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Kompanija sutiko atlyginti 
<$12,000 už sužeidimu, kad 
tik nereiktų eit į teismą.

šiol turkai nužudę nuo 700,- 
000 iki 800,000 armėnų. Su
lig korespondento, tos nes
vietiškos skerdynės daroma 
ppjitiškais išrokavimais.

VOKIETIJA RENGIASI 
PASKELBT NAUJUS TAI 

KOS PASIŪLYMUS.

kovo 9.— 
vokie- 

sukelti 
aidžiai ati-

atidavė
Ctesi- 

bandys 
nežinia.
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SUV. SENATAS PRIĖMĖ 
TAISYKLĘ, KURI NEBE- 

VARŽYS DAUGIAU 
DIDŽIUMOS.
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ANGLIJOJE STOKA 
ŽEMDIRBIU.

PRANCŪZAI ATMUŠA VO 
KIEČIŲ ATAKAS.

Manoma, gali kilt jrevoliucij

LONDONAS, kovo 9. — 
Vienas Londono korespon
dentas aprašo žiaurų turkų 
elgimąsi su armėnais. Ko
respondentas sako, kad nuo

NEW YORKAS, kovo 9— 
tjLew^York Railway kompa
nija sunko atlyginti dvylika 
tūkstančių dolerių panelei 
Franie Goldstein už sužeidi
mą gatvekario nelaimėje. 
Tai tikra retenybė, kad ko
mpanija sutiko išmesti tokią 
pinigų sumą be teismo tarpi- 
ninkystės.

WASHINGTONAS, kovo 9.— 
Washington© valdžiai pranešta 
iš Tokyo, kad čia miręs Suv. 
Valstijų ambasadorius Japoni
joj, George W. Guthrie.

G. Guthrie buvo paskirtas S. 
Valstijų ambasadorium Japoni
joj gegužes 20 d. 1912 metais.

Holandų valdžia atsisakė 
įleist apginklų pirklybinį 
laiva.

WASHINGTONAS, kovo 
9. Suv. Valstijų senatas ko
ne vienbalsiai priėmė taisyk
lę, kuri ateityj nebevaržys 
senato didžiumos; kuri su
teiks dviejų trečdalių didžiu-

Nuo prasidėsiant karei iš
skersta šimtai tūkstančių 
armėnų.

pokalbiu ir 
Vokieti Užrubeži- 

ikalų minister!?* Zinnner- 
sako ži- 

Įsa tai, bet

Belgija turėsianti likti Vo
kietijos globoje.

>AIRIAI KREIPIASI J SUV 
VALSTIJAS PAGELBOS

f PRAŠYDAMI.

SUV. VALST. JŪREIVIAI 
KUBOJE.

VOKIETIJA KURSTANTI 
VILLLĄ.

PASKANDINO FRANCU 
ZŲ LAIVĄ, 

žuvo 107 žmones.

įieško paskolos pas Ameri 
kos bankininkus.

AUSTRIJOS VALDŽIA 
PASKELBĖ NAUJĄ MO 

BILIZACIJA.

Vokiečiai neteko garsiųjų 
zeppelinų išradėjo.

nglų pulkai tik už dvylikos 
mylių nuo svarbaus turkų 
miesto Bagdado.

BERLINAS, kovo 9. — 
Holandijos valdžia atsisakė 
įleist Rotterdamo prieplau- 
kon Anglijos pirklybinį lai
va Princess Melita. Buvo v 
apginkluotas kanuolėmis. 
Prie laivo pastatyta karinė 
sargyba, ir leidus jam pasi
imti vandens bei kitų reika
lingų dalykų 
ūkti atgla.

WASHINGTON^ 
Tolimesnis tyrinėji! 
čių suokalbio, būtent 
Indijoj revoliuciją 
dengęs naują suokalbį prieš S 
Valstijas 
kanalą, 
kiečiai panaudoję i 
iki šiol nebuvę taijį 
kaip vokiečiai 
kiečių suokalbis būtį pavykęs- 
Suv. Valstijoms butų užduot

— išgriauki Panamos 
šitam savą darbui vo

lus, kurie 
įsižiūrimi 

Jdįgu tas vo-

jogei Pauhl priklauso slapti 
organizacijon, kurios tikslas - 
nužudyti prezidentą Wilsoną

Areštavimas įvyko prie 
mų aplinkybių 
Pauhl, 
drąsos

SUSEKĖ NAUJĄ VOKIEČIŲ 
SUOKALBI

PERU RESPUBLIKOJE 
NERAMU?

LONDONAS, kovo 9. — 
“Paliuosuokite žemdirbius!’* 
pradeda šaukti Anglijos spa
uda. Delei vokiečių sub- 
marinų veikimo ir stokos 
žemdirbių pačioje Anglijoje, 
kurie dabar sugrusti transe- 
josna Francijos ir Azijos 
laukuose, pranašaujama ma
isto badas Anglijoje. Todėl 
pradėta reikalauti, kad val
džia paliuosuotų iš armijos 
žemdirbius. Jeigu ji tatai 
padarys — Anglija dar ga
lės šiaip taip išvengti bado, 
kuris jai pranašaujama 1918 
metais

Su maistu Anglijoje ištie- 
sų nekaip. Darbo žmonėms 
tai del jo stokos, tai del ne
pakenčiamo brangumo jisai 
tolydžio darosi vis nepriei- 
namesniu. Maisto diktato
rius Devonport jau rengiasi 
nustatyti kainas sekamiems 
dalykams: lašiniams, svies
tui, sūrini ir taukams.

KOMAN”, PONAS WII 
ŠONE.

taus ir 
neat- 
ener- 
džiu- 
visą

MADISON, Wis. — Wis- 
consino valstijos legislaturoj 
dabar svarstoma visuome
niškos apdraudos bilius. Bi- 
lius reikalauja, būtent, kad 
kiekvienas darbininkas, tu
rintis pastovų darbą ir gau
nantis mažiau 100 dol. algos 
mėnesiui, turi but apdraus
tas. Tokios apdraudos fon
das turėtų susidaryti iš tam 
tikrų valstijos, samdytojų ir 
darbininkų mokesčių. Taip, 
valstija turėtų įnešti tan fo- 
ndan 40 nuoš., likusius 60% 
—samdytojai ir darbininkai 
—po 30 nuoš. kiekvieni. Ten- 
gi, kur darbininkų algos ne
sudarytų <$12.00 savaitėj — 
reikiamą sumą tan fondan 
turės mokėti patįs samdyto-

ŠVEICARIJOS VALDŽIA 
PAIMA GELEŽINKELIUS

BERNE, kovo 9. — Vo
kiečių submarinų karė skau
džiai atsiliepė į Šveicarijos 
pramoniją. Kad palengvi
nus transportaciją valdžia 
paskelbė paimsianti savo 
globon visus geležinkelius.

Vokietijos karininkų 
viniai.

trių susikirtimų tarp Kyni- 
jos prezidento iš vienos pu
sės ir vice prezidento bei pa
rlamento — iš kitos. Delei 
tos priežasties rezignavo net 
ministerių pirmininkas Tu- 
an-Shi-Jui. Paskutinės ži
nios betgi skelbia, jogei Ky- 
nijos prezidentas Le Juan- 
Hung atmainęs savo nuomo
nes ir pakvietęs atgal į Pe- 

rezignavusi mineste- 
rių pirmininką. Sako, kad 
prezidentas sutikęs inteikti 
ministerių kabinetui pilną

COPENHAGENAS, kovo 
9. — Vokietijos karininkai 
smarkauja. Taip, Cologne 
viename neva taikos mitin
ge tūlas Vokietijos kari
ninkų šulas Fuhrmman’as 
tarp kitko pasakė, jogei nu
sileidimas Suvienytoms Val
stijoms submarinų karės 
klausime reikštų Vokietijos 
silpnumą! Sulig pono Fuhr- 
mmano, Vokietija turinti 
drąsiai atsakyti: “Mes esa
me prisirengę, koman, ponas 
Wilsone!”

Je, tik visa bėda, kad nei 
ponas Wilsonas neigi paltis 
karingasai Fuhrmmanas 
neis mušties. Tatai turės 
padaryti tų šalių darbo žmo
nės.

HAVRE, kovo 9. — Atei
na žinių, kad vokiečių val
džia rengianti naujų taikos 
pasiūlymų talkininkams. Su
lig gautų žinių, Vokietija rei 
kalausianti, būtent kad Bel
gijai butų suteikta tik tokia 
neprigulmybė, kuri leistų 
Vokietijai laikyti savo ka
reivius Antverpe, Liege, ,Na- 
mure ir — atiduotų jos glo
bon visas Belgijos prieplau
kas ir geležinkelius. Vadi* 
naši, Belgija negalėtų turė
ti savo armijos, jai butų lei
sta turėti tik policiją tvar
kos palaikymui.

PEKINAS, kovo 8. — Vis 
daugiau ateina žinių, liūdi 
jančių, kad Kynija yra pasi 
ryžusi įsiveli Europos ka 
rėn. Kovo mėnesio pra

LOREDO, Tex., kovo 9.— 
Ateina žinių, kad vokiečių 
agentai padarę slaptų suo
kalbių su Mexikos banditų 
vadu, Panchio Villa, kad jis 
užpultų Suv. Valstijas, jeigu 
šios paskelbtų karę Vokieti
jai. Už tą darbą vokiečių 
agentai pasiųlę atmokėt 500, 
000 pesų ($250,000). Tie pa
tįs agentai darę pastangų, 
kad ir faktiškasai Mexikos 
prezidentas, gen. Carranza, 
prisidėtų prie Vilios, “jei 
bus reikalas/’

Kiek tose žiniose yra teisy
bės, sunku pasakyti.

valdžia kreipėsi į šios šalies 
bankininkus (Chicagoje) 

j ieškodama naujos paskolos 
—$25,000,000.

Vadinasi, talkininkų dip
lomatų intrigos gali intrau- 
kli dar vieną valstybę į kru
vinų Europos skerdynių su-

; PARYŽIUS, kovo 9. — 
iFrancuzų admiraltija pas
kelbė, kad vokiečių subma- 
rin Tarpžeminėje juroje pa
skandino torpedų naikintoją 
Garsini. Torpedai užgavus 
laivą — ekspliodavo parako 
sandėlis. Laivas paskendo į 
dvi minuti. Žuvo kapitonas, 
'šeši oficieriai ir šimtas ka
reivių.

PARYŽIUS, kovo 9. —Ži
nios iš Zuricho (Šveicarijoj) 
skelbia, kad Austrijos val
džia pašaukusi kareivijon 
visus 1899 ir 1900 metais gi
musius jaunuolius, kurie iš- 
tiesų turėtų būti pašaukta 
tik 1920 metais. , Vadinasi, 
kariuomenėn imama 16—17 
metų vaikėzai — paaukaut 
karės dievaičiui.

Tos pačios žinios sako, bū
tent, kad valdžia mananti 
pašaukti kariuomenėn ir se
nius nuo 54 iki 61 metu — 
“kurie dar tinkami milita- 
rei tarnystei”.

igį ištiko 
ižeshių šuiJjiŠinHi. 

stipri j: neramuino 
Valdžia imu- 

ašme- 

ministerių kabinetas; preziden
tas Padro tečiaus atsisakė pri
imti rezignaciją.

Manoma, kad toje respubli
koje gali kilt revoliucija.

Neramumų priežasties 
granios nepaduoda.

noz 
konsulak 
valdži 
šimtus jūreivių 
laikymui mieste 
jų valdžia žada urnai išpildyti 
Munoz reikalavimą 
500 jūreivių.

(į *// Skš

BALTIMORE, kovo 9.
Baltimorės policijai pavyko su 
sekti naują didelį suokalbį — 
nužudyt prezidentą Wilsoną 
Areštuota tūlas Ainos II. Pauhl 
70 metų senis. Pas jį rasta ko

LONDONAS, kovo 9. — 
Anglų pranešimai sako, kad 
anglų pulkai randasi netoli 
Bagdado vartų. Turkai nei 
nebando atsispirti nuolatos 
ant jų gulantiems anglų ka
valerijos pulkams, 
jokio pasipriešinimo 
gana svarbų miestą 
phon. Kur turkai 
atsispirti anglams, i

Sakoma, būtent, kad gra
fas Zeppelinas paskutiniuo 
ju laiku dirbęs prie naujo 
dar geresnio orlaivio išradi
mo. Bet netikėta mirtis pe
rtraukė jo darbą.

Vokiečių tauta neteko gi
lios pagarbos verto vvro.

BLOGAS ORAS SUSTABDĖ 
VEIKIMĄ .

BERLINAS, kovo 9. Vokie
čių oficialia pranešimas sako, 
jogei francuzų-belgų fronte deg
lei blogo oro reikėjo laikinai 
sustabdyti kariuomenes veiki
mų. Tik tarpe Somme ir O’ise 
vokiečių žvalgams pavyko šil

ti 17 anglų-francužų karei- 
i ir keliūtą kulkosvaidžių.

LIMA, kovo 9. ^ Pietines A 
merikos respublifcdje Peru no 
ramu. Daugelyje 
didesnių ar m 
Jaučiama 
dvasia 
ž|idė keliątą iątę

nors sumanymus ir mažuma 
nebegalės tų sumanymų pri- 

i ėmimo nieku budu sulaikyti, 
i Šia nauja taisykle panai- 
ikinama senoji taisyklė, ku
rios laikytasi 111 metų.

Manoma, kad dabar, ne
užilgo Wilsonas sušauks ne
paprastą naujai išrinkto ko
ngreso posėdį, kurs įgalios 
jį apginkluoti pirklybinius 
šios šalies laivus, o taipgi su
teiks jam ir kitokius reika
laujamus įgaliojimus.

Indomi pastaba apie seno
binę senato taisyklę, kuri 
suteikdavo senatoriam tei
ses kalbėti tiek, kiek jie no
ri. Kartą senatorius Wil
liam Smith, norėdamas su
trukdyti senato darbą, norė
damas neprileisti senatorių 
prie balsavimo, kalbėjo to
liai, koliai nebeturėjo ko ka
lbėti. Kuomet gi išpasakojo 
viską, ką turėjo apie reikalą, 
kurs svarstyta, jis ėmė skai
tyti iš Dovido psalmių, o pa
baigęs — pranašo Jeremiaus 

□raudas, a -k. ■ .

PETBOGRADAS, kovo 9. — 
Husų pulkai Persijoje vis dar 
tebeveja turkų spėkas tolyn nuo 
Ramadano. Paimta dar du 
miestuku Asadabad ir Kan- 
ganer.

Taigi, ai- 
anglai ir 
s užgirs

tų ir sustotų spaudę, duotų 
savy va Idą.

Airiai kreipiasi specialiai 
į prezidentą Wilsoną, norė
dami jo užtarimo. Girdi, ne
senai jisai tail) gražiai kal
bėjęs apie mažųjų tautų tei
ses. Tai gal dabar neatsisa
kys užsistoti.

Bergždžia vilti's-

Adress:

NA9JIEN0S, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLiINOIS

TELEPHONE CANAL 1506

7 -fas Zeppelinas pašventė 
džiąją dalį savo arnž

S turto, Dirbo jis ilg;
^□aidžiai ir su stebėtina

Jo darbo vaisiai 
į gino ir kartu stebino 

pasaulį. Nors jie ir buvo su 
naudota nenašiems, pavo 

O jinglfems žmonijai tikslams. 
k f

LONDONAS, kovo 9. — 
•Vakar jau buvo pranešta, 
kad Anglijos valdžia sutinka 
du ot i Air i j a i a u t o n o rn i j ą, 
bet tik išskirti Ulster provi
nciją. Airijos nacionalistai 
su tuo nesutinka. Jie sako, 
kad tokia autonomija ne ge
rovę siūlo airiams, o pražū
tį, nes jie suskaldys Airi.ją.

