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PASKUTINIS PALIE
PIMAS

ležinkelius
Maisto riaušes Vokietijoj

Geležinkeliu streikas neiš
vengtinas

Anglai sunaikino 60 submarinų

LEŽINKELIUS.

Geležinkelių darbininkams 
gręsia naujas pavojus.

Amsterdamo pranešimas 
pažymi, kad tai esą tik nety
čia pasiekusi Hollandiją ži
nia, ir kad Vokietijoje deda-

renciją sušaukė A. D. F. pre
zidentas Samuel Gompersas 
tikslu apsvarstyti klausimą, 
būtent kokią poziciją užims 
Suv. Valstijų organizuotie
ji darbininkai kilus karei ir 
tt. Konferencija laikoma 
prie uždarytų durių.

Konferencija priėmė rezo
liuciją, kurioje tarp kita sa
koma, kad kilus karei dar
bininkai turį remt (!) val
džią. Vis dėlto jie pasilieką 
sau teisės kovoti prieš darbo 
žmonių naudotojus šalies vi
duryje. Priimtoje rezoliuci
joje sakoma: “mes nemano
me atsisakyti nuo kovos už 
apgynimą ir palaikymą sa
vo teisių. Algapelniai ka
rės laiku, taip sakant, viena 
akimi privalo žiūrėti į na
minius išnaudotojus, antra 
—į priešą, grūmojantį šiai 
šaliai.” Toliau net tiesiog už- 
reiškiama, kad karės, nežiū
rint kokiais tikslais jos buvo 
vedamos, visuomet davė pro
gos samdytojams išnaudoti 
darbo žmones.

o

Smulkmenoj laikoma 
paslapty j.

■ TU

WASHINGWNAS, kovo 
14. — Laivynol'departamen- 
tas, pritariamas sekreto
riaus Dansingų, į inteikė pas
kutinį paliepinpį bei nurody
mų pirklybinia laivų sargy
bai, kurie plauks vokiečių 
paskelbtąją “wares juostą.”

A ATMAINYS SUBMARINŲ 
> KARŲ.

WASHINGTONAS, kovo 
14. — Telegramos iš Washin- 
gtono sako, kad į geleži nke

TAIKA ARTINASI.

Badas ir pinigų stoka pri
vers kariaujančias valsty-

re jo drąsos nors tiek užreik- 
šti, nors tai ir griežtai nesu
tinka su pasižadėjimu rem-

streikas paimtų i WASHINGTONAS, kovo
GELEŽINKELIO DARBI
NINKU STREIKAS NE-

IšVENGTINAS.
nijas, pirmiausia prekinių.

Tos pačios žinios sako, bu -

valandoje visuomęnės ^sim
patijos esančios ne darbinin
kų, bet samdytojų pusėje. 
Vadinasi, tatai pilniausia 
pateisiną tokį valdžios žing
snį.

pos^ mėnesį. Ą Tajkintįes ka
riaujančias valstybes verčia 
ne jų “geri norai”, bet ba
das. Visos e k a r i a u j a n č i o s e

jos talkininkių, maisto klau
simas darosi vis keblesniu. 
Vokietija, sako pranešimai,

NEW YORK AS, kovo 14. 
— Liko maža vilties, kad bus 
išvengta geležinkelių strei
ko. Paskutinės žinios skel
bia, kad kaikurios ir nei ne
mano taikinties su darbiniu 
kais. Brolijų viršininkai tuo

darbniinkams 
jau pavojus, h 
Francijos
kuomet Francijos

darbininkams, 
valdžia

kareiviais ir sulaužė jų kovą 
prieš samdytojus.

MAISTO RIAUŠĖS VO
KIETIJOJ.

Bremen’o policija nesuvaldo 
riaušininkų; pašaukta ka
riuomenė; sužeidė polici 
jos viršininką.

rankį — submarinas. Taigi 
iki liepos mėnesio josios sub- 
marinų kampanija turės nu
spręsti: pergalę ar nepasise
kimą. c-

Beto, visose kariaujančio
se šalyse jaučiama .stiprus 
žmonių nepasitenkinimo au
gimas. Aišku visiems, kad 
nei viena, nei gi kita kariau
jančių valstybių sąjunga ne-

d a rys i ą jok i ų n usileid i m ų 
tuo klausimu. Unijų skyriai 
jau gavo įsakymą būti prisi
rengusiais.

Ry toj aus konf erencij a 
New Yorke turės galutinai 
nuspręsti streiko klausimą.

NETEKO 60 SUBMARINŲ

Bėgiu 15 dienų talkininkai 
paskanadino ar paėmė ne
laisvėn 60 vokiečių subma
rinų.

U

dynes žmonės nebenori.
Nors tiesa, žmonės ten lai-

AMSTERDAM, kovo 13. 
—žinios iš Amsterdamo sa
ko, kad Vokietijoje, Breme
ne, ištiko didelės maisto 
riaušės. Badaujančios Bre
meno moters surengė didžiu
lę demonstraciją. Policija 
bandė išvaikyti demonstran
tus, bet pasirodė esanti per- 
kilpna. Susirėmime moters 
sužeidė akmenimis policijos 
viršininką. Tuokart pašau
kta kariuomenė. Ir ji nieko 
negalėjo paveikti. Tik pri 
buvus ugniagesiams ir palei 
dus j minią vandenį — ši iš
siskirstė.

Laike sumišimo vienas

tena. Bet —kartais jie vis
gi gali išsprūsti. O tuomet 
valdžioms butų negerovė.

Trečia, kas verčią kariau
jančių valstybių valdžias 
prie taikos, tai' gręsiąs joms 
bank rūtas, pinigų stoka.

Imant visa tai domon, sa
ko karės klausimo žinovai, 
taikos klausimas turės būti

WASHINGTONAS, kovo 
14. J Washingtone aplaikyta 
u ž t i k r i n an č ių p r ane Šimų, 
kad talkininkai nuo sausio 1 
iki vasario 15 d. paskandi
nę ar paėmę nelaisvėn 60 vo
kiečių submarinų.

Jeigu ir toliau talkinin
kams taip seksis, sako pra
nešimas, vokiečiai negalės il
gai tęsti submarinų karę. 
Spėjama, kad šiuo laiku Vo
kietija turinti nedaugiau 300 
—500 submarinų. Su tuo 
skaičiumi ji negalės ilgai lai- 
kyties.

turiu menesiu, c V

UNIJŲ VADŲ KONFE
RENCIJA.

PASKANDINO ANGLŲ 
LAIVA.

Torpeduota be persergėjimo, 
žuvo 7 žmones.

per p j o v ė u g n ages i ų d 
Pjovusis suareštuota ir 
bausta 10 metų kalėjimam 

rru. ~ __________________•

nu-
rei, bet neatsisako nuo ko
vos prieš naudotojus savo
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ic ramumo d va
lanti ir vokie-

ciy armijojt
lis kareivių esą suimta ir j 
grūsta Namuro ir Huy tvir 
tovėse, Belgijoje. .

WASHINGTONAS, kovo 
14. — Panedėlyj prasidėjo 
visų darbo unijų, priklausa
nčių Amerikos Darbo Fede
racijai, viršininkų konferen
cija. Kaip žinia, tą konfe-

LONDONAS, kovo 14.— 
Vokiečių submarina paskan 
dino dar vieną pirklybinį an
glų laivą Folio, priklausanti 
Cunard linijai. Paskandin
ta netoli Airijos pakraščio. 
Paskendo 7 žmonės. Laivas 
Folio turėjo 6,705 tonų intal- 
pos.
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VOKIEčIAI RENGIASI 
PRIE UŽPUOLIMO.

Berlino valdžia šaukia kon-LNori prasimušti prie 
ferenciją submarinų karės 
klausimu.

i CHRISTIANIA, kovo 14. — 
(Vienas Norvegijos laikraštis 
gavo žinių, jogei Berlino va
ldžia šaukianti iš neutralių 
šalių kaikuriuos savo laivy
no oficierius aptarimui sub- 
marinų karės klausimo. Spė-

Kokie tie paliepimai — ta-'jama- kad vokiečiai padarys
tai laikoma paslaptyj.

Laivyno departamentas, 
be to, laikysies pilniausioj 
paslaptyj laivųį apginklavi
mo smulkmenas, t.y. kokio
mis kanuolemfe jie apgink
luota, jų įgulo$stovį ir t.t.

Dabar tik lieka laukti, ka
da pirmoji pimlybinjų laivų 
kanuolė apsimainys šūviais 
su vokiečių su|)marinomis. 

, , ....

PROTESTUOJA PRIEŠ 
BELGIJOS ŠELPIMĄ.

..Ų
NEW YOrITaS, kovo 14. 

—Ateina žinių, kad vokiečių 
valdžia proteguojanti prieš 
amerikiečių tvarkomą šelpi
mo darbą vokiečių užimtoje 
Belgijoje ir šiaurinėje Fran
cijoje. DeleiJįos priežasties 
generalis šelpimo darbo tva
rkytojas, Herbert C. Hoo
ver, apleido Belgiją. Išva- 
ž ia vo Ispanijon. Belgijos 
šelpimo darbas, manoma, 
bus pavesta ^nolandų ranko- 
sna.

kaikuriuos nusileidimus link 
Suvienytų Valstijų, kad iš
vengus tolimesnių susikirti
mų tarpe tų dviejų šalių.

MATĖ VOKIEČIŲ SUB
MARINE

MIAMI, Fla., kovo 14. — 
Buvęs Su v. Valst. laivyno 
oficierius, K. M. Thomposn, 
užreiškė turįs tikrų žinių, 
būtent, kad Floridos pakra
ščiuose esanti užsislėpus vie
na vokiečių submarina, lau
kianti progos skandinti Am
erikos pirklybinius laivus.

Kažin, ar kurią nors die
ną ponui Thompsonui kas 
nesuteiks “tikrų žinių” apie 
vokiečių zeppelino pasislėpi
mą Floridos pakraščiuose?

TURĖS MOKĖTI MO
KESČIUS.

alais.

AMSTERDAM, kovo 14.- 
Ateina žinių, liudijančių, 
kad vokiečiai rengiasi prie 
naujo didelio užpuolimo va
kariniame karės fronte, t. y. 
Francijoje. Vokiečių val
džia uždariusi Belgijos-Hol- 
landijos rubeži'us ir sulaikiu
si laivų plaukiojimą tarpe 
Antverpo ir Hollandijos. Va
kariniu karės frontan, be to, 
atvykęs gen. Falkenhaynas.

Spėjama, būtent, kad vo
kiečiai dar sykį bandys su
laužyti anglų liniją Yserrio 
fronte ir prasimuši prie 
svarbaus francuzų miesto 
Calais.

c

SULAIKĖ AMERIKIEČIŲ 
LAIVĄ.

PETROGRADAS.
stybės durnos atstovas šuU 
gin rašo “Kijevlenin’e”:

“Ką pasakyti apie naujus 
ministerius? Gal tik tai, kad 
laike mus 10-metinio veiki
mo dūmoje, mes neturėjome 
laimės ką nors išgirsti apie 
tuos asmenis, kurie stovi 
prie šalies vairo. Kame prie
šas t js: ar mes neatydųs, ar 
jie nematomi.

“Ką sakyti apie tai, kas 
abelnai dabar dedasi šalyje?, 
Nieko nevalia. Tas, apie ką 
mes manom — ‘nervuoja* 
tulus piliečių sluogsnius, o 
kalbėt ne tą, ką manome da 
mes neišmokome.”

Iš viso ko matyti, kad
1 Rusijoj laukiama ko tai ne
paprasto.

VĖL VOKIEČIŲ
SKRAIDUOLIS.

Paskandino japonų

TOKIO, kovo 14. — Ofici- 
alis pranešimas iš Tokio sa
ko, kad Indijos vandenyne 
randasi nežinomas vokiečių 
skraiduolis, kuris jau spėjęs 
paskandinti vieną Japonijos 
pirklybinį laivą. Japonų ir 
anglų karės laivai vejasi tą 
“jurų vilką.”

Vežė krasą iš Švedijos, Da
nijos ir Norvegijos.

NEW YORK AS, kovo 14. 
— Gauta žinių, kad Anglijos 
laivai sulaikę Su v. Valstijų

d i jos, Danijos ir Norvegi
jos. Laivas nuvežta į Hali
fax, kur nuo jo paimta kra- 
sa ir atiduota į cenzoriaus 
randas. Laivas ten išbuvęs 3 
dienas ir apleidęs prieplau
ką be krasos.

“LAISVOJ AMERIKOJ.”

Toledos patriotingieji mies
to tarybos nariai uždarė 

miesto salę taikos šalinin
kams.

JEFFERSON CITY, Mo., 
kovo 14. — Missouri valsti
jos senato butas priėmė pat
varkymą, reikalaujantį, kad 
vedantįs vyrai mokėtų valsti 
jai tam tikrų mokesčių. Ri
lių dar turirfti patvirtinti le- 
gislatura.

Vyrai, atsargiai su apsi- 
vedimu.

VOKIEČIAI TRAUKIASI.

VOKIEČIŲ SUBMARINA
ant seklumos.

LONDONAS, kovo 14. — 
Žinios iš Haagos praneša, 
kad viena vokiečių submari- 
na įstrigusi sėklumon Hol- 
landijos pakraščiuose.

LONDONAS, kovo 14. — 
Oficialiai ir neoficialiai pra
nešama, kad vokiečių armi
jos, veikiančios ties Bapau- 
me, traukiasi. 1 vakarus 
nuo Bapaume anglai priver
tė vokiečius pasitraukti trijų 
ir pusės mylių fronte. Šioje 
vietoje anglų pulkai paėjo 
vieną mylią į priekį. Anglai 
paėmė kaimą Grevillers ir 
Loupart mišką.

Smarkus mušis eina ties 
Neuville St. Vast, Souchez ir 
Armentieres. Ties Neuvc 
Chapelle vokiečiai užpuolė 
anglus ir suėmė keliatą ka
reiviu.

TOLEDO, O., kovo 14. — 
Vakar Toledos miesto tary
ba priėmė rezoliuciją, drau
džiančią taikos šalininkams 
kalbėti miestui priklausan
čioje Memorial salėje.

Nebus stebėtina, jei tie 
ponai greitu laiku visai už
draus taikos šalininkasm ka
lbėti apie taiką. - *• ’

Taip dedasi laisvoj Ame
rikoj !

SKANDYS AMERIKOS

Vokiečių submarines Atlan- 
tiko vandenyne.

..............
gop

.• ? .• i’’

$$$

Viešbučių patarnautojai mo kinama “tėvynes gynimo 
mato..

EKSPLIOZIJA KASYK 
LOSE.

Penki užmušta, penkiolika 
randasi griuvėsiuose.

PITTSBURGH, kovo 14.- 
Henderson Coal kompanijos 
kasyklose, netoli Canons
burg, Pa., kilo dvi ekspliozi- 
ji. Kasykloje dirbo 20 žmo
nių. Penki jų užmušta. A- 
pie kitų 15 darbininkų liki
mą nieko nežinoma. Atsių
stoji pagelba negali prieiti 
prie jų delei didelės daugy
bės griuvėsių.

Nelaimės vieton atsiųsta 
būrys kariuomenės.

BERLIN AS STEBISI.

GENEVA, kovo* 14. — 
Puolimas Messopotamijos 
miesto Bagdado nemažai nu
stebino Berlino ir Viennos
valdžias.

Karės kritikai .sako, kad 
kol nebus suorganizuota na
uja turkų armija tame fron
te, Bagdadas turės likti an
glų rankose.

AMSTERDAMAS; kovo 
14. — Eina gandas, kad vo
kiečių valdžia pasiuntus At* 
lantiko vandenynan dvi sub- 
marini toki jau dydžio kaip 
Deutschland. Jos aprūpin
siančios veikiančias Atlanti- 
ko vandenyne mažąsias sub- 
marinas reikalingais daik
tais. Sakoma, vokiečiai yra 
pasiryžę skandinti visus pir- 
klybinius laivus, plaukiojan
čius tarpe Anglijos ir Ameri
kos.

