms alkaho- 
liaus kensmingumą. Vadinasi,

kad jie ateinančiais metais bat-

Nėra kalbos' tas darbas' užsi
tarnauja parėmimo. Nors atvi

•)

kalba,

rankus vakaras buvo parinktas, 
ar neužtektinai Jiuvo išgarsinta.

Ten Buvęs.

LAISVJEčlV VAKARĖLIS.

noti, ar norim tik.

kostumeris, tai nesunku pa
daryti. Nes lengva sužinoti, 
kieno kostumeris.

sir tomis aplinkybėmis, kurios 
gimdo girtuoklystę, taip sakant,

Subaloj, Mildos svet., Laisvos 
Jaunuomenės choras turėjo šei
mynišką vakarėlį, į kurį susi
rinko gražus būrelis jaunimo—

Kam garsi uties? 
Kaip garsinties?

Su kilimu ap
švietimo ir sąži- 
niškumo minio
se, biznieriai ir 
profesionalai tu
rės teisingiau at
likti savo pride- 
rystes. Sukčiai 
negalės išsilaikyt 
ir turės bankru- 
tyti. Sukčiam ir 
senovėje retai 
sekdavosi ilgai,

Tarpe senovės 
biznierių ir pro
fesionalų b u v o

riuos los federacijos argumen-

sitaikyti. Pirma todėl pa
tarčiau sutverti tokią sąjun-

rins, kad nebus pavydumų?
Juk yra pavydžių žmonių.

Ažukas—To galėsim išve- kiai parodo alkoboliaus varto
jimo pasekmes.

ziką, užkandžius ir programėlį, 
kuris susidėjo iš,pačių choro na
rių laike vakarienes. Vienu žo
džiu, buvo linksmas laiko pra
leidimas, Vakarėlis užsibaigė

tą susirinkimų, išdirbti pie
nus, o paskiau jau varysimos

gčrimams

Vizbaras—Mes jau senai 
rūpinamės real-estate biz
nierių reikalų sutvarkymu. 
Jau turėjom kokią dvidešimt 
susirink i m u. B u v o ša u k ta

panijos susitaiko.
Petratis—Negaliu įsivaiz

dinti sau, kaip tas visas biz-

kas dieną $750,000 Labdarin
gų draugijų čia esama 2,500 
Praeitais metais lik 150 jų išlei-

Buvusis OlszeAvskio banke 
pačio skyrius (Station No. 60) 
dabar tapo perkeltas į M' J. Da
mijonaičio krautuvę, 901 W. 33 
rd ir Auburn avė. čia dabar

Geriausia
lesmanais - agentais ir tt?

Ažukas—Mes patįs dirbsi-
pinti dienomis ir vakarais pač

me.
Kiras—Sumažinsim skait

lių agentų, negabių neimsim.

kime toliau.

santykius tarp žmonių ir bi
znierių. Dar nesenai šaukė 
« L-

susirinki m ą G1 e b a i t i s. N o - 
rėjom, kad patįs biznieriai 
nekenktu vieni kitiems. Bet 

c

tokios propozicijos, kaip p-

ru o k ė j i m ą k o m i še n ų ž m o - 
nėms, kurie negyvena iš real

tei Jpl 10,000,000!
21,000 žmonių daro sau pra

gyvenimą sąryšyj su alkoboliaus

mis, money orderiai, Domestics 
ir Internalional’ais, registruo
tais laiškais ir Parcel Post įvai-

Meluot, sukt, 
perdaug girt (rė
ki anmot) s a v o 
t a vorų buvo pri- 

t..... ...... reikalingą. Iš
senu laikų pasiliko žodis “reklamuo
tis”.

Reklamuotis ir garsintis neturėtų 
būti maišyta. Tie žodžiai turi kiek
vienas kitokią reikšmę. “Garsinfics” 
reiškia duoti žinoti apie savo_ t a vo
rą arba patarnavimą, bet kalbėti tei 
sybę.

šiandien gyvenant dideliame mie
ste, musų atydon veržiasi kas miliu
tą visokių dalykų. Reikia garsintis 
kad pranešus žmonėms apie jpsų 
nors geriausią biznį arba profesiją, 
kitaip apie jus niekas nežinos. Be 
garsinimosi pasisekimas nėra gali 
mas.

