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SMARKAUJAPaskandino S. Valst. laivą

NAGAIKA NUGALĖJO
Japonijos kareiviai Canadoj

Gatvekarių darb. streikas Washingtone

dvasios
arba

šiandie, 10 vai. ryte, buvusio 
Tananevičiaus banko name, 
kampas 33 gatves ir Morgan 
str., prasidės išpardavineji 
mas judinamojo subankruti- 
jusio banko turto.

Nežiūrint to, kad Chica 
gos Darbo Federacijos pre 
zidentas Fitzpatrikas reika
lavo bud inkų asociacijos pre

Žuvo šeši darbininkai kilus 
ekspliozijai Aetna kompani
jos parako dirbtuvėj.

Rusijos kazokai laikinai nu 
malšino Petrogrado ir Ma 
skvos sukilėlius.

Hintl

2JLQF

žada protestuoti prieš vokic 
čių submarinų karę.

protesto
kovo 25 
ninkai!
dėti prie
mis
Gelbėkime
darbininku vadus!

NEW YORKAS, kovo 15. 
New Yorke, Chicagoje ir

Chicago, Ill.., Ketvergas, Kovo-March 15, 1917

A-W?.

PAŠOVĖ VOKIEČIŲ 
LAIVININKĄ.

Tananevičiaus turtų 
išpardavimas.

darbininku metė L
inija atsisakė

kų reikala- BERLINĄS, kovo 15. - 
Rusų torpedų naikintojų es 
kadra bandė užpulti Ruma 
nijos pojurinį 
tanza, kuris dabai 
vokiečių - bulgarų 
rankose 
lė vokiečių orlaiviai 
buvo priversti bėgti 
torpedų naikintoja, sako pra 
nešimas, du syk užgavo vo
kiečiu orlaivių bombos.

kituose Suv. Valstijų mies
tuose rengiama dideli pro
testo susirinkimai, kad išgel
bėjus iš kapitalistų nagų pa
smerktuosius darbininkų va
dus Mooney ir Billings’ą, ka
ltinamus surengime eksplo
zijos laike “preparedness“ 
parodos San Francisco’je. 
Pirmasis, t. y. Mooney nu
teistas pakorimui, antras — 
visam amžiui kalėjiman. Nei 
prieš vieną kaltinamųjų pro
kuratūra neturėjo rimtų pri 
rodymų, atpenč — daugybės 
Mooney ir Billingso liudinin
kų aiškiausiai darodė jų
dviejų nekaltybę ir prokura
tūros liudininkų išmislus. 
Nežiūrint to — vieno laukia 
kartuvės, kitas įstumta ka
lėjimam Taip mat norėjo 
visagalingojo kapitalo inte
resai.

Pirmą kovos signalą prieš 
tą neteisybę davė New Yor- 
ko darbininkai su nuteistųjų 
advokatu W. Bourkc Cock- 
r a n u Į) r y ša k y j e. Su rengtas

valandas, ar samdytojai ma
no išpildyti darbihinkų rei
kalavimus — jie vis dar vil- 
kinasi. Vietoj to budinkų ma 
nadžeriai išsiuntinėjo savo 
darbininkams laiškus, grasi
ndami jiems pavarymu iš da
rbo, jeigu negrįš pažymėtu 
laiku. Tečiaus nesirado to
kių, kur nusigąstų samdyto
jų grasinimo. Jie žino, kad 
tuo manadžeriai nori suklai
dinti streikininkus ir sulau-

miestą Cons- 
randasi 
armijos 

Juos betgi užpuo- 
Rusai 
Viena

LONDONAS, kovo 15. — 
Pirklybos komisija praneša, 
jogei išgarsintoji vokiečių 
submarinų kampanija neat
siekianti tikslo. Ji sako, kad 
vokiečiams paskelbus dabar
tinę submarinų kampaniją 
Anglija turėjusi 3,731 laivų 
nuo 1,600 tonų intalpos ir 
daugiau. Iš jų nuo vasario 
1 iki kovo 14 d., t. y. bėgiu 
šešių savaičių, vokiečių sub
marines paskandino tik 78. 
Arba, kitais žodžiais — po 
13 laivų į savaitę.

Imant atydon tą faktą, 
kad pirklybinių laivų staty
mas eina visu smarkumu, 
Anglijai negręsiąs pavojus 
netekti pirklybinio laivyno.

Vadinasi, smarkauja, nors 
Anglijos žmonėms gręsi'a ba

Kynija pertraukia diplomatinius 
ryšius su Vokietija

JAPONIJOS KAREIVIAI
CANADOJ.

tė. Pirmiausi
ponija pasiųsianti 
cierių vadovauti k 
joms. 1 
biausia
rankosna turėsią |
rtingos Kynijoj rudos kasy 
klos. Šitas Japonijos žings 
nis, sako, uždarysiąs iki šio 
“atdaras duris” netik Suv 
Valstijų, bet ir Fu ropos ša 
lių pramonei Kynijos valsty

EKSPLIOZIJ A PARA KO 
DIRBTUVĖJ.

Užmušta šeši žmonės.

PASKANDINO SUV. VAI 
STIJŲ LAIVĄ.

dažniau telpa žiniiį Apie nau 
ją ypatingą “kare| ligą”, ku 
rią vargiai nugalėsią ir pa 
tyrę daktarai, nugalėjusiej 
senąsias “karės ligas”—cho
lerą, raupus, šaltinę ir kitas 
Ta naujoji liga tai 
nupuolimas, baitįjė,

Užpuolikai pabėgo su -2,700.
CLEVELAND, kovo 15.— 

Du apsiginklavę plėšikai už
puolė N. J. Rich kompanijos 
kasininką ir užmušę jį pasi
ėmė 5,400 dolerių pabėgo. 
Policija ant tų pėdų pradėjo 
vyties plėšikus. Vejanti'es 
policijai pavyko surasti plė
šikų pamestus 2,7000 dole
rių ; su likusiais plėšikai pa-

GELBĖKJME PASMERK.
TUOSIUS DARBININKŲ

VADUS!

Norėjo užpulti paimtą ruma 
nų miestą Contstanzą.

AMSTERDAM, kovo 15. 
— Hollandų kareiviai pašo
vė vokiečiu orlai'vininka, C Cl

skridusį virš Slius. Orlaivi- 
ninkas neteko lygsvaros ir 
buvo priverstas nusileisti 
Hollandijos teritorijoj. Bet 
pirm, negu jį spėjo paimti 
Holandijos kareiviai jis at
sigavo ir spėjo pasprukti su 
savo orlaiviu Belgijon. Pri
buvusieji vokiečių kareiviai 
pasiėmė orlaivininką ir ati
davė jį Raudonamjam Kry
žiui.

Kartu su 
/aidžia įsakiusi 
visus vokiečiu c. 

laivus, stovin- 
p viepiau ko j e — 

Eesantieji ant

Šitoji žinia padariusi blo 
gą įspūdį j W 
plomatus. S 
plomatai bij 
įsivėlus karėn, joje perdaug 
įsivyrausią Japonija, aršiau
sia Suv. Valstijų konkuren- 

akoma, Ja
ša vo ofi- 
nų armi- 
kas svar- 

japonų inžinierių

PARYŽIUS, kovo 15. — 
Žinios iš Rymo skelbia, jo
gei popiežius Benediktas XV 
rengiasi pasiųsti Berlino vai 
džiai protestą prieš vokiečių 
submarinų karę.

žingsnių.
Mat, kur tie ponai tikisi 

gaut daugiau paplėšos spė
ka — jie rengiasi prie karės, 
gi kitoje vietoje, matote, jie 
persistato nekalčiausiais tai
kos apaštalais 
nų dora. J

ANGLAI BRIAUJASI 
TOLIAU.

Veja turkus nuo Bagdado.
Anglų pulkai vis dar veja 

turkus. Oficialis praneši
mas iš Londono sako, kad 
gen, Maudes pulkai jau už 30 
mylių nuo Bagdado.

CHICAGO, kovo 15. —čia 
gauta žinių, kad Japonijos 
valdžia išsodinusi daug ka
riuomenes Canadoje. Spėja
ma, kad per Canadą bus pa 
siųsta į Francijos frontą a- 
pie milionas Japonijos ka
reivių.

Budinkų manadžeriai siun
tinėja darbininkams laiš
kus, grasindami pavary
mu, jei negrjšią darban* 
Nesiduokite suvilioti!

Anglai sako, vokiečių sub 
marinos neatsiekiančios 
tikslo.

BIJO SUKILĖLIŲ. 
Amerikos kolonistai laukia 
Kubos sukūlėti ų užpuolimų.

HAVANA, kovo 15. — Ca
rn agn e y p r o v i n ei j o j e gy ve- 
nanteims amerikiečiams gre 
šia pavojus 
sukilėlių. Mat po išsodinimo 
Suv. Valstijų jūreivių Santi- 
agoje sukilėliai keršija Suv. 
Valstijų gyventojams. Prez. 
Moriocal pasiuntė kariuome
nę į tas vietas, kad apsergė- 
jus amerikiečių gyvastis.

nio, nuleni, Kad (kimininiu nu 
ku vokiečių pasiuntinystė ir ji 
bankai Mexikoje yra padėjinu 
Viešpačiai. Jie pilniausia t vai 
ko Mcxikos piniginius ir diplo 
mainius reikalus.

Užgriebė 60 vokiečių laivų.
WASHINGTON AS, kovo 

15. — Washingtonas gavo 
pranešimą, kad Kynija jau 
pertraukė diplomatinius ry
šius su Vokieti] 
tuo Pekino 
konfiskuoti 
pirklybinius 
čius Šangai 
skaičiuje 60. 
laivų vokiečių jūreiviai išso
dinti sąusumon, o ant laivų 
pastatyta ginkluota sargy

)no (ii 
Suv. Valstijų di 
osi, kad Kynija

įvyks 
darbi- 

Jūsų pareiga p risi - 
e to darbo —ir auko- 
savo aktyviu darbu, 

pasmerktuosius

agentai. Kairėje sėdi Iki: 
Swartz, sale jo stovi l)r. Seku 
ima, vokiečiai; tretysis — Chaii 
dra Hanador Chakraberty, in

MASKVA. — Protestuo
dami prieš išsiuntimą Sibi
ran 5 soc.-demokratų frak
cijos narių valstybės durnoj, 
Samaros soc.-demokratai iš
platino pundus proklamaci
jų Samaros ir Vladimirovs- 
ko miestuose, taipgi ir kai
muose.

Darant kratas rasta daug 
listiškos literatūros: 

brošiūrų.

m pan įjos 
darbą. Komų 
išpildyt darbiniu 
vimus.

Kompanija gabenasi strei 
klaužių, kad sulaužius strei
ką. Netikima betgi, kad ta 
tai jai pavyktų. Tuo labiau 
kad viena gatvekarių kom 
panija susitaikė su darbiniu 
kais, ir publika, be abejonės 
nevažinės streiklaužių ope
ruojamais karais.

LONDONAS, kovo 15. — 
Paskutinės telegramos iš 
Rusijos skelbia, kad Petro
grade, Maskvoj ir kituose 
didesniuose miestuose kazo
kai numalšino maisto riau
šes. Kaip žinia, ,su maistu 
Rusijos miestuose nekaip. 
Prie to dar šiuo laiku ten 
viešpatauja nežmoniškiau- 
sias lupimas ir suktybės. Tų 
ir kitų priežasčių delei žmo
nės ir pradeda nebepasiten- 
kinti. Pirmiausia tą nepasi
tenkinimą jie išreiškia vie
šais protestais —demonstra
cijomis. Šį syk kazokų 
gaika paėmė viršų. Be 
ilgai? Tai parodys ateiti

gu grįžt už senąją algą. Jei
gu manadžeriai dabar gali 
mokėt streiklaužiams po 3 
dolerius, tai ko mums.grįžti, 
žiūrėsime, ar ilgai jie mokės 
streiklaužiams — sako jos. 
Labai teisingai. Tos moters, 
kurias vargas verčia jieškoti 
darbo, tegul eina kitur. Tik 
nereikia grįžti į budinkus ir 
tuo kenkti savo draugams.

Šiandie laukiama budinkų. 
asociacijos prezidento Brad- 
ley‘o atsakymo į Fitzpatri
ck o laiškas. Jeigu tik sam
dytojai nenorės taikinties su 

i janitoriais ir langų pjovė
jais — mums į pagelbą ateis 
kiti organizuoti darbininkai.

Beto visos Chicagos uni
jos nutarė nemokėti budinkų 
savininkams randų už sam
domus unijų valdyboms ofi
sus. Bus daroma taip. Ka
dangi besitęsiant streikui 
kompanijos negauna darbi
ninkų, kurie išvalytų ofisus, 
tai jų išvalymui unijos nuta
rė pasisamdyti streikuojan
čius janitorius ir langų pjo
vėjus. Už tai, žinoma, uni
jų valdybos pristatys budin
kų savininkams prideramų 
bilų, taip kad vargiai savi
ninkams teks doleris kitas į 
mėnesi už parsamdomuosius 
ofisus. ' Tatai bus nemaža 
pągelba streikininkams.

Vadinasi, šiaip ar taip, 
pradėtą kovą mes turime iš- 
laimėti. O, jei mums į pagel- 
bą ateis ir kiti musų drau
gai darbininkai — samdy
tojai turės nusileisti. Tik 
nenusiminkite!

Streikininkas*

Vis dėlto ilga kova labai 
nuvargino darbininkus, ypa
čiai moteris. Daugelis jų tu
ri kovoti su nedatekliu. Ne
reikia nusiminti. Ypačiai 
moters janitorės, kurios ir 
be to negalėjo pragyventi 
gaunama alga — 24 doleriais 
i mėnesį — nenori grįžti. Sa

vo K i E č IAI K ON TRO IJ U O J A 
MEXIKĄ.

Adrena:

mjIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET 
CHICAGO, II_.L.irWOIS?

TELEPHONE CANAL 150S

sočia 
knygų

Areštuoti šie draugai: Pe
trov, Maksimov, Rozenštein, 
Lazko, Karmašev, Kičaev, 
Nazarin, Ladcev, Strielcov, 
Sergiejev, Nečaev, Abramov 
Gruzdev, Baturin ir Srnie- 
nov.

Vienuolika iš jų dabar nu
teisti tvirtovei! nuo 8 mėne 
sių ligi 4 metų. Kiti nuteis
ta vienam metui ir 7 mėn.

įsojo salyje rengiama pro 
testo susirinkimai; reika 
laujama perkratinėti Mo 
oney-Billings’o bylas.

jogi'i žinomoji Mcxikos valdžios 
nota pasiųsta visoms Amerikos 
respublikoms buvusi parašyta 
sulig' vokiečių nurodinėjimais.

nuteis- 
, kovai 

M ooney- 
isnaujo. Tu

rn ašinis t u uni- 
itsišauke į 

kviečiant juos 
iukomis. Ta, ti-

THE LITHUANIANS DAILY NEWS
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entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post? Office at Chicago, Ill., under the Act of March 3, 1879.

laivą Algonquin, kelyj i 
New Yorko į Angliją. Vo 
kiečių submarina, sako, tor 
pėdavusi laivą be persergėji 
mo. Kadangi laivas iš syl 
neskendo, tai submarines ko 
manduotojas įsakęs paskan 
dinti ji bombomis. Laivo i 
gula jų tarpe 10 Suv. Valsti 
jų piliečių, i:

Laivas Al 
1,803 tonus i 
vežęs Angį i j 
251,000 doleriui tavorų, dau 
giausia maisto reikmenų 
Viso savininkams padaryti 
nuostolio už 1,700,000 dole-

“psychologiškas 1pUdasn. Ta 
liga esą daug pavojingesnė 
už visas kitas. nepapra
stu greitumu ji platinasi mi
niose. Ir jai daktarai nepajie 
gią išrasti vaistw ; Tatai, 
girdi, keistai skamba neka
riaujančiose šaly^ep kur ka
rės pasekmės nebėjo pasi
rodyt visame savp baisume. 
Bet Vokietijoje tąi’nėra nie
ko nepaprasta,

Pirmoji tos ligOsįpriežas
tis tai gręsiantis ąbądas Vo
kietijoje 
prastu sunkumu ‘ veikia į 
žmonių protą, jų jausmus; 
išardo juose pasitikėjimą, 
drąsą ir net protavimą. Bai
mė badavimo priveda dau
gelį prie netausaiįsjbesaikio 
eikvojimo visokio^'štekliaus; 
stumia juos pavartoti įvai
rių įmonių, kad apgynus, iš
laikius save ir užmiršus — 
austumus ateinantį baisūną.