RASPUTINO ĮPĖDINIS.
MASKVA. — Maskvos 

laikraščiai rašo, kad Petro
grade atsirado naujas “šven
tasis” vieton nudaigoto mu
žiko Rasputino. Tai tūlas 
Koliaba, paeinantis iš Kalu
gos. Šis “šventasis” irgi ne
moka nei rašyt, nei skaityt. 
Kalbama, kad garsus miny- 
kas Mordarij Koliabos as* 
menyj turėsiąs sau konku
rentą...

LENKŲ ARMIJA 
RUSIJOJ.

La ik r aštyje i i Bessatabs- 
kija Gubernskija Viedomos- 
ti” tilpo didelis apgarsini
mas apie tai, kad, paliepimu 
kariško štabo Kijevo apskri- 
tyj mobilizuojama lenkų ar
mija Rusijoj. Norintieji įs
toti į pėstininkų ar į raitelių 
pulkus, turi paduot “prašy
mą” kariškai Kijevo vyriau
sybei... rusų kalboje.
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Šokių Mokykla

SKAITYK IR PLATINK

NAUJIENASPRAKALBOS
KODliL nežinoti sekančių išaiškinimų?

I11O Norint

APTIEKA KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
vas, kurios skelbia

si jusu dienraštyje
NAUJIENOS

NAUJIENOSE
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

■MM

visas pri
užnuodi

bomis vakaru v

Įėjo atvykti.

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa 
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy 
stymą. Kaina 50c.nariai 

Work 
sušali-

Inžanga visiems dykai

Progresyvė Lietuvių 
A P T I E K A

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyv 
mas.
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.

Ekaterina Breškovskaja- 
“Močiutė Rusijos revoliuci 
jos”, nežiūrint savo aristok 
ratiškos kilmės, dar jaunys 
tės dienose pasipiktino biu 
rokratiškąja Rusijos valdžia 
ir visokiais budais ėmė sklei 
sti socializmo idėjas ir ko 
vot labui pavergtųjų Rusi 
jos žmonių.

organus 
nežiūriu t

masi- 
protestui 

susi rink i- 
turėję didžiausio pa
dais ui' lik išjudi n ta

ingai,

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

<ytiĮ organų ne tik inleresmges 
nį, bet taipgi galėtų teikti d ra u 
gains naudingų informacijų.

BREšKOVSKOS 
LAIŠKAS.

Sąryšyj su tuo manoma 
areštuoti ir daugiau intaria- 
mų asmenų.

▼Įninka. 
MASS.

AREŠTAI PHILADEI
PRIJOJĘ.

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

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

Žvėriškos Rusijos pirklių 
spekuliacijos, didinančios iš
badėjusių žmonių mirtis, ne
siliauja. Atpenč, jos vis di
dėja. Apverktinas padėji
mas Sibire mus draugų...”

Breškovskaja turi 80 me
tu amžiaus.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

suokalbiu. Valdžia pasiun 
tė laikrodžius laikrodžiu ek c 
spertui ištyrinėjimui.

V. J. STANKŪNAS, 
Halsted St, Chit 
Telefonas Yards 1546

Valdžia areštavo penkis 
nužiūrimus, asmenis, jų tar
pe vieną moterį,, Kaltina 
suokalbyj. Mat bandyta pa-

Kalbės
J. Gibson ir M. Walencius

Lietuvių ir anglų kalbose 
4Iliustruotos gražiais pavei 

kslais iš ūkės gyvenimo

Nacionalio Pildomojo Komite 
to Extra posėdis.

I Opietinė j sesijoj 
minusia 
susti tikima c 
jos. Drau

Savo gyvenimą Breškovs
kaja pašventė įvykinimui re
voliucijos Rusijoje. Jos da
rbas buvo pertraukiamas 
katorgomis ir kalėjimais.

“Bobutė” bandė išsprukti 
į užrubežį, bet caro bernai 
ją sugavo ir įmetė kalėji
mam

Sako, kad žmogaus protas 
tai lyginai kaip tas daržas: 
jis galima išmintingai kulti- 
viruoti, arba pudymu užleis
ti. Bet ar kultiviruojamas, 
ar apleistas — jis vistiek tu
ri šį tą duoti. Jeigu jame 
sėjama naudinga sėkla, — 
naudingų, gerų vaisių jis 
duoda; jeigu apleistas — ja
me įsiveisia piktžolės, ir tik 
tokių vaisių tegali duoti.

*a*MMkn*rtaNM*M*M**ta

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Kanados socialistu sekreto c

rius pasisknnoe, kodėl jų sali; 
nebuvus užklausta, todėl Ino 
jau buvo pasiųstas laiškas su ai 
siprašymu, kad lai galėjo alsi 
likti tik per neapsižiūrėjimą, o 
jeigu kongresas Įvyktų, tai ka
nadiečių atstovai taipjau pagei 
dalijami dalyvauti, kaip ir ki

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bite ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, het eikite 
pas geriausią Daktarą arba spc 
cialistą pirmiausia ir čėdykitc 
laiką ir pinigus.

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo special išku
rni) ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio melų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

Mano sąžiniškas patarimas 
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrą medikai išką patarimą ir 
gydymą be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus husite 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 
išgydžiaiL Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują vilt j, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
I) ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

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

WASHINGTONAS, kovo 
14. — Washingtone gauta 
pranešimų, kad puolimas 
Bagdado atkirto apie 
15,000 turkų kareivių Per- 
sijoje. Rusų pu 1- 
kai baigia juos apsupti. Ne- 
užilgio jie taigi bus arba vi
sai išnaikinti ar pateks j ru
sų rankas.

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

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

Tel. Drover 8448.

Breškovskaja dabar ran- 
dasi Sibire.

Šiomis dienomis ji atsiun
tė laišką savo draugams re
voliucionieriams Amerikoje 
šitokio turinio:

Btital*«ci receptu* a u <Hdifau*la Mtyd*, 
Nežiūrint, ar tie receptai Lletuvoa ar 
Amerikon daktaru. Tai vienatini lle- 

tuvilku aptieka Beetone ir Maaaaehu- 
aetta valutijoj. Gyduolių <allt raut ko
kio* tik pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reik* lent per laišku*. • a* pri*lų- 
*iu p«r aapreaų.

K. Sidlaualcia
Aptfekorl onimi n U X <U XJ

siųsti vienų ‘broliškų delegatą.” 
Kiekvienas 550 narių turi tei
sės siųsti vienių delegatų.

Nutarta tuojau pradėti pas
kirstymą valstijų i renkamuo- 

išrin- 
iįsiusi i

bies su žmogum, kurs skaito 
kaip kapitalistų, taip ir so
cialistų laikraščius, matai 
dideli skirtumą: jam tie 
klausimai visai ne paslaptis. 
Jis žino priežastis, ir žino, 
kaip reikia dalykai taisyti. 
Jis žinosi aiškiai, ko jis nori. 
Jis prisirengęs eiti ir tuojau 
pavartoti tinkamų priemo
nių piktui pašalinti. Bet jis 
mato, kad didelė žmonių di
džiuma tebeskęsta nežinioj, 
kapitalistų spaudos apdumti 
ir sumulkinti, ir jis kenčia.

Tr taip dalykai eina.
Mes turime kentėti del ki

tų žmonių tamsumo, del jų 
nežinios, nors ir jie patįs del 
savo nežinios kenčia. Užtat 
vyriausias musų uždavinys, 
socialistų ir socialistinės 
spaudos uždavinys — auklė
ti žmones, šviesti juos, kad 
jie galu gale pažintų tiesą.

—“Am. Šoc..”

12th St. Tel Ktdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. 111.

visupir 
pakelta klausimas apie 

rtijos konvenei- 
Hillquit užreiške, 

kad sumanymui sušaukti kon
vencijų gauta pritarimų dau
giau negu reikalaujama, kad 
sumanymų paleidus visuotinam 
partijos nariu balsavimui. Ret- 
gi, sako Ilillquit, kol sumanytoji 
konvencija Įvyks, praeis daug 
laiko, o dabar politikos dalyk ii

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

kite su juo tuo jaus.
Jis gvdo vyrus tiktai, ir jo 

SPECiALĖS NAUJOS METODUS 
išgydė, kuomet kitos negelbėjo. 
Jis gydo pasekmingai j kaip gali
ma trumpiausią laiką, 
vatiškas ligas, kaip tai 
jimą kraujo, strikturą, puliavimą, 
nykimų, nusekimą, praradimų 
spėkos, raudonųjų gyslų, silpną 
pūslę, inkstų ligas ir t.t. Jis var
toja
Tikrų importuotų Prof Ehrlich’o 

606-914
Gonorrhea, Vaccines, Rheuma

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

Jei jus esate ne tas žmogus kas 
jus turėtumėte Imti, pasitarkite 
su Dr. Whitney be atidėliojimo ir 
stokite ant kelio į sveikatų, stip
rumą ir laimę.

Pasikalbėjimas dykai ir užkvie- 
čia

Dr. Whitney
Priiminėjo ir gydė vyrus 

per 20 metų

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, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jyš turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas; raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai 
mas kraujo, susilpnėjimas 
tekėjimo vandens ir praę 
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

Nuosavybes 
Išsivy st imas 

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

balsavimas 
i)-go Hill- 

p riteri 
kiti pildomojo komiteto 
išskiriant d-g'o Johno 
kurs iškarto buvo ūmam 
kiniui konvencijos prie 
bet galiaus ir jis suliko. Prita
rė jam ir visi svetimųjų kalbų 
soseialislų grupių sek rotoriai-

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

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

Nedėlionris — 10 iki 2.

Dabar žmonių protuosna 
be atlaidos sodinama kapita
lizmo piktžolių sėklos. Ka
pitalistų laikraščiai ir žur
nalai ypatingai susirūpinę 
savo piktžolių sėjimu, ir ta
tai jiems vyksta. To vaisių 
galima matyti visur, kur tik 
gauni pasikalbėti su žmonė
mis, teskaitančiais vien ka
pitalistiškuosius ir buržua
zinius laikraščius, ir iš jų 
vien semiančius žinias apie 
bėgamuosius atsitikimus, a- 
pie dienos klausimus.

Ypatingai tai galima pa
stebėti dabar, kada užeina 
klausimas apie gyvenimo 
brangumo priežastis.

Kada kalbies su žmogum, 
kurs nieko daugiau neskai
to kaip tik kapitalistų laik
raščius, taip 
jis visa 
pranta.
bar daug brangiau už visą, 
ką tik perkasi, ir jis kuone 
siunta iš piktumo, kad iš jo 
tiek daug plėšia. Jis moka 
ir keikia. Betgi jis neturi 
nei mažiausio supratimo a- 
pie tai, del ko taip dedasi, iš 
kur tas visa pareina ir kaip 
tą piktą pataisyti.

Phone Canal 1256
Geo. M. Chernaueko svet. 1900 So. 
Union Ave. ir kampas 19-los gatvės, 
Chicago, III. Ateik i vienintelę Šo
kių Mokyklą. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime į trumpą laiką šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
j pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsibuna kas panedė- 
lį ir ketvergą. Pradžia 7:15 v. vak. 
tėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Ba
belis. Gyvenimo vieta: 1918 S. Hals
ted St., Chicago, 111. Tel. Canal 3922.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. •

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Bandyta pavogt laikrodžius 
nuo vokiečių laivų, esan
čių Philadelphijos priep
laukoj.

Kurie norite tureli paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaites pasilikimo 
vakaro (Chieagoj I, ir žinomojo musų rašejo -— 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

Visų šulių socialistų partijų 
sekretoriams buvo išsiuntinėta 
telegramos, kuriomis kviesta 
greitu laiku padaryti tarptau
tinį kongresą. Kadangi su Aus-

Paliezdamas dabartini dalvku
K w 1

padėjimą Washingtone, d. (fer
meris stato klausimą: kaip tu
ri elgties Amerikos socialistai, 
jeigu ištiktų karė? ir reikalau
ja, kad partijos komitetas duo
tų į tai aiškiai apribotą atsaky
mą.

Į vogti' 19 laikrodžių, buvusių ’ 
ant vokiečių skraiduolių, pa
sislėpusių nuo anglų laivyno 
Philadelphijos prieplaukoj— 
Kronprinz Wilhelmo ir Prie 
Eitel F,r id rich. Ma n om a,

kad tatai yra sujungta su

3. Revizija konstitucijos.
Po šito buvo dar diskusiji 

įvairiais smulkesniais organize 
rijos klausimais.

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

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

SEREDOJ, 8 vai. vakare 

KOYO-March 14, ’17 
MARK WHITE SQUARE, 

;>0ta ir Halsted Gatvės.

RUSSIAN
TURKISH

Sulig sek re toriu us pranešimi 
partija turi pilnų narių 77193 
per paskutiniuosius keturis mt 
nesiūs narių priaugo 
lapkričio t 916 midų 
mokėjo reguliariu 
•^12,19 LB 
$1552.20 
$1158.10

kiai. Iš visur siųsta W'ashing- 
tonan tūkstančiai telegramų, re
zoliucijų, laiškų ir atvirukių 
protestuojančių prieš įsimaišy
mą Suv. Valstijų karėm l'uo 
budo buvus sustiprinta karei 
priešingų kongresmenų pozici
ja. o susilpninta karės šalinin-

Partijos
Socialist, nežiūrim vykinamų 
jame pagerinimų, toli dar nėra 
toks koks jis turėtų būti. Sek
retoriaus (fermerio nuomone, 
reikėtų, be kita ko. gauti bc-n- 
drądarbiais atsakomu (’raugų 
specialistų, kurie rašytų pamo
kinamųjų straipsnių apie įvai
rias industrijas, apie grležinke- 
Ihis, kasyklas ir t.p., kas pada-

įĄTH č VWWS20I 
I® W ITH

Pirmą dieną popietinėn sesi- 
jon buvo pakviesti taipjau visi 
sekretoriai-vertėjai. kad bend- 
jrai pasitarus apii* dabartini ka
rės krizi.

Pereitą s u batą ir nedčldit 
įvyko Chicago j Socialistų pi 
tijos nacionalio pildomojo h 
miteto posėdis. Dalyvavo 
HiDquit, V. L. Berger, Anna V 
lev. J. M. Work. .Johna Spi

Konvenciją nutarta sušaukti 
balandžio 7 diena š. m. 

k.

Konveneija turės įvykti arba 
(Jevelande, arba St. Louise, ar
ba Chicagoj. Tasai reikalas pa
vesta unijų reikalų (emergen
cy) komiteto žiniai kur jis 
ras geriausia.

Sulig priimta dienos tva 
pirmiausia nacionalis seki 
rius d. Ad. (former perskaili 
vo pranešimą. Pranešiu u 
pažymi, kad, nacionaliam 
mitetui išleidus paraginimu 
soj šalyj buvo surengti 
niai susirinkimai 
prieš karę, ir kad I 
niai vism 
sisekimo.
Veikimai) visi partijos oi 
bet taipgi socialistų ag 
pasiekus ir tas sritis, į 
šiaip sunku buvo iki šiol priei
ti. Daugelyj vietų anti-kariniai 
susirinkimai buvę rengiami iš
vien su taikos šalininkais iš šiaip 
pilieti jos ir tuomi tapę užmeg-

vencija būtinai reikalinga su
šaukti urnai. l iesa, konstituci
ja neduoda nacionaliam pildo- 
mamjam komitetui teisių kon
venciją šaukti, bei šitokioj ne
apsakomai svarbioj valandoj 
reikia veikti. Konvencija tu
rėtų įvykti k negreičiausia, jei 
galima, bėgiu keturių savaičių. 
Gi šita nacionalio pildomojo ko- 

nekonsti tucini žingsni 
visuot inasPaskutiniame nacionalii 

miteto posėdyje bu v 
išsiuntinėti visiems 
skyriams, darbo organizaei 
joms, remiančioms partiją, ( 
taipgi pavieniams žmonėms pa 
raginimą, kad jie duotų mez 
liavos organizacijos fondui. 10 
kie paraginimai buvę išsiuntinė 
ta, bet rezultatai iš to menki 
iki šiol fondai įėjo viso lif 
truĮRitį daugiau per penkis šim 
tus dolerių.

į Nacionalį ofisą ne vėliau kai] 
iki balandžio 1 dienos.

Konvencijai manoma pusiu 
lyti tokia dienos tvarka:

politika karei iš

B Rusiškos ir Turkiškos Vanos

P'.‘V
i'



navosi republikonų tikietu.

maiše.