Dar vak 
listų vardi 
manifestas, kuriame krei
piamasi į Suv. Valstijas p ra
šymu pavartoti savo intek- 
mę į Anglijos valdžią, idant 

~pri i 1 a i k y tų link 
Airijos tų prirtcipų, už ku
riuos, sakosi, vedanti karę 

r šiandie.
Kaip žinia, Angijos diplo

matai sako, kad jie kariauja 
už paliuosavimą Europos iš 
vokiečių jungo 
riai nori dabar,

PARYŽIUS, kovo 9. — Smar
kus artilerijos mušis tebesitęsia 
tarpe Oise ir Aisnc, sako fran- 
euzų oficialis pranešimas. Al- 
sas-Lotaringijoj franeuzai pa
dare keliatą pasekmingų užpuo
limų aut priešo pozicijų ir su
ėmė kiek Belaisvių. Vokiečiai 
bandę užpulti franeuzus pozici
jose prie Seppois-le-Haut. Už
puolikai tečiaus buvo priversti 
pasitraukti palikdami keliatą 
Belaisvių fraBeuzų rankose.

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

Suv 
skaudžiausias smūgis: Sliv. Val
stijų Ramiojo Vandenyno laivy
nui butų uždaryta tiulis kelias 
į Aliau liko vandenyhą/

Su tuo nauju 
vėl rišama 
nių re 
man n o, asmuo, 
nios, netik žinojęs 
dagi teikęs suokalbifaihkams pi
nigų ir nurodymų. 1%

Na, kam-gi butų jię diploma
tai, jei jie Inevar^|^i|ntrigų 
ir suokalbiu.

seka- 
Kur tai senis 
ai ėmęs “ant 

pasigyrė “fiksinimu” 
Wilsono. Tatai girdėjo 

detektivas Wright, kuris ir a- 
reštavo tą girtą senį. Abejoja
ma betgi — ar Pauhl kartais 
nėra blogame proto stovyj... O 
lai suteiktų dideles “garbes” 
policijai “už susekimą” mena
mosios suokalbininkų organiza
cijos.

—Hodgo in Spokane Spokesman-Review. 
Kodėl Europos peutrales valstybes neprisideda prie Suv. Vals
tijų, t.y. nepertraukia diplomatinių ryšių su Vokietija? Mato
te tą kanuolę ir prieš ją stovintį žmogų, perstatantį neutralcs 
Europos valstybes. Pavojingas žaislas, ar ne?

banuago gubernatorius prašo 
Suv. Valstijų pagelbos.

SANTIAGO, kovo 9. — San
tiago gubernotorius Gurcia Mu- 

pareikalavo Suv. Valstijų 
Valstijų 

teiktųsi išsodinti kelis 
tvarkos pa- 
Suv. Valsti-

Policija areštavo girtą senį, ku 
ris ketinęs* 
Wilsoną.

Norėta išgriaut Panamos 
kanalą.

BERLINAS, kovo 9. — 
Žinios iš Berlino praneša, 
jogei vakar dieną pasimirė 
vienas žymiausiųjų išradėjų ’'k 
—grafas Ferdinandas Zep
pelinas. Mirė jis nuo plau- 
čių uždegimo, sulaukęs 70 
metų amžiaus.

Grafas Zeppelinas pagar
sėjo savo genialiais išradi
mais orlaivystės srityj. Jis 
buvo pirmas, kur pastatė or- 
laivystę tvirtais pamatais. 
Kas šiandie nežino garsiųjų 
jo zeppelinų? Tiems stebė-
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N A U J I E N O S

Kas yra spauda
Dolerio dienos
Išpardavimas

Ned., Kovo-March 11,1917
Mildos Svetainėj,

a žinomu

Akušerka

$1.00

$ 1.00

Rusiškos iFTurliilKos'Vahbs

25*

QARBAg
$1.00

llgllSlOS

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?VAKARĖLIS Kad kam ko

Subatoje,

Ksvo-March 10, ’17 KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

NAUJIENOS $1.00
Chicago, Illinois1840 S. Halsted St

rūpesčiui 
I );irbinin 
Pas i t včio

purvynai) 
skandino,

neesą uit
sakome

mu, viešpatija. Mes 
jos garbintojai, betgi 
kad spauda yra penioji

D R. J. JONIKAKTIS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Prieš K a s p ines arba Pilvines Kirmėlės

Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie1 visi išaiškinimai randasi knygoje:

Muilas Specialiai. 
Jūsų pasirinkimas 
iš Jap Rose, iš Palm 
Olive muilas, regu- 
liarė 10c kaina, šia
me išpardavime 15 
šmotu už

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

Staltiesės, 42 colių 
aplink kvarbatkais 
ir viena eilė įspau- 
dimų, pažymėta pa
rdavimui po $175, 
kiekvienas

TELEPHONE YARDS 2721 J

12th St. Tcl Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

lankyti ir savininkai bučernių, nes turime apkalbė
jimui daug svarbių ir neatidėtinų reikalų. Gerbia
masai advokatas Kaz. Gugis plačiai paaiškins musų 
reikalus. Kviečia atsilankyti KOMITETAS.

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

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

mvo lin
ini keliu c 

ga rbina.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n y Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m ų ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

EVESKIO KĄ 

^MOKYMĄ 
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini4? 

ligi augiausiai, telpd Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matomatikos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiaraščIo, Lai
škų rafiymo, Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL <r 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

310® So. Halsted St.,Chichi

Nottingham Eiran- 
kos, puikios ypaty
bės, jūsų pasirinki
mas apie 6 naujos 
pageidaujamos štai 
lės. Quaker koky
bė, parduodama re
guliariai po $1.48 
pora, 2 poros apri-

ryzių,
1 kenas Booth’i 
rdines tomečiu« 
ba garstyčių > 
time

rite Korsetai—dir
btuvės “seconds” ir 
$2,00 ir $3.00 nume
riai—visi vėliausių 
modeliu, beveik kie-V z 
kvienos micros iki

Pradžia 7 v. vak. Inžanga 15c y patai.
Gerbiamieji Lietuviai ii- Lietuvai 

Ičs, maloniai kviečiami atsilankyti į 
linksmų vakarėlį. Bus puiki nm- 

adka laike šokių, žaismės ir pamar- 
gpritas programėlės. Atsilankiusieji 
pilnai užsiganėdinsite.

Nttylirdžiai kviečia Komitetai.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metall 

Gyvenimas ir Ofisas^
1149 S. Morguose, 

. - ’ • III.
- j ’ . 5 Spedribtas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Valku 

Taipgi Chronišką Lig< 
Ofiso Valandos:

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

Telephone Yards 087

Darbo žmonių skaitoma mi 
L

tijūnais, betgi ėmėjų laikraščių 
kurie darbo žmonių nukalus gi 
na, skaitoma lik tūkstančiais

Geriausia Šokių Mokykla
CHICAGOJE

Kitaip yra su musų 
Jų, kurie aiškiu savo 
supratimu 
nio ir neišmanymo yra 
priešai
tančiais bet jų laikraščių ėmėjų 
skaitoma milijonais!

Vaikų su knypkiais 
segami čeverykai. 
Miera 9 iki 5L£> ver
ti vieno trečdalio 
daugiau.
Kaurams šluoti — 
visas plieno, raudo
nmedžiu nudirbtas, 
ašutų šepetys, ap
saugotos šalys, ver
tė $1.50, už

lia. tarp žvaigždžių sodina 
Prieš ištvirkėlį ir a vau turistą 
kurį ji vakar kojomis (rvpė, del

Labdarys: šį rytą buvau
atsiuntęs čia vieną nuskurdėlį, 
kad ji pavalgidinlumėl. Kiek 
turiu jums už lai užmokėti?

Smuklininkas: Trįsdešimts

Kad žmonės atsisakys nuo sa
vo priešų laikraščių ir ims skai
tyti darbininkų laikraščius, gi
nančius darbo žmonių nukalus, 
tuomet ta galybė, kurių dabar 
turi buržuazinė, kapitalistinė ir 
kuniginė spauda žmonių vergi- 
nimui ir išnaudojimui, pertas į 
darbininkiškos, į žmonių spau
dos rankas.

Darbininkas, kurs vietoj dar
bininkiško laikraščio prenume- 
ruojasi ir užlaiko darbininkų 
priešų organų, papildo dvasiškų 
saužudystę, prasj^ClHUB prieš sa- 
v o b retains darbui nikus ir ischt^ 
dii^Clarbininkų klesų savo prie

giasi ji gydyti
ir visuomenėj i
kad atmonijus už nuskaustą tei
svbc? Ar ištiesia ji ranka pri

listinei produkcijai darbo įran
kiu, te darbo žmonės vis di- €
dėsni ir didesni skurdą kenčia, t v c

kuomet tie, kuriems jie dirba ir 
kurie patįs nieko nedirba, vis 
labiau ir labiau lobsta; darbi-

Phonė: Ynrdu 4*17

Dr. A.R. Blumenthal

Kapitalas ...................  $100,000
Neišdalintas Pelnas . . $20,000
Po Valstijos Priežiūra

Narė Sioux City Clearing 
House (Bankinio Susinėsimo

Ateik i vienintelę Šokių Mokyklų. Visi Šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama : waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, yengerka, taipgi ir ki
tokį šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpų laikų 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedčlj ir ket
vergę, 7 :45 vai. vakare.

. Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klovvas Tel. Canal 7271) 
Prof. Slazas, Tel. Canal 3922.
J. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halsted 
St., priešais “Naujienų” Redakciją.

gi kur jis sake apie tų laikų span 
<lų, tas-pat pilnai tinka sakyti ii 
apie dabartinę spaudų. Jis, bū
tent, rašo:

semiyninis gyvenimas 
čiai ir mergaites iš-pa 
atiduodami jau į niekados nepa
sotinamojo kapitalo nasrus; pa
ti yra tolygi savo vyrui verge, 
(ingi jo konkurentė, ir turi loki

Žinoma 
Babindra 

kuris nesenai apke

.sintį putra šeria ir peni. Ji y r; 
galingesnė už konstitucini kurą 
lių, kurs tiktai karaliauja, 
ne valdo, o spaudos valdžia 
apribota: ji viešpatauja ir 
do; jų pripažįsta ir pr 
sileukia dagi aršiausias

i Iowa State Savings Bank I

TAGORE APIE SUV. VALST 
IMPERIALIZMĄ.

TOKYO, kovo 9 
sai Indijos poetas 
ntb 1 
liavo

Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 
apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų bgų ir 
todėl negali išsigydyti. . ... ,

Jei kaspininė kirmėle yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvetos išmotos, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

Žmonės sergu tąją baisia liga, paprastai jaučia dilieji skaude,ji- 
iną pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augstyn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšline žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimų, kar
tais ‘labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimų, spindimų ausyse, taip-jau skaudėjimų po krutinę.

Daugely.} atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškimias andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, lai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsig>d\l ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul luojaus kreipiasi pas mnae.

TO 1332 Milwaukee AvenueJi—<Ct A 1* JL JL Inėjimas nuo Ellen Street
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 

nedeliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

num ar v m 
specialiai po

$1.00

4* 3337 So. Morgan St., Chicago n 
g Kerte 88-čio PI. ir Morgan St. *

žinomų i a išveš priešas.
Bet kaip tų savo galybę span 

<la pavartoja? Ar pavartoja j; 
visuomenės labui ? Ar pavar 
loja jų, kad žmonės apšvietus 

? Ar slėn
is valslvbėj t

Oarbininky Kliubo Svet.
JI 182 Milwaukee Ave., 3-čios lubos

Darbo žmonės, kurie1 vargsi; 
ir kankinasi nesveikuose l’abri 
kuosi’, užterštose dirbtuvėse' 
kad savo kruvinu prakaitu pe 
nejus tuos laiminguosius, kurie 
ar lai nclyčioms, ar del nevyku 
siu įstatymų, ar besąžiningu iš 

savo artimo oataix

gi spaudai tegalima lik spauda 
apinasrj užmauti ir ją įveikti, 
tai patsai iš savęs suprantama, 
kad darbo žmonės privalo prii'š 
senąją spaudų pastatyti nauja, 
prieš buržuazinę ir kapitalistinę 
spaudą darbininkiškųjų spau-

engimu :
Pašiurtosios kariuomenės ga 
but kuriami' nors mūšyje pa 

.'giniu kirčiu su 
matomieji viržiai 
a turi žmones ap

|am vėl šyptelėjo; < 
aimė vėl nuo jo nu 
ėl ii srutvne man

imperializmo 
ii esu tiesioginė Eu

ropos kares pasekmė.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

1 Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 

) gejimas.’HF IT ^es vart°jame PaKC- rintų Ophthalmometer 
JBL Ypatinga (loma atkrei-

< piama į vaikus.
Vatandott: Nuo » ryto iki H vakare:
miM nuo 10 iki 12 dienų.

4«4» 0. ASHLAND A V K.. kaMPM 47 MH.

Langų Užlaidos, 48 
centų vertes, 7 pėdų 
ilgio, tamsiai žals
vos, olive žalsvos, 
šviesiai geltonos ar
ba pilkos, (3 apru- 
bežiuota), 3 užlai
dos už •

savo užuojautą 
via u galėtų darbi

ninkams akis apdumti ir, akis 
ipdmmis, padarius juos “balsuo
jančiais galvijais”, arba nepro- 
laujančiais rėksniais, kur jie su
so išnaudotojų užmačioms ga
lėtu choru “ura !” rėkti.

Mes pa vadinome spaudą pir
mąją, sulig galingumu, viešpa
tija. Ir teisingai. Delio, kad 
joje suki.neenIruola visa tikroji 
galybė. \nt jos, labiau ne kaip 
int nuolatinės kariuomenės, ry- 

[labartinioji klesų val- 
visu savo ekonominiu 

išnaudojimu, savo politini' pries
pauda, savo dvasiniu verginimu

Didelė, taip milžiniška di
džiuma darbo žmonių miestuo
se ir kainuose skaito savo prie
šų leidžiamuosius laikraščius ii 
tuo jie patįs laisvu noru užside
da ant savęs morali jungų. Pe
nas, kurį jiems jų priešai pa
duoda, veikia į juos k; 
burtininko apipenai: kas 
gania, tas užmiršta savo

priešais, 
interesų c 

vien iš paiku-
mnsu 

jų skaitoma tik tuks-

RUSSiAN š 
TURKISH 
BATK • e

SĄ

jau jungą vilku, vie 
vus šeimynos židinio

šeini ynos židinys! 
kai lai tuščias žodis, 
jimas. Jis neturi šeimynos zi 
dinio, kaip kad jis neturi nei šei 

iis neturi nieko sa

juos privar- 
su t raukyti.

pasili uosuol i nuo 
tų demoralizuojančių ir kvaili
nančių spaudos įtekmių galima 
lik palengva. Ir tam tik viena 
priemonė tėra, būtent: stumti 
nuo savęs tą nesveiką poną ir 
pavaduoti jį sveiku penu.

Kitais žodžiais tariant: darbo 
žmonės turi liauties savo dvasinį 
penų sėmę iš savo priešų laik
raščiu, kurii c 
slo neturi

kurs “vi
suomenes nuomone išdirba... i.

kuriuos ji

laiKrasem ėmėjų ir skaiiyiojų 
milžiniškoj didžiumoj yra dar
bininkų klesos žmonės, o jie lai 
ir suteikia lai savo priešų, savo 
išnaudotojų spaudai tokia galy
bę, kuria ji naudojasi.

Su ta laikraščių ėmėjų armi
ja yra mat las-pal kaip ir su pa
stoviąja armija: žmonių priešai 
verbuojąs! sau ir lavina sau dar 
bo žmones, kad stačius juos 
prieš darbo žmones.

įgaliotas “N.” Ad
ministracijos rinkti 
prenumeratas Nau
jienoms.

“N-ų” Adm.

sums.
Kapitalistinė spauda yra ga 

tingiausias įnagis žmonėms pa 
\ erginio laikyti.

Kad mes, darbininkai, įsigysi 
me tą galingų ginklą, spaudą, 
savo rankas, 
musų išsiliuosavimm įnagis.

Todėl, šalin kapitalistinė ii 
kuniginė spauda ! Ti gyvuoja ii 
stiprėja darbininkų spauda, dar

ius pavergus 
laiko ir išnaudoja; kili psalmes 
giexla visuomenės draugijai, ku
ri laiko įits prikalus ant vargo ir 
atginęs vergybės kryžiaus; treti 
KOtlilu smilko bažnyčia, kuri per 
beveik du tuksiančiu melu slen- c• • 9giasi palaik\Ii žmones 
bej, nežinioj ir vergiška^' *■ * * 
lankome. Kad kai-kame tie val
stybes, visuomenės draugijos ii 
bažnyčios organai ir nesusitaiko, 
bet. kada tik žmonės slen 
nusikratyti to trigubo va 
lx*s, visuomenės draugiu

organai, visados t ina iš\ ien kad 
ta jungų dar slij >riau ant žmo
nių privaržius kad jie niekados 
iš jo nepnsiliuosuotų.