Tūkstančiai ląiškų, dau
giausia moterų rąsyti, apie 
nieką kita ir nekalba, kaip a- 
pie baimę, besiartinantį vi
suotiną badavimą.

Tą baimę 
Taika 
geriausias vaistas. Priešin
gai — toji liga gali nusinešt 
su savim ir tuos, kur pagim
dė šią karę.

miege svet., kur svarbiausiu 
vakaro kalbėtoju buvo pats 
C o c k r a n. B e t o, d a r b in i n k ų 
unijos renka pinigų

i apgynimui, t.
perk ratinėj imą 

Bollingso bylo 
ternacionalf 
j’o s valdyba jau 
unijos narius 
prisidėti su 
kimasi, paseks i^kjtoą dar
bininkų organizacijos New 
Yorke, Chicagoje, San Fran
cisco ir kituose šios šalies 
miestuose.

Chicagoje pirmas toks

W® *'-W fe >■ ■
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Partijos žinios

Paslaptis

HOMBM

nn

uzmirsiu

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

kuomet 
bina ir 
papuoštą
brangini pievukę, užlieta saules

is šio 'pa- 
Nuo aug
ai s i u n t ė ?

y 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

SKAITYKITE IR PLATINKITE “NAUJIENAS

KUBOJ VIS NERAMU.
SANTIAGO, kovo 15. - 

Ateina žinių, kad Kubos su
kilėliai rengiasi prie naujų 
užpuolimų ant valdžios ka
riuomenės.

P. S. Kadangi dar negalėjom 
gauti tinkamos konvencijai 
salės, tai dar nenuspręsta, 
kuriame mieste konvencija 
jvyks 
dienų tas klausimi 
ristas ir paskelbtas

uoj mudu 
a Platonov- L
padariau ?

poetiška ? 
š nupirkau 

ir pasnin
ke jokios

reikalaujanti gero 
Boss, turinčiu (lau
kei tiriu metų pra- 
sveikata.

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

mudviejų. Aš m a 
kad jis man trenks an tau

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 

vėjo gaudytojai, Praktiš-

Jo veidas buvo raukšlėtas!
--Nelaimingas! Matomai, jo 

gyvenimas nesaldus. Nenorma- 
liškas padėjimas pardavėjų, il
gos darbo valandos... Apie tai 
buvo rašyta. Teeinu, šiandieni
nis uždarbis pataisė jo dalykus.

Mimozovas pašoko ir prisiar
tino prie 
niau

Morris Hillquit, 
Anna A. Maley, 
John Spargo, 
John M. Work, 

Nacionalis Pild. Komit
Adolph Germer, 

Pild. Sekretorius. mane?
Merci

Atvažiuokite vie-

Ar mėgsti tu kalėdų eglelę, 
varpai linksmai skam- 
vaikučiai bėginėja apie 

Turbut, tu

KONVENCIJOS REI 
KALU.

eužsimoka 
kalbėli apie tokius prozai škus 
dalykus. Pinigai, pinigai... Kas 
tai yra pinigai? .Jie geri tik to-

Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

-Tai, vadinasi, jus?
Mano draugo veide atsispin 

dėjo kova Įvairių jausmų: augs 
tų, žemų, prakilnių ir paprastų

Prakilnieji pergalėjo.

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c. :

loki jau siela : visk 
užgaulia...

Tokiame ;ilvė 
vanosiu lau rinkini

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

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO. 
Ant antru luby.

tinio, nuo ko tas bukietas? 
Bei jis tylėjo.

- Vaikėzas, turbut, išdresiro- 
tas, — ištariau 

Vaikėzas!

gražų dalykėlį.
Vasia Mimozovas nusistebėjo 

ir pradėjo trauk ties atbulas.
—Dalykėlį? Kokį? Aš jūsų 

nesuprantu.
Gana jau, gana I Kas gi ki

tas galėtų sugalvoti tai...

is prašo pavelijimo ruky- 
pasakiau aš. — Rūkyk, 
, Lidija Platonvna nieko

-Juk jus aplankysite 
Aš busiu labai dėkinga! 
už bukietų, 
nas.

Mimozovas

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

Nežiūrėdamas į Mimozovą, a 
numojau ranka ir berupestin 
gai atsakiau:

Ar užsimoka apie lai kai

.Jinai sugriebė mano ranka.
Reiškia, jus?!

Vasia Mimozovas su perkreip 
nuo išgąsčio veidu prisiarti 

i ir kimniu balsu sušuko:

siu, bet jis rūsčiai pasakė:
-Važiuokivaf! Jau laikas.

Atsisveikinant, šeimyninkė
paspaudė mano ranka ir sušna-

JNacionalio Pildomojo Komi** 
f teto Atsišaukimas j visus 

Socialistų Partijos narius.

Nuosavy bes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

šaulio... Iš kur 
što kalno? Ka 
Dievas? Velni

Jo degančios

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Jis negydo ligonių
ryti gero diagnoze) ir užrašyt sąžiningą 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo ;

Ligoniai keliauja ilgas keliones 
šių pasigydyl pas Dr. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervy keblumais, vidurių ir ke 
peny betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimo; 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. 
ginusia patyrimo. Laike jo dvidešimtlie 
klikos jis sugrąžino lakstantiems ligonit

Jis sakė man, kad nuo pat 
mažens pas jį buvę poetiški pa 
linkimai.

Dir. Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodus

Jei kiti negali išgydyti, ateikite psis 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egzaminncija ati
dengia man jūsų tikrų ligą ir jei aš ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122. 
Prieš North American Cafe.

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

ę. i\amų 
su tokiu 

audringu linksmumu, kad aš 
net buvau priverstas pasislėpti 
už Vasios Mimozoro nugaros.

Vasili Valentinič! — sušuko 
šeiųiyninkė. — Tai 
?te tą stebuklingai

i u padarei Ką nors gražų 
poetišką, pasakiau aš.

Būtent laip. T 
važiuojava pas Lidij 
na

Draugai!
Jųsų Nacionalis Pildoma- 

sai ,Komitetas šiuo šaukia 
special ę Socialistų Parti j o s 
konvenciją, kuri įvyks ba
landžio 7 dieną 1917. Kon
vencijos tikslas — nustatyti 
partijos politiką atsitikimu, 
jeigu ši šalis butų in t raukt a 
karėn, o taipgi apsvarstyti ir 
kitus reikalus, kurie tik bus 
pakelti konvencijoj.

Šitą ko n ve n c i j os sušauki
mo reikalą Nacionalis Pildo- v
masai Komitetas nutarė 
kaip vienu balsu. Didelė di
džiuma balsų pritarė jam ir 
Nacionalis Komitetas. Mes 
tikimės, kad jam pilnai pri
tars ir nepalyginama didžiu
ma partijos narių.

Šis šaukimas konvencijos, 
sulig musų konstitucija, nė
ra taisyklingas. Be 
greičiausia šaukti ją verčia 
mus dabartinis rustus padė
jimas, kuriame atsidūrė mu
sų šalis, o taipjau darbinin
kų klesa ir socialistų judėji- 

rmias.
Laikas trumpas. Nelai

mė gali bematant ištikti. . Il
giau laukti nebegalima. Jei
gu ištiktų karė, musų parti
ja turi apreikšti didesnį išti
kimumą principams, didesnę 
vienybę tiksluose ir didesnį 
solidarumą veikime, ne kai]) 
kada nors pirmiau.

Vien tik pilnai reprezen
tuojamoji konvencija, o pas
kui greitas visų partijos na
rių nubalsavimas gali sutve
rti autoritetingą, vienodą ir 
pasekmingą socialistų veiki
mo taktiką prieš karę ir ka
rės laiku. Tik pasiryžimo 
pilnas ir sutariamas visų pa
rtijos narių veikimas galės 
išlaikyti ir sustiprinti musų 
judėjimą šituo kritiškiau- 
jgiuoju musų istorijos laiku.

Darban, draugai! Nebe- 
atidėliojant rinkite kuogrei- 
čiausia delegatus. Darykite 
mezliavas fondui, kad pa
dengus rei k a 1 i n g i a u s i as i š - 
la idas. V i ešpa t a u j a n č i ų j ų 
klesų agitaciją tikslu intrau- 
kti šių šalį karėn mes turi
me pasitikti ir atmušti su 
padvigubinta energija. Ka
rė, jeigu ji įvyktų, neturi už
tikti musų neprisirengusių.

nors išplepės; 
tonu pasakinu

Drauge! Prisiekiu, kad to 
nepadarysiu... Tu supranti 
jinai niekuomet nesužinos nuo 
ko tos gėlės... Tai trumpas 
baisus žodis niekuomet, 
ver more.

Kada mudu atsisveikinov 
vežėju aš maniau

Ką nors gražų 
Taip! Žinai, ; 

baltu rožių bukielt 
ognito

Bankinis Paprotys 
YRA
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi- 
nifęų i hanky, jus prarandate bra
ngi? PRgelbą ir laiką. DARYKIT 
TAI DABAR!
■MUMESTENN NATIONAL BANK
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv.

SIOUX QTY, IA.
Po valdžios priežura.

Oen erai is Bankinin k a vim as.
Pelaas mokumą ant laiko ir 

taupomųjų sanskaitų.
Tatipomasai skyrius atdaras 

Sukatos vakarais.

ta, lyg asams, rasa... Mėgsti 
gražias poetiškas moteris ii' my 
liti paslaptį, kuri visuomet y r. 
graži ir patraukianti.

SaugusBankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Sukatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig. 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

i gėlių, apibertų pirmąja rasa. 
\r netiesa, Vašia?

Kai]) jus puikiai kalbate, — 
jos akis apsitraukė, lyg migla, 

šias k>ėles ;iš niekuomet ne
riu, ačiū jums! 

pasakiau aš. - 
už visas gėles, 
^isgi apie kokius 

20 rublių užmokėjote.
šešiolika, - pasakiau aš.

Iš tolimo kampo, kur sėdėjo 
paniuręs Mimozovas, pasigirdo 
tylus dejavimas:

18 ir pusę!
Ką? atsigrįžo j jį šeimy-

Nemiduokile. Aš kalbu a- 
pic-'tą puikųjį bukietą!

Jis pažiurėjo j šeimyninkės 
ranką ir sušuko, lyg pirmu kar
iu pamalęs bukietą:

Kokios puikios gėlės 
jums lai suteikė?

šeimyninke nustebo.
Nejaugi ne tamsia?

Be jokio svyravimo 
Mimozovas atsigrbžo į ją 
dares melancholiška ir K A.
veidą, tvirtai ištarė: c

Žinoma, ne aš.
garbės žodi.

l ik dabar jinai patėmijo ma 
ne ir linksmai pasveikino:

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

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

Aš nusigrįžau į šalį ir su dirb 
tiniu lu’rimaslavimu prakošiau

Ką jus, ką jus!
Jinai nepasitenkino mano ai 

sakvmu.

kdamos atbulas.
Daugiau niel 

man jį atsiųsti. J 
reiškia 
liek daug pinigų

jus įuoj pradėjote neri
mauti, kuomet aš paklausiau.

Vasia Mimozavas užslinko 
už šemyninkės nugaros ir mal
daujančiai darė man ženklus.

Aš tylutėliai juokiaus, sukda-

Nejaugi? Kas su tamsta 
darosi? paklausiau aš šypso
damos.

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

mas.
4. Feudališka nuosavvbė.v

5. Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

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

Mėgsti paslaptį? Jai kodėl 
lu man nepasakei apie lai anks- 

i? Aš lau bučiau papasako- 
viena-kila našiai)!i... Ar lu

Stale Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

Telefono* Canal 17l>

Akušerka

Patarimai Dykai t
Vyrai ir Moters i

Pasitark su Dr. ROSS, f
ištikimu gydytoju. ■

Nerizikuok savo sveikatos alsiduo- ♦
damas j rankas naują ir ncjRilyrusių ■
(laidarų. Mums malonu patarti šio X
dienraščio skaitytojams, kad jie gali A
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra Y
senas užlikimas ir ilgiausiai praktikuo- X
jas specialistas Chicagojc. V

per krasą. .lobis daktaras negtdi pada- £
užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- ¥

r pamatys ligonius savo akimis. y.
liauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra- y

mus savo švarko sagui]:
Ka jus kalbate!
Na, žinoma, jus! Kam bt

ma jau!
apie tokius

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St., Kampas 
Monroe St.,................................... Chicago, III.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augsto. 
Silpni, nervnoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligs 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Kaipgi Panedėlio, Seredos 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

suteikia linksmumą paukš 
čiams... Arba pirmą bučkį šil
tų mylimos moters lupų...

Puldamas iš vežimo ir jau gu 
lėdamas gatvčj, aš dar sušu
kau: I

—Lai gyvuoja paslaptis!
Vertė K. A

debesis augštai, augšlai 
apie 60 sieksnių...

Žiūrėdamas kur lai i 
sušnabždė

Myliu
Matai

Na, o ka dar tu m vii ? c •.
Aš mėgstu būti aut upės 

kranto, kuomet k'idžiasi saulė ir 
girdisi malonus, tylus dainos 
garsai... Gėles, apdeimtas šal-

karcKiKes. i ai maža graciozis 
ka paslaptis. Aš mėgstu graei 
ožišką. Gėlės, kurios yra aplaš 
kytos pirmąja rasa... Ir neži 
nia nuo ko... tai paslaptis.

tai štai kodėl tu pardavei 
turkišl
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Bet deja, 
grasina pa
valkus, kad
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perdaug, 
ganedin Ii 
vyčius, ki

pinigus i trumpą laiką ] 
pardavinėdamas lotus, • 
papažinti 
kuoteisingiausia 
čiams.

mo- 
DUODU

darbiu inkų dc- c
protesto milin-
pricš maisto

The agitation for 4 >
Iv in the interest 
makers and food 
speculators. By

jau baigia prašalinti nuo darbe 
buvusius streiku vadus, c

Cad. and Armour Co. dirbi 
anie 70 I lietus iai

Turim didžiausius plot 
žiausios vietos Chicago j 
duot lotus daug pigiau

murder. If 
were Io go to war 

esent circumstances

Siųskite protesto 
prieš karę rezo

liucijas.

Mok.
3-čios I ii b

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

T U R I N Y

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

us žemes, gra-
Mes galim par

ant daug geresnių

Resolution. ’
We citizens of....................   i

mass meeting assembled this . . 
dav of.......................'1917, vigoi

nei
ra las kaitininkas. (iirdi, patai 
le sako: “katinas poodinę su pit

ūku, as visai nepavvdzii 
»u kas veiks, lai tik ne A 
nes jo darbavimassis Bau

kiekvieno scenos

čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin
kite laiko, bet šiandie kreipkitės į mane, o 
aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra 
auksinė proga padaryti pinigą.

KRANAS TVERLJONAS, 
3102 Auburn Ave.

With WILLIAM D. MURDOCK and CO., 
17 N. La Salle St.. Rm. 100, Chicago, III.

iro man si 
a: “turiu pasaky 

U, Kad jums, draugai, mažai lt' 
rupi ESS.“ Kitoj vietoj pakai’ 
loja: “draugučiai, parodėle Ii 
savo veiklumą, ir kiek jums ru 

čia turiu plačiai

tų siek tiek užsidirbti pardavinč
darni laikraščius
musų “ganytojai”
Jclusnius t$vtis ir

dent of the United Stales, to the 
senators Irom this stale, and to 
the congressman from this dis-

embargo he placed upon m< 
shipment of all goods, munitions 
and olherwise, Io all of the beji- 
gerenl count ries.

i uriu uz garbę prane: 
čiams, norintiems pirkti lot 
gu pirksit kur kitur lotą, ]

We demand that American 
citizens and American ships be 
warned Io keep out of the war 

own risk.

žydai apsukrus žmones: 
padaro biznį ir lietuviškus 
kra.ščius pardavinėdami, bet 
yra daug lietuvių vaikų, k

turime kelias dešimtis lotų. Todėl patariu 
savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės 
brangaus laiko, nes neilgai bus tai}) žemos

surengė s<
Kadangi ki 
tvėre, tad 
reklamuoti. Žinomu buvo

Nuolatinės 
inoustracijo> ir 
gų rezoliucijos, 
brangumą, pri 
Budina if a imtu

using the European war m or
der to make money for its alrea
dy gorged capitalists, the United 
States has become an accomp
lice in wholesale 
this country 
under Hu* pi
it would be fighting for the pri
vilege of continuing to makt 
money out of the great trage
dy of Europe. In other words 
it douii’i lie fightin 
maintenance of an

not a right< J

priklauso tiK 
jie kenčia van 
kia, kad Diev 
duotų (Kasia ;C v

kiu stebklu p

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

Daugelis musų lietuvių per nesuprati
mą ir per agentų prikalbinėjimą apsipirko, 
o dabar verkia.