Kiekviena įstaiga, kuri yra teisin
ga, yra teisinga visame, bizniškose 
transakcijose, santykiuose su kai
mynais ir apgarsinimuose. Da dau
giau, tikrai teisingos įstaigos ap
garsinimai turėtų duoti pamoką ir 
sustiprinimą dvasios tiems, kurie 
juos skaito.

A. PETRATIS & CO.
Real Estate, Apsaugojame turtą nuo 
ugnies.
mų

A. PETRATIS.

visuome-

mokesčiai

sierius, mainydamas naujos rų- 751

Duodame paskolas ant jair- 
ir antrų mortgičių.

NOTARY PUBLIC
W. 35-ta gatve (Kampas Halsted

viskas taip švelniai tame o
žos iš $10 Herman Schmidt’ui. 
Pastarasis niekam nieko nesa-

kaip už kviečius.

Kįla klausimas, kur pla- 
rinktieji pinigai? Prisi- 
, miesto gyvenimui, len-

trauktas teisman. Turėjo su-

land, atsidūrė teisme. Žiauriai
Puikiausia ir geriausia mokykla (’hieagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir .Apatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpų laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
rinus kirpimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktiškų patyrimų kuomet jus 
mokysi tęs.

Elektrų varomos mašinos mu- 
siuviino skyriuose.

išleidžiama užlaikymui lo- 
daigu, kurios, girtuoklys-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subaloj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 82-ra GATV*.

mažiau pinigų

Packing Co
4737 Ashland Avenue

$1.00$1.00

$1.00$1.00
6 svarai Sirloin Steak

$1.00$1.00
8 svarai Pot Roast Beef

$1.00 $1.00

$1.00

18 svarų Marinuotų 
Kiaules Kojų

22 svarai Marinuotų 
Sprando Kaulų

9 svarai Plate Corned 
Beef

16 svarų Sausai džiovy 

tų šonkaulių
8 svarai Marinuotų life 

sų šonkaulių.

$1.00

7 svarai Rib Roast of

Beef

Susirinkimai atsibuna kas Sereda bažnytinėj salėj 8 vai. va
kare, Wabansia ir N. Marshfield Avė.

I)el platesnių žinių kreipkitės prie Sekretoriaus, J. Antonovičia, 
1719 Ellen Si. VALDYBA.

Paskolinimo ir Budavojimo Draugystė 
I Lietuviško Pamato North West
I ši draugija jau gyvuoja nuo jiradžios 1910 metų. Tikslas jos 
L yra pagelbėti lietuviams pirkime ir budavoiime namų. Daugeliui 
| yra pagelbėta ir daugeliui bus galima pagelbėti tuose dalykuose. 
[ Mes skoliname pinigus ant pirmų mortgage. Mes kviečiame vistfs 
L vietos lietuvius prigulėti, kurie dar nepriguli prie tokių draugija 
I Pinigai imokėti atneša gerus nrocentus ir pinigai visada užtikrinti.

kuri LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
dirbo jo namuose*.

Buvo padaryta 
tarp 86.000 šokėjų.

, o merginos
Tas amžius,

llarry Kohn, Tilden high 
school’es mokinys, rado $50. Nu

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
niene, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
III. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai. Moralybes Išsivystimas

vok,arais ir 
gauti sjieciųliškai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile štai lės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL 

__ , „ «. . J- F* Kasnicka, principals.
118 N. La Salle St, Room 416-417 Prieš City Hah.

šokių salėse, kur buvo da-

Win. O’Schanghnessy,-. 3001 
W. 48111, areštuotas sąryšyj su 
A, J, Wilkiusouo, 2124 Law
ndale avė., mintimi.

jo svaiginantįs gėrimai. Ir štai 
kokios pasekmės. Apie* 12 vai. 
nakties beveik visi^vyrukai jau 
yra linksmi nuo “rojaus skysti- 
melip”. Aiškus dalykas, ko ga
lima tikėties iš įsitraukusių

m M®

Tapo apkramtyti J. M. Moore 
namai, 4501 N. Robey, 
daiktų už $1,000.