SOROl

ta

li' a

ne

.\amui su

ši m 11 s

ini-

enia
BRADDOCK, PA.

visuomenei.

Music

namui.

Birute.

SCRANTON, PA,

no... 
visos

po.
I )arbininkai

mano
mas lapo sustabdytas ir ta prie

<.pį

ta be paramos
minios, ir kad;
už visus darbininkus, nes laimė
jimas jų, bus laimėjimas ir visų 

susirinkimas

šie priedui:
M. Iviiiuuis-

Sereda, Kovo 14, 1917. UJIENOS, Chicago, BĮ

AmeriKos

uai.

niekas neži

žinoti i čia
t

vasara ir žiema.
L i.

ton nerimtu ginču 
miesto valdvba sau

■ Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

VYRA!: PABUSKITE

rinkimuose

priklausė

nominuoti i v
žinomus šo

BROOKLYN,

Vielinėse žiniose “Vien. Liet.”
Tautiškopraneša: ”(iriauna

ir

gėt-iu. kuom “V. L.” kl 
visuoemne: aš tam narni'

nuo senai

žmonėms.

mano griauti

mėti.

ROCKFORD, ILL. ame pačiame Sutaisytas i§ formuios- 
teeepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Salinkitės Operacijos Stalo

ad tūkstančiai daktarišku

Kovo I i’.., Simu ir Dukterų 
€ c.

Dr-jos Įvyko mėnesinis susirin-

tsiedna
ve: nusigyveno nuo koto ir par
davė savo bizni su vyriausiu 

žmogui, 
žinoma,

“Ateities” šulu vienam

nas jam

kaitė. J. Januševičius,

Viso $28.85.

valome streikuojančius

’agvvenimo ir dir-

d'odel visi ir visur

o jų lai me

S. Darginavičius.

rei-

Veltui rašomi

£| * IQI * 1^1 * l@| * |£)| ♦ 15/ * |g)| * ^1 * IQ * » * ^|*lg
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 
■augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje.

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 
ir taupymo padėjimų,

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA J
vice-prezidentas

PADfcJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
II. E. OTTE 

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

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBZkMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASIIEK 
prez. Pilscn Lumber Co.

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN
prez. Atlas

[Brewing Cq

T’'4h8ijjEaWL ’. V" y s/A ■

kiSULsiifc .' -f /'yA

kis žmogus ar kur numirė, 
kas jį užmiršo. Apgailėsią 
bet nieko neprimena ką Šim

WILMERDING

Geriausia lošė M. I'umu-
soms

Mehauskiene ir Meliauskiuti”

Publikai viskas labai paliko 
’ net manoma sutverti dainoriu c

ANN HARBOR, MICH.

roil ir Jackson.
me yra apie 25.000.
tas daugiausia

lietu viskam

pas maut“: 
gonbu t is,

vienam
nema-

Biels-

Nors buvo nemažai žmonių, 
(L 1 

bet laike rinkimo auką, žmonės

T uriu pažymėli, kad Bielsl 
mandagiau kalba negu Malit

ko žmonės. sus?

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu IV 
nuo gėlimo pilvo ir žurnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos \’ 
skaudėjimo, nustojimo apetito, | 
šalčio galvojs, cct., ect., Šutai-

1A somas išdirbOju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—-25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AD. RICHTER A CO. 
J4—8C Washington Street, New York.

Dilbaitiene.

Klausytojų
Petrošius prie kalbos bu

vo prisirengęs.
Bočių .Juozas.

4-

BROOKLYN, N. Y.

ciios valgomais produktais pri-

neš spaudos susiorganizavo kė

prekybos bendrovę ant $30.000

Bendrovė”, kuri dabar turi apie 
100 nariu ir virš tūkstančio do- c

da po $15.00.
Darbininkai,

m ievinis, kreipkitės
su DCllU I On OS 

šiuo adre-

L. S. Sąjungoje

no kuopu draugams.

Konferencijoj, 7 d. sausio ta

iniu sekretorium

leciaus

Su Įsitikinimu, j

no ypatus

galvojau veikimo pieną įdėda
mas į jį naujasnių dalyku, nau
jasnių agitacijos ir organizavi
mo budi], kad liktai kuogeriau- 
sių pasekmių atsiekus musų or- 
uanizaci iai.

veiklesniems musų rajono drau
gams, taipgi ir. man pačiam.

se ir kupinas energijos imuosi

Merginą Mylįs.

Nuo pradžios šių mčtiįSia m(į 
mirė šie įžyųięsųįęįi

Dr. John M. T. Finney, 
tvirtina, kad didelis nuo- 
nepasisekimo ir visai ne

galimi Įž\miausias autoritetas šioje šaJ\’jft«

DR. 1. VV. IIODGENS, 
Ištikimas Special is (as, 
ir Chroniškų Vyriškų Litrų, 

j y sites, ar ne.
Jeigu jus peržengėte gamtos įstatymus, jus neturite

’ Daug daktarų iki šiol tvirtina, kad vienin
telis būdas išgydymui lutų ligų mano speciališkunui yra peilio 
vartojimas. Aš duosiu jums darodymą. kurs pertikrins kiekvie
ną teisėja ir prisiekusiųjų teismą, kad aš prašalinu priežastis 
nuo chirurgu peilio ir dargi už mažesnę negu paprasto ligom

Aitrių nas tiktai aš duosiu jums dykai Phizišką ir X-Ray examinaciją

I )aug

Užnuodijimas Kraujo
gydoma ant visados išlikimu .turinčiu ypatingą veikmę kraujo g\- 
(Linui, gyduolių. Jos veikia tiesiai ant kraujo celių, panaikina 

ir sugražina vidurinius organus Į no-May AND
VlCHMkQirf fril ,nio(k|S ’ 

emali sh

Patinę ar pasididinę gįslos 
SILPNI KRAUJO SUDYNAI, prasta cirkulia
cija, širdies plakimas, rųgštis 
atmintis, žemas gyvumas—lėta... .......  ...... ................ , .......      cirkuliacija.

SAVAITĖS GYDYMt’ (’ŽGANĖI)INS JI S JO TbJSINGI 
VAIŠI AI. Ar jus kenlėsile ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite j jo 
rankas ir buk ant visados išgydytas tiesioginiu budu ir kuogreičiau. 

Silpni, nervuoti vyrai
tingumo, pabaudą nuo nenuosaikumo ir užgavimo, pamatysite, kaip

nustojimą energijos, ambicijos ir stiprumo, sustiprins ir sušvelnins 
svarbiausius organus, priklausančius žmoniškumui.
Inlzctll Pi.clAc H< HEl'MATOS KLIŪTIS anlvisados išgydoma j 30 dienų, jeigu nėra kilų SUSid«J)- 

I UolLo nių. .šios ligos sislcmiitiškni ir gatavai pasiduoda kraują darančiom ir kraują va- 

l'ŽNl'ODINTOS IB Sl'TJNEgilės, gauna kasdien atidą ir yra pastovinčiai išgydo
mos j keletą dienų, šios ligos,jeigu nesulaikius, pasieks neišgydomą susidėjimą. Pro- 

ATEIK DĖL PASIKALBkILMO UžDYKA.
Dr. Hodgen’s pilnai įrengta laboratorija ir X-Bay egzaminaeija ištirs ir parodys tikrą stovį vidurinių 

organų. Nėra spėliojimų. Dykai X-Ray egzaminaeija.
Metodus išmėgintos ir pagerintos, kaipo geriausios gydymui ligų ir silpnumų ypatingai del vyrų. Jus gy- 

dydamies pas ji pamatykite jj ypališkai ir įgysite nauda j,j daug melų patyrimo. Jus žinote su kuo jus tu-

lančiom gyduolėms.

Astros ligos

MAS OFISO IB LABARATORIJOS aprūpinimui 911 arba pagerinto 606. 
ir to nežinoti. Visi ligų apsireiškimai greitai panaikinami. Neatidėliokil 

Moksliškiausią ir vėliausią metodą suteikianti 911.
būdu. Be skausmo, pavojaus arba
DR. I. W. HODGENS
VALANDOS:

Pagerintas 606 
gaišinimo nuo darbo laiko.
35 So. Dearborn St., Crilly Buildin 

Dearborn ir Monroe Sis., Chicago, III.k;

Paslėptą plčgą

Be ilgu guiuo vamzdžių, kaip senu

Kiekviena sumanymą,
<- < 4.

rimą rimtai apkalbėsimi''.
Pirmyn ! draugai visi

Nauji Raštai

sla paminėti šie leidiniai:
L. F. d’M.-K.: Socializmo 

principai. Išleido M. M. Bačiu-

1916. - l’sl. KIS. Kaina Ule.
l’echnikos Stebuklai.

kariavime.

x ino J. A. Chmieliauskas.

Moliere: Daktaras iš prievar-

mesi*.
1917.

Words
Music
Kaina

Vestuves.
30c.

The Bride’s

ir mezzo-sopranui).

Duet from Four 
Words and Music bv Mikas

Kaina 75c.

Words
Music by Mikas 

(Sopranui). Kai-
a 30c.

The Lithuanian 
of Music, 395Conservatory

BroauNvav, South Boston, Mass.

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
lodei negali išsigydyti.

Jei kaspininę kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo

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

teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — miomirulis. t

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas mnac.
H o 5 •rf- 1 1332 -Milwaukee Avenue
JL—JL ■ JI V JL 1. JL Inėjimas nuo Ellen Street

Ligonius priima nuo 9 iki <S vai. vakare, 
nędėlioniis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted Si.,

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių ligų T 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metui 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo .nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikata*. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatria, del motery 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt* 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudo<lnnia Salutaras BitteHa. Kal_ 
na $1.00. Galima gauti geresniuose Balionuo
se ir apliekose, o kur negali gaut, kreipkis į:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Žolės nuo visokių blogumų.

P. J. HALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, lit

SANKROVOS ĮRENGIMAI

ra. saldainių sankrovų ir II.

A M ER I ('AN STORE

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

ni, imsis už darbo.
Tečiaus, kad musų darbas bu

tų produklyviškesnis, aš kvie
čiu visus draugus prie jo prisi
dėti. O prisidėti galima viso
kiais budais. Kas darbu, kas 
gerais patarimais, nurodymais 
įvairiomis sugestijomis, O mes

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHIRORGAS

Specialistas moteriškų, 
vyriškų Ir valkų ligų

Ofisas ir Gyvaalmaai
8600 S. Halsted St., kamp 86 st
Ofisas atdarai iki It ▼•!. ryto, 1—1 

plot ir vakarais.
Telephone Drover 4974

10.

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

Kaina 50c.

1840 S. Halsted St. Chicago, Ill

1
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Komedija 
pasibaigė.

Biedna Chicagos “Tribū
ne” vakar turėjo pranešt, 
kad socialistų aldermanai, 
Kennedy ir Rodriguez, ištei
sinti.

ciavęs juodu, kaipo Suv. Va
lstijų konstitucijos laužyto-

nimo iš miesto tarvbos.
Pasidėkavojant “Tribu- 

ne’os” klapčiuka m s C h i ca
ges’ miesto taryboje, prieš 
socialistų aldermanus tapo 
paskirta tardymo komisija. 
Po ilgo atidėliojimo komisi
ja, pagalios, ištyrė draugų 
Kennedy ir Roddriguez ‘pra
sikaltimus,’ bet nieko nera
do.

Kaltinimas tapo panaikin-

ilgomis nosimis.

“Šaut, 
kulkų nesigailėti ’ ’

nai yra žinoma, kad tenai 
žmonės kenčia nuolatini var-

stybėje. Ir, žinoma, tas var
gas turėjo pasiekti nepapra
sto laipsnio, jeigu minios ė- 
mė net daryt demonstracijas 
gatvėse, nepaisydamos bau
smių ir kareivių šautuvų.

Nėra abejonės, kad tele- 
p ra nešė tik menkąūramos

bet kad jos taip ilgai laukė. 
Juk kapitalistai stačiai ty
čiojosi iš jų!

S Vienok geležinkelių kom- 
■ panijų nachališkumas, ma

tyt, dar nevisai atidarė akis 
brolijų vadams. Jie da ir 
dabar, antru kartu rengda
miesi prie streiko, žada rem
ti valdžią, jeigu kiltų karė. 
Ar jie neišmano, į kokį pa
vojų jie tuo budu stato visą 
savo reikalą?

Jeigu karė kils, tai broli
jos žada sustabdyt streiką. 
Kodel-gi tad valdžia negali 
tyčia padaryt karę, idant su
stabdžius streiką ir padėjus 
laimėt kompanijoms?

Tiesa, kongresas susirinks 
tiktai balandžio 16 d., o be 
kongreso karė negali but pa
skelbta. Bet ji gali juk pra
sidėti ir be paskelbimo. Kaip 
tik koks Amerikos laivas su- 
sirems jurose su vokiečių 
submarina, tai laikraščiai 
tuoj ims staugti, valdžia ims 
mobilizuot kariuomenę ir fa
ktiškai įvyks karės stovis.

Tada streikininkai, gavu
sieji instrukciją paliąut strei 
ką, kaip tik kils karė, susi
maišys. Vieni jų gal dar no
rės streikuot iki formalio ka
rės paskelbimo, bet daugelis 
rasis tokių, kurie nelauks 
nieko, pasiskubins patar
naut valdžiai ir grįš prie da-

Bet jeigu net kariš-

nuo svieto akiu.

buvo dešimtis suviršum me
tų atgal. Dar karė tuomet 
buvo nepasibaigus, o jau 
žmonės nerimavo ir riau- 
š e s i kėlė. P a s k u 
žmonių judėjimas pasidarė 
dar didesnis. Valdžia mėgi
no jį užslopinti. Garsusis 
gen. Trepovas išleido savo 
garsųjį prisakymą karei
viams: “Kulkų negailėt, tu
ščiais nešaudyt!” — pana-

Pavojingi 
nukrypimai.

ginklavimąsi tada drįs sto- faktą apie socialisto 
vėti tiktai tie kapitalistų kle- dėjimą 
sos sluogsniai, kurie traukia (gėdiškas 
iš jo pelną arba kuriems na-1 
udinga yra kariauti.

Ir prie šitokių aplinkybių 
socialistai atmestų nusigink
lavimo reikalavima!.. v

žinoma, jie to nepadarys. 
Tik be reikalo tokie Bucha- 
rinai, pasinaudodami dabar
tiniu kriziso laiku, klaidina 
savo “teorijomis” darbinin-

Pabraižos

Žmonių 
mulkintojai.

Klerikalams socializmas 
pasidarė pavojingas daiktas.

Ne laisvamanybė, kurią 
skelbė Dr. Šliupas ir kun. 
Dembskis, bet socializmas.

Su laisvamaniais musu ku- 
nigai pasipešę ir susitaikė; 
susipyko ir vėl susigerino.

Bet su socialistais jie nie
kad nesusitaikė, niekad ne- 
susigerino. Ir niekad tarp 
jų sutikimo nebus.

Todėl, kad socialistus ski
ria nuo politikuojančių ku
nigų ir jų klapčiukų visas 
pasaulis.

Socialistai stoja už darbi
ninkų klesos išliuosavimą, o 
klerikalai stoja už darbinin
kų pavergimą—už jų mate- 
rialio ir dvasinio skurdo pa

Socialistų idealas ateityje, 
o klerikalu idealas praeityje. 
Ar gali rytojaus diena susi-

gali. Ar gali susitaikyt švie
sa su tamsa, laisvė su vergi
ja? Negali.

“nusi-
”, tai vis būdavo be- 

melas ir prasima
nymas. Dažnai atsitikdavo
net taip, kad klerikalų išgar- 
sintasai nusidėjėlis pasiro
dydavo esąs jų pačių kaime
nės avis.

Bet ir neperkratinėjant 
kiekvieno klerikalų melo 
skyrium, turi būti juk aišku, 
kad tas visas jų kovos būdas 
prieš socialistus negali iš 
nieko kito ir susidėt, kaip tik 
iš melų ir šmeižimų.

