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Anglai naemeJBagdada
Europai gresia badas

ANTRU KARTU

SMERKIA VALDŽIA PROVOKUOJA KARĘ

RUSAI VEJA TURKUS.

GRĘSIA GELEŽINKELIŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

Viso užmuštų .2,790.400, 
sužeistų 1,526,500, nelaisvėn 
paimtų ir dingusių 1,402,500, 
- Centrales valstybės netė-

LONDONAS, kovo 12. — 
Anglų kariuomene, vadovau
jama gen. Maude, pagalios 
paėmė svarbų Mesopotami
jos miestų Bagdadą. Bag-

GOSHEN, Ind., kovo 12.-, 
Sudegė didelis krutamųjų 
paveikslų teatras 
win Theatre. Nuostolių "pa 
daryta už $30,000.

Sukilėliai nužudė laivyno ad 
m i rolo sunu.

Belgija užmuštų 50,000, su 
žeistų 22,000, nelaisvėn pa
imtų ir dingusių 40,000; vi
so 112,000. .7*

Serbija užmuštų 60,000, 
sužeistų 28,000; viso 5,819,-

DIDELĖ AUDRA INDIA 
NA VALSTIJOJE.

sako, jogei tai 
dėtinas reikalą

Vadinasi, E

KIEK ŽMONIŲ PRARIJO 
EUROPOS KARE?

kryželių, nublokšiu jj 
liau įsikarščiavęs dvasiškis 
šaukia: “Aš iššaukiu Scott

EUROPAI GRĘSIA 
BADAS.

PERU RESPUBLIKOJE 
REVOLIUCIJA.

sinta sumušimu! Kas indo- 
miausia, kad tuo grasintojo 
yra kunigas.' Jo vardas Pat
rick O’Brien.

Ve ką jis sako: “Tegul tik 
Scott Nearingas ar kuris 
nors kitas taikos šalininkas 
įžeidžia šios šalies vėliavą, ir

Sakoma, jogei su puolimu 
Bagdado turkų armijai už
duota skaudus moralis smū
gis, nuo kurio ji negreit at
sipeikės.

Italijos parlamento atstovas 
socialistas smerkia vai 
džių del tęsimo karės;,

ANGLAI PAĖMĖ
BAGDADĄ.

Carranza ir vėl išrinktas 
Mexikos prezidentu.

Ryto, kovo 13, yra paskutine balsuotojų registra
vimus diena. Piliečiai, kur dar neužsiregistravę, ar 
ba gyvenimo vietas permainę, neužmirškite būtinai 
užsiregistruoti i’yto. Kas tatai nepadarys, negalės 
balstioti rinkimuose balandžio 3 dienų.

kietijai. Dabar ateina dau
giau žinių. Jos liudija, kad 
prof. Scott Nearingas netik

BERLINAS, kovo 12. — 
Viename Italijos parlamento 
posėdyje socialistų frakcijos 
narys 
kritikavo valdžią delei atme
timo Vokiet. taikos išlygų. 
Tarp kita d. Ferry pasakė: 
“Aš noru būti maištininku 
ant savo atsakomybės, jei 
valdžios nesiekia, vietoj pa- 
liuosavimo žmonijos nuo to
limesnių karių, prie visuoti
no jos išskerdimo!”

sijas apie patriotizmą. Die
ve, atleisk man — tai nekri
kščioniška—, bet aš lig jau
čiu belaikąs jį už sprando ir 
tempiąs prie artymiausiojo 
medžio”...

Kunige, ar tamsta užmir
šai tą prisakymą, kuris sa
ko: “penktas — neužmušk!”

BUENOS AIRES, kovo 
12. — Peru respublikoje jau 
siaučia revoliucija. Ištiko 
smarkių mušid tarp revoliu
cionierių ir valdžios karei- C ,
vių pačioje respublikos sos
tinėje Lima ir keliuose ki
tuose miestuose. Iš vienos 
ir antros pusės randasi už
muštų ir sužeistų. •?.

Sukilėliai nužudė Peru 
laivyno admirolo sūnų. Lai- 
vynui paliepta apleisti uos
tus, kad nepatekus j revoliu
cionierių rankas, Ateina ži
nių, kad rengiasi rezignuoti 
respublikos prezidentas. x

Sukilimo priežasčių tele
gramos nepaduoda.

Samdytojai nusileidžia, išpil 
do darbininkų reikalavi 
mus.

čia gauta žinių apie užmuš
tų, sužeistų ir patekusių be
laisvei! žmonių skaičių ka
riaujančiose Europos valsty
bėse. Skaitlinės suvesta iki 
sausio 1 dienai - šių metų. 
Taip, nuo pradžios karės tal
kininkų valstybės neteko už
muštais, sužeistais ir paim
tais beląisvėn:

Anglija užmuštų 205,400, 
sužeistų 102,500, patekusių 
nelaisvėn ir pražuvusių 107,- 
500; viso 415,400.

Francija užmuštų 870,000, 
sužeistų 540,800, nelaisv. pa
tekusių ir dingusių 400,000; 
►viso 1,810,800.

Rusija užmuštų 1,500,000, 
sužeistų 784,200, nei. pateku
sių ir dingusių 800,000; viso 
3,084,200.

Italija užmuš. 1.05,000, su
žeistų 49,000, nelaisvėn pat. 
ir dingusių 55,000; viso 209,-

Šios šalies valdžia, sako
ma, jaų^pasiuntus Vokieti
jon pranešimą, jog prez. Wi- 
Isonas apginkluoja Ameri
kos pirklybinius laivus. Vo
kietijos nuomonės apie tą da 
lyką dar nepatirta.

Bet, suprantama, gero iš 
to viso ginklavimosi laukti 
negalima. Tik, matyt, karė, 
artinasi, ir tai, artinasi ga
na smarkiai.

Sako, ne ginklai, bet badas 
privers taikinties kariau
jančiųjų valstybių val
džias. -

VOKIEČIAI REKVIZUO
JA BELGIJOS MEDŽIUS.

HAVRE, kovo 12. — Atei
na žinių, kad vokiečių kariš
ka valdžia sistemačiai rekvi
zuojanti visus geriausius 
Belgijos medžius ir siunčian
ti juos Vokietijon.

MEXICO CITY, kovo 12. 
— Generolas Venustiano Co- 
rranza vakar antru kartu 
tapo išrinktas Mexikos pre
zidentu. Kaip ir buvo tikė
tasi—savo 2 konkurentu pre- 
lengvai sumušo. Už Carra 
nzą paduotas balsų skaitlius 
esąs didžiausias tos šalies is
torijoje.

TOLEDO, kovo 12. — Su- 
batos “Naujienose” buvo v
pranešta apie prof. Scott 
Neąringo rezignaciją. Prof. 
Nearingas užreiškė, jogei jis 
buvęs varžomas “tūlo as
mens”, norinčio, kad Suvien.

Grasina pavartot kumš 
prieš Scott Nearingą.

Tas nemaža nustebino 
streikininkus.! Nežiūrint, 
kad jie jau gerokai pavargę 
nuo ilgos kovos, vis dėlto 
tarė tęstP^ 
pildyti jų reikalavimai. Rei
kia, be to, pažymėti, jogei 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas pasiuntė Brad
ley griežtą reikalavimą, kad 
jis teiktųsi paaiškinti į 38 va
landas—ką samdytojai ma
no daryti. Jeigu nebusią 
duota patenkinančio atsaky
mo, tada, manoma, bus išša
ukta ir kiti darbininkai, dir
bantis tuose budinkuose kaip 
dailydės, pečkuriai ir kiti.

Budinkų asociacijos mana 
džeriai ir vėl atsisako iš 
pildyt darbininkų reikalą 
vi mus. ?

LONDONAS, kovo 12. — 
Ateina vis daugiau žinių, liu
dijančių, jogei bado šmėkla 
jau stipriai beldžiasi į karia-" 
rijančios Europos duris. Lon
donas, Berlinas ir Petrogra
das pripažįsta, kad maisto 
klausimas ten darosi vis pai
nesniu. Pastaruoju laiku 
ypačiai kebliu jis darosi An
glijai. Vokiečiams pradėjus 
stiprią submarinų kampani
ją, Anglijoje jau pradedama 
kalbėti, būtent, kad taiką 
Anglijai gali suteikti ne jos 
ginklai, bet... badas. "Tatai 
pasakė dargi toks žmogus, 
kuriam, rodos, negalima ne
tikėti. Tai Anglijos maisto 
diktatoriaus, Davenporto, 
pagelbininkas — Charles 
Bathurst. Viename susirin
kime jis užreiškė, jogei da
bartinę karę Anglija gali 
pralošt ne del stokos ginklų 
ar žmonių, bet — maisto. 
Sprendžiant sulig dabarti
nio maisto ištekliaus Angli
joje ir jo suvartojimo, Buth- 
urst sako, kad už šešių sa
vaičių Angliją užklups ba
das. Tatai lig ir patvirtina 
ateinantis iš Berlino prane
šimai, kur sakoma, kad An
glijos valdžią jau sumažinu
si kareiviams skiriamos duo
nos porcijas. Mėsos anglų 
kareiviai mato tik du kartu 
savaitėj. Valdžia, sako, bu
vo prižadėjus vietoj mėsos 
duot žuvies, bet iki šiol ka
reiviai jos nematą...