Nėra tokios niekšybes, kurios 
spauda nepakeltų į dorybę; nė
ra tokio prasižengimo, kurio ji 
TK'jNitaisytų apx'ilkti karžigingo 
<lartx> rubais; nėra lokio ištvir
kėlio, kuriam ji nesugebėtų liau- 
rų vainiko ant galvos antdėli 
kaipo garbingiausiam ir doriau- 
3iam piliečiui. jeigu lik tai 
gal jos tikslams patarnauti. 
Mat, “tikslas pateisina priemo
ne*”, o josios tikslas yra: išlai
kyti ir sustiprinti valstybę, vi
suomenės draugiją ir bažnyčią) 
su visomis jų blogybėmis ir ne
teisybėmis.

Tai, kų vakar (a spauda į pa
danges kėlė, šiandie ji numeta

tsymi)

.L



$4.35
lame

wwwwwwmw00W#w#w

Kas Išganys Liaudį?

Vyrai Išgydyti

Viena saugiausiųjų

APTIEKA

Garsinkis ‘Naujienose

ai senai paraše 

redakcijai lai: 
paaiškinti • ;

os Dal
au gšt i 

mie-

Grcitai, 
Visiškai 
Tikrai.

. I g Šiol I 
šveii ta m 

duok

.I1 ‘u,g 
kainui)

nesvarus t 
vartojami 
i i k rašei us.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

draugėms.
Tūlas Alex buvo labai dievuo 

įsninkus šven

klausia:
katalikas

1 ta klausim

paimčiau u 
sandeliuose 
išelal včiau

laimę užpučia.
Taip atsitiko ir su kunigu An

tanu Ež< rskiu. Jis nebuvo nė* 
drąsuolis, nė smarkus, bed, mat

ne. Kur varėsi prieš Ko' 
sijuto mažumoje'. Jeigu 
H. drįsta tokiomis met 
mis vaduot irs, tai Dasaky

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

“NAUJIENOS”

Kad giliaus supratus tikėjimo paslap 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

Kaina 50c.

CiUl. Is M. H. paskaitė* dią 
Adomaitiene. Apie* moterų die 
nos paminėjimą kalbėjo elrg. h

JEIGU NORIMA, TAI IR 
GALIMA.

Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius lietuviu tautiš

katalikas turi būti savo rūšies 
šnipu. Jis privalei skųsti val
džiai Mockų už kritikavimą bi- 
bliškų nesąmonių ir pasakų.

Tokie tai turi būti tikrieji ka
talikai. Klerikas.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

■augioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozite 

ir taupymo padėjimų.

žmonių.
Kalbėle )jas (lilbin. pasmerkda 

mas netikusia miesto s aldžia už k 
reiškė: jeigu aš bučiau miešti

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Bena* Ruanu Gydytojas ir Chirurrau 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir Vai

kiokų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1679 Milwaukee Ava., 

Kampas North Ava., K.ambarya 101 
VALANDOS: 8:80 iki 10 i ir y to ;

1:30 iki 8 ir 7:80 iki » vakar*.

Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų

D R. GILL
422 SO. STATE STREET 

PRIEŠ SIEGEL COOPER & CO

“idealistas” apsigyvenęs Rock- 
torele. nomate" reikalo per I mė
nesius prie* kuopos priklausyti. 
Iš jo jokio pozityvi o veikimo 
iki šiol nesimatė. Kada buvo 
svarbiausi uždaviniai sąjungie- 

klausimas

Skaitytojų 
Balsai.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausių Daktarų arba spe 
cialistų pirmiausia ir ččeiykitc 
laikų ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos^ išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laikų dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

Mano sąžiniškas patarimasmes čia už juos melšime’ 
m in kausi me 
os moterėle’

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ..TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tų 

gauna dovanai. Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir^ kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stų atminti, prastų regėjimų, 
dvokiantį kvapų, širdies plaki
mų, katarų, prakaitavimų ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimų, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skyl.imas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte buli, jus reikalaujate

vo sveikinami griausmingais 
minios aplodismentais.

Reporteris.

tikrų medikališkų patarimų ir 
gydymų be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimato 
su geriausiu daktaru pirmiau.

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

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

Nona žmonių patarle suko 
“drąsuolis pats aid nelaimes už 
eina, o ant tikaus vėjas ne

gramas buvo labai įvairus 
kaita, prakalbos etc.

Puikiai sudainavo I.SS.
choras, vadovaujant e’rg.

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

kėjau kunigui 
žmogų i, be I da 
bu ceri a u mėsos

pasniku. Matyt

23 I kuopų maskinis balius įvyks 
kovo 17 d. Propagandos Rate
lis pirmiau paėmė svetainę, 
bet pranešė, dviem dienom vė
liau. 'Tuo laiku mes jau viską 
turėjom: tikintus ir apgarsini
mus.

moterų pra- 
Rinkevičia.

Buvo sudek la m uola apie pora 
tuzinu š močiu k u 4. '

Turiu

pirm paš
arini nors 
mi's bulu- 

kelt ant kovo 10 d. 
paėmėm tą pačią Pulaskio 

svetainę utarninko vakare ir 
uijienų” skaity

tų. kurie norėjo, kad abi 
butų pa lenkiu los, vienok 

Ui* jausmo socialistai užsispyrė 
savo tikslą atsiekti, nors ir ne
teisingu bildu. Jas jiems ir pa
sisekė. čia nereiktu įsižeisti už C i 
pavadinimą jausmo socialistais.

del pavasario, kurie 
keletą dalyku.

Moteriški juodi 
mais ir aukštais už

negu jie. Aceris įeina 
pusių komitetus ir, jei 

nesilanko susirinkimuos 
lai mes nekulti. Jeigu ji:

OTTO KASPAR 
Vice-prezidentas 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

. PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

na
butų nors žodį sakęs 
kirimo dienos baliui 
ir po paskirimui, tai 
me

sioja vardą progresyvi 
ganizacijos, bet tarp k: 
randasi da nemažai b' 
sai nesusipratusių drau

Draimai, pabaly okite.

I po savo K le- 
k a Iriausio už- 
užreiškė savo

Kalneli, Kad mos nenorim pasj 
duoti organizacijos disciplina 
Tokios disciplines neduok pei 
kum*, kokia dabar bujoja vie 
tinėj kuopoj. Ar lai tuo keli 
jus drauguciai manot prieit 
prie s<icia 1 izmo? Tolinus \

Suprantamas daiktas, redak
cija k nepuikiausia žinojo, jog 
šmeižimai negali būti pateisinti 
Kristaus mokslu, jo pamatu 
“Mvlėk savo artimą, kaip pats 

ir lodei nieko neatsakė, 
i nors sakyti. *• Y
elgimąsi griauna krik.š- 
iš pat pamatų, 
laiku Krislus išvaikė 
iš bažnyčios, jeigu jis 

prisikeltų dabartiniu laiku, tai, 
reikia manyti, nekitaip pasielg
tų ir su musų kunigėliais.

Deja, tas pats geras katalikas 
K ą re i šk i a s u s i p ra I ę s

Sntnisan receptui! «u didžiaunin ntyda 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvon m 
Amerikon daktarų. Tai vienatine lie 

tuviška aptickn Bostone ir Mnssachu 
setts valstijoj. Gyduolių sralit gaut ko 
klos tik pasaulyj yrn vartojamos. Ga- 
lit reikalaut per laiiikue, o ai prisiu
siu per exprcsij.

K. Sidlauskis
Aptlekorius (r unvinlnkni 

SOUTH BOSTON, MASS.

Nkaiciau Naujumų n 
Acerio straipsnį. Jis kalk 
išvengimą nesusipratimų 
progresyy iškų draugijų 
dažnai pasilaiko, kad vienoj ir 
kitoj svetainėj tą pačią dieną į- 
vvksta baliai. Aceris neužmir
šo duoti vėjo ir mums, LES. 1- 
los ir 231 kuopos komitetui. 
Kam, gii’di, mes užbėgom už 
akių propagandos rateliui, mat 
uk's surengėm vieną dieną-ank-

musu c 
moteris deklamuo- t

ja, Kaip riešutą kremta. Drau
gė Rasikicnė pasakė puikų pa
mokslą apie* moterų vargus.

š geriausių monolo- 
progos sulošė mono- 

Moteru tiesos.” Publika
L

kėdžių virto besi iuokda-

(i a nu man t ų pasninkų, įei- 
kunigams negriukas žmones 
ilioti, tai darbininkui žmogui 

nedali būti jo

gos skyriuj ir be parašų 
d< V. R., kur pavienių kp 
icijos telpa’fiie parašų

sveikas: “Kovos” m*. 3L

mus, Imigrantus ir remia visus 
kus ir kulturiškus reikalus.

mj ienų n r. -) i \ . naiKize- 
, bando neva kritikuoti 
kori'spondenciją, tilpusią

Vaidžia ir žydų kunigai 
k ryži a vėjo Jėzų Krislų už 
kad jis skelbė savo mokslą tarp 
vargdienių. Tanu* moksle tuo
laikiniai tūzai malė sau pnvojų; 
daugiau savo pražūti.

\ėliau, popiežiai, vyskupai ir 
kunigai lapo inkvizitoriais, ku
rie* žudė ir kankino

argumentai buvo
prieš sočiaIisliškus
ir patį balsavimą sumaišė: virto 
balsavimo pataisymą. Pirmiau 
šia buvo leidžiamas įnešimas

Bet viską naikiuc

žudė Romos galvb 
kvizicija. Taipgi laikui bėgant 
žlugo tarp krikščionių Kristaus 
mokslas. Patįs kunigai pamy- 
nė ji po kojų.

Nesvietiškas maisto 
mas, šiomis dienomis 
milžiniką protesto 
Farcuill I tall buvo tai|: 
ta, rodėsi, kad sienos turės 
ti. Miti nge dalyvavo arti 
antro tuk.stanėii

ros pusės šalininkai ėmč 
uždaryt diskusijas! Ta 
graži V. R. melagystė.
V. R. beaiškindamas apie* įneši
mą ir pataisymą, cituodamas 
mano nckuriuos žodžius prieina 
prie išvedimo, kad “privatinių” 
laikraščių šalininkai patįs pt'ikia 
tuos privatinius laikraščius, čia 
turiu pažymėli, kad V. R. prieš
tarauja pats savo tvirtinimams. 
Augščiau jis sako: Kurie varėsi 

a” pasijuto mažu
lėje dumti iš susirie
čia vėl tvirtina, kad 

diniai laikraščiai pei- 
luos laikraščius. Kur jo lo-

■ 'p!e šita iies\ari:i politika nei 
imir-nmr, mat neturi kuom ai
rėm t i.

šiandie kunigai negali žudyti 
žmonių, negali pakarti arba kan
kinti jų, be t už lai jie liuesai ga-

Aš noriu vy- 
rų, kurie bu- 
vo gydyti be I g" 
pasekmių — j 

v\ rų, k -u r i c 
reikalauja gy- 
(lynio ir nesi- 
rūpino gydy- i«g« 
lies ateidami pas mane 
kilę, nereikia mokėti i 
iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau Užnuodijiinų krau
jo, Privąliškas ligas, Silpnus vy
rus, Stricturų, Varicocele, per 20 
melų.

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

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

svetainėn įėjo ir miesto mayo- 
ras, kuris nepoilgam ėmė daro- 
Jineti, kad toks kovos budus 
prieš gyvenimo brangumą ne
atneš jokios naudos žmonėms.

Paskui kalbėjo socialistas
O'Neal, kuris sumušė i dulkes K
kūpi Ui lis t u klapčiuko išvadžio
jimus ir ragino publiką nepasi
tenkinti vien aimanavimu, kad 
viskas pasiutusiai pabrango, bet 
y^siems, kaip šienam stoti ko- 

prieš visus begėdiškus kapi-

Atsilankė gana daug žmonių 
ir y isi gražiai paminėjo “Dar
bininkių Moterų Diena.” , L C

Meištu Tainošėlis.

kas, kas gavo balsą po J. Bur- 
džiaus, kuris tvirtino, kad “pri- 
vališki” socialisliški laikraščiai 
yra bumbugicriai, jiems rupi 
lik biznis, ir kad “Naujienų” da
lininkai jau šiandie* gauna di(k- 
žiausius nuošimčius ir tl. .Juk 
tada buvo reikalavimai balso, 
reikalaujant darodvmu. O ant

ro Kunigu organo 
iką, prašydamas 
ir sutinka, visokie 

nešvarus užsipuolimai ant prie
šingos idėjos žmonių su Kris
taus mokslu ir H.

tuo pacu prasižengdami prie
svarbiausi Kristaus dėsni -<
“Mvlėk artima savo, kaipo pat

V. E. MASTIEK 
prez. Pilscn Lumber Cc

J. PESIIEL
sekr. 'Turk Mnfg. C(

OTTO KURIN
Wilce Co. prez. Atl«

[Brewing G

virsais, ze- 

$3.85 
Išaugusioms merginoms tiki 
los pjaunamos skuros, 9 colių 
su baltais užkulniais ir gurnais

ra 2 ir pusė iki 7 $6 vertės, spe
cialiai apkainuota po $3.85

Vvru gun metal English

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
II. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T.
JOZEF S1KYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

(’.raugų uz geresni būvi. .luK Ii 
sušalusiu, išbadėjusių karžygii 
laimėjimas, sykiu bus laimėji 
mu del visų darbininku, o ji 
pralaimėjimas laipg 
silit'ps ir ant jūsų, 
jus taip šaltai žiūrite 
čius savo draugus?

Nors '’Kanklių” drau

komis siūti, $4 vertės 
specialiai apkain. po

$2.85
Vyrų tikri Cordo Tan veršio skuros, 
angliškos stailės, 
rankomis siūti, 6.50 vertės, specialiai 
apkainuti po

Mes turimo šimtus kitų numerių, kuriu 
mes užtikriname sutaupyti jums nuo " 
kuriuos jus pirksite musų sankrovoje.

du mos sako:
Tai liesa, tuščia jų ! Jie* pi 

musu; su mei v 
kunigai daužy

save*.
Pavyzdžiui, kunigų organas 

išimtinai lik ir užsiima šmeiži
mu nepatinkamų sau asmenų 
socialistu ir laisvamaniu. »• c

Vienas geras katalikas nelab

kalčiausi užsimiršimą”, pasiųsti 
tikinčiojo žmogelio K. Man tvido 
S")().OO, kuriuos pastarasis inda- 
ve “šėyram” minėto kunigo del
nam kai’ lasai kuovenkiausia 
juos pasiųstų badaujantiems lie
tuviams Europoje*.

i dabar kalba parapijo- 
kunigo Antano “ne kal-

Kovo 3 d., laiku mėne*sinio I) 
G. D. “Kanklės“ susirinkimo 
drg. Dargineviėius trumpai, be 
aiškiai pakalbėjo apie streikuo
jančių ’diiladelphijo j< 
darbininkų vargus ii 
kad draugai aukautu 
lui, kiek kas išgali.

Po trumpo svarstymo tapo 
paskirta iš draugijos iže!,o $10 
Pliiladelphijos s [re ik ie rimus.

Gaila', kad didžiuma draugų 
labai šaltai atsinešė prie' parė
mimo kovotojų už žmonių ge
resni būvi, motyvuodami, kad '4. ».
jau nusibodo aukauti visokiems 
tikslams. Betgi buvo 
Kolekta, tik, ačiu tam 
džiuma draugu ;
nedavė" nasokmiu

Kovos nr. b 1 
kalbamu kuopų 
Žinoma, \. R. las visai ne*svar- 
bu... Jis pasivėlina rašyti re
zoliuciją “Kovai”, vielinės kuo
pos vardu ir lai pagal savo kur
palį. I r an t kuopos susirinkimų 
pasivėlina, kilus purvais draps- 
tvti, tuo bildu, kad paslėpus sa
vo veidu.