Nežinomas žmogus,

Išnešta

apie 50

EVESK10 MS KSM0KYKIA
Čia gali išmokti Anulų kalbos nuo pradlnbf 

Ugi augfičiausiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Gco/rafijos, PolitiA 
Ekonomijos, Knygvedystfcs.DailiaraSčio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL lt 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUV1SKAL

3106 So-Halsted SLChicw

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

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

“NT A TT T T P XT A

Chicago, Ill.1840 So. Halsted St

i’’1



W# 11nešimai
Best

i / n iz i c. U ° K I /t>wN«iJ!**i

Randai

ARBATAKaina 15c COCOA

Reikalavimai
>> >>4BIOS

PRANEŠIMAS

Pardavimui

EEiaXESSffigSSZ

BUCHARINO LEKCIJA
ne a

rusu DYKAI

2CEKO5

Telephone Yards SOBS

SHIO

Dr, W. YUSZKIEWICZ

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Pajieškojimai
Tel. Drovei 7841

«HH34HWHO«

AKINIŲ

sinės lovos, paveikslai

Specialistes IŠimai

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

AtneHcaa ‘ IcK&rt 
of Languages

1871
2054
1045
1510
2810

1644 
1886 
2612
1217 
1882 
1818

Jeigu
Jeigu

■i U ▼*!**•» laUfcalfai arba telefonu 
t* pačta diaaui* kada spaaadtnamaa 
« ■•Atgali bot Uiti,

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c Ik 
po 80c

WEST fJIDH 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee At.
W. Madlaon St. 
W. Madison St

W. Ohicaro At.
Blu® I*laud At.
W. Nortt At.
8. St
S. Smarted Hi.
W. 42th Bt.

Dr.M.Stupnicki
BIOS So. Morgą* 8L, Chicaga. 
VALANDOS: nuo fl iki 11 ii- 
ryto, nuo S iki M vakare.

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110

N AUJIENOS

PASIRANDAVOJA švarus kamba
rys dviem vaikinams su valgiu arba 
be valgio. Telefonas, maudyne, prie 
2 karu linijų. Tel. Drover 8812. 
3538 So. Wallace St. Chicago. Ill.

RYŽIAI
Geriausios 

rų4i*s, 10g ve 
*tžs, parak 
iuoda uM ..

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Į kiekvieną miestelį, kur tik 

nesiranda Susiv. Liet. Ameriko
je kuopos, esu pasiryžęs nuva
žiuoti ir sutverti kuopą, o taip
gi paaiškinti S. L. Am. organi
zacijos naudingumą ir laikyti 
prelekciją iš technikos. Važiuo
siu į tokias vietas, kurios bus

WISSIG, 
seno krajaus

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialist** MoterHkj, Vyrižkf, Vaiki 

ir visy chroniiki 11*1.
11 ryto, 4—K po pietų, T—• 

1 po pietų.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 

firankos. 
pirmą pa

siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackšbn Blvd., arti K&Įzie Avę. 

Chicago. Įlįl.

-fflalsted ir 12 st. (prie 12-to 
storo,; Cf

>Mil waukee

PAJIEŠKAU kambario su valgu 
arba be valgio, su vąha, apie 38 Ke 
dzie avė. arba Archer avė* Atsišau 
kite šiuo adresu: J. K.,

2723 Madison St., Chicago, Ill.

SKAITYK IR PLATINK 
. “NAUJIENAS.”'

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

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmu drama. Kaina 50c.(r -s.£•
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

ir kur nėra sutvertos kuopos 
Matchulis.

Box 83,
I larvev,

mnirinkiinas i vyks kovo 8 ’ •J’ ■ ± *
Kai. vakaro, 1'. Mažanio s 
nėj. .3821 So. Kcdzie avė.
'4rerbianii draugai, butin

Mtžiuojant, mes į vėdėm naujas
Mrtis sekančiose vietose: 
^Adams ir LaSalle (N. W. ka-

REIKALA UJAMA molderių; gerų, 
prie varstoto arba spaudimo; 20 
nuošimtis pridedama prie reguliares 
nuo šmotų dirbamos kainos.

Missouri Malleable Iron Co., 
East St. Louis, HI.

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
niatų cte.

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

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

“NAUJIENOS”
1840 S Halsted St., ............... Chicago, Ill

REIKALINGAS M ar 16 melų vai 
kinas pagelbėti automobiliaus drai 
vėrini išvežioti duoną.

New Process Bakery, 
949 W. 34th St. Chicago

Rhone Drover 1048

Telephone Humboldt 127®

M. SAHUD M. D.
Benas Raias Gydytojau Ir Ch Iru r
Specialistas Moteriškų, Vyrlikų ir Vai

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

Kampas North Ave., Kambarys IM.
VALANDOS: 8:80 iki 10 llryto; 

1:80 iki M ir 7:8® iki tt vakare.