Kad Anglijoj su maistu 
nekaip, rodo dar sekamos 
skaitlinės. Taip, nuo rug
pjūčio 1913 iki sausio 31 d. 
1914 metų, tai yra bėgiu še
šių mėnesių, Anglijon buvo 
įvežta 25,176,278 tonai mais
to reikmenų; gi nuo rugpjū
čio 1916 iki sausio 1917 me
tų j on įvežta tik 14,749,0481.

Negeriau Vokietijoj ir Ru
sijoj. Ateina žinių, kad Vo
kietijoj žmonės kenčia neap- 
sakomą vargą. Sakoma, 
kad delei to valdžia neužilgo 
bus priversta paskelbti tai
kos sąlygas, jei nenorės, kad 
sukilusi liaudis atsikreiptų 
prieš tikrąjį šios karės kalti
ninką.
Ir Petrograde maisto ištek

liai paimta į municipales val
džios tankas. Telegramos

CHICAGO, kovo 12. — Di
džiulių Chicagos budinkų 
bosai būtinai pori sulaužyt 
savo darbininkų užsispyri
mą. Jei ne atvirai, tai šuva- 
džiojimais. Taip, ketverge 
asociacijos prezidentas John 
D. Bradley prisiuntė Chica
gos Darbo Federacijos pre
zidentui Fitzpątrick’ui laiš
ką, kuriame jis užreiškė, jo-, 
gei samdytojai sutinką išpil
dyt janitorių ir langų plovė
jų reikalavimus, t.y. pripa
žįstą uniją ir sutinką padi
dinti darbininkams algas 
nuo 1 d. gegužės. Pasirodė 
tečiaus, kad ponas Bradley 
norėjo tik tai$ sau “pafuly- 
ti” streikininkus. Vakar 
įvykusiame streikininkų su
sirinkime komitetas prane
šė, kad Bradley atsiėmęs du
otą Fitzpatrick’ui prižadėji
mą... V .

Vadinasi, janitorių ir lan
gų plovėjų kova visgi neliks 
be pasekmių. Nors ji darbi
ninkams nemažai kainavo, 
bet užtai darbininkai parodė 
savo išnaudotojasm, kad su
sivienijo jie gali pergalėt ir 
pikčiausi savo priešą. •

Rokas Streikininkas.

keliu.
Vadinasi, samdytojai pra

šo taikos, nes mato, kad, 
šiaip ar taip, jie nepajiegs 
sulaužyt darbininkų vieny
bės. — Samdytojai sutinka 
pripažinti uniją tuojaus, tik

WASHINGTONAS, kovo 
12. — Eina gandas, kad Wa- 
shingtono valdžia, apginkla
vus pirklybinius šios šalies 
laivus kanuolėmis ir artile
ristais, išduos paliepimą ša
udyti į vokiečių submarinas, 
kaip tik jos taps užmatytos.

Tokį paliepimą, sakoma, 
valdžia išduosianti tikslu ap
siginti nuo submarinų. 
vokiečiai nedviprasmiai 
reiškė jau seniau, kad 
skandins laivus, kurie 
bandys pasiekti AnglijosW- 
stus. Vadinasi, skandins ir 
amerikiečių laivus, užtiktus 
karės juostoj — tuo labiau
sia apginkluotus.

O tatai, tokis susikirtimas 
tarp Suv. Valstijų laivų ir 
vokiečių submarinų, mano
ma iššauksiąs vengtiną ka-

PETROGRADAS, kovo 12 
— Rusų pulkai šiaurvakari
nėje Persijoje vis dar tebe- 
veja turkus. Ofitialis pra
nešimas iš Petrogrado sako, 
kad rusai paėmę namažą 
miestelį Sahna. Turkų spė
kos betvarkėje traukiasi lin
kui Bisitun, apie 50 mylių 
į šiaurius nuo Hamadan. Sa- 
hne rusams teko nemaža ka
ręs grobio.

Turkų pulkai, bandę užpu
lti rusus Kaukazo fronte, at
mušti.

dado paėmimas skaitoma di 
džiausią talkininkų pergale 
nuo pradžios dabartines ka
res. Smulkių žinių apie pa

to istorinio keli f ų 
miesto stoka. Pranešama 
Tik, kad turkai atidavę jį an
glams veik be jokio rimtės- 
nio pasipriešinimo. Tikėta
si, kad bėgiu pastarųjų dvie
jų metų turkai spėjo drūčiai 
apginkluoti Bagdadą, todėl 
priešininkui nebusią lengva 
jį paimti. Buvo tečiaus ki-

gužės L Antras laiškas bu
vo paties Fitzpatricko.

Dabar bus vedama tary
bos. Iš abiejų pusių — dar
bininkų ir samdytojų — bus 
išrinkta po tris žmones, ku
rie pasiski.rs dar vieną ir pa-

INDIANAPOLIS, Ind., 
kovo 12. — Vakar apie 4 vai. 
po pietų nedideliame New 
Castle miestelyje dėjosi bai
sių dalykų. Užėjusi staigi 
vėtra pavertė' į griuvėsius 
didelę dalį to gražaus ir ra
maus miestelio. Telegrama 
skelbia, jogei sugriauta ar 
labai pagadinta apie 300 na
mų. Iki šiol jau surasta apie 
100 lavonų.*- Bijomasi; kad 
jų skaičius nesiektų 150— 
200 žmonių

mis
1 2 M©

Tik karei kilus darbininkai 
laikinai išsižadėsią savo 
reikalavimų.

Sužeistųjų 
skaičius.siekiąs septynių ši
mtų žmonių.

Niekas Newcastle nei ne
sitikėjo tokių baisenybių, 
nors nuo pat ryto dangus jau 
buvo apsiniaukęs ir putė ne
paprastai stiprus vėjas. Nei 
iš kitur negauta jokio prane
šimo apie, besiartinantį pa
vojų. Ketvirtoje valandoje 
po pietų dangus staiga ap
temo ir į kelias minutes po 
to sustaugė neišpasakyta au
dra, palikdama už savęs krū
vas. namų griuvėsių ir mer- 
dėjančiųjų aimanavimą.

Keli sugriautieji namai 
užsidegė. Liepsnose, kol jas 
spėjo užgesinti po vėtros se- 
kusis lietus, žuvo apie sep
tyni žmonės.

Praėjus audrai gatvėse 
matėsi sudrebinančių scenų. 
Kadangi audra suardė mies
to šviesos stotį, tai po audrai 
gatvės buvo tamsios-tamsu- 
tėlės. Gyvieji kas su šaka
liais, kas šu liktarnomis sla
nkiojo gatvėmis' jieškodami 
savo artimųjų.

Pirma pagelba Newcastle 
gyventojams pribuvo perei
tą naktį iš Indianapolis — 
būrys daktarų ir nursių. 
Taipjau pasiųsta keli būriai 
kareivių iš Indianapolis ir 
Muncil.

Newcastle priskaitoma 22, 
000 gyventojų. Randasi jis 
už 80 mylių į šiaurrryčius 
nuo Indianapolio.

Vokietija užm. 893,200, su
žeistų 450,000, nelaisvėn pa
tekusi]' ir dingusių 245,00; 
viso 1,588,200.

Austro-Vengrija užm. 523, 
100, sužeistų 355,000, nelais
vėn pat. ir dingusių 591,000 ; 
viso 1,469,100.

Turkija užm.’ 127,000, su
žeistų 110,000, nelaisvėn pa
tekusių ir diftg. 70,600; viso 
207,000.

Bulgarija užm; 7,500, suž. 
7,000, nelaisvėn pat. ir ding. 
6,800; viso 20,500.

Viso užm. 1,550,800, sužeis 
ta 922,000, nei. p. ir dingusių 
912,000; viso 3,384,800.

i '

Pasakykite, kam paauka
uta tie milionai jaunų vyrų!

Sugriauta 300 namų; užmu
šta 100 žmonių; apie 700 
sužeista; $1,000,000 nuos-

Geležinkelių darbininkų 
streiko pavojus artinasi. Ke
turios geležinkelio darbinin
kų brolijų vadai pasiuntė ko
mpanijų atstovams užreiški- 
mą, kviečiantį juos bendron 
konferencijon, kuri turės 
įvykti New Yorke sekamą 
ketvcrgą. Kompanijų atsto
vai pakvietimą priėmė. Kaip 
žinia, geležinkelių darbinin
kai reikalauja 8 vai. darbo 
dfenog iFKigų padidinimo. J 

Skaitytojai dar pamena, 
kad geležinkelių darbininkai 
jau buvo besirengią išeiti 
streikan dar prieš preziden
to rinkimus, t.y. rugsėjo m. 
1916 m. Tik kongresui pri
ėmus taip vadinamąjį Adam- 
sono bilių, kuris pripažino 
darbininkams 8 vai. darbo 
dieną — jie nurimo. Bilius 
turėjo įeiti galėn nuo sausio 
1 dienos 1917 m. Tečiaus ko
mpanijos pasirūpino atiduo
ti jį j augščiausiojo teismo 
rankas — kaipo nefconstitu- 
singą. Ten jis ir guli.

Dabar darbininkai pakėlė 
klausimą išnaujo — nelau- 
kiąnt augščiausiojo teismo 
nuosprendžio.