Pertikrinkite save ir pamėginkite,

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE, 1341 South Halsted Street

I atgalios, \ . R. primeta man 
prasimanymą, nedavimui antrai 
pusei balso, ir tvirtina, kad dis
kusijos užsidarė, lik tada, kada

------- ------------ .. - „ .—  ---------------------------------- J-------------------------- -- ----------------- - ----- ... ■A'" "'l”-1!.!...... "..“"SSSR®
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE.1886 METAIS

sev v-1<<

ĮfJ* y Ą t x C Tą A -

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir Si.ooo. Moka ligoje pašalpos— 
$G.oo $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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NAUJIENOS
Daily fco “Naujienas

Dievo palaiminimo, — vie
na, atėjo į maliauskynę; an- 

ė ir apmelavo 
”, kiek tik išnešė

Dr. A. K. Rutkauskas, 
adv. A. A. Šlakis, I. Nausie-

išsižadėjo savo pirmesnių įsiti
kinimų ir ėmė skelbi lokius

išeina, kad jie būtinai turį sau-
mas tuoe’ų dalyku savo polcini-

‘ Lietuviu Dienraštis Amerikoje I 
Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
u įKasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday

RY THK

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

kaip minėjome, padėjo savo

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

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

Kitur ne Cihcagoje, metams $5.00
metų ........................... $3.00
mėnesiams..................... $1.75Trims

Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, melams ............... $6.00
Europoje, metams ............... $7.00

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

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, Ill
Rašytojų 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 begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai

I Redakcijos Straipsniai

Spekuliantų 
darbai. lojo čionai i kariuomenę

tinimui' to, kad tai jie taip 
moka blevyzgoti ir nesąmo
nes pliaukšti.
, ..„i . ..........     .n......................... ............ .. .......... ........ ... ............................ .............. ...............

Šlakienė ėjo pryšakyje tos 
ubagų procesijos.

Su ubagais, žinoma, ginčų 
niekas neveda, o juo 
su dvasios ubagais... 
minti jie, nes jų bus 
gaus karalystė”!

šlykščius dalykus, kad jais t m 
pasibjaurėt kiekvienas susipra 
les darbininkas. A

Pažvelgus tečiaus kiek ali

Apžvalga
KEIST1 KRITIKOS 
BUDAI.

esama

bujoti net kaikuriuose socialis
tų laikraščiuose', turi but pripa
žinta visai negeru ir nepagei
daujamu dalyku. 'Uos kritikos 
tikslas tai ne* bešališkai išlyri-

pasmerkt,
Dėlto,

labiau 
Palai- 
“dan-

linus
ramti, kad juose no visa kas 
“all right.” Viena, jisai sriko, 
kad imperialistinė lai yra tokia 
karė, kuri vedama del saujelės 
didžiųjų linansislų reikalų. V. 
K. gal ir rodosi 
bei K. Kautskis

ne

nuomone' nesutiktu. 
a 

laip-pal mano, kad
Kautskis

laip-pal mano, kad dabartinė 
Europos karė turi imperialistinį 
pobūdi, bet jisai tą jos pobūdi

ko apie juos kalbėli. Bet lur-

Panašios kritikos perlą ran
dame paskutiniame “Naujosios 
Gadynės” numeryje. Bašo te-

nimą”, kritikuodamas tarp

numerio sekamus K. Kautskio

Dabartiniu pasaulio politi
niu padėjimu negali būti ir 
kalbos apie tokį karą, apie'

malė) ne* jos tiksle', vedime*, o
visų-pirma jos priežastyse (kili
me). Kare kilo svarbiausia lo
dei, kad valstybes nenorėjo ar 
nemokėjo kitokiu budu išrišti ta

me).
nenorėjo ar

konfliktą (susirėmimą), kurį

mano ir apie linansislų 
rėje. Plačiau išdėslinėli

Gana bus nu

m (’gina 
Kautskis

labiausiai priesmgi tam, kad 
tautos savo teisių lygybę de- 
monslruotu šautuvais ir kaimo- 

A

lėmis. Jie1 reikalauja nusigink
lavimo, Irečiųjų teismų tarptau-
timums iH'susipralimams rišti ii 
prašalinimo visų priežasčių, 
kurios veda prie karės. Ir nie
kas lur-but nėra šita socialistu

koje prieš Kaulskj, iškreipia jo 
mintis, ir, kaip matėme, iškrei
pia tokiu budu, kad gali iššauk
ti skaitytojuose pasibjaurėjimą 
tuo socializmo teoretiku. Tai 
yra dvigubai nepadoru.

nd i iššuuk-

prašalinimo visų
Ir nie-

priešingumą ginkluotiems tan
ių susirėmimams išreiškęs laip 
nuosekliai, 
Kau Iškiš. 
kone1
Kautskis. Vadinasi, daryt jį 
kone darbininku “šaudvmosi C J

teoretiku" yra stačiai nepadoru.
Vienok V. K., arba kitas koks

ša u (tvinusi

mums, 
ne k a

Mes jam atsakysime:

prie jos ve 
kos prukli 
kalavimas

os kovos ir visko, ka 
šių dienų polili 
tas socialistu re i c

ir, dar nelošk

ir

sprendžia mos rolės. Dažniau
sia tėvynės gynimas todėl su
siveda prie* klausimo apie* atrė
mimą ginkluoto uŽDiioli mo.

prisema

ne

sos Kautskio nuomonės ne tik

socialistų poziciją karės klausi
me. Kautskio nuomonė yra

ra tas, norėdamas krilikuot Ka- ' 
ulskį, paduotų jo nuomone iš

f ražų, kurios jam išrodo leng
vesnės “sumušt.” Kautskis iau

socialu**
niu judėjime, kad galėtų i 
laid bent šitiek atidžios iš 
socialistiškų oponentų.

Atskiri sakiniai, 
straipsnio, be to, k 
but visai klaidumai

sakiniai.

skaitytojų, kurie' nežino, kokia
me' rvšvje iii1 buvo ištarti. Kad

New Yorke prisiekusieji 
posėdininkai išnešė nuospre
ndį pašaukt tieson ILS ang
lių kompanijų ir 71 asmenį. 
Prisiekusiųjų teismas atra
do, kad tos firmos ir tie žmo-

rili i ?
Kautskio pažiūrą į karę, o savo.

žinoma, negali pada- 
didžiuma “Naujosios

apskričio prokuroras, buvo 
labai kenksmingi žmonėms.C’

nas.

ra $22,000,000, gavo $60,000,- 
000. Trisdešimt astuoni m i 
lionai dolerių extra pelno!

Šitą pelną sudėjo minė
toms kompanijoms žmonės.

rėjo kęst šalti ir matyt, kaip 
nuo šalčio kenčia jų žmonos 
ir kūdikiai.

Žmonės tapo plėšiami, jie 
turėjo vargt, pasidėka ve
jant spekuliantų godumui.

žiurėjo į tai.
pasaKius, jeigu bent uaieię 
tokio nemalonumo butų pa
mėginę padaryt beturčiai 
žmonės turtingiems lobinin-
kams?
už geležinių krotų!

“Išdaviko ’ ’ 
nubaudimas.
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po nuteistas 5 metams į ka

fenberg.

je. Rašydamas laišką iš A- 
merikos savo motinai, jisai 
su panieka ir neapykanta

ir apie prezidentą VVilsoną.

amerikiečiai vokiečiu kilmės 
pakeltų maištą, jeigu Suv. 
Valstijos stotų i karę su Vo
kietija, kad Amerikos ka
riuomenė yra netikusi, ir
kad Wilson as busiąs greitai 
prašalintas iš kelio.

Kareivį Scharfenbergą 
teismas už tai pripažino kal
tu mėginime suteikt Vokie
tijai kariškų informacijų ir 
paniekinime Suv. Valstijų 
prezidento.

CJ ■ «-v <4- fu • f * r 1 1 ■< r I r O Ci W 1

kas nepagirs to kareivio už 
rašymą šitokio turinio laiš
ko. Jeigu jam Amerika ne-

steigimas su tuo kareiviu. Iš 
' negudraus laiško, adresuo
to motinai, daryt didelį kri- 
minalį nusidėjimą yra ir 
juokinga ir žiauru.

Kareivio laišką perėmė

ne tas Anglijos 
rūpestingumas, 
kareiviui Sol

I savo sena motina “suokalbi” 
i ant Amerikos laisvės ir nė

Dvasios ubagų 
procesija.

c

rankių, pasenusių diedų ir

ant pečių?
Jeigu matėte, tai žinote, 

kokį nejaukų įspūdį daro į
sveiką žmogų tokios 
procesijos. O jeigu 
niekad neteko matyt 
vos arba Alvito apielinkių 
iš vakaro prieš atlaidus, tai

jums 
Šidla-

“maliauskyne”.
I tą palaimintą vietą taip-

mė vaikščioti ubagų ei 
Tik jie truputi kitokie 
Šidlaviniai. Jie — n

kimo, o dvasios ubagai. Kriti7 o

k i a i s ra m s ty ties ji e m s n e re i -

Igsniu tai jie didesni ko 
liekos, kaip Šidlavos bekoja 
ir berankiai.

rimai į tą palaimintąją ma

yra sukoliečyto proto ir do 
ros žmonės. Tuo iu visa ke
HV/UV. U A.

kurie tolokai gyvename nuo 
maliauskynes, butume nieko

klumpių s u n e š i m ą, jeigu
...:......—” nebutu

Vo

Iš šito aprašymo mes ma-

dvasios ubagų subruzdimo
...i..........  .

sis užsimiršimas” gerbiamo-
i___  rn~

klinga Ciceros klebono “ne
kaltybė” taip sujudino mu
sų ubagus, jogei jie tikėda
miesi sulauksią tokiojau

ginsi prie' tinkamos ir 
mos progos “

netinka- 
jam.

vinių” vra nesunku.
C V

kams vieni

nemato nieko, atmeta.
“tikruoju internacionalizmu”, 

'kuris e’sas tame*, kad įvairiu ša- 
C A A
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mūsiškis Kautskio kri-
iš kurio

dar didesniam jo pažemininmi. 
Jisai sako: Maloti', ką tas žmo
gus pirma kalbėjo? O žiūrėki
te', ka jisai dabar kalba! 'Tuo

oponentas prie' visų save) blo
gumų, da ir nuosakiimo neturi.

savo oponentą. Jo nenuosaku- 
ina jisai ima aiškint oponento

palinkimu prie
bailumu,

mo pobūdžio išrokavimais.

argumentai

uos klausimų.

tuvių socialistų literatūroje uo-

“kairieji. tikrieji.

b*-iv iHb

Kautskis skelbtu
A

ne
internacio-

biu vra< •

ja m i tie

neprieinama tas šaltinis,
V. K. pasėmė Kautskio

Prie' šitokių aplinky- 
juo labiau nepageidau- 
“kritikos” me todai, ka
rtoja V. K. Jie' ne pro-

L \ i S 
uis.

imperialisli-
nalizmui 
mo, imp mus kursto. Te'orijos žuma-

1911 m.
nė-

“Die None Zcit
n.izmu šaudymą

jvairiu tautu darbininkai, kuo-
A A <

išvadžiojimuose augščiau paro-

juos

vynę; tikras internacionaliz
mas yra tos tei
sės visų tautų socialistams, jų 
tarpe ir kariaujančių su mano 
tėvyne šalių socialistams.”

nacionalizmas” esąs tame', 
kad franeuzai darbininkai 
šaudytu vokiečius darbinin-

franeuzus — dėlei. kapitalistų

Žodžiu, Kautskiui

sumalė jį į dulkes.

gggjg
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na internacionalizmu pripažini
mą kitos tautos darbininkams 
tokios-pat teisės, kaip ir savo 
tautos darbininkams. Na, o ar 
internacionalizmas nereiškia

joms. Internacionalizmas ap
sireiškia čionai nė kanuolių du- c

takuose1, o kariaujančių darbi
ninku atsinešime link vieni kitu.

A t

pažinimą savo ir kitoms tau
toms? žinoma, kad laip. Joks 
žmogus, bent kiek nusimanąs

mes pripazĮsiame visų lamų 
žmonėms lygias teises, visai nes

vieni kitus.

'.W WI rti ĮĮĮI MMiVi'i'i.

j 1 Įlotos l)y A inc rii'; t n l'rcss Association.

Intariami suokalby) prieš Suv 
Valstijas Vokietijos, Mcxikos ii 
Japonijos diplomatai: 1 — Ba
ronas von Schoen, buvęs vokie
čiu ambasadoriaus sekretorius.

Ba-

Alfred Zimmermann’as.

Kad

pažins

i žiūrėt j

tuščios fantazijos, tai pri

apie tai,

broliškus jausmus vieni kitiems.

1S1OS apsireiškimus
karia uja nčiose

gu kareiviai Kickvien 
joje skaitytų lik savo 
singa, lik savai tautai
tų teise sauelvi, o

C A <

pusę smerktų, kaipo

armi-

pripažin-

J5('t, \ . K., kada jam reikia, 
moka, be abejo, ir pats atskirti 
internacionalizmą nuo “šaudv-
inosi.

nuo saueiy- 
, nereikalau- 
i išsižadėti)ja, kad darbininkai išsižadėtų 

teisės ginti savo šalį, kuomet ji 
bus valdoma darbininkų klesos. 
Jisai ne tiktai teise suteiks darJisai ne' Iii 
bininkams 
tėvyne,” o

ginti socialistinę 
ir statys jiems tatai 
Jeigu ant šitos tėvy- 
kapitalistų vedamo
ji darbininkai ne-gi 

nosinėmis skepetaitėmis turės 
ją ginti! Jie gins ją šautuvais 
ir kanuolėmis. Vadinasi, jie 
šaudys j darbininkus, kurie bus 
užpuolančioje armijoje, o šie 
šaudys j juos. “Socialistinės tė
vynės” darbininkai gins ją šau
dymu, o vienok jie pildys tarp
tautinę pareigą arba naudosis

ir kanuolėmis.

o

tarptautine teise. Reiškia, tarp-

yra vienas dalykas, o šaudymas 
yra kitas dalykas.

kini, ar nėra ištiesų Kautskio 
straipsniuose' kokių-nors daly
kų, duodančių Aiokio-tokio pa
mato pasmerkt jį taip, kaip pa- 
smerkė jo kritikas. Straipsnio, 
iš kurio paimta pirmoji citata, 
deja, nebuvo po ranka. Rado
me' tiktai ta “Die1 Neue Zcit” nu- c

merj, iš kurio V. K. paduoda 
antrąją ištrauką — 1914 m. 2 d. 
spalių numerį. Ir ką jus ma
note? Dviejuose K. Kautskio 
straipsniuose’, kurie' tame nume
ryje' tilpo, sakinių, tokių, kokius 
cituoja V. K., visai nėra. -

fame' žurnalo numeryje ran
dasi vienas Kautskio straipsnis 
antgalviu “Die. Socialdeinokra- 
tie' i m Kriege” (Socialdemokra
tija karėje), bet mes jame ne

apie
minėtąjį “tikrąjį intcrnaciona-

našans nė antrame tenai išspau
sdintame Kautskio straipsnyje: 
“Die Internationale u nd der

pilietinė taika). Ką-gi tad ta
sai V. K. “citavimas” reiškia?

Su to rašytoje) papročiais cita
vimo klausime jau buvo nema
lonių istorijų. Nejaugi Čia bu-

si me* iš jo pusės pasiaiškinimo.