Socialistai yra ne vaiden
tuvės tvariniai, bet žmonės, 
gyvenantįs tarpe kitų žmo
nių. Visi juos nuolatos ma
to ir visi žino apie jų dar
bus ir pasielgimus. Taigi 
nereikia nė daug laužyti gal
vą, kad patyrus, kas yra so
cialistai doros žvilgsniu. Jie 
yra daug-maž tokie pat, kaip 
ir kiti žmonės.

Tarp socialistų yra geres
nių ir blogesnių žmonių. Bet, 
vidutiniškai' imant, jie tikrai 
stovi ne žemiaus už nesocia- 
listus. O už tuos elementus, 
kurie spiečiasi aplink kuni 
gus, socialistai, be abejonės, 
yra doresni.

Kadangi socialistai nesi
slepia su savo mintimis, tai 
kiekvienas žmogus gerai ži
no, kad jie ir savo moksle vi
sai neskelbia tų nedorų da
lykų, kuriuos primeta jiems

Vadinasi, klerikalai kovo
ja prieš socialistus šmeiži
mais. Klausimas: kodėl jie

Pajudino vapsų kulį.

kaut! Klerikalai stengiasi 
ii visa amalu. Jiems už-

tryliktosios kuopos net šimtas 
su tuzinu davatkų pasimojo del 
kunigo Ežerskio “nekalto užsi
miršimo“ istorijos. Tik klau
sykit: “Musų probašeius nety-

leidžiam ir žemiau pasirašę pro-

-tink", -kas, -knitė, 
i, -kieno, -lute, -tis# 
-nute.”

pavožnumo, kaipo desėtnykų.
Matyt, tasai geras katalikas 

K. Mantvidas nei nesitikėjo, 
užgavo jis užsi-

iniršelio atmintį, ir kaip (Įeito 
sudrebės žemė klebonijų ir da- 
vatkynų padangėse.

(i va z d i k a s.

Atminties nevienodumas*

sios Širdies Provi- 
Vieną
men
Pap

Kunigas, 
, piktai

k nic

pa-

Rusijoje tur-but didelė su- 
r irutė.

■ Maisto trūksta, žmonės 
l nerimauja. Policija ir tei

smai dirba “viršlaiki.” 
| Dabar jau dirba tečiau ne
| vien policija. Kovo 11 d. at

ėjo žinia per Londoną, kad 
r Petrograde paskutinėmis 
r dienomis buvę riaušių; jos 
P privertusios valdžią tvarkos 
■j darymui pavartot ir kariuo- 
| menę. Petrogrado apskri
tį čib komanduotojas, geri, 
c Chavaloff, išleidęs paliepi- 
i mą, draudžiantį žmonėms 
I gatvėje rinkties it* pranešan- 
I tį, kad kareiviams įsakyta 
I vartot ginklus prieš riaušių 
E kėlikus.
f Laikraščiai, girdi, neišėję;
I gatvekarių judėjimas susto- 
I , 
į Šitą žinią patvirtina ir te-
p legrama, atėjusi tą pačią 
I dieną iš Petrogrado. Joje 
t kalbama apie demonstraci- 
į? jas prieš maisto brangumą 
I ir apie policijos ir kariškos 
į' vyriausybės veikimą.
į Valdžia tas riaušes aiški- 
? na laikinu trukumu maisto 
į Petrograde, kuris įvykęs 
į dėlto, kad sniegas sutrukdęs 
r traukinius ant geležinkelių 
I Suprantama, kad valdžiai 
| rupi parodyt dalyką kuone- 
r, kalčiausioje šviesoje, 
į suprantama taip-pat, 
F riaušių priežastis yra 
Kt .Vien tik sniegas.

Nors Rusijoje siaučia ast-
I riausia cenzūra, bet jau se- brolijos vėl nutarė streikuot,

C h ava 1 of f. Vienok kulk os
negelbėjo.

Akyva bus pažiūrėt, kas 
dėsis Rusijoje po šios karės, 
kuri juk atnešė šaliai tūks
tantį kartų daugiau nelai
mių, kaip karė su japonais.

Rusijos žmonės, beto, šia
ndie aiškiau, negu pirmosios 
revoliucijos laiku, mato, kas 
yra tikras jų priešas.

Vėl geležinkelių 
streikas.

ninku reikalavimas, tai jie

ta geležinkelių darbininkų 
atstovų konferencijoje, ir į- 
sakymai jau išsiuntinėta. 
Streiką gali sulaikyt tiktai

sakymas.
Geležinkeliu darbininkai

Bet

nos. Tą jų reikalavimą, kaip 
žinia, senai jau “išpildė” kon 
gresas, priimdamas Adam- 
sono įstatymą. Bet geležin
kelių kompanijos, ažuot nu
silenkusios prieš tą įstaty
mą, padavė ant jo skundą 
Augščiausiam Teismui. O 
tas Teismas dar iki šiol ne
nusprendė, ar kompanijos 
turi įstatymo klausyt, ar ne.

Stebėties reikia ne tuo, 
kad geležinkelių darbininkų

turėtų suprast, kad melais ir 
prasimanymais jie toli nenu
važiuos. Juk, rodos, jie tu
rėtų suprast, kad melagiui 
ir šmeižikui gręsia pavojuj 
tik dar labiaus atstumt nuo 
savęs žmones.

Bet dalykas tame, kad jie 
to negali suprast!

, Jus, žinoma, girdėjote tą. 
patarlę, kad “ką Dievas no
ri nubausti, tam pirmiausia 
atima protą.” Tai]), mato
ma, yra su klerikalais.

Jie yra atgyvenę savo am
žių. Jiems laikas išnykti, 
kadangi jokios, o jokios nau
dos jie negali žmonijai at
nešti. Jie tik skriaudą daro 
žmonijai, mulkindami ir iš
naudodami beturčius.

Bet nė vienas gyvas sutvė
rimas nenori mirties. Net ir 
kenksmi'ngiausis parazitas 
visomis keturiomis kovoja 
už savo būvį. Kovoja už ji 
ir klerikalizmas. Ir kadan
gi jisai yra parazitas ant 
žmonijos kūno, tai ir jo ko
vos budai yra parazitiški'— 
šlykštus, nedori.

Klerikalai tvirkina savo 
pasekėjus melais ir šmeiži
mais, tečiaus juo tolyn, tuo 
vis didesnis skaičius žmo
nių, pamato tikrąjį tų gai
valų prigimimą ir supranta, 
kad jau atėjo laikas surast 
vaistą nuo jų.

Ir jie suras! Nuo pikčiau
sių ligų šiandie žmonės mo
ka apsiginti, kodel-gi jie ne
galėtų apsigint nuo klerika
lų? Reikia tiktai, kad žmo
nės pamatytų tų sutvėrimų 
kenksmingumą. Ant laimės, 
klerikalai savo darbais pa
tįs parodo svietui, kas jie į 
per vieni — kadangi “Dievas : 
jiems atėmė protą”.

socialistai su klerikalais.
Tarp jų eina nuolatinė ko

va, kova ant žūt ar but. Jei 
klerikalai užviešpatautų, tai 
socializmo judėjimas turėtų 
susmukti; kuomet socializ
mas užviešpataus,, tai bus po 
klerikalų galios.

Tą žino gerai socialistai, 
ir tą žino gerai klerikalai.

Ir dėlto, kad klerikalai ži
no, jogei nuolatos stiprėjan
tis socializmo judėjimas le
mia jiems neišvengiamą pra
gaištį (ne jų ypatoms, bet jų 
gešeftui ir jų politikai!), tai 
jie ir deda visas pastangas 
to judęjimo augimą sutruk
dyt.

Kokiu budu jie tai daro?
Jie mėgina neva kritikuot 

socializmo mokslą. Tik, de
ja, ta jų “kritika” yra tokia 
silpna, jogei ji nei vieno pro
taujančio žmogaus negali 
pertikrinti.

Todėl klerikalai didesniu 
pamėgimu vartoja du kito
kiu įrankiu kovai su socializ
mu: jie iškreipia, falsifikuo
ja jį, ir jie šmeižia socialistų 
ypatas.

Mylimiausis klerikalų bū
das iškreipt socializmo mok
slą, tai prikišt jam doros sto
ką. Kunigai su didžiausiu 
triukšmu skelbia, kad socia
lizmo mokslas buk liepiąs 
praktikuot “laisvą meilę,” 
galvažudžiaut ir naikint sve
timą nuosavybę. Na, o kad 
“prirodžius” tų savo priekai- , 
štų teisingumą, tai jie nuola
tos rašo ir prakalbose pasa
koja apie tai, kaip toks ir 
toks socialistas papildęs tokį 
nusidėjimą, toks ir toks so
cialistas — tokį ir tt. Visi 
klerikalų laikraščiai ir pra
kalbos yra pilni šitų žinių a- 
pie “socialistų nedorybes”. x-

Mes čia neketiname per
kratinėti tuos klerikalų 
Įrt^uškfjus. Skaityki«e- 

r. f_______ karty* Į_______________________ ____ ___ __ _ ,
keliama mokesčių našta. Už, doj| spauda, paskelbė

visas antrasis Internaciona
las), pasak Bucharino, ne
šioja ant pečių “kopūsto gal
vas”. O kiek pas jį yra “so
cializmo išdavikų”, “darbi
ninkų klesos išdavėjų”, “par 
sidavėlių”, “fruktų”, “žiop
lių”, “caro tarnų” ir “veid
mainių”, — tai. nė į jaučio 
kailį nesurašytum.

Šitie dalykai Bucharino 
referatuose yra, žinoma, ne
malonus. Bet svarba ne 
juose. Daug yra blogiau, 
kad tas agitatorius, užsispy
ręs būtinai išnaikint “social- 
patriotus” — kuriuo vardu 
jisai krikštija kone visus ne 
savo frakcijos socialistus—, 
dažnai nukrypsta į labai pa
vojingas kraštutinybes.

Pasakęs, kad “tėvynės gy
nimas” reiškiąs ne ką kita, 
kaip valstybės rubežių gyni
mą (nors tas yra nevisai 
tiesa), Bucharin ima išva- 
džiot, kad valstybių rubežiai 
esą kenksmingi progresui, ir 
kad darbininku klesa turinti 
stovėt ne už rubežių palaiky
mą, o už jų panaikinimą, ši
tie jo išvadžiojimai skamba, 
tarytum, labai gražiai, bet 
pagalvojus apie juos bent 
truputį, pasirodo, kad jie ne
išlaiko jokios kritikos.

Kiekvienas pripažins, kad 
žmonijai butų daug geriau, 
jeigu ji jau šiandie butų su
siorganizavus į vieną “vals-

Ar-gi tokio sumišimo 8*ei"[tybę”, apimančią visą žemės 
džia geležinkelių darbininkų kamuolį. Bet aišku, kad da- 
vadai? Žinoma, kad ne. Bet hįar tatai da yra visai negali
ant nelaimės, patriotizmas ma. Valstybės kolkas lošia 
taip užtemdino jų klesinę są- milžinišką rolę žmonijos gy- 
monę, kad jie nemoka užimt yenime, ir todėl priseina tuo 
tinkamos pozicijos net aiš- tarpu reikalaut ne rubežių 
klausiame klausime. panaikinimo, o tokio jų su-

Jei darbininkai nori lai- tvarkymo, kad jie butų kuo
met kovą su savo išnaudoto- mažiausia kliūtis progresui, 
jais, tai jie turi kovot, o ne Išsižadėt šito reikalavi- 
tarno ištikimybę rodyt kapi- mo, tai reikštų patarnaut 
talistinei valdžiai. | tiems gaivalams, kurie nori

tvarkyt valstybių rubežius 
kenksmingu žmonijai budu. 
Vokietijos imperialistai, 
pav. geistų į savo valstybės 
ribas įsprausti Belgiją; Ru-

Mums teko girdėt du re-|sijos imperialistai tiesia na- 
feratu, vieno smarkaus rusų gus prje Galicijos, Konstan- 
agitatoriaus iš kraštutinio tinopolio ir Persijos, Angli- 
kairiojo social - demokratų jos jr Francijos imperialis- 
sparno — N. Bucharino. Laj malonėtų taip-pat pasi- 

Gana gabus jisai yra ir sa- g]emžt po sklypą įsvetimos 
vo amatą pažįsta pusėtinai. Į žemės. 
Bet gaila, kad tas jo gabu
mas ir žinojimas nevisai tin
kamai suvartojama.

Kol eina dalykas apie pa
prastesnius socializmo klau
simus, tol Bucharinas indo- 
mus ir nuoseklus. Bet kaip 
tik jisai paliečia keblesnes 
problemas, tai žiūrėk — ir 
išvažiuoja į laukus.

Bucharin yra ne originalis 
žmogus, jisai atstovauja la
bai prasiplatinusį tarpe Ru
sijos revoliucionierių typą. 
Jo kalba yra typiška, jo min- 
tįs yra typiškos ir jo argu- 
rnentavimo būdas yra typiš- 
kas. Todėl apie jį ir verta 
truputį pakalbėt.

Bucharinas yra vadina
mos rusų “bolševikų” (di- 
džiumiečių) frakcijos žmo
gus. Kaip ir visi tos frakci-j 
jos žmonės, jisai mėgsta “ta- 
rkuot” kitaip manančius so
cialistus. Kas jam neprita
ria iki jot, tam nėra pasi
gailėjimo. Panieka, pasity
čiojimas, kartais ir insinua
cijos, pilasi ant jų galvų, 
kaip iš gausybės rago.

K. Kautskis jam, pavyz
džiui, tai “sena boba”; P. A- 
kselrod tai “sumišusi galva” 
(putannaja golova); tie so
cialistai, kurie pripažįsta tė
vynės gynimą, bet taikos lai
ku balsuoja prieš biudžetą] 
(kaip darė Bebelis ir beveik

Jeigu valstybių ru- 
I bežiai darbininkų klesai ne
turėtų svarbos, tai kaipgi ji 
galėtų priešinties tiems im
perialistų troškimams, ke
liai ji dar nepajiegia praša
lint karių?

j Ne mažiaus pavojingas i- 
dejas skelbia Bucharinas ir 
nusiginklavimo klausime. 
Manyt, kad kapitalistinės 
valstybės nusiginkluotų, tai, 
pasak jo, esą utopija (neįvy
kinama svajonė), ir reika
lauti nusiginklavimo tai esą 
kūdikiškai žaisti.

Įsivaizdinkite^ kad sociali
stai imtų ir patikėtų tuo 
smarkiu agitatorium — at- 

■ mestų minėtąjį reikalavimą, 
kaipo “kūdikišką žaislą.” 
Kas tuomet butų?

Butų labai blogai. Socia
listai amžinai susikompro
mituotų žmonių akyse. Po 
dabartinės karės, kuri įstū
mė visą Europą į baisiau
sias skolas ir kuri parodė 
pragaištingas valstybių gin
klavimosi pasekmes, didelė 
didžiuma žmonių — ne tik 
darbininkai, o ir žymi dalis 
buržuazijos — reikalaus, 
kad ginklavimąsi butų su
mažintas. To reikalauti žmo
nės bus privesti)*jeigu jie no
rės, kad butų atitaisyt

kad jie nepatr
bedas ir

GAVO 35 METUS KA
LĖJIMO.

CHICAGO, kovo * 14. — 
Teisėjas Pam priteisė J. So- 
bolui 35 metus kalėjimo už 
nužudymą p4ės Celia Ru* 
don, X X SMa

įįiįfj
if ‘P’ 'l

kė parapijomis, kad net sienos 
drebėjo. Neužmiršo nei Knop- 
ciko, ir tiesiai paleido jo adre
su :

me

Dabar atsitikimas su kunigu 
A. Ežerskiu. K. Montvidas da
vė jam $50.00 pasiųsti Tautos 
Fondam Kunigas Ežerskis lai
kė pinigus kišenėj daugiau kaip 
pusę metų ir jokiu budu nega
lėjo atsiminti, kam tie pinigai 
priklauso, kol Montvidas su ad
vokatų pagelba 
jam atminties.

nesugrąžino

Du kunigu, 
vienodo mo-vienodo lavinimus, 

kslo, o taip ne vienodos atmin
ties. Vienas ir mišias šventas 
laikydamas neužmiršta Knopci- 
ko vieno dolerio, o antras ir at- 
kartotinai primenamas negali, 
atsiminti penkių dešimčių dole
rių, ir reikia tam tikros prie
monės pavartoti, kad jis atsi-

Bereikalinga rėkliams.