£a kiekvienam uždirbti gerus 
per daugeli metų. Aš 
turėjau progos apsi- 

šituo bizniu ir esu pasirengęs 
patarnauti savo tautie-

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą paraše garsus publicistas Arthur 

Karalius.

ų, pareika- 
už sudilusi 

popiergali. Jeigu šitokie gra- 
mėzdos drįsta taip viešai kalbė
ti apie ESS. labą, kurie jokio po- 
zilyvio darbo neatlieka ir neno
ri i jį gilinlies, tad turiu pa-

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagclbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
les, bet gydomi nuo kilos li
gos be jokių pasekmių.

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

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus linkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
.spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nuslojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi Pavejantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpne 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaifimas, laidoji
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rakštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, zvimbi
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kima.s, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tl.

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

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
710 W. Madison gatvė, kampas 
Daisied Str., 2-ras augšlas 

Chicago, 111.

Iš S. B. pasielgimo matyt, kad 
darbininkų tarpe jau randasi 
žmonių tikrai ginančių žmo
gaus teises. Daugiau tokių kaip 
S. B. ir kapitalistų pataikūnams

Kiaušu, Kur jusli tie rūpesčiai ir 
veiklumas ESS. labui ? Tolinus 
A. J. V. pats save ramindamas 
sako: “mes likusieji draugai ne- 
nusimenam, prasilavausim ir 
laip-pat veiksime.“ (iali (Irau-

Vasario 23 (L. pelnyčius naktį 
Coffa l'ransmi lion kompanijos 
dirbtuvėje buvo toks atsiliki
mas: Eicluvis darbininkas S. B. 
dirbo, kail) ir kiti, po 13 valan-

£ MUZIKOS MOKYKLA.

J MOKINU mišrus vyrų j torų ir vaikų chorus.X privatiškas lekcijas 
£ mo, piano, sniuikos, J ir inanęlolinų.
£ STASYS TURSKIS
X 1510 M ii v/iUikec avė

nu pavertęs 
jums “gerhii 
visa puodiiic 
jums kaip t 
pavertėt tą puodinc. 
ki liu tas susirinkimas 
ši.rvydiniai ('lementai, reikia 
jiems dhris parodyti. Vyčiai, 
reikia su jais kovoti ir lt. ir tt.

Šitiems nepamatuotiems šme
ižtams, A. .1. V. yra uolus suf
leris. Aš via turiu ' pakartoti, 
kad nelik daug narių šiandie jau 
nenori lankyti kuopos susirinki-

pusiniui, as su 
pirmutinis pa

aukavau $5 60 ir kitus raginau. 
A. J. V. teikėsi lik paskolinti 
$25.00 ir gal ryloj ir tos atsiims. 
Aš veikdamas socialistiškoj 
dirvoj per 5 melus turėjau šim
tais įvairių susirašyne jimų, bet 
iš kuopos nei vieną centą nerei
kalavau atlyginimo. A. J. V. 
būdamas kuopos finansų rašti

ni. gyvenant, aplaiKęs is 
nislracijos “N. G.“ kvitas 
nok nei sau nepasivelino užsi
prenumeruoti žurnalą, ir, lik 
per didelį vargą užrašiau jam 
žurnalą su la išlyga, kad paau
kavau visa savo uždarbi. C C

Arliiianlics L. S. S. 9-lam su- v

važiavim ui, žinodam 
kad vietinės kuopos
nas padaviau sumanymą N. 
J. Bate lio susirinkime, kad butų 
aukaujama E. S. S. labui, kur ir 
pavyko surinkti $13.00 L. S. S. 
agitacijos fondui. Atėjus sa-

l\OV() 1 (I.

Jiinokas. \T 
\ us, mylintis
Birmiaus priklausė

“Nclcnkiu sprando.' 
“Ma.no rankos su-

A. Bilaulukė
viršus.“ Nekuria dc 

Kianiuvo po du kart u.
Baskui Stilsonas draugiška 

atsakinėjo į klausimus, užduo
tus iš publikos.

žiurkių Gaspadorius

mtram, atsisako, 
rengimui persta tymo 

taip-pal išbėgioja ir net nutari
mų raštininkas rezignavo iš sa
vo vietos. Tą gal ir A. J. V. ne
bandys užginčyti.

Ar dar neaišku, kurioj pusėj 
kalinas puodinę su pienu pa-

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

Kaina 50c.

yrus l vyles ir . 
like pildymo pro 

gminos marsavo pasii niais i
zvingas m.

Dainos, pru 
jos pavyko I; 
ka užsilaikė I 
rus pustuzinį 
rios ardė ramuma l € 
mo, o kuomet buv

Stilsonas savo užduotį išpildt 
pavvzdingai: dauguma kiaušy 
loj ų. supra Iv kaip j ie žiauriai iš 
na udoja m i

nepap
rastas upas tuo klausimu rūpin
tis? Nors lai mažai lame tvir
tinime yra teisybės, kuriuo A. 
J. V. pamatuoja jo buvimą fi
nansų raštininku, bet, juk pra
eityj gana skaitlingai draugai 
lankvdavos ant tu susirinkimu.

A Tl NINE ir Jaisau pianus uz J 
? pigią kainą, labai gerai ir at- 2 

sakančiai. Kreipkitės laišku į X
•Į* Naujienų Ofisą: Jonas Norkus, fl 
g 181(1 S. Daisied St., Chicago. X

Dabar mayoras paskelbė. ka< 
Los Angclcs'c miestas atidarc 
keliolika kraulu \ iu-sandėliu <■ v
kur bus laikomos žu\ is

Pagal miesto sutartį
Pkfrd žuvininkais. Bos

SANKROVOS ĮRENGIMAI
Icl mėsinvčios, geosernes, “dry goods”,

Nelik kitu Ame v 
darbininkai badauja su savo šei
mynoms, bet ir šio miesto. 
Beširdžiai kapitalistai nepakelia 
algų darbininkams: už valandą 
moka nuo 17’sC iki 22’_>c, o 
tuo t arpu už svarą mėsos reikia 
mokėti 25c. Tad prasimaitink

vergas la 
jos mitinguosna. nes 
jgo apskel lįsi me st re i I

tų persitikrinti kuriam mudvie
jų daugiau rūpėjo ESS. reikalai 
ir “Naujoji Gadynė? Aš surin
kau 50 su virsim prenumerato
rių, ir 120 pavienių numerių iš
platinau, o A. .E V. man irgi pa
sigyrė, kad jam da SI. Chrak's, 

idmi-

mid •- vff|rr

Bronstrup in San Francisco Chronicle

nebuvo, 
darbininkai gali 

pagerint savo būvį, o del to turi 
priklausyti prie darbininkišku 
unijų, kurių mit riu yra kovoti 
su begėdžiais kapitalistais ir 
liuosuoti darbininkus iš vergi-

|o ne
rangumą) ir, Kaip A. .1. \ . su sa
vo razumėliu pasirodė Eieluvių 
Dienoj, lai galiu užlikrinli, kad 
(langiaus rimtumo ir taktikos 
galima rasti pas paprasti! Eielu- 
vos kaimietį.

S. J. Petrauskas.
Malonei u-

(lelegalų į CNN. u-tą suvažiavi
mą ir, po suvažiavimui, ant su
sirinkimo, kada buvo išduodami 
raportai delegatų iš suvažiavi
mo, veik visi nariai dalyvavo. O 
dabar, kaip pals A. J. V. sako 
buvo šaukiamas extra susirinki
mas, vasario 1(> d. ir tą karią 
ni'd/augiau buvo kaip trečdalis. 
Čia kiekvienam gali Imt aišku, 
kad čia kas nors lu'paprasto. 
Bet kodėl A. J. V. bando taip pa-

TO DAR ME BUVO 
^ti savo tautie
tis, kad pirm, ne- 
lamatvkit manė, 
tči ausiai, 1 

galima nupirkti lotuliai" atima kąsni duonos is bų* 
dim lietuviu vaikų, o jį pa duodi 
žvdams. Mažas Žmogus

atgal, nes 
tinka, jus 
Dabar jau

Nesenai kalbėjausi su vienu 
anglu, kuris, pažindamas Ame
rikos lietuvius darbininkus, la
bai sti'bisi, kad lietuviai taip se
nai emigruoja Amerikon, ir gy
vena išsisklaidę, dirba daugiau
sia stockjarduose ir tam pana
šiose vielose, kur labiausia iš
naudojami darbininkai.

Nuo savęs galiu pridurti, kad 
labiausiu išnaudojami kapitali
stais ir didžiausi v; 
akli fanatikai, kurk 
so prie socialisliškn orgamzaei

.N-mi nr. oi atsaKiau A. J. c
\ alcntai ant klausimo, kodėl E. 
S. S. 75 kuopos nariai šandie y- 
ra atšalę nuo lankvmo susirin- l v
kimų. Vienok A. J. V. tuo pa
sijuto labai nepatenkintas, ir 
“N.“ nr. 5() drižia kiek tik drū
tas, kadi esą ne* tanu' dalvkas.4. •-
Girdi, luti musų draugai nelan
ko susirinkimų jau labai, labai 
senai. Bet kodėl tas “garsusai“ 
sąjungii'tis visą Įnik 
matė reikalo narius 
kyli susirinkimus, 
gi jam dabar užėjo

kumščiu liesim i aki. S. B. an
takis ir dabar mėlynas. S. B. ne 
kvailas ir bosui. neapsileido: 
paėmė jį už krutu ir stuklc'lėjęs 
krumpliais į panosę pafiksino 
bosui 3 auksinius dantis. Inlu- 
žęs boselis du kirtosi prie' S. B., 
bet pastarasis jį suvyniojo kaip 
šiltą vilną. Kili darbininkai ap
gynė boseli.

Buvojus vis didinasi, kad Su
vienytosios Valstijos gali įsivelti 
karėm Žmones jokios karės ne
nori, jie nenori eiti kitų žudyti 
ir patiems žūti už kapilalstų ki
šenių. l'atai visur laikomi pro
testo prk š karę susirinkimai ir 
sunčiamos valdžiai tam tikros 
susirinkimo priimtos rezoliuci
jos. Eietuviai lą-pal daro, tik 
kad dažnai jiems sunku tinka
mai surašyti anglų kalba rezo
liucija, lai mes čia išspausdina
mi' rezoliucijos pavyzdį anglų 
kalba, kurią protestų rengėjai 
gali nusikopijuoti ir, su milin
go pirmininko r sekretoriaus 
parašais, siųsti prezidentui, savo 
valstijos sena toriams ir savo di-
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Bet tur-but yra da ir ant
ra priežastis, kad taip neti-
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valdžia. Konfiskuodama Vo
kietijos laivus, ji provokuoja 
šią apskelbti jai karę. Ka
riaut su Vokietija Kinai, su- 

-prantama, negalės, nes tos 
šalįs yra pertoli viena nuo 
antros; bet po priedanga 
rengimosi į karę su Vokieti
ja, Kinai turės progos susti-1
print savo kariškas spėkas, priekabių.

kad atsigynus nuo artimes
nių užpuolikų — nuo japonų. 
Jie galės didint armiją, gin
kluot ją ir lavint, iki ją taip 
sustiprins, kad turės kuo pa-' 
sipriešint japonų grobi
mams.

Jeigu jie imtų tą daryt tai
kos laiku, tai Japonija tuo
jau pareikalautų pasiaiški
nimo ir, negavę jo, imtų 
jiems perti kailį. O įvykus 
“karei” tarp Kinų ir Vokie-

luoties ir nesibijot japonų

arba aukaujami. Tai čia na-

buli, ne

iš viso kas viršuje išciluo-

malu

Baisiau, ne-

address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III. dėjo, kad socialistiškam sure
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Apžvalga
Z. ALEKSA PETRAPILYJE. at tokie talkininkų 

kaip pasisavinimas

Tokių nesąmonių

tų socializmo pamatams.

» m. i s 
ši m a:

prane-

inalo-
Aleksa

mas Rusams Dardanelių, Ko
nstantinopolio, varu verčia 
vokiečius ir iu talkininkus

žinoma, prives žmoniją prie

mus” atneštų žmonėms daugiau 
suvaržvmo ir nelaisvės, kaip

Vėl kalbos 
apie taikq.

W ash i ng to no d i p 1 o matai 
į vėl ėmė kalbėt apie taiką.

Jie spėja, kad taika Euro- 
|k poje galinti įvykt apie I lie- 
| ’ pos mėnesio dieną.
* Didžiausia taikos jiega e- 

sąš badas, kuris smaugia vi-

ropą didėjantis žmonių neri 
mavimas ir augantis visose 
šalyse įsitikinimas, kad nė 

\ viena pusė neturi vilties vi- 
^Jsiškai pergalei savo priešą.

šituos Amerikos diplomatų 
spėjimus kaip tik tuo laiku,

karės. Bet visai nepri'pažin-

pamato.
Kaip tenai nebūtų smar

kaujama talkininkų ir cent
ralių valstybių spaudoje, bet 
nėra abejonės, kad visa Eu
ropa dabar yra intern pus i 
paskutines savo jiegas. Bai
sus mūšiai, kurių reikia lau
kti pavasaryje ir vasaros 
pradžioje, išeikvos jas taip, 
kad ilgai' tęsties kova po to 
tur-but nebegalės, — vis v ie
na, kokie bus tų mušiu rezul
tatai.

Užtęst karę galėtų tiktai 
Suv. Valstijos, jeigu ii’ jos 
įsiveltų į ją. Kova prieš A- 
merikos įsivėlimą į karę yra 
tuo budu naudinga ne 
šiai šaliai, o ir Europai.

Nepaprasta 
konvencija.

tik

Socialistų Partija laikys 
7 d. ateinančio mėnesio kon 
venciją a ps va rs ty m ui k I a u - 
simų, sujungtų su dabarti
niu karės krizisu.

mojo' Komiteto nutarimas. 
Šios šalies darbininkų parti
ja turi sustiprini savo vieny
bes ryšius ir apsirinki aiškią 
poziciją, kad ji pajiegtų alsi 
laikyt prieš bes i a r t i n a n č i ą 
audrą. O be suvažiavimo to 
nebūtų galima atsiekt.

Socialistų eilėse nuomonės 
apie taktiką, kokia butų tin
kamiausia karės laiku, yra 
labai jvairios. Tas įvairu
mas reiškiasi jau ir dabar. 
Vieni socialistų stoja už tai, 
kad, karei kilus, darbininkų 
k lesa išsižadėtų savo klesi- 
jiėi kovos ir remtų valdžių; 
kiti socialistai pataria karės 

| laiku kovot prieš valdžių 
H taip-pat, kaip ir prie taikos
® stovio; treti siūlo pavartot

■r

prieš karę — visuotiną strei
ką, kolektyvj pasipriešinimą 
kareiviavimui ir 11.

nys bus duoti nurodymų pa
rtijos miniai, kaip tinka
miausiu budu atremt visus

Ir kiniečiai!

lomatinius ryšius su Vokie-

mą, kadangi kartu su ryšių

vo ir Vokietijos laivus savo 
pertuose. Po šitokio atsiti
kimo turės 
kelbimas iš Vokietijos pu-

nustebs del
žmonių didžiai
tokio smarkaus

nai norėt iš Vokietijos? Ji 
neblokuoja Kinų krantų sa
vo submarinomis, ji nekliu
do jų piliečių ir jų turto. Ir 
Kinai, iš antros pusės, ne
svajoja apie pasiglemžimą 
Vokietijos kolonijų arba a- 
pie paveržimą jos “intekmės 
sferų” Turkijoje ir Mažojo
je Azijoje.

tos d idžiosios valstybės, 
skriaudė, kiek galėjo, Kinus. 
Jie buvo pagrobę svarbią jų 
provinciją Tsing-Tou ir į-

Bet ta provincija jau dveji

rankas. Vokiečiai tapo iš

naras jie šiandie yra mažiau
sia pavojingi.

Juokinga, žinoma, b u t ų 
manyti, kad kiniečius prie to 
s m a r kaus ž i n gsn i o pa k u r s- 
tęs jų prisirišimas prie neut
ralių šalių teisių, kurias Vo
kietija mindžioja savo sub- 
marinų žygiais.

je valandoje neturi jokio y- 
patingo keršto. Bet Kinus 
valdo dabar japonai, o šie 
formaliai skaitosi esą karės 
santykiuose su Vokietija. Vo 
kiečiai prieš karę buvo įsigi
ję daugybes visokių koncesi
jų Kinuose. Tų koncesijų 
(leidimų biznio įstaigas stei
gti) negalima panaikint ir a- 
tiduot kam kitam, kol Kinai 
yra draugiška šalis Vokieti
jai. Veikiausia todėl per- 
traukt ryšius su Vokietija

Mes, internacionalini socia
listai, pasmerkiame visų Ša

buvo ištrėmime Sibire, atlikęs 
katorgos bausmę už dalyvavimą

re visą amžių; į Europos Rusi-

Taigi šita “R-io” žinia mus pu
sėtinai nustebino.

