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RYTMETINE LAIDA

PAKEIS SENATO TAI 
SYKLES.

RENGIASI PRADĖT GIM
DYMŲ KONTROLĖS 

KAMPANIJĄ.

TYRINĖJIMŲ KOME 
DUOS.

Republikonai ir demokratai 
senatoriai nutarė aprube- 
žinoti senatoriams kalbė
jimo laiką.

Nežiūrint aštrių persekioji
mų žada skelbt gimdymų 
apribojimo idėjas.

Apskričio prokuroras vis 
dar tebegrasina speku
liantams.

Wilsonas rengia paliepi 
ma apginkluot pirkly- 

hinius laivus
Anglai veržiasi prie Bagdado

Kennedy rasta nekaltu

WASHINGTONAS, kovo 
8. — Republikonai ir demo
kratai senatoriai išdirbo su
manymą, kuriuo norima pa- 
naikihti jau nuo išmtmečio 
nusistovėjusią taisyklę, duo
dančią senatoriui kalbėti 
tiek, kiek jis nori.

Kadangi ačiū tai taisyklei 
keletas dienų atgal senatas 
negalėjo nubalsuoti sumany
mo, įgaliojančio Wilsoną ap
ginkluoti pirklybinius šios 
šalies laivus etc., tai ir repu
blikonai ir demokratai sena 
toriai dabar nori tą taisyklę 
panaikinti. Kitaip tariant, 
aprubežiuoti senatoriams de
batų laiką.

Jeigu šitasai 
taps priimtas, 
valdžia
kongreso posėdį, kuris ir tu 
rėš suteikti Wilsonui reika 
lautą įgaliojimą apginkluo 
ti laivus ir pavartoti kito 
kias priemones prieš Vokie

Ką-tik paliuo
o p-ia Mar

su savo 
teinu ir ki-

sumanymas 
tai neužilgo 

sušauks nepaprastą

LONDONAS, kovo 8. — 
iglų oficialis pranešimas 
ko, jogei anglų pulkai, 
i k i a n t i s M e s o p o t a m i j o s 
m te, uždavė skaudų smil
tų rk ų a rm i j a i. Pa nedė-

NEW YOREiAS, kovo 8.— 
Gimdymų apribojimo lyga 
rengiasi pradėt stiprią kam
paniją gimdynių apribojimo 
klausimu
suota iš kalėj 
garet Sanger jau turėjo ke 
liatą pasikalbėjimų 
advokatu Gol 
tais artimais j#i žmonėmis—
kokiuo budu išvengus ašt
rių policijos persekiojimų, ir 
kad skelbiamo^ idėjos turėtų 
geresnių pasekmių.
Bėgiu sekamos savaitės ly

ga mano surengti visą eilę 
viešų paskaitų; kur bus aiš
kinama gimdymų apriboji
mo klausimas. Šią savajtę 
irgi surengta pora tokių pa
skaitų. Kol kas policija dar 
neturėjo progas prisikabint.

Kovo 16 d. gimdymų apri
bojimo lyga Rengia poniai 
Sauge r ban k lėtą. P r i n c i p i - 
ali'ais kalbėtojais bus: prof. 
Scott Nearingį kun. Brison, 
kun. Goldstein 
Todd, pirmininkė gimdymų 
apribojimo lygos ir kt.

CHICAGO, kovo 8. — Ap
skričio prokuroras Clyne vis 
dar tebegrasina anglių spe
kuliantams, kurie buk darę 
“nelegalių kombinacijų1” su 
geležinkelių baronais. Vakar 
tuo tikslu ponas Clyne buvo 
pašaukęs savo ofisan teisių 
departamento ir federalio 
investigacijos biuro narius, 
kur tartasi ir knistasi pa į- 
statymų sąsiuvinius jieškant 
priemonių, kad nubaudus 
spekuliantus.

Turėsime progos pamaty
ti, kuo užsibaigs toji tyrinė
jimo komedija.

tie, Washington, Everettan, 
kur ėjo kova už laisvą žodį. 
Vos prisiartino laivas prie 
Everetto prieplaukos denio, 
kaip suorganizuota “pilie
čių” banda pastojo jiems ke
lią. Šerifas paliepė laivui 
grįžti atgal. Pasidalinta ke
liais griežtesniais žodžiais ir 
šerifas paleido šūvį į stovin
čius ant laivo žmones. To 
ir pakako, kad iššaukus pro
vokaciją. Pasekmėj to bu
vo nušauta šerifas Beardas 
ir leutenantas Curtis. Iš I. 
W. W. narių užmušta 5. Ki-i 
ti šeši, kaip sako mačiusieji 
tą tragediją žmonės, įpuolė

SUSTABDYS BELGIJOS
PRAMONIJĄ*

Vokiečių valdžia rengiasi 
laikinai uždaryti visas 
Belgijos dirbtuves.

AMSTERDAM, kovo 
Ateina žinių, jogei vokiečių 
valdžia rengiasi laikinai už
daryti visas Belgijos dirbtu
ves. Valdžia tą savo žings
nį teisina anglių stoka ir tuo, 
kad palengvinus geležinke
lių komunikaciją.

Bus leidžiama dirbti tiktai 
toms dirbtuvėms, kurios 
gaus specialį valdžios leidi-

HOLLANDIJ A NEBESIŲS 
MAISTO J BELGIJĄ.

Valdžia išleido patvarkymą 
draudžiantį gabenti mais 
tą į Belgiją.

submarinų karė 
i ir į ma- 
Taučiama

bejieškojo.
Po to laivo kapitonas pa

suko atgal į Seattle, kur ap
siginklavusi policija laukė 
tos “razbaininkų gaujos”. 
Prasidėjo areštai ir po jų— 
tyrinėjimas. Pasekmėje — 
73 darbininkai, I. W. W. nar 
riai, apkaltinta pirmo laip
snio žmogžudystėje.

Tokia maždaug yra tos by
los istorija.

Dabar pradėta byla.. Pir
mas iš eilės, kuri kapitalistų 
teismas nori nudaigot 
žmogžudystę”, yra
B. Tracy. Kaip tatai 
pavyks — pamatysime

DIDELIS GAISRAS
RACINE.

Sudegė didelė Racine Elec
tric dirbtuvė. Nuostolių pa
daryta už $25,000.BANDO ĮVELTI J KARĘ KYNI.IĄ.

re i Kala uja rną
Vienok Llovd t
autonomiją ne

Išskirta bus

LONDONAS, ko" 
Anglijos premieras 
George atsukdamas 
jos vadų reikalavimą 
kštą Anglijos atstovi 
neatidėliojant suteik 
jai autonomi ją, atsuk 
dėjimu duoti 
autonomiją. 
George siūlo

Airijai.
Ulster provincija.

Lloyd George užreiškė 
kad Anglijos valdžia yra pa
siryžus pradėti tarybas sa 
vivaldos 
vadais I

Bet Angį ijos valdžia sako
si nenorinti šiuo laiku spirti 
Ulster provinciją prieš jos 
norą imti autonomiją.

Airijos vadai sutiko Lloyd 
-George’o užreiškimą ne
prielankiai. Jie užreiškė, 
kad Airijos savivaldos be 
Ulster provincijos jie nesu
tiksią priimti.

rkus prie Laj miesto ir pri
vertė pastaruosius betvar
kėj pasitraukti. Anglams 
teko nemaža "kares grobio.

Nuo vasario 26 d., t. y. 
puolimo turkų tvirtovės Kut 
-el-Amara, anglai tame fro
nte pasivarė 80 mylių. Tuo 
budu anglų 
randasi tik už 
svarbaus turkų miesto Bag

Sako, vokiečiai rėmę Kubos 
revoliucionierius.

- HAVANA, kovo 8. —^ Ku
bos valdžia, sakosi suradus 
tikrų priparodymų, liudija
nčių, būtent, kad Berlino va
ldžia tiesioginiai prisidėjus 

judėjimo 
odą rasti

MAISTO REIKMENŲ 
KAINOS NEW YORKE

Konservuoti vaisiai pašoko 
nuo 4 iki 9 centų dėžei.

LONDONAS, kovo 7 d 
Vokiečių 
skaudžiai 
žiukę Hollandij
maisto reikmenų stoka. Dė
lei tos priežasties valdžia bu
vo priversta išleisti patvar
kymą, kuriuo nuo sekamos 
subatos bus draudžiama ga
benti duoną į vokiečių užim
tą Belgiją.

Naujasis holandų valdžios 
patvarkymas, sako, skaud
žiai atsilieps į užimtos Bel
gijos gyventojus.

uz 
Thomas 

jam

laponai darą pastangų, kad 
Kynija paskelbtų karę 
Vokietijai.

WILSON AS RENGIA PA
LIEPIMĄ APGINKLUOTI 

VISUS SUV. VALSTIJŲ 
LAIVUS.

WASHINGTONAS, kovo 
8. — Laukiama, kad begiu 
keleto paskutinių valandų 
prez. Wilsonas pasiųs laivy
no sekretoriui Daniels įsaky
mą tuoj aus pradėti apgink
lavimą pirklybinių šios šalies 
laivų. Kaip eina gandas, pre- 
zid. Wilsonas jau parašęs tą 
įsakymą. Vadinas, belieka 
tik inteikti laivyno sekreto 
riui, kad jis 
išpildymu.

Kalbama, 
tas Wils c 
užtikrinimą A.
ty patarėjų, jogt 
teisę apginkluoti 
vus apginimui 
vasčių i 
šnekama

> n a s gavę s 
iš savo advoka- 

jisai turįs 
visus lai-

Vrnerikos gy- 
pirklybos,” kaip

niels, kaip gaus Wilsono įsa
kymą, išleis paliepimą San 
Francisco, Bostono, Philade- 
Iphijos ir kitų uostų vyriau 
sybei pradėti laivų apginkla
vimo darbą, uždėti ant visų 
laivų kanuoles.

turkų spėkos vis dar te
besitraukia. Manoma, kad 
jos nei nebandys priešinties 
besivejantiems juos ang
lams iki pasieks sekamą at
ramos punktą, Ctesiphon, 
kuris randasi už 26 mylių 
nuo Bagdado.

DRG. J. KENNEDY
IŠTEISINTAS.

1 )žingoistų pastangos dis- 
kredituot socialistų alder- 
mana visuomenes akyse 
nuėjo niekais.

prasikaltimą”, 
buk papildęs saky- 

akalbą prieškari
ni nk i me Hod Car- 

p žinia, 
spauda

kurstęs žmones prie 
uos revoliucijos 
senybių 
savo 
lavo,
išvytas 
net nubaustas 
cianu 
dė, kad visa tai

CHICAGO, kovo 8. — Pa
galios vakar miesto tarybos 
teisių komisija tyrinėjo so
cialistų aldermano, drg. J. 
Kennedy, 
kurį jis 
damas
niame susi 
riers svetainėje. K 
vietinė džingoistų 
staugė, kad d. Kennedy esą

kruvi- 
ir kitų bai- 

Pasiremdama tuo 
prasimanymu ji re i ka

il. Kennedy butų 
miesto tarybos ir 

Vakarykš-
tyrinėjime pasiro- 

melas. 
Ir dabar rengiamasi pasiū
lyti miesto tarybai, kad ši 
išteisintų d. Kennedy.

Vadinasi, džingoistų pas
tangos nuėjo vėjais.

prie revoliucinio 
Kuboje. Tatai pr 
dokumentai pas areštuotus: 
liberalų vadą, Dr. Octavio 
Dimo, ir kitus du parlamen
to atstovu.

KRITIKUOJA PRE 
WILSONĄ.

BERLYNAS, kovo 8. — 
Berlyno laikraštis “Lokal 
Anzeiger” išspausdino ilgą 
editor ialą, kuriame aštriai 
kritikuojama prezidento Wi
lsono kalba, pasakyta jo į- 
šventinimo dienoje. Laikra
štis kaltina Wilsoną veid
mainystėje ir aiškioje sim
patijoje anglams.

Nežiūrint to, kad New 
York o moters boikotuoja 
maisto reikmenis, jų kainos 
tolydžio kįla. Taip, visų 
konservuotų vaisių kainos 
šiomis dienomis pašoko nuo 
4 iki 9 centu dėžei.

Vadinasi, kuomet paskel
biama boikotas visiems mai
sto dalykams, tai spekulian
tai kelia kainas ant kitų,— 
žmonės visgi turi ką norį 
valgyti, nežiūrint kokia kai-

EVERETTO SKĖRĮ)YNIŲ 
ATBALSIAI.

Kaltina 73 I. W. W. narius 
žmogžudstėje.

SEATTLE, Wash., Kovo 
8. — Didžioji darbininkų by
la jau prasidėjo. Jos istori
ja yra sekama. Buvo tai 
lapkričio 5 d. 1916 m., kuo
met 250 I. W. W. narių pasi- 
samdę laivą vyko iš Seat-

DAR DELEI PASIKĖSINI 
MO ant LOYI) GEORGE’O

RONDON, kovo 8. — Val- 
cLia daro ilgų-ilgiausius ty
rinėjimus, kaip norėta nužu
dyt Anglijos premjerą Loyd 
George’ą ir ministerį Ander
soną. Susekta, kad suokal
bininkai rengėsi 
mjero ir jo draugo kurpės- 
na, kurias jie palikdavę už 
durių eidami gult, užnuody
tu vinių.

Well — ponas premjere: 
geriausia nepalikt kurpių už 
duriu.

PAGAUTA KUBOS REVO
LIUCIONIERIŲ VADAS.

HAVANA, kovo 8. — Te
legrafas skelbia, jogei val
džios kariuomenei pavyko 
sugauti vyriausįjį Kubos re- 
valiucijonierių vadą, buvu
sį Kubos prezidentą gen. 
Gomezą. /

S

WASHINGTON AS, kovo 
8. — Sakoma, būtent, kad 
San Francisco buvęs svar
biausias vokiečiu suokalbio C-
centras Indijos revoliucijos 
reikalu. Vienas intekmin- 
gas indas, kuris po New Yo- 
rko areštų staiga apleidęs 
Suv. Valstijas, buk varęs 
slaptą propagandą ir tt. 
Tik... policijai neteko pagau
ti to suokalbininko.

.NEW YORK AS, kovo 8.— 
New Yorke gauta žinių, kad 
Japonija pasiuntusi Kynijai 
notą, kur sakoma, būtent, 
jeigu ji paskelbtų Vokietijai 
karę, Japonija konfiskuotų 
visokią vokiečių-austrų nuo
savybę Kynijoj. Be to, rei
kalaujama taipgi, kad Ky
nija sutiktų pavesti reorga
nizavimą savo armijos japo-

ei jos sandėlius ir pavestų pil- 
non japonų globon piniginių 
reikalų tvarkymą.

PAŽEISTA DIDELIS 
RUSŲ KRUIZERIS.

Des Moines miesto majoras 
paskelbė boikotą bulvėms.

DES MOINES, kovo 8.— 
Visos vietos draugijos kliu- 
bai, ir pavieni asmens parė
mė miesto majoro sumany
mą — boikotuoti bulves, kad 
tuo budu numažinus nebepa
kenčiamas kainas bulvėms. 
Trįs ketvirtadaliai to miesto 
valgyklų irgi sutiko prisidė
ti prie boikoto.

ANGLŲ ATAKOS NUĖJO 
NIEKAIS.

BERLINAS, kovo 7. - 
Anglų spėkos bandė išplėto
ti judėjimą Somme fronte 
Bandymas nepavyko: užpuo
limai išnyko vokiečių kulko 
svaidžių ugnyj.

KELIA LAIKRAŠČIAMS
KAINAS.

NEW JERSEY. — New 
Jersey valstijų laikraščiai 
vienas po kito pradeda kelti 
kainas. Kaltina augštas lai
kraštinės popieros kainas.

BERLIN AS ,kovo 8. —Di
delis rusų kruizeris, Riurik, 
15,000 tonų intalpos, užva
žiavo ant minos Finlandijos 
įlankoj. Riurik buvo pabu* 
davotas 1906 m.

GIRTA MASKVA

Jau nuo senai žinoma, kadi 
alkanos moters Maskvoje po 
tris dienas lukuriuoja prie 
krautuvių durių ir, 
nusipirkti duonos, 
Žinoma taipgi, kad 
tūkstančių Lietuvos 
kijos pabėgėlių

negavę 
alpsta, 
šimtai 

ir Len- 
krinta jos

gatvėse nuo šalčio ir bado. 
Žinoma ir daugiau, būtent 
kad alkani Maskvos gyven
tojai nekartą jau kėlė kruvi
nų kovų su policija, kuri ka
pojo minią griovusią pralo- 
busių vertelgų sandėlius. Ne
kartą ten daryta demonstra
cijų prieš parsidavusią val
džią. Ir tuomet buvo šau
kiama kariuomenė ir šaudo
ma į demonstrantus. Bet

dasi stebėtinų dalykų. Pet
rogrado dienraštis “Riec* 
viename ilgame straipsnyje 
šiaip aprašo “girtąją Mask-SYDNEY, kovo 8. — Dė

lei neatlaidaus darbininkų 
reikalavimo valdžia paga
lios paleido Australijos par
lamentą. Neužilgio bus pa- ’ geria odekoloną, tabako sky
skelbta nauji rinkiniai. stirną ir kitus nuodus. O pa

Ten rašoma, kaip žmonės, 
pripratę prie kazionkės —

i
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Bridgeport Kriaučiai
3310' S. Halsted Street

OBOcaracaca^^

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
IMTINIO LAIŠKAS

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?Mote

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

Antanas

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tef. Drover 1310

n o m s. 
Kiškai

Nori įvest patvarkymą, ku 
riuo butu atmainyta seno 
stos senato taisykles.