O kulkas pasirūpinsime 
rast ir ta c 
merį, iš I

su-
” na

Pažiūrėsime,

oro
UTATSYTAS iŠ fonnuloe- 
reccnto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

• psirclSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo ffčhmo pilvo ir yvr-

jt J khskaudėjimo, dusulio, polvot 
k r skaudėjimo, nūs lojimo aj^hto, 
j[ I ialiio galvoje, act., eet., Sutai

somas i&dirbėju labai pagatėjusio

PAIN-EXPELLERH3-
seno ir ištikimo draugo fceimy- 
DOS, naudojamo visanu pasau
lyje I* > pusę kimi iiu dio- 25c. 
Ui ) sonkutę \ hpjifioM-,
arba galite u#.s>sak>ti tiesiai ii
F. AI). RICHTER A CO.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

A
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uw;-

kšluoščiu jau šluosties 99 įna
miai ir nei vienas nieko nesakė, 
o tamstai, nežinia kodėl, jis ne-

.J a i iiii-

ras

li (UI z-

ošimo.
senųjų

mis mintimis, kuriosnetik girdžiu, bet ir matau.

aS net maniau, kad jis įsimylė-

(lo išrišti “klausima visų klau-

i
nesšiandienine Ukarės. brangintipergyveno.

vienodi
praleistos Kuosos valandos jau-

tas no-
Nųsibo-

ne, 
mus i savo sukuri.

j visas puses, norėdamas pražu
dyti jį savo milžiniškose bango
se. Bet jaunuolis (lė) būdamas

hejo ir įsismeige į mane'.
'Taip, aš matau ir kas tą 

dundėjimą ir ošimą padaro. Aš 
regiu tūkstantis išblyškusių ino-

venimas nevertas išėsto kiauši
nio. Esą geriausis dalykas eiti

mo.
Inai dalinosi savo mintimis, 
jausmais ir nuomonėmis. Daug
i vai riu-i vai riaušių klausimu bu- t L <• C

me1 laime, kada
kuomet atskirsime gerą nuo blo
go, pasiliuosuosime nuo prieta
rų ir kada numesime' nue) savo

veikti taip, kaip

verta išgirsti ir kitiems. Bet 
jaunimo vargus, jaunimo bėdas 
supranta geriausia pats jauni
mas. Kad tikrai suprasti žmo
gų, atjausti jį reikia pačiam

vi ausyse, 
žiuri, kael 
keliams

duslaus
i toli;

Pamačiaus kokia

ke. — Bet kaip tau su Rožyte?

- Na, ką, užklausiau, 
iki tebesenberniauji?

prakilnių minčių. Ir juo toliau, 
tuo tas skvrius darosi ivaires- v l
niu, gyvesniu. Tas aiškiai pa
rodo, kad jaunimas nori pats

Pėtnyčia, Kovo 9, 1917
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dęs vieno socialisto prakalbas,

ISSį; ■■
.

Jaunuomenes Skyrius
■ NUSKRIAUSTA MERGELĖ.

Bet nesuramina širdies

Nubaugino mergužėle

Damislvk, bernužėli.

Jos dora sumvnei, V w

DUNDĖJIMAS.

Aiitgalo, priminiau apie savo rei- 
kalą. Kaii> aš nusistebėjau, ka-

nuo mano

šoka!

paklausiau aš.
—Ne, — atsakė.
-Tai kodėl nenorit dalvvau-

dus.
nežinau.

M

r1

111 a-

kuriuos aš laip mylėdavau. Bet

I o dešinei nuo ma-

maniau,

inio pri|)
"A-a," pamaniau.

msto ūžimo.

I uciomis 
šampanu.

‘’Idai vinių-J

Bet, jums gal nu-

|au. Mano ranka ne- 
nuslumė stikliuką su

jausmas.

111; > lė sa\ o nelabam us.

Aš jo beveik nei neklausiau, 
riejos prie namu, atsisveikinau

gelbėti. Dabar 
jaučiuos daug kartų laiminges
nis. Tai štai ir mano pasaka.

nau namo, nė

kiu ant kapų, kame jau senai 
jų tėvai. Motinos ir mo- 

palikusios vienos, na rsiai
avi-

Šarūnas.

JAUNIMO DIRVONAI.

N a u iiena.

klausimai, vargina vie- 
bėdos. Suprantamas 

daiktas, supratime kai-kurių

karščio

miršta. Tai

jaus-
nuims, o anie tuksiančiai ?

pasakyti tą paskų 
pasidrąsinęs tariau:

—Tai bus tau nuobodi, 
"bandė išsikalbinėti.

— Na, nieke) nežiurę!
J.

Todėl,

tik

»......

duris, o kartu su manim ir ans

namų link

na musų rištb milipnai nemato-’J 
mų ryšių su kitais žmonėmis. 
Noroms-nenoroms mes turime’

Janu. Sk. Tuo I

įvairesnis. To negana, 
mui ir moksleiviams

artimesnius rvšius.

ji karta ištars mums ačiū... 
šorime manyti, kad janni-

prie musu.

PROTESTAS.

(iyvenimą pergyventi 
ika pereiti. Prisieina

ne 
susi

durti su įvairios rūšies žmonė-
*- C

mis. Vieni jų geri žmonės, 
kiti nei šio nei lo, treti viduti
niški, nuo čia jau pradeda 
eiti blogyn. Pasilaiko žmonių 
su labai didelėmis ambicijomis.

yra daug ambicijos, bet mažai 
amunicijos.

nors
nešk lauk..
kūne, nedrįsk jiems duoti su-

uos, nežiūrint lo, ar ten yra gru

me.

augščiau savo ausų neužsimoka 
--- visvien iš lo niekas neišeis.

Girdi, kaip lai
Igtięs: rašiau, rašiau ir 
ivo gera L o dabar mano

■ «

Tokis nusiskundimas mums

įnamį sako:

.tPJlTW. cunuKi

apsirūpiname del jųsų pa
sirinkimo puikiausio san
dėlio minkštu ir kietu o •
skrybėlių, vėliausių stailių 
ir spalvų. Priimniausių 
skoniui teisingai besipuo- 
šiantiems. Kiekvena šių

rime del jųsų, yra laimė

$2, $2.50, $3

Bet tas 
elidelis. 
jaunieji geriau 
nuosius, nes juos riša

skirtumas nėra labai 
žasties dele i 
supranta jau- 

vienodi

džiai skiriasi nuo darbų. Tur
būt, jie bijosi šalto vandens...

Girdi, jų visas

šai, jaunimas jau tuo pačiu at
sisakė būti žemesniu už žolę ir 
tvlesniu už vanek'iu.

v i

Buvę) ir kita jaunime) elalis,

savo laikraščius, Bet 
“su- 
neis-

tai nuošalumas.

t i

ksleiviai

prie- 
Mo- 
taip 

sakant, atskirtu gyvenimu.
Jie mažai tesiinteresavo visuo
menės reikalais. Iš kitos pu
sės, visuomenė ir-gi nelabai in
teresavus jais. Ką sėjo, tą ir

į Pjovė.

prie savo

Ne musų dalykas jąs ginti. 
Mums rodos, kad jos pačios pa
sistengs tinkamai 
tuos užme timus.

JAUNYSTĖ

K. A.

Jau-

linksmi, smagus, pilni energijos, 
pilni įvairių svajonių; musų 
mintįs yra labai prakilnios; pro
tiškos ir fiziškos jiegos labai

Jums mOotw bus pa= 
inatyii pavasarinių 
stailių puikius naujus 
siutus dėl vaikinų 
Bach Bros, kokybės

Labai nepaprastos vertės ir labai pagei
daujamos spalvos ir audimai. Jus turite 
savo pasirinkimą 1, 2 arba 3 knypkiais mo
delius, iš viršaus prisiūtais kišeniais, įvai
rius rankogalius ir kitas smulkmenas.

Su diržais užpakalyj.
Kiekvienas jaunas vyras ii* kiekvienas 

jaunos dvasios vyras gali turėti vieną tų 
su diržais užpakalyj įvairumų savo garda- 

. roboje šiame sezone — Jie yra labjausiai 
mvlimi Siutai

Ilgai dėvimi vaikų siutai
Viena ir dvi poros kelnių.

Vaikų siutai su viena arba dviem po
rom knickerbocker kelnių: audimai, kurie c- /

lios, tamsios maišytos ir mėlynos sergės; vi
su mieru iki 17 metu * v

$4,00, $5.00, $6.00

yra patyręs pardavėjas aprėdalų ir čevery-

Ateikite pasimatyti su juo ir jam bus 
labai malonu jums patarnauti.

Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų ir Čeverykų Namas.

BACH BROS.
Namas Hart Schaffner’io ir Marx Puikių Aprėdalų

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

mos į musų likimą, verkia ir 
pati gamta, pažiurėjus į mil
mis.

Mos žinome, jog musų busi
mo gvvenimo gerovė slepiasi

Eikime toliau. įsivaizdinki- *
me mes sau musu busima rv- c %. *•
tojų; pažiūrėkime' į musų busi
ma gyvenimą plačiau negu mes 
šiądien i ii žiūrime'. Ką mes

jaimystės dienose, bet ar visi 
mes žinomi*, kaip ją surasti? Mes matome, jog musų busi-

nusikratys geležinius retežius 
nuo savęs, kurie jį šiandie no 
svietiškai varžo. Tada jis įtem- 
pia visas savo jiegas iki augš- 
čiausiam laipsniui, kovoja su vi
sa energija ir, galutinai, kova 
tampa laimėta. Tada jaunuo-

vemma šita: c

savimi išsiriša.
Mes žinomi'.

s

atsiduoda
i prieta-

rams.

Dabar mums aišku gerovė.

limo keliu: lankant įvairias mc

kiškos laikraščius ir knygas. 
Kad atsiekus laimę, mes netu-

prie laimes,

ti laimę, mums neatbūtinai rei
kia stoti kovem su baisiu prila
šu gyvenime) aplinkybėmis.

mes sau jau-

*

mo bangas, nusikrato nuo savęs 
geležinius pančius, nusišypso

ma. čionai jį pasitinka laimę- 
gerove, paduoda jinai jam savo

ležiniais retežiais katargoj, ka 
Įėjimuose. Jie ir tenai būdami 
kovoja už savo ir musų laisvę; 
jie šaukia musų pagalbos grau- 
di nga i s balsais — bet, deja mes 
ne visi tai atjaučiame. Ne 
nas jų liko užsmaugtu tironiška

i stebuklų naktis! PIRMAS IJIT. SOC. MASKINIS BALIUS STEBUKLU NAKTIS

Subatoje, Kovos-March 17, 1917
PULASKI HALL, 1715 So. Ashland Avenue, 

Inžanga: perkant tikietus išanksto — 25c., prie durių — po 35 c.
Chicago, III.

Pradžia 7:30 v. v.

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

Revoliucioniškiaųsiai užsimaskavę gaus puikiausias dovanas.
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svarui

nu

viršūnėmis

^OSYBtJJnn

žmones

ILGeJIMOS LAIMĖS

Rudiniai

musu

PRANEŠIMAS

Chicago, III

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

nusiminei

Turgaus Žinios

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS

7.90
6.50

3.00
4.00

19—20
18—22
15—19

13%
12 %

47.50 
-16.00 
15.00 
14.00
10.50
15.00
14.50 
-8.50

11.00

13.75
12.00
12.50

9.33 
8:15 
7.95

kaul 
No.l

9.15 
•9.00 
8.10 
7.00

tu laisves 
mkštukas 
dainorius

Viščiukai 
An lįs ...

15.00- 
14.00- 
13.00-
8.50-

13.50-
9.00-

7.50

10.00-
. 8.50—9.50

8.50— 9.50

Brick...........
Paukščiai, eryvi

Kalakutai (s

Kelnčs nuo $1.50 iki 
ns siutai nuo

Sviestas:—
Extra Creamery 
Extra First .... 
First ....................

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

Oleomargari nas:— 
Stalui ........... .

Kepimui ...........
Kiaušiniai-

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

' firai..............

Prastosios rųšies

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

prie CM-< 
j io jos *l-< 
nuo laiku

kuriuomi 
prisiirti 

įlankos,

Kiaules:
Sunkios (250-400
Vidut. 200-7-250 
Lengvesnes . ...
Paršai, geri ....

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St.,

tik išėjai iš gyvenimo vaikystė 
užvėjos, į atvirę gyvenimo vau 
denyną. Plotis ir giluma nu

No.2 No.3
.17% .11%

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.

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00
.. 2.25—2.50 
.... 125—2.65

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 j kiekvieną priešų užmetimą mokės atšauti 
rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai tu
rės bematant savo burną užčiaupti.

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

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

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

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

Draugijos ir Organizmu Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

Paprastieji firsts 
Maišyti ...............
Checks ...............
Purviniikai .........

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

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.

icrai isiKarsctavai. 1 a v
vyliu jaučias Laimutės a
jos ('rauges, pajutai mei

Paukščiai, Išdarinėti:
Kalakutui (svarui) 
Vištos ...,......... .. ..
Antįs ..............
Žąsjs

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BKCTOB BUILDINB
H W. M**r*« BL, 1«

Chic**o, HL
PbMMB Centrai te nu

nutašyto ir nudailinto irklo, bet 
šipantį lent 
damosi galt 
laimingos 
džiaugsiu u

famsieji .............................

Gyvulių turgus

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loo Bala Ir 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergai* far 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

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

paprasčiausia, | 
kiekvienam su- I 
prantama kalba + 
išdėstoma sočia- * 

lizmo mokslas, J 
kiekvienas mąs- J 
tąs darbininkas ■ 
sutiks didžiausiu | 
pasigėrėjimu. J

is kita kart mane 
nebauginsiu. Iii 

ražaus, ilgėkis bej 
nepašauks motule

I tą žemelę gultų”...
J. Andriukas.

mei les...
Kartais ilgies 

kios kaip kad a: 
rili muzikantas

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

... 10.20 
9.00—9.30 
.. —9.10 
... —8.30 
5.75—6.00

nuo pra
ėjusio nedėldiemo įvedė nau
jus kursus — abelnos istorijos 
ir Lietuvos istorijos. Nedėlioj, 
kovo 11 d. iš abelnos istorijos 
skaitys lekcija apie egiptiečius 
K. šeštokas ir iš Lietuvos isto
rijos V. Maukus 

(leistina

sv.) 14.60—15.00
... 14.70—14.95
... 14.50—14.90
... 11.00—13.50

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminiu! daikn 
tus arba aprėdai us. Diplomą* 
kiekvienam, kurs IŠsimokfaMų 
Valandos dieną arba vakarai* 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname j ui ilut visokiu* 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGER 

2336 W. Madison g. Western 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

2.50—3.25
7.00—8.50
5.00—6.00

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Iii

Aprašyti visų 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 kokių pasakų ir tuo tarpu nejučioms 
susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tik
slais ir uždaviniais.

įmanomus ap 
medžio. Paukštukai 

giedoti savo pasakoji

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant u įsa

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

Nauji, daryti Matavi nuo $15 fltl 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu panmft-. 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabatr 
$5 ir augščiau 
$4.50. Vaikic 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir 
karais.

riais.
The Chicago Clearing House prf<H 

žiūros užmanymas tapo įvestas 
pirm dešimt metų, ir nuo to laika 
nei viena Clearing House bank* 

nesubankrut i jo., Reikalui esantį 
Clearing House bankus ateina via** 
na kitai su pagelba.

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

Ji taipgi yra po valstijos prieŽiu- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas meto išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje Rankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

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

šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenldi-

3.50— 6.00
2.00—2.25
2.50— 4.00
1.25—1.50
2.00—4.00

Salotos, gal v., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų 
Žak pipirai, pintine 
Ridikėliai, tuz. ri; 
Špinatai, statinė 
Tomė t ės, pintinė 
Grieščiai, statinė

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46- 
Apelsinai, dėžės 
Citrinai, dėže .. 
Ananasai, gurbas 
žemuogės, kvorta

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

MILTAI
Vasarių kviečių—

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

us, riogso 
nukirstomis 

pripildytas la-
Lietuvos žie-

jausmai.
Jis privertė tave kasinėti, var- 

telioti ir jieškoti po kiekvienu 
gyveninio akmenėliu budo, kaip

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

Bulves, bušelis...........
Saldžiosios, gurbas

Daržovės:—
Barščiai, statinė 

Kopusiai, did. gurb. 
Morkos, statinė . . 
Kalafiorai, dėže .. 
Salierai, pintinė . .