BRITANIJOS SOC 
MANIFESTAS.

Pildomasis

socialistą “Rankpelnis.” Jame

cialislu PiC

kius jinai slidu reikalavimus

garsinti tuos reikalavimus. 
Ir pagarsino. Iš tų pagarsi
nimų jau aiškiai pamatėm, 
kad talkininkam ne taika ra

jamo pirmiausia prieš almė

jau atitolina

kimokų istoriją apie Moroc-

Ii ir 1.1., mes protestuojame

niurni leg
kurios

kritais (veidmainiais). Pri
žadėdami laisvę toms tau
toms, kurios tebūna po globa 
centralių valstybių, talkinin-

airius, kurie

Mes žiūrime su baime į to

mas Europos” ir “tinkamus

at “at
kiloms

ar vėliau stojo į karą. Mes 
puikiai žinome, kad tokie “at-

tvarkintojų sės sėklą naujo 
karo. Galutinas apsprendi- 
mas tokių klausimų turi pa
eiti ne nuo saujeles valdonų, 
bet nuo plačių minių — liau
dies.

tąją diplomaciją ir jų ncliku-

augo galybėj!' ir veda visą pa
saulį ir jo turtą baision pra-

Mes lodei tvirtai laikomės 
savo nuomonės ir šaukiame 
\isų šalių darbininkus reika
lauti santaikos. Mes tvirti-

Pildomasis Komitetas Bri-
■ J > ■ < ■ *

21 a Maiden Lane, Strand 
London, W. C.

PASAKORIAL

mesi prirodinėt socializmo “be
dieviškumą.” Tuo tikslu jisai

lai neperduodami čekiai? Kodėl

duodami ?
u egi

religija? Išrodo, kad musų ku
nigai taip mano: jeigu žmonės 

jiems dole- 
mišias ir ki-

t*.x11 :
riais ir čekiais už 
lokius 
mus”.

Bet

tai butų po 

kuniginiai

nigų ir čekių

Kupinas jausmu 
laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:

“Nauijenų” nr. nr. 44 ir 58 
Jus davėte to dienraščio špa
ltose vietos tūlam šmeižikui 
pravardžiuoti L.S.S. 75 kp. 
narius “jausmo socialis
tais”; paskutiniame gi me
namų numerių aš esu pra
vardžiuojamas ypatingai.

Nors kalbamas asmuo sla
pstosi po “Seno Sąjungieči'o” 
pseudonimu, bet mes žinome 
kas jis per vienas, tai yra pu
siau biznierėlis F. Raškevi- 
čius. Jis netik rašinėja į lai
kraščius neteisingas žinias 
apie musų kuopos tarimus, 
netik per “Naujienų” špaL 
tas vaišina kuopos narius 
“jausmo socialistais”, bet ir 
susirinkimuose kolioja Są
jungos organo redaktorius 
šašais. Užtaigi jeigu jis ne
susitvarkys ir neatsiprašys, 
mes busime priversti atida
ryt jam Sąjungos duris.

Kadangi paskutinėj S. S. 
(F, Raškevičiaus) žinutėj 
meluota ir, reikia pasakyt, 
perdaug kvailai primeluota, 

i kadangi ji persisunkus nea- 
'pykantos dvasia link mano, 1 VlIVlcX OV A J A

reikia tikintiems savo laikra- ypatos ir kadangi F. R. tą 
ščių, knygų, spaustuvių ir tt. savo žinutę, arba kritiką’

žinoma,

milionai, lai keliolika tam ty

rusių ir kalbų patįs savaimi lie

mo pozicijos apibudinimu taip 
painiam klausime, kaip atsi- 
nešimas link r e 1 i g i j o s. 
Jeigu imt rinkt atskirus social iš

matoma, numano ir pats

del jisai tarp ko kita mėgina da 
ir kitaip paremti savo nuomonę 
apie socializmo “bedieviškumą.” 
Jisai ima žinomąjį socialistų

uis daiktas, ir sako:

pri va tiško dalyku.

ir kitoms tikybinėms įstai
goms, reikia darbininkų tas

kai su tais reikalais juk rei-

Na, o juk socialistiškas surė
dymas bus toks, kad viskas

valdys valdžia, darbus

niingai, kuomeb viskas nuo 
valdžios prigulės. Be to juk 
sociJaltetiSkaniesocijalfetiškame (surėdyme socialistais ?” 
nebusią pinigu, o darbo fekiail

n
----------- -------------------________ 

ten pat užtektinai pats kri- 
itikuoja, — tai aš atsakinėt į 
ją skaitau žemiau savo ver
tės.

1 Bet va ko aš noriu paklau- 
sti “Naujienų” Redakcijos. 
Ar ji ant toliaus tikisi nuo 
sąjungiečių rėmimo laikraš
čio, kurio špaltose jie prade
dami pravardžiuoti “jausmo

V.JUiuhevičhM.

jgrnMB

Nors savo tonu ir turiniu 
tas laiškas ir nelabai tetinka 
skelbimui laikraštyje, bet 
mes jį dedame, tikėdamiesi, 
kad kaikam jisai galės but 
ir pamokinimu.

Mes peržiūrėjome tas ko
respondencijas, kuriomis 
taip pasipiktino V. Raudze7 
vičius, ir pamatėme, kad di-

Liet. Selp. Fondo 
skyriams.

iš tų kolonijų, kur buvo pri
imta Bostono L. Dienos Ko
miteto rezoliucija, tai 
kur buvo aukos renkamos

sia Raudonajam
rustumo pareina iš labai pa-

gino polemizuot su Senu Są- 
jungiečiu ir “neatlaikė pozi
cijos^; todėl jam ir pikta. 
Nors “Naujienų” nuomone, 
dabartinėse karėse geriau 
butų apsieit “be pergalėtojų 
ir be pergalėtųjų”, bet pa
gelbėt jos čia nieko negali. 
Neutralitetas joms yra užvis 
brangiausis dalykas.

Antrą dalį V. R. rūstumo 
priseina aiškint tais asmeni
niais kivirčais, kurie kilo ta
rpe jo ir menamojo “Naujie
nų” korespondento. Plates- 
niajai publikai tat, žinoma, 
yra neindomus dalykas, ly
giai kaip nei n domios yra jai 
ir autoriškos V. R. ambici
jos. Todėl jo laiško rūstaus

delei pasiuntimo pinigų į

nųs tatai pranešti kuogrei- 
čiausiai.

K. Šidlauskas, L. š. F.
226 Broadway

So. Boston, Mass.

Bet jeigu atidėt j šalį tuos 
užsikarščiavimus, kuriuos 
iššaukė minėtosios neindo- 
mios publikai priežastįs, tai

turinio, užsitarnaujančio ri
mtesnės atidžios.

Visų-pirma, V. Raudzevi- 
čiaus užsipuolimo būdas ant 
“Naujienų” korespondento.

pondento vardą ir dar nepa
tikrinęs savo spėjimo teisin
gumo, jisai jau ima jį koliot 
ir grasint jam išmetimu iš 
Sąjungos.

Laiško autorius užsipuolė 
ant drg. F. Raškevičiaus vi
sai neteisingai, kadangi šis 
draugas su tomis korespon
dencijomis neturi nieko ben
dra. Vadinasi, jeigu priei
tų dalykas prie “susitvarky
mų” ir “atsiprašymų”, tai 
tvarkyties ir atsiprašinėti 
už bereikalingas keliones te
ktų pačiam V. Raudzevičiui.

Antra, iš laiško mes pirmu 
kartu patiriame labai navat- 
ną dalyką: kaikuri'e sąjun- 
giečiai, būtent, manosi turi 
teisės kam tinkami atidari- 
nėt ir uždarinėt Sąjungos 
duris. Mes buvome girdėję, 
kad danguje prie vartų stovi 
šv. Petras su raktais ir spre
ndžia savo valia, kurią dū
šią įleist, o kurią ne; bet apie 
L. S. S. tvarką mes buvome 
visai kitokios nuomonės. Ji, 
kiek žinome, nepaveda savo 
raktų, jokiam šventamjam, 
ir narių priėmimo arba pra- 
šalinimo klausime ji laikosi 
tam tikrų — demokratinių— 
taisyklių.

Laiške, toliaus, nėra pa
sakyta, kieno vardu V. R. 
kalba, taigi “Naujienų” Re
dakcijai sunku numanyt, ką 
reiškia tasai jojo “mes”. Bet 
jeigu ne vien jisai, o ir dar 
daugiau sąjungiečių mano, 
jogei yra pamato kelti dide
lį lermą del musų korespon
dento pavartotojo termino 
“jausmo socialistai”, tai gal 
bus ne pro šalį tarti jiems 
keletą nuraminimo žodžiu. <* c

Tame termine nėra nieko 
baisaus. Jisai nereiškia jo
kios nedorybės ir jokio įsiti
kinimų blogumo.

“Jausmo socialistas” yra

veizint, jisai gali but ir pi 
nai doras žmogus ir stovėt 
visai teisingoje pozicijoje. 
Visa bėda žmogaus, kuris 
daugiau klauso savo jausmų, 
negu proto, yra tame, kad ji
sai, jeigu suklysta, nesiduo
da pertikrini argumentais.

Mums labai keista,
randasi sąjungiečių, kurie 
sižeidžia tokiu nekaltu ter
minu (jam, beje, mes 
nepritariame), ir įsižeidžia 
kaip tik tie sąjungiečių, ku
rie visai nemato nieko blogo 
daug stipresniuose termi
nuose, kaip tai: “patriotas”, 
“social-patriotas”, “oportu
nistas”, “širvydinis socialis
tas” ir lt. šitie terminai,, 
kuomet jie taikomi j socialis
tus, turi ištiesų skaudžią ir 
užgaunančią prasmę, kadan
gi jie reiškia neištikimumą 
principams, žemą charakte-. 
rį arba ir viena ir antra kar^ 
tu. Tais terminais tečiaus 
oficialis L. S. S. organas jau 
daugiau, kaip pusė metų lai
ko, mirgėte—mirga. Vienok 
iki šiol dar neatsirado jokio 
šv. Petro, kuris butų kam- 
nors už jų vartojimą prigra- t 
sinęs parodyt dangaus, ta
riant — Sąjungos vartus.

Po šitų paaiškinimų atsa
kinėt i V. Raudzevičiaus 
klausimą, pastatytą jo laiško 
gale, tur-but nebus reikalo. 
Pataisysime tiktai tą klaidą, 
kuri guli jo klausimo pama
te. “Naujienos” nežiūri į 
draugūs, remiančius jas kai
po j savo labdarius. Skaity
tojams jos duoda už tą kai
ną, kurią jie užmoka, daug 
daugiau, negu bent kuris ki
tas lietuvių laikraštis. O 
draugai, kurie agituoja už 
“Naujienas” arba platina 
jas, musų supratimu, atlieka 
tiktai tą, ką jų įsitikinimai 
liepia. “Naujienų” leidėjai 
iki šiol iš dienraščio neturė
jo jokios materialės naudos. 
Jie dėjo pinigus ir aukavo 
savo darbą vien tuo tikslu, 
kad patarnavus idėjai. Taigi 
butų labai nenuoseklu iš jų- 
pusės reikalauti, kad prie to, 
jų darbo dėtųsi žmonės, kat
rie jam nepritaria, arba ku
rie kokius-nors pašalinius 
dalykus stato augščiau už jį. 
Idėjos darbe turi' but laisvė: 
kam patinka ^Naujienų” i- 
deja, tai jas remia, o kam ji 
nepatinka, tas gali remti ka- 
dir Maliausko organą. Anot 
tos patarlės: laisvam laisvė, 
o išganytam dangus— su šv. 
Petru prie jo vartų !

-5-*14 ‘ 'W< - .vt ■.«•

SUSTABDĖ emigraciją

toks socialistas, kuris savo ,5' _
! VaHitos (Mkyimi uidrausta i*.pasielgimuose arba sprendi į< tarta#.**-,;
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Telephone
VYRUSCord

606-914

vino

MANO ĮSPŪDŽIAI

(‘I uosi

Temyk-Skaityk- Apgalvok KIŠENINISŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškaszmo

Bridgeporto Kliaučiai
P. Matonis

3310 S. Halsted Street
GERARDAS WASHINGTONE

Rehgo in New York World

UIHI

STEBUKLŲ NAKTIS! PIRMAS
šių dienu

PULASKI HALL

IO* HI W

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Blrfg.
Tel. Central 4411

b.ttti

AR TAIP TURI ELGTIES
L.S. SĄJUNGOS ORGANAS

Kraujo
Ligų

Varto ja

Skaitytojų 
Balsai.

mu.L
Nieko

Dievo v;

ATVIRAS LAIŠKELIS DR 
J. J. BIELSKIUI.

na
2,977,121 žmogaus.

Be to reikia atminti, kad Suv 
Valstijose priskaitonia 112,000, 
000 gyventoju. Vadinasi, neką- 
tuliku yra apie 95,000,000

nuomonių. Vieni salo / L
Tamsta ne esąs daktaru t
net tvirtino, kad tamst

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAt 
I) I . \ IJ" Administrac: 

joje, 1840 S. Halsted St 
Chicago, Iii.

tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename

Reiškia, si
pasitraukimu
nuslinko “Kovos" redaktoriams 
tas sunkusis “akmuo" nuo krit

inio išnaudo- 
visuomet

1715 So. Ashland Avenue
Inžanga: perkant tikiehis išanksto — 25c., prie durių -

idfcw dėmę ir palikti tikrais po 
mis šalies valdyme, o neparda 
vinėti šalies reikalus, valdymą 

", ir pa 
įu, kurio- 
rnai dau-

džiavosi, jog Suv. Valstijose e- 
samu 20,000,000 katalikų. Išei- 

kad katalikų armija neteko

Moksleivius, Politiškus Kauki 
visus prakilnius lietuvių tautiš

Peržiūrėjęs tas dvi tinkamiau
sias Įstaigas, maniau sau vienas, 

jeigu butų galima apsaugoti 
Ameriką nuo kares pavojaus, 
tai tokie lietuviu sumanymai ir L 
(’.arkai neštu nauda

Šiame Maskarade bus galima matyti maskų, nuo pat Adomo ir Jievos laik 
Nėra abejonės, kad tūkstančiai chicagiečių pasinaudos šita proga (nu 

radu), kad parodžius visuomenei prakilniausias maskas ir gauti dideles dovana

Phone Yards 6789
ŽUKAUSKAS ir WM. VALENTINE, 

Savininkai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu :

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

OHicial 100

LVrSKlOMK teisNOKYKIA 
čia sali išmokti Anglų kalbos iwc pradinė* 

Hfi augMiausiaL telpri Lietuvių. Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos. Augti. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PoUtiŠ. 
Ekonomijos, Knyffvodystfts,Dailiaralčio» Lai
škų rašymo* Prekybas tei-’Ju ir U- Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL K 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUV1SKAL

3106 So. Halsted SL,Chicaafi

Perskaičius minčių straipsnį, 
man, kaipo ehieiegiečiui, pažįs
tančiam vietinių draugų nuomo
nes, atrodė, jog rytiečiai drau
gai nepermato Sąjungos tų ydų, 
del kurių cbieagiečiai atsitolino 
nuo Sąjungos. Norėjos užtai 
prisidėti prie pakelto klausinio,

3) Kokia mokykla ir kada su 
teikė T'amstai tų laipsnį?

Tamsta rašei, kai

suoincnci, bed ir jiems patiems 
Bet jeigu tik-Amerikos kapila 
lislams pasiseks įstumti šių lais 
vų šalį į kares verpetų, tai Chi 
gos gyventojai
sakyti ysusiląyj^ Uikio pat vargo 
kokio jau stfsilaukė Antwerp 
Varšuva ir Vilnius.

Oriaivininkas.

resnis atsakymas. Skaitalui 
maž-daug taip: Jo raštai buvę 
pasiųsti Lit. Komitetui, pastara
sis nutaręs Klingos rašius tal
pinti “Kovoje." Bet kadangi 
Klinga pasitraukė iš Sųjungos ir 
likos išrinktas naujas Lit. K-tas, 
tai “K." red. nematanti reikalo 
jo rašinių talpinti.

tojų. Naujienos 
gina darbininkų r 
jos turi didžiausį pasisekimų ir 
simpatijų tarp darbo žmonių.