Tuo pačiu laiku, kai buvo 
pas i ųs ta ko m pan i j ų ,a tsto- 
vams pakvietimas bendron 
konferencijon, brolijų virši
ninkai pasiuntė pranešimus 
į visų skyrių pirmininkus, 
įsakant jiems susirinkti į 
speciales konferencijas pa
žymėtose vietose. Viena to
kia konferencija jau atsi
buvo subatoje, kovo 10-tą 
dieną, Clevelande. Joje daly
vavo virš 400 skyrių ir jų ra
jonų viršininkų. Sekamą pė- 
tnyčią įvyks kitas tokis jau 
suvažiavimas Chicagoj. Tre 
čias bus St. PauFe.
• Streiko pavojus didelis. 
Jei kompanijos atsisakys 
priimti įstatymais pripažin
tas darbininkams teises — 
streikas neišvengtinas.

Brolijų viršininkai užrei
škė prez. Wilsonui, kad dar
bininkai atsisakys nuo kovos 
už savo reikalavimus tik tuo
met, jei kiltų karė, ar šiaip

kiu jie reikalauja, kad prez 
Wilsonas paremtų geležin 
kelių darbininkų reikalavi 
mus

Nors ir povaliai, vis delįo 
samdytojai pradeda nusilei
sti. Vienas po kito didžiulių 
Bu d i n k ų m an ad žėri a i pasi
rašo po unijos sutarčia. Kaip 
žinia, apie trejetas savaičių 
atgal penkių budinkų mana- 
džeriai sutiko išpildyt darbi
ninkų reikalavimus, ir nuo 
to laiko tų budinkų darbinin
kai sugrįžo darban. Perei
tą savaitę dar vieno budinko 
m a n ad žer i s su ti k o i špildy t 
savo darbininku reikalavi- 
mus, vadinas — pasirašė po 
sutarčia. Tuo budu šešių di
džiuliu budinkų darbinin- 
kai jau laimėjo. Laimėt tu
rės ir tie, kur dar streikuo
ja. Pereitą savaitę, ketver
ge, janitorių unijos sekreto
rius Walter Žukowski, pers
kaitė streikininkų susirinki
me du laišku, kurių vienas 
buvo rašytas Chicagos Dar
bo Federacijos prezidentui 
Fitzpatrickui. Rašė jį ma- 
nadžerių asociacijos prezi
dentas John D. Bradley. Po-

Bradley išreiškė norą 
igti streiką arbitracijos

Adress:

NAO.IOOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
> CHICAGO, ILMNOI8

TELEPHONE CAHAt 1508

at the Post Office at Chicago, Ill., under the Act of March 3, 1879.
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ir nuleistų rankas.
kia nusiminti! ISJe vien tik 
karės šalininkai turi laimėji
mų ; jais gali pasigirti ir tai
kos apgynėjai. Ar ne !di- 
džiausis laimėjimas yra tas 
faktas, kad šiandie, daugiau 
kaip už mėnesio laiko po ry
šių pertraukimo su Vokieti
ja, mes dar vis neturime ka-

Yra trįs budai kovojimoNerei-frės stovio? Jei dar mėnesį
laiko taip tęsis, tai kas gali su savo partijos draugais : 
pasakyt: gal ateis geresnių 
žinių ir iš Europos? Amži
nai Europa juk nekariaus.

Taigi, taikos draugai, ne
paliaukite veikę. Be kovos 
pasiduot tiems bjaurybėms, 
kurie del savo pelnų stumia 
šalį į nelaimę, butų sarmata.

Apžvalga

Korespondencijos

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, 111.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
tų\ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.
tum. J . . - j- zr1. ...------------- ............— ;

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
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KLERIKALŲ
VEIDMAINYBĖ

ką daro ir vietiniai socialistai, 
rašinėdami į VVasbingtoną,

kritika, smerkimas, reikala
vimas prašalinimo iš parti
jos. “Naujienos” paprastai 
vartoja tik pirmą būdą. Bet 
kaikurie kiti musų laikraš
čiai vartoja tik antrąjį ir 
trečiąjį; ir dar, deja, jie mė
gsta dažniausia pradėt nuo 
paskutinio, “stipriausiojo”, 
budo. Sušukę “Lauk iš Par
tijos!”, jie ima smerkt (arba 
net šmeižt) ir, kada prieina 
prie kritikavimo, tai pasiro
do, kad jau nebėra nė vietos 
laikraštyje, nė laiko, ne... pa- 
jiegų kritikuot.

MONTJELLO, MASS.

patrijotai.

Vienas Brocktono anglų lai-

Lithuanian

dent. “Išreikšdama savo ištiki-

remti prezidėntą Wilson ą ir Su-

tiškamc Name, Moutelloj, kur

*—•*--- 1

Laiko glėbyj savo: —

Savo piemenėliui!

Netik piemenėlis.

Pavojus vis 
didėja.

butas nesipriešins karės pa
skelbimui, kuomet preziden
tas to pareikalaus. Demo-

Pereitą subatą tapo pas
kelbta du didelės svarbos da
luku: prezidentas Wilsonas 
nutarė apginkluol pirklybi- 
nius laivus ir išleido prokla- 
mac i j ą, šauki a nei a n a u j a j į 
kongresą į extra sesiją.

Abu tuodu dalyku reiškia j 
priartinimą karės pavojaus.'

Kada laivai bus apginkluo
ti, tai bus sunku turėti ko
kią nors viltį, kad butu išve j 
ngta susirėmimo tarp jų iri
tari) Vokietijos submarinu. 
O po susirėmimo seks karė.

Bet ir pats laivu apginkla
vimas jau sutvers stovi, ku
ris beveik nieku nesiskirs
nuo karės. Ginklais ginties 
nuo karišku kitos valstybės c «•
spėkų juk tai reiškia kariau
ti su ja.

Karėje, beje, abi pusės ne Į 
tiktai ginasi, bet ir užpuola. 
Vienok užpuolimas yra taip 
arti surištas su apsigynimu,1

kratai nesipriešins, kadangi 
jie nenorės diskredituot sa
vo partijos vadovą; o repub- 
1 ikona i nesipriešins, kadangi 
jie jau atsiekė savo tikslo, 
priversdami Wilsoną sušauk 
t i kongresą dabar, o ne metų 
gale, kaip butų buvę, jei ne 
tas reikalas uždėt pečėtį ant 
prezidento darbų.

Taigi šalis smunka palen
gva, bet nesulaikomai į tą 
duobę, ant kurios krašto ji 
išstovėjo mėnesį su viršum 
laiko. Kaip kam gal tatai iš
rūdyti keista. Juk kaip čia 
senai kongreso didžiuma 
spyrėsi prieš karės šalininkų 
pastangas intraukt Su v. Va
lstijas į Europos karę; kaip 
čia senai skambėjo gražus 
Wilsono žodžiai apie taiką ir 
laisvės idealus! Tie žodžiai 
buvo pakartoti ir prezidento 
inauguracijos (“įšventini
mo”) kalboje.

kad klerikalų “Darbininkas” 
veidmainiauja savo politikoje. 
Kaiį) žinote, “D-kas” nesenai pa-

nelaikymą /neutraliteto linkui 
kariaujančiųjų šalių ir pritarė 
protestams prieš kare. Bet 207

ba pasiuntė prez. Wilsonui te-J

džią dabartiniame krizyje ir 
išreiškė vilti, kad Amerikos 
laisves idealas užviešpataus

čia mes aiškiausia matome.

dą, ypatingai kun. Kemešio. 
Kaipo “Darbininko“ redakto
rius jis Washingtono valdžią 
smerkia, vadindamas 
mutuotu,” “

ir

paciame

nia:
Mes

čius protestuotojus parodo 
menkučiais žmonėmis. De-

, žinoma, ne

imi tokių protestų rašyme, —

Europoje nerado sau priegla-

o

k o-nors

iurbina: “Ame- 
la.” Bet tame c

numeryje, kur

“Kardo” Svirplys per
daug maišo tautų dalykus į 
lietuvių karės klausimą. Šu
kio perlus (kuriuos jisai ne
teisingai prikiša “Naujie
noms”) jisai vadina “prūso
kais,” o tūlo laikraščio ame
rikonišką patriotizmą išveda 
iš “kazokiškos” jo moteries 
kilmės. Duok, Svirply, šven-

nu0 tą pakajų, teutonams ir ali-
jantams ir žiūrėk į klausi
mus ekonomišku žvilgsniu.

rių.

redaktorius/ iš Bostono;

dermes, kokios tik ant jos bu
tų auklėtos. Susirinkimu, kurs

išmintinga negalima,

gulėtų truputi daugiau Svarstyti.
Ar-gi jisai nesupranta, kad los

gul “T.” redaktorius atsako: ar 
kenksmingas yra šiai šaliai da
lykas, kad socialistai ir kili

dingas. Sulaikyt šalį nuo karės, 
tai juk reiškia nadarvt i ai di-

O jeigu

prikaišiol socialistams na ūdoj i-

Pats vyriausias jūsų ponas: 
Reik manęs klausyti!

Kontestas kantickai

“Laisvės” Čiru-Viru sako, 
kad reikės specialių akinių 
suprast “Naujienų” straips
nius. Nieko, brolyti, akiniki 
negelbės tame dalyke! Sten- 
gties suprast reikia ne aki
mis ir ne akiniais, o protu.