SUOniCIlC, 
k (‘ii čia i 
sluogsniai

žinoma, u
rintų '
Belgijos

lankyti 
jimui daug svarbių ii 
masai advokatas Kaz 
reikalus. Kviečia

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai be 
skausmo ir augltai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvi, 
4620 Evanston av

PREZ. WILSONAS 
SERGA.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATV*.

II. JOFFEY
4625 So. Ashland Avenue,

namui (Liet u v 
gyvena neblogai 
klius ir dvi karvi

J šį susirinkimą širdingai kviečiami taipgi atsi- 
ivininkai bučernių, nes turime apkalbė- 

neatidėtinu reikalu. Gerbia- 
Gugis plačiai paaiškins musų 
rsilankvti KOMITETAS.

WASHINGTON) PONAI 
DIRBA.

Tame kainu pa 
pirmiausią vieti 
duodamieji pro 

diai produktai, gi 
ūkio produktai.

Laike šio $1.00 išpardavimo jus galite įsi 
gyti nuo $15 iki $200 Columbia Graphonolas spe 
daliu $1.00 išmokėjimu

Rekordai visose kalbose.

ir su dideliu sučėdijimu; šiame išpardavime bus 
darodyta extra-nepaprastai teisingos vertės, 
kurias mes paaukausime po $1.00.

Pa m a t y s i t e—| )a t ik ėsi te.

Pasikalbėjimas girto 
žmogaus su blaiviu

• ' velniu.

Kas mums to 
vargo daro?

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas^ Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

galiu moKyli ,|ui 
1 rublį, jeigu jų 
gelbos tuksiantis

8. — Washingtono ponai dir- 
ba išsijuosę. Suteiktas paci
fistais antausis užmušant 
“ginklouto neutraliteto” bi- 
Ini neduoda jiems užmigti. 
Dabar jie galvoj 
padarius, kad ateityj nebe- 
atsikartotų panašių dalykų. 
Vakar prezidentas Wilsonas

sijos lordų namas priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią “ga
rbingos taikos,” kuri užtik
rintų Vokietijai... viešpata
vimą ant Belgijos ir viso 
šiaurės jurų pakraščio Fla
ndrijoje.

su kaikuriais senatoriais 
laikė specialę konferenciją 
Baltam jame Name. Senato
rius Owen žada “parūpin
ti” naują patvarkymą (bi- 
lių), kuriuo butų atmainyta 
senato taisyklės, leidžiančios 
senatoriams kalbėti “kiek 
nori” ir tt.

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00 
LAIKE KOVO MĖNESIO

$10 viršūnės .............................. $3.00 iki $4.0t
Bridge work ............................... $3.00 iki $4.5*

Specialistas Dantų Traukime

BOSTON DENTISTS
135 State St., Kampas Adams. 

Viri Peacock’s, prie! “The Fair” krautuvų

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susilaisynio 

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

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

SIOUX CITY, IA.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINY S:

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

1 I I — I <i

| RAY E. RIEKE į 
I Advokatas | 
£ 619 Fourth St., (viršuj SaporX vaistinyčios). wf SIOUX CITY, IA. į 
A Pasekmingai vedu visokius J Y reikalus, kaip kriminališkuose A 

taip ir civiliškuose teismuose. X v Išdirbu visokius dokumentus A Ž ir popieras. Užlaikau patar- I 
W navimo ofisą. A
p*«B*4OHh**4aH'**«»***4»4

gyvenimas, nors 
prašyti... Dar aūlu žmonoms 
kad įie išmokino mus

mu, vistiek randi, kad gyvenimo 
pabrangimas vyriausiai paeina 
nuo žemės, nuo ūkio.

Kas tatai padaro, kas yra visa 
lo kaltininkas, betgi didžiuliai 
žemiu savininkai, ir landlordai, 
“atsiima savo“ jie apilėšia vi- 

daugiausia nuo lo 
ir tingieji žmonių

rvažiavusieji is fronto ofi- 
cieriai, nežiūrint to, kad pil
ni Maskvos namai priversti 
'sužeistais jų “draugais”-ka- 
reiviais—drauge su amuni
cijos ir maisto produktų 
^pirkliais ir dvasiškiais štai 
kaip atjaučia savo šalies 
žmonių vargus: —“po 11 va
landos nakties visi pirmos

užima žemes
(Ruklai: miner 
rių produktai

Eikime prie dalyko dar iš ki 
tos ir pažiūrėkime j smulkmėm

pirklybos kainas, kaip ja:

eina žinių, Kati kuo 
tuota du nužiūrimi asmens 
Areštuotieji rišama su da
bartiniu revoliuciniu judė 
j imu Kuboje. Abudu 
čia i. Vienas jų esą 
artimas buvusiojo 
nrezidento, Gornez’o

i manim kalbėti 
viską, kas ant 

Kas tamsta?
Velnias nedrąsiai priėjo prie 

Lachmatovo ir, palenkęs uode
gą, mandagiai pasikloniojo.

Aš \ elnias, arba nelabasis...
persistatė jis. Esu valdi

ninku specialių pasiuntimų .lo 
Didinybės peklos direktorių, p. 
šėtono, kanceliarijoj.

Girdėjau, girdėjau... Labai 
malonu. Atsisėskite! Ar ne
norite degtinės? Labai smagu... 
O kokis į ūsų užsiėmimas?

Velnias dar labiau susikonl'u-

Kas mums lo vargo daro?
Mes dejuojame, skundžiamės 

protestuojame 
mą gyvenimo ,

Kodėl ?
Mes beveik 1

laiku, kuomet

Kazimieras Gugis
A D V O K A T A S

visokios reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
111113 Unity BMg.

Tel. Central 4411

l Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Pad ėjimas musų lokis pat 
kaip ir seniau... atsakė vel
nias

susišukavęs a la Kapui. Kūnas 
apdengtas žaliomis vilnomis, 
kurios atsiduoda šunimi. l’ž- 
pakalvj kabo uodega, kuri užsi-

Policijos viršininkas Schuett 
Icr biskutį papurtė policistus 
Apie pora šimtų [jų liko perves
ti kiton vieton.

WASHINGTONAS, kovo 
8. — Prezidentas Wilsonas 
serga: persišaldęs įšventini
mo dienoje. Privatinis Wil- 
sono daktaras pataręs jam 
nebelankyti jokių posėdžių.

jos, na ir... pasisavini pusę 
šėtonas paseno, važiuoja v 
taiku žiūrėti, negali gerai pe

pinigai laike 
Užsikimšu- 

šnabžda per
Amunicijos 

visokį vertelgos už

taip paliko. Lach- 
las paliko jį pas 
Velnias miegojo 

naktį klejojo. 
Prieš rylą jis pranyko.

Phone Yard 6789
Zl’KAl'SKAS ir WM. VALENTINE, 

Savininkai.

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

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. K low as Tel. Canal 727(1 
Prof. Slazas, Tel. Canal 3922.
J. Hrinevič’io Svel. 1843 So. Halsted 
SI., priešais “Naujieną” Redakciją.

Ateikit

Žpas 
mane

Amanas ivieKsraiiis, Kuris ran 
dusi vokiečių nelaisvėj, rašo sa 
vo broliui Justinui.
Brangus brolau!

tiavau iš lavęs lai 
ksla; ariu. Pinigu

ojos visai panašios į 
pusnagas. ... Lachmato- 

vas, išvydęs velnią, biskuli su- 
sikonfuzijo, bet paskui, atsimi
nęs, kad žali velniukai apskritai 
imant, pasirodo visiems įsikau- 
šusiems nusiramino.

Su kuo turiu garbe kalbė-

uzsiemmias 
nusis|)|o\ nno nevertas... Gero 
kelio jau nebėra, \ isi eina blo
guoju. Priegtam žmonės jau 
pasidarė gudresniais už mus... 
Pamėginkite jus rodos gauti su 
lokiu žmogų, kuris universitete 
visus mokslus baigė ir perėjo, 
lain sakant, per vandenį, ugnį ir 

imzdžius! Kaip aš

Laehmatovas pripilė velniui 
stiklą degtinės. Pastarasis iš
maukė ir jo liežuvis dar labiau 
atsirišo. Papasakojo jis apie vi-

nei kiek ncpersi 
maine... Po senovei butas, švie 
są ir šilumą gauname... Algo: 
mums nemoka, lodei kad vėl

guodojami žmones!
Atleiskite už nemandagų 

klausimą: kokį užlaikymą jus 
gaunate?

gavau.
Gaunu gan djažnai laiškų iš 

s). Kaso, kad 
turi penkis ar- 
Taipgi prane

ša, kad ir kiti giminės gyvena 
neprasčiausia. Ji 
dienų ir tau.

Tavo brolis

nes
paduoda Darbo Departamentas

Kai-kuriuose atvejuose smul 
kmeninės pirklybos kainos pre 
kėnis kas metai 
žemyn. Kituose

Te). Canal 2118

i Dr. A. L Yuška §
Gydytojas ir Chirurgai

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

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

Pasikalbėjimas'ir pfctiiriihks* 
dykai

Prof. Dr. Coates 
430 So. State St., 2-ras augštas.

18-tos giitvčs, Chicago, III. ■

me gii 
rodžius... 
ir moksl 
nosies: nieko ten nenuvokiamc 
Didžiuma musų sandarbinin 
kanja “Kcbuse“, yra ir lokiu 
kurie išsiž

skaitlinėmis, bėgiu paskutiniųjų 
dvidešimlies metų darbo išlaidos 
padidėjo užaugo nuo 30 iki 00 
nuošimčių. Jalai betgi nereiš
kia padidėjimo išlaidų ant kiek
vieno nuveikto darbo, bei išlai
dos už darbo valandą. Daugelvj 
atsitikimų tą ak 
sija darbininko 
duktyvumas.

Kapitalo lėšos 
šimties metų beveik maža ką 
teatsimainė. Rentos ratu nuo
latos auga, bet palengva. Per 
visą tą laiką ji neužaugo dau
giau kaip 20 ar 30 nuošiinčių.

Žemė, tas trečias produkcijoj 
elementąs, skelbia visai kitokią 
istoriją. Skaitlinės parodo, jog 
mineralų žemės, miškų žemės, 
ūkio žemės ir miestų žemės ver
tė bėgiu tų dvidešimties metų 
pakilo šimtai^ o kąi-kur ir tuk
siančiais

Pažiūrėkime į dalyką iš kitos 
pusės. Imkime \v h o lesale 
kainas, kaip jąs Suv.Valsl. Dar
bo D(-parlamento surinktos ir 
paskelbtos. Panagrinėję tas 
skaitlines už metus nuo 1800 iki 
1915 matome, kad kainos paga
minamiems produktams trupu
tį pakilusios

T'ic-s-i pasakius 
užsieni i mo nuturiu 
jis kimiu balsu ir nosine pradė
jo ši uostyt i(‘s. Pirma mes 
ištikrųjų turėjome užsieni imą...

žmones gundinome... nuo 
kelio vesdavome ant blo-

badu stimpame 
; Snvien vlosios »•

Valstijos giriasi, kad čia nieka
dos dar nebuvę tokios “gero
vės”, kaip dabar.

Kodėl?
šiai kodėl. Galite tikėli, ar

ba ne, bet taip yra.
Paskutiniais laikajs labai pa

kilo kaina žemei. Nagrinėkite 
faktus, kaip norite, bet šitas 
tvirtinimas yra teisingas. Im
kime produkavimo klausimą. 
Produeentas turi turėti darbi
ninkų, kapitalo ir žemės. Be 
šitų trijų elementų negali but 
jokios produktyvios operacijos.

Sulig Suv. Vaisi. Darbo De
partamento ir kitų atskirų vals-

Mes padarom Pavasarinius Siutus arba Ovcrkotus nuo S18.50 
augščiaus. lik apgalvok: Siutai padaryti per expertus kriaučiuš 
pagal jusi) individuališką mierą, nuo 818,aO, 82(1.00, 8 22.50, 82.).00, 
830.00. 835.00 ir II. Musu naujai suorganizuotas biznis duoda jumS 
progą pasirinki sau siutą arba overkotą iš suvirs dviejų tūkstan
čių vėliausios mados ir spalvos audinių.

Nors ir dabar viskas pakilo dvigubai, kaip ant valgių taip ir 
ant drabužių, bet vienok pagal musų naują sistemą mes galime 
daryt aprėdalus už tas pačias kainas kaip ir du metai atgal, lodei 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. Ajiarl lo mes per- 
laisom aprėdalus išėjusius iš mados i vėliausias madas. 'Taipgi 
prosinam, valom ir kvarbuojam visokios rūšies drabužius

Visą savo darbą gvarantuojam.
'Tikėdamies jus matyt greitu laiku

užimti — jie apsėsti godžių 
liaudies siurbėjų. Iš “čaini- 
kų”, neva tai arbata ar kva- 
są, jie pilasi šampanų, ko- 
njaką ir visokius vynus. Už 
stikliukų degt i nes m o k a rna 
keliasdešimts rublių Nustojo 
savo kainos ii 
tos tragedijos 
šieji šantanai 
ištisas naktis 
pirkliai ir 
vieną šansanetės nusišypso- 
jimą meta jai ‘katarinų’ — 
100 rublių. P radedant nuo 
‘Maximu’, ‘Gorų’ ir ‘Zonų’ ir 
baigiant nešvariais ‘ 
Ii’ visur pilna 
liaujančių įvairios 
vagilių; amžinai ne 
riojusių moterų... Soburovų 
namai ir visokį pritonai da 
niekad tokio ‘auksinio’ biz 
nio nedarė, kaip kad laike 
karės. Visur liejasi degti
nė ir vynas, ir apmokama 
auksu arba “kreditkom”-pa- 
gal svarbumų... Visa tai, ži
noma, daroma ‘slapta.’ Jeigu 
policija ‘suklumpa’ savo ko
mbinacijose, žmonių spiria
ma ji neva baudžia... Tada 
prasižengusieji juokaudami 
‘užsimoka 
durdami: 
mane atsilankys kupč 
ba oficieriai; l 
ir... viena naktis man atnei 
pelno dukart po tris tilksta 
nčius rubliu.”

jau senai 
pusnagas išstatę... Ti 
name įplaukomis... 
£>riešninl;ams užpirkti

I. Jotie y
Deimentai, Laikrodžiai ir Graznos 

4625 S. Ashland Avenue.

VYRAI K

sėdėjo prie stalo savo kamba
ryj ir, maukdamas šešioliktąją 
burnelę, mąstė apie brolybę, ly
gybę ii* liuosybę. l inai iš už 
lempos pažiurėjo į jį velnias... 
Bet neišsigąsk, skaitytojau. Ar 
jus žinoti1, kas lai vra velnias? 
Tai jaunas v> 
lonios išžiuros, su juoda, Kai ce- 
balo aidas, fizionomija ir su 
raudonomis reikšmingomis aki
mis. Ant jo galvos, nors jis ir

Lietuviu Bučerniu Darbininku Susirinkimas bus 
4. v i.

su prakalbomis.

Ned., Kovo-March 11,1917

įgaro ir virto 
žmonėmis... lie persimelėliai 
apsivedė su turtingomis pirklių 
dukterimis ir kuopuikiausia 
gyvena. Vieni jų užsiima 
vokatura, kiti leidžia Jaikraš 

veiklus ii

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rod| 
visokiose ligose moterims ir mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
lenkiškai ir slavokjškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

mano pa- 
lemžėte?
vienok, jus 

kuo nors visgi užsiimate1?
- Taip... Senasis amatas jau 

nebetinka, bi-t mes dabartės tu
rimi1 kita užsiėmimą... (hindi- c

narni1 mokytojas, akstiname įsi
mylėjusius rašyti eiles, ragina- 

lus pirklius daužyti veid- 
Į politiką, literatūrą 
UK'S

mažėjo, puolė 
atsilikimuose 

kainos daiktams truputį pakilo, 
bet didžiausias kainų pakilimas 
apsireiškia tiems daiktams, ku
rie ateina tiesiai nuo žemės, bu- 
tent, farmų produktams.

Kaip ni‘ nagrinėsi skaitlines, 
kaip ne kamaslinėsi klausimą 
produkavimo elementų žvilgs
niu, wholesale kainų ir sihulk- 
meninės pirklybos kainu žvilgs-
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nes.
Lai Imu 

žemele.

mo- 
DUODU 
dainavi- 
vargonų

Draugai ir drauges, prie darbo 
su pasišventimu del savo ir kitų 
labo.

Kaa čia gyvuoj 
bet tie draugai 
neveikia Vvn

Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems Įsigyti šią knygą.

S DR
2 MEDIKAS IR CHIRURGAS

t 3337 So. Morgan St., Chicago
V Kertė 88-Čio PI. ir Morgan St.