Lietuvių Rakandų krautuve, 
1930-1932 So. Halsted st., taip
gi gyvuoja puikiai. Ji tuo daro 
gerų visiems abelnai žmonėms, 
kad apsaugoja kiekviena nuo 
privatiškų išnaudotojų. Galima 
sakyti, jog ši krautuve yra vie
na geriausių ir didžiausių krau
tuvių visoje Chicagoje.- Manda
gus patarnavimas, atsakanti

Mes padarom Pavasarinius Siutus arba Ovcrkohis nuo $18.50 
augščiaus. 'Lik apgalvok: Siutai padaryti per expert ils kriaučius 
pagal jųsų individuališk.'} mierą, nuo $18.50, $20.00, .$22.50, $25.00, 
$30.00, $35.00 ir ft. Musų naujai suorganizuotas biznis duoda jums 
progų pasirinkt sau siutą arba overkotą iš suvirs dviejų tuksian
čių

virv<
varpo dėžės ištraukta at- 

i atskirų “vedėjų”, kiekvie
nas su jhjvo šilkiniu apdirbimu, linais arba bovclna, 
ir plonutės dralos viduje4, supintos i daiktą, visos su
daro palankią liauną virvės pavoją. Mažos varinės 
(lentukės, plonytės, — daug plonesnės, — negu plau
kas, ir ten yra jų daug.

Jeigu ši virvė, su jos 'šimtais plaukų—kaip (tra
tos, lieka suvyta ir sumizginla Į krūvą mazgų, dralos 
trinasi viena i kitą iki trinimasis nusilpnina patar
navimą, perdavimas lieka “šiurkščiu” ir neaiškiu.

Sergėdami virvę nuo susisukimo i “garankštis", 
jus patįs apsaugosi! jūsų telefono patarnavimu.

e RAY E. RIEKE i 
I Advokatas *

619 I'mirlh St., (viršuj Super z JvaistinyČios).

SIOUX CITY, IA. j 
X Pasekmingai vedu visokius J 
y reikalus, kaip kriminuliukuose ■ X taip ir civiliškuose teismuose. 4 

Išdirbu visokius dokumentus g| 
T ir popieras. Užlaikau patar- x 
v navimo ofisą.

-J- •;

vusis Iv. a<
kinis budais
me savo straipsnyje, jis galop, 
klausia: “Kodėl cbieagiečiai taip 
atšalę nuo LSS. organo, kas jų 
nuomone butų tos priežastis to 
atšalimo, lai patįs cbieagiečiai į

turite skausmą kryžmoje 
šlapinimosi 
ku budu.
RECTAL

viais apgyventoje-vieloje ant 
Bridgeporto.

Vargšes moters,- bčgiodamos 
trisdešimt trečiąja gatve iš vieno 

kita lietuviškai c
gybe vyrų sustoję 
gatvių kampų tei- 
nusibankrutijusius 
bankus, kuriuose 

žuvo sunkiai uždirbti jų pinigai.

visose jo formoee kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

Anų laikų Juda galima apkal
tinti ir pateisinti, nes jis buvo 
pirmutinis išdavime ir dello ne
galėjo permatyti savo nedoru- 
mą. Vienok, šių dienų Judai 
Žino, kokis yra nedoras darbas 
parduoti už stiklų alaus arba ci
garą — milonus darbininkų į 
jriagus inšaudotojų; tečiaus, jie 
to neatboja, ir su ramia sąžine 
«kia į balsavimo vietas ir tyko: 
ar ne pasiūlys kas taurę alkoho
lio nuodų.

ramesnis ir 
lietuviais ap 
ši i Vilnių, t c

žmonės turi 
neapsiriksiu 
čionai 
vi susipratime.

Labiausia man patiko dvi lie
tuviškos kooperayves įstaigos. 
Naujienų Bendrovė leidžia did
žiausį visame pasaulyje lietuvių 
kalboje dienraštį “Naujienas’-. 
Aš manau, jog kiekvienas lietu
vis darbininkas, skaitydamas 
dienraštį “Naujienas-’ išmoksta, 
kaip reikia vesti gražu gyveni-

Kazimieras G ūgis
A D V O K A T A S

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofinas:

3S28 S. Halsted SI
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

ant drabužių, bet vienok pagal musu naują sistemą mes galime 
daryt aprėdalus už las pačias kainas kaip ir du metai atgal, lodei 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. Apart to mes per- 
taisom aprėdalus išėjusius iš mados Į vėliausiais madas. Taipgi 
prosinam, vatom ir kvarbuojam visokios rušies drabužius.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

gcrejmis 
gražu, pinku, ramu., 
lietuviška kalba ir dai 
Birulę... Bažnyčių au
tai puošia miestą, kuni

go pamokslus lietuviškai.

o ne medicinos daktaras.
Vaduoi’iamasis panašiais gan

dais, sumaniau viešai Tamsios 
paklausti:

I) Ar Tamst 
daktaras

Jus, piliečiai, ant jūsų rankų 
atiduota šios, Suvienytų Valsti
ją Šalies valdymas ir dello už 
viską, kas atsitinka šioj šalyj, 
— atsakymas puola ant jūsų- 
Tcxlel laikas ir jums, pietiečiai.

DRAUGAS’’ IR KATALIKAI

Skaičiau “Draugo" nr. 59. 
Tarp kita ko ten sakoma, kad 
Suv. Valstijose esama 17,022,- 
879 katalikai. Girdi, begiu 191 (i 
metų katalikų skaičius padide- 
j s 100,000 žmonėmis.

Manding, kad tai netiesa. 
Vietoj to, reikėjo pasakyti, kad 
katalikų skaičius sumažėjo. 
Gal paklausite kuo aš remiuosi

įmenu
gydytojas pilnoje to žodžio 

prasmėje, bet ir chiropraklikai, 
homeopatai, osteopalai, hy- 
pnotizuolojai ir jiems panašus 
žmones mėgsta vadinti save

Išliko Europoje baisi kare. 
Kad išsigelbėjus nuo amžinos 
pražūties, atsisveikinau su Na
poleono B. stovyla ir leidaus tie
siai i Amerikos Liet. Soslapili.

ninku ir ant galo pat 
Parduoda kapitalizmui: p 
<la niilitarizmui. Anų lai L
<txs už vieną ypalą gavo
šimtis skatiku; šiu dienu 

C C v
už miliomis darbininkų, gauna 
nikotino arba alkoholio nuodu, t
kurie nelik neverti supuvusio 
skatiko, bet neverti nė į rankas 
jiainiti. Vienok, nežiūrint to, 
šiandieniniu Judu darbais nelik 
nesi bi a m

/If OOOtfl Silpnas 
Im uudlu Servuotas

U Žk r i estas

EGZAMINACJJA DYKAI.
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedčldie- 

niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

ll:T. SOC. MASKIN1S BALIUS STEBUKLU NAKTIS !

praineins kupriams 
Tiems nusipirkti vergi j 
je visoki kapitalistų bei 
m lazdomis įlarbininkams gal
vas. Laikas jums piliečiai, pa
matyti savo draugus socialistus 
ir balsuoti už Socialistu Barti- L
Jos pastatytus kandidatus, nes 
socialistai yra darbininkų drau- 

nes ir jie patįs susideda iš 
darbininkų. Kiti visi tiek de
mokratai, tiek republikonai nė
ra dariiininkų draugai, nes jie 
Jie darbininkų klesos.

Nebūkite Judosiškais išdavi
kais, bet bukite savo reikalų gi
nėjais ir valdytojais. Nepar- 
daokite savo reikalų kitiems, 
liet patįs bukite ponais.

Čikim-bugum.

Nuo 
Kraujo 
Lirų

i hub 1 -mos, 2-ros ir 3-čios st*- 
kausmo ; tikros paaekmie.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo Ir 
' 1 j vairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, a* 
visai išgydysiu.
NUSILPNflJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

'——— nksmumo, enerrijoe
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikč kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėkų, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas ėlapinimasi—

• jus tas trukdo laike miego, ar 
ir strėnose. Visas 

negales gydau savo systematUL

nigtį, kad už trisdešimtis skati
ku pardavęs savo mokytoją 
Jėzų Kristų. Nuo to laiko pra
ėjo jau apie du tūkstančiu metų, 
vienok katalikų bažnyčiose nuo
latos pasakojama apie anų laikų 
Ju<ios nedorumą: tokia baisią 
nuodėmę, Judas papildęs, kad 
utelei sąžines graužimo tuojaus 
pasikoręs.

4-tos KUOPŲ, įvyks

Subatoįe, Kovos-March 17, 1917
Chicago, III.

Pradžia 7:30 v

žastis, kurios kenkė LSS. Pa 
rašiau tanu* klausime straipsnį 
pasiimčiau “K.” red. Likėda 
mas, jog mano straipsnis nepa 
puls j redakcijos gurbą 
pasilikau sau nuorašo 
mano straipsnyje nieko 
priešingo pamatiniams 
aos dėsniams, bet jam

asiekli sąjungiečių. Ne*
Mano huso pažymėta 

)vos” red. teiktųsi sugrą 
žinli straipsnį, jai jis netiktų 
’’Kovos" redakcija to nenadarč.

Gyvendamas Pranei jo j sva
jojau. maniau apie tą milžiniš
ką Amerikos mcislą Cliicagą. 
Jankiai paimdavo mane noras 
važiuot ir pamatyti, taip vadi
nama, Amerikos lietuvių sosta

is ir darbininkas 
\1e110K užsiganėdini ta va u

• vi 11 vi lingomis žiniomis a- 
lictuvius, kurias 

tautininku C- 
Skaitydamas

WASHTNGTONAS, kovo 15.
Buvęs Suv. Valstijų amba

sadorius Berline, James W. Ge
rard, jau sugrįžo į Washingto- 
ną. šiandien jis, manoma, bus 
pašauktas pas prezidentą Wilso- 
ną, sekretorių Lansingą ir ki
tus valstybės departamento na
rius
Vokicti j os ek oiu> m i n j

os, fissures, fistulas arba kito* 
žarnų išėjimui lauk negalės gy

doma be peilio.
RL’PTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba ut- 

degimo arba sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus.
RAMATJZMAS

Dabar bevartydamas (nes da 
bartinis ”K." lurmvs nemato 
mis skaitymui) 
patemijau, kad

Tel. Canal 2118 (įfc

8 Dr. A. L Yuška §
Gydytojas ir Chirurgą* ĖŽ 

1749 So. Halsted Si, kampas 
18-io.i Ruivės, (Jhcbko, JJL

Ar ištikro taip buvo, kaip yra 
sakoma apie tą istorišką Judą, 
— tai nėra labai svarbu. Svar
biau yra pažymėti tai, kad šian
die panašių Judų yra ne vienas, 
ne du, bet tūkstančiai. Ir jei
gu sulyginsime šių dienų Ju
dus su anuo istorišku Judu, tai 
pamatysime, kad šių dienų Ju
dai kur-kas blogesni, negu anų 
laikų. Anų laikų Judas; par
davė tik vieną ypatą, ir, parda
vė už trisdešimtis sidabrinių 
skatikų. Gi šių dienų Judai, at
ėję prie balinto parduoda savo 
inoteri, vaikus, milionus darbi-

Kovoje tilpo straipsnis apu 
Cbicagos socialistų neveiklumą 
Jo autorius drg. Kurkulis (bu-

Išbaręs viso- 
įgiečius ilga-

saus nuoDoitumo, klius nuugr- 
apielinkčje taip labai pri- 

Ič mano sielą, aš, lurėda- 
įvalias da spėkų, leidaus 
>ti sau ramesnės vielelės.

Aštuonioliklam miesto rajone 
uju tau esąs daug linksmesnis, 

laimingesnis, šilą 
gyventa vieta pana
gia rodos ir vargų 

mažiau.. Manau,

ixovos nr. 10 
i pati istorija 
draugais Klin- 

ir Kučinsku, štai vienas tu c 
d<vmu: ’’Kučinsko rašinius— 

meluot" ir ’’Lšklausv-

užsimaskavę gaus puikiausias dovanas. KOMITETAS.

ĮSTEIGTAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

ęELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus ir remia 

kus ir kulturiškus reikalus.

———.... .— ----------- --------

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.



Kas dedas Vo
kietijoj.

Apie padėjimų, koks da
bar viešpatauja Vokietijoj, 
galima kai ką spręsti iš ši
tokių vokiečių laikraščiuos 
spausdinamų žinių.

Berlino Taegliche Rund
schau protestuoja:

“Ką gi mes valgysime? 
Sąlygos nebe pakenčiamai 
blogos, ir dar norima jas la
biau pabloginti. Eina gan
dai, kad musų viršininkai 
pienuoja įvesti visuomeniš
kas valgyklas piliečiams 
maitint. Mes protestuojam, 
mes nenorime, kad su mu
mis elgtųsi kaip su 11 'l o l v 
los vaikais. Tegul vyriausy
bė pasisako atvirai, ko ji iš 
musų nori, ir mes pasiduosi
me neišvengiamam likimui, 
kaip kad ligišiol pasiduoda- 
vome visam, kas iš musų bu
vo reikalauta, ir kentėjome. 
Bet nepakeliamo vargo ne
gali pakelti dagi pakiliausia 
širdis — dagi pakantriausia 
musų žmonių širdis.

Paskutinėmis dienomis 
dalykų padėjimas Beri i ne pa 
sidarė stačiai nebepakenčia
mas. Taip ir norėtųs, kad 
žmonės paimtų lekcijos iŠ a- 
merikiečių ir nulinčiuotų ke
letą musų biurokratinių gu
druolių, kurie, regis, nieko 
geresnia ir nežino, kaip tik 
prasimanyti visokius palie
pimus ir taisykles musų pil- 
yų reikalais.”

Iš to protesto matyt, kad 
valdžia yra sumanius steig
ti valdiškas visuomeniškas 
(“komunistiškas”) valgyk
las visiems žmonėms, neiš
skiriant nei buržuazinių 
sluogsnių, kad tuo budu ge
riau tvarkius žmonių maiti- v 
ni'mą. Tai paskutinė prie
monė, kurios valdžia suma
nė stverties.

Vossische Zeitung gi ra
šo: “Kad padarius galą tam 
žmonių išnaudojimui, kurį 
varo maisto spekuliantai, 
tam tikra valdžios komisija 
imasi aštrių priemonių. Mat 
išėjo aikštėn, kad keletas 
stambiųjų pirklių padarė su
moksią supirkti visas žąsis 
ir tuo budu pašalinti konku
renciją. Suimta tris vago
nai žąsų vertės arti dviejų 
šimtų tūkstančių markių, ir 
atiduota į vyriausybės ran
kas, kuri pardavinės jas cen 
tralinėse rinkose. Tas pat 
daroma ir su kaikuriu vai- 

|sių sandėliais.”
- Toliaus Vossische Zeitung 
praneša, kad kiekvienoj Pini 
sų provincijoj steigiama tam 
tikros “karės ekonomi jos ta
rybos”, kurios teiks ūkiams 
darbininkų, arklių, ūkio ma
šinų ir anglių, kad tuo pa
lengvinus žemės ūkini.

Tuo tarpu Šveicarijos so- 
5 cialistų laikraštis Volks- 

recht (Zueriche) praneša,

kad pietų Vokietijoj įsikū
rus organizacija agitacijai 
prieš Hohenzollernus. Ji sla
pta platinanti tam tikrus la
pelius, kuriais reikalauja, 
kad kaizeris tuojau atsisa
kytu nuo sosto — netik kai
zeris, bet ir visa Hohenzolle- 
rnų dinastija. Tik kaizerio 
atsisakymu nuo sosto—skel
bia tie lapeliai — Vokietija 
tegali išlikt sveika. Šitas 
judėjimas prieš kaizerį esąs 
labai išsiplėtojęs ypatingai 
Bavarijoj ir kitose Įlietų vo
kiečių valstijose.

Koelnische Zeitung pa
duoda, kad nuo karės pra
džios iki šiam laikui Vokie
tijoj paliovė ėję 1430 laikra
ščių ir kitokių periodinių lei
dinių, o tai del sumažėjimo 
ėmėjui skaičiaus ir padidėji
mo išlaidų. Pajamos iš ap
skelbimų vieno gana prasi
platinusio Berlino laikraščio 

į sumažėjusios apie milijoną 
markių, tuo tarpu popiera ir 
kiti spaudai reikalingi daik
tai neapsakomai pabrango.

Laiškai iš Lietuvos

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

galima atsiimti

chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
rvto iki 5 vak. Nedėliomis

domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituoto ja

Marė Jurgelionienė.