Mano nuoširdus patarimas vi
siems “Naujienų” koresjxmden- 
tams butų toks: negarsinti per
daug dangaus ir pragarų kup
rių iš Maliauskynės abazo. Jus

kiems ligoniams, rašinėdami, ir 
dagi ilgais straipsniais, apie jų 
kliedi mus. Juk tai tik jiems 
pigi rekliama, ir jie manosi, kad 
jie i ši ikrų j y kas esą. žmonės 
nebe tokie neišmanėliai. Jie 
kad ir nueina pavėpsoti į jų 
“prakalbas” ir “konferencijas”, 
tai tik tam, kadi iš jų pliauškalų

Dacol.

Redakcijos Atsakymai
liočiy Juozui, Scranton, Pa.
Del vietos stokos sutrumpi

nome. ,
A. Kishon, G r. Rap. — Tuščia 

jų, tų vyčių ir jų makaulių. 
Parastas dalykas. Nedėsime.
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duosiu platesnius paaiškinimus Tautietis klausia:

3) Ar yra tokiu žmonių, ku- laika tamsoje

paeiti nuo

minutes

žmonių c

Žinoma, tai ne

nusiminu-vra visokių dulkių,.
taip.

Prastas Puoštasgus

netvras < ę»T;nuošimčių visų spuogų ant vei- oras,

žmogus jau vra beprotis.

vaisiu bei daržovių; mažiau me
ili.

minutes šiltam

mo ir tam panašių dalykų.

rbo, $3.00.nuo ligų ir tūlų vaistų.

čiuose, netyro oro, stokos 1 
mankštymo, perdidelio pro

ir oras 
liuoso

kalbančiu; drąsus 7 C 4.
siu; daug kalbantis 
ir tt.
nors

sukietėjimo, nevirškinimo (nc- 
malimo), netinkamo maisto, lie

nti ir nedirba; 
jaučiuosi geriau.

spuogai ant veido?
Dažniausia hygienos taisyklių 

nepaisymas juos pagimdo.

porą lalandų jaučiuosi geriau; 
pavo- 
ir ge-

Reliance $3.00.
Plonas, 7-ak.m. Su 
apsauga nuo dulkių, 
$3.50; 10 m. paauk
suotais lukštais, $6.

Radiohte 
$2.00.

mo 
kūno mankštvmo.

1) Kodėl viršutine lupa tan-
su-

kare po kokius 5 8 karius.
Neužmiršk tankiai išsimaudy-

lis, iš didelio nusiminimo, bai
mės ii’ lt.

iš kurią trečia 
lodei iu i — nuo

su žėrinčiais nu
meriais. Bodo laiką

Wai erbury 
Radiolite” $4.00. 

Vyriškas, parankus, 
p a a u k s u o t a s.

tyrame ore, ant gi 
ną pavaikščiok po kokią va
landą. Laikyk miegruimio lan-

vaisių, daržovių;

'tinka-
luaislo, netyro oro, stokos

L. J.-lis iš Chicago, III. rašo: 
“Meldžiu duot patarimą kas da
ryli. Apie 
mano liga

INTPRSOI I ’IQhm'o pirmutinis Namas 
1IX VI IL IX v U zuionėms gerą ir žemos kainos laikro
dėlį, ir dabar jie yra pirmutiniai, kurie intaisė tokį laikrodėlį, ku
ris tamsoje kaip ir dienos laike rodo laiką. Jisai vadinasi Ingersoll 
“Bad i oi it c” La i k rodei is.
Jo rodyklės ir numeriai yra apdengta visai nauja medžiaga, kurioje 
yra tikro radiumo. ši medega žiba ir laiko dešimts ir daugiau metų. 
Būnant lauke nakties laiku, arba tamsiame kambaryje, tasai laik
rodėlis labai parankus.

dalis \ ra “Radiolite” laikrodėliai.
$2.00 iki $1.00.
Kaip ir visi IngersoH’iai ir šitie yra drūti, atsakanti ir teisingai lai
ką laikanti. Esi apsisaugojęs, kuomet nusipirksi Ingersoll’į.

ROBERT H. INGERSOLL and BRO.
SAN FRANCISCO

360 Fremont St.
NEW YORK CHICAGO

a nuo

Sereda, Kovo 14,

SVEIKATOS SKYRIUS Kas-nors NaujoP:

smaugia

SPUOGAI ANT VEIDO.

Š2VU.

ateina pas daktarą ir

tgyvenę parazitai, pv. niežų spuo-
Bel

priprasti keliolika
jaučiu tarsi

gančdina
mais.

rastai
Dr. A. J. Karalius.a tsiti- geros.

labiau tunka?kimas. Niekados nevar-
ATSAKYMAI. Ką jus apie tai manot?Naujienas” Mylintis rašo: imotina savo šešių menesių ku- Dr. A. J. Karalius.

neišnaik vs. organus matyti?
Bet

Atsakymai:
Atsakymas:

simazgoja.

Turtas Virš $2,800,000.00

SENA-TVIRTA-UŽTIKIMA

10 metų jaučiausi s

vandeniu

Skauda 
vidurius,

tais rytų vaikučiui nepavydi nė 
kavos šaukštuką-kitą jei lik ne-

6) Kas geriausia tinka pra- 
liuosavimui vidurių?

7) Ant katro šono geriausia

siu patarimus.

P. S. Klausimo kaslink gerk
les nesuprantau, o kitą klausimą

vandenį į nošį ir leisk per bur
na išbėgti. Rūpinkis abelna

Ats. J. Petrui. Kadangi tam
sta sakai, kad iš ausų teka jau 
15 metų, lai vargiai ką nors ga-

šus į vieną ša ša arba spuogą. 
Kuo ji savo mažiuką maitina ir 
kaip maitina? Žindo kada tik

I ai yra geriausias 
kiekviena m, kuris nori

duok adresą.

Red. Pastaba.—ši skyrių vedu Dr. A. .1. Karalius. Naujieną skai
tytojus kviečiame kuoplaėiausia naudoties maloniu vedėjo patai’ 
navimu. Be įvairiu straipsnelių medicinos ir higienos klausimais, 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymą žmo
nėms, kurie norėtą gauti iš jo šiokią ar tokiu daktarišką patarimų. 
Kreipiauties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J. 
Karalius, ĮSU) S. Halsted Si., Chicago, III.

ciciito gyvenimą ir dalykas pa
aiškėja: pacientai tai viduriai 
**ne<lirba”, tai jo namuose nie
kas nežino kas vra atidaryti lan

kas link kilo klausi

nors sirupo, kad “geriau miego
tu” arija maitina pienu, kurį manau, kad; mane ne kas kitas 

kaip tik džiova kankina. Mel-

čius visi jauni mirė; du bro-

keblumai paeina nuo nervų li
gos, kili — kad nuo plaučiu.

visame kame 
ųenos n u rody-

naktimis nemiega. Kokia prie-

Ver. V-tė iš Lawrence, Mass, 
klausia: I) Kaip geriausia iš
naikinti pliekus (augi, “black

jų paklausė

pagamina

nuo

iu o čia

riausia

i

kojos visuomet š:

d-
F

Ii — kartais jos nežino.

nebūtų? PJaųju

4

.'.CSS

8

permaina. Žinoma,

Hana

spuogais vadinu 
mus ant veido, 
moksliškai, bet

blogai; tik duokit 
nuo spuogų ant 
daktaras nori da ir

daugyln? savo

kio maistą spuogai patįs prany
ksta. Rodos tas lengva, bet do
lerinei daktarų brolijai yra pa
togiau parašyti recept 
rodyti “išmintingu.’ 
daktaras paskelbė 
kad spuoguose jis su r

SAUGUMO SRYTIS 
61 VALSTYBINĖ BANKA 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

Geresnio

cibuliai,

oru

buvo nuo

Paskui nu- 
andeniu ir

1SOI

1016

SCHIFF AU COMPANY STATE BANK
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

13th STREET ARTI HALSTED ST., CHICAGO.

’WeT* V’
7*1

čiai.

nors budu kojas tankiai pašildy
ti. Elektra irgi čia daug gero
padaro.

li. R. K. klausia:

ra reikalo nusiminti.
Jonas iš Rochester, N. Y. klau

sia :

Ats. Jei tamstos broliai ir 
sesuo mirė pirm 30 melų, tai 
tas visai nereiškia, kad ir tams
ta turėsi jaunas mirti. Išmesk

lai

užsikimšus, lai perdaug

kiti nors antiseptišku skystimu 
uvz. karboli ne rūgštimi indek

lo virinto vandenio. (Rodos, 
Detroite yra gerų nuristų .ausų 
gydytoju). Rūpinkis abelna

Tonsilų išpjiovimas.

J. O.

normališki, ne kalti tonsilai.

augimų ant lupos, nuo šalčio ar 
karščio, nuo kokios nors ligos 
ir taip toliau.

2- Pirmiausia persimaino jų 
būdas; iš linksnio tampa nusi
minusiu, iš nusiminusio per-

alkoholiams. Bet, žinoma 
kimus žmonėms rūkymas jokio

g( TOS.

“Nauj” klausia:

mesa c

ar-

N. B. 
simo apie dantis.

Atsakymai:

tai nieko neg
.J. C. iš De Kali), III. rašo: “Ma

Gerk kas rytas ir vakaras jm>

klausimą

mėsos, tan

(j) Plovimas su vandeniu, ri

“sloga plaučiuose“) su Ii 
sausu kosuliu, kuris po I

Esu nedrąsus su svetimais, v
ktarų nuomone apie ligą nesu-

1) Žinoma, aš negaliu tikrai 
pasakyti kame dalykas nemą- 
tęs. Tokiam atsitikime beveik 
kožno daktaro nuomonė butų 
kitokia, 
mo

nors negerai greičiausia oro

nerviškumas, nedrąsumas ir lt.

nenormališkumo kilo visi kiti 
suirimai. Daktaras, kuris tvir
tino, kad tamsta turi nervų li-

tai tik bloiino. Ant galo aš pa
sakysiu: tamsta neik visai pas 
daktarus, ne: 
“suras

ru nuomones nesutiktu, c * <

M. P. iš Roseland, III.

ti e-

ne

vieną

Geriausia Šokių Mokykla
CH1CAGOJE

C jž
Ateik j vienintėlę Šokių Mokyklą. Visi to
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi fa Mi
toki šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus i trumpa laila 
Šokti. Šokiai atsibuna kas panediR ir keV- 
vergą, 7:45 vai. vakare.

Puiki Muzika J. Keturakio.
Tel. Canal 7270 
Tel. Canal 3922.*rof. Slasas

. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halated 
priešais “Naujieną” Redakciją.

Amerikos Lietuviu Mokykla
.. Mokina Anghj kalbos

Lietuviu kalbos 
Aritmetikos

A beluos h i st ori jos

Geografijos 
Pi liet y st ės
Politinės ekonomijos
Duilarašystės

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pieta, 

Vakaro nuo 7M ftHhM j

3360 Emerald Arc ChkafO.



SBMMMUM**

mis

Turgaus Žinios

žmones

kaul
No.l No.3

Bet ne

iniosi

Chicago, III

LOKIS

1840 So. Halsted St

11.90
9.00 

11.00 
13.00

13.75 
12.00 
12.50
14.75

17.50 
16.00 
15.00
14.00
10.50

16.50
15.00
14.00
13,00

8.50
13.50—45.00

9.00—14.50
. 7.50—8.50
10.00—11.00

ženklas Bankos Saugumu
Chicago Clearing House!

Suriw:
Twins ................
Daisies ................
Young American 
Longhorns ........
šveicariškas ... 
Limburger ........
Brick...................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

Paprastieji firsts
Maišyti ................
(’hecks ................
Purvinukai ........

Olco margarinas 
Stalui . ....

Kepiniui ...
Kiaušini*!:—

Jautiena
Bibs ,svarui) 
Loins 
Bounds 
(’bucks

Birst Clears . . . .
Prastosios rųšies

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

Kiaules:
Sunkios (250-400 sv.)
Vidui. 200—250 ....
Lengvesnes ..............
Paršai, geri ..............

Kelnės nuo iki 
ams siutai nuo DU

prie CM* 
po jos 
nuo laikai,

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

taip artimos 
bežiūrinčios 
mes ištiktus

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

Skaitydamas romanų D a r b a s, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 

I

gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

NAUJIENOS
1810 So. Halsted St..

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

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

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

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

tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau.

Pergyventi karės 
įspūdžiai.

Pinigai sudėti šiotjc bankoje yr*. 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukle 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortg*- 
ges Bondas po $100.00 ir $500.00.

Šis bankas yra atsakančiausis Lie
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkti*

Tai yra viena pui
kiausių lietuvių 
kalba išleistų kny 
gų tiek turinio 
tiek technikos 
žvilgsniu. Kada
ngi Lietuvių dar
bininkų literatū
ra vis dar netur
tinga, tai pasiro
dymų šito stambe 
snio veikalo, kur 

paprasčiausia, 
kiekvienam su
prantama kalba 
išdėstoma socia

lizmo mokslas, 
kiekvienas mąs
tąs darbininkas 
sutiks didžiausiu 
pasigerėjimu.

MILTAI
Vasarių kviečių—

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

“NAUJIENOS”
1840 S Halsted St.,.............. Chicago, Hl WALTER F. SOMMER* 

ADVOKATAS 
BBCTO* BUIUHM*

Tf W. BeMi 1*
Chicar*, BL

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)
Vištos ..........
Antįs ......
žasįs ...........

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

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

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

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

gelionis ir mitrusis
Jesus Christ 

masks. Tokie cig; 
jiems nuskęsti. N( 
to, kiek laiko mums prisieis bu 
ti jurose 
ko, be cigarų darysime.

Ir nieko nelaukdamas, tap
tum pasityčiodamas iŠ Vokiečių 
subm0rihų,; ir įš voksiu šąjjų

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

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

.75—2.50
2.50— 3.25 
7.00—8.50 
5.00—6.00

... 10.20 
9.00—9.20 
.. —9.00 
.. . —8.20 
5.75—6.00

reiviu,c

ant laivo, t) Keselyj Kieno gal 
va, kieno sprandas, o kieno ko 
jos. Iškrės ant laivo iškeltuo 

I tokiu pat bildu ke

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Kovo 13, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdanni (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau 
Sviestas:—

Extra Creamery ....
Extra First ..............
First ..
Seconds
Ladies

erųj ų 
us lai 

Atkreipė turką

1.07—1.10 
1.44—1.81 U 
. 1.48—1.58

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

11.00—12.50 
9.00—10.00 

10.50—11.65 
,. 7.50—9.00 
. 7.00—9.00 
. 6.00—8.25
6.75—10.50

ingių lai- 
ia tiesiog 

pirmyn. Turkams pasirodė, 
jog angiai kokiu nors būdu iš
gaudė iii minas, suardė ju “fu-

No.2 
.17 J/2

14.65—14.90
11.60—14.90
14.50—14.90
11.00—13.50

. . —9.05 
. . —8.90 
7.90—8.10 
6.50—7.00

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

g V v u 11 ų 
palubos 

bando nu

3.00—5.00
3.00—4.50
4.00—5.00

dų. ir į ta laika ang
apie vienuolikos tūkstančių ka
reiviu, c

Taip tai užsibaigė Dardanelių

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Nauji, neatimti, daryti ant uis*~ 

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

Nauji, daryti gatavi nuo flS Akt 
$35 siutai ir overkotai, nuo 17.50 Ik* 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu panm*» 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir ovtm- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau 
$4.50. Vaikiu 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir 
karai*.

nelaimę.
Tuo tarpu To Kamarų ėmė 

virsti ant šono. Viena pusė pra
dėjo nerties. Dalis gelbėjimosi 
valčių užgulė ant palubos ir jų 
nieku būdu nebegalima buvo 
nuimti, nutraukti 
prisiėjo sodinti į <

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.

Ruginiai—
Bailieji ..............................
Tamsieji ..........................

Gyvulių turgus
CHICAGO, Kovo 13. Gyvulių alga- 

benta šiaip: galvijų ca. 5,000; avių 
—30,000; veršių — 4,000; kiaulių — 
18,000. Paduodamos kainos:
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji •.
Kiek menkesni ........
Mituliai ......................
Sotckcrs and Feeders
Veršiai, parinktiniai
Karvės, vidutiniškos
Buliai .........................