NAUJA “N.” STOTIS.
Kad laiką skaitymui la ikras

BEI KALINGAS atsakantis bučeris 
Mokestis gera, darbas ant visados 
Atsišaukite tuojaus: 
1811) So. Beori'

PIGIAI NAMELIS.
537 West 32nd gat. 6 kambarių 

mūrinis namelis; toiletas ir gesas vi
duj; 26 pėdų Jotas; asphaltu ištaisy
ta gatvė; išmokėta; kaina vos $2,000, 
galima susitaikyti išmokėjimą. Del 
platesnių žinių kreipkitės j

ERNES’ I
3108 Wallai

* Bridgeport!)
persikėle po

HMsted st
nt&alus kreipkitės prie J. Jo 
lubausko, Bridgeport) “N.” a 
ggfito. “N.” užžiurėtojai

Ofisas ir Gyvenimai:
8600 S. Halsted St., k a m p 16 at
Ofisas atdaras iki lt vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

LILTUVYS BFJTISTA
Xtetendot: nwo t ryto ibi I YB&

Nedaliomis gnegsl »ul*rbe<<
4712 So. Ashland Art,

arti 47-too gatvės.

'. S t ii.so n.
kviečiami atsiimi

Komitetas

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III

t ĮSIGYK musų nuosavybių su- A
J rašą del pirkliavinio. t

McDonnell, S

atvėa Ant Platt’s Aptieko* 2-ra® aagita*» 
ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 roto iki 12 aieait 

TeL Canal 5335.

darbininku busimam 
kam i - 
taineje.
reikalų 
hare.

temoj — “drįs intcrnaciona- 
MT (užgimimas ir puolimas 
jarmųjų dviejų internacionalų 
iii kokios rūšies turės būti t re- C

this internacionalas).
Įžanga 10c.

PARSIDUODA sąliunas labai pi 
vieta. Atsakantis tau 

gus gali -pasidaryti pini 
gų. Atsišauki! laišku arba ypališka 

John Sliekus,
900 Garden SI., v Peoria, Ill

G*rifeli# 
3ank*«, suly- 
tink mu bent 
tokia, % gt

rimosi pusininkų 
adresu: 1622 So.

PARSIDUODA pigiai grosernė i 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite 

Joe Szkleinik.
Melrose Park, 11

jr> )irw»a>o- 
»)*, Gvaran« 
l u<4 ■». . 1A.
0o pariOdua

PARSIDUODA saliunas greitu lai 
ku už pigia kainą geroj vieloj. Biz 
uis gerai išdirbtas. Pardavimo prie 
žaslis sužinosi! pas savininką.
3601 So. Emerald Ave., Chicago, 111

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektrišku Diagnozn Ir Gydymą* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijitno kraujo
Vandonota Mcdcga Slaptom Ligom 

2221 S. KEDZIE AVĖ., 
Netoli 22-ros gtv.

rvaujienų sto- 
numeriu 3346 S. 

Turėdami kokius

PARSIDUODa, grosernė lietuvių 
ir slavų apgyventoj vietoj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduodajlš priežasties ski- 

Atsišaukite šiuo 
alstcd St.

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
ice cream, cigarų, tabako ir II. labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreijiki- 
lės pas: Alex Andriulis,
631 W. 181h St., - Chicago, Ill.

Pajieškau draugų ir pažįstamų. 
Girdėjau, gyveną Worchester, Mass. 
Draugai, kurie mane žinote ar ne iš 
Worchester, malonėkite man parašyt 
laišką sekamu adresu.
J. Pauliukaitis, 1608 Indiana avė., 
Sheboygan, Wis.

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

lr. susirinkimas įvyks seredoje, 
Ibavo 7 d. Gerbiameiji draugai 
ir drauges, nepamirškite atsilan- 
liyti. nes yra daug svarbių rei- 
Ufilų. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Vjeta Liuosybės svet., 1822 
Wftbansia avė. Valdvba.

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

REIKALAUJAMA operatorių prie 
elektra varomų mašinų. Patyrimas 
nereikalingas. Gera mokestis.

Wilson Shirt Co., 
529 So. Krankliu St., Chicago.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta rc- 

Į• i gejimas.
pJSKy Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei- 

< piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakarą: 
mi» nuo 10 iki 12 dieniu.

4449 0. ASHLAND AVM.. kampa* 47 Piu

Savo susirinkimus ši druu- 
<4yste laiko (ieo. Cernausko sve
tainėj, 1900 Union avi'., kožno 
mėnesio Į)irm;i scredą. Seka
mas susirinkimas ivvks surėdo j.