Kad visas 
nes bus 
šokiai ir

izavvski pasirangi- 
molerc gauz pa 

prascavvski gauz pa 
$1..)O. Ir bas Kilokudaliku aid 
islamainu. Ir vvisoko vvalgu ir

karo, o v ikare 
riai suliko.

kad nuo

Aš Pads, So. Omaha. Ge
riau tamsia būtum parašęs apie 
pačias prakalbas, k 
ką kalbėtojas pasai 
liktai peikimą. .Jugan garuoja pako 

)rie salinau 
nesusipra lė 
bendron ko

mu mažai Ką pelne:
kad kas pirktų Šerus.

Kunigo tveriamas

It'li s New 
svetainėj.

Geistina 
dalyvautu,

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

.1. Bravins- 
\. Varnaus- 

l žkurelis.
Petkus, K.ipins- 
A. Kubelčikas, 
Vaslanovič, P. 

Stasiulevičius, A.
Lutvinskis, J. 

ipš's, L. Miekevi- 
Kenlrus broliai

Katarinos mirtis suspaudė 
levams, taipgi 

nubudime

Kovo Ii d. s. m. i. 
803 81h str., Social 
jos Lie-luv iii Skv rius

2 TELEPHONE YARDS 2721
JONIKAITIS i

kalais, parengia neva 
teisingiau galima p;

karčiama.

gyvuoja nepergeriausia ir išlai
dos darosi du syk didesnes.

'Taip dalykams stovini ir pa L 
veikimas silpnas ir bereikalingas 
spėkų aikvojimas, kaip palėmy- 
la leiiklyniavimuo.se. Kad vei
kimas butų pasekmingas ir nau
dingas, būtinai turi Įvykti vieny
bė. 'Todėl ir yra pageidaujamu, 
kad minėtų draugijų nariai 
(rėš) susi vienytų, sutverdami L. 
S. J. L. kuopą. 'Tada butų ir 
jiems patiems nauda ir galima 
butų nuveikti ką nors produkty- 
viškesnio, prakilnesnio prigulint 

organiza-

Mankus; po $ 
. A. Driuktenis 
. J. Alekna 
Mikonis, A, 

B. l’rbovv

jas rengė, 
o ne vien 
kitu vietų

MUZIKOS MOKYKLA
MOKINU mišrus vyrų, 

tėra ir vaiku chorus, 
privatiškas lekcijas 
ino, piano, smuikos, 
ir mandolinų.

STASYS TURSKIS
1531 Milwaukee avė., 2-os lub

>iną Mylinčiam, Muske-
- Nei korespondencija, 

draipsnis. Netinka. Go 
išmokite šiaip žinučių iŠ 

dsilikimu. mielai suvartosime.

įsepiarade balus Parengtas 
Klob 17 vasaros 1917 K. 

nil’s svelains, Beidd, Uli

niams.
Kompanijos visomis jiegomis 

stengiasi suordyti darbininkų 
vienybę. Taipgi siuntinėja šni
pus po darbininkų namus ir sa
binius, kurie kalbina darbinin
kus grįžti prie darbo.

Darbininkai neliki šnipams ir 
dažnai nei jiems kailį išmuša.

Darbininkai pikietuoja visame 
darbininku

Philadelphjjoj laike kriaučių 
streiko surinkta $150 aul 
Philadelphijos biznierių, draugi
jų ir pavienių asmenų. Pir
miausia aukojo Lietuvių Bepub- 
likonų Klubas $15; So. Side Lie
tuvių Pašalpinis Klubas ir šv. 
Juozapo draugija po $10; po $5 
aukojo: Lietuvių Muzikantų Du
ja, A. l’žmeckis, J. J. Kaulakis, 
Stasis Vasikonis, A. Leistrumas, 
V. Varževičius ir A. K. Abraitis; 
po $3; V. Kapsukas, G. Kutra ir

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

geremu. Mozikanla net is K 
ralavvcos. Prazom surinki 1 
skaitlinguise aul lo Balius. Pr 
sidjs no 0 vvakai'a traksis d;

programas
galėsite* praleist liuosą

Vienybes J ieškotojas

mums dažniau.
J. M., Naujienų Skaitytojui. 

“Farmerio balse'” paaiškinimas 
yra teisingas. Kreipianties į 
mus kokiais nors klausimais, 
malonėkite lik klausima ir sla- c 
tyli, ei neaprašinėti ištisai visų 

tarp ko ėję). Ginčų 
mes nerišamo. Ką galime', duo
dame* atsakymų ir paaiškinimų 
j tiesioginius klausimus. Belo, 
nereikia niekaekis užmiršti pa
sirašyti laiškuose* save) vardas

tarpu slre'iką isiainie'joni: ga 
vom valandas sumažinti ir po $1 
mokesčio priėjėjo savaitiniams 
darbininkams, e) šlukiniam< nuo 
13 iki 20 procentų. Išviso au
kų surinkta su smulkiomis $152

I odei ir prisižadėjo laikyti pra 
<albą lietuviams ir visiems gy 
cenloiams, ir išreikšti savo min

Subatoj, kovo 10 d., 8 vai. va 
karo atsibus draugiškas vakarė 
lis, kuri rengia “Kanklės” ir Ha 

Wenebego Lodge'

eilini. pirmą
Yra nemažai
kelios lietuviu (Irau

Nors velione gimusi ir augu
si Amerikoje*, bed nesididžiavo 
inierikoniškumu. Buvo pirmei
viškų pažiūrų. Skaitė* “Nau
jienas”, ‘’Laisve", ’‘Keleivi” ir

Yra vienas nemalonus apsi- 
iškimas. lai intekmė begėdiš- 

kapitalistiškos spaudos, pa
loj i ant n e* pro t a uja učių dar

bininku. Prie* lokiu, nuo bend- c
; atskalūną priklauso 

nemažas būrelis lietuviu ir len
ku, kurie* vieton 
prie bendros kovos, 
savo protą alkoholie 
ir per die nas 
re* raudonas nosis

fondas, jau pasimirė 
atsilsi! Dabar tveriama Tautos €
Fondo skyrius. Bet, rodos, ir 
tas negimęs numirs.

Iš prie žasties atsilankymo kun. 
M. X. Mockaus, vietinis kunigė
lis pamokslus 
kaus prakalbų 
kodėl kunigėlis nenuėjo per 
prakalbas Mockų sukritikuot?

Tautiečiui, Springfield,
Įlašant ka-nors laikraš- c
lia slapyvardžio reikia
i ir savo tikras vardas ir
> Redakcijos žiniai To 

nepadarant, korespondencijos 
atmetamos.

cuts, A. Žalis 
ir M. Kalėda.

Vidos Liet.
Susivienijimo 
prakalbas surinko $18.20 ir pa
aukojo streikuojantiems kriau- 
čiams. Du lied. I. W. W. unijos 
prgaiiizatoriuUkT. Grikštas ir K.

Jočių socialistų 
rezoliucija prieš 

isu laidu socialistu vardu € C 4
ųsla prezidentui Wilso-

skaitytojai vien iš peikimų nie
ko negali spręsti, apie* ką tam
sta kalbi. Matote*, korespon
dentai turi paduoti faktus, o ne* 
kritiką dalykų, kurių kiti skai
tytojai nežino.

Vin medžiui, Chgo. Labai 
nesuprantamai parašėte*. Ne
vartokite, meldžiamioji a ilgšių 
moksliškų žodžių, kurie* jums 
patiems neaiškus. Vartokite* pa-

RACINE, VMS.
Maiši o Į>iil>|-;i ligi 11 uis m-ispa- 

saky.tai kankina šio miesto dar
bininkus: didesnės šeimynos 
vos, vos prasimaitina avo už! ii- 
kytojų pėe’e. Dauguma 
■Šiku gvve na saliuose* 

nd ii

gomis stengiasi perg; 
dalijančius darbininkus 
siorganizavusie'j i darbininkai 
pasiryžo kovoti iki galutino lai
mėjimo.

Kompanijoms jau visiškai rie
biai: Philadelphijos skladuose 
cukraus visiškai nėra; streiklau
žiu negauna; gaulicji streiklau
žiai nemoka darbo sugadino 
sulaužė* mašinas ir labai 
cukraus išdirba; išdirbta 4. 
kiužiais cukrų daktaru komisi u c
ja uždraudė* žmonėms pardavi
nėti, nes nuo jo gali kilti ligos 
nes apart kilu nešvarumų minė 
la komisija susekė, kad slreik 
kiužiai

Kovo I d. buvo atsilankęs A 
M. Maliu ■vvs and ('o. iš Gnicago 
III. Jisai kvie lė* žmones, kae 
pirktu ščrus iš zinko kasvkli

monologu.
Todėl lietuviai nepraleiskite 

irbios progos.
A. F. Sabecki.

Čia |: 
malonų 
yra nemažai susipratusių lietu
vių skaito “Naujienas” ir ki
ms ge rus laikraščius, bet kuomet 
buvo daromi plakatai išgarsini
mui baliaus, tad surašo kas kaip 

i vidinėn anglo 
las žinoma ne

bjauriai surašy- 
Taip ir išspau- 

žmogui, pama-

k uopos.
Nuo vokiečiu socialistu kalbė z ‘

jo vienas vyras ir vie na moteris 
aiškinekimi kapitalistų nžma 
čius kaslink karės su Mexika, ir 
del kokiu interesu Amerikos ka

K C

pilalislai trokšta karės su Vokiu-

Buvo tartasi pastatyti 
visu socialistu narna c c
$20.(1(10. V'okie'čiu
tam tikslui duoda $10.000.

^i nutarta bendromis spė 
rungties prie* apvaikščio 

pino pirmos

(lėles r z inge 
Kalbės: d r; 

tuviškai ir a 
L. Mainas 
kalbėtojai iš

Advoka las

g nieko 
nedarv- 

Lile sau ir kiliams socialistams 
sarmatos, lokiu savo apsileidi-

Mainas ved 
M. .\. Mockaus bylą VVaukegi 
ne. Beve ik per pusantro mene 
šio grūmėsi su \\raukegano kle 
rikalais ir valdininkais. Bt*l bv 
lą jau galutinai laimėjo. Ir kle 
rikalus sumušė* į drebėzgus. I 
per tą laiką jis daug patyrė* opi 
Waukegano progrese v išk us lie 
tuvius ir jie jam kibai palike

moka ir nune*sa 
spaus t u vėlėm o 
moka pataisyti I 
tų apgarsini mų. 
selina. Geram 
čius iškabinla h < 
sarmata <*ili lai) susirinkiman

tvėrimu tos prakilnios draugi 
jos, nes ten yra visas pirmeivis 
kas jaunimas. Jos gyvena su 
likime1: rengia draugiškus v aka 
rūlius ir visur jie- eina svkiu 
Belo jos turi po atskirą chorą 
kurie priguli prie* L. S. I). S. A 
ir dainuoja las pačias damns, 
bd kaip vienas, lai]) ir antras.

ra. kaip lik anglių kasv 
Darbai eina neblogai ir 
pribuvusiems darbas i

i ųmili. Gvvenloju sk;

('relate* prieš kovojančius drau
gus, kuriu iškovojimas turės pa
liesti ir jusų reikalus, pagerins 
ir jusų būvį.

Jonas Puschus.

Vasario 18 d. vokie'čių sočia 
lislai sušaukė mass mitingą, pa 
kvie sdami po 2 delegatu nuo vi 
su tautų socialistų kuopų. Da 
Ivvavo 2 draugai iš 2 I I LSS

strd| jos vyrui ir 
paliko dideliame 
brolius, seseris ir

prasta kalbą. Nedėsime*.
Prietarų Priešas, Barine*, \Vis.

Dalį jusų rašinėlio, kuri 
mums anksčiau su 
musų korespondent

micsu*. i am 
organizacijos komisija 
100 žmonių, lėm ija visa me 
sle*. iš kur kompanijos paima 
streiklaužius, ir, kurion viedon 
juos nuveža. Tokiu bildu strei
klaužiams labai sunku pasislėp
ti nuo darbininku, v

šiomis dienomis eking streik
laužių prisirašė* prie* unijos ir 
išdavė adresus pasilikusiu- dar-

Plonos vnrine's drūtos, kiekvienu plonesnė už 
plauk;), suvytos krūvon sudarymui liaunos vir
vės, galuosi* skaidosi kur jeina i apačią ir pasta
tą, jeigu i nsl rumen!as kresteleja arba susipina, 
kuomet virvė ištiesiama visu ilgumu ir ji neužil
go darosi netarnaujant i.

riškai ne*pakilo 
kių darbu, kur 
kad mului, menama niii1 
iki 25c valandai l'.osni užsig 
le spaudž’a birena darbininką 

mm sal

lis ir pa/mras i gyvenimą.
Ponas F. L. Mainas daug pa

tyręs ir gabus advokatas. Jis 
vesdamas Mockaus bvla, nevie- »- €
nam ir svel i m laučiui atidarė* a- 
kis ir padarė* laisvamaniu.

Todėl patartina ir kiekvienam 
lie tuviui išgirsti jo kalbą ir pa
simokyti.

Prie lo, bus dar įvairus pro
gramas: kalbės lietuviškai 
drg. .1. Gubavičia, Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos ("bo
ras dainuos, bus deklamacijų ir

Vakare* bosu: pas 
't dienos me-kės 
danda, o nuo 1 d

Verčiami nei 
gų, Belle* Gi»y, ? 
darbininkai nu j 1 1 vai 30 minu 
čill prieš piet, nustojo dirbę* ii 
pareikalavo pakėlimo a'.;u ik

besiorganizuoja utis (kirbini ūkų 
ryšiai pairo bosai užreiškė, 
kad ir dabar 
gūžės mokės l 
pirmiaus mol 
už valanda. Žiūrėkite darb v 
ninkai, kokia kapitalistų dm\ 

Šiose* vietose dirba daugiai 
šia italai, lietuvių neperdaug.

gonbutyje* numirė jauna, vos 19 
metu amžiaus moheris Kala- L
rina Kvetinskienė, po tėvais
Kuraitė. Jos lavonas išvežtas
į Westville, III., kur gyvena jos 

ir pa kudo tas katalikų ka-

Paskuliniu laiku Kockfoielc 
jaunimas sparčiai pradeda atbu
sti. • Kur lik nesiklausyk, visur 
kalbama apie sutvėrimą 1 i du 
viu Soc. Jaun. Lygos. Yp- Iii:- 

ir Soc. .Lmiiimo 
u Ii rūpinimasis su-

ii. ticiezeie savo prakali)nsi 
Pittsburgh, Pa. surinko $2.60 i 
paaukojo streikuojantiems siu 
vėjams. Kurie aukojo mažiau 
kai viena dolerį, lai jų vardi 
visai neske lbiame*. Philadrlpbi 
jos kai-kurie* biznieriai, daugiau 
šia buče'riai, aukoj 
ir lai da kai-kurie* išniekino 
kriaučius. aid žemiausio laipsnio 
pastatė; girdi, kriaučiams 
streikas nesąs revikalingas. 
mes i lai visai nežiūrėdami 
dalba smarkiai dirbom ir luom

duodame dykai
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

(’iralafonas tik 20 dol. su gva- 
ranlija ant 10 melų, lik 20 do
lerių.

Prisiųskilc 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite* prie* atsiėmi
mo. (irafafonas su didele triuką, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį gali 
laike grajinimo. Ti 
įvairaus dydžio. P 
čyslą, kuris girdėt balsiai ir 

\ielinii.i meldžiame* 
į musų krautuvę, kuri 
nuo !) vai. ryto iki 10 

. ir taip pat ncdeklieniais
Siunčiame dykai kalaiiogą mu 
zikališkų instrumentų ant parei- 

nnmrrnn kalaviiiio. Adresuokite i
ŠIO CrJnYsir X0,,K PHONOGRAPH CO. 
310 Grana Str., New York, N. Y,, Dept. N........

Knarkia Palie* 
Sulošta vidutiniškai 

Publikos buvo virš 100 žmonių 
Po vaidinimo nekurie* dranga 
pasakė* monologus bei patiekia 
mavo. Polam linksmai išsiskir 
si ė*. K. J. A p tįsotas.

i’ , , Anolu kareiviai eina i

mu.
Girdėjau, kad teatrališkas 

le*'is ketina stalyti sce'iioje* 
veikalėliu, mat karės laiku 
vielinis jaunimas sujudo, 
ketina jiems geros kloties, 
ir mt's kada nors’turėsime* 
smesni vakarėli. 4. €

Juoku Senis, c
P. S. Vertėtu benldiečiams 

pasistengi i, idant busimųjų va
karėliu plakatai švariau atrody
tų. iH'gu prisiųsti mums “pla-

Red.

leiiklyniavimuo.se
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KO MES PAGEIDAUJAME

nors

Nieko žmonėms

Darbo unijų 
konferencija

Taktika ir 
laikraščiai

nekaltas, 
tvirtino

$1.00
$6.00

Skaitytojų 
įkibai.

dėti nuo draugo 
K. Mantvido. 
matęs laišku ii 
čia u

Bet ką naudi 
re žmonėms?

Išviso 
mbesniu 
imi

Išanksto galima pasakyt, 
kad ir 65-asis kongresas ne- 
bus nė per nago juodymą

keliu, kai]) S. P 
met turėtų elgt 
čia i ?