Fanuos Fanuos
Pirk farm,') didžiausioje Amerikos 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurių 
mes apgyvendinom su 380 lietuvių 
farmerių, turinčių pirmeiviškas Ūki
škas Draugystes, parapijų ir lietuvį 
kunigų. Kolonija randasi geriausioj 
ir lietuviams apsigyventi tinkamiau
sioj vieloj Amerikoj. Musų mieste-— 
Scottville, Mich.—geriausi farmeriš- 
ki turgus sūriais, sviesiu ir tt. Produ 
ktų kenavimo fabrikai, javams malti 
malūnai ir visos vigados. Laukai ly
gus, yra daug upelių, ežerų, gelžke- 
lių, mokyklų ir žvyravotų kelių. Vau 
duo t> ras, oras sveikas; žeme su mo
liu, su juodžemiu ir molis su juodže
miu maišyta.—derlingiausios rųšies, 
tinkama visokiems javams, daržo
vėms, sodams, pievoms ir ganyklom. 
Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, ma
tydami, kad lietuviai jų užvaldys, 
pradėjo kraiislvlies kitur. Mes lo tik 
ir laukėm, kad jie paliktų savo pui
kias ukes mums, kurias galėsime ap
gyvendinti lietuviais. Mes iš anglų 
suomėm koletų šimtų geriausių far- 
mų—mažų ir didelių—«u budinkais, 
sodais, ariamais laukais ir nedrbta 
žeme. Parduodam farmas, gyvulius, 
ūkės mašinas. Viską duodame ant le
ngvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus 
batikoj, nepirk mieste namo; mies
to gyventojams artinas didelis pavo
jus— sumišimas, bedarbe ir badas. 
Skubinkis pirk farnių miisų koloni- i 
joj: kol darbai eina, tol fanuos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tadir farmos pa
brangs. Pirk farnių šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
I'armeriains nereiks eit į karę. Juo 
maistas brangsta, tuo farincriams ge 
riau pralobt. Naudokis laime, kol ne
vėlu. Rašyk tuoj, įdėk už Ic štampų 
ir gausi tarnui katalogų ir lietuvių 
volonijos žemlapį. Adresuok taip:

ANTON KIEDIS and CO., 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Michigan.

J 14—14% 
14i/2_15% 

15—16%

taujančią rūtų darželį; apie iš 
naikintas samanotas bakūžėle.1 
ir galingas senovės pilis...

Anapus ežero, - toli, toli 
matosi liūdnas 
šaudytas šrapneli 
dzin stuobriai su

Rankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykj j metus, Clearing Hous« 
revizoriai nuodugniai ištiria sava 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. VD 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
dai, morlgagei ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygū* 
ištirtos. 'Piktai tikra apsaugos vers 
te gali but knygose parodyta. Abejo* 
tina tvarka arba atsargumas, yr* 
nedalcidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo Clearing House teisių, ta* 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Piktai tvirčiausios ir saugiausio*

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

NAUJIENOS”
Chicago, Ill

Valgomieji produktai.
CHICAGO, kovo 8, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdainu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos tureli. $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 | t 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va
landas.

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

LOCAL LOAN

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

, Specialisto MtoterHkw, VyrlAki, Vaiki 
ir vies chronUkv Ilsi.

Valandoe! 10—11 ryto, 4—M po pietų. T—1 y*. 
<*re. Nedaliomis 10—1 po platų.

3354 S. Halsted St. utį 34 St. Chicago

ge. Kas valandų (ta 
aiškiau. Pradeda 
pabusti iš slaptim

Veršiena:—
50—60 svarų, 
60—80 svarų 
90—100 svarų 
140—145 sv.;

Jautiena
Ribs ,svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

Kiauliena, už

nes ta die 
l-mos kuo 

pos perstatymas “žtnogžu 
džiai”. Susirinkimas lapo Į)er 
keltas ant kovo 18 d., 2 vai, n(

CHICAGO, kovo 8. Gyvulių atga
benta šiaip: galvijų ca. 3.500; aviu 
— 13,000; veršių— 3,000; kiaulių — 
24,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 11.00—12.50 
Kiek menkesni ........... 9.00—10.00
Mituliai ......................... 10.50—11.65
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.00
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.00 
Karvės, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ............................. 6.75—10.50

reikės laimingai pasilaikyti an 
tų siūbuojančių, verdančiu bau 
gų paviršiaus. I 
kad likimas tau

dimai tai sielos 
kurie ilgesio saulė: 
sojasi, blizga, džii 
boja. Bet atvėsus, dažnai nu 
puola gailesio lietumi.

Ilgiesi daugiau, negu galės

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

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

Kaina 15c.

zmgeidaujanų: 
pradėtu nuo pat pradžios lan 
kylis ant lekcijų. Tai bus sa 
vitarpinis studijavimus.

Susirinkimų vieta, kaip ir se 
niau Mark White Square parke 
lio svetainė, 30 ir Halsted gtv

“Drūtomis rankomis gali spu- 
stereti ir mano menkutės seno 
1ČS kūnelis sulūžėtu, bet nei tau v
nei man iš to nebūtų gero.

Paleisk mane, o aš tau pana- 
'sukosiu apie ve 
yra tavo sieloj. Pakalbėsiu a- 
pie tai, kas tavo sieloj budi ir 
budės, kol tavo akis skaudins 
karšti saulės sĮiinduti 
šaltas veja lis raudonys 
vins tavo veidus li
tavęs matutė žemeli 
RtlltŲ.”

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

moji jausmų kova. .Jaunučių ir 
|)fadėjusių žydeli, bujoti, niegs- 
ties, daugiiities didėti. Supratai 
pirmąjį didi pikti ant likimo už 
neaprupinimą tavęs. Pirmas 
pavydas laimingrsniems sužibo, 
kaip žaibas, ta\ vjc, ir susikrim-

11.90
9.00

11.00 ____
13^0-^14.75

JAVAI1
Komai ......................... 1.03—1.09%
Kviečiai ......................... 1.86—1.95%
Rugiai .................................... 1.48—1.55
Miežiai ............................. 1.10—1.31
Avižos .................................. 60%—62

ŠIENAS

Motiejukų, geriausias 16.50
Motiejukų No. 1
Motiejukų No 2,

Mot. N ..............
Kulti
Dobilų, sulig rųŠics .
Prerijų, sulig rųšies
Packing ......................

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

pulsas ir susilies musų 
visų IJeluvos sunu 

C c

garsan: “Iškrito palai- 
meilės krislas!”

.L Vargdienis.

artimą ir gema sieloje viltis, 
nuraminanti svajonė, kad pra
nyks visi Lietuvos vargai, pra
nyks tos sunkios kančios, ir 
musų ilgėsis sulauks los lai
mingos valandos, kada apleisi
me šį svetimą kraštą, toli nuo 
gimtinės šalies esantį, ir kėliau-

NAUJIENOS, Chicago, III

Lietinių Socialistų Jaunuo 
m ('nes Lygos l-mos kuopos mė 
nosinis susirinkimas 
kovo 11 d

leisiu.”
Paukštytis pa tikri no jį ir g; 

vo liuosybę. Užlėkė ant siubm 
jaučio karklo 
želusio 
pradek

jausmai stojas 
Seniau buvo ji 
silpnutės atžah

Kartu su tuo

baltu ploščiumi. Bangos susto
jo ant ežerų, putos parbėgda- 
mos krašte, pavirto ledam..

Liūdna išvaizda šio ('ži ro 
bangų, kietas ledas stabdo jųjų 
liūliavimą. tiesdamos palei 
smiltingą krantą, lyg mėlynai 
spalvuotą tiltą. Bet bangos, vis 
priešinas ledui, atmesdamos jį į 
krantą. Ledų čerškėjimas, 
bangų liūliavimas, budina num 
jausmus ir vėl miiilįs skverbia-

JOSEPH C. WOLON
• LIKTU V JH ADVOIATAA
M Ruimą. *02-904 National Llf* B1*|.
■ 29 Ho. Bt , China**, XB.
Q T«). (hr.b.1 6R90«*»l. Atdara: Ulwr*
M ninko, katvargo Ir aubatoa vakarais
* <5 ihi H va). vaKara, po rromeri* i
Q MILWAUKKB AVI, BL
A Ta). Buaabaldt V!.

riu.
Išlėto, išlengvo ilgiesi. Lyg 

vortinklis jis apsupa tavo širdį 
ir siekia prie tolimos sienos, 
lubų prisikabinti, prilipti.

Ilgėsis pradžia nerinias-

(i’ais... (p 
paukšt('liiį čirškėjimas, didžiu
lių sparnuočių klegėjimas jame 
aptilo. Nėra los gamtiškos 
grožės, kuri buvo brangioj tė
vynėj keli melai atgal... Miš
kas ramus, tartum vėl laukia 
užginiau t tos pačios grožės, ku
ri kadaise viešpatavo lygiuose 

iščiuose...
kas keičiasi. Keičias 

dienos dalvs, keičias melu 
kai, keičios žemė ir dangų.;, 
čias ir žmonės, gyvenau 
šio skrituolio apverktos 
lės, keičias ir miškelio 

nukrenta lapai rudenįtaip, Kaip maži vaikai po UĮ)eų 
vartalioja akmenėlius, jieškoda- 
mi vėžių. Tavo ilgėsis yra neiš- 
budinamas miegas arba Kaipre- 
lio laukimas sugrįžtant Kazytės

mažas ir sustiręs nuo 
Jis buvo kletkoj, kurią 
Baltrukas.

Baltruką traukė, 
kviete nesuprantama cs; 
į laukus. To šauksmo Kiaušy 
damas, jis išėjo j pagirį ir į d 
žiemos šalčiu suvaržytą, bet pa 
lengvel atsileidžiančią giraite 
Tenai, belapiam karki vi 
jo bešokinūjantį šį mažą 
telį. Po trumpo gainiojimo 
paukštukas ilsėjosi jo rankose.

“Prižadėk, kad tavo pasako 
iimas bus teisingas, tai tave oa

Jaro ranka; tas pats likimas lau
žia ir tuos, kurie da gyvi yra, 
ps pats likimas laukia ir mumis 
|eigu mes pasiduosime musų ti-

f Gttodotinas jaunime ~ žiede 
įįftOnijos! Šiandie mes pergy- 
Hėnanie kritiškiausę valandą. 
Europos, jaunuoliai žūna kares 
liepsnose, lieja savo nekaltą kar
štu kraują savo tironų naudai, 
apsiniaukė dangus ir ant musu 
padanges. Milžinas-perkunas 
taukia tinkamiausios progos, 
kad trenkus į musų eiles ir pas
kandinus visas musų prakilnias 
mintis, musu nuveiktus darbas 
raidose pat kares liepsnosi1, ko
kios šiandie siaučia Europoj.
| Todėl gerbiamieji ir gerbia
mosios dirbkime visi iš vieno 
koliai laikas, išnaudokime 
Kuosas aukso valandas apsišvie
timui, vienykime mes savo jie- 
gas šioj svarbioj valandoj, steng- 
kimes suprasti, dclko mes gyve
name ir kas tas gyvenimas yra; 
mokinki mes mes juo m (gyvi'ui- 
mu) pasinaudoti, pa rodyki nu1 
musų tironams savo vienybę; lai 
jie pamato, kad šiandie darbi
ninkų minia yra nepergalima. 
Todėl i darba, draugai ir drau-
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Didelis Išpardavimasvisuomenes

Laiškai iš Lietuvos Ketverge, Petnyčioje ir
Subatoje

Į Geriausios kokybės mėsa
mažiau pinigų

4737 S. Ashland AvenueIšmokėta
men

Nuosavybes1111

<■>+**4BH'4^****4B*4»*

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos

Chicago, Ill

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KABI 
NIŲ METINĖ ATSKAITA

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity BWg.
Tel. Central 4411

Baimins Govels 2319 S Oakley Ave
Balezunas Polly 3900 Glodis ave 
Baltruniene Marianna 1018 S Union

West 16 str
4554 So Bockwell st 

B Tarszelski 4150 So.

John 
Laxlin,

33*7 S Morgan sti 
wim S Halsted 

S Street

siu in 
draugijos 
musu

Pergyventi karės 
įspūdžiai. Chinija nori paskolinti iš Co 

n linen tai ir Commercial Natio 
nal Bank $25,000,000.

McAllister mokyklos 
POKYLIS.

nuo / vai. ligi u vai. vaka 
Mokslas visiems dykai, v

Jonas Šileika

avenue.
Baltuschnik Joseph 2342 Leavitt SI. 
Banewitz Mariana 3252 S Halstcd 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Benedikovitz Wladyslaw 135 — Ro

seland {

je apielinkejc, kur jie lik negy
ventų išėję iš mokyklos, kiek
vienam mieste, kiekvienoje val
stijoje yra grupa žmonių, kuri 
darbuosis delei žmonijos labo. 
Su lokiais žmonėmis p. Ilorn- 
baker linkėjo savo auklėtiniams 
susiartinti, susipažinti ir sujun
gimai dirbti delei

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundų 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicago j gyvenantiems žmo
nėms. žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

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

Mare Jurgelionienė.

mokyties galiu 
Holden School 
Loomis gatvių.

pasak pa- 
viešbučio 

kambaryj, kailio kalinę. Tė
čiai! jis sako, kad lai netiesa.

Marshfield avenue
Raczunas Rosa 1534 Haddon ave 
Ruik Janies P 1617 West 35 St 
Satatis August 4557 Winforth ave 
Skandvilas Vladislav 4605 S Paulina 
Smilgicvicz C-o J. Molis, 2350 Lea

vitt Street
Sowa Frank 2239 South Oakley ave 
Stancikas Vincentas 4549 South Her-

Patsai uallipolio pusiausaiis 
kur talkininku kareiviai būvi 
išsodinti, yra didelė lyguma 
Čia susyk buvo apsikasę turkai 
Juos tai ir nusitarė talkininku 
visupirmu išvyti.

Daugiau šimto kariškųjų tai 
kininkų laivu pasidalinę pei 
pus pradėjo bombarduoti Gal 
lipolį iš dviejų pusių, kryžmais 
Griaudė susyk keletas šimtu ka

Nors McAllister vakarinė nio
bei norintiems 
i patarti eiti į 
ant 31-mos ir 

panedėliais ir 
lik d'u kartu į savai-

Bcrnoias J An 2 
BeAdik Georgę, 
Bitdwt Frank 610
Blunias Edwai’(Ų3212 Auburn Ave 
Bocziunas h 172 Slate street 
Brencius Tony 268 East 115 Street 
Brinevicz Vincas 3252 S Halsted 
Burba Anna ?
Butatos Juliau 1208 Chicago Ave 
Cashs Geovicus 2425 West 45 Place 
Carabo Williams 1210 Hasting Str 
Conrad Wm. 921 West 33 Street 
Czebatas Dorn 938 West 33 street 
Dangiala Stanislav 670 W 18 St 
Daralins William 3418 Kensington a 
Dereszkewicz Alex 724 Eda Str 
Dromsutovicz Boleslaw 3212 S Bal

nas, J. rsorvaisas, 1. svorhs, Ki. 
Buozius, Jos. skutas, S. Smar- 
dak, Ed. Čepulis, P. Jonaitis, A. 
Astrauskas.

Globėjai (Trustees) susiren
ka kapinių ofise pirmų šventa
dienį kiekvieno mėnesio, o abcl- 
nai susirinkimai yra kviečiami

Papasakojimai apie Europos k a 
rę žmogaus, dalyvavusio to 
je karėje.

tai, kas išlik rujų dabar tebesi 
daro Europos karės frontuose 
Tuo labiau blankus bus šitie v
bus rašyti lik iš žodžiu, tik B * c
vaizdeliai da ir todėl, kad jii 
papasakojimų.. Vieno taip tur
tingi, taip nepaprasti tie papa
sakojimai, kad galima tikėlius.

jimo 19 valandų. Turk 
taikė. Pasitraukė atgal, 
ėmė po to kalnus kone 
siena besileidžiančius žemyn

Čia tai jų nebegalėjo pasi

kariaujantieji. Patsai Gailipo- 
li pusiausaiis buvo tiesiog nu
sėtas šovinių skeveldromis. 
Žemė raustė išrausta. Iš apgy
ventų vietų ženklo nebeliko.

Štai miestas Luinuos. Prieš 
karę tai buvo pusėtinas uiiestu- 
lis. Priskaitė jis hunu 3G,000

Estas — namo kerte, kazmko- 
kiu stebuklingu budu užsiliku- 
sieji, pakilus kiek augščiau nuo 
žemes, nesulyginta su ja.

Tik vienų-viena į 
ma užtiko jie tuose 
se. Tai buvo katinas. Gyvas 
katinas! Vienintelis gyvas su- 

vienintėlis atstovas 
ižaus ir veiklaus mie-

Rusijos konsulate, 10 La Salle St., 
Room 718 randasi sekantiems lie
tuviams laiškai:
Antanui Orlauskui, 
Jonui Jasikevicč, 
Mikalojui Urbanovicz, 
Markeviez, 
Kasparaitis 73 
Kasparoviez A 94, 
Mickeviezius A 122 
Mateliui J 717 
Urbanovič 527.
t Rusijos Konsulate randasi dar laiš
kas, rašytas P. Katauskui ir Augus
tinui Norkui, kurie kadaise gyveno 
adresu 4410 S Wood St., Chicago. 
Rašo laiškų Barbora Kalauskienč iš 
Pel rogrado.