/ u., o va
svetaine j, 
lošėjai nepamirškit 
paskirtu laiku.

REIKALINGAS geras barzdasku- 
lis. Alga $16: su commision galima 
padaryti $20 j savaitę. Geram žmo
gui pastovus darbas.

Jonas Staugaitis, 
8929 Commercial avi* So. Chicago III

PRANEŠIMAS.
Visjcms draugams, kurie 

, Californijon, 
r Ulonu pranešu, kad nuo dabai 
mano adresas bus sekantis:

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison AL. Chicago. Ill.

PARSIDUODA saldinas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventoj vietoj prie 
didelių dirbtuvių. Nedėliomis at
daras. Laisnis $500 į melus; moka
ma per 3 sykius. Atsišaukite šiuo 
adresu: F. L., 15609 So. Jlal-
sted SI., Phoenix-Ilarvev, UI.

J IEŠKAU kambario su valgiu a 
ba be valgio. Atsišaukite laišku 
“Naujienų” Ofisu, J. N., 18 H) S 
Halsted St.

E. CHICAGO, INI).
TMD. 127 kuopos extra susi

rinkimas atsibus šiandie 7:30 
vai. vakaro, Kazimiero (J r ikso 
svetainėj.

Mirė P. Jun 
žasties dele i ii 
susirinkimas.

GREITAI PARSIDUODA farma, 80 
akrų žemes: 60 akrų apdirbta, kita— 
ganyklos ir giria. 20 akrų užsėta do
bilais. Namas ir kili budinkai geri. 
2 akrai sodo, laukas lygus ir žemė 
derlinga. 3 viorstai į miestą. Kai
na $2.400. . Pusę įmokėti, kitą — 
aid lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiuo adresu:

A. Arcikauskas,
R. 2 Box 15, Ludington, Mich.

REIKALAUJAME .jauno vaikino 
kepėjo tarp 17 ir 20 m., kalbančio bi- 
ski angliškai arba vokiškai. $13 i

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 1 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEI

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir 
ligas, žaizdas, reumatizmu, giilvos i kausmus, ekat 
ukavdčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti neg 
persitikrinkite, kt| jis jums gali padaryti. Rraktikuoja per 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. _____
1900 BLUE ISLAND AVE., kampag 19-toa gaL, vlriuj Banko*

Prirenk* visiem* t!nks.mu» akiniai, e**auMtei 
nueja ir patarimas duoda lykaL

h )lv. > >.l <. A>»,, »Hl t'kic»*» Ar*. B-r*l 
lobo*. VALANDOS* Nuo » išryto iki v*k»» 
roi. Nedaliomis nuo t ilryto iki > jplet*.

TeL Haymarket II14,

LIKTUVIfiKAS AKIŲ GYDYTOJAI
Kas turi tknudančiaa arba ailpna* A
galvot ikaudčjimą, at* i lankykite pa*

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ara.

Valando*: Nuo 9 ryto iki • vakar*.
Nedėliomi* nuo 9 ryto iki 1 po piet*.

PAJIEšKzM' DARBO j mnšinšapę. 
Dirbu ant screw mašinos. Kam rei
kalingas toks darbininkas arba kas 
žinote, kur gauti tokį darbą, malo
nėkite man pranešti.
J. K., 903 W. 35th St., Chicago, Ill.

Valandos: 1- 3 po pietų; 7 9 vak

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akuSeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* 
prietaisus.

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

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų ; 6—9 vakar*. 

GYVENIMAS: 3341 So. U*ion Av* 
Tel. Yards 537.

kuopos susirinkimus. Noriai 
malonėkite iitsikmkyti kuoskui 
tingiausia. Turime daug svar 
hių reikalu, tarpe ju rinkimai-

Valandos 
kare. Nedėliomis 10

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Reikalauja darbininkų.
VatetijoH nemokamas Darbo Biurai* 

reikalauja daug darbininku 
Chicagoje ir kitur.

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

2 siuvėjų
I dailydės
1 tapytojo
3 molderių
3 dažų dirbtuvėj
4 mechanikų
2 prie Gordpn lyderio
3 poliruotojų.
Taipjau daugelio darbi) 

matninkų kitokiems darb 
Išvažiavimui iš Chicagos rcikalin

BEI KALINGAS atsakantis buce 
ris. Geram vyrui pastovus darbas 
Gera mokestis, Greitu laiku alsi 
šaukite ypališkai.