Statau pinigą ir peilį, kad 
“Draugo5^ editorialus (nuo 
žodžio “ėsti”?) rašo Brandu 
kas. Jie taip atsiduoda..., 
kad ir šaltį turintis žmogus 
gali ištolo užuosti.

bin (Dembinskas) ir Slapūnas 
Baronas - abudu highškulės 
mokiniu, - Charles (Petras)
Kazlauskas, Aleksandras Vait
kus ir Petras Vaičiūnas iš Broc- 
klono, ir Baniulis iš Bostono.”

mes-... po sočios vakarienės...

BROCKTON, MASS.

Girdėjau, kad ant Maliau J ĮH’^otvisicius.1,,risk,C,iTr?AL' 
sko ir jo “frentų” galvos ren
giasi nemaža audra. Pama
tysite, kas bus per “metodo
logija.”

wood, Mass. VI Rajono organi-

atvejais priminė apie reikalin-

nr. šitokia

gieda: “Duok 
gausi daugu-lašinių didį šmotą, 

jo /.aplotą! O kažin kokia giesmė 
pritiktų giedoti tiems dvasios uba
gams, kurie keliavo j Maliausky- 
nę? Aš ne poetas, negaliu sugal-

1

padaryti kon-

Aš ne privutinis bankierius ir 
ne kunigas. Esu paprastas dar
bininkas, ir mano kišenėse vė

pinigais sukrapšt^siu premijos 
tam, arba tai, kas sudės geriau
sią ir sąmojingiausią Maliaus-

tai dello ir protestuoja prieš ka- “Ateitis” laimingai sugrj- 
rę, kad jie gero velija tai šaliai, žo Prie savo pirmykščio sto- 
kurios laisve jie naudojasi. Vai- vio. Man gaila jos. Bet ką 
džios čebatų laižymas tai butų padarysi prieš nepermaldau- 
Iz.iii, I i Iz m i ui/l." i i n, i, ni‘in <’ 1<» a. _ I io mi les i c 1‘1 f s r ws 11 o t

tai dėlto ir protestuoja prieš

jamus gamtos Įstatymus!

skirtumas tarp

gana
ta kanlička!

€■ c

Giesmė turi but ne trumpesnė

kad sunku yra ir pasakyti, 
kur baigiasi vienas tų kovos 
būdų ir kur prasideda ant
ras. Pradėjus ginkluotą ko
vą apsigynimo tikslu, neiš
vengiamai prisieina pereiti 
ir prie užpuolimo. Kuomet 
Amerikos valdžia pamatys, 
kad vien gynimu savo laivų 
nuo submarinu atakų negali
ma jų apsaugot, tai ji anks
čiau ar vėliau ims vartot sa
vo ginklus ir laivyną ir tam, 
kad išnaikinus priešo sub- 
marinas. Eis prie užpuoli
mo.

Vadinasi, tas prezidento 
Wilsono nutarimas veda Su- 
vien. Valstijas i karę. Ka
rės paskelbimas po to bus 
tiktai formališkumas, kuris 
patvirtins įvykusi dalykų 
stovį.

Šitam formališkumui pre
zidentas ir kongresą šau
kia, karę padaryt prezi
dentas turi galios, bet karę 
paskelbt, kaip žinia, turi tei
sės tiktai kongresas.

Ir kad be keblumų galėjus 
pa va r t o t k o n g re s ą, k a i p o 
guminį pečėtj, Wilsonas iš- 
anksto pasirūpino apsaugot 
save nuo panašių nemalonu
mų, kokių jisai nesenai pa
tyrė iš senato pusės. Jisai 
privertė senatą taip pakeist 
savo taisykles, kad keletas 
žmonių jame nebegalėtų ob
strukcijomis sulaikyt nuo 
^alsavimo valdžios šalinin
kų įnešimus.

Bet šita prezidento rūpes
tis* tur-but buvo bereikalin
ga. Nė senatas, nė atstovų

Bet dalykas yra papras
tas. Valdžia ir įstatymų lei
dėjai eina ten, kur juos stu
mia galingesnioji spėka. O 
ši stoja už karę. Amunici
jos fabrikantai, bankieriai ir 
kiti lobininkai, kurie gabena 
per Atlantiką savo prekes ir 
kapitalus — iš meilės prie 
pelno, o ne prie talkininkų 
idealų —, turėtų didžiausių 
nuostolių, jeigu kiek ilgesnį 
laiką butų užkirstas jiems 
kelias Europon. Tas kelias 
turi but atidaras, kadir ir 
čia dar taip. O jeigu ir pa- 
gelba ginklo nebus galima 
visai nuvalyt jį nuo vokiečių 
submarinu, tai turi but šioje 
šalyje išplėtota rinka karės 
bizniui. Karė — pelnas, 
neut ra 1 i tetas — nuostolis. 
(Jž ką stoti, tiems ponams 
aišku.

Bet lobininkai, kuriems 
karė yra gana naudingas da
lykas, gali padaryt daug da
ugiau in tėkmės į musų val
džią ir į kongresą, negu kiti 
žmonės. Jie to ir atsiekė. 
Juokinga butų šiandie mė
gint užginčyt faktus ir sa
kyt, kad karininkai tą per
galę laimėjo be kovos. Ko
vos buvo nemažai ir ji da ir 
dabar tebesitęsia ir tęsis to
liams. Vienok pasekmė yra 
ta, kad šitoje kovoje karės 
šalininkai visą laiką pasiro
do esą stipresni.

Tuo blogiau Su v. Valsti
joms ! Bet karės priešai pa
darytų didelę klaidą, jeigu 
jie, matydami* kaip pavojus 
vis didėja, nesektų energijos

leisti.

NOSIS PAVĖJUI.

tų valstiją nuo bažnyčios, o
vos keletas savaičių praėjo 

nuo to, kaip “Vien. L.” išmetinė
jo “Naujienoms,” kad jos duo-

Šliupas savo prakalbose 
niekina socialistus už tai, 
kad jie protestuoja prieš ka
rę. Tas žmogus, matyt, nie
ko neišmoksta ir nieko neuž
miršta.

, su

kos ir pramoninės revoliuci- esą privatinis dalykas, apie ku
rį nepridera rašyt laikraščiuose.

:............................ t ”

tu niekint ją tai gali, žinoma, 
tiktai žmonės su gumalastikine

j imą su klerikalais, o dabar pie-

vadint juos tikru vardu klerika
lais, o buvo pakrikštijus “kata
likais.” Duodama jiems “kata
likų” vardą, “AL” žemino tikin
čiuosius žmones, kurie nedaly-

PATAIKAVIMO
POLITIKA.

“Tėvynė” taip aprašo p. Šliu
po prakalbas, laikytas Brookly- 
nc:

rojo paaiškinti visuomenei 
svarbius šios dienos klausi
mus, partijines eisenas bei ne
tikusius elgimasis iš klerikalų

santykius su Vokietija tū
liems klausytojams atrodė

jų valstybių. Tečiaus gerb.

simainė. Tai 
su klerikalais.

PASTABOS

lingos karės ir kas iš jų naudo
jasi.

pos (B. Bubliauskienė, M. Vikš-

Marsaljetę.

Kokiam galui Centralis 
Komitetas (kutą dabar valdo 
tautininkai) laiko $100,000 
aukų ir nesiunčia jų Lietu
von, ir kodėl jo neparagina 
“Tėvynė”?

kos ir jo sesutė, Emilija, Stan- 
kiutė, pritarė ant piano. 12 me

ir vietiniams žinoma sa-

mergaitė, Julia Vikšnaičiutė, 
Kada padeklamavo: “Aš nierge-

Naujos formos draugiš
kas pasveikinimas (pagal 
“Laisvę”):
mielas drauge, Tavo gimimo gudru, 
dienoje ir linkiu Tau geriau
sio pasisekimo, tik gaila, kad 
Tu esi ne musų frakcijos 
žmogus,”

“Sveikinu tave,

Kas yra Hillquit? Jus 
manote, kad tai yra gabiau- 
sis socialistų partijoje ir jos 
pildomojo komiteto narys? 
Klystate! Socializmas, par
tija, veikimas, rašymas tai 
yra tiktai HillquUo “skrais
tė”. Tikras jo “veidas” yra 
visai kitoks. Jisai, viena, y- 
ra galva firmos, nešiojan
čios vardą “Hillquit & Co.”; 
antra, jam rupi ne darbinin
kų reikalai, o kas kita. Kas 
tikrai rupi tam kompanijos 
bosui, ta mes dar nežinome, 
bet “Kova” žada apie tai pa
pasakot savo 11 numeryje. 
N epžmirškiU perskaityt!

O man rodos, kad Kemėšis 
visgi pralošė “gėmį” su tau
tininkais, išvesdamas savo 
brolius iš Centralio Komite
to nevalios. Atiduoti be ko- 

<vos savo priešams pozicijas 
ir... pinigų maišą, tai yra ne-

Dievo rūstybės diena atė
jo prasimelavusiems ir pra
sikeikusiems Chicagos kleri
kalams. Visi juos pajuokia, 

i visi juos pirštais bado. Mė
ta vokite, kol dar nevėlu ir 
atsiprašykite prieš žmones, 
kuriuos taip ilgai apgaudinė- 
iote! Kalnavertis.