’T. . „ S. ’ . C ., ,

Prezidento Wilsono įšventinimas antram tl 
kairėj

norėjai 
O panini i 
Įsibėgęs 
kau; arklys 
kiai nešti.

šie ne naudą darė žmonėms, 
bet skriaudą?

Bet dar keisčiau juk yra 
tai, kad šitas dalykas atsi

ūti tokiu t 
kur, tai 
įdresu:

1. Miseviczia, 2000 Fowler St.,

laikraščių pasisekimą ir ne
pasisekimą?

Šitie klausimai' ateina pir
miausia į galvą, kuomet imi 
gvildeni, So. Bostone išdirb
tuosius pienus.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

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 
$5.00 
$3.00 
$1.75 
$6.00 
$7.00

apgalėt. Jos iniciatoriai 
kurie, žinoma, bus ir jos va 
dovai, stovi ant slidaus ir ne 
aiškaus 
tikėties

m u, a])it 
šioji visuomene nieko 
žino.

SUOUH 
rašei u
'I no puriu

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba pave
dė Į). Gompersui ateinanti 
panedėlj sušaukt viršininkus 
110 unijų ir keturių geležin
kelių darbininkų brolijų į 
Washington^, kad apsvars
čius, kokią politika turės se
kti organizuotieji darbinin
kai, jeigu kiltų karė.

Šita konferenci ja turės, be 
abejo, didelę reikšmę. Ji pa

sini 
m a 
bent 
susidės iš vienos sroves at
stovų. Jeigu tai ištaigai su
teikti galios davinėt direkty
vas laikraščiais,, .tai neiš
vengiama pasekmė bus ta, 
kad pildomasis komitetas 
pasidarys įrankiu varžyt 
priešingos srovės nuomones. 
Kaip to išvengti?

Pagalios, jei Sąjungos vir
šininkai naudosis teise dik- 
tuot laikraščiams, kuriuos 
leidžia ne Sąjunga, tai ko
kią jisai, arba Sąjunga, ims

sižymėjo, kaipo smarkus ka
rės ir militarizmo priešai. 
Pirmasis iškėlė aikštėn slap
tas amunicijos trusto machi
nacijas ir padarė didelę sen
saciją visoje šalyj. Antrasis 
visai nesenai pagarsėjo ata-

nori g
nežino

mani' šiuo

• ma- 
kuris 

nelaimingą 
priešingai al-

Šita pagelba iš laikraščių 
pusės, žinoma, bus tuo dides
nė, juo artimesniame konta
kte veiks Sąjungos įstaigos 
ir laikraščių redakcijų. Kai]) 
tą įvykint, apie tai taip-pat

Vakar mes perkratėme tas 
rezoliucijas, kurias išnešė 
socialistų pasikalbėjimas So. 
Bostone. Be kitų savo ydų, 
tos rezoliucijos, kaip nuro
dėme, visai neduoda atsaky
mo į klausimą, kurį norėjo 
išrišt So. Bostono draugai ir 
jų svečiai. Priežasčių, ke
liančių nesutimus socialistų 
spaudoje, jos visai nepalie
čia.

(liks ir toliau.
gi žmonės pelnė ii
?so darbų? Nau

dos kaip nieko, o blėdies be

Draugai, dalyvavusieji pa 
sikalbėjime,
jokio atsakymo. Jie ir ne
galėjo duot i juos atsakymo, 
kadangi jie mėgino aprėpt 
daugiau, negu galima. Ažuot

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

European countries, 1 ye

kelio, todėl sunku ir 
kad jie nesuklystų.

i. Gompersą valdžia 
į tą komitetą, kuris 
arkyt šalies pramo

ti i ją, pritaikant ją prie karės 
reikalu, kuomet kils karė.

c z

Ar galės jisai, tokioje vieto
je būdamas, nuosekliai tar
naut darbininku klesos rei-

rią paskelbė p. Gompersas, 
šaukdamas minėtąją konfe
renciją, sakoma, kad darbi
ninkų pareiga šalies gynime 
yra saugoti laisvės ir teisy
bės įstaigas; jų pareiga yra 

yvastį ir ge
lt ą kaip 

Tiems 
tikslams darbininkai ir pri
valą pasirūpint, kad jiems 
butų suteikta balsas kares ir 
taikos klausimuose.

Viskas fe
ne nuo to, 
viršininkai 

kalba apie tuos dalykus, bet 
nuo to, kokį veikimo būdą 
jie pasirinks tų dalykų įvy
kiu imu i.

Žiūrėsime, 
konferencija

64-asis kongre; 
dvejus metus ir i 
užbaigęs savo dien 
jisai gero nuveikė

Jisai paskyrė šimtus mili- 
onų dolerių kariuomenes rci- 
Įkalams.

Jisai pilėme Įstatymą, į- 
galiojantį Suv. Valstijų pre
zidentą pastatyt po ginklu 
kiekvieną suaugusį pilietį, 
jeigu kilty karė.

taisykles socialistų 
“taktikai”, jiems 

reikėjo pagalvot apie takti
ką socialistų organizacijoje.

kiek jis a t ja u
musu brolius c
jaučius Lietu1

Atjausduni;
nut vlėti

pirktuosius laikraščius; Chi- 
cagos Coliseum’e ir daugely
je kitų vietų jisai laikė pra
kalbas taikos mitinguose.

Kaipgi šituodu vyru pasi- 
elgė, kuomet prezidentas 
Wilsonas pareikalavo kong
rese įgaliojimo apginkluot 
pirklybinius laivus? Ugi 
neatvyko į kongreso posė
džius ir nepadavė savo balso 
nė už, nė prieš tą sumany

mą gero ruso 
Jie stengiasi 
:i|)iuo( 
žmones 
kam

persi a to įvairiu 
eitis. Mačiau i 
ku, kurie išre Nenorėdamas, kad niestute 

bedą ant “Naujienų”, buk jos 
išputusios kun. A. Ežerskio ne
kalčiausiąjį užsimiršimą, — aš 
štai ką tvirtinu: “Naujienose”

Bostone, Jie tečiaus atrado • 
naudingu tik vieną daiktą: 
kad yra “pageidaujama” L. 
S. S. įstaigoms tarties su 
Spaudos Sandora klausi
muose, paliečiančiuose “lai
kraščių taktiką”. Apie ki
tus klausimus, mat, nėra net 
pageidaujama tarties!

Kad išrišus, vadinasi, tą 
keblią problemą santykių ta
rpe organizacijos veikimo ir 
spaudos, tai reikėjo pirmų- 
pirmiausia atskirt organiza
cijos uždavinius nuo spau
dos uždavinių. Vieną ir an
trą tvarkyt tomis pačiomis 
taisyklėmis negalima. O to 
kaip tik ir norėjo minėtasai 
pasikalbėjimas savo rezoliu
cijomis. Todėl jos išėjo to
kios nevykusios.

ir stiprėt. Kaipgi to atsiek
ti? Kad to atsiekus, reikia, 
kad organizacijos nariai tar
tasi apie veikimą ir tvarky
tų jį bendrais nutarimais. 
Reikia taip-pat, kad butų į- 
staiga, kuri prižiūrėtų tų 
nutarimų pildymą ir nuola
tos rodytu kelia nariams. •, C- K-

Taigi So. Bostono pasikal
bėjime priimtieji pat arimai 
ir turėjo but adresuoti į tą 
pusę. Sąjungos įstaigos pri
valo davinėt direktyvas or
ganizacijos nariams, o ne 
laikraščiams, kurių jos ne
gali kontroliuot. Laikraš
čiai gali tik padėt toms įstai 
genis. Jie gali i 
k-o direktyvas; j 
tuot už jas; jie g; 
niki, k-ui išdirbt

Vienok tas kongresas juk 
buvo žmonių išrinktas! Ar 
tai ne keista, kad žmonės

nizuotųjų stos salios darbi
ninkų karės ir taikos šalinin
kai. Klausimai, kurie sto
vės prieš tą konferenciją, 
bus svarbus ir painus ,

Mes bijomės tečiaus, 
konferencija nepajiegs

geresnis.
Ka tas viskas rodo* 

rodo, kad žmonės dar 
pranta savo reikalų ii 
no, kai]) jais rupintk

Kada jie praregės?

yra tik du kiek sta
to kongreso įstaty- 

vuriuos galima paskal
iui u d i n g a i s ž i n o n ė m s. 
is — apie suvaržymą 

i i ku darbo fabrikuose; ant-

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

Jisai suvaržė ateivybę.
Kongresas pridirbo da 

ra ir kitokiu istaty 
kuriuos tečiaus pla

Tos rezoliucijos mėgina te
čiaus išdirbt taisykles užtik
rinimui vienybės socialistų 
judėjime. Jos siūlo tuo tikslu 
socialistų laikraščiams va
dovautiems L. S. S. įstaigų di
rektyvomis (paliepimais, nu
rodymais).

Nekalbant jau apie nenuo
seklumus ir klaidas rezoliu
cijų tekste, mes negalime 
pritarti ir minėtajai pamati- 

Kad ji butų 
prie jos reikėtų

irki srovių kovai Pildo- 
ds jos komitetas, arba 

didžiuma, visuomet

gų laikraštj 
kaltos,, 
vežimą c
(lyti skaitytojams.
“Naujienų” ir kitų 
laikraščių kokis 

eta tikra 
nei vieno 
. kiek man 

Kazlausko ir 
1 nebočiau 

neskaitęs jų, bu- 
netikčjęs. kad tai butų tie- 
taipgi parodo, tuo kunigas,

vargstančius 
šeri s badau-

raugu” kūni
ni j ienos” yra 
apelio sudarė 

turiu užgarbę palių- 
jog tai ne 

laisvamanių 
užpuolimas, 
tiesa. Dar 

t rečdalio 
t (‘k o gir-

Nemanykite, kad 
atsieina: kostiumu* 
rendavoli.

IPirmn Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
Melžia NAUJIENŲ BENDROVE im

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Gal kun. Ežerskis 
kodėl jis atkartotinai 
Mantvidui, kad jo j: 
siuntęs tautos Fondai), kuomet 
juos laikėsi pas save, kol paga
lios aukotojas su pagelba advo
katų neprivertė jį sugrąžinti pi-

I     ........ .. Ij) J! ■■—IHI.1—IIĮI1I    iįiiiiiiiiiiiį UI I him I iwy—1111  

rminui. Viršuj . kapitelius. Apačioj 
prez. Wilsonas laiko savo įsišventimo kalbą, dešinėj — sudeda prisieką.

Keblus bus Am. D. F. pre
zidento uždavinys viena ran
ka tvarkyt karės biznį, o an
tra ranka valdyt darbininkų 
organizacijos vairą. Bet 
keblu bus ir visiems Am. D. 
F. viršininkams eit kartu iš
vien su valdžia — kaip jie 
visuomet iki šiol eidavo — 
ir n e ]) a k 1 a i d i n t d a r b i n i n k ų.

Darbo žmonėms reikia tai
kos, o valdžios politika trau
kia šalį į karę. Kai]) tuodu

M an tvidą, 
negalėjau nmyieii. Geresnio 
žmogaus nereikia pasaulyje. Jis 
sunkiai uždirbęs ir kantriai ken
tėjęs karštose dirbtuvėse dalino
si paskutiniais centais ir auka
vo mirštantiems broliams ir se
serims. Tas žmogus turėjo tie
sos pareikalauti savo pinigų per 
teismą. Kada susekė tokj dar
bą, jis turėjo tiesos pasakyti 
Jautos Fondui: “Jeigu prisius 
mano pinigus A. Ežerskis, grą
žinkite juos man. Po pietų 
šaukšto nejieškok. Jeigu nega
lėjo pasiųsti pirmiau, tai dabar 
pervėlu. Pas kun.” Ežerskj tie 
pinigai išgulėjo daugiau, kaip 8 
mėnesius. 'Po ir jis pats nesle-

Tie, kurie' manote ir rengia 
ties atvykti į ESS. t ir 231 kuo 
pų maskinį balių, kuris įvyk; 
kovo 17 d,., Pulaskio svetainėj 
1715 Ashland, pasist(‘ngkitc‘ ge
rai apsimaskuoti. Mes to pagei
daujame ir tam tikslui rengia
me balių, kad žmonės apsimas- 
kavę atvyktų. Butų labai geis
tina, kad koslumai ką nors per
statytų. atvaizdintu koki 
svarbu nuotikj. Man teko 
lyti apsimaskavusi vyrą, ] 
perstatė žmogaus 
gyvenimą; kitas 
vaizdino laimingiausi žmogaus 
gyvenimą, dar kito kostumas 

tautų papro- 
>ą daininin- 

iškė žmonijos pro- 
gresą ir linksmino publiką savo 
revoliueimeriškomis dainomis. 
Kita grupa perstatė Europos ka
rę, čia buvo kaizeris, caras ir 
kili Europos valdonai. Taipgi 
mačiau grupą žmonių, kurie 
perstatė įvairias istorijas epo
chas: inkvizicijos laikus ir kuni
gijos viešpatavimą. Tokie da
lykai yra labai įspūdingi ir pa
mokinantis.

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje j)cr išnešiotojus 12 

centų savaitėje. Pučiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mė
ty $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje. metams $5.00
Pusei metų ........................... $3.00
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, metams

nuo senai kiekvienas kong
resas tik skriaudas daro 
žmonėms, o šie, to nežiūrint,

na geležinkelių darbiniu 
kams.

Bet pirmasis tų dviejų į

džios iki pabaigai ten buvo gry 
niausi teisybė, v

'Fcgul dabar jagamastis sako 
kad ne “Naujienos” išpūtė tą da 
lyką, bet A. J. Bertašius, medici 
nos studentas.

I ienas, 
šoma ! 
nuėjo, 
atskirti 
to, labai lankiai išsipildo tos pa
tarlės žodžiai nekask kitam 
duobės, nes pals jon įgriusi. 
Klerikalų organas kaso “Nau
jienoms” duobę ir pats įklimpo 
jon. Pasirodė, jog tas laikraš
tėlis praeitais metais turėjo ne
paprastai daug deficito. Aiškus 
dalykas, šiek tiek daugiau susi
pratę žmonės nieku bildu ne- 
rems klerikalų organą.

Kuomet siaučia pasaulinė tra
gedija, tai klerikalai su savo 
laikraščiais nieko geresnio ne
sugalvoja veikti, kaip tik šmeiž
ti idėjos priešus.

Žinoma, tūlam laikui galima 
(’umti žmonėms akis, bet, rei
kia manyt, kad neužilgo ir patįs 
tamsieji elementai prasikrapš- 
tys sau akis. Tuosyk ta vadelė, 
kuria kunigėliai vedžiojo liaudį, 
jjasakys “pūkšt.”

Tik kėlėt as die nil praėji 
nuo to, kai]) mes šioje vieto 
je plačiai aiškinome skirtu 
mą tarpe socialistų, kovojau 
čių prieš karę, ir buržuazi 
nių pacifistų (taikos šaliniu 
kų). Dabar galime patvir
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nei jų minčiai 
priimtina 
dar daug dalykų pridėt.

Viena, L. S. S-je yra ne 
viena, bet kelios vadovauja
mos įstaigos. Svarbiausioji 
įstaiga — referendumas. Po 
jos seka suvažiavimas, pil
domasis komitetas ir litera
tūros komitetas. Tarp šitų 
įstaigų nutarimų gali būti 
prieštaravimų. Kas tokiuo
se atsitikimuose reikėtų da
ryt laikraščiui, jeigu jo par
eiga butų “klausyt” L. S .S. 
įstaigų nutarimų?

Antra, L. S. S. yra Socia
listų Partijos dalis. Tarpe 
Sąjungos ir Partijos nutari
mų taip-pat gali įvykt prieš
taravimų. Dabar, pavyz
džiui, L. S. S. organe apsi
reiškia gana griežta opozici
ja tai dvasiai, kuri viešpa- 

Jei toliaus
N iemi dieną K. M.mtvidas at 

ėjęs pas mani* nusiskundė, ro 
(lydumus luiškus iš l'uutos Fori 
do ir nupusukojo visą istoriją 
Ir lu jo istorijų mun primini 
istoriją upie čigoną.

Kurtu čigonus ru 
ru urkliii pukuliu' 
bes viena urklj ir h 

i K. i

kus. Ūkininkus sučiumjia čigo- 
Idio jojuntį. l’kinin- 
“Kam tu mano arkli v 
nujoti?’* čigonas -— 
aš nuo augšto kaino 

tiesiog ant arklio užšo- 
mane jjradėjo smar- 
Te, te, tau arklį aL

kiti pacifistai. Chicagos ko 
ngresmanas Buchanan, ku 
ris yra “Nacionalės Darbi 
ninku Taikos Tarybos” pir 
mininku, balsavo už apgink 
lavimą pirklybinių laivų 
taip-pat ir keletas kitų pana 
šių “taikos apaštalų.”

Iš vienos pusės, vadinasi 
pacifizmas 
sės “tauto
verčia ponus pacifistus slė. 
pties su savo taikos meili 
arba net stačiai balsuot u? 
karę.