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

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

Mes tveriame ' Čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

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

Tau skauda akys*
skaitant raidės susibėga f kruvg*
spauda rodosi Tau dviguba* .
turi užzdegim^ akių,

tau skaudu aky* »k«il»nt »rb» l«»kar|
.reikalingas akinis-

Duokite apžiūrėti mivo skis specndklui skių, kuris turi II meta 
iyiimo ftv. Vniteknus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jų*U akis U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

, JOHN J. SMETANA
Hlpecluliiatow

TtWYKJT MANO U2RAAA-
IOOX HOU1H ASHLAND A VU.

Kampas 18-toa
Valandų*: nuo

SPRINGFIELD, ILL, 
LSS. 29 kuopa rengia 

bias prakalbas, kurios įvyk 
70 1 d. Carpenter svetainėj 
Adams st. Pradžia 7:3( 
vakaro.

Kalbė
Pajieškau savo brolio Vinco Me 

recko, Kauno gub., ir pavieto, Rum- 
škių parap., ir valsčiaus Dovainių 
kaimo. Kas žinote, malonėkite pra 
nešti, ar jis pats tegul atsišaukia 

Mikolas Mereckas,
2331 Berlin str., Chicago, 111

Phonos Yard* OH

Dr. MX Blumenthal

PARSIDUODA 5tT*|ėrų Elgin au 
lomobiliu Co. $12.00"už šėrą. Alsi 
šaukite j ‘ŪN-” Ofisą,91840 So. Hal 
sled SI., Nd 9.

Kovo 7 d., 8 vai,. \
fmeialistŲ skyriaus namuose,
1071 Blue Island avė., netoli I I

REIKALAU.IU 2 siuvėju prie mo 
teriškų kotų ir 1 merginos prie sijo 
nu. Atsišaukite tuojaus.

J. M. Locates, 
306 So. Western Ave. Chicago, HI

REIKALAI’.!AMA MOLDERIŲ B’ 
DARBININKU į Pittsburg liejyklą 
tuojaus, nėra streiko. Darbas pasto
vus. Augščiausia mokestis. Darbi
ninkai mokinama už molderius.

Pagerintas perkėlimas. Atsišaukite 
tuojaus. Paul Kontor

(Lo Rock-Island Hotel.
426 Sherman Street, prieš La Salk 
Depot.

EXTRA
Parsiduoda “Jewel štoras” ne

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

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

Dr. Ramsęr
AKIŲ 8PJUCIALISTA1

Pajieškau Zofijos Aluzaitės Kau 
no gub. Raseinių pav. Gyveno Pie 
žų dvare. Gyveno Hartford, Conn. 
No. 15021 Main St. Ji pati tegul ai 
siliepia arba kas ja žinote malonė 
kite pranešti jos adresą. 

Jonas Kasputis,
903 W 35lh St., Chicago, Ill

LIET. TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS NAUJA ADMINIS

TRACIJA.
Pirmininkas J. 1). Dovei

ka; pirm, pagulki n inkus — .1 
Bnrdulis; prot. raštininkas — J 
Kanens 
iždiniai

I
PIRK SAU visas Plumbavoji- 1 
riiiii reikmenis tiesiai už “who- H 
lesale” kainas. Mes parduosi- ,j 
ine visiems. <

LEVINTHAL PLUMBING H 
SUPPLY CO., :

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

- Kalbama lietuviškai. J

REIKALAUJA kepėjo suprantan
čio darbą prie baltos duonos ir ke
ksų kepimo. .

St. Vasiliauskas, 
12247 So. Halsted SI., Chicago

Pajieškau savo tikros sesers, Pra
nės Saksinskaitės, po v\ru Jaškevi- 
ęienė; 9 metai atgal gyveno Škoti
joj; taipgi pajieškau švogerio, Miko 
Marksus. Girdėjau, kad atvažiavo 
j Ameriką. Abu Suvalkų gub., Sei
nų pavieto, Metelių gminų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

Telephone Drover 9693

Dr. A A. ROTH

hOUTH Hl>» 
KU Wentworth 
8427 B. Halsted 
<728 & A*hla»4

SPRINGFIELD.
Kovo 8 d.. Jono Kasparo sva
inėje Įvyks pasikalbėjimas 
iž. J. V. Stasiulevičiaus su L.