U. Hauclielt, 5231 S. Maple-

lis nežinoma.

sme sąryšyj su L. W. Noll’o už
mušimu.

Stephen Zoro, 2316 (Went
worth avė., pateko nuovadon už 
suvylimą Minnie Mitrovic, 2312 
Wentworth avė. Zolo prisiža^ 
dėjo apsivesti su mergina —r 
paliuosuotas.

dar f
»*.

m o Ibiui 
tos toki

lelnų plojimu šaukiama 
-ptldeklamavo. Garbė jos 

už išmokinimą mergai- 
čgYjižių deklamacijų, iš

Namui

$10.00, iš moterų, panelė P. T. 
Ąikenaitė — $5.00. Aukavu-

Brocktono Reporteris.

EASTON, PA.

Publikos prisi-
rinko

Namui.

nion W. J. J. unijos
. Pa

$150. Unijos organizatoriui iš
duota dovana: laikrodėlis $25

tojai aiškino darbininkų reika
lus: del ko darbininkams reikia 
laikytics vienybės, solidarumo. 
Kalbėtojai pasmerkė kapitalistų

S. Meisoit.

lutės.
Turi but atsiųsta tamstai* p- 

Pabraiža, ne vėliau kaip ligi 
utarninko, kovo 20, 1917.

Pasekmės, teisėjams nuspren
dus, turi but paskelbtos kovo 
23. Tos dienos Pabraižose ti
ri but išspausdinta ir dovaną 
laimėjusioji “kantička.”

rios tik bus tinkamos, gali but

Roman, kantičkininkai! Pa
vartokite visą savo sąmonę ir 
laimėkite krūvą pinigų. Pen-

Rankraščius prašau siųsti tie
siai Pabraižų /vedėjo adresu: 
Mr. Pabraiža, 1840 So. Ha Is ted

M i k a s T r i v i r v ėJ .
Post Scriptum. — Visi geri 

katalikai kviečiami dalyvaut

riau nebando.
Gorb. Mikas Trivirvė padėjo 

pas mane $5.00, kurie bus iš
mokėti tam, kam jie bus pripa-

apsiimu k on testą

testo paskelbėjas nurodo.
Pabraiža.

■   ——-................................................- ■ N.................... u ........ ..................

I Redakcijos Atsakymai
Brocktono Rep. — Gavome 2. 

Vieną del vielos stokos prisiėjo 
trumpinti.
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SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.*
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N A U J I E N Of S, Chicago, Ill.Panedėlis, kovo 12, 1917.

Skaitytojų 
Balsai.

gaudinūjote, vergėte, išnaudo
jote ir draudčte nuo apšviclos,

nių tamsumo;

tamsumų,
ž žmonių 

v

Per amžius

kad Montvidas negeras žmogus. 
Juk tai tiesiog pajuoka panašiai 
elgties! l’žlai, kad žmogus 
sunkiai Uždirbtus dolerius tinka
vo prakilniam tikslui, jį kone-

L—!- J.----- __g|g?S

Ar esate
_______ ___  užkneslas
“JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.”!

mas.

Štai proga išmoki! angly kalbos, per laiškus arba klesosa

NEGEISTINAS 
APSIREIŠKIMAS.

ginčai socialisliškų

nes

blėdes,
Berei-

kas, bereikalingai užimama lai
kraštyje viela, erzinama drau- 
<»ai etc. Man rodosi socialistiš-

viųi yru

kada veikia sutikimu, 
man, teciaus, tai, kad

neinuiuu tam !
a d N-uos nesu t 

. i-i • !(lurbuiinkunis ir

Bloginusia betgi yra lai, 
lie nelemti ginčai įnešama 
“Naujajii (i-nę”. Nešimų 
liūdna darosi žiūrini, kad musų į

11

riuus

K. Montvido.

ui, išmesk

sound Iiing

I )rau-
Monl-

vidų pažeminus.

ka Mon lx Idas ir jam 
žmonės patinku.

inaziuu

kUl)a rb.

a u-

vie-

Montvido
VISUS

stabas,

iš HM) nemokančių rašyti ir ne

kalto mišių

Tuigi Montvidas ne vienas 
toks nelaimingas, tūkstančiai

žemos doros žmogus, 
nekalti lamu. Datų 
norėtu mokėti, bet
• L

neleidžia išino-

dumi laikraščius ir kalbėtojus, 
kurie bando tamsioms minioms

Jeigu jau kultiniu lai 
vargšus žmonelius, bet

nelaimingus, ik lik vi 
viai loki nelaimingi.

lomai, yru tokie nelaimingi.

rasite skurdų, tamsuma, 
ko (langiaus.

E'arizėjai. jus, tarizėjai!
metų eiles žmones lupote,

visur
nie-

despotizmui, šimtus tūkstan
čių žmonių nužudėte. Baisiau
sius lorturavimo įrankius buvo-

Dar ir šiandie, dvidešimtame

role akis net tamsiems ir ak
liems jūsų pasekėjams, lai kam

gus laikraščius bei žmones.

UZ JŪSŲ

V. Andriulevičius.

PAPEIKIMAS.

uujienose prune-

žerskis pasielgė su Montvido pi
nigais. Skaičiau taiimi ir na-

smiliui.
c

tcLsiiiiiiuLs kibai rfiiivus. Jeigu 
kum Ežerskis gulėjo užsimiršti

eiti rupi

juodinti prieš visuomenę Monl- 
vida. Esa Montvidas negeras
žmogus, jis tik jiuškųs prit 
biu. Svcntrašlvj sakoma,

durnos kunigus drįsta tvirtinti,

(OFGJU
Sutaisytas is formuios- i 

recepto; suteikto isiuintin- 
tfu Egypto zokoninku, \\H

•pareiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
__ • nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

klės skaudėjimo, dusulio, galvos t-7 skaudėjimo, nustojimo apetito, ■ Į ialėio galvoj?, eet., ect., Šutai-

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—-25c. 
už bonkuty visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiui iŠ
F. AD. RICHTER & CO.

74—80 Washlogtaa Street. Hew York-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popleras.

Namų Ofisas:

1123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora# 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
KALSTEI) ir S2-ia GATV€

EVESKIO MS 

^ŽHOKYKIA
Cla gali išmokti Anglų kalbos nno pradiiRJv 

ligi augšMauslaŲ telpgi Lietuvių, Vokiečių 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšl 
Mafematikos, istoriku, Geografijos, FoJitiš 
Ekonomijoj Knygvedy&tCs.DaJliaraščio, Lai 
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
nebaigti t UBLIC SCHOOL HIGH SCHOOL ” 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA 
MA LIETU VISK AL

3106 So.Halstod St.Cbic^j

Telephonti Humboldt 1271M. SAHUD M. D.
Benas Kuisi Gydytojai ir Chlrurjraj. 
Bpedalbitaa MoteriiXp, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Lijrų. 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava..

Kampas Nortil Av«.» Kambary* 
VALAKUOS: 3:40 iki 10 Urytn 

1 :80 iki 3 Ir 7:1»n iki » vaaa<'»

tavo brolio.”
Matote, kaip 

mokama ’ išsi
diplomatiškai

Gydau

VYRUS
i egul dabar jiamalo visuo

menė, ko verias las “Draugas.” 
Nors žmogus turėtų geriausius 
norus, nors jis butų geriausiu

sižios prieš kunigų, kadir leisiu-

šernu” kataliku.
nuo

dienos uš nebeįsileisiu jo j su- 
vo nulinis.

Ex “Draugo” Skaitytojas.

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug ken(ančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmis

Tikru ženklu buvimo lokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus linkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis

sivalgymas, sirguliaviinas po

silkes, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjanlis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlcnimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus ėsate kankinamas 
stučkinės kirmėles, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaisių del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodų, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės j keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo

Mano metodą yra priimu i ir

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

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted Str., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.

Dr. Whitney
Priiminėjo ir gydė vyrus 

per 20 metų
Jeigu jus gydetes kur nors be pa

sekmių, ateikite ir pasimaty- 
kite su juo (nujaus.

.lis gydo vvrus tiktai, ir jo 
SPECIALES NAUJOS METODOS 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo. 
Jis gydo pasekmingai į kaip gali
ma trumpiausią laikų, visas pri- 
vatiškas ligas, kaip tai: užnuodi
ji rnų kraujo, strikturą, puliavimų, 
nykimų, nusekinu), praradimą 
spėkos, raudonąją gyslą, silpną 
pūslę, inkstų ligas ir 1.1. Jis var
toja
Tikrą importuotą Prof ĘJirlich’o

606-914
Gonorrhea, Vaccines, Rheuma

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

Jei jus esate ne tas žmogus kas 
jus turėtumėte būti, pasitarkite 
su D r. Whit ney be atidėliojimo ir 
stokite ant kelio j sveikatą, stip
rumą ir laimę.