'ii anglų kruzeriai, pamatę, kas 
itsitiko su laivu, bijodami, kad 
r jų neištiktų Inkis pat likimas 
taip kad To Kamarų, pasuko 
ilgai ir į trumpa laika dingo iš

buvo kas jas valdo, nes, kaip 
jau minėta anksčiau, pažymėto
ji torpedos vilnis nuplovė daug 
ma trosu, c

Gelbėjimo valtis su įsėdusiais 
nustumtos nuo laivo. Ant skęs
tančio To Kamarų viršaus pasi
liko lik tris ypatus: p-as Jurge
lionis ir du anglai matrosai. Jie 
nusitarė palaukti toliai, kol lai
vas visai pasiners, o tuomet at
kirsti nuo virvių dar viena gel-

Turkai uždegė kėlėt 
Viena jų su šienu, kitą 
liais, su mulais.

Baisus reginys, lie 
ka buvo aid viršutinės c 

draskosi, spardosi, 
sitraukli. Nusitraukę šoka van
denin. Gi tie, kų buvo apatinėj 
palubėj, tie visi sudegė.

Visa ta nelaimė, visa ta be-

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

MOKYKIS SJDT M0TER11KU8 
KUBUS.

Išmokiname piešimo, Idbry** 
m o formų siūti naminius d*Žk* 
tu s arba aprėdai us. Diplomai 
kiekvienam, kurs išsimokinu 
Valandos dieną arba vukoalB 
del jūsų parankamo. Ui 
išmokiname jus si u i visoktal 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGMį* 

2336 W< Madison g. Wetter* agfe 
J85(1 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

skęsta, pasidaro didelis sukū
rys, kurs traukia žemyn viską 
kas yra ant vandens paviršiaus 
ir jiems trims 
paisė: jiem 
nors 
Beiški

kos. Mat vienas šovinys patai 
kydavo tikslan, kitas perlėkda
vo iier galvas, o trečias sprog 
davo kur toliau. Bet kaip be 
suraukiantieji susigrūdo pačia 
me toli mani jame kampe ir pa 
čioj siaurumoj; kuomet prade 
ta sodinti jie ant laivų, lai ii 
miausieji, lai ir tvirčiausius 
lios žmonės užmiršo, kas 
kur jie, ka jie turi daryli.

JOSEPH C. WOLOM
" LIKTUV18 ADVOKATAS
* Ruimu S02-V04 National JAf* VMS*B '/U So. I ji Hall* fit., Ohieiųr*, DL
Q T*l. O*nt> ai 6IV0-4**]. Atdara: DM*, 

ninko, kvargo Ir Rubato* rakaralE MM*
B 6 iki 8 vai. vakar*, po munart*)
□ J III MILWAVKKS AVI. CRUa>a, Hk 
A T*L n.

pus turkų artilerija, pasiunti 
tris senus, veik niekam nebeti
kusius laivus, plaukti tiesiai 
sąsiaury. Laivai siųsta tikriau 
šia ant pražūties. Bet juk rei
kėjo patirti, kur sulindo turkai

Kiekviename taisė buvo Iii 
po tris žmones.

Bankas, priklausančios 
cages (Hearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j melus, Clearing Houm( 
revizoriai nuodugniai ištiria s*v*| 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. VJk 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bOBM 
dai, mortgage! ii' kilos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygog 
i št irios. Tikini IT 1 ;i ;ij o .nugos V®Fw 
tė gali bul knygose parodyta. Abejo* 
liną tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nustCH 
ja savo (Hearing House teisių, tag 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai IvirČiausios ir saugiausi(M& 
bankos gali but (Hearing Hous© ruw 
riais.

The Chicago (’Hearing House priaw 
žiūros užmanymas tapo įvesta* 
jiirm dešimt metų, ir nuo to laikot 
nei viena (Hearing House bank* 

nesubankrutijo., Beikalui esanfi^ 
(Hearing House bankos ateina vi»* 
na kitai su pagelba.

The American Stale Bank prikla** 
so prie (Hiicagos ('Hearing House, 
ra po jos priežiūra, naudojasi j(Mt 
teišeini ir išduoda penkias pilnas vi* 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priethv- 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam* ir 
kas metą išduoda penkias pilnas *t* 
skaitąs Bankinei Valdybai Illinois

Nežinia, kiek ilgai anglai bu 
tų laikęsi Gallipoli pusiaiisalyj 
Bet štai vokiečiai atsiuntė lur 
kams tolimojo mūšio kanuoles 
Susilaukę jų turi 
kaitys anglams

1s 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.

godžiomis akimis 
į tuos visus nelai- 
žmones, matrosas 

pasileido prie kapitono tiltelio, 
kur buvo tfikie puikus, anot jo, 
cigarai, kad griekas juos pražu-

Kams, issedusiems (raiiipolyj, 
kad tie kuogroičiausiai ėmė 
trukties atgal ir sėsli į laivus. 
Anglai traukiasi į patį tolimąjį 
pusiausalio kampa, o turkai be- 
sileizdami nuo 
juos šoviniais.

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos turėti. Kiekviena* 

gali juos turėti. $15 iki $200.06.
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jauno*.
Mes skoliname del StockyarBg 

šapos ir dirbtuves darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* į * 
minutes.

Paskola ant rakandų 
landas.

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

LOCAL LOAN

isnyks is viinGens paviršiaus 
Ims sukties milžiniški verpetai 
praslinks valandėlė, kita, trečk 
ir galingas milžinas nusileis

šieji gelbėjimosi diržus nebe 
laukdami nieki 
šokli vandenin

Papasakojimai žmogaus, ku 
riam prisiėjo dalyvauti karė

(<erai. esusedo j valų, 
ką prirengė ir laukia. 1 o 
maru skęsta, štai vanduo 
(kda siekti valties dugną, 
daugiau. Vienas laivo galas 
iškila augšlvn. Kitur visur jau 

Dar momentas, 
ir To Kamarų

Laivas To Kamarų priklausė 
Londono kompanijai Showell. 
Darydavo reisus (plaukiodavo) 
jisai tarp Anglijos, .Japonijos, 
Australijos ii- Naujosios Zelan
dijos. Paskutinėm savo nelai- 
mingojon kelionėn To Kamarų 
išsi rengt

žmonių nuo palubos.
Kilo baisi panika. Laivo ko

mandai prisiėjo pavartoti vise: 
savo spėką, visa intekmę, kac 
privertus, kad pertikrinus žmo 
nes užsilaikyti ramiau, idanl 
matrosai galėtų imties gelbėji
mosi darbo. Kliksmas, aaros

gastis. Jut 
gi siųs savo I 
žūčiai
baisių kanonai!
to tik ir reikė i i

Tuo
kitam 
linijos

Nebegirdėjo kanuolių trenks
mo, nebežiūrėjus sužeistųjų 
šauksmo, lik 
betvarkiui pati 
Kad ne tam Iii 
rengti paramai, kad- no milžiniš 
ka daugybė transpostinių laivų 
gal pusės, gal dvidešimties tuk 
stančiu kareiviu. L L
likos, butu netekt

Dalis kareiviu rezervai bu v
vo laikomi laivuose. Laivuosi
taipjau laikyta visi ištekliai

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

Kernai
Kviečiai 
Bugiai . 
Miežiai
Avižos....................  59 Vi

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

Mot. No. 3 maišytas .

Paskui pradėta imti 
vų kareivius. Sužeistųjų nebe
žiūrėta,. Kad kokis dar ir gyvas 
buvo, jo nebeimta, nebegelbe- 
ta. Įkrito vandenin, pagriuvo, 
na tai tokio jo likimo butą. Va
dinasi, visam kam sudiev.

Krauta kareiviai į laivus taip 
jau ne kaip žmonės, bet kaip 
kokie angljs: nusileis nuo lai-

. 14—14V2 
14i/2_ 15’4

15—16 Vj

Gelbėta pirmiausia kanuoles, 
kulkosvaidžiai ir kitokios karės 
reikmenos. Gelbėta mulai, kil

iai buvo labai pavojingas. 
Laivui, ypač lokiam dideliam 
laivui kaip To Kamarų, skęs-

Dardanelių kampanija tęsėsi 
apie 8 mėnesius. Gallipoli pu- 
siausalyj buvo išsodinta ketu
rios dešini lįs I 
vili. Kareiviai

jūrių dugną, amžino ramumo 
ir patamsins viešpalijon...

Bet staigu vienas matrosų 
bakstelėjo sau pirštu kakton.

Jee - sušuko jis — gi ka
pitono budelėj pasiliko cigarų. 
Peikia bėgli juos pasiimti.

Ką lu, ar šulo galvoj nete
kai užprotestavo p-nas Jur- 

malrosas.
suriko pir- 

'ai ir duoti 
Sirs... O be

Dobilų, sulig rųšies . 
Prėvijų, sulig rųšies 
Packing ......... .........

glaudai, ruginiai •...
Kvietiniai

Bet štai netoli nuo I larve lai
vą To Kamarų pasiliko du ang
lų kruizeriai. Jie pranešė laivo 
komandai, kad l'o Kamarų įei
na į pavojingąją juostą ir kad 
laivą gali uzųnilti submarinos. 
Kruizeriai apsiėmė lodei paly
dėti. Gerai.

Tai atsiliko 30 diena sausio 
v

1915 melu. Buvo ūkanotas rvl- C v
mėlis. Lyd/ėj ilsieji kruizeriai 
plaukė kiek toliau iš šalių. Ma
nyta, kad ko-ko, o submarina 
neturės jau drąsos užpulti lai
vą, kurį lydi kruzeriai.

Bet apsirikta. Ajiie <8 valan
da r v te. vokiečių submarinos U- 
17 paleistoji torpeda užgavo To 
Kamrau. Laivo valanda išmu
šė. 'Torpedos sukeltoji vilnis

Visa amunicija, visi rezervai 
gabenta į Gallipoli laivais. Tai
gi ir laivų turėjo būti nemažai. 
Ir ištikrųjų, jų buvo Įiusėtinai: 
visų
kųjų — apie 900! Ištolo išrodė, 
jog tai ne laivai, bet didelis, kei
stas, kažinkokiais smailiais bok
šteliais miestas.

Anglai išpradžios, matyt, tikė
jos prasimušti per Dardanelius. 
Bet greitai persitikrino, kad tai 
bergždžios svajonės, kad Darda- 
neliai iš jūrių neįkandami. Jie 
buvo apginkluoti gal keliom de
šimtim eilių taip vaidinamų “fu- 
gasų,” t. y. eiliom Įiovandeninių 
minų, grasinusių į padanges iš
kelti kiekvienv laiva, kuris lik €
baruos plaukti tolyn į sąsiaurą.

Anglai vartojo visokius priga-

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

Bulves, bušelis.......... ’... . 2.00—2.35
Saldžiosios, gurbą^7. . 125—2.65

Daržoves :-r-
Barščiai, statine .... 
Kopusiai, did. gurh. .. 
Morkos, statine ..........
Kalafiorai, dėže ..........
Salierai, pintine ..........
Agurkai, dėžė ................
Salolos, galv., gurbas ..
Cibuliai, 100 svarų 
žak pipirai, pintinė .. 
Bidikėliai, tuz. rišulių . 
špinatai, statinė ..........
Tomėtės, pintinė..........
Grieščiai, statinė..........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .*.••• 
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ...... 
Citrinai, dėžė ..............
Ananasai, gurbas ..........
žemuogės, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, II. and E. . 
Standard eane, smulkus 
Buroku, smulkus ........

To Kamarų ta svk važiavo a- L- L
pie 100 keliauninkų, pasažierių 
pirmos, antros ir trečios klesų. 
Dauguma važiavusiųjų buvo 
moters ir vaikai.

Kelionę laivas turėjo visą lai
ką pasekmingą. Oras buvo ne
blogas. Supo neperdaugiausia. 
Ir važia vusie j i nenobodavo.

Laivo komanda, regis, netu
rėjo supratimo dar apie vokie
čių submarinų pavojų, nes nors 
žinojo, jog karė IGiropoj prasi-

Vienok jie ne- 
bu buvo dar 
valtį gauti 

pats pavojus grėsė 
alli uauli.

tarpu laivai vienas pi 
užvažiavo ant “fugosif 
ir tapo išmesti į padan

NAUJIENOS, Chicago, III
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DYKAI
HOIK

NORI ŽINOTI

PASEKMINGI

niausi

Nemokėk man
tytojams

ne
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American Ichool 
oi Languages

A»*rllr«alWa 
Mokyki*

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedeliomia: 9 ryto iki piety.

muose 
kliubo

Louis Posnats, 1
Lindale 
melu, ‘

apžiūri ir pas 
savo nuomone

REIKALAUJAMA, KAD 
MIESTAS PARDAVINĖTŲ 

VALGOMUS DAIKTUS, 
KURĄ IR LEDĄ.

S LOS 
per šešius metus. Jei jis per I 
laikę nepasirūpina patapti pilie 
čiu, jo nuosavybe gali but kon

118 N. La Salic St., Room

Miesto Ofisas:
U 7 H. DEARBORN SI 

Room 1111-13 Unity Bldg

MALIAUSKO KONFK 
RENCIJOS.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

Namų Ofisas: 
3323 S0. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE RIVER, WIS.

KUR TIE KUNIGAI NOSIES 
NEKIŠA!

Vaisi. pi 
nejudinamo 

nuosavybes (žemes, etc.^

2. Dabai
šiemus pirmas popieras, ar vi
sai neimli, kol kares pavojus 
prasišalins?

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

leiskit X-Ray pasa- 
apie priežastį jųsų 

ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai 
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
jį) savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te. galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačių gyvastį.
8is apgarsinimas užkviečia jus jieškoti 
atsineškit šį apgarsinimų, kuris suteikia

TAIGI NELEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE JUS IR SVEIKATOS 

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

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Dury, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

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

Tai taip elgiasi ‘Dievo tar 
nas”, pateptas aliejum ir ki 
tais galais, kunigas Maliaus 
kas. Ir kur — bažnyčioj!

Glencoe grindų plovėjos susi 
organizavo ir iškovojo pakeli 
mo užmokesties. Pridėjo 50c 
i diena.

E. BroAvn, 4511 Clifflon avė., 
kaltina savo vyrų tame, kad ji
sai išmetęs ją iš automobiliaus 
2 vai. nakties.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

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

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

Poni Pfatananei 
Troy, pamėto $300 ir $500 vei 
les brangakmenių.

Naujienų Skaitytojas: 1) Ar 
miestai turi įstatus, kurie nu
stato taksas naujai pastatytiems 
namams, ar tik inspektorius 

taksas sulig

Jos. Sobol, 1542 Cornell 
sipažino, kad užmušęs 
Bndon, savo mylimąją.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausių 
auksų ir padarysime jums darbų už 
mažų kainų.

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

SIOUX CITY, IA.

Gugis
A D V O K /\ TAS

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

dokumentus ir popieras.

EVESK10 k; 
SSNOKYMA 

čia Rali ifimokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ugi augficlauslal, telpgl Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. AuRfit 
Matematikos, istorijos, Geografijos, PolltiS. 

Ekonomijos, KnygvedystCs.DailiaraSCio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių Ir tL Čia galt 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL Jr 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

3106 So. Halsted St..Cliica& i
TUNINU ir taisau pianus už y 
pigių kainų, labai gerai ir at- Z 
sakančiai. Kreipkitės laišku į T 
į Naujienų Ofisų: Jonas Norkus, 
■ 1810 S. Halsted St., Chicago. J

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumų ir būdų ligos ir kelių, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymų kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo h 
šlapumo, ir lokiu budu surandu tikrų priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumų sveikatos, energijos ir stiprumo 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis

LAIŠKAI I LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai.

Cicero, III. — Panedėlio 
vakare, kovo 12 d. Cicero ba
žnyčioje kunigas Maliauskas 
pradėjo visą eilę konfe
rencijų. Pirmą sykį teko iš
girsti Maliauską. Na, ir tu
riu atiduoti jam tai, kas jam 
priklauso: moka jisai meluo
ti, po šimts pypkių, moka! Ir 
meluoja ir nerausta. Ot, 
taip sako žmonėms bjauriau
sią melagystę ir dar šypsosi.