Čįa tai ir apsireiškia skir 
tumas tarpe socialistų ir pa 
cifistų. Pastarieji yra daž 
niausią neištikimi taikos idė 
jai. Su jais todėl reikia ap 
sižiurėt.

lių mokinimo pusek- 
guilu tų žmonių. Tui 

nesiskųs. Pužiurėkime Į 
u<linumu katulikų durbi- c

’ jų laikraščius, 
ir laikraščiai? 
visokiais budais 

liuli nepatinkamus sau 
Žinoma. kum tenka. 

iH't'‘i)ka. o socialistams vi- 
1 kliūna. Socialistu laik- 

koneveikia išsijuosę 
laiku stengiasi paslė- 
(’arbelius. Nežiūrint 
da rbeliai kiekviena m 
is. Pastaruoju laiku 

vietinis klerikalų organas visu 
savo smarkumu užpuolė “Nau- 

Ko tik ten nebuvo ra- 
Vienok, viskas nii'kais 
Mat žmonės jau moka

Juodą veidą baltu nepadarysi. 
Syki prasižengęs savo gyvenime 
nepataisysi. Skriaudą padaręs 
pinigišk u gal ir atsiteisi, bet 
žmogaus gerą vardą nupiešęs 
nesutaisysi. O dvasiškas, dva
siškas tėveli! Ar jau žmogus 
niekiam likęs, jeigu teisyličs jie- 
škojo? Ar jau K. Man tvidas nc- 
katalikas ir bedievis, jeigu jis 
aljausdamas savo badaujančius 
brolius aukavo $50? Ar tas 
žmogus prakeiktas, kuris tavo 
klaidą žmonijai jiarodo? Ar 
“Naujienos" kaltos už tavo dar
bus? Ar socialistų ir laisvama
nių laikraščiai kalti, kad Dievo 
tarnas nepasiuntė pinigus? 
Aljausdamas K. Mantvido šven
tą darbą, turiu pasakyti visuo
menei, jog buvo rašoma tikra 
liesa aj)ie kun. Ežerski. Rei
kia pažymėti, kad K. Mantvidas 
buvo katalikas ir sąžiniškas ka-

Soeialislu obalsis vra vienvli 4 v
darbininkus ir kovoti prieš 
bendrą priešą. Dabartiniu lai
ku darbininkiška organizacija, 
matydama pavojų šiai šaliai, vi
sur pradėjo rengti protesto mi
lingus prieš karę ir maisto bran
gumą.

Pažvolgkime dabar į katalikų 
gyvenimą, i jų darbus. Kiek 
laiko atgal Koseland(‘ kalbėjo 
p-ni M. .1 urgelioi)ienė apie mai
sto branguma ir kare. ' 1 v i

gus prakalboms aš u 
kelis gerus katalikus, 
pelio parapijomis. ■ 
kaip patiko prakalbos 

Girdi, t; 
iaušiniais 

pavaišin.ti. Esą kas 
jeigu viskas brangu, 
vežtu i užrubeži lavoru. C v 4 4
mums nebūtu darbu. < 4

Matote, draugai, kokios 
mones prisilaiko katalikai, 
v i s k-1 m i 
mes. N

statymų turi daug visokių 
spragų, o antrasis apskritai 
paliko neįvykintą; tokiu ji
sai' .

r p

Htotrr-
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VYRUS Savo Ateitį
606-911

KIBORTIMU IIUISU OI

IŠBĖRIMAI
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DA R BAgseimo

visuomenes m

1840 So. Halsted St

Grynais pinigais ar 
ba ant išmokėjimų

Silpnas 
Nervuolas 
Užriestas

organą I 
sybei SLA 
Bedakloi ius

vidurių ir ke- 
i ligomis, syphiliu, 
reikalaujanti gero 

Boss, turinčiu dau- 
ketiirių metų pra-

6137 So. Halsted St. 
1968-70 Milwaukee Ave

ir žodi: 
kiniu. I: 
e i u t u m

augiausiųjų 
žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka- 
perviršiu, kurs dabar siekia daugiau

liaudžiai, kai 
būtybes arba 
kurias lik iš

Tiest| pasakius, tas 
nebuvo pilnai indomus ii
Tai todėl, kai 
formacijai is, 
konst ruk Iv v u

lietuvių 
nedarv- 

Priešingai, bu-

Rašykite Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordų

SKAITYK IR PLATINK
■ “NAUJIENAS.”

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro
Mcdikali- 
ški Gydy

mai.

vakare ; nedėldie 
po pietų.

mzacijos organe garsinama 
vanai kelių tautininkų
kalų korporacija, kurios tikslas 
yra šiai karei pasibaigus supir
kinėti Lietuvoje iš išbadėjusių 
savo tautiečių žemes, gal už vie-

turite skausmą kryžmoje 
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL

Kiekvienas gali aprūpinti savo ateitį jsigydams 
nuosavią ūkę (farmą). Turėdamas savo farmą ne
reikės bijoties blogų laikų, bedarbių. Dabar geriau
sias laikas pirkti ūkę.

Aš turiu pardavimui geriausias ukes, išdirbtas, 
su trobomis ir su visais intaisymais; taipgi ir neiš- 
dirbtas, Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose. 
Pirkti galima labai lengvomis išlygomis, su mažais 
pinigais. Taipgi parduodu namus ir lotus Chica- 
goje; išmainau j farmas, arba farmas j namus.

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės ypatiš- 
kai arba laišku.

ine jam neprieinami Kili ik 
vių laikraščiai, galėjo pilnai 
kti savo tautiečiu veikimą oi

)ei padėlį penis 
susiorganizuoti, 
socializmus, ta-

nijai varyti. Rinkiniuose jis 
betgi buvo sumuštas amžinai.

—Šimts velnių!.— kalbėjo su
sirinkę demokratų lyderiai, -- 
l iek pinigų sudėta kampanijai,

nuo 9 v. r vi o iki 4 v. po pietų. Ne- 
dienų. Taipgi Panedėlio. Seredos 
lis nuo 7 v. iki tS v. vakare.

dirbus kas 
linga liau- 

nuisų laikraščiai, 
vienos los pačios srovės, bergž-

Ntio
Kraujo
Ligų

Vartoja teisingą 1 
dijos ; be skausmo ;

aiųauicis, visuomenines musų 
organizacijoj kaip tai S. L. A., 
T. M. D., LDL1)., Ch. L. I). Sa-

Gero Tikro ąžuolo krėslas žibančiai nudirb 
tas ir tvirtais šulais. Tikros zp| jį gru 
skuros sėdynė, puikiai pri- JK Į Z| VĮ 
kimštas, specialiai po .... V

riuje Musų i Jraugi.) 
vo nei to, kad butų 
nuosekliai apkalbau

negale jonu 
geidėme, 
padidėjus. 
Bet mes 
gi i i v i n t i.

Mano

kant nutylėjo. Jeigu laikraš 
čiai nebūtų praleidę tyla šio lak 
to, lai SLA. nariai butų priver
tę jos valdybą tokį seimo nutari 
nią sulaikyti iki kitam seimui.

Liūdna, ir labai liūdna, kai 
laikraščiai uednboja, kas daro

gu žiauru ar begėdiška!
Ir tokių dalykų nemato musų 

laikraščiai Ir leidžia i vairiems 4.
hypokritams, prisidengusiems 
garsiais vardais mulkinti ir iš
naudoti liaudį

Vieton to 
naudinga, k

nuropoti 
progos civilizuotam 
praneštų
Tmtininkai smalavirių rųsies, 
nepripažįstą demokratizmo pri
ncipų. laužą, kur prieinama 
jiems, visuomeninių organizaci
jų pamatinius principus, temp
dami jas ant savo partyvio kur
palio bei išnaudodami jas (or
ganizacijas) begėdiškiausiu bu-

\ lėname mn 
voro rinkimai, 
metams - $2; 
ir republikonai išstatė savo kan 
didalus. Pirmieji, norėdami bu 
tinai pervaryti savo kandidatu

visose jo formose kaip sutini' 
mo arba sustingimo sąnarių 

mano gydymu.

principai turi gaiv 
lai žyniui niekaip 
gauti principas už

<lailgiausia iš darbo 
kuriu užtarėjais, kurių 
gynėjais vadina save

NORTHWESTERN NATIONAL BANK
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv.

SIOUX CITY, 1A.
Po valdžios priežura.

Gene rali s Ban k in i n kavini as.
Pelnas mokama ant laiko ir 

taupomųjų sanskailų.
Taupomasai skyrius atdaras 

Sukatos vakarais.

Vaka ry k šči a i ne Apžvalgos
straipsnyje reikia pataisyt viena 
žeceriška klaida. Vienas jo pa
ragrafas prasideda lokiais žo
džiais: Jie skiria tarpe “prakti
kos” ir “teorijos" klausimų. Ką 
reiškia tas klausimas? — Vieto
je klausimas čia turi but skyri
mas.

liaująs visuomenei, yra privalu
mas visuomenės organizacijo
mis rupinties, prigclbėti visuo
menei tinkamai organizuolies ii 
las organizacijas palaikyti nu
statytose ribosi*.

Kadangi šilo musuK 7 K

ir vakarais nuo 6 
ts atdaras specia

liai tam, kad lietuviams butu paranku ateiti su 
reikalais, nes

Dr. Burgess
422 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

n l ybės įstaigos, 
los, kieIširdžiai 
r neduoti joms 

pinigų. To negana. “Tėvynėje” 
garsinama dovanai, neapmoka
mai, didi liomis špaltomis tauti
ninkų korporacijos! Kad lai 
bulų kooperacija arba šiai pana
ši ištaiga, reiklų nieko nesaky-

s vyrus gydoma be peilio ir 
gaišinimo laiko.

priežasties išbėrimo arba už
degimo arba sutrukusių gyslų 

gydau tuo jaus.
RAMATIZMAS

Jeigu jus turite kokj 
ištikimą specialistą. 
Ofiso Valandos: kasdien 
dėiiomis: 10 v. ryto iki 1 
Petinčios ir Subalos vakar

da daroma organizacijų na 
riams, podraug ir visai musu vi 
suomenei.

z m o m u, c
iii trresii 4.
socialistai

gavo
d i iii u iš klerikalu, t ».

Musų tautininkai lokiu ne
lemtu budu išgavę $500 iš SLA. 
ir kilus $500 iš TM1)., ką-gi da
ro? Siunčia savo pirmininką 

pasivažinėtų ir prie 
pasauliui 

{ lietuvių tarpe yra 
smalavirių

o taip maža balsų laimėta! Kuo 
lai išaiškinus?

Matote, prieteliai, galvą 
krapštydamas aiškino sumušta- 
sai kandidatas: mavoras me- «
tams tegauna tik 250 dolerių, 
lai aš sumaniau, už sudėlus-900 
dolerių geriau nusipirkti nedide
li' farmele.

Bankinis Paprotys 
YliA GEBĄS l'AI’BO'l'YS IK, 
jeigu jus dar nepradėjote dūli pi
nigų j bankų, jus prarandate bra-

jog visi žmonijos

siekini

sureuce companies.
Kaip liudija šios organizaci

jos tikslas, ji yra įsteigta tam, 
kad vykinus gyvenimai! vieną 
socializmo principų, būtent: pa
naikinimą privatinės nuosavy- 
oes.

Monroe St 
506 ii
Silpni, nervuoti

sun pavyzdžiai: Pastarajame 
SLA. seime doriškai nusususiu 4 
politikierių (smalavyrių rūšies) 
pravesta nutarimas, kad iš SLA. 
tautiniu centu butu išmokėta4 4. 4
$.>()() auksu ir sidabru lietuviams 
ui u I i n i n kinus, kaino brezentas

E G Z A M1N A CIJ A I) Y K AI

Valandos : 9 ryto 
niais nuo 10 ryto iki

•lai taip passyviai žiuri i musu 
irganizaci jas ir draugijas, lai 
irie jų susidaro gaujos įvairiu 
lolitikierių bei išnaudotojų. ku- 

išnaudoja jus asmrniams

(o, kadi tūlas žinys, nesenai at
vykęs iš Europos, atsivežė pil
na tarbą principų; ir nori paro
dyti amerikiečiams. Kadangi ii 

į ir uodegą, 
nesiseka na-

organizacija, prie jos gali ir pri
valo kiekvienas priklausyti bei 
remti. Ir lik del šilo trumpo 

paaiškinimo (ko redakto
riui "Tėvynės" per eilę metų ne- 
pujiegė išaiškinti) šita bergždžia 
kova, daug blėdies vienai ir kitai 
pusei pridariusi, aprimo.

Bei lokio “aprimimo” nepa
kanka, reikia SLA. budavoti, to
bulinti, tinkamai organizuoti ir 
daboti, kad nešvarių politikie
rių nebulų išnaudojama asme
niniams tikslams.

evynę. Juk po lei- 
organo nebeturi 
Tėvynės” paverti- 
Lietuvių Tautinin- 

organu. Beveik

tavame laike .Naujienos tu 
Tėjo skyrių ”Musų Draugijos" 
Tiesa, jis buvo vien informal*! 
jinis, supažindinau lis skaityto 
jus “Na u j ienų“ su veikimu i\ai 
rių lietuviu draugijų draugijė 
lių. Tokiu budu, žmo 
tydamas '‘Naujienas 
damas tokiose upini

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 m 
mas kaipo vienas tvirčiausiųju 
banku, 
□italu ii.
<aip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatomis dar 
lig 8. Subatu vakarais bank

- Kodėl 
vadini ?

Delio, kad nuo jos man vi

Nk.\. organa 
ku Sandaros L
nuo pat pastarojo SLA.
“'tėvynė j e" k uoplačiausia 
soma kiekvienas musų tautinin
kų komitetas ir perstatoma mus

* išplėtoti jį, kaip mes 
kuomet, dienraščiui I 
prisidėjo daug darbo.

ketiname jį
Red.)

supratimu
rascio, kurs sk<

savo seimuose
oažvelga i tokia organizaciją, 

įlyg savo 
taisykles, 

nurodymus kaip kalbamoji or
ganizacija privalo būti tvarko
ma, vedama, kad ji netaptų ko
kių nepraustaburnių politikierių 
įrankiu arba neiškryptų iš mis-

$6.25 Du dideli 
^^Specialiai

skyrius galėjo būti nciiu omus 
skaitytojui paviršutinio išsilavi
nimo, netiirinčif 
nuovokos, kaip visa zmomja 
(arba bent pavienios 
bus ateityje susiorgamzav usi. 
arba ir lokiam, kurs pamiršiu.

kilniausi

Nuo 
Kraujo 
Ligų

-mos, 2-ros ir 3-čios sta- 
tihros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
1 įvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

_| nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotas ? Jeigu taip, tai pashnatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimasi— 

nv jU8 kaS trukdo laike miego, ar 
strėnose. Visas 

negales gydau savo systematiš-

junga ir joms panašios, ir Kilos. 
Nebuvo perleidžiamu per kriti
kos koštuvą (ir dabar tas neda
roma) minėtųjų organizaci jų 
valdybų veikimas, įnešimai sei
mams, ir seimų nutarimai. 
(Musų nuomonė api 
riaus uždavinius pilu 
su geri). Pr. Butkaus nuomom 
ITclto mes ir sustabdėme jį. kai

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos 
i’djti, ateikite p»8 

Radio-Scope Rag- 
Baeteriologiška la- 
Egzaminacija ati- 

jei aš ap- 
sveikata ir 
Ateikit pas 
imituotoje 

t, kur jums 
bet jie

taria: “lirau 
gi*, paėmei už uodegosš”..
“Tylėk, šioks-toks 
niškai. sušunka žynys 
žinai, kad imperialislinč 
nėję ir uodega gali būti 
Ir taip toliau.

Vyrai! bukite vyrais ir žmo 
nėmis podraug

Pranas Butkus.

Plienini? lova 2-i'olių tęsiant) si pastovai, sun
kus įkanišai ir skersai lazdos, ši lova yra pa
daryta pilnos micros ir nu- f*"*
dirbta baitai arba Vernis Jph - ak
Martin, didelis bargenas p() “I

Sn/ūRHnuteco 
3948-50 West 12th St 
426 S. Wabash Ave.,

jienose“ tapo panaikint 
redakcija *’Naujienų" 
kad tas sk\ rius nėra

1 S» ž + o i O 1 O I OI OI 

į Aprūpink Save Aprūpinki

mjimą Lietinių Am. šita orga
nizacija remiasi “kooperacijos" 
pamatais, priklausydama prie 
tam tikros rūšies, vadinamos €
•broliško susišelpimo. Ofieialis 
ir tiesioginis jos tikslas vesti 
kultūrinę kovą prieš panašias 
privatines organizacijas, žino
mas įvairiais vardais kaino “in-

\yrai, jei kurie jūsų netvirti- 
nate, kad ana suma (viso $1000) 
nepavogta musų tautininkų die
nos mi'li! iš musų visuomeninių 
organizacijų privalote paliau
ti vadine savi' vvrais.

rėčiaus musu laikraščiai vos

nieko panašaus musų 
socialistu šiame daly!4. ‘ ’

r nedarom
laikai, kada lietuviai soeiaii- 

labai nepamatuotai, tiesiog 
kiškai ’ižsipuldinėjo ir griovė 

organizaciją. lik ačiū 
m j ienoms", pa a i šk i nu si o m s, 
I SLA. vra grvnai vaizbinė

penis 
\ n u privalumas, bet ir 
Kireiga visomis savo tau-

ueitaroma, lai musu4.
rijos pasilieka vienos
užburti palociai ežero dugni*. Ii 
kas josi* i’aroma ar darosi, ro 
dos, nieks nemato nei nežino 
Dažnai josi* daroma didelės mo 
rales ir materialės skriaudos vi

ligos, fissures, fistulas arba kitos 
žarnų išėjimui lauk negalės gy

doma be peilio
RUPTURA

ciams, pagrjzusiems i
Los, už $100 dešimtinę 
biznis! Geresnis negu amunici

pt netaisai 
j rengimo 
Kraujo 

dengta man .tusų tikrą ligą ir 
siim-iu gydyti jųsų ligą, jųsų 
spėka bus Jums sugrąžinta, 
tikrą specialistą ir ne prie 
Tikins specialistas neklaus jus 
skauda ir kokią jus ligą turite, 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. H AIR 
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122. 
Prieš North American Cafe.