Pasikalbėjimas dykai ir užkvic- 
čia

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

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

Ncdėliomis — 10 iki 2.

m m. herzman! 
g IŠ HUSUOS 2
U Gerai lietuviums žinomas per 18 me- o 
įt tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- Jį 
£J gas ir akušeris.
? Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
£. rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
O rypiodaa X-Ray ir kitokius 
JL prietaisus.
X Ofiuis 'r ‘.".boratorija, 1028
P St., netoli l'isk 
T VALANDOS:
S ft—b vakarais.
'? Gyvenimas,

Valandos; S-

elektros

W. I8th

pietų, ir

606914Nuo 
Kraujo 
Ligų

Vartoja teisingų 1-mos, 2-ros ir

Nuo 
Kraujo 
Ligų

3-čio» sta
dijos; be skausmo; tikros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS ŠI apinimosi kanalo ir 
ri" ri “•- • ■ įvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pušies, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNEJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li-

111 '' f ■■ ' '■ ' " nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotus? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas š’apinimasi— 

ar ju.; tas trukdo laike miego, ar 
ir strėnose. Visas 
i savo systematiš-

turite skausmą kryžmoje 
šlapinimosi 
k u bud u.
RECTAL

negales

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

peilio.doma be
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko. ,
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 
'I'' i" r*n“ ■' 1 (legjrho arba, sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus.
R AM ATI ZM A S

išgydoma visai

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

\ EGZAMINACIJA DYKAI.

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

H—’’fe TH—1*Dr. Burgess
122 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimu, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, 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 būti, jus reikalaujate

Jeigu jus pirmiausia esate

silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciali.šku-

ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirm y bes.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo Įgysite 
Gkrą inedikali.šką patarimų ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau.

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

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

Vhona: Yard# 4117

Dr. ši. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

I Gyvenimas yra tuščias
kuomet pranyksta re- 

J gėjimas.
y Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
Ypatinga domų atkrei- 
piania i vaikus.

Valandos: Nuo » ryto Ik? « vakara; no^aUo- 
Mis nuo 10 iki 12 dieni.

4«49 H. ASHLAND AVjW.. kampas 47

|||'Dr.J. hnhing
?.! H • Vyru Chroniškos ligos

Nuo 10- 12
Telephone Canal 8110 

3412 S. Halsted st 
9 ryto, tiktai.

Elrktriflkn Dingnozti ir Gydymą* 
SpecialiŠka medicina nuo 

ufnuodijimo kraujo

Vandenota Uodega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ., 

Netoli 22-ros fftv.

SKAITYK IR PLATINK
i fg n?Ki A o **

Valandos 3 no pietį): 7—9 vak

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Naryste.
Bankos, priklausančios prie ChL 

cagos Clearing House yra po jos at* 
sargia priežiūra. Laikas nuo laikei 
bent sykį j metus, C/earing Houaa 
revizoriai nuodugniai ištiria saveį 
bankų stovį ir budi} jų vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boli
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygoM 
ištirtos. 'Piktai tikra apsaugos ver* 
tė gali Imt knygose parodyta. Abejo
tina tvarka arba atsargumas, yra 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nusto
ja savo (dealing House teisių, tat 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

’Liktai t vi rčiausios ir saugiausiom 
bankos gali but Clearing House na
riais.

’Die Chicago (Hearing House prie
žiūros užmanymas tapo įvestai 
pirm dešimt metų, ir nuo to laika 
nei viena (Hearing House bank* 

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

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

Ji taipgi > ra po valstijos priekip- 
ra. \ ra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai Hlinoii

L. KOliKSPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekviena* gali U mokti 
j ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose if lekcijų zutahrti; 

ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienai*, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalinis, bet neturi progoj l«n 
kyties i mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, »iun* 

1 KATALOGA 
prisiuntimui

ikyties 1 mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikr 
Bčiame gražiai iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau* ; indėk dvi markes 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. 
me dadgiau valandų negu kitos mokyklos, 
me atskiro kursą, sutaisytą musų pačių 
greitam išmok inimui Anglų kalbos.
turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

' Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 181h 8t., ir 1741 W. 47th 8t.

Laiėkus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chical*,

o! Ln«ganąe.5 

't 
Ami Ik 

Mokyki*

RYKAI
tH1CA.ee K-LW0>>

i mueų .»*- 
Mokinu- 

Klesose irgi turi- 
del prąd£iamok«H< 

Daugiau «uprantanti«»M

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS į
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploroi s

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

Kara

Specialistas ir jo vėliausios Eur. meloiįos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas 

Mano prietaisai, Radio-Scope Rag-mane
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologižka la
boratorija ir
dengia man jūsų tikrų ligų ir jei aft ap-
siimsiu gydyti just) ligų, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta, 
tikrą specialistą ir ne prie

lt ra u jo Egaaminacija ati

Ateikit pas 
imituotojų, 

'l'jlnus specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Fa iru k elevaterj. Kambarys 122.
Pries North American Cafe.

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

Pinigai sudėti Šiotjc bankoje yru 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. 'Kaipgi Aukso Mortga
ges Bondas po $100.00 ir $500X10.

šis bankas yra atsakančiausis Li>- 
t uviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkii-

Kapitalas ir perviršis; $GOO,OOO.ML

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patjs 

apie lai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kilų ligų ir

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo

mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augštyn j gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro

IC41O Į / ( I I < l J v I I l . J v J U II J 1 V < »J, » K > » * y i « >> » v « f J 1 l i l << » , *

vos skaudėjimą, spinginią ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.
Daugelxj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo

teris. ncreguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis. /

penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas nmae.
O. O 1 f Ik 1 1332 Milwaukee Avenue

•*—JL m <X *-* H JL Inejimas nuo Ellen Street
Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 

ncdėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Pasinaudokite su Proga!
Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas,

Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali misi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim GO,00(1 akrų žemės, kur yra klampių ir somilių, kur žmo-

arba klampių bile kokią dieną miduose, l-'armos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo. Guli
me duot geriausj paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE RIVER, WIS.

PnikinuHia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu j tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius • ir ge
rinus kiiąiimo-designing ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuviino skyriuose.

Ii ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke 'šio mėnesio.

£ 118 N. La Salle St., Room

mierą — bile stailes arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kasnicka, principalas.
416-417 Prieš City Hali.

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loomli Ir

Atdaras: Panedėliais, Ketvertais ir 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare. •

---------------------------------- ----------------- »

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant uita- 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $16 iki 
$35 siutai ir overkotai, mio $7.50 iki 
18 dolerių.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau.. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $I.W 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
14J5 S. Halsted SU ChlcaM®, Ilk

TURĖKITE

Jųs galite juos tureli. Kiekviena* 
gali juos tureli. $5 iki $200.00.

jMotcrs ar merginos, ar vede ar 
pavienius, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del StockyardŲ

ležinkclio

minutes.
Paskola

klerkams ir t L 
ant algos padaroma | i

aut rakandų — t 2 ra*

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ka 
jus uždedate, mes norim darodyi 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus 
turite veikti su mumis. Mes kvie- J

inanymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina Anglų kalbos

Aritmetikos 
KnygvedystCs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teij
Abclnos historijos

leografi jos

ekonomi Jos

5 Mokinimo Valandom *
O Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety, t 
X Vakare nuo 7:30 iki 9:30 Sc
5 8360 Emerald Ave. Chicago. *

I. EPŠTEINDr
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir valkų ligų
Ofiaat Ir GyT»rlm»> i

3600 8. Halgted St., k&mp 36 st
Ofii»n« atsiras iki II ryto, 1—S 
po piet ir v r.k ai ai*

Telephone Drover 071

1

*

X TELEI’HONE YARDS 2721 Sj
I dr. j. jomuAms | 
X MEDIKAS IR CHIRURGAS J 
¥ 3337 So. Morgan St., Chicago į 
P SX-iio PI. Ir Moman St 4

MOKYKIS SIUT MOTEfUMOJS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpk 
mo formų sinti naminiai dsik« 
tus arba aprėdai us. Diplomai 
kiekvienam, kuri Išsimokinai 
Valandos dieną arba vakandA 
del jūsų paranku m o. Ui f 10 
išmokiname i ui aiut vi told ui 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g. Wten 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA,

'*C‘*OOKMB
įi JOSEPH C. WOLON
® IJKTHVIH .hVOUTA*
K Rufranji S?l»2-?04 NaUon»J Ldf« giją , !
M 29 So. I-a Salia SL, Ohicara. Ui
0 Ttl. Oantral mO-Ull. Atdara!
Aį cinko, ketverto ir jubatoa vakarais M* 

fi iki R vai. vakar®, po nwria: 
hm Mji V.AiTKI AVB,

£ TaL Ev»be)4t tT.

WALTER F. 8OMMIRI 
ADVOKATAS 

KECTOB *UILK>IN«
Ti W. M*nro» BU B««* IML

Ch lew, BL 
FhonM Centrai tWI lor I1H

tH1CA.ee


Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

H44 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

C HIC A GOS TU R G A VI ET Ė ne-

liūdnaisS 111 ('<>('11 IS

ŠIO

I Roebuck

Mikams, kurie išbus 3 men. i-

menesio laiko prieš tai jau pra- nuejau prit
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ką gauna $10
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mis varste kiekvieną žomgų nuo

kiaušiai išrodanti.