SVIESTAS
G«rIau«I(Mi 

anetonos, *•- « 
r*ani*, ncRu H Jf| 
iur ju* Ka-*fU|j 
it gauti ..

GREITAI PARSIDUODA FARMA, 
80 akrų žemės, 30 akrų apdirbtos, ki
ta — girios ir ganeva. Žemė gera ii' 
budinkai visi; prie plento, 4 viorstai 
i miestą. Našlė parduoda. Kaina 
$1,200. Pusę į mok ėt; kilus - 
lengvų mokesčių. Kreipki! ės 
adresu: A. Aręikmiskas,
R 2, Box 15, Ludington, Mich.

_ ____ _ , ✓ <4 ----------- l! i . ,

PARSIDUODA FARMA. Greitai 
atsišaukite. 40 akrų geros žemės, 2 
akrai sodo. 6 akrai aviečių, 6 akrai 
dobilų, žemė lygi Stuba ir kiti bu
dinkai geri. 2 arkliai 3 karves, kiau
lių ir vištų; 2 vežimai. 3 lengvi ve
žimai, banderis ir .kitos mašinos. 
Parduodu iš priežasties senatvės. 
Kaina $2,200. Pusę įmokei tuojaus, 
kitus — ant lengvų išmokėjimų. Ad
resas: A. Arcikauskas,
R. 2, Box 45, Ludington, Mich.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui 
bet perskaityti jj yra taip svarbu ir inte 
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del 
ko įvyksta suki

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: 
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, III

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
> KORE8PONDKNCUINT8 SKYRIUS.— Kiekviena* HrocAitf 
ilANGLIŠKAI labai greitai *avo namuos® i& lekcijų *ut*d»yt*|
■ jypaė tano tikslui, fits kursas yra labai Daranr.us kiekviena**# 
J kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi proga* lan« 
Įlkyties Į mokyklą y patukai. Geresniam persitikrinimui, »hu> 
įlčiame gražiai Iliustruotą, *u daugeliu paaifekinimų KATALOGĄ 
jDYKAI. Rąžyk laikką tuojaus; indėk dvi marke* prbluntiMrtrf 
IKATALOGO.
IKLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j mu*tj 

įlkyklą ypatižkai, turime dienines ir vakarines klesas. )'.<■) i».a- 
|Įme daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turf- 
Įlme atskirą kurs*, eutaisytą musų pačių del pradfciamakalfal 
Ugreitam itanpkinimui Anglų kalbos. Daugiau *uprantantie»Mi 
jlturime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.
|| Viską* aiškinam* Lietuviškai
llDvl mokyklos: 731 W. 18lh 8L, ir 1741 W. 47th 8t.

Laižkus adresuoki!: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicar*,

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvo* nkaudėjlci^ 
Jeigu nuolatos Tau ašaro* krinta H 
Jeigu 
Jeigu

DAKTARAS
OTERŲ,
GYDOMOS JOS YRA

pus)čs, užnuodijinią kraujo, *4**, 
išmuš nuj ur<>je, kof-ejhna. gerklA* 
a’ėjo jus u'-p.vdxti, ateikit® čia I*

- daugclj metų ir Ugydl

NedėliomI* iki 11 Aims.
Tel. Caaal ml

□n. Zv Kuopos narinis.
Kviečiami ne tik nariai, bet ii

HR&aliniai. Komitetas

seretloje, Kovo 
Meldažio 
PI. Visi 
tsilankyti 
Va 1d vba.

PARSIDUODA automobilius 7 sė
dynių, A-B. Delroil. Pigiai. Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
los. Atsišaukite šiuo adresu:
730 W 17 SI., CJiicago, 2-ras augšlas 
iš užpakalio.

PARSIDUODA saliunas geroje vie
loje, netoli Crane (’o. dirbtuvės. 
Priežastis pardavimo — savininko 
nesveikata. Gal kas norite mainyti 
ant namo. Atsišaukiter 4209 So. Ke- 
dzįc.av. Chicago. Tel. McKinley 4617

NOMTB BJK»M 
m W. DlviriMf

w. Nertb Al>»
264.1 Ij!uco)» Av« 
>>4 4 Linco)* Av»
>4)> N. Olari*

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofiflas 

8149 B. Morgan SL, kertė 82 «t. 
Chicago, Ill.

Specialistai* ant 
Moteriškų, Vyriška ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Lig$ 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

T!?'".'