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

ivarKyues, jungi les 
ta, tvcrimit didesnes orgmiiznci 
jas, pasiekimui lulų I 
kių, paž\ mėtų tu di 
tituci iose.

Patarimai Dykai 
Vyras ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ikiinu gydytoju.

ok savo sveikatos .alsiduo- 
jr.kas liaują ir nepatyrusių 
Mums malonu patarti šio 

dienraščio skail\tojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas uzlikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chieagojc.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
rėli gero diagnoze ir užrašė t sąžiningą gėdė iną iki jis neiš- 
(gzaminuos ir pamatys ligonius saėo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones is įvairiu Suv. Valstijų kra
štu | ta s i p ė dė l [Jas l)r. Boss.

Kiekviena ė pala paliesta nervu keblumais 
penu betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumu, 
pydė mo. neluri palikti nepasitarus su l)r. 
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimllies 
klikos jis sugnižino {ūksiantiems ligoniu

ĮjLsė'
Ei**' -



2.25—2.60

Ketvergas, Kovo 8, 1917.

MiffllES BLAIVUMAS
uzmo

rtJ<SVc

6.00

money

11.00 TURĖKITE

ir mo

žinios m

Chicago, Ill

Turgaus Žinios

Gliudi-Liudi

No.3No.2

n %

100 sv

13%
12%

10.00 I 
-6.00 !

į savo 
piano 

vie-

Pankščiat. išdarinėti r
Kalakutui (svarui)
Vištos .....................
Antis .....................

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

Oleo marga r i n as 
Stalui ......

Kepimui ...
Kiaušiniai:—

Pavojus vis didinasi 
vienytosios Valstijos g: 
karen

9.10
8.95
8.10
7.00

prie ChL« 
po jOS Mt- 
nuo laito

First Clears ....
Prastosios rųšies

žiemkenčių kviečių 
Patents ............

Standard ............
First Clears .... 
Second clears . .

Kelnės nuo $1.50 IK 
aikinami siutai nuo UJt

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS

Draugijos ir Organizing Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

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

perina 
pietoj i 
Geriau

Bulves, bušelis 
Saldžiosios,

Suris:
Twins ........
Daisies ........
Young Amer
Longhorns .
Šveicariškas
Limburger .
Brick..........

Paukščiai, gyvi
Kalakutai (s
Vištos ........
Viščiukai . . .

Farmerio kelio
nės įspudžiai

KieK ligoninei ir ve 
riauti su vokiečiais

Mielieji, jus gali!

Siųskite protesto 
prieš karę rezo

liucijas.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

$12.50—44.50
12.50—13.50
11.00—12.00

Veršiena:—
50—60 svarų, 
60—(S0 svarų 
90—100 svarų

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.

Pastebėsime1 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.

Sviestas:—
Extra Creamery
Extra First ...

irūs lauku c 

krikšto sunu, gir 
sužeidė

WALTER F. SOMMER* 
ADVOKATAS 

MECTOB BUILDINO
H W. BU, 1M

Ohicaro, m.
PbMMa Ckmtral Cltt Ir «LM

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

Kaina 50c.

i motina siuva kelmai 
I didumų kūdikio.
ės yra svarbus dalykas

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

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

Mot. No. 3 maišytas .
Kultų motiejukų .4) 
Dobilų, sulig rųšies . ' 
Prerijų, sulig rųšies. 
Packing .......................

šiaudai, ruginiai ....
Kvietiniai
Avižiniai ............... ...

Kiaules:
Sunkios 
Vidui. 200- 
Lengvesnes

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

paprasčiausia, | 
kiekvienam su- i 
prantama kalba ? 
išdėstoma sočia- t 

lizmo mokslas, I 
kiekvienas mąs- I 
tąs darbininkas i 
sutiks didžiausiu | 
pasigėrėjimu. įCHICAGO. kovo 7. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 3,000; avių 
— 1,000; veršių — 50; kiaulių — 
7,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai
Kiek menkesni ........
Mituliai .......................
Sotckers and Feeders
Veršiai
Karves
Buliai

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomria Ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergais to 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

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.Jautiena
Bibs ,svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už 
20—40 svarų 
40—60 įtvarų 
60—100 svaru

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

Gyvulių turgus

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt* 
mo formų sinti naminius daik
tus arba aprėdai us. Diplomat
kiekvienam, kurs IŠsimokiMb 
Valandos dieną arba vakarai! 
del jūsų parankumo. Ui 
išmokiname jus du t vhoktat 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGER 

2336 W. Madison g. Western 
1850 Wills gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

1.01—1.02%
1.43—1,83%

16.50— 17.50 
15.00—16.00 
14.00—15.00 
13.00-44.00
3.50— 10.50 

13.50—45.00
9.00—14.50

. 7.50-8.50
10.00
. 8.50—9.50 

8.50—9.50

14.70— 15.00
14.70— 14.95
14.50—14.90
11.00—13.50

nau, bent pamatysiu Chicagos 
lietuvius po 24 melų.

Po 25 valandų keliones, pasie
kėm Chicagos skerdyklų, ku
rios yra pagarsėjusios savo dvo
kimu.

Keliolika Fa emeriu sus 
siuntėme vieną 1 
Chicagą

gedimo 
Krautuvi

ninkas, mažomis dalimis 
duoda mus. dailgiau 

jam i

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji? neatimti, daryti am užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo 115 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu panini- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠČiau 
$4.50. T 
iki $7.50

Atdara kasdieną nedfilioniis ir v®-* 
karais.

11.90—13.75
9.00—12.00

11.00—12.50
13.00—14.75

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.

6.00—7.00
3.00—4.50
4.00—5.00

The Chicago Clearing House prie* 
žiūros užmanymas lapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laflto 
nei viena Clearing House bankai 

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

'Die American Stale Bank priklae* 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra j)o jos priežiūra, naudojasi joe 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pneiiw- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas aft- 
skaitąs Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.
. Pinigai sudėti šiotjc bankoje yri 
išmokami ant kiekvieno pareikato- 
viino.

Čia galima gauti pirmus Aukse 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgs- 
ges Bondus po $100.00 ir .$500.00.

Šis bankas yra atsakanČiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LenkO-

kau — laikras.etnose, bei duos- 
nunui visuomeniškiems reika
lams. Sakysim, Jonas B., salin
ti tai n kas, davė $50.00 šelpimui 
alkanu Lietuvoje; Juozas C., da- 

Saliunuo- 
turbut 
aliuna, v 
liunin-

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo 
piešto keturiomis spalvomis.

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

viens kita pažinojo, ir buvo gi
miniška meile tarp visų, šian
die' ir norėdamas pažinti visus 

tai didžiausias lietuviu 4- 
asaulvje. Farmeris.

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras a u gitas
Telephone Drover 2116.

ry becoming involved in war 
with Germany or any other na
tion.

The agitation for war is sole
ly in the interest of munition 
makers and food and supply 
speculators. By deliberately 
using the European war in or
der to make money for its alrea
dy gorged capitalists, the United 
Slates lias become an accomp
lice in wholesale murder. If 
this country were to go to war 
under the present circumstances

Daržoves:—
Barščiai, statine ..........

Kopūstai, did. guri)..........
Morkos, statine ..........
Kalafiorai, dėžė ..........
Salierai, pintine ...........
Agurkai, dože................
Salotos, galv., gurbas . .
Cibuliai, 100 svarų .. 
Zal. pipirai, pintinė . . 
Ridikėliai, tuz. rišulių 
špinatai, statinė ..........
Tometės, pintine..........
Grieščiai, statinė..........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ..........
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ..........
Citrinai, dėže ..............
Ananasai, gurbas ..........
žemuoges, kvorta ........

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

MILTAI
Vasarių kviečių—

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

kopūstų ir kitų reikmenų taip 
po maža, kad suėmus krūvon 
keleriopai brangiau išeina. Pai

sau persis 
sunku gyventi 

nieko savo

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų 
torų negauna pagelbos. 
del? Delio, kad'tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirnie* 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba; 
Jusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, laidoji
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murndenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
Irimas, nuovargiinas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok, pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodų, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėles j kėlėt jį valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo.
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare. Ncdėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted SI r., 2-ras augštas 

Chicago, Hl.

hut perkami didesnėj kiekybe 
je, pvz., cukraus 100 vsarų, ko 
pustų bačkelę, kiaušinių, kadi

... 10.20 
9.00—9.35 
.... 9.05

komisioniuriu L 
an daug. \ien

2.50—3.25
3.25—4.00
3.00 4.50

2.00—2.25
2.50—4.00
1.25—1.65
2.00—4.50

.75—'2.50

Avjs:
Mitulės ....
Senės, geros 
Avinai, geri 
Erai .............

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

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki $200.00.

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge- 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma Į B 
minules.

Paskola ant rakandų 
landas.

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

LOCAL LOAN

uos, Simvato parapijos, Miva 
kų gub. rašo (Hoksniams i Bocl 
forda: L
Mvlima si'sele ir švogereli!

rengėjai 
su mitin- 

<o r sekretoriaus

tt JOSEPH C. WOLON
• LIETUVIS ADVOKATAM
X RuhnM. V02-V04 National IJfc K*.
■ ’/P Su. b* SmIU HL, OhicMMTO. m
Q Te). Cextrx) Atdara: UtaMV-
* nirAo, kalvartfo ir rubato* vakarai MMl
V iki 8 vti). vakar*, po nu m arta:
O MILWAUKM AVM., U'hUMrA
M Tai HuaabaHt 9T.

uolių: juos paemt 
Mateuša, jūsų 
dejonu', labai 
kur jis dabar 
molėj puna
gaunami?. Juozukas ir-gi buvo 
biski sužeistas. Ji palaike bi'iit

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Kovo 7, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Žmones jokios kares ne
nori, jie nenori eiti kilų žudyti 
ir patiems žūti už kapitalstų ki
šenių. J alai visur laikomi pro
testo prieš karę susirinkimai ir 
sunčiamos valdžiai tam tikros 
susirinkimo priimtos rezoliuei-

parinktieji 6 10.50—12.75 
9.00—10.00 

10.50—11.35 
. 7.50—9.00 

parinktiniai .. 7.00—9.00 
vidutiniškos .. 6.00—8.25 
............................ 6.75—9.00

KVaitiekimas

ve $25, ir taip toli 
se laikraščių nemačiau, 
griekas. Jeigu įeini į 
tai išrodo, kad svečias s 
kui priklauso.

Užėjau į valgomų 
krautuvę Viskas t vark 
lu, net smagu pasidaro, 
subata, pirkėjai perkasi

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

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

ŠIENAS

Nudūlinau 
namų. Žino 
tik ponai konusiomeriai su il
gomis barzdomis, purvini. Mat. 
po lietui butą. Net kruptele- 
jau: bene čia kopia bus?

Suradau savo komisionieriu. A 
Jis atsiduso; sako: “šiandie per
daug galvijų užplaukė, bus pi
gu,.” Bet kų darysi, juk namo 
galvijų nesiveši. Kiek duoda, 
už tiek turi parduoti, l'en 
pusės žodžio nesakyk, kad į 
pigu, nes auginimas liek ir 
atsieina. Nieks to neklausys 

Už gerus jaučiukus davė 
6c už svarų, kitur po 5 centus 
ir po 4Va cento; už senas karves, 
iš kurių daro brangiąsias deš
ras, po B1/^ cento. Komisionie- 
riui 50 centų nuo galv 
šėrimų 25 centus nuo 
už kiemų, kur galvijai pabūna 
iki pardavimui, 15 centų nuo 
galvos. Taip visi turi mokėti, 
jau tai tokia mada, 
mėsų vartotojai m oi 
geriau žino negu a 
sūdytų gauna 2 te svarų; farme- 
riai perka plaukus po 5c svarų; 
zuparų (trasų) po 1 c svarų.

Paprastai gyvulių pardavėjai 
remiasi ant turgaus žinių. Bet 
tos žinios sako lik, kad vakar 
tokia ir tokia kaina buvo, ale 
nieko nesako, ko 
ryto. Čia yra pri. 
turgaus žinios sako, kad jaučiai 
po 10 ar 12c svaras, tai labai

yra gerai 
mil's te ne 
farmii: artimais namai ir du- c
muotas oras daro tamsiai raus
va šviesa. Frit' to. mieste ir L V
langų negalima užlaikyti tyrai. 
Durnų dt lei, vaikams geriau 
fanuose. Prie mokyklų jie ga
li po žolę voliotis ir bėgioti ne
gu ant kietos gatvės. Sėdynės 
nevisur tinkamos, senoviškos. 
Vienoj klesoj visos sėdynei 
nokio didumo. Mes žinom 
vaikai vienoj klesoj yra n< 
nokio didumo, ir ta sprag: 
įima pataisyti. Sėdynės kaip til

Bankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, Clearing llonstf 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ii’ būdų jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boft** 
dai, mortgager ii’ kitos apsaugos per*- 
žim’iniuios ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygoj 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
tė gali but knygose parodyta. Abejo* 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisiu, tMI 
yra ženklas, jos abejotiho stovio.

'fiklai tvirčiausius ii' saugiausicK 
bankos gali but Clearing House na
riais. t

kad dažnai jiems sunku tinka 
mai surašyti anglų kalba rezo 
liucija, lai mes čia išspausdina 
me rezoliucijos pavyzdį angh 
kalba, kurių protestų 
gali nusikopijuoti ir, 
go pirminiu!
parašais, siųsti prezidentui 
valstijos senatoriams ir savo di 
st riktu kon

vienmarškiniai viskas like 
Lietuvoj. Dabar, kaip stovime 
taip brangus. Gal išgalėkite pri 
siusti keletą skatiku ant duo L € L
uos? Busime labai dėkingi.

M. Raškevičius.

uos klesos ucnainu pulku eilia 
ūkdami kitiems. Jas 

Laiku ugnies šviesa

“Naujienų” keliau
jantis agentas, yra 
įgaliotas “N.” Ad
ministracijos rinkti 
prenumeratas Nau
jienoms.

“N-ii” Adm.

Kūdikio kaulai minkšt 
gu sėdynė perdidelū arb 
ža. kenkia normaliam 
muisi kūdikio kaulu. L 
sios sėd) nūs, tai stet'l 
able seals (dirbtuvė 
je) : galima tas sūdviies

it douldi be fighting for the 
maintenance of an infamous 
wrong — not a right.

We demand that no war shall 
be declared without a referen
dum vote of the people.

We demand that 
embargo be placed 
shipment of all goods, munitions 
and otherwise, to all of the beli- 
gcrent countries.

We demand that American 
citizens and American ships be 
warned to keep out of the war 
zone except at their own risk.

Besohed that copies of these 
resolutions be sent to the presi
dent of the United Stales, to the 
senators from this state, and to 
the congressman from this dis-

Dabar einu į sau žinomas vie 
tas lietuvių atlankyti. Pirklyb: 
žymiai išsiplėtojus tarp lietuvių 
Švarumas pavyzdingas, nors ne 
belo, kad nebūtų nevalumo pei 
kai-kuriuos biznierius. Pavar 
dės pas daugelį biznierių iškrai 
pytos. Žiūrint į kai-kurių iška 
bas tiek turėjau juoko, jog bi 
jodamas, kad neplyščiau, misi 
pirkau diržų... Pavardė trupu 
tį lietuviška, truputį angliška 
na, ir triųmtį lenkiška.

Kas ypatinga, kad lietuvia 
biznieriai nesigarsina. Nesą

■’‘•'o.Vo
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Ketverges, Kovo 8, 1917

Janitorių Streikas
Mes duosime Štampas Fish’s,

Star Štampas ir New City

Didelis Išpardavimas
Ketverge, Petnycioje ir

Subatoje

mažiau pinigų

4737 S. Ashland Avenue

semi vnos

HM

aldermanus

Klausim

nors

"■lt 1 —Nuosavybesuz

GARSĖJĘS VAGIS, NUTEI
STAS 20 METŲ KALĖJIMAN

areštuotas 
Redinondo 
įpiplėšime.

Sores Co. $50,000. Girdi, tiek 
jau pridera už parduotąjį top- 
rą nuoš. \

ŠKARLATINIS ŠIAURINĖJ 
MIESTO DALYJ.

Hali, 489072 Matusevičiūte 
Vacikulsas.