"namo.

mo
si pini
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nekiek
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ant Monroe
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du Ik iii. c
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ne.
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rašeiai,
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teisingiau
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Rafael Vargas.

mane
Buvo

nuėjau
son uja

dešimts minučių išėjo 
ir po trumpos kalbos

nereiktų pildyti. Pradėjo at
karsti senesnius (nuo seniau dir-

nes maišosi: vieni Įeina kiti iš- 
(*ii»a. Iš to galima spręsti, kad 
L*n pereina žmonių gal kelioli-

nutariau ant

lių $12.00 mėnesiui, turi pereit 
erzami naciją" ir lt. Iš viso rei
kiama apie 150 žmonių' Žmo
nių apie 500, o darbų yra apie- 
150! Pavargau ir išalkini, todėl

muši uos 
žiūriu, pastalė vėl prie kitokios
mašinos aš ir vėl mokinys. Pa-

nemokamaC

o žmo-

prie kitos mašinšapės. 
jau apie pusę dešimto

inkai peržiūrėjęs visus

ėio su reikalavimais darbiniu-
Dr. Povilas Žilvitis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS: 3103 So.' Halsted BtrwA

Tel. Drover 7178 
VALANDOS: 9—11 išryto;

2—5 po pietų ; 6—9 vakar*.
GYVENIMAS: 3341 8o. Union

Tel. Yards 537.

COCOA
Jankes, auly- Į jį p 
rink au bent |*TŲ 
cokia, % «v

ARBATA
Priimntaftfe.

•ia, Gvarart- *
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RYŽIAI
Goriau, loti 

njiiea, 10c v« F ] A 
parai- J). P 
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SVIESTAS
Geriausiom

Smetonos, m m 
mnii, negu /Į J p 
<ur jus 
it gauti ..

Panedėlis, kovo 12, 1917,

Randai

COFFEEVaikai dainavo ir

19c GB
mokinių. Tikimasi, kad greitu

Buvęs.

Pranešimai

Reikalavimai

Dr. G. M. Glaser

nu

3117 Wentworth Ave Chicago.nas

Telephone Yards BW1

CICERO.

LSS. 138 kuopos mišraus cho

ir

Org. A. K. Linge PARSIDUODA saliunas labai ge

romis sąlygomis.

tainėj. vus darbas arba sukatomis ir nedė-

o taipgi nepamirškite ir naujų

Komitetas. kriaučių,REIKALAUJAM

833 W. 33rd St., F. Degimas.
Paįieškoįimai ■savi-

Telephon© Drover >695

Dr. A.A. ROTU

kilę pranešti jos adresą.

903 W 35th St., Chicago, Ill.

REIKALAUJI AKINIŲ

8220 Vincennes Ave.,
/wmi

Pardavimui

JOHN 1
Chicago.

einu iš Šiaduvos miestelio.

De-Kalb, Ilk

mūrinis 
savinin-

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, 4510 So. Honor© sir Chicago, Ill.

Kampa* 18-toa gatvė* 
Valandos: nuo S ryto

1878
2054
1045
1510
2810

W. Ohicnro Av. 
Blue Wert Au 
W. Norta Av.
S. H^teted 8t. 
S. M9**ted *L 
W. dttb B t.

WEST BIDM
Milwaukee A v.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Mn<iinon 8L 
W. Madison Bt,

Juozapo Klycių, paeina iš Kauno g., 
Vilkmergės pavieto, Vidiški; parap. 
Pirmau gyveno Painesdale, Mieli., o 
dabar rodos — Cestor, Pa. Jei kas 
apie juos žinote malonėkite pranešt,

REIKALINGAS pirmos klesos bu-, 
ceris. Atsišaukite :IL Peldžius, 
4129 So. Sacramento av., Chicago, Ill

1101 w. I2nd ml

SOUTH BID* 
8081 Wentwortk 
1427 B. Hslat*d 
4729 S. Ashland

PARSIDUODA pigiai groserne ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite: 

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

Tel. Canal 5335.

PABS1 DUODA pigiai 2 mūriniai 
namai; vienas prirengtas delei pe- 
karnės. Tame miestelyje nėra lie
tuviškos pekarnės. Lietuvių gyvena

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

puikų gyvenimą. Galima nupirkti su 
mažu kapitalu. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie

K. Jamonto,
1840 S. Nalsted st., Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas prie dide
les dirbtuvės ir ne brangiai, nes sa
vininkas išvažiuoja ant savo ūkės.

LIETUVltKAB AKUJ GYDYTOJA* 
Ko turi •kandančio arba tilpnaa aM*. M 

Kalve* skaudėj imą, aUilankykiU paa aMMK 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1158 Milwaukee Ava.

Valandot: Nuo 9 ryto Iki t vakavau 
Nedėliojai* nuo 8 ryto iki 1 pa

..................— 1 ...... ... J1*1 *........... .....

REIKALINGAS barberis. Pasto-

PARSIDUODA saliunas tarp dvie
jų bloku. Frank Scmichrost, 
1721 String St., Chicago, Ill.

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

PARSIDUODA 2 augštų 
namas ir lotas. Atsišauki! į 
ką:
1830 So. Peoria si., 1-mas

laiku, ir

1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME 
prie vyriško ir n 
Atsišaukite greitu laiku.

CHAS. KASEVICII, 
2620 W. 47(h SI.,

liomis. John J. Yankus,

4........-v........ < ■■■>■■

O The

1 ,1 u.a- 1 . ..... . .......................... ... >...■■*»■!*»

Dr. W. YUSZKIEWICZ

tetos K. Skrepkunas ir Pranciškaus, 
Antano, Onos ir Karusės, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pakruo- 
jaus valsčiaus. Klovainių miestelio, 
5 metai kaip Amerikoje. Turiu sva
rbų reikalą. Alcldžiu jų pačių ar

REIKALAUJAMA — prie elektra 
siuvamų mašinų operuotoji], vyrų ir 
moterų. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite nuo 8:30 iki 9:30

PARSIRANDAVOJA dviem arba 
vienani vyrui kambarys. Reikalau
janti kreipkitės šiuo adresu:

Kisielius, 
2201 W. 21 PI. (bučernė). Chicago.

no gub. Raseinių pav. Gyveno Pic 
žų dvare. Gyveno Hartford, Conn. 
No. 45021 Main St. Ji pati tegul at

Dr. MLStupnicki 
110* So. Mort** 8L, Chicago 
VALANDOS: nuo, S iki H Mk 
ryto, nuo S iki I vakar*.

Dr. Ramser
AKIU 8P1CIALUSTAJI

NORTH BIM* 
08 W. DivUUm 
720 W. Nurtb 
8445 LIncoha 
8244 IJneol* 
1411 N. Cter*

2558 Blue Island Ave., , Chicago

ba ji pati lai atsišaukia.
E1 z b i e I a Če p a iči u k e, 

1825 AVabansia ave., Chicago, III.

REIKALINGAS harzdaskutis; dar
bas nuolatinis, trumpos valandos, ge
ra mlokestis del gero darbininko.

John J. Zymanchus, ' 
722 W. 31st., Chicago, Ill.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
BpecinBalaa MoterUk*. Vyriih*, Valini 

ir via* cluronlA^ ll«<.
Valandow : 10—11 ryto, 4—V po T—i va
karą. Nadčliomi* 10—1 po pi«tų.

3354 S. Halsted St arti 34 SI. Chicago

2-j u siuvėjų 
iško darbo.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, HI.

REIKALINGAS geras preseris prie 

moteriškų drapanų.

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

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

niais viršeliais. Kaina 50c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

se

ni.tas malonėkite pranešti man; pir- 
miaus gyveno Brooklyn, N. Y. Taip
gi pajieškau draugų ir draugiu p jie 
patįs ar kas kitas atsišaukite, busiu

4elba likusiems nariams šeimy- 
lų. Parduosiu už pusę kainos.

Dr. Graičunas
Norintieji pirkti malonėkite kreip

ties tiesiai laišku ar asmeniškai 
kančių antrašu:

Wm. Fr. Kibort—room 613,

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
4 fialų mūrinis namas ari i 33-čios ir 
Archer Avė ir Wood gal v. 4 toile- 
tai, gazas, elektra, cementiniai takai, 
naujas stogas, puikus stovis. Ron
dos $504.00; mažais grynais pinigais 
mokėjimas, arba išmokėtas namelis 
išsimaino kaipo pirmas išmokėji
mas, likusi proc. pelno. Lotas 
25x150 pėdų. McDonnell, savinink. 
2630 W. 38th St., telefonas McKin
ley 3543. Atdara 9 ryto iki 9 vaka

ro kasdien ir nedeliomis.

Pajieškau Vladislavo Atkačiaus ir 
Kazimiero ii’ Jurgio Grihų. Turiu

Motiejus Sabaliauskas,
P. O. Box 213, Tolleston, Tnd.

WISSIG, 
seno kulius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YKA 

SpccialiAkai wydo IIhra pilvo, plaučių, inkstų ir puslču, utnuodijimą kraujo, 
Huas, taizdas, reumatizmu, galvos akausmuH, MkauninUH nugaroje, koečjim*. w 
Bkaudejimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 4te * 
persitikrinkite, ką j b jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Pi* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

ryto iki 8 vaL vakar*. Nedaliomis Iki 11 *—a 
1900 BLUB ISLAND AVE., kampas 19-tos t*U virio] Bankas. T*l. Caaal ISSB

DAKTARAS
Spiclallstu Iš

CHICAGOS ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, Ill.
WWJUBWW'IMWJIM'I1

nwtisu akįs buvo 
y veną pusę — ki

dau- y s i ? 
ja<i.