Katauskas ir Norkus teiksis pasi
imti laiškų.

Lukascvich Adolf 2812 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue
Lukas Joseph 1904 Canalporl ave 

Macis Joseph 1971 Canalporl Ave 
Mackievicz Marijona 957 West 19 si 
Mareinkicvicz Joseph 1625 West 18 s 
Marla Franz 2510:Kesl 45 Place 
Mačiulis Jonas 8842 Houston Street,

S. Chicago.

Ryan, 16 niteu, . 6232 
nu troško nuo guzo.

Stasiui is Wilhelm 1316 Honore sir 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, Ill. 
Sarwinski Martin 85 — 13 Str.,

North Chicago.
Satatis A 4600 S Paulina 
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 5 Ave 
Strolok C 731 
Szievas Jonas 
Tahnund (ko 

Wood str '
Tamijevski Bonifac 3144 Auburn av 
'I'ilindis Peter 10555 Curtis ave 
Unguiaitis Anna 6700 S Bockwell st 
Urbonas Juozapas 102 Mill street 
Urwaikis Ignacas 2334 S Oakley av 
Uzubalis Joseph 2200 Jackson Blvd 
Vailekaitis 5001 Marshfield avenue 
Waidzunas Jonas 3121 West 37 Place 
Zaborius J 4535 So Honore sir 
Zcnberis Jonas 4502 So Paulina sir 
Zipryte Stanislava 670 W 18 Street 
Zak Andro 3222 So Morgan str 
Zibarbos P 4570 Hermitage Ave 
Žilinskas 'Ladens 718 West 18 St 
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave 
Žukas Franz 212 West 47 Str 
Zvmanlis John 112 West 31 Str

Policija sako, kad Jos. Schwa- 
rtzo namuose radusi pinigams 
dirbti mašinėlę.

jog “Naujenų” skaitytojai ras 
juose daug tokio, ko dar negir
dėjo, ko neįsivaizdino, nežiūrint 
i tai, kad iii* tie vaizdeliai, bus

Krūvos akmenų ir šoviniu t c
veldrų ir šoviniais išrausti 
šiai betiki

Kazimieras Gugis
A D V OKAT A S

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

is tuščia, vis 
kas apmirę. Gyvo daikto ne 
matvti. Net paukščiai neskrai

Iš Dardaneliu kampanijos.
Suprantama,, [negalima nė 

svajoti aprašyti visa Dardaneliu 
kampanija. Čia galima paduo
ti tik keletu vaizdelių iš jos. Ir 
tik tiek.

Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Matzus Ignac 2358 S Saclew Ave 
Mazilis Fransiszkus 2334 S Oakley a 
Mazremaite Domicėlė 4508 Chicgo 111 
Mažumas Ludvikas 8821 Justin ave 
Merkin Joseph 203 S Hermitage a v 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria st 
Milickis Anton 3252 — 54 S Halsted 
Misewicz Jusliu 1728 S Halsted st 
Mizutowicz Walter 948 West 35 Pl 
Micevicz Vincent 1122 S Halstcd 
Molis Juozapas 2350 S. Leavitt SI 
Nausakailis Antanas 1721 S Halsted 
Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Norgalas W 3455 Auburn Ave 
Norkiene Agata 1523 S Wood str 
Oldenevicz Vladas 368 Kensington a 
Paksztis Vincente 4518 Wood Str 
Patuks Emilija 8436 Vincennes ave 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Pamcdintas Alexander 3344 Auburn 
Paspirgelis I'rank 929 West 35 place 
Paspirgelis Frank 923 — 35 Place 
Petraitis Anion 927 West 20 Street 
Petrowsįi .Talius Melrose Park, III. 
Petrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted st 
Pudzimelis Magda 628 West Barber s 
Pūkelis Anton 4515 So Wood street 
Putris Kasper 2013 Canalporl Ave 
Raczovski sieve 4620

Elzbergas Vladas 5259 S Halsted st 
Filipaizly Ignac 2136 W 23 Place 
Fomuska Helena 4547 Wentworth a 
Galdikai Aleksai 368 Kensington av 
Gautszis K 745 Milwaukee ave 
(ieezias Johann Jushm av. S Chicago 
Girzot Feliks 4535 S Marshfield ave 
Gordon F 1416 S. Trumbull ave 
Girdzijauskas Izidor 3252 S Halstcd 
Gavenis Seim 1122 S Halstcd 
Gotautas Antonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s 
Grikienis Tony 724 West 18 St 
Gusauskis M 4628 S. Wood str 
Jakubailis Joseph 4554 Painia str 
Jalczewska Paulina 195 Casalport av 
Jazdowski Stanislaw 842 West 33 St 
Jerusevicz Kazimieras 714 West 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Jonulis John 3344 Auburn ave 
Jozupaitis F A 3601 S. Halsted 
Judzentatis Maria 7618 S. Fifth ave 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Wabash Avenue.
Kaslauskis Joseph 3257 Emerald av 
Kazlauski Michael 1723 West 47 st 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Ka’sparait Michel 4012 Maplewood a 
Kenusaitis 
Končius K 
Kontrimas 
Kosminski 
Koszulanis

field Avenue 
Kosulis eorge 3246 S Halsted st 
Kraginski K 450 S Wood Street 
Kroycr Aleksander .3249 Pierce ave 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Kuturis N 1000 S' CanaL str 
Kunpik Anna 4548 S Wentworth av 
Laskauskas Anton 3219 S Morgan, G

zmas parode, jog yra gamtos 
apdovanotas puikiu tenoru. Be 
to jis dirigavo vaikinų chorų, 
kuriame tartum pabriežė savo 
nepaprastus gabumus prie mu
zikos. Linkėtina jaunam Pet
reliui, kad pasistengtų surasti 
budus ii* toliau lavinti savo taip 
dntelį palinkimų pj-in uuizikos. 
Čia su skausmu širdies reikia 
pastebėti apie lietuvių amerikie
čiu nesubrendimų, jogei iki 

laikui kaip ir nėra jokios 
kuri rūpintųsi likimu 

gabiosios jaunuomenės, 
solo ir monologo, buvo 
kautis indomus numeris: 

> vaikiščias Bruno Pad- 
, lenkutis, apsirėdęs į ei
bei, ant nelaimės, buvo 

labiau panašus į raudonveidį in- 
dijonų, pardavinėjo po 5c. bilie
tėlius su eilėmis pritaikintais 
linkėjimais kiekvienam moki
niui sulig jo ga„ 
vienas mokinys 
perskailvli savo ateit}; vienas 

taip buvo neužganė- 
1 ik't norėjo savo ni- 
gaut nuo čigonės, 
komedijos nereikėjo,

pačių mokinių. Programo iš 
pildyme labai atsižymėjo lietu 

s, kurs dainuo 
Anastazija Lu

1. Bendralaikinės nuosavybes 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.1 larold' Turner 

na i sužeistas policistu 
d in ėjęs moteris.

Kovo 7 d. atsibuvo užbaigi
mas mokslo metu McAllister v
sukarinęs mokyklos. Išviso 25 
ypalos - vaikinai ir mergai
tės - gavo Public mokslainės 
paliudijimus su teise įstojimo į 
gimnazija (High School), iš jų 
I 1 buvo lietuvių. Programas to 
vakaro buvo labai indomus, su-

F. Marrow Raymond nori ga 
uli persiskyrimų ir $150 mene 
siui užlaikymo.

UK

už parduotus lotus — 
pavienės duobės—$316; 

už pataisymų kapų —■ $61; už 
boksus del mirusių — $67.50; 
aukų $165.60; už perkėlimų 
mirusių — $28.00; pelno nuo 
apvaikščiojimo ir pikniko

Viso įplaukė $3,100.-

gyventojų. (n po susirėmimu 
po mūšių tik tvrai, lik laužai 
tik baisios

kai, nors visai menkos 
sąvųja artilerija, skinte 
anglus ir jų talkininkus 
met tik tie mėgino paeit 
bandė artinties prie kali 
turkų pozicijų. Tuo g 
patįs turkai buvo neįkandami 
anglams.

Baisų, tiesiog neišreiškiamų

Šiuomi prasidės “Naujienose” 
visa eilė vaizdelių apie Europos 
karę ir josios baisenybes. Pa
šyti jie iš papasakojimų p-no 
Jurgeiionio brolio, žinomo be

sielio, Kur gyvenimas dar taip 
nesenai šaltiniu virė.

Bet ir ta vienatinį buvusio 
miesto įpėdinį kareiviai pagavo 
i r nusinešė an t laivo.

ruiKesnes 
išėjo taip naturališkai, kad ta
rytum geriausi artistai lošia. 
Gal tiktai vakarinėse mokyklose 
ii- yra tokie talentai, nes tai jie 
yra tikri mokslo jieškotojai.

Prieš išdalysiant diplomus
I tornbaker principai 
pasakė labai puikia 
Matyt, jai buvo sulį
sti savo būreliu, su 

kuriuo išgyveno I mulus. Nuo-

2//; nuošimčių uz skolų $13o,- 
50; padieniam darbininkam 
$38.00; išlaidų rašlin., už veiz- 
dos ir komitetų — $30.10; už 
spauda - - $63.50; matrijolas 
ir nočynos — $136.85; žolės 
pjaimama mašina — $16; randa 
už svetainę del susirinkimų — 
$3. Viso išmokėta $2,720.55.

Kasoje liko ant 1917 įlietų 
$679.75.

Mirusių palaidota laike 1916 
melu 63. c

Viršminėta atskaita lapo pa
daryta patikrinus kapinių kny
gas, ka liudija revizoriai: F. A. 
Misius, F. Statkauskas, E. šno-

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir desiujnin^. vyrų ir motery drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypališkas mo

kinimas padarkys Jus žinovu j tru
mpų laikų.

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

Elektra varomos mašinos mu
ši uvimo skyri uose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklų hi
li* laiku — dienų ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigių kainų lai
ke šio menesio.

Petrcnos daromos pagal Jūsų 
mierų — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, princdpalas, 
416-417 Priejį City Bąli} j

K 843 — 32 Place-
715 — 120 Str, Pullman 
Anciestas 2350 Leavitt st 
Stanislav 903 West 12 st 
Stanislav 1112 Marsh-

—I tat(>s darbuodamasi išvieno, a-
! not jos žodžių, “pažinę vienas

Į kilo gerąsias ir blogusias pu-
? 1 sės.” Išdalinus paliudijimus

JJ. maždaug pasakė: jog kiekvieno-

Aleksiunas Karolis 2334 S. Oakley i 

Anchirewich Silvester 4541 S Her
mit age ave.

Augaitis J 4600 S Paulina Street 
Anužis Ignacas 3218 Illinois Court 
Bacevicz Konstancija 1708 S Jeffei 

son

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subato) 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
4N 10c, Balkonas 5c.

Lawedanski Witold 4624 Winchester ! Sukatos vakarais ir nedėliomis pir- 
'ledzius Kiiisimicras *4830 Pduluui st M^GATVfc-

. y?* - rk. ■ .' r* s. .

7 svarai Rib Roast of
Beef

9 svarai Plate Corned 
Beef

si.00 si.OO
8 svarai Veal Chops

t •
8 svarai Veal Stew

$1.00 $1.00
6 svarai Sirloin Steak

18 svarų Marinuotų 
Kiaulės Kojų

«1.00 >1.00
8 svarai Pot Roast Beef

si.OO
22 svarai Marinuotų 

Sprando Kaulų

>1.00
16 svarų Sausai džiovy- 

tų šonkaulių
8 svarai Marinuotų lie

sų šonkaulių.

«l.00 S| .00
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Pranešimai
tASARGA.—Draugijų pranešimus 
kibiame be užmokesties. Praneši- 
ki betgi turi but priduodami iš va-

^‘Naujienų” adm.)

LMD. mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 10 d. 7:30 vai. 
vakaro, senoje vietoje: Recevi- 
čiaus svet. — 3338 Auburn avė. 
Ten musu susirinkimai atsibus c

kas antra sukata kiekvieno me
nesio. Nariai, atsiveskite nau-

P. Orlauskas.

moteriškų drapanų

‘ ANT PARDAVIMO 
Bridgepbrte

1. Kampinis niuripis namas, 3 au
kšty. Garu apšildytas. Naujas. Ran
da $2,400.00 ant metu. Apačioj —- 
drugštoris. Kaina $15,000. Galima 
pirkti turint $2,500.00.

2. Mūrinis namas. Trijų augštų. 
Apačioje—groserne. Gera vieta biz
niui. Parduos su groserne ir bu-

PASINAUDOKITE
PROGA!
PIGIAI 

PARSIDUODA 

42 AKRįJ PHARMA

_ PIRMAS VAKARAS.
Lietuvių Soc. Jaunuomenės

LDLl).

vineti Joty lietuviams, vartojama i 
tomobiliai. Gera propozicija t 
si ilgiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas^ Reni, 
nereikalingas. Galit uždirbti

ge r ai n 
Estate 
$50.00

Wm. D. Mudock and Co. 17 N

Mfrbach svetainėje — 1819 W.

a III. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
įžanga 25c porai.

Gerbiamosios ir gerbiamieji: 
Madingai kviečiame visus skait- 
■igai atsilankyti į musų Pirmą 
Wkarą, kuriame bus labai uži
mantis programas ir daug viso- 

naujų bei linksmų pramo-

Square svetainėj, ('J u b Room’e, 
ant viršaus. M. T-kis.

Paįieškojimai

iki 5:30 vai. vak. Klauskite

3. Naujas namas. Mūrinis ant tri
jų pagyvenimų. Randa $50 ant mė
nesio. Puikiai pabudavotas. Kaina 
$7,000.

L Didelis medinis namas ant dvie
jų pagyvenimu. Vanos. Randa $25 
ant menesio. Kaina $1,700. Didelis 
bargenas.

su trobomis, žeme išdirbta, ant gra
žios upes kranto, pustrečios mylios 
nuo Michigan City, lud. Lengvos iš
lygos. Taipgi LARAI PIGIAI PARSI
DUODA NAMAS 4 PAGYVENIMU, 
nešąs 40 dolerių raudos į menesį. 
Kaina tiktai $2700. Apylinke lietuvių

GARSI SANTOS KAVAGAKS1 SAINWb KAVA.
Visur parduodama po 28c ir I llA
do 30c ■

REIKALINGAS

vus darbas arba subatomis ir nedė-

..... —' Parupimune paskolas ant pirmų 
Pasto-1 antrų mortgičių.

A. PETRATIS & CO.
751 W 35ta gatve. Kampas Halsted 
gatvės. Chicago, Illinois.

F. KIBORT
613-616 Teutonic Bldg. 179 W. Wash
ington si., Chicago, Ill.

lininis. John J. Yankus,

Chicago, UI.

SVIESTAS
Gerinu* Io* 

<metono», e*- 
r«*nte, negu n J p 
4ur j u* K«.-*TVU 
it gauti ..

RYŽIAI
G*rlMU»)oi»

rųMl**, l(ki v* I" | _ 
tčf, parti- 
iiloda ui ..

COCOA ARBATA

3ankes, *uly- Į p 
rink *u bent Į r U 
tokia, *v

r) ihijiiteu-
d», Gvhrnn.lAA
luote, L;
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Imkite domon, kad šį vakarą 
migiu Jaunuomenės Būre lis, su- 
wtvėręs tikslu lavinties. 'Lodei 
kaipo besilavinantis jaunimas ir 

vakarą parengs puikų ir pil- 
Kę gyvumo. Atsilankiusieji bus

nes Šaksinskaitės, po vyru Juškevi
čienė; 9 metai atgal gyveno Škoti
joj; taipgi pajieškau švogerio, Miko 
Murksos. Girdėjau, kad atvažiavo 
į Ameriką. Abu Suvalkų gub., Šei
ny pavieto, Metelių gmino. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu.

Tabor Mile 1 10 A. C. Ry. Ont.

Pajieškau savo giminių ir pažįs
tų. Aš paeinu iš Kauno gub., šiau 

i pav. Kuršėnų par., Raganių so-

Vincent Pakalniškis, 
ii St., Akron, Ohio.