Anužis Ignacas 3218 Illinois Court 
Baecvicz Konstancija 1708 S Jeffer

son

Balczunas Polly 3900 Glodis ave
Baltrunienė Marianna 1618 S l’n

avenue.

Leavitt St.

N A U JI E N O S, Chicago, IB.
Galdikai Aleksai 368 Kensington av
Gautszis K 745 Milwaukee ave 
Geczias Johanu Jushm av. S Chicago

Zymantis John 112 West 31 Str

Busijos konsulate, 10 La Salle 
Boom 718 randasi sekantiems 
tuviams laiškai:
Antanui Orlauskui,

Mikalojui Urbanovicz,

Grikienis 'Tony
Kasparoviez A 94,

Ketvergas, Kovo 15, 1917.

Brencius Tony 2'
Blineviez Vincas

Czebalas Dom 938 West 33 street
Dangiala Stanislav 671) W 18 St
Daratins William 3118 Kensington a

Dromsutovicz Boleslaw 3212 S Hal-

I’omuska

L o K I S
Lietuvių Legenda.

Labai indomus pasiskaitymas iš užra 
Šų 1866 metų. Knygelę paraše P. Merimee 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St.,................Chicago, Ill

MINTIES BLAIVUMAS
Jazdowski Stanislaw 812 West 33 St 
Jerusevicz Kazimieras 71 I West 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Jonutis John 3311 Auburn ave

Jurokas Franeiszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia

3257 Emerald

or

av

Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Kasparai! Michel 4012 Maplewood a 
Kenusait is 
Končius K 
Kontrimas

715 — 120 Str, Pullman 
Xnciestas 2350 Leavitt st 
Stanislav 903 West 12 st

field Avenue
Kosulis eorge 3246

Kroyer Bobert 1830 N Sawyer Ave

Kunpik Auna 4518 S Wentworth av

Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Lodžius Kazimieras 4830 Paulina st 
Lukasevich Adolf 2812 West 23 pl

avenue

Mareinkieviez Joseph 1625 West 18 s

Mačiulis Jonas 8842 Houston Street,

Masiulevicz Stanislav 1258 Holl Ave

Mazremaitc Domicėle 4508 Chiego III
Mazunas Ludvikas 8821 Justin ave

Mikalausku Domis 1358 S ePoria st

Mizulowicz Waller 918 West 3.) Pl

Pahisky

3 155

8136 Vineennes ave

Marshfield avenue

Puik James P IC>17 West 35 St

Mateliui J 717 
Vrhanovič 527.

Busijos Konsulate randasi dar laiš
kas, rašytas P. Katauskui ir Augus
tinui Norkui, kurie kadaise gyveno 
adresu 4110 
Baso laiškų

S Wood St., Chicago. 
Barbora Katauskicnč iš

Kaimiškas

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Kovo I I, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdainu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau: 
Sviestnn:—

Extra Creamery
Extra First ....

Ladles ........
Oleomargarinas:— 

Stalui ......... .. ..
Kepiniui ............

Kiaušiniai:—

Checks . ..
Purvinokai

Sūria:
Twins ...
Daisies . . .

šveicariškas

Brick.......................
Paukščiai, gyvi:—

Kalakutai (svarui)
Vištos .....................

Anlįs

Paukščiai, išdarinėti

Antis

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

Jautiena
Ribs ,svarui)
Loins
Rounds
Chucks 
Plates

Kiauliena, už

Molis, 2350 Lea-

Sowa Frank 2239 South Oakley ave 
Stancikas Vincentas 1519 South Her

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

Strolok C 731 West 16 str

Ill.

B Tarszclski 4450 So.Talmund C-o
Wood str

Tamijevski Bonifae 3144 Auburn av

Urbonas Juozapas 102 Mill street
ITwaikis Ignacas 2331 S Oaklev av

5001 Marshfield avenue 
Jonas 3121 West 37 Place

Zipryte Stanislava 670 W 18 Street 
Žak Andro 3222 So Morgan str 
Zibarbos P 4570 Hermitage Ave 
Žilinskas Tadelis 718 West 18 St 
Zniielski Waclaw 1027 Hermitage s 
Zuisis Petras 3340 Auburn Ave

... —40 
. 38—39 
34 y2— 37 
. 32—34 
. 28—29

22—24
16—18

29—30
26—26 y2
25—26
25—26 V2

23 V2— 24 gj

30—33
.... 24¥a 
. 22—22 g2

—20

18—22
21—23

26—27
21—22
18—22
15—19

svarui .. 14— w/2 
14y2_L5y2

15— 16j/2

Didžiausias šios dienos vi 
suomenes klausimas yra Sc 

cializmasSocializmu šiandie |
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte-
resuojasi. v xas 
gi jais Besiintere
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas 
skusti o jamas 
sirinkimuose; 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci-

Sli

di-

No.l 
i .18 

.27 
,14 
.13 
.12 

100 sv. 
20—40 svarų .........

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

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

Daržoves:—
Barščiai, stalinė

Morkos, statine
Kalafiorai, dėžė

Nq.2 No.3

.21

.13 y2

.12 y2

.11

.17 & .11% 
.i3y2 
.ny2 
.n 

.9y2

812.50—14.50
12.50—13.50
11.00—12.00
.. 2.00—2.35 

....125—2.65

3.50—6.00

2.50—4.00

2.00—4.00
.75—2.50

Salotos, galv., gurbas . 
Cibuliai, 101) svarų . . . 7.50—9.00

5.00—6.00

3.00—5.00
3.00—4.50
4.00—5.00

Špinatai, staline
Tomėtės, pintine
Grieščiai, statine

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine .......... 3.00—6.50

Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—-3.50 
2.50—3.25 
3.25—4.00 
3.00 4.50 

. .20—.30

Citrinai, dože .. 
Ananasai, gurbas

Cukrus, už 100 xv

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

M I L T A I
Vasarių kviečių—

Patents

Birst Clears . . . . , 
Prastosios rųšies 

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

... 10.20 
9.00—9.20 
.. —9.00 
.. . —8.20 
5.75_6.00

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

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

Gyvulių turgus
—8.20

bent a šiaip: galvijų ca. 11,000; avių 
— 18,000; veršiu — 2,000; kiaulių — 

37,000. Paduodamos kainos: 
Galvijai:

Jaučiai, parinktieji .. 11.00—12.50 
Kiek menkesni ........... 9.00—10.00
Mituliai ....................... 10.50—11.65
Sotekers and Feeders .. 7.50—9.00 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—9.00 
Karves, vidutiniškos .. 6.00—8.25 
Buliai ........................... C.77

Kiaulės:

Vidui. 200—250 ...
Lengvesnes ............
Paršai, geri ............

Avjs:
Mitules .....................

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

Komai

6.75—10.50

14.60—14.85 
14.55—14.80 
14.40—44.75 
11.00—13.50

12.00—14.00
9.00—12.00

11.00—12.50
13.00—14.50

, 1.07—1.10 
1.44—1.81‘A

.. 1.48—1.58 
.. 1.15—1.32 
.. .591/,—.(R 

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 16.50—17.50 
Motiejukų No. 1. ...
Motiejukų No 2. ...

Mot. No. 3 maišytas 
Kultu motiejuku .. 
Dobilų, sulig rųšieslu 
Prėrijų, sulig rųšies 
Packing

šiaudai, ruginiai
Kvietiniai
Avižiniai

Rugiai 
Miežiai 
Avižos

15.00—16.00
14.00—15.00
13.00—14.00

8.50—10.50
13.50—15.00
9.00—14.50

. 7.50—8.50
10.00—11.06
. 8.50—9.50

8.50—9.50

I alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- i 
0 tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. ? 
IBet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausj vi- J 

suomenes klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- J 
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. g

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- j 
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO f 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet | 

| parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip | 
j gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku ? 
I ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. |
I Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. | 
i Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis | 
I raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- g 
S ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- ? 
• liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
Ž dailininkas p. Jonas Šileika. |
jį Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- jį 
t dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- t 
1 duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 1 
i binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; ■ 
£ apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. A

Pinigus siųskite adresu:

1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

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

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

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

DAB1AS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

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

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St Chicago, Ill

ženklas Bankos Saugume.
C Ii i ca go Clearing House 

Narystė.
Bankos, priklausančios prie ChJ«* 

cagos Clearing House yra po jos ats 
sargia priežiūra. Laikas nuo laiJtflt 
bent sykį j metus, Clearing HoilMt 
revizoriai nuodugniai ištiria savg 
bankų slovj ir būdų jų vedimo. Vi-* 
si pinigai yra suskaitomi, notos. boDH 
dai, morlgagei ir kitos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kilnos bankuose patikrinti ir knygoj 
ištirtos. 'Liktai tikra apsaugos ver* 
lū gali but knygose parodyta. Abejo* 
tina tvarka arba atsargumas, yrg 
ncdaleidžiamos. Jeigu banka nusto* 
ja savo Clearing House teisių, tag 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

'Dklai tvirčiaiLsios ir saugiausio# 
bankus gali but Clearing House na* 
riais.

The Chicago Clearing House prie* 
žiūros užmanymas tapo įvesta# 
pirm dešimt metų, ir nuo to laite# 
nei viena Clearing House bank# 

nesubankrutijo., Beikalui esant* 
Clearing House bankos ateina via* 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prikla#* 
so prie Chicago,s Clearing House, y* 
ra po jos priežiūra, naudojasi Jo# 
teišeini ir išduoda penkias pilnas at
skaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama ir 
kas metų išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankinei Valdybai lllinola 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šiotje bankoje yra 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo.

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

Šis bankas yra atsakanČiausis Lig* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkli- 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $GOO,OOOJML

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK,

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

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais j# 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės noo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 111 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti ęatavi nuo iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo |7J*0 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamttl- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1^0 ikM 
$4.50. Vaikinams siutai nuo HJMI 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir ▼#* 
karais.

S. GORDON
1415 8. Halsted SU Chicass, IUL

*
MOKYKIS SIUT MOTE RIMKUS 

RUBUS.
Išmokiname piešimo, kirpt* 

mo formų siūti naminiu* daUk-» 
tus arba aprėdai us. Diplomą# 
kiekvienam, kuru išsimokinu 
Valandos dienų arba vakarai# 
del jūsų parankumo. Už fl* 
išmokiname jus »iut visokio# 
drabužiu*.
DRESS MAKING COLLEGES.

2336 W. Madison g. Weateni ajfe 
J850 WeilH gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

JOSEPH C. WOLON
“ UJffTUVMI ADV GULTAS

i
Xulmu m-P04 N»Uond

•ZV So. Ball* BL, Ohica**. IIL 
T.L Oantra) eHVO-ABSl. Atdara:
ninko, katvarjfo ir Bubate* vakarai* m#
9 iki B va), vakar*, po nnuxrhi}

O ISM MI1/WAUKIS AVB-. ChiMum, Bb
Ta). HuaWit Fl.

#BO#»0 OOWW O#BO OBOOK



VMM

ROSELAND

DYKAI
cmcAoo, mmol*

Mawjwwt;

nursiu mo

NORTH SIDE

HA5TER

PASEKMINGI

NORTH SIDE

ba ant išmokėjimų

nei

Atnertcftn l. Icl»ocf1 
of Languages

didi in
Gan

iuos tuo- 
Minnie 
Pasta-

AtiMrlkotiHRt

tėvus, o 
dukteri irVAKARAS.

J. D. M. DR-STĖS

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

rias išpildo
ir Seme lai lė

Išnešta I

Mokina^ 
i r W j turt- 

df i n mokslią 
• uprsntanttaBB

Wilmette gyventojai pareik a 
lavo iš B. A. II. Thompsono at 
siiniti savo

x*i Kuoja neorga- 
ikai, lai samdy- 
lidesnėnis kom

una mai 
Kas ki- 

susiorgamzavusiais v • Čia

11111- 
ilsi buvo 
parcng- 
kuopą.

Perry S pa u k Ii 
2508 Lindau PI. 
guzo.

pavyzdžiui, lapo pa- 
kad streikininkų unija 
suokalbį išsprogdinti 
lĮiimta namų ir sodno

Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 
ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

iš VIEŠBUČIŲ PATARNAŲ 
TO JŲ STREIKO.

Rašykite Mums Del Kataliogų 
Lietuviškų Rekordų

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

pikulų literatūra. Stebėtina. T. 
M. D., rodosi, turtinga ir savais

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevili aus Permaina: 
Fanedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

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

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir
mus floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra GAI VI.

Keletas žodžių apie mirsiu 
mokyklas Chicagoj.

Drg. J. G ubą vieni s irgi labai 
nuosekliai kalbėjo.

Belo, buvo deklamacijų, ku- 
j-les B. Kaziuniutė

moty ši
mtai iš
gydytu

Vakaras prasidėjo I)r 
manio kalba. 
Westsidieciains 
men tų. 
lietuviai 
čia randasi didžiausių 
kuopa.

Paskui buvo sulošta “Ant 
dugnes krašto
nei to. Buvo taipgi dainų, 
klamacijų ir monologų. C 
inonijoms pasibaigus buvo ren
kamos aukos. Surinkta $36.06

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.
11 > Į j  Į Į į į Į     j    

g-* h išmokt 
iu futaisytv 
k U-k vi«iuua 
progos 1*d 

»|UD 
KATAEOO* 
prisiuntUnal

Aušros Vartų'parapijoj ii 
vėl trobeliai; kunigas Serafi 
nas durnavoja parapijonis 
kurie pinigus bažnyčios nau 

dai neša.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted StM Chicafo, HE

mas
kiekviena mokinė butų jau 
savo kambaryj, o 10:30 v. v. 
eitų gulti.

Bet ką daryti, iš tokio re' 
žimo, rodos, išlošia tik pa
čios mokinės.

Chicagoj pradėjo eiti nau
jas • rusų laikraštis vardu 
^Russkaja Poetą”. Eina jis 
kol kas kartą į dvi savaiti.

Kovo 11 d. T. M. Draugijos 
28 kuopa surengė Meldažio sve
tainėj vakarų. Pelnas paskirtas 
nukenįėjusiems del kares lietu
viams.

kia kelties paskirtu laiku. 
Taipjau merginoms, mėgs
tančioms ‘pasportauti”, gali 
būti' nemalonus reikalavi- 

idant 10 vai. vakaro

Visų pirma kalbėjo poni M. 
Dundulienė. Ji labai įspūdingai 
nupiešė visus tuos vargus, kurie 
gali užpulti žmones, jeigu jie ly

nų“ bond
'd surengę

Apie tai 
ui j ienose“,

pries Karę, n 
brangumų ir c 
nimų mokyklų

Publikos atsilankė

liškas vakarėlis
jr 81-mų LSS.
r po programai buvo šo- 
Programas buvo nedide

lis, bet svečiai matomai buvo 
patenkinti. Kelios jaunos mer
gaites gana puikiai padainavo. 
Viena maža mergaite parodė 
savo gabumų ant korneto. Ma
žai yra lokių jaunų mregaičių

Kovo 6 d. iNaujie 
rovės šeriu inkai bu v 
iliustruotas prakalbas 
buvo jau minėta “Nu 
tik korespondentas pamiršo pa 
minėti, kad vi 
užminus apie 
Pbiladelpbijoj 
publika suimt 
riuos, išėmus 
pirmininkas ir 
komitetui 5 d. kovo, štai ii 
sakvnias nuo komiteto:

Suimtoj, kovo 10 d., Darbi 
kų Kliubo svetainėj 
šeimyi

labiausia 
s Ameri- 

rusu reika-

Visų nurodytų augščiau 
priežasčių delei, man rodosi, 
lietuvaitės ir turėtų atkreip
ti ypatingą savo domą j nur
siu c 

šiai tvirtinti: nesigailės!
Norinčios patirti plačiau 

apie nursių mokyklas lietu
vaitės tesikreipia į ligonbu- 
čius del platesniu informa
cijų. ‘ N.

rezoliucijos a) 
prieš maisto 

prieš kazarmi-

lyrinėji
Pasiremiant neva gręsia

irešluota daugy

Chicagoj randasi daug lie
tuvaičių, kurios turi paliudi
jimus apie užbaigimą viešų
jų mokyklų. Yra vėl tokių, 
kurios lankė metus, dvejus 
ar net trejus ir daugiau me
tų high school. Mergaitės 
tos, tečiaus, dažnai nežiną, 
kaip pritaikyti savo pasem
tąjį mokslą, savo mokinimo- 
si rezultatą gyvenime. Ir pa
baigia jos todėl dažnai—pa
sakysiu daugiau — didžiu
moj atsitikimų savo karjerą 
neužvydėtinai: įstoja kur 
nors į kriaučių šapą, arba 
gauna vietą kokiame nors o- 
fise, prie kokio nors advoka
to etc., ir čia skursta visą gy
venimą uždirbdamos vos po 
7—8 dolerius savaitėje.