Arinour mokyklos tėvų ir 
mokytojų organizacijos

tėvų ir mokytojų susirinkimas. 
Susirinkime kalbėjo, P(. Ament,

PASIRANDAVOJA didelis namas 
])o numėriu 4533 So. Marshfield avė. 
Geras del atidarymo kriaučių šapos 
arba kitokiam bizniui. Lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Kreipkitės pas:

Pilipavičia,
4535 Sr Marshfield Ave., Chicago, UI.

PARSIDUODA krautuve saldainių, 
ice cream, cigarų, tabako ir lt. labai 
pigiai, arti mokyklos. Biznis gerai 
išdirbtas. Del informacijų kreipki
tės pas: Alex Andriulis,
634 W. 181h SI., Chicago, Ill.

valandikės, 
faktais n te
prašė a til

Žmonių pil- 
vvru ir la-

blokų aplinkui pasidarė tikras 
sumišimas; žmonės vijosi par

— “Five o’- 
Five o’clock

‘*e.\perience", arba (kirbai su 
tokiomis mokestimis, iš kurių 
pragyvent negalima. Taip ta

likau. Išdirbau vie- 
išmokau ant vienos 
bti, antrą dieną,

ry t mėty j... galvoje 
iucija.. nežinojau į 
iiilti. Nutariau pa- 
p-ą McCormicką.

nemielaširdingai briovėsi per
dėm visur savo virpinančiomis 
vilnimis. Jau buvo pusė aš

inės, kad tik apsigynus nuo šal
čio. Jau astuonios mes nieko 
nežinom ar ims bent viena ar

(ialop. ir devintos pusė! Veltui. 
Niekas nė žodžio. Žmonių •be-

rne Kuopos pnsirase sesios 
naujos narės. Greitu Jaiku bus

(PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užniokeslies. Praneši- 
ųiai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)

EXTRA NAUJIENŲ B-VĖS 
DALININKŲ SUSIRIN-

Extra visuotinas Naujienų 
B-vės dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal-

Susirinkiman bus įleidžia- 
tik pilni Naujien; Bendro- 
dalininkai. Todėl kiekvie-

EAST CHICAGO, IND.
LDLD. 70 kuopos mėnesinis

Pajieškau savo sesers, Onos čepai- 
čiukes, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Radviliškio parap., Ilgočių kaimo, 8 
melai Amerikoj; gyveno Baltimore, 
Md. Labai norėčiau su ja susižino
ti. Prašau pranešti kas ją žinote, ar-

Pajieškau Juozapo Knapkio, Kauno 
gub. Raseinių pav., Sartininkų val
sčiaus, žygaičių parapijos, Draude- 
nių kaimo. Prinriaus gyveno Union 
Mills, AVash, paskiau Seattle ,Wash. 
Jis pats tegul atsišaukia arba kas jį 
žinote, malonėkite pranešti jo adre
są. Antanas Dvylis,
903 AV. 35111 SI., Chicago, Ill.

PAJIEŠKAU DARBO į mašinšapę. 
Dirbu anl screw mašinos. Kam rei
kalingas toks darbininkas arba kas 
žinote, kur gauti tokį darbą, malo
nėk i le man pranešti.
J. K., 903 W. 35th St., Chicago, Ill.

ANT R ANDOS dailus kambarys, 
su valgiu ar be valgio. Atsišaukite 
tuojaus. Vana, elektra ir kiti paran
kamai šlubai. Ant antrų lubų. Neto
li Cicero,'taipgi netoli nuo Sears 
Roebuck Co., 815 So Kalmar Ave., 
Chicagf), Ill.

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

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill. ♦

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ix 
po 30c

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

L. Kasper, 
3117 So. Wentworth avė. Chicago.

REIKALAUJAMA našles su šeimy
na apsigyventi Sycamore, Ill. ir duo
ti valgį ir kambarį merginoms dirb
tuvėj. Gali, rodos, gauti dvyliką 
merginų kaipo kvatierankas. Antra
šas:
Chicago Insulated Wire & Mfg. Co., 

Sycamore, III.

PARDAVĖJŲ DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrų parda

vinėti lotų lietuviams. Vartojama au
tomobiliai, 
singiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbti 
į savaitę. Atsišaukite: 
Wm. D. Mudock and Co.
La Salle Street, nuo 3:30 po pietų 
iki 5:30 vai. vak. Klauskite

J. N. Zewort

Gera propozicija tei
gėjam 
Estate 
$50.00

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 :

PUIKIOJE VIETOJE PARSIDUO
DA ant lengvų išlygų 200 
niės, Wisconsin valstijoj, 
buvau pirkęs su tikslu 
SAI^VrORIUM. Lietuvoje 
naikino mano tikrų brolių 
namus — I

akrų že- 
Tą vietą 
uždėjimo 
karė iš- 
ir seserų 

likosi didelės šeimynos,

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
ię shivų apgyventoj vieloj. Senai iš
dirbta vieta. Inejimas iš dviejų ga
lvių. Parsiduoda iš priežasties ski- 
rimosi pusininkų. Atsišaukite šiuo 
adresu: 1622 So. Halsted St.

. ................................. ......................ii. , ----------------------- --------- -------

PARSIDUODA pigiai greitu laiku 
visos mašinos ir įrankiai del taisy
mo čeverykų ir kcletos baksų nau
jų čeverykų taipgi ir Fordo auto
mobilius nevėliaus kaip iki kovo 15 
-tos dienos.
2723 W. Madison St., Chicago, Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage sutei
kiama paskola nuo $100 iki $5000.00 
po 5 ir 6 proc. apmokėjimui taksų, 
užmokėjimui interesų ant jųsų pir
mo mortgage, pagerinimui jųsą nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir 
reikalaujate dar daugiau pinigų. 
Greitas ir mandagus patarnavimas,

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., Chicago, Ill.

►—r----- ! .. ............ .......—... ........ . ..............  -............

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan SL, kertė n tA, 
Chicago, 111 

Specialistas ant 
Moteri&kv, VyriSk* ir Va&g 

Taipgi Chroniškg Ligi 
Ofiso valandos:

iki » ryto, nuo 12 iki 2 po bM 
ir nuo S iki 8:30 va. Nt-dėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 087

ANT PARDAVIMO 
Bridgeport©

1. Kampinis mūrinis namas, 3 au
kštų. Garu apšildytas. Naujas. Ran
da $2,400.00 ant metų. Apačioj — 
drugštoris. Kaina $15,000. Galima 
pirkti turini $2,500.00.

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

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

8 sė-| 4.Didelis medinis namas ant dvie- 
nori- jų pagyvenimų. Vanos. Randa $25 
sėdy- ant mėnesio. Kaina $1,700. Didėlis 

bargenas.
Į Turime ant pardavimo daugelį na-

' Parūpiname paskolas ant pirmų 
ir antrų morlgičių.

A. PETRATIS & CO.
------  751 W 35ta gatvė. Kampas Ilalsted 

gatvės. Chicago, Illinois.

PARSIDUODA automobilius 
dynių, vėliausios mados arba 
ma mainyti ant vasarinio—7 
nių. Kreipkitės:

I. Stankaitis/
821 W. 34 Str., Chicago, Ill., mų, lotų ir farmų.

Tel. Drover 4789. Į

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai narni-1 ’ 

niai rakandai 4 kambariams ir visi f 
gyvenimui reikalingi daiktai iki 
paskutinio mažmožio. Kreipkitės į

K. Jamontą,
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas labai ge
ra viela, seniai lietuvių apgyventas 
miestas ir pleisas. Priežastis 
ninkas nori apsigyventi ant ūkės. 
Platesnių žinių klauskite per laišką.

Stanley Ering, 
Box 804, Westville, Ill.

TeL Drover 7D4X

Dr. C. Z. Vėžei is
LIETUVY! DERTISTA

Vslandoa: n«o B ryto iki I 
Nedaliomis pagal satarlosg, 

4712 So. Ashland An. 
arli 47-tos gatvės,

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

LEVINTHAL PLUMBING ♦ 
SUPPLY CO., i

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

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. Chicago. Tel. McKinley 4617

PARSIDUODA —meal market, pi
giai; puikiai įrengta; kampas; pigi 
randa, su flatu. Geras, grynais pi
nigais mokamas biznis. Pardavimo 
priežastis—šeimyna serga.
3001 Wallace Str., Chicago.

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename f late. Visi plum- 
bavojimai baltai paliavoti. Augštas 
beizmentas. Rendos už $50.00 į mė
nesį. Kaina $5600. Parnell avė., ar
ti 32-ros gatvės. Šis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rųšies pigu-

Priranka~visiem. tinkamo, akinius, 
nueja ir patarimui duoda lykai. 
784-88 Milwaukee Ara., arti Cbiecge Av*. 
luboa. VALANDOS’ Nuo 9 iiryte iki v»kx> 
rui. NadČliomia nuo 9 iiryto iki 1 p*

Tai. Haymarket 2484.
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Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
. - - .reikalingas akiniu.

Duokite apžiūrėti savo i 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapi

kenti £alvo8 wkaudejimi, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akly, 
Tau skauda akya, 
skaitant raidės susibėga j kruv<, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždeginui akių, 

tau skauda akys skaitant arba iIhymmE, ft}

akis specialistui »kiq, kuris turi II diMb jftft 
arapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųių 
Ūkiant, labai vidutiniška kaina.

uJOFlN J. SMETANA
/Klciu.

. TfiMYKIT MANO UŽRASA.