K BUCHARINO LEKC IJA.
Nedelioj, vasario 11 d., 7:30 no gub. Raseinių pav. Gyveno Pie- 

žu dvare. Gyveno Hartford, Conn.,

-Itykloj Hoyne uvc. ir Division

šių kalba lekci ją, 
vyiiės gynimas 
kk*sa.” Ižamja

Tema

MEI.ROSE PARK, ILL.

PA.HE.šKAU DARBO j mašinšapę. 
Dirbu ant screw mašinos. Kam rei
kalingas toks darbininkas arba kas 
žinote, kur gauti loki darbą, malo
nėkite man pranešti.
I. K.. 9D3 W. 35th St.. Chicago, III.

i ir-
kambario su valgiu 

su \ana. apie 38 l\c-

mes svetainėje

išmokėti pomirtines

šauskas.

gub. Raseiniu pav., Sartininkų val
sčiaus, /.'.gairių parapijos, Draude- 
n i u kaimo. I ’ r i m i a u s n\ veno Union 
Mills, Wash, paskiau Sralllc .Wash.

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

L. Kasper,

B EI KALAUJAME patyrusio <1 
panų pardavėjo. Gera mokestis.

CONTINENTAL CLOTHING 
HOUSE

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
biznių: fauna ar saliunas. Už labai 
pigią kainą. Farnia randasi India
na valstijoj, pusantros mylios nuo 
stoties. Tikietas iš Chieagos kaš
tuoja $1.00, dubelis kelias. 40 akru, 
16 akrų dirbamos. Taipgi mumis ir 
barnė, 2 pmnpos, skiepas ir dau
giau kitokių įrankių. Saliunas ran
dasi West PulĮmane. Pirkti galima 
su namu ar be namo. Norintieji 
plačiau žinoti kreipkitės sekančiu 
adresu. Leo Srogis, 
12000 I’jnerald Ave, West Pullman, 
Illinois.

PARSIDUODA saliunas tarp dvie
jų blokų. Frank Semiehrost,

l-»\

WKBT BIDS 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwauke* Av.
W. MadiBon St 
W. Madteon fit

1178
2054
1046
1510
8810

1644
1886 
2612 
1217
1882
1818

w. Ohteasa Av.
Ūla* l*]an4 Av.
W. Noth* Av.
8. fit.
8. St
W. Wth fit.

BIOS W. M2n4 Kt.

80UTH BIDH
• tit Wentworth
1427 B. H>Ut*d
<72* K. A* hl an 4

NORTH BI9B 
<M W. D i H* tea* 
720 W. Nortk AV> 
2646 Lincoln AV< 
>744 bibrol* AtU 
841* N. Clark

nr.

trijų kriaučių,

adresu:

BEIKALAU.IAME VY1R’

gy veliančių Burnsidcj,

i r

R EI l\ A LA UJA M A amalninkų, ma-

PARSIDUODA bučernė ir groser
ne, 1510 So. Donore sir Chieago, 111.

“ŽMOGŽUDŽIŲ”
DOMAI.

Generališka "A
ko pi rimui

, paeina iš Kauno g., 
rieto, Vidiški,! parap.

2 131 1 llh SI..

ti‘4i repeticija
11 d., 10:30 vai.

įlėkite būtinai atvykti.
J. Yuknis.

ir Pranciškaus, 
Karnses, paeina iš

K lova i n i u

Meldžiu jų pačių

emu miestelio.

905 Market St.. De-K;ilb. III.

ninku k Ii ubo svetainėj, 
Milwaukee avė.

I 182 Antano

už.si-
1 ovilaicio, paeina is Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, kaimo Jankų.

mokėti duokles. N
rfclpgi bus priinuuni.

Kviečiame visus

Kani i nskas,

Komitetas. Randai

JTROPAGANDOS MOKYKLA. PASIRANDAVOJA 
d\ iejų vaikinų. A 
rakandais, 
nė, trečias 
kambarys.
I 110 N. Woott Si.,

Elektros šviesa, maudy- 
augštas, priekis, šviesus

įy lekcijas prašome susirinkti 
ftti k u. ne vėliau kaip 8 vai., kad 

’iBkcijoms prasidėjus nebūtą
trukdymų.

PASIRANDAVO.I A didelis namas 
po numeriu 1533 So. Marshfield avė. 
Geras del atidarymo kriaučių šapus 
arba kitokiam bizniui. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Kreipkitės pas:

Mėnesinį susirinkimą subatoje 
kovo 10 d., Rašinskio svetainė

Reikalavimai

ges, malonėkite visi 
ginusia atsilankyti, 
pamirškite kozuas

Drau^ai ir drau- 
kuoskaitlin-

Reikalauja darbininkų.
ValstijoH nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininku 
Chicagoje ir kitur.

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

1 inžinieriaus
*>

molderių 
prie Gordon

Kenosha, Wis., LSS. 
men esin i s s u s i ri n k i m a s Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chieagos rcikalin-

ftirg. Pakš), 317 Maplewood a ve.

bus priimami nauji nariai. At
lankykite, kam tik svarbus or
ganizacijos reikalai ir atsiveski-

P. Marcinkevičius, sekrH.

jvairiausiy darby į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaiky visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 mėty, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjimui. rnokinties įvairiu a- 
matų etc.

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

R EI K A LA U.l AM A— 2 gręžiamųjų 
mašinų operuotųjų, I automobi lių 
taisytojų, barleuderio ir porterio, 4 
mašinistų pagelbininkų prie automo
bilių, 2 pečkurių ir pagelbininkų, 2 
v\ru mokvtis gero amalo.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY
1193 So. Daisied St., 2-ras aukštas.
Visi darb;ii South. West ir North pu-

REIKALAUJAMI-: — 2-jų siuvėjų 
prie vyriško ir moteriško darbo.

(’.hieago.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. MadUon SU Chicago. III.

Pardavimui

naikino mano tikrų brolių ir seserų 
namus — likosi didelės šeimynos, 
todėl reikalinga urna pinigiška pa- 
gelba likusiems nariams šeimy
nų. Parduosiu už pusę kainos.

I)r. Graičunas
Norintieji pirkti malonėkite kreip

ties tiesiai laišku ar asmeniškai se
kančiu antrašu:

Win. l'r. Kiborl—room 613, 
179 W. W’ashington St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA 2908 W. 38th PI. 
Kaina $3450, 3 llatai, J—4 kamba
riu, ir 2 — po 5 kambarius flatai; 
loiletas, maudyne ir gezas ir 3 sky
rių skalbyklos bačkos. Randa $36 
į menesį, $4.50 bfipkėti, likusius te
gul randaunink'al , moka už namą.

8125 So: Halsted SI.

Chieago.

PARSIDUODA jsalimui

romis sąlygomis.

2558 Blue Island Avc.,

is labai ge

PASINAUDOKITE PROGA.
Parsiduoda labai pigiai puikus kam
pinis lotas ant 49tos ir 41 Ct. N. E. 
kampas, vienas blokas nuo Archer 
avė. Pardavimo priežastis — savi
ninkas perka namą. Kreipkitės:

A. Lawrence,
1811 S. Union St., ('hieago, III.

PARSIDUODA keptuvė (Bakery) 
pigiai, netoli nuo Chieagos, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis labai ge-

d., Boom 301, C.bicago. 
Phone Randolph 1017.

PARSIDUODA 0005 Lafayette avė. 
2-jų fialų 5 ir 0 kambarių namas su 
maudyne, gazu ir barnu užpakalyj.

rii. rievatoris ir gatvekariai. Visa 
suma mokamos raudos virš 12 proc. 
ant kainos mokamos cash. Savinin
kas po šiuo numeriu:

PARSIDUODA saliunas greitu lai-

n is irdavimo prie-

3001 So. Emerald i

PARSIDUODA 'siRįjįpaš labai pi
li. Gera vieta. Atsakantis tam

John Stočkus,
900 Garden St., Peoria, III.

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
ice cream, cigarų, tabako ii' lt. labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreipki-

031 W. 18th SI.,

A ĮSIGYK musų nuosavybių su- A 
į rašą del pirkliaviino. ?
X McDonnell, J
■ 2630 W. 38 st., Chicago 9

ŪKĖS.

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

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

Mes tveriame čia naują 
Lietuvą.
SANBORN COMPANY, 

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

TURIU paaukauti $i6n seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
«inė*i Invns. nnvollrslni. firankos.sinės lovos, paveikslai, .............. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pą- 
siulymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chieago. III.

PARSIDUODA groserne lietuvių 
ir slavu apgyventoj vietoj. Senai iš
dirbta vieta. Inėjimas iš dviejų ga
tvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rinio.si pusininkų. Atsišaukite šiuo

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
visos mašinos ir įrankiai del taisy
mo čeveryky ir keletos baksų nau
jų čeverykų taipgi ir Fordo auto
mobilius nevėliaus kaip iki kovo 15

Madison SI.. Chieago, III.

PARSIDUODA 
dynių, vėliausios 
ma mainyti ant 
nių. Kreipkitės:

antomobil ius 
mados arba

vasari n io—7

Tel. Drover 1789.

8 sė- 
nori-

(JERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai nami

niai rakandai I kambariams ir visi 
gyvenimui reikalingi daiktai iki 
paskutinio mažmožio. Kreipkitės Į 

K. .lamonta.
18 10 So. Daisied SI., Chieago, III.

PARSIDUODA 283(1 W.

Kaina $2350, namelis su

mais kambariais,

39th PI.

.) miega-

i r

ve.; toilelas, maudynė ir gezas.

$350 Įmokei,

už jūsų naimi. Klausk

Gleieh, 2908 \V 381h PI.

arl 7101.

k vatierantų.

moka

SI e\v-

PABSIDUODA saliunas labai ge
ra viela, seniai lietuvių apgyventas 
miestas ir pleisas. Priežasties—-savi
ninkas nori apsigyventi ant ūkės. 
Platesnių žinių klauskite per laišką.

Box 801, Westville, 111.

PIRK SAU visas Plumbavojl- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING * 
SUPPLY CO.,

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

Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai groserne ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

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

PARSIDUODA automobilius 7 sė
dynių, A-B. Detroit. Pigiai. Par
davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Atsišaukite šiuo adresu:

PARSIDUODA saliunas geroje vie
toje, netoli Crane Co. dirbtuvės. 
Priežastis pardavimo — savininko 
nesveikata. Gal kas norite mainyti 
ant namo. Atsišaukite: 4209 So. Ke- 
dzie av. Chieago. Tel. McKinley 4617

PUIKIOJE VIETOJE PARS1DUO-

mes, Wisconsin 
buvau pirkęs *

išlygų 200 akrų že- 
valstijoj. Tą vietą 

u liksiu uždėjimo

Ldo. z J l kuopos extra susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 
11 <!., paprastoj vietoj, 10:30 va- 

Y fandą vakare. Visi draugai bū
tinai privalo dalyvauti susirin- 
kime.

REJ KALAUJAME pastovaus žino-

Organizatorius.

są likierių namą. Gera mokestis 
ir pastovus darbas geram žmogui. 
Ateikite tuojaus pas: ,

H. B. Silverman,
3322 So. Halsted St., Chieago.

SPECIALUS BARGENAS
PARSIDUODA—$500 grynais pini

gais, $25 į mėnesį nupirksi keturiu 
fintu namą, nešantį $46 į menesį 
raudos. Lotas 50x150. Arti kary li
nijų ir sankrovų. Kaina $3400.

PHELAN
3802 So. Campbell, arti Archer avc., 
Cliicągo. Tel. Yards 65^0.

PIGIAI NAMELIS.
537 West 32nd gat. 6 kambarių 

mūrinis namelis; Ų>ilėtas ir ge.sas vi
duj; 26 pėdų lotas', asphaltu ištaisy
ta gatve; išmokėta; kaina vos $2,000, 
galima susitaikyti išmokėjimą. Del

I n c- .i O . rainiu Iz T’alr i Ižic' -a

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektrifikn Dlaffnozn ir Gydymu* 
Speciališka medicina nuo 

ufcnuodijimo kraujo

Vandonotn Mcdega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1~3 po pietų ; 7—9 vak

3108
ERNIS E 

Wallace st.
FEENEY, 

Chicago

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KORKflPONDENCTJ1NI8 SKYRIUS.-— Kiekvienas gah JlmokU 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų euteteytw 

K| 1   ——lai ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parankus kietariMMMfe 
$ Q kuris nori ereitai temokti Anglų kalbos, bet neturi progoe )*»-

kytiee i mokyklą ypatifckai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotu, su daugeliu paaifekinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rąžyk laišką tuojau*; indėk dvi markes prisiuntimtt! 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kuris gali pribūti i musų 
kyklų y pat teka!, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių de) pradtiamoksMi 
greitam iftmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantanti™** 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai 
___________________ JDvi mokyklos: 731 W. 18th St., Ir 1741 W. 47th 81. 

Laiškus adresuok it: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaga, C.

America* * ichoul 
oi Lenyuay**

DYKAI

VAT.ANDOS:

Yards 537.

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIfiKAB AKIŲ GYDYTOJAI
Km turi įkandančia* arba silpna* akte, M| 
galvo* skaudėjimą, atsilankykite pa* BUMA

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee At*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*.
Nadėliomis nuo V ryto iki 1 po pi«t<.

Dn Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 80. Halsted 8tr**t, 
Tel. Drover 7179 

9—11 išryto;
5 po pietų ; 6—9 vakar*.

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

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

Telephone Yards SOU

Dr. M.Stupnicki
1101 So. Morgą* 8U Chlcage. 
VALANDOS: nuo R iki 11 li
pyto, nuo i iki M vakare.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDVTOJASirCHIRUBGSS
Specialistas moterHkų, 

vyriškų Ir vaikų ligų
Ofisą* Ir Gyvaaimaat

3600 S. Halsted St., kamp 36 at
Ofisą* atdara* iki 1* vai. ryto, 1—I 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

t ........ . ... ................. ..

| DR. M. HERZMAN I
| IŠ RUSIJOS ?

Gerai lietuviams Žinomas per 16 m«- S 
X tų kaipo patyręs gydytoja*, chirur- T 
Q gas ir akušeris. JL
E Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy- D 
X rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* T
Q metodą* X-Ray ir kitokiu* elektros X
X prietaisus. M
£ Ofisas ir laboratorija, 1024 W. 18th X 
M St., netoli Fisk St. a

X VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir y 
*E 6—8 vakarais
2 Gyvenimas, 3412 S. Halsted st
A Valandos: 8—9 ryt*, tiktai.

Telephone Canal 8110

Tel. Drover 7841

Dr. C. Z. Vezells
LIETUVYS DENTISTA

Valandos: nuo B ryto Iki I
Kr d(*lio)iu* kHlnrim^

4712 So. Ashland Avt.
arti 47-ios gatvls4

—--------T—- ---------------------------- -- ■ • J III !■<

Dr. Ramsęr
AKIU HPMCULJBTA*

nu*ja ir patarimu* duoda lykaL
784-88 Milwaukee Av*^ axil Chic*** Av*. B-Hl 
lubos. VALANDOS’ Nuo ® iiryto iki valUM 
rul. Nvdėliomi* nuo > iiryto iki > >«

T*l. Hayntiarkvt 2444.
t s i ii—

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvon nk*udėjlm<,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii akly,
Jeigu
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūva,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba
Jeigu turi uždegimą akly,
Jeigu ton hIohhIm akys skaitant »)ha staiaal, laakarl K 

.reikalingas akini*.
Duokit© apžiūrėti savo akis specialistui akiią, kuris turi II meta y** 
tyrimo flv. Vnitekims parapijoje. Stiklui šlifuoti sulig jųjų akli įg 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA

Tau ukauda akys,

AJkl.o S
TLMYKIT MANO UŽRAŠĄ.

1BO1 SOUTH AVI
KampaM 18-ton gatves 
Valandom: nuo !Šalvį* Ant PJatt’a A pliekos 2-ras ai

ryto iki y va. NcdčHomis mm > nito iki 12 i

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG,
seno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENEJUS1OS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, utnuodljirmj kraujo, *4**, 
Ilgas, saizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nukarojo, kosčjirn*, *«ritl4* 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* lit far 
persitlkrinkit/?, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir HryM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

nuo 10 r*to ikl 8 v»k vakar*. NedėJiomte iki 11 dtem.
1900 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19-tos taL, viriui Bar ko*. T*L Caaal