Teisėjas Olson, 915 City

Iš TEISMŲ.—by hand 
šiandie bus perkratinejama se

kamos bylos.

SKAITYK IR PLATINK 
v “Naujienas.”

.ta n i tori u streikas tebesi tęsia 
Budinki! manadžeriai dar ncuž v-
siteidžia, nors, kaip sakoma, bai

Tony Plumbo, 2500 Lowe avė. 
patupdytas kalėjimam Laikę! 
savo namuose* Agnes Lion, 17 m 
mergaite, ištisus du mėnesiu

Teismas išnešė nuosprendį 
sulig kurio, Prochowskiui pri 
sieis “pakutavoti” kalėjime išti 
sus 20 metų.

Geo. T. Fischer, 142 W. 10’ 
st., pasisakė teisme, jog dabar
tine jo pati padariusi jį tikinčiu 
žmogum. Jis tikėjęs taip ilgai,

HOYNE SAKO, KAD VISI PO
LICIJOS KAPITONAI Už 

PINIGUS GAVĘ SAVO 
VIETAS.
prokuroras Hoyne 

po buvusio policijos

NUSIŠOVĖ 9 METŲ 
VAIKAS.

Atsak.: Mes rupinlumės,
kad gasą, elektrą, gatvekarius ir 
telefonus miestas paimtų į sa
vo rankas ir vartotų tas įstaigas 
taip, kad žmonės galėtų naudo- 
lics jomis kuopigiausiai.

Tessie Grau tin 
Kaltinamas Emil 
1701 Newport avė.

E. J. Hoskins, 117 E. Erie, ga
vo divorsą nuo savo vyro, medi
cinos studento. Pastarasis dau
žėsi naktimis su “buvusiomis 
mylimomis.’’

Puikiausia ir geriausia 
mo ir designing, vyry 

PASEKMINGI

City Hali, 589130 Michicvicz V. 
Chicago B. 189,220 Smisnievicz 
vs. Maievskas.

Tamsią nominavo?
Atsakymas: Socialistų Par

U jos lenkų skyrius Hi wardoj.
Ki.: — Kol<is jūsų programas

j lis k o votume t

rasis visi reikalingi drabuzii 
plovimui intaisymai, lai darbi 
ninkams bus daug prieinamiau 
daug pigiau atiduoti plauti dra 
laižius į tokias skalbyklas, ne 
kad namie prakaituoti juos be 
plaujanl ir nuodyti savo šeini y.

Nedėlioj

Kovo 11, 1917
Pulaskio svetainėje

Kam. 18 St. ir Ashland Av
Pradžia 5 vai. vak.

Tikietus pirkite iŠanksto, 
nes salėje tikietų stokos.

Parsiduoda “Naujienose”

A. II. Jackson buvę 
savo pačią 80 kartų. 
1889 m.

kad jeigu miestas, o ne kompa 
nijos, turėtu gaso, elektros, te 
lefonų

ką apie kokius nors svarbius 
darbininkams sumanymus, ku
riuos socialistai stengsis prava
ryti miesto taryboj?

O taip, visas socialistų par
tijos municipalis programas su
statytas visų pirma į darbinin
kų reikalus atsižvelgiant. Bet 
jei norit išgirsti apie šį ar tą rei
kalavimą atskirai, tai ve seka
mas socialistų partijos progra- 
mo punktas yra labai svarbus 
Cihcagos darbininkams: socia
listai aldcrmanai rūpinsis, idant 
miestas 
(miestavas) skalbyklas (laund 
ries), kur žmonėms darbiniu 
kams kuopigiausiai butų išplau 
jam i drabužiai.

Su dom c 
nieipalės programos punktą: 
socialistai aldcrmanai, miesto 
taryboj kovos visomis spėkomis 
už tai 
lyti namus; 
b i 11 i n k a m s 
tokia kaina, 
stui atsieina, 
s tas paimlų 
savo žinion,

Geo. Harrison, buvusis Ang 
lijos karaliaus Edwardo drau 
gas, mirė skurde viename Chi

dėti dulkėmis.
Darbininkai laiko, kaip ir pa

prastai, susirinkimus senobiniu 
antrašu (230 N. Clark sir.).

Vakar teko aplankyti jų susi
rinkimą. Žmonių daug. Ma- 

ię, bet visgi pilni ener- 
pasiryžimo išlaimėt! 

streiką. Jie pasilikdavo ir paly
dėdavo kiekvieno kalbėtojo už- 
reiškima, jog jie laikysis iki per-

Sauil Bali, tyrinėtojas, sako 
kad jį sumušo N,ick ir Fred Bro 
sius aiskryminėj. Jis lenais no
rėjęs atrasti svaiginančių gėri 
mų. Bali dabartės reikalauji 
$10,000 iš los įstaigos savininkų

klausimas -- ar vaikas papildė 
saužudystę, ar nusišovė iš nety
čių, kaip tvirtina namiškiai.

Edward buvo sūnūs įžymaus 
demokratų polilįkieriaus. Jo 
tėvas šiomis
Washingtonaii ir paliko jį “na 
mų šeimyninku.”

Panedėlyj, kaip ir visuomet 
Edward, žaidė. Paskui jis krei

- -As pats nusišoviau, — jis 
sušnabždėjo. — Aš žaidžiau su 
levo revolveriu, kuris netikėtai

nu sveikata...
L C

Bet lai ne visa, ko socialistai 
aldcrmanai stengsis miesto tary
boj atsiekti. Yra dar daugybė 
naudingiausių darbininkams su
manymų, 
ri ivvkinti

jeigu kokis 
nors aldermanų imtų perdaug 
sukti, ar tarnautų ne interesams 
žmonių, kurie jį išrinko, o sve
timiem dievam, reikalam keleto 
asmenų, bandančių išnaudoti 
didžiūnui, t u o m e t turėdami 
tiesa atšaukti netinkamą aldcr- 

dėtų paprašyti 
am, o jo vieton

Vakar buvo teisiamas Adam 
Prochowski. Šis didvyris pla
čiai pagarsėjo savo darbeliais. 
Jis papildė nemažiau, kaip 200 
vagysčių. Tai buvo specialia 
brangakmenių vagilius. Prieg
liui! reikia pridurti, kad Pro- 
ehowski baigė Varšuvos univer
sitetą. Jis buvo nepaprastai su- 

lodgl pasisekdavo jam 
iš pavojingiausių vielų, 
mas kartas nemelavo — 

Prochowski atsidūrė už kro-

IEVESKI0 M? 
SSM0KYK1A 

{ čia gali ISmoktl Anglų kalbos nuo pradine* M ligi augSčiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
| Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit

■ Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Ekonomijos, Knygvcdystes,Dailiai raSčio, Lai-

i fikų i afiymo, Prekybos teisių ir tt. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL If

1 PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA-
■ MA LIETUVIŠKAI.

į 3106 So.Halsted St..Chicašu

Bet jei Rusija ir Francija tu 
rėjo užtektinai svarbių priežas 
čiu karei su Vokietija, tai Ang

Jonas Lied, ką lik sugrįžęs iš 
Siberijos, ragina Amerikos ver
telgas atkreipti savo 
Girdi

mokėti už lai?
Miestas lures plauti 

žius tokia kaina, kokia 
miestui kainuos, lai yra 
ims už plovimą lik tiek, kad ga
lėjus palaikyti tas skalbyk
las, kad tik jos apsimokėtų, bet 
ne tam, kad iš to darius pelną.

mokykla C’hicagoje, mokina kirpi- 
ir motery drabužių.
MOKINIAI VISUR

Musų sistema ir vpatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į tru
mpų laikų.

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

Elektra varomos mašinos inu- 
siuvi.mo skyriuose.

Jus esate užkvieėiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų bi
le laiku -— dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigių kainų lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierų — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, prineipalas.

416-417 Prieš (įty Hali.

ral, prase, Kad jį uzrakylų į Ko 
kį nors kambarį. Priešingai, gir 
di, jis negalįs atsakyti už save 
Mat jis baisiai inlužo ant D r. E 
A. Bacho, kuris padarė jo pa 
čiai operaciją. Nuo los opera 
cijos pati mirė.

Ne kitokių priežasčių dele 
rengiasi dabar ir šios šalies vai 
džia įvelti Suv. Valstijas i Euro

Vakar streikininkų susirinki 
me be nuolatinių, be savųjų kai 
bėtoiu. laikė prakalbas dar ei

O kaip gi? Visųpirma dar
bininkų pačios darbas turi die
nas prakaituoti beplaudamos 
drabužius. Tai viena. Paskui, 
garai, drėgnumas, šarmas- vi
sa tai labai kenkia visos darbi-

Teisejas Doyle, Boom 913 Ci 
ly Hall, 597 13b Thodora vs. Pet 
ridas 5972 10 Sivicki and vs. Cha 
pas. 590193 Maciejewski vs Ro 
man.

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

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

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

Ats,: — O dčtau, kaip ir kili 
socialistai aldcrmanai, visas pa
stangas įvedimui įvairių pageri
nimu, atsakantesniani miesto L
reikalu sutvarkymui... c •/

KL: — Na, kokis butų jųjų 
konkretis darbas?

Atsak.: Well, musu, t.v. so-
cialislų partijos programoj išdė
styta reikalavimas miestui Chi
cago! savyvaldos.

Dabar daugelį Chicagos rei- 
i svarbių, sprendžia 
licaga, bet visos Ilti
es atstovai, pavyz- 

legislaturo-

I nėms noras. Pasiilginus lermi-
I imi, kuriam aldcrmanai yra ren
kami, aldcrmanai pasijus ina-

I žiau nuo žmonių priklausantis 
ir lodei jie ims elglies sauvališ- 
kiau, tiesiog prieš rinkėjų no

tų žmonių (’.heagos reikalai ma
žai apeina, daugeliui jie svetimi, 
ar mažai žinomi. Todėl jie ma
žai ir rūpinasi jais.

Kitaip hutų, jei Chicago tu
rėtu savvvalda. Čia visus mies-C c
to reikalus tvarkytų patįs mies
to gyventojai, žinoma, jie ir 
stengtus tvarkyti juos geriau 
negu kad dabar.

KL: — Kokius reikalavimus 
tamsta statai dai

Alsai

garniukų
manų (relių sukiolojų) unijų 
atstovai.
rinkusiems

kad miestas pradėtų sta
ked parduotų dar- 
irba paramkivotų 
kokia pačiam mie- 
Paskui, jeigu mie

ga tvekarius taipgi 
mes reikalautume, 

kad gatvei;ariu linijos butų pra
tiestos kuoarčiausia prie darbi
ninkų apgyventų vielų, idant 
jiems juoparankiausia butų pa
siekti darbavietes.

. O kaip jus žiūrite į gele
žinkelių patarnavimą miešti'?

Socialistai aldcrmanai ko
vos už tai, kad traukiniai, važi
nėjau lįs po miestą, butų varomi 
elektros spėka, o ne anglių 
ba anglimis kūrenami lokomo- 
livai lik durnais ruko miestą, lik c 
troškina ii.

labai senai 7 policijos leticnantai 
prisipažino, kad už pinigus pir
kę tas šiltas vieteles. Dabartės 
Hoyne vėl tvirtina, kad beveik 
visi policijos kapitonai “nusipir
kę” iš ffealėy^avo vielas^-

2 / L.S.J. LYGOS 
į 1 kuopa stato 

y scenoj 5 vei
ksmu dramą^ 

Žmogžudžiai”me, kad taių) Anglijos ir Vokieti 
jos kapitalo ėjo vis aršyn atkak 
liausią konkurencija visuose že 
mes kamuolio kampuose.

Ats.: - • Toliau, ypatingai 
svarbių punktų musų partijos 
municipaliame programe mes 
skaitom punktą, kurs reikalau
ja, kad žmonės turėtu tiesa at
šaukti aidermanus 
iiems nepatiktų.

moj yra skaitomas labai svar 
bin referi'ndumo reikalavimas 
Lai yra, kad svarbieji klausi 
mai, paliečiautįs miesto gyven 
lojus, butų duodami visų gyven 
tojų nubalsavimui.

KL: Toliau?

Afrikoj, tai Italija atsimetė nuo 
savo pirmųjų d'raugų ir prisidė
jo prie Rusijos-I’rancijos-Angli- 
jos sąjungos.

siaurinėj miesto dalyj 
mokinių smarkiai p 
toties škarlalinis. 
egzaminuota 1,000 
Rasta, jog 14 užsikri

Žadoma dėti visas 
kad užkirtus kelia lai ligai

ĮCHICAdOS ŽINIOS

Iš Japonijos vokiečiai tikėjos, 
kad ji parems Vokeitiją, nes 
Vit dar nesenai (1905 m.) Ja

vini j a smarkiai pešėsi su Bosi
ja. Ale pasirodė, kad Japonija 
užmiršo peštynes, kuomet tal
kininkai pavedė jai gana riebu 
kąsnį, būtent vi 
Kio-Ctiou, ir pa’ 
iukauti Chinijoj

Italija išpradžios priklausi 
prie Vokietijos-Aiislri jos są jun
gos, ale kuomet talkininkai taip
jau pažadėjo puiku žemės gaba-

J’rukšmingai pasitikta praneš 
Šimas, kad dar vieno budinko, 
būtent Peoples Life Bldg., admi
nistracija išreiškė norą taikytis 
su unija.

Unijos atstovai dar vakar su
siliko su minėto namo adminis
tracija kontrakto padarymui.

Po biskj, palengvėliai, darbi
ninkai, reiškia, ima laužti ma- 
nadžerių asociacijos nugarkaulį.

Ach taip, atstovai cigarninkų 
ir svičmanų unijų pažadėjo 
streikui)jau tiems savo paramą— 
kaip moralę, taip ir medžiagiš-

Reiškią, priežastįs, kurių di 
lei įsivėlė visos didžiosios valst\ 
bes Europinėm karėn buvo gr\ 
nai ekonominės, o m

didėtų užsakymai ant amunici
jos, nepaprastai sustiprėtų mili- 
tarizinas. Pavyktų pravaryti 
atžagareiviškų sumanymų, su
varžyti darbininku klesa etc.

nai ir važinėjimas Karais žmo
nėms kainuotų tik pusė to to, ką 
dabar kainuoja.

Na, o kokios jus esate nuo
monės apie lai, kad norima pa
daryti taip, jog aldcrmanai bus 
renkami keturiom metam, o ne 
d i v e m ?

Tai yra pavojin

Šios šalies kapitalistai yra pa
skolinę daug pinigų talkinin
kams. Jei talkininkai pralaimė
tų, tiem pinigam gręsia pavojus 
žūti. Vadinas, red 
laimėti jiems karę. 
Valstijų kapitalistams norisi 
kad ir jųjų atstovams tektų pasi 
dalinti karės pabaigoj laimėtoji 
pelnais. Dar ir kitokių sickii 
turi šios šalies kapitalistai. Įsi

jUtoTEH

»inu>

7 svarai Rib Roast of
Beef

9 svarai Plate Corned 
Beef

>1.00
8 svarai Veal Chops 8 svarai Veal Stew

4.00 4.00
6 svarai Sirloin Steak

18 svarų Marinuotų 
Kiaulės Kojų

si.OO «1.O0
8 svarai Pot Roast Beef

si.00
22 svarai Marinuotų 

Sprando Kaulų

si.OO
16 svarų Sausai džiovy-

8 svarai Marinuotų lie
sų šonkaulių.tų šonkaulių

»1.00 »1.00



Chicago, Ill

Pranešimai

LOK IS COFFEE
ARBATARYŽIAI

12n4> IOS

nu

SPRINGFIELD, ILI

DYKAI

Or. W. YUSZKIEWICZ

Ir. A. I. EPSTEIN
QYDYTOJASirCHIRDRGAS

VIS

12 pietų

Pajieškojimai

18 II)

AKINIŲ

ŪAKTARAS
Specialistas Iš

American 1J cho d 
of Lbnjuafts

1644 
)H86 
2612 
1217 
1882 
1818

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

AaMTUMiItka 
M*kykl*

Nuo 10
Telephone Canal 8110

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.

Madison St.

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

G«rl»*«»4» 
3ankei, suly
ti nk su bent 
tokia, % ev

PARSIDUODA saliunas tarp dvic 
jų blokų. Frank Sciųichrosl, 
1721 String St., Chicago, Ill

W. Chicare Av.
Islan4 Av.

W. Nort» Av.
8. JlAi.d Bt 
B. Mutated It 
W. ilth 8t

vo 10, 1917
Mildos sveL, 
Vakarėlis bu

k po pietų, T—i va 
1 po pietų.

T> įlen
kia, G v ar au
luota, vertės 
0 c parsidue

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

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

Mes tveriame čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

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

Geriausios 
Ojiiei, 10c vc 
•tės, parsi- 
iuoda ui ..

WISSIG, 
seno krijaus

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barbarystės amato. 
Pigios kainos, lengvi 
kėjimai 
mis ir 
kiai,

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Mcrimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

1871 
2064 
1046 
1510
2810 W

Dr.M.Stupnickl
XI0» So. Morgą* St., Chlcag®.
VALANDOS: nuo « iki 11 Iš
ryto, nuo & iki M vakar©.

SVIESTAS
Gerinusios 

Smetonos, ge- - 
rtania, negu lt J f 
4ur juc sa-*TUl 
it gauti ..