čiai turėjo rūpesčių iki pat 
ausų su kunigu Ambrazevi
čių. Nepatiko jiems jo go
dumas, arba lokamnumas.

Su kunigu Serafinu atsiti
ko visai kita istorija, tasai 
nuvažiavo kitan kraštan. a- 
žuot padėkavojus už atneš
tus parapijos naudai šešis 
dolerius musų kunigas išba
rė, iškoliojo, dagi iš sakyk
los išdurnijo moteriškę, kuri 
jam buvo atnešus šešis dole
rius.

Keistai skamba — ar ne? 
Nes ištikrųjų neišmintingas 
turėtų būti kunigas, kurs 
matydamas parapijonio ar 
parapijonkos rankoj šešis 
dolerius, imtų bart jį, ko- 
liot? .

0 kunigas Serafinas taip 
ir padarė.

Bet apie tai ryto parašy
siu plačiau. Parapijonis.

Kovo 4 d. įvyko Meldažio sve
tainėj augščiau minėtos draugy
stės vakaras. Programas susi
dėjo iš dainų, deklamacijų ir

Guodotinas drauge:
Laiškų ir money orderį $5.31 

vertės aplaikėm; ačiū. Taipgi 
visiems aukautojams ištariame 
ačiū. Tikimės, kad ir tolinus 
mus paremsi te toj kovoj, kurių 
vedame prieš savo išnaudoto
jus, norėdami iškovoti geresnį

Gero Tikro ąžuolo krėslas žibančiai nudirb 
tas ir tvirtais šulais. Tikros zpi < 
skaros sėdynė, puikiai pri- >1 ./I *-4 
kimštas, specialiai po ....

Jis pri pasakoj o 
daug kompli- 

šios apielinkės 
yra lodei duosnus, kad 

M. D.

Philadelphia, Pa 
Kovo 9, 1917 

■g. P. M. Kailis, 
1703 Hoyne Avė.,

Chicago, III.

Ernest Klaus, 21 melų, 1540 
West End avė., nusišovė. Prie
žastis — netekimas darly\

pardavinėjamas savo lavoras.
Publikos atsilankė viduliniš 

kai. Ten Buvęs

Michael Dy\|ycr, 1224 Fron 
tier, nušautas. Policija jieškf 
piktadario.

Streiko Komitetas
Alfonsas Burba

Draugai darbininkai, patėmy 
kit streikierių šaukimųsi ir, ku
rie esate geresniame padėjime 
nepamirškite jų.

P. M. Kailis.

ikaro pirmininkui 
streikuojančius 

cukierninkus, 
tavo $5.41, ku

si imtinio lėšas, 
pasiuntė streiko

28 metų, 4546 
Kenmore avė., nusižudė. Prie
žastis nežinoma.

Svečių pribuvo gana 
būrelis, kurie puikia 
giškai pasilinksmino 
Kaičiai priminus, a 
suorganizuoti LDLD

Du piktadariu atėmė $12 i: 
Sol. Hoffmano, saliunininko 
600 Division.

6137 So. Halsted St.
1968 70 Milwaukee Ave
_____ W

neto. Draugas P. Galskis 16-tos 
ward os kandidatas į alderma- 
nus, pasakė kelis žodžius patar
damas paagituoti už socializmų

nevertėtų c 

daugelis 
tam pritarė ir pradžiai šešiolika 
draugų padavė savo 
adresus. 81-ma kuop 
toliau daryli tokius vakarėlius 

Svečias.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus 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 
mierą 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kąsnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Tumu.
Laikraščio redaktorius p. 

Pokatilov, žinomasis rusų 
chicagiečių tarpe artistas.

Laikraščio dvasia anot pa
čio redaktoriaus užreiškimo 
“pažangiai - bep; 
Laikraštis sakos 
rūpinsis kulturi 
ko j gyvenančių 
lais.

Mačiau pirmą Kalbamo 
laikraščio numeri —nieko y- 
patingo — turinys labai bie- 
dnas.

Iš pasikalbėjimo su p-nu 
Pokatilovu išnešiau įspūdi, 
kad svarbiausiuose musu « 
gyvenimo klausimuose laik
raščio redakcija mano laiky
ti, kaip ta 
vėju.

streikuojantieji 
tikrai ištyrimo 
, lai samdytojai 
amies nukreipti 

kad paskui, 
ptilus ir vėl paskel- 

nors sensacijinį, kad po

tems, užbaigusioms nursių 
mokyklas, šypsosi ateitis 
daug šviesesnė, negu toms, 
ką dirba kur šapoje, arba o- 
fise. Pirma, pabaigusi nur
sių mokyklą mergaite gauna 
iš pat pradžios algos dirbda
ma ligoninėse po $50 į mėne
sį ir visą užlaikymą. Tos gi 
nursių, kurios pasiima dar
bus civil service departamen 
to įstaigose, ar dirba privati
nėse labdarybės draugijose, 
ima po 75, po 100 ir net po 
150 dolerių j mėnesį! Pas
kui, kaip ne kaip, o nursių 
darbas yra nepalyginamai 
inteligentiškesnis, įvaires
nis, negu šapos ar ofiso dar
bas. Be to, ir draugija, su 
kuria priseina nursėms kar
tu dirbti, yra inteligentiška, 
augštai pakilus intelektua-

Lietuvaitėms svarbų 
žinoti.

M HfuRNlTUREco. I
3948-50 West 12th St 
426 S. Wabash Ave..

as malte U 
patyrė, jo* 

specialistais. Jie 
j Kalima i fcsry'tljrti, 
Niyailiuok ir bhi 

Lkata ir stiprumos 
urite ją savo VOB- 
Ihoikysitt paa mo- 

gydysiu jus teis i rural, 
ąžiningai, i> m oV s Iii kai, hr 
jus į sveikatą l trumpiau- 
uz mažiausią mokeet| 

t pasek minsro patarnavtaMk 
Ai irydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 

gydau juos giritsi, sau*ial ir vlaiika^ 
vėlinusiomis mrlodomis ir ui pi**Mi* 
mokesti del sumanaus patarnavimo Ir 
pasekmingo gydymo.

Pasikalbėjimas ir patarimas 
dykai

Prof. Dr. Coates

Petty Kane bandęs apiplėšt 
/Kinelių Calhoun, 823 N. Clark 
Policija Sučiupo. Nuteistas 2( 
metu kalėjiman.

Plieninė lova 2-cotių tęsiantysi pastovai, sun 
kųs jkamšai ir skersai lazdos, ši lova yra pa 
daryta pilnos micros ir nu- «
dirbta baltai arba Vernis
Martin, didelis bargenas po V And

Beturčiai taipgi ateina 
visų kraAtų, dėlto ka«i jie 
ak esmi exj>erta 
realizuoja, kad j< 
aš Raliu (4 atlikt 
rėk kuomet jųsų 
nyksta, kuomet jų 
koše. Jeigu jus s 
ne j laik 
sumaniai, 
sugrąžins 
sj laiką, 
SUUUiUHU*

$6.25 Ou dideli 
E^Specialiai

Clara Baker nori persiskyr 
m o. Sako, kad vyras užhypnc 
lizavęs jų prieš apsivesiant.'

| SANBORN COMPANY
= C-o Lithuanian Colony director
S EAGLE RIVER, WIS.

BllUllllllllllllllllillOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

nizuoti darbi 
tojams, ypač 
panijoms, lei 
yra sulaužyti streikas 
ta būna j 
darbininkais. čia samdytojai, 
kad privertus darbininkus nusi
leisti, prisieina griebties visokių 
pašalinių būdų, kviesti policijų, 
daryli provokacijas etc.

Panašiu bildu bando sulau
žyti ir savo darbininkų — virė
jų ir barlenderių — streikų Bis
marck Garden and Hotel admi
nistracija.

Nesenai 
skelbta 
rengia 
streiko 
i 11 taisymus. Su didži 
Iešmu imta reikalauti 
mų 
učių pavojumi 
be streikininkų 

Bet kuomet 
pareikalavo 
streiko stovio 
nutilo, stengd 
kalbas nuošaliau 
trukšmui 
bus kų 
to ir vėl galėjus areštuoti ir ki
mšti kalėj ima n streikuojančiuo
sius.

Tai tokius ir jiems panašius 
budus kompanijos vartoja prieš 
organizuotus darbininkus. N.

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

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

R+rkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra klampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų 
arba kiampių bile kokią dieną metuose. Fanuos si 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo 
me duot gerinusį paliudijimą nuo lietuviškų fannerių.

Rašykite:

Chicago, III. — P-lė A. S. 
Petrulytė įstojo St. Mary of 
Nasaret ligonbut 
mokyklą.
lyte užbaigė čia 
high school.

Apverktinas padėjimas.
O tuo tarpu randasi taip 

daug progų merginoms, y- 
pač lietuvaitėms, kurios yra 
užbaigusios nors publiškąją 
mokyklą. Viena tokių pro
gų geresniam gyvenimui,, 
inteligentiškesniam ‘amatui, 
reikia skaityti nursių moky
klas.

Tapti nurse, palyginamai, 
nesunku. Kad galima butų 
įstoti į nursių mokyklą rei'ka 
linga: vienuose ligonbučiuos 
reikia turėti mokslo mažiau
sia viešosios mokyklos; pa
stojimui į 
kyklas tečiaus reikalaujama 
biskį daugiau — vienų, dve
jų ar trejų metų high-school

Ateikit I f 1> | I Aš

pas V Y KAI išgy manc ■ I lini dysiu

KAZIMIERAS RAVOTAS
Mirė Kovo 14 d. 1917. Paėjo i? 
Kauno guli., Šiaulių pavieto 
Vaiguvos parap. ir miestelio 
Išgyveno 11 metų Amerikoje 
Priklausė prie W. P. Paš. Kliu
bo ir šv. Juozapo Draugijos 
Paliko Lietuvoje 
merikoje moterį, 
serj.

Laidotuves įvyks Pėtnyčiojc 
Kovo 16 d., 9 vai. ryto iš na 
mų 12020 So. Halsted St. į šv 
P. P. bažnyčią, iš ten į kapi 
nes.

Visi gimines, draugai ir pažį 
stami kviečiami atsilankyti 
šermenis ir dalyvauti laido 
tuvėse.

reikalau
jamąjį mokslą. Tik bėda, 
kad mažai jų naudojasi tuo.

Tokioj, pavyzdžiui, Mary 
Thompson ligonbučio moky
kloj (1712 W. Adams st.) 
randasi šiuo laiku vos ketu
rios lietuvaitės. O galėtų, re
gis, būti bent 40! Yra lie
tuvaičių ir kitų ligonbučių 
mokyklose. Vienok taipgi 
ne daugiausia.

Kad įstojus į nursių mo
kyklą, reikia, kaip jau minė
jau, turėti mokslo bent tiek, 
kiek duoda publiškosios mo
kyklos (Kas turi paliudiji
mus apie lankymą mokyklų 
Rusijoj, Lietuvoj ar kur ki
tur užrubežyj, tie paliudiji
mai taipjau skaitomi ge
rais). Mokslas nursių mo
kyklose tęsiasi trejus metus, 
įstojusios merginos pirmus 
du mėnesiu skaitosi esančios 
ant ištyrimo. Po to jos tam
pa reguliarėmis mokinėmis.

Už mokslą nereikia mokė
ti nieko. Atpenč, ligonbutis 

kinėm primoka $5 m ė
Ligonbutis duoda ir 

mą: valgi, butą, o 
taipgi viršutinių nursių dra
bužių uniformą.

Apsėjimas iš pusės perdė- 
tinių ir daktarų kuomanda- 
giausias. Kambariai gyve
nimui duodami šviesus, svei
ki, valgis geras.

Besimokinančios merginos 
gauna dvi liuosas dienas į 
mėnesį. Tas dvi dieni jos 
gali suvartoti pilnai saviems 
reikalams.

Tiesa, yra šiokių tokių su
varžymų. Pavyzdžiui, rei-

Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškusarpa
KORE8PONDENCIJINI8 Ki.-kvienw,
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose lekc 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parantcui 
kuris nori greitai išmokti Angių kaliais, bet netur 
kyties ] mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui 
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus ; indėk dvi markes 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines k lesi 
ine daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleeo; 
me atskirą kursą, sutaikytą musų pačių del 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOlAskyrius 

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 471 h St., Chicage, CX

Labai gerai dainavo p-lės Vis 
čiuliutes. Butų labai 
kad tos panelės tankiau daly
vautų lietuvių vakaruose.

Apskritai imant, visi dalyva
vusieji programe atMkosavo už
duotis neblog^ii. Taip kad va- ■ 
karas padarė gan malonų |spu-<

W1 Buvęs*



Pranešimai

RYŽIAI COCOA

>10}

JONIKAITIS

Pajieškojimai
•lektro*

18th

Pietų

Pardavimui

Dr. W. YUSZKIEWICZ

Randai

VICI

riWMK

Dr. *. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

AKINIŲ
Reikalavimai

Gliudi-Liuch

SKAITYK IR PLATINK

NAUJIENAS

Halsted S b,

kriaučių€
Milwau-

1871
2054
1045
1510
2880

1544

2612
1217
1882
1818

svetainėj
Webster

Bueharin

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir valkų Ilgų

DR
MEDIKAS IK CHIRURGAS

kių d&į 
me tik

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

W. Chicago Ar. 
BĮ u* I«lan4 A v, 
W. Nori* A v.
B. H/dkrted Bt 
B. Va M U d B L 
W. lit th St.

PARSIDUODA 
namai; 
kurnės 
tėviškos pekarnės, 
keletas Iliksiančiu 
puikų gyvenini;} 
mažu kapitalu, 
kreipkitės prie

£ TELEPHONE YARDS 2721 J

Gcrlaualo* 
fuIIm, 10c vt 
•tė», parai
to oda ui ..

Dr.TtStupnicki
*10f Qo. Morgan St, Chicago.
VALANDOS: nuo 8 iki H li
pyto, nuo 5 iki 3 vakar®.

G«r1«rx*rla 
Janke*, *uly- 
tink *u bent 
cokla, % »t

MLTSKEG( 
LDLD. S3 ku 

kalbas, kurios ;

Frllmnlau- 
lia, G var au
luota, vert&t 
Oe p&reidua

Hve. ir Bobų v 
kalbūs temoj 
re. Inžanga

EXTRA NAUJIENŲ BEN 
’DROVŪS DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. St,

PARSIDUODA pigiai grosernč ii 
bučerne. Greitu laiku atsišaukite: 

Joe Szkleinik.
Lake SI., Melrose Park, Ill

Geriausios 
Ametonow, e®- 
r**nl*. neitu 
<ur j u* Ex
it Kauti ..

resits la ik
šeimynišl
iL, Darbininkų Kliubo 
je, malonėkite pribūti 
unijos svetainėn, 1579

Dr.J. VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

T 3337 So. Morgan St., Chicago 6
J Kertė 88-Čio PI. ir Morgan St. T

aminuojam dykai 
Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer.

imsrus ir vyru 
<!o LMPSA. 
rusu-ukrainu

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukila 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:

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai štore- 

lis cigarų, tabako, ice cream, saldai
nių ir lt. prieš pat mokyklą. Biznis 
gerai 
mo -

i
 PIRK SAU visas Plumbavoji- 

mui reikmenis tiesiai už “who- 1 
lesale” kainas. Mes parduosi- , 
rne visiems. ,

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

•JJ* • • iįh • 4, «R> ••#»■<» «8» •

John P>. Poleliunas, 
Milwaukee ave.. Kenosh

Phone I 161.

Elektriškn Diagnozn Ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

ufnuodijimo kraujo 

Vandeiiota Modcga Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVE., 

Netoli 22-ros gtv.

Wkbt filmą
Milwaukee Ar.
Milwaukee At.
Milwaukee At.
W. Madison St 
W. Madison fit

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 :

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimą kraujo, *4«*. 
ligas, žaizdas, reumatizmų 
skaudėjimą ir paslaptingai 
persitikrink 
tūkstančius

OFISO
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to* *at, virio) Banhoe.

Of inn* ir GyyMlmni:
8600 S. Halsted St., kamp 86 nt
Ofisaa atdaras iki lt v*L ryto, 1—B 
po piet ir vaknraia.