Kitaip anas kunigas ir ne 
galėjo užreikšti, nes mitin 
gas buvo viešas. Butų atsi 
radę žmonių, kurie butų ga 
Įėję sugauti 
luojant. ( 
ačiū tam, 
prakalbą bažnyčioj, 
vietoj, melavo kiek 
nes mat žinojo, kad 
čioj niekas nepasuk 
“meluoji, šelmi!”

A Hermanas William Rodri
quez, socialistas, in teikė miesto 
tarybai dvi rezoliuciji. Abi pa
liečia maisto brangumą.

Vienoj reikalaujama, kad

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

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, neniokekit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškūs paveikslas, paro
do nenaturališkų stovį, ir visai praša
lina visų spėliojimo darbų. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo
ju us pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs 
kyli tikrų

nai. Labai galimas 
Bet kod(4 viena < 
“Aido” susirinkime 
reiškė: girdi, dainavome 
minsime. Taipgi L. M.

ibi Kramei 
Sa wcr a ve

“Jose, Carranza,” mexikictis 
areštuotas. Linksminos del iš 
rinkime) save) “brolvaikoi” Me 
xikos prezidentu.

P. P. — Jeigu kiltų kare 
Suv. Vaisi., ar nežūtų nejudina
mas turtas ne piliečių, t. y. tų 
žmonių, kurie neturi pilnų ame
rikoniškų popierių ?

Clyde Monroe4, Smith, 3211 
Broadway, sako, kad jo pati 
priklausanti prie “linksmųjų 
paukštelių.” Reikalauja pęrsi-

Ats.: — Galima 
sius bankus, pvz. per Continen
tal and Commercial, arba First 
National, bankus, Chicagoje. 
Reikia turėti tikras adresas tų, 
kuriems norima pinigai siųsti.

J. Marcinkevičiui: — 1. Pra
ktiškai kokie) nors amato pasi
mokinti visados geriau stoti už 
mokinį prie kurie) nors žmo
gaus, kurs tuo amatu užsiima, 
arba gauti darbe) te) amate) dirb
tuvėje. Kaip ilgai reikia mo
kiu ties, tai priklausei nuo žmo-

Melavo Maliauskas ir apie 
visus kitus dalykus, apie ku
riuos jisai kalbėjo. Ale ap
rašinėti visas jo melagystes 
nėra vietos, nė laiko; paga-

miestas įsteigtų nuosavas krau
tuves, kuriose butų pardavinė
jama prieinamiausiomis kaino
mis valgomieji (taikiai, kuras ii 
ledas. Tuo keliu žmones pirk
tų produktus iš pirmų ranku ii

Inspektorius (asesorius) turi 
tomis taisyklėmis ynduoties.

2. Kreipkitės į rusų knygynų 
adresu: Max N(. Maišei, 424

fiskuojama ir parduodama. Kad 
taikos laiku beveik to įstatymo 

metu

Savo tvirtinimui duosiu 
čia tik vieną pavyzdį. Ma- 
liauskas, ž i n oda m as, k a d
moteriškės yra baikštesnės 
negu vyrai, gąsdina jas, — 
ypačiai tuo, buk socialistai 
nori įvesti gyvenime kokią 
tai*“laisvąją meilę” (gal ku
nigas mano, kad tokią, kokią 
kunigai su savo gaspadinė- 
mis praktikuoja.) 
žinoma,' gryniausias melas. 
Socialistai jokios “laisvos 
meilės” nesiūlo ir nebando i- 
vesti. Tatai žino i 
ir patįs kunigai, 
šiek-tiek švaresnę 
negu Maliauskas.
vyzdis kataliku kunigas Pe
ter C. Yorke, taipjau dakta
ras, kaip ir Maliauskas, tu
rįs parapiją Oakland, Cali
fornia, Knights of Columbus 
(angliškųjų vyčių) susirin
kime, laikytame Nevada Te
ster name, balandžio 1 d. 
1913 metų, užreiškė: ”... aš 
nieku budu negaliu įsivaiz
dinti, kad galėtų būti dau
giau progų praktikavimui 
Kuosos meilės ar dalykams 
panašiems į tai Socializmo 
valstybėj, negu jų (t. y. pro
gų) jus turite šiandie” ir tt.

Įsidėmėkit, tai užreiškė 
kunigas; tai užreiškė toks 
pat ‘daktaras”, kaip Maliau
skas; tai buvo užreikšta vy
čiams.

nų; o kas link padorumo užsi
laikyme, kaip lapo priminta 
kaikurie nuotikiai iš šv. Aloizo 
draugijos, lai ir išlindo yla iš 
maišo, tai ir pasakė kunigėlis, 
jog jam malonu butų kontro
liuoti “La Verne Benevolent and 
Pleasure Club’ą”.

deja, kalbamas kliubas 
priimti svetimą kont- 

lirdi, kliubo susirinki- 
puikiai užsilaikoma, 

jaunimas taipojau yra 
r todėl jokiu kontrolie-

l’o negana. Sakoma, kad ta- 
“sekstetas” susitveręs laiki- 

i daiktas, 
dainininkių 

viešai už-

sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jys 
jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

2. Geriausia pasirūpinti tapti 
piliečiu nieko nelaukiant, jeigu 
lik piliečiu patapti jau galima 
o jei ne, tai bent išsiimti pirmą
sias jiilietybes popieras.

M. Kasparaitis: — Ar galima 
siųsti pinigų į vokiečių užimtą
ją Lietuvą dabar, kai Suv. Val
stijos pertrauke diplomatinius

Apie kokie astuoni mėnesiai 
atgal Bridgeporto apielinkės 
jaunuomene sutvėrė pasilinks
minimo ir pašaipioj kliubą var
du “La Verne Benevolent and 
Pleasure Club.”

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudoki! šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $1.00, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
mot erei šio je apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali Imt išgydyti. Aš turėjau 
daug mėty patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepeny, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ii’ gerkles, chroniškų ir ner
viškų ligų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi pnvatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jys turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prielyarą, 
atsiraugėjimą gazy, skausmus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą apeti
to, mmvargj, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but Žinoma.

norite greitai pasveikt,

Katinas apvertė lempą ponios 
Skinner namuose, 1021 S. Sta
te. Kilo gaisras.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir mo tery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jys esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
m i erą — bile st ail ės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

2. Kur galima gauti laisva 
manių knygų rusų kalba?

Aks.: —- L Taip, yra 
tikri miestų įstatymai, kurie nu

Radcliffe, 6 IC. 28th, 
vyras vertęs ją šokli 

ui “nepagautų šaltį.” 
i persiskyrimo.

O reikia žinoti, kad dalykai 
ypatiškai aiškinami vienaip, o 
viešai — kitaip, visuomet atro
do didesniais, negu jie ištikrų-

Galop, norėčiau žinoti, kokis 
skirtumas tarp L. M. D. Aido 
moterų choro ir naujojo. Man 
rodosi, nėra jokio skirtumo. A- 
bu ant trijų balsų, abu skaitosi 
pažangiais.

Vadinasi

X R a y E X A M I N A C 1 J A 
šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui. '

Farmos su dalim
Gali-25 kuopos susirinkime, kada 

kilo klausimas — ar suteikti 
chorui kuopos vardą, ar ne, — 
pirmininkė pasakė: “Mums bus 
garbė, kad jos turės musų var
dą. O kada teatrus lošiant rei- c
kės dainininkių, mes turėsime 
savo.” Tam didžiuma pritarė.

LMI). Aido moterų choras, 
kada buvo kviečiamas dainuoti, 
pastatė tokią išlygą: jei “sekste
tas” dainuos, tai jis -— ne. Ai- 
dietės gerai suprato, kad nau
jai tveriamas choras gali, aps
kritai imant, užkenkti — su
skaldyti spėkas. Tuo labiau 
buvo priešingos, kad kuopos 

vienaip kalbė- 
). Matėsi net

visokie “tarpinint 
pranyk t i.

Antroji rezoliucija reikalau
ja. kad butų atkreipta kongreso 
(lomą į lai, kad pastaruoju 
ku dolerio vertė vis puola, 
apsireiškimas gali priversti 
prie n ('lai mes. Kongresas 
tinai turi kontroliuoti maisto iš

Ir. kam, manytumėt 
kai labiausia jiarupo?

Na, argi neįspėsit — 
gc [>or t o dvasiškiem 
Kunigai ėmė išpradžios geruoju 
kviesti kliubą prisidėti prie ko
kio tai jų globoje esančio šven
to Aloizo kliubo. Bet kuomet 
kunigų užkvietimas tapo atmes
tas, tai musų dvasiški piemenįs 
ir pradėjo savais budais agitaci
ją varyti: bažnyčioj, per pamo
kslą išbarė, išniekino kliubą ir

mis. emeagoj yra įvairių ama 
tų vakarinių mokyklų, tat tu 
rinl darbą dienomis galima už 
sidirbti ir vakarais mokinlics.

Allen Rumer nuleista 94 die
noms kalėjimai! už pavogimą iš 
Emma Johnson 94c.

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

bet negali del to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą. 
Su Satiborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai Ir lengvais išmokesčiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuola, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra kiampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų 
arba kiampių bile kokią dieną metuose. T------ 7
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo 
me duot geriausį paliudijimą nuo lietuviškų farmeriy.

Rašykite: .

gana.
Kliubiečiai norėdami užbaigti 

ką gražumu atsilankė pas 
gą. Tasai užkeikė, jog ji- 
arąs agitaciją prieš La Ve

rne Benevolen t and Pleasure 
CJub todėl, kad kliubas nėra jų, 
t.y. kunigų priežiūroj.

Suprantama, ne susyk kuni
gas taip užreiškė. Pirm jis pa
sakė, kad jam nepatinka, jogei 
kliube randasi ir vaikinų ir me
rgaičių; jok kliubo nariąi negra
žiai elgiasi ir 1.1. Bet kuomet į 
tuos kunigo užmetimus buvo 
nurodyta, kad ir vyčių draugi- 

likinu ir mergi-

Policistas Wm. Fcehan sužei
dė John Sloniną ir suliupo Leo 
Kubor. Sako, kad juodu esan- 
čiu plėšikai. , A

is aprašiau gry- 
ncTižginčijamą ir 
priežasties dėlei 

primetamąją nežinystę grąžinu 
jos autoriui. O kas del kenki
mo - tai tegul sprendžia apie 
lai palis skaitytojai.

Aidietis.

KORE8PONDKNCIJINI8 SKYRIUS 
ANGLIŠKAI labai greitai eavo namuose iŠ lėkei 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai pararuens 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbo#, liet neturi progot hm- 
kyties Į mokyklą ypatiškai. 
čiame grašiai iliuntruotą, su 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus 
KATALOGO. 
K LESŲ SKYRIUS. — Tiems, 
kykią ypatiškai, turime dienines 
me dadgiau valandų negu kitos mokyklos 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių 
greitam išmokinimui Angių kabios, 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL 

Viskas aiškinama
Dvi mokyklos: 731 W. 18th Bt 

Laiškus ndresuokit: American School of Language*,

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
Kiekvienas gali Išmokit 

savo namuose iš lekcijų sutaUrtų 
i ek vienam.

Geresniam persitikrinimui, siun- 
daugcliu paaiškinimų KATALOGĄ 

; indėk dvi markes prisiuntimu!

kurie gali pribūti j mu«ų M*, 
vakarines k lesąs. Mokina*

Klesose irgi turi-
1 pradš.lamok»llt|

Daugiau suprantanti**** 
* skyrius.

Lietuviškai
., ir 1741 W. 47th Bt.
1741 West 47th 8t., C h Joga, £1

Nutvėrė ir džiaugiasi. Nariai 
ir nares visi jauni, darbštus. 
Laiko susirinkimus, po susirin
kimų pasilinksmina: pažaidžia, 
pašoka. Kliubas auga kai ant 
mielių. Į trumpą palyginamai 
laika kliubo narių skaitlius pa- 

100; kliubo ka
lki 200 ar 300

.Naujienų nr. ;>;> p-m Mik 
liutė-Raudienė nori man prime 
sli, kad aš rašąs apie lokius da 
Ivkus, kuriu nežinau

Policija užklupo tris studen 
lūs 1718 Vincennes avė. Kiek 
vienas liko nubaustas vienu do 
leriu. Kiti keturi ir trįs 
uos paliuosuoli.

n a5terN 1

Barret Marshall, 4216 Evans 
įve., subadė peiliu Rueben He- 
er. Susipyko del jiačiužų.

skui, Kaip ir pridera, seka pa
mokslas. Girdi, tokie korespon
dentai lik kenkia draugijiniam 
gyvenimui.

'bečiau, pažiūrėkime, kaip iš- 
tikrųjų dalyžkai stovi. Aš para
šiau, kad progresisčių moterų 
kuopa sutvėrė chorą. To fakto 
ne užgina ir pati Slikliutė-Rau- 
diene. 'l ik visas skirlulas ta- 

paprastu vardu 
jinai, nežinia kodėl, 

pavadino tai sekstetu.
Kiek man žinoma, sekstetas 

turi susidėti iš 6 ypatų (taip 
bent aiškina M,. Petrauskas savo 
muzikos žodynėlyj). Tuo tar
pu moterų “sekstetas” susideda
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H0>

mi
ves
nas

JONIKAITIS

Pardavimui
Pajieškojimai

elektroi

18tb

pietų

Telephone Yards BOSS

0. W. VUSZKIEWICZ

BUCHAR1NO Reikalavimai

AKINIŲ

Gliudi-Liudi
1820

DAKTARAS

1840 So. Halsted St

mūrinis 
savinin-

1644
1886
2612
1217
1882
1818

187*
2054
1048
1510
2810

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

1024 
taipgi 
471h

Jankes, *uly- 
rink su bent 
tokia, % te

geram 
Estate 
$50.00

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

GARSI SANTOS KAVA, 
Visur parduodama po 28c įc 
po 30c

s vėlu iur j 
Webster 

Buclmrin

WEST BIDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Ar.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

W. Ohlcaąo Av, 
Dlu* Inland 4* 
W. Norta Av.
8. St
8. V^ted St- 
W. kttb BL

V. 47111 
4645 So. 
SI., Visi 
nurody-

procen 
os pas 

pas savi n i n

let. Sou. Jami. L 
susirinkimas iv> l *•
I’amuliimo svet

F> IlmM**- 
tia, Gv&ran- 
luota, verti* 
Oe panidut

MUSKEGON, MICH
LDLD. (S3 kuopa rengi 

kalbas, kurios atsibus k<: 
<1., 1:30 vai. po pietų.

Dr. M. S t up nieki
X109 So. Morjpaw SU Chicar®. 
VALANDOS! nuo 8 Iki 11 li
pyto, nuo h iki 8 vakare.

WISSIG, 
sfino krajius

Geriausio* 
(naetonos, sr«- 
r**ni*, negu 
tu r jut ga
it gauti ..

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jj yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko Įvyksta sukilimai.

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

kambario
(i c i si i IKI
\ iri ą netoli I I a 1st 

s. meldžiu alsilie) 
Jomis Šlakelis,

GREITU LAIKU 
Parsiduoda jaunas arklys, vežimas 
ir pakinkiai. Kreipkitės šiuo adresu

617 W. 18 SI

EXTRA NAUJIENŲ BEN 
KROVĖS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

PARSIDUODA saliunas tarp dvie 
jų blokų. Erank Semiehrost, 
1721 String St., Chicago, Ill

♦ 3337 So. Morgan St., Chicago Q 
Kertė 88-Čio PL if Morgan St. T

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, ii rankos. 

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

Vartoti vos 90 dienų. z 
3019 Jackson Blvd., arti Kedzic Ave.

Chicago. Ill.

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 :

Bl J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri 
niais viršeliais. Kaina e50c.