“N A U J 1 E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

LIETUVYS DEHTISTA
Valandos: nuo V ryto iki B VR& 

Nedėliomis vagai mat ariniu
4712 So. Ashland Avi.

arti 47-tos gatvil,

F. KIBOBT 
613-616 Teutonic Bldg. 179 \\ 
ington si., Chicago, III.

TURIU paaukauti $i6a seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo- ------ i---- , . jr g krases už

Komodos, bra- 
firankos. 

pirmų pa
siūlymų; $225 vietrola ir rekordai
— už $50.

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

Chicago. 111.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 
gejimas.

y Mes vartojame page- 
vintų Ophthalmometer

vai. vakaro,
nė j, 382 I So. Kcdzie avė.

Gtubianii draugai, būtinai 
vykite siu susirinkimai), nes 
me bus svarstoma kuopos

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

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

PIRK SAU visa. Plumbnvojl- 
inui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

REIKALAUJAME jauno vaikino 
kepėjo tarp 17 ir 20 m., kalbančio bi- 
skį angliškai arba vokiškai. $13 į 
savaite iš pradžios. 
3603 So. Halsted St

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

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Pajieškau savo giminių ir pažįs
tamų. z\š paeinu iš Kauno gub., šiau 
lių pav. Kuršėnų par., Paganių so
dos. Kurie mane pažįstate, malonė
kite atsiliepti. Vincent Pakalniškis 
21 East Chestnut St., Akron, Ohio

Elektrifikn Diagnozn ir Gydymas 
SjiecialiSkn medicinn nuo 

užnuodijimo kraujo

Vandenota Mcdcga Slapiom Ligom 
2221 S. KEDZIE A VE., 

Netoli 22-ros gtv.

Pajieškau Agnieškoj Tautkenės, po 
tėvais, Norbutaitės, iš Kauno g., Ra
seinių pav., Skaudvilės miestelio. Ji 
apleido mane 30 d. Decemberio, va
žiuodama neva pas brolį Petrų Nor- 
butą į Cleveland, O. Jie turi 3 vai
kus: Anie 9 metų, Antosę 10 metų ir 
Bronius 11 m; mergaitės labai bai
tais plaukais, \ .. .. ’. .'
Motina labai kliša. Jeigu jos nėra 
Clevelande, tai bus kur apie anglių 
mainas. Malonėkit man kas prane 
šti jos adresų. Nuoširdžiai apmokė
siu. K. Tautkus,
Box 115, Franklin Co.. Bend City, Ill

ismo- 
mokinama dieno- 

vakarais, viskas pui- 
darbas kiekvienam 

žmogui. Ateikite arba ra-

Ofisas ir Gyvenimas:
8600 S. HalHted St., k a in p 86 it
Ofiea* atdaras iki II vai, ryto, 1—1 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4>74

prakalbos. Kalbės drg. J.
Stasiulevičių iš Philadelphi j

Springfieldiečiai 
kuoskaitlingiausia 
Atminki h

PARSIDUODA pigiai grosernė 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite 

Joe Szkleinik.
211<S 22 Lake St., Melrose Park, J]

'(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tų pačių dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•—“Naujienų” a d m.)

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 ją žinote malonė 
kite pranešti jos adresą. 

Jonas Kasputis,
903 W 35th St., Chicago, III

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
Mokestis gera, darbas anl visados 
Atsišaukite luojaus:
1811) So. Peoria SI.. Chicago. Ill

piama į vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; 
tnia nuo 10 iki 12 dieną.

4*40 8. ASHLAND AVM.. kampa* 47 lt.

MOK Y K IT Ė S
Mechaniškos I )en I isteri jos $25.00 
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
danlij neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speci- 
alio katalogo 28: National School of 
Mechanical Dentistry, 51)6 So. Wa
bash ave., Chicago, 111,

su trobomis, žemė išdirbta, ant gra
žios upės kranto, pustrečios mylios 
nuo Michigan City, Ind. Lengvos iš
lygos. Taipgi LABAI PIGIAI PARSI
DUODA NAMAS I PAGYVENIMU, 
nešąs 50 dolerių raudos į mėnesį. 
Kaina tiktai $2700. Apylinkė lietuvių 
apgyventa. Kreipkitės luojaus:

įvyks pasiKa iDc 11 ma‘ 
. Stasiulevičiaus su L 

». 29 kuopos nariais.
Kviečiami ne lik nariai, bet ii 
šaliniai. Komitetas

Parsiduoda “Jewel storas” ne
toli nuo Chieagos, puikioje, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Priežastis pa
rdavimo — savininkas turi apleist 
minėtą vietą del tūlų priežasčių. 
Informacijų klauskite pas:

M. Petrauską, 
“Naujienos“, 1810 S. Halsted St.

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
ice (’ream, cigarų, tabako ir II. labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreipki
tės pas: Alex Andriulis.
631 W. 181h SI., Chicago, III.

PABĖGĖLIS Jonas Z.uikas, And
rioniškio vaisė, Plikiškių viensėdžio, 
pajieško Petronės švogerio, Anykš
čių parapijos, Murela vienkiemio. 
Taipgi brolėnų ir Žlobiškiečių ir vi
sų mano draugų. Meldžiu atsišau
kti šiuo adresu:-— Ivan Žukas, 
gor. Samara. Samarskoi Tribicnoi 
zavod, Masterskoi No. 2—3776.

Pajieškau savo tikros sesers. Pra
nės Saksinskailės, po vyru Juškevi
čienė; 9 metai atgal gyveno Škoti
joj; taipgi pajieškau švogerio, Miko 
Marksus. Girdėjau, kad atvažiavo 
į Ameriką. Abu Suvalkų gub., Sei
nų pavieto, Metelių gmino. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

Tony Salyne,
Tabor Mile 1 10 A. C.
Via S. S. Marie, Canad

Malonėkit! 
atsilankyti 

kad drg. Stasiulevi- 
kartu kalba šiamt

DR. M-HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18th 
St., netoli Fisk St.

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

Valandos: 8—9 ryto, tiktai.

PARSIDUODA kriaučių krautu
vė, taipgi ir valymo ir prosijimo 
vietą. Atsišaukite į “Naujienų“ o- 
fisą No 8.

PARSIDUODA bučernė ir įgrosiu 
nė, 4540 So/ Hdnore štr Chicago, Ill

Phono: Yards 4117

Or. A.R. Blumenthal

PRANEŠIMAS.
West Sides lietuviškų draugi

jų organizacijos del kares nu 
kentėjusių šelpimui susirinki 
Inas įvyks kovo 9 d., 7:30 vai 
vakaro, M. Meldažio svetainėj.

Gerbiami atstovai, malonėki 
te būtinai atvykti susirinkiman 
nes yra daug svarbių reikalų 
Be to, bus renkama nauja vai 
dyba. Valdyba.

■CARSINKITES
“NAUJIENOSE

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
HpcciMlistas Moteriik«, VyrHk«, V«lkw 

ir viuy chroniikg lirų.
Valandos: 10—11 ryto, 4
karo. Nedaliomis 10

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
biznių: farma ar saliunas. Už labai 
pigią kainą. I'armh randasi India
ną valstijoj, pusantros mylios nuo 
stoties. Tikietas iš Chieagos kaš
tuoja $1.0(1, dubelis kelias. 10 akrų, 
16 akrų dirbamos. Taipgi namas ir 
barne, 2 pumpos, skiepas ir dau
giau kitokių įrankių. Saliunas ran
dasi West Pullmane. Pirkti galima 
su namu ar be namo. Norintieji 
j)lačiau žinoti kreipkitės sekančiu 
adresu: G<
12000 Emerald 
Illinois.

NOKTU 
Iri W.

W. North A*
IMI Linoola
>244 JJnczJa
Uit N. Ohurh

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventoj vietoj prie 
didelių dirbtuvių. Nedėliomis at
daras. Laisnis $500 Į metus; moka
ma per 3 sykius. Atsišaukite šiuo 
adresu: F. L., 15609 So. Hal
sted St., Phoen i x-l 1 arvev, 111.

LI ETŲ VISK AB AKIŲ GYDYTOJAI
Kas turi įkuudančiau arba silpnu aJda, K 
galvos skaudėjimu, atsilankykite pa* s»«M

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakare.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki'l po pietį.

PA RS1 DU( )l )A saliunas greitu lai 
ku už pigia kainą geroji vieloj. Biz 
nis gerai išdirbius. Pardavimo prie 
žaslis sužinosit pas savininką.
3601 So. Emerald Ave., Chicago, III

PASINAUDOKI TE PBOGA.
Parsiduoda labai pigiai puikus kam 
pinis lotas ant I9los ir 11 (’.I. N. E 
kampas, vienas blokas nuo Archei 
ave. Pardavimo priežastis — savi 
ninkas perka namą. Kreipkitės:

A. Lawrence.
1811 S. Union Si., (’.hieago, III

Dr. Ramser
AKIU 8PKCIALI8TA1

REIKALAUJU 2 siuvėjų prie mo 
teriškų kolų ir 1 merginos prie sijo 

Atsišaukite tuojaus.
J. M. Loeatis,

o. Western Ave. ('hieago, 111

ffir. M> Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofiaaa 

8149 S. Morgan St., kerte 82 st.
Chicago, Ill, 

Specialistaa ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

PARSIDUODA saliunas geroje vie
loje. netoli Crane (’.o. dirbtuvės. 
Priežastis pardavimo -— savininko 
nesveikata. Gal kas norite mainyti 
anl namo. Atsišaukite: 1269 So. Ke- 
dzie av. ('.hieago. I'cl. M(d\inle\ 1617

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

Jonas Staugaitis,
8929 Gommcrcial ave So. Chicago III

PARSIDlJODA^sųliunas labai pi
giai. Gera viela. Atsakantis tani 
bizniui žmogus gali pasidaryti pini
gų. Atsišauki! laišku arba ypališkai 

John Sločkns.
900 Garden SI., Peoria, III.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

pu s i i 111 k s 1111 n 11 m 11
kviečiu mi. I/.mi

“Birutes” Valdvbn

PA P.SI I )U( )DA 5(1 Šeru Elgin an 
lomobiliii U.o. šl2.00 už serą. Alsi 
šaukite j “N." Ofisą, 1811) So. Hal 
sled SL, No 9.

PARSIDUODA 2908 W. 381h PL 
Kaina $3150, 3 fialai, 1—t kamba
riu, ir 2 — po 5 kambarius fialai; 
toiletas, maudynė ir gezas ir 3 sky
rių skalbyklos bačkos. Randa $36 

imėnesį, $1.50 įmokėti, likusius te
gul randauninkai moka už namą. 
Del sąlygų klausk savininko arba 
Plummer, 8125 So. Halsted SI.

BOUTB BID* 
1082 Wentworth 
8427 B. HaUUd 
472t B- A»h)an<t

BURKE BAUBEI) SCHOOL
612 W. Madison SL. Chicago. HI.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos ncniokanias Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
C hieago j e ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu 
»as, 526 So. Dearborn St., Chicago 
reikalai! ia.

3 machinistų
2 mol deri ų
3 poliruoloju
2 dažų dirbtuvėj
2 prie (Jordon f\ del 'io
I skardžiaus

BEIKALINGAS atsakantis buče
ris. Geram vyrui pastovus darbas 
Gera mokestis. Greitu laiku alsi 
šaukite ypatiškai.

J. Lyon,
1731 So. Union Ave., ('hieago, III

I mechaniko
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

malninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chieagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, niokinties įvairių a- 
malų etc.

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

REIKALINGAS II ar 16 melų vai 
kinas pagelbėti auloniobiIiaus (Irai 
vėrini išvežioti duoną.

New Process Bakerv, 
919 W. 3llh SI. Chicago

Phone Drover 1018

“Naujienų” Ofisą 
Halsted St.

Prir«uka viaiemu tinkamu* akiniu*., acmuNhi 
nuoja ir patarimu* duoda lykaL
7M-K8 Milxziukr* Ay»., »ili Cbiraj* Ava 
lubo*. VALANDOS* Nuo 9 išryto Od vaJkM 
rui. Nadėliomi* nuo > m.Oc iki > r* ykrfafc

Tai. Haymarkai 2414.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ol'lSAS: 3103 So. Halsted Stiart.
Te). Drover 7179

9— 11 išryto ;
pietų; 6 9 vakar*.

GYVENIMAS: 3341 So. Uaion Ar*
Tel. Yards 537.

REIKALAUJA kepėjo supranlan 
čio darbą prie baltos duonos ir kė 
ksų kepimo.

St. Vasiliauskas, 
12217 So. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA keptuvė (Bakery) 
pigiai, netoli nuo (’hieagos. lieluvii.i 
apgyventoj vieloj. Biznis labai ge
rai išdirbtas per daugeli melų. Atsi
šaukite pas \\'altvr Babich, 105 N. 
('lark SL, Room 301. ('hieago.

Phone Randolph 1017.

“AUDĖJAI”
Penkių veiksnių drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte- 
resinga, nes ji 
ko įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu

PAJIEŠKAU DARIU) į mašinšapę 
Dirbu ant screw mašinos. Kam rei 
kalingas toks darbinini 
žinote, kur gauti toki 
nokite man pranešti.
J. K., 903 \V. 35tli SI

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 

i platesniu žinių kreipkitės į
ERNIS E. FĘENEY,

3108> Wallacė'į$t.p p:III;

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KOREBPONDENC7JJNJS SKYRIUS.— Kiekviena* gali lAmokM 

1 ANGLIŠKAI labai greitai tsavo namuose ii lekcijų uuUWytw 
lypafi tam tiksJuL ši* kurdas yra labai paranKUs kiekviena*** 
įkuria nori greitai ikmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* lan

kylio* t mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, kiban
čiame grašiai iliustruotą, *0 daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAL Rašyk laišką tuojau* ; indėk dvi marke* pri*iunti»ul 
KATALOGO.

į KIJESŲ SKYRIUS. — Tiem*, kurie gali pribūti i mu*ų Mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina- 

j ine daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del prad£iamok»Hą 

I greitam išmokinimui Anglų kalinis. Daugiau tuprantaBtMMI 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrių*.

' Viskas aiškinama Lietuviškai
- Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

Laišku* adresuokit: American School of Language*, 1741 West 47th St., Chlcags, IL

PAJIEŠKAU kiimburio su vnlgi 
b;i be vnlgio, su v;iii;i. ;ipie 38 Kt 
ie live. :irb;i Archer ave. Atsišaii 
!e šiuo adresu: J. K. ('Jiirvydas. 
2723 M ad i son S L. ('hieago, III,

Reikalaujama vyrų ir vaikinų—-$25 
iki š“5 į savaitę; čiela mokykla me
chaniškos dentisterijos Amerikoje; 
pasekmingiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i 3 ir 6 me
nesius, žiūrint kaiti lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos; augščiaiisi paliudijimai, rašykit 
tlel specialiu katalogo 28: National 
School of Mechanical Dentistry, 506 
So. Wabash ave., Chicago. I

 Telephone Humboldt 1272 Q

M. SAHUD M. D. | 
Benas Rusas Gydytejas fr Chirurgas. C 
Specinlititaa Moteriškų, Vyrilktj Ir Vąl- ‘į 

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

Kampa* North Ave., Kambarys 1H. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; i į 

1:80 iki I ir 7:80 iki 9 vakar*. 0

inbar\ s did 
tylas gerais 
esą. maudv-

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

SpecialiŠkai gydo Jigan pilvo, plautių, inkstų ir puslčs, u£nu>■ Ernoje, *4e*.
Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, koscjlmą, gerkM* 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* či* tr 
persitikrinkite, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dau><i| metų ir iigyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomis Iki 12 diena, 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos get., yiršuj Banko*. Tel. CaauU IMI

Jeigu Tau nkaud* akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | 
Jeigu spauda rodosi Tmu dvigub 
Jeigu turi uždegimu akių, 
Jeigu tau skauda akyn skaitant > 

.reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 1B mat 
tylimo ,<v. Vaiirkims parapijoje. Stiklai šlifuoti ?.ulig jųių ak 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

.JOHN J. SMETANA
,/YRiui SpcciBliatns
TEMYKIT MANO U2RASA* 

ieot SOUTH ASHLAND AVTB.
Kampa* 18-toa gatvės Ant Platt’s Aptlekoa 2-rat aai 
Valandos: nuo 9 ryto iki I va. Nedėliomis nuo I rato iki 12 i 

Tel. Canal 5335.

PARSI DU( )DA auloniobi I ius 7 st 
dynių, A-B. Delroil. Pigiai. Lai 
davinio priežastį sužinosite anl vit 
los. Atsišaukite šiuo adresu: 
730 W 17 SL, ('hieago, 2-ras aiigšla 
iš užpakalio.

PARDAVĖJŲ DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrų parda

vinėti lotų lietuviams. Vartojama au
tomobiliai. Gera propozicija tei
singiems žmonėsni ir ateitis geram 
darbininkui. Patyrimas Real Estate 
nereikalingas. Galit uždirbti $50.00 
į savaitę. Atsišaukite po N 17 N. 

vaikas tamsių plaukų.f La Salle Street, nuo 3:30 po pietų 
" ' " " ' ’ vak. Klauskite

J. N. Zewert

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvon ąkaudėjlmą