Telephone Drover 4974

pranešimus 
s. Praneši

mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
dtaoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
■aznas dienraštis, nebegali but įdėti, 
r—“Naujienų” adm.)

galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, gerkite 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 6U ir 

t«» ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išryti 
ligonių. Patarimas dykai.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis iki 11 diena.

kampai 19-los ra t., Tursoj Banko*. T*L Caaal 8MJ

id. Sou. .bum. Lygos 2 kuo 
susirinkimus įvvks kovo L’i V

l’amuliuno svet, 14 17 So

EXTRA pigiai greitu laiku parsi 
duoda pakinkytas arklys grosernin 
kui ir bučerninkui ar kam kitam. Al 
sišauki le:
<3953 So. Rockwell Sli

Tel. Drover 7641

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA

Vm’pndoa: nno S ryto Rd § VB& 
Nedfc) lomiu pagal autarhs^

4712 So- Ashland Ave.
arti 47-toa fipatvSe,

Nuo 10 
Telephone Cana) 8110 
3413 S. Halsted st 
-9 ryta, tiktai.

REIKALAUJAMA patyrusio lietu 
vio pardavėjo. Turi kalbėti angliš 
kai. Reikalingas paliudijimas, 

dig's Depl. Store, 
Halsted SI., Chicago, III

REIKALINGAS dreiveris i bučer- 
m,’ kuris galėtų surinkti ir išvežioti 
orderius kosi emeriams. Atsišaukite 
313 Kensington Ave.., Kensington, III.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
4 fialų mūrinis namas arti 33-čios ir 
Archer Ave ir Wood gal v. 4 loile- 
lai, gazas, elektra, cementiniai takai, 
naujas stogas, puikus stovis. Ren- 
dos $504.00; mažais grynais pinigais 
mokėjimas, arba išmokėtas namelis 
išsimaino kaipo pirmas išmokėji
mas, likusi 5’/š proc. pelno. Lotas 
25x150 pėdų. McDonnell, savinink. 
2030 W. 381h St., telefonas McKin
ley 3513. Atdara 9 ryto iki 9 vaka
ro kasdien ir nedėliomis.

REIKALAI JU — dviejų kriaučių 
prie siuvimo naujų ir taisymo 
drabužiu. Atsišaukite greitai.

okių pamarginimų, kuriui 
ir suminėti sunku

I’odel liepi

PASIRANDAVOJA didelis namas 
numeriu 15.33 So. .Marshfield ave.

ei atidarymo kriaučių šapus 
tokiam bizniui. Lietusiu ir 
pgyventa. Kreipkitės pas:

Pi I i pa v i čia,
Marshfield Ave., Chicago, III.

Prirenka visiems tinkamu* akinius, ui saisto 
nuoja ir patarimu* duoda lykai.
780-88 Milwaukee Ava., arti Chlcag* Avs« B-*HI 
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto iki vakm 
rui. Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 1 y-e yie>*®i

T*l. Haymarket 2484.

SOUTH EIDH 
1082 Wentworth 
8427 B. Halsted 
<728 ». Ashlant

vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių a- 
matu etc.

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

Valandos: Nuo 
mis nuo 10 iki 12 dicn«.

4(49 8. ASHLAND AVE^ kawpaa 4T fit.

PROGA PRIE BIZNIO
Parduodu automobilių labai jiigiai 

(Limuzin packer). Du barai—žiemi
nis ir vasarinis. Pardaviau biznį ir 
išvažiuoju ant fanuos, todėl noriu 
greit parduot. Kreipkitės:

Jos.Gedmin,
<S5()S Vincennes Ave., Chicago, III.

Rl'J K ALINGAS siuvėjas prie vy 
riško kostumers.ko darbo. Atsišau 
kite tuojaus.
911 W. 3.3rd SI., - Chicago. III

NOHTB *!>■ 
m W. DlvUiMf

W. North A^ 
2549 Linoola Av* 
>24 4 Linco)* A f, 
8418 N. OLarh

SUO1 

Malonėkite atsivesti ii
P. N. Haitis

mūriniai 
vienas prirengtas dėlei pe- 

Tame miestelyje nėra lie- 
, Lietuvių gyvena 
i; galima padaryti 
Galima nupirkti su 

Del platesnių žinių

Tau skauda aky«, 
skaitant raidča susibėga i kruv< 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių, 

__ tau skauda akya (įkaitant 
"reikalingas akinių.

9 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 mtt 
g tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų ai 
t akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

I aOHN J. SMETANA 
f ZLRIul SpecialiwtMJ
f TEMYK1T MANO UŽRASA-
g 1801 SOUTH ASHLAND AVE.
5 Kampas 18-toa gatvės Ant Platt’s Aptiek
X VaUndoa: nuo V ryto iki y va. Nedėliomis nuo y ruto iki 12 
$ Tel. Canal 5335.

LIETUVIflKAH AKIŲ GYDYTOJAI
K«* turi skaudančia* arba ailpnaui aid*. Ml 
galvot skaudėjimą, atailankykit* PM M*JM

Dr. W. Yuszkiewicz
llt>5 Milwaukee A v*.

Valandom: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Nedėliotai* nuo 9 ryto iki 1 po pirtv

PARSIDUODA 
GI2RA PROGA PIGIAI LNSIGYTI 

N AM A
Parduodame tuojaus nepaisant 

vertes (i gerai pasilaiką mediniai na
mai perkėlimui, esanljs po N 1612— 
1614—1618—.1622 ir 1624 
sir, arti Ashland ave., taipgi 
Marshfield ave., arti 47th 
u žsi i n I e resa vę vi ršn i i n ė I a i s 
mais, malonėkite atsišaukti 

b'RANK KARAS 
4639 So. Marshfield Ave., 1- 

('hieago, III.

irioje: i’iiiiiviu
lietuviui.

Jžan&a 10 centu

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

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

Phone Drover 1018.
____________________ __ ___ ______ . --------------------------------------------------------------------------------------------------------—................-■■■

REIKALAUJAMA — prie elektra 
siuvamų mašinų operuotoji]. v\rų ir 
moterį]. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite nuo 8:30 iki 9:30 
i \tą į Singer Sewing Machine Agen
cy, 18.35 So. Halsted St., Chicago.

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

SI49 S. Morgan St., kertė 12 at.
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vilk* 

Taipgi Chronišką Lio 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

PARSIDUODA 3 augšlų mūrinis 
mumis, 5 ramios, sankrov 
menluolas beizmentas. Gi 
vis. Labai prieinamai.
3302 So. Morgan Si

VALANDOS: 9-11
2 5 yo pietų ; i

GYVENIMAS: 8341 So
Tel. Yards 1

PASKAITOS.
TMD. 22 k p. ren giu i 

kaitų Mildos svibiinėji 
<ižia visų pušku i tų 2 v;d

WESTVILLE, ILL.
LSS. 26 kuopos prukulbos 

įvyks kovo 26 d., 6:30 vuL vuku- U v’
ro, Opera House svetuinūj (ku
mpus Muin ir Stute gatvių).

Kulbės J. V. Stasiulevičius,
LSS. sekretorius. Visi esate

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų
Chicagbje ir kitur. »

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

4 tapytojų
t prie rakandų apmušimo
I siuvėjo
I skardižaus

.3 mašinistų
1 mechaniko
2 dažų dirbtuvėj
2 molderių
2 karų dirbtuvėj
'l'aipjau daugelio darbininkų ne a- 

malininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių darbi] į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

m ave. ^Kampas lo-tosj. u 
susirinkimu bus šokių repe 
ja. Visi prašomi atsilankyti 

Sekr. A. Butwell

Valandos : 1—3 po pietį? ; 7—9 vak

RFJ KALINGA sena moteris (įel 
pridabosimo 1-nų metų vaiko. Gali 
but ir ženota, be vaikų. Gera vie
ta del gero žmogaus. Atsišaukite 
greitai. K. Jamontas, “Naujienų” ()- 
l'isas, 1810 So. Halsted St., Chicago,

AN L P ANDOS geras kambary 
valgio del (Lieju arba vieno \ 
Gražioj vieloj prie* gerų žmonių, 
brangi ramia.
3215 So. Union Ave.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams lineman per Ifi me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir laboratorija, 1021
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

NORTH SIDE.
siuomi pranešu, kad yra or

ganizuojama Lietuvių Darbini
nkų Literatūros Draugija ant 
North Side. Visi draugai, ku
rie padavėte savo vardus ir ad- 

mos kuopos LSS. 
karei io kovo 10

REIKALINGAS 
lėliškų drapanų.

('has Rali
.)2.)7 So. Halsted SI.,

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted BItmC 
Tel. Drover 7179 

išryto;
6.—y vak&reu 
*. UbIob Av> 
537.

svetainėj, I 12 Bardler st. Kul
bes gabus kalbėtojas iš Grand 
Rapids, Mich, drg. P. Kilusius. 
Be to, bus dckluinacijų. Visi 
tysate kviečiami utsilankvti.

REIKALINGAS barzdaskutys. Da 
rbas pastovus. Gera mokestis. Grei 
tu laiku atsišaukti.
716 W. 120 St., NV, Pullman , III.

REIKALINGA paskola, $1700 ii 
augščiau, turiu mortgages ir obstra 
ktą, vertės $1,000. Atsišaukite tuoj 

J. Klevas, Tel. Caual 1506
1810 So. Halsted St. Chicago

MOKYKITĖS
Mechaniškos I )ent isteri jos — Š25.00 
iki 875 i savaite; čiela mokykla me
chaniškos deni isterijos Amerikoje; 
pasek m i ogiausia mokinimo sistema; 
mokinama pavieniui; iš knygų ne
mokinama; išmokinama i .3 ir 6 mė
nesius, žiūrint kaip lanko mokyklą; 
dienomis ar vakarais; lengvos sąly
gos, augščiausi paliudijimai. Setas 
dantų neturtingiems žmonėms pa
daroma pigiai. Rašykite del speei- 
alio katalogo 28: National School oi 
Mechanical Dentistry, 506 So. Wa
bash ave., Chicago, 111.

Dr. Ramser
AKIU »PKCIALHITAB

Kių auklėjimus.
Nedėlioję, buku

J. A. Chmieliuiusl

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialiai** Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

ir viaų chroniškų ligų.
Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pi*tų, T—8 va
kar®. N«d€liomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

■sdege . Be t <> \ukuru puoš 
sa eile choru ir c

C'hicagos artistų 
fliorų paminėtin

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

L Stankaitis,
821 \V. 31 St)'., Chicago, 111

3'el. Drover 1789.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

GERA PROGA
PARSIDUODA labai pigiai nami

niai rakandai 1 kambariams ir visi 
gyvenimui reikalingi daiktai iki 
paskutinio mažmožio. Kreipkitės į 

K. Jamontą.
1810 So. Halsted SI., ('hieago. III.

TURIU paaukauti $i65 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
<$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai., firankos. 

<$800 Grojantis-PLauog už pirmą pa
siūlymą; <$225 victrola ir rekordai 
— už <$50.

Vai toti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Ave. 

Chicago. III.

GRIJl'U LAIKU 
Parsiduoda jaunas arklys, vežimas 
ir pakinkiai. Kreipkitės šiuo adresu 

P. Mockus,
617 W. 18 SI, Chicago, Ill.

lįieškau draugų ir pažįstamų, kū
ma ne žinot ir pažįstat. Meldžiu 
š\ t laiška. Kiekvienam duosiu 
nga atsakymą. Aš esmi Suval- 
4iib.. Mariampolčs pav., \avara- 
ąninos, Ringovės kaimo.

Simonas Vaškevičius.
Wash i ngl on A v., Saginaw, Midi.

R EI K A LA t J A M A našlės su šeimy 
na apsigyventi Sycamore, III. ir duo 
(i valgi ir kambarį merginoms, dir 
1 > a 11 e i o m s 11 i r b 
Ii 12 merginu I

 Telephone Humboldt 1278 Q

M. SAHUD M. D. | 
Bena* Ruin* Gydyt«j«* ir Chirur***. S 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai-

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų. M 
OFISAS: 1679 Milwaukee Ave., W 

Kampas North Ave, Kambary* 894. S 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; Q 

O 1 :80 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*.

Phone: Yard* 4117

Or. O. Blumenthal

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo- 
smybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavim.'is, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MOR'l'GAGE HANKERS

5 North I,a Salle Street, Chicago.
Telephone Main 1845.

R El KALA U.K' ĮNAMIU 
vieno ul ba dviejų vaikinų. Kamba
rys š\iesus, garu šildomas, elektra, 
maudynė, ir nebrangiai (be valgio) 
Labai tinkama vieta laisvu pažvalgų 
žmonėms. Reikalaujanti tokio kam
bario kreipkitės šiuo adresu:

R EI K A LA UJ AM A vy ro į Armour 
rcstorai'iją. Stock Varduose. I3rd si 
ant penkto augšlo. >^1 1.50 ir valgi: 
penkios ir pusė dienos darbas j sa 
vaite. Kreipkilės į managerį

PER LICITACIJA 
PARSIDUODA bučernės ir groser- 
nčs visi fixtures, l'ornieiai lik du 
įlietu vartoti. Pirmi mortgičiai. Sy
kiu parsiduoda ir gy venami l'ornieiai 
del keturių ruimų. Kam reikalinga 
malonėkite atsilankyti subaloj, 2-rą 
vai. po įlieti], kovo 17 d.

E. Juodis
928 W'. 33rd SI, Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie leng 
vo narni] darbo. Gera šeimyna ii 
vos tik Irįs ypatus.

Mrs Schwartz
3019 Jackson Blvd, t-as augšlas 

Tel. Kedzie 1197.

Pajieškau Vladislavo Alkačiaus ir 
Kazimiero ir Jurgio Gribų. Turiu 
svarbų reikalą. Jie palįs ar kas ki
tas malonėkite pranešti man; pir- 
miaus gyveno Rrooklyn, N. 5. taip
gi pajieškau draugi] ir draugių: jie 
Dalis ar kas kitas atsišaukite, Imsiu

PASIR A ND A V( )J A geras, šviesus 
kambarys. Gerai apšildomas, elek
tros šviesa, maudy nė. geri rakandai. 
Atsišaukite:
I I III N. Wood St

Extra visuotinas Naujienų 
®Uves dalininkų susirinkimas 
^yks NEDĖLIOK kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal- 
ertedst. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to. Susirinkiman bus įleidžia
mi tik pilni Naujienų Bendro
ves dalininkai. Todėl kiekvie
nas narys būtinai privak 
Lti laiku, ir pasiimti 
certifika tų regis t raci j a i.

Dienos tvarka bus paskelbt 
ant vietos.

P. čereška,

I ’a į ieškinį savo pusbrolio Kazimie
ro Pelcckio, Kaimo gub.. Raseinių 
paw, Retvgalos parapijos ir miesto. 
Taipgi pajieškau savo giminių ir pa- 
žistamu. Kas ji žinot arba jis pats 
malones atsišaukti šiuo adresu:

Pranas Dapkus,
Ro\ 81).>, Souili Eork, Pa.

8ANKESS

Nedelioj, kovo 18 d 
^kis-ino 9-ta kuopa 
Jkų pasilinksmini nu 
Weldazio svcttiinėjc 
223rd PI.). Bus wiidiiit

PARDAVŪJĘ DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vy ri] parda 

viiičli lotų lietuviams. Vartojama au 
lomobi I iai. I li ra propozicija 
singieii's žmonėms ir ateitis 
darbiu inkui. Paty rimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbti 
j savaite. Atsišaukite:

Wm. D. Murdock and Co. 
La Salle Street, nuo 3:30 p( 
iki 5:30 vai. vak. Klauskite

PASIRANDAVOJA du kambarį 
did dvieju vaikinu arba merginu. G 
rai apšildomi ir gera šviesa. Ga 
ma gauti valgį. Atsišaukite:
1825 So. t nion Ave,. Chicag

j, tabako, ice cream
11 , prieš pat mokyklą, 

išdirbtas. Priežastis pardavi- 
savininkas perka namą.

A. Lawrence,
Chicago. I1L 1811 įįg,. Union;,Ave., ęiiicago, III

REIKALINGA moteris arba nejau
na mergina, prižiūrėt vaikui. Rei
kalingas pali udijimas. Atsišaukite 
tuojaus. J. Peehukas.
1222 N Kedzie ave, Chicago. REIKALAUJI

Jeigu kenti galvos skaudčjimg
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aklg
Jeigu
Jeigu 
Jeigu
Jeigu
Jeigu

lų. HnsKiutos bus apie sv;ir 
dbius ir kiekvienam žinotinus du 
klykus. Atsibus šiose dienose:

Nedėliojo, kovo 18 d. Dr. A 
JL. Graičiunas skaitys temoje 
■^Amatai sveikatos

Nedėliojo, kovo !
nikaitis skaitys (ei

ĮOIIKTAMSf*
I Spidsllstas Iš v