PAPSI DUODA pigiai grosernė ii 
bučernč. Greitu laiku atsišaukite: 

Joe Szkleinik.
Melrose Park, 111

Nuo 10
Telephone Canal 8110

KOVO I 
Websti 

(North Side), kui 
ave. ir Kobey st., 
kalbūs temoj

J
 PIRK SAU visas Phimbavojl- 

niui reikmenis tiesiai už “who- 1

{
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBINGSUPPLY CO.,

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

Kalbama lietuviškai. ,
• «fti • >|k ♦ 4» • «*•<> «*> ♦ 4B • 4* ♦ o • <»

Elektriška Diagnozn ir Gydymą# 
SpecialiSka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenola Mcdcga Slapiom Ligom 

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

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, aoMgb 
nu*ja ir patarimus duoda lykaL
784-88 Milwaukee Avi,, arti Chkage Ava. *-vS| 
luboe. VALANDOS* Nuo 9 lltrto fld rakai 
rul. Nedėliomi* nuo * ilryto iki X >• *W*B< 

Tel. Haymarket 1414.

I
 Telephone Humboldt 1271 P

M. SAHUD M. D. | 
Sena* Rusai) Gydytojas Ir Chirurgas. <5 
Specialistas Motčriikų, Vyrilkų ir Vai- Q 

kifckų, taipgi Chroniškų Ligų. M 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava., Q 

Kampas North Ave., Kambarys *0#. S 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ii ryto ; g

1:80 iki 8 ir 7:88 iki 9 vakaro. g

BEI KALINGA moteris arba nejau 
na mergina, prižiūrėt vaikui. Bei- 
kalingas paliudijimas. Atsišaukite 
tuo,jaus. J. Perliukas,
1222 N Kedzic ave., Chicago.

PROGĄ PBIE BIZNIO
Parduodu automobilių labai pigiai 

(Limuzin packer). Du barai—žiemi
nis ir vasarinis.. Pardaviau biznį ir 
išvažiuoju ant Tarnyis, todėl noriu 
gj’eit parduot. Kreipkitės:

Jos.Gcdmin, 
(356(3 Vincennes Ave., ('hieago, III.

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

\N I' BANDOS geras kambarys be 
valgio del dviejų arba vieno vyro 
Gražioj vieloj prie gerų žmonių. Ne
brangi randa.
3215 So. Union Ave.

PARSIDUOIM
GEBA PBOGA PIGIAI INSIGVTI 

, NA M A
Parduodame tuo,jaus nepaisau! 

vertės 6 gerai pasilaiką mediniai na
mai perkėlimui, esantjs po N 1612— 
161 I-—T61(3—4622 ir 
sir, arti Ashland ave., 
Marshfield ave., arti 
užsiinteresavę vi ršm,i ličiais 
mais, malonėkite atsišaukti 

ERANK KABAS 
4639 So. Marshfield Ave., 1- 

Chicago, III.

i nesitęsia.
JOHN E. KUBUS
Hsl Street, Chicago

RASI R A N DA VOJA didelis namas 
numeriu 4533 So. Marshfield ave. 

ras did atidarymo kriaučių šapos 
ha kitokiam bizniui. Lietuvių ir 
ikų apgyventa. Kreipkitės pas:

gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių (laibų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinties Įvairių a- 
matu etc.

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

svetainėj, 1 12 E 
bes gabus kalbi
Rapids, Mich, <
Be to. bus (lukianiaci įų 
esate kviečiami alsilmik

Tel. Drover 704*

Dr. C.Z. Vezelis
LIETUWYS DENTiSTA

Valandos: nuo » ryto iki I! YE&
Ncdftliomia »b tarine^

4712 So- Ashland Ave.
artl 47-tos gatvU,

Geriausio* 
njMfrs, 10c vc 

parsl- 
iuod* ul ..

mūriniai 
delei pe- 
nera lie- 

Lietuvių gyvena 
galima padaryti 

Galima nupirkti su 
Del platesnių žinių

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščias
kiioiiHi pranyksta re-

1 ' v ' r J R č j i i n a s.
NdįjS/yU'Mes vartojame page- 

rintą Ophthalmometer 
JPM Ypatinga (loma atkrei- 

piama j vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*; 
mis nuo 10 iki 12 dien*.

4449 8. ASHLAND AVI- kampa* 4T BL

Atsišaukite 
Naujienų” O- 

Halsted St., Chicago

BEIKALAUJAMA molderių; gerų, 
pi ie varstoto arba spaudimo; 20 
nuošimtis pridedama prie regutiarės 
nuo šmotų dirbamos kainos.

Missouri Malleable* Iron Co., 
l-'ast St. Louis, 111.

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių fialų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udyne“ kiekviename Hale. Visi plum- 
bavojimai baltai paliavoli. Augštas 
beizmentas. Romios už $50.00 Į me
nesį. Kaina $5600. Parnell ave., ar
ti 32-ros gatvės, sis yra tikras bar- 
genas. Geriau pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rųšies pigu
mai

BEI KALA UJAMA — prie elektra 
siuvamų mašinų operuotoji!, vyrų ir 
moterų. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite nuo 8:30 iki 9:30 
) \l<'į i Singer Sewing Machine. Agen
cy, 1835 So. 11 alsi cd St., Chicago.

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

PARSIDl’ODA pigiai ! 
namai; vienas prirengtas 
karnės. Tame'mi 
tuviškos pekarnūs. 
keletas tūkstančių 
puikų gyvenimą 
mažu kapitalu, 
kreipkitės prie

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

A. Lawrence,
1811 S. Union St., Chicago, 111

NORTH SIDE.
šiuomi pranešu, kad yra or 

ganizuojama Lietuvių Darbini 
nkų Literatūros Draugija an 
North Side. Visi draugai, ku

BEIKALAU.JU kriaučių ir mergi 
nu finišerkų prie moteriško darbo 
Darbas ant visados. Mokestis ge

Tau skauda aky«, 
skaitant raides susibėga į kruv%, «■-»*
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akly,
tau skauda akys skaitant arba atavaat, lB»ksr!

.reikalingas akini*.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jų*u akli tt 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Tklcivi Specialistas
TRMYKIT MANO UžRASA-

1801 ISOO rii ASHIuANJ ) AVE.
Kampas 18-tos
Valandos: nuo

B EI KALINGAS siuvėjas prie vy 
riško kostumersko darbo. Atsišau 
kite luojaus. 
911 W. 33rd SI

NORTH BIMI 
4*1 W. DlrUieB 
720 W. NotiA Alb 
2644 Lincoln AV« 
*244 Lincoln Av« 
Hll N. Clark

Reikalauja merginos prie duonos 
pardavimo. Turi mokėti virti val
gyt ir šiap jau virtuvės darbą.

New Process Baker\, 
949 W. 34th St., Chicago, HI.

Pilone Drover 10048

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis 
namas, 5 ramios, sankrova ir ce- 
mentuolas beizmentas. 
vis. Labai prieinamai 
3302 So. Morgan SI

Ant Platt’s Aptiekus 2-ras a 
Nedaliomis nuo 51 ruto iki 12 
, Cana) 5335.

LIKTUV18KA8 AKIŲ GYDYTOJAS
Kas turi skaudančias arba silpna* akis, M| 
aalvos skaudėjimą, atsilankykite pa*

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukes Ar*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakar*.
N ėdė Ii oru ii nuo J ryto iki 1 po piott.

3 prie rakandų apmušimo
2 moldęrių
3 geležies dirbtuvėj
2 prie karų taisymo.
I'aipjau daugelio darbininkų ne a 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin 

ga daugelio darbininkų prie Įvairių 
Įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb 
t u ves. I'aipjau ūkio darbams.

Kazimiero ir Jurgio Gribų. 
sviirbų reikalą. Jie palis ar k 
Lis malonėkite pranešti man 
nuaus vuno Brooklyn. N. Y.

Dr. Povilas Žilvitis 
r.YDY J ()J *.S i, ('BJBURGA® 

OFISAS: 3163 So. Htdsted BUooA 
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 8341 So. Union Avo 
Tel. Y’ards 637.

SOUTH Kinu 
I08S Wentworth 
*427 S. HalsUd 
472* B. Asblani

PABSIDUODA arba IŠSIMAINO 
naujas namas su saliunu. Atsišauki! 
laišku j “Naujienų” Ofisą, pažymė
dami No lt.

PASKAITOS
TMD. 22 k 

kaltu Mildos v 

džia visų pas!

“Amatai sveikatos
Nedėliojo, kovo ' 

nikaitis skaitvs tei

BEI K ALAU.LAMA našlės su šeimy 
na apsigyventi Sycamore, HI. ir duo 
Ii valgį ir kambarį merginoms, dir 
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gan 
Ii 12 mergini] kaipo k vai ierankas

PJ ave. (Kampas D-los). t* 
susirinkimą bus šokiu ri'pe 
ja. Visi prašomi atsilankyti

Sek r. A. But well

Dr. Ramsęr
AKIŲ 8PBCUM8TA*

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

1 inžinieriaus pagelbininko
1 pečkurio
1 kalvio
1 dailydės
3 mašinistų
3 dažų dirbtuvėj
3 elektrmėnų
1 mechaniko

BL1KALINGA paskola, $1700 ii 
augščiau, turiu mortgages ir obslra 
ktą, vertes $ 1,000. Atsišaukite tuoj 

J. Klevas, Tel. (’anai 1506
1810 So. llalslcd SI. Chicago
-..... - 7 * .... ... ..... ..... ..... ..... .......

Extra visuotinus Naujienų 
B-ves dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 31 12 So. Hal
sted si. Pradžia lygiai 10 vai. ry- 

Susirinkimau bus įleidžia- 
tik pilni Naujienų Bendro- 
dalininkai. 'Uodui 
narys būtinai privi 
laiku, ir pasiim 

certifikata registracijai
Dienos tvarka bus paskelbt 

ant vietos.

BUIKAI .INGA sena 
pridabojinio 1-nų midų 
Imt ir ženola, be vaik 
la del gero žmogaus 
grei I a i. K. J amon I as 
lisas, 18 10 So

REIKALAUJAMA tvirto ir blaivo 
vyro dirbti j likierių namą ir išve
žioti alų. Pastovus darbas ir gera 
mokestis teisingam žmogui. Turi tu
rėti padėti grynais pinigais užstatą 
kaipo užtikrinimą. Atsišaukite tuoj.

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

EXTBA pigiai greitu laiku parsi 
duoda pakinkytas arklys grosernin 
kui ii' bučerninkui ai' kam kitam. Al 
sišaukile:
3953 So. Rockwell Sir., ('hieago

WESTVILLE, ILL.
LSS. 20 kuopos prukulbos 

iwks kovo 26 d., 6:30 val. vaka- *. *
ro. Opera House svetainėj (ka
mpas Main ir State gatvių).

Kalbės J. V. Stasiulevičius,
LSS. si'krutorius. Visi esate 
k\ iečiaini atsilankyti.

Komitetas

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

1149 S. Morgan SL, kerti 12 si.
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaik< 

Taipgi Chronišką Ligi 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams lineman per 16 m«- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir nkufteris.

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

Ofisas ir laboratorija, 1021 
St., netoli Fisk St.

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

Valandos : 8—9 ryta, tiktai.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
4 fialų mūrinis namas arti 33-čios ir 
Archer Ave. ir Wood gat 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 5Ė> proc. pelno. Lotas 
25x150 pėdų. McDonnell, savinink. 
2630 W. 381h St., telefonas McKin
ley 3543. Atdara 9 ryto iki 9 vaka
ro kasdien ir nedėliomis.

PABSHIANDAVOJA dviem 
vienam vyrui kambarys. Beik; 
janli kreipkitės šiuo adresu:

Kisielius, 
22UI W. 21 PI. (t)iičernė). Chii

siuvėjas prie mo- 
Atsišaukiie tuojau 

Chas Balt 
Halsted SI

PA B SI DUODA a u tom obil i u s 
dynių, vėliausios mados arba 
ma mainyti ant vasarinio—7 ! 
nių. Kreipkitės:

Stankaitis.
, ('hieago
Drover 4789.

GEBA PBOGA
PABSIDUODA labai pigiai nami

niai rakandai 4 kambariams ii' visi 
gyvenimui reikalingi daiktai iki 
paskutinio mažmožio. Kreipkitės Į 

K. Jamonlą.
1810 So. Halsted SI., ('hieago. HI.

Vhon«: Yard* 4117

Or. O. Blumenthal

BEI KALINGAS barzdaskutys, 
rbas pastovus. Gera mokestis. ( 
tu laiku atsišaukti.
716 W. 121) SI., \V. Pulhnann,

rie padavėle savo vardus ir ad
resus laike 81-mos kuopos LSS. 
šeimyniško vakarėlio kovo 10 
d., Darbininkų Kliubo svetainė
je, malonėkite pribūti kriaučių 
unijos svetainėn, 1579 Milwau- 

8 vai., ketvergo vaka- 
šito susirinkimo bus 
suorgaųizuota LDLD. 

Malonėkite atsivesti ir 
P. N. Kaitis.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir (> proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BAN K ERS

5 North La Saite Street, Chicago.
Telephone Main -IS45.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

peticija j vyks šiandien \ aka re— 
seredoj, kovo 1 1 d. Visi daiuo- 
riai būtinai atsilank\kitt\ nes

vio pardavėjo. 'Turi kalbeli an 
kai. Reikalingas paliudijimas.

Lustig’s Dept. Store, 
3110-12 So. Halsted St., ('hieago

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN£JUS1OS IR NEI ^GYDOMOS JOS m

Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ui nuodijimų kraujo, »4*** 
ligas, iaizdas, reumatizmų, galvos fckaubinus, ekausmus nugaroje, kosėjimu, *«r*M* 
skaudėjimą ir paslaptingas liRas. Jeigu kiti negalėjo jus iftgydytl, ateikit* 4U t* 
persitikrinkite, ka jis jums galt padaryti. Praktikuoja per daugeli metų k 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vaL vakar*. N ėdi Įlomi* Iki 11 
1900 BLUB ISLAND AVE^ kampa* 19-to* v irioj Basko*. T*L CsjmI ASlfil

REIKALAUJAMA pečkurio ir pa
gelbininko, klerko prie išsiuntinėji
mo; vaiko Į automobilių dirbtuvę 
2 prie gręžiamųjų mašinų operato
rių, 2 porterių j saliimą. įvairios rų 
sies darbininkų į lietelius ir ręsto 
rainis. Pakuotoji; prie išsiuntinėji
mo; 2 darbininkų dirbti viduje, 
inžinierių. 2 dreiverių, 2 kuperių, L 
karpenlerių, vaiko prie elevalorio 
2 tapytojų (painlerių), 2 pagelbinin- 
kų prie automobilių trekų, vaiko j 
gclžkelio ofisą, $40. 4 mašinistų pa- 
gelbininku, vaiku mokvties amalo 
MOTEBU* BEIKALAUJAMA: 2 bau 
ko stenografių, $60 ir $65, lypisčių, 
merginu į ofisą; įvairios rųšies dar 
bininkių į lietelius ir resloranus.

South Park Einpl. Agency, 
1193 So. Halsted SI., 2-ras augštas 
Visi darbai randasi South, North ii 
West pusėj. (Kalbama lenkiškai.)

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bprcialiat** Moterišką, Vyrliką, Valką 

ir visą chronišką ligą.
Valandos: 10—11 ryto, 4—K po pirtų, T—* va
kar*. N*dėliomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Piijieškau savo sesers, Onos dep(d 
čiukės, Kauno gub., Šiaulių pavieto 
Badviliškio parap., ligonių kaimo, > 
melai Amerikoj; gyveno Baltimore 
Md. Labai norėčiau su ja susižino- 
Ii. Prašau pranešti kas ją žinele, ar

yl! NOL’I UŽDIRBTI Š75.00? 
ijieškau kas gairių paskolinti pi

nl gero namo, M.IHH) 
meili. Mokėčiau 5 
sumišimo (am, kas 
Kreipk i Irs laišku

PARDAVĖJU DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrų pa 

čilieti tolu lietuviams. Vartojama 
tomobiliai. Gera propoziei ja 
siugiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Pal.vrimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbi 
į savaiti'. Atsišaukite:

Win. D. Murdock and Co.
La Salle Street, nuo .3:30 po pietų 
iki 55’4) vai. vak. Klauskite

BANKER

PAJ IEšKAL 
n ie šeim\ nos 
^as turite loki 
r 18 los gal\ 
i 11 < > adresu:

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aktą
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

BURKE BARBER SCHOOL
612 W/Madiaon SU Chicago. III.




