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Viso Anglija pa
dievaičiui $182960,000,000

ĮVEDA cenzūrą.
WASH 1NGTONAS, kovo 

16. — Ateina žinių, kad pra
mones departamentas uždė
jęs tvirtą cenzūrą* ant žinių, 
liečiančių laivyno reikalujs, 
k. a. naujų laivų statymą ir

kas vadovas ir 
parapijos 
į aš nu ė 
radęs ten

ale sam 
bus prispirti prie 
Kadangi mašinistų,

ir Kituose 
miestui)

i na i’ neto

— geležinkeliams, bankams, 
krautuvėms ir tt. — tęsti 
pertraktą darbą.

Sakoma, revoliucijonieriai 
beto išsprogdinę geležinke 
lio tiltą ant Nevos upės.

Kitos žinios sako, kad to
kių dalykų dedasi ne viena
me tik Petrograde. Tokių

Apveizdos I)ievo bažnyčios 
klebonas atsisako paremti 
streikuojančius janitorius 
ir persergėt savo parapi
jomis, kad neitų streik- 
laužiautų.Revoliucijoneriai užvaldė 

Petrogradą.

KANADOS KVIEČIAI
ANGLIJAI,

0TAWA, kovo 16. — Ka
nados žemdirbystės taryba 
nutarė parduoti Anglijos 
valdžiai visą kviečių derlių,

LONDONAS, kovo 16. — 
Paskutinis pranešimas iš 
Londono sako, kad anaglai 
uždavė dar viena smūgi vo- <_.y C- 
kiečiams tarpe Peronne ir 
Bapaume. Čia anglų pulkai 
užgriebė vokiečių tranšėjas 
dviejų ir pusės mylios fron

ds ir šiandie 
parapi jonams

VANDERVELDES KASI 
TRAUKIMAS.

maišymas — žinoma, veikia
usia nelcmiąs nieko gero da
rbininkams.

Geležinkelių baronai ma
no operuoti geležinkelius 
streiklaužiais. Be to jie ren
giasi prašyti valstijų ir fede
rates valdžios pagelbos — su
teikti užtektinai kariuome
nės ir šiaip specialių mušei-

Vadinasi, kova prasidėjo, 
kuo ji pasibaigs — dar pa
matysime.

tos žinios betgi sako, kad esą nužudyta net visi buvusio
jo ministerių kabineto nariai.

Revoliucijonieriai atidarę visus kalėjimus ir paliuo* 
savę juose įstumtus politiškus prasižengėlius. Beto su
deginta slapiosios policijos ir keli kiti valdžios budinkai.

Senoji Rusijos valdžia bandžiusi pasiųst iš Finlandi- 
jos kariuomenes numalšinimui sukilėlių. Kariuomene 
pasipriešinus ir nevykusi. — Beto Kronštadto tvirtoves 
įgula irgi sukilusi prieš senąją valdžią, žodžiu, valdžiai 
nebuvo kito išėjimo, kaip pasiduoti.

Nežiūrint to, karė su Vokietija nebusianti pertrau
kta. Busią tik reorganizuota kariuomenė bei jos vadų 
sąstatas. . _ . .. . . . >t,, 7

Tokš visame trumpume vėlesniųjų pranešimų turinys. 
Kas valandą galima laukti naujų, dar svarbesnių žinių

Chicagos Darbo Federacija 
šaukia unijų valdybų kon
ferenciją, kad padėjus 
streikuojantiems janito 
riams.

Už PRIVERSTINĄ KA 
REIVIAVIMĄ. 

Kansas universitatėj įves

Revoliuci jonieriai 
Petrogradą; ar 
ro ministerius 

slėpė sukilimus.

kinta.
Laikinė revoliucijonierių 

valdžia beto išleido atsišau
kimą į gyventojus ir karino 
menę, kviečiant juos remt ją, 
kad įsteigus tokią valdžią, 
kuri tarnautų plačiųjų minių 
reikalams ir tt.

Šiandie caro sostinė ran
dasi pilnoj revoliucionierių 
kontrolėj. Išrinkta visi rei
kalingi valdininkai ir prane

kiau skaityties nei su j an i to
riais. Taigi dabar lieka tik 
laukti rytojaus konferenci
jos, kuri turės būti paskuti
niu smugiu budinkų mana- 
džeriams, o pergalė strei
kuojantiems janitoriams.

Darbininkės, kurios norė
tų dirbti budinkuose po strei 
ko, tegul dabar ateina ir į- 
stoja unijos. Tatai reikalin
ga, kad mes turėtume užte
ktinai darbininkių, kurios 
po streiko galėtų užpildyti 
streiklaužių vietas. Ateiti 
reikia 230 N. Clark gat. (ant 
trečių lubų) — 3 vai. po pie-

NEW YORK, kovo 16. — 
Teismas paliuosavo tūlą Pa
trick Hughesą, 78 metų senį, 
prašant jo tėvui, kuris turi 
99 metus. Tėvas tvirtina, 
kad jo sūnelis esą dar netu
rįs užtektinai patyrimo šia
me margame sviete. A-ha...

Kainuos 139 mik dolerių.

WASHINGTONAS, kovo 
16. — Valdžia nutarė užsa
kyti dar 10 naujų karės laivu
— 4 sunkiuosius kruzerius 
ir 6 skraiduolius. Kruizerių 
kaina busianti apie $19,AOO,- 
000 kiekvienas, skraiduolių
— virš $6,000,000 kiekvienas.

SUDRASKĖ Į ŠMOTELIUS 
WASHINGTON, Del, ko

vo 16. — Kilus ekspliozijai 
viename Du Pont parako di
rbtuvės skyriuj,darbininkas 
Albert Vannata sudraskyta 
į smulkius gabalėlius..

šiol apie tai nieko- 
negirdėt... Kode! 

taip? Nejaugi musų klebo
nui artimesni budinkų savi
ninkai, negu jo paties para- 
pijonįs, kurie kovoja už di
desnį kąsnį duonos?

Nenorėčiau tam tikėti. 
Bet jeigu ištiesų taip butų, 
tai labai gailėčiausi esąs tos 
parapijos nariu.

Lietuvis Streikininkas.

Flamandų laikraščiai pra
neša, kad socialistas minis- 
teris Vandervelde pasitrau
kęs iš ministerijos. Buvo 
kalbama, kad jis pasitrau
kiąs dėlto, kad del kai-kurių 
padavadijimų, paliečiančių 
amunicijos dirbtuvių darbi
ninkus, tarp jo ir kitų minis
terijos narių buvę nesutiki
mų ; ištikrųjų gi jis privers
tas pasitraukti dėlto, kad vi
sai apkurtęs.

Vandervelde buvo žino
mas kaipo geriausias Belgi
jos oratorius, betgi dabar jis 
kalbėti viešai nebegalės. Jis 
manąs dabar veikti tik kaipo 
laikraštininkas.

voliucijonieriai paėmė viršų ir nuvertė senąją Rusijos 
valdžią. Mūšiai prasidėję nedėlioję, kovo 11d. Revoliu- 
cijonierių pusėn perėjo didžiuma Petrogrado kariuome
nės, kurios ten priskaitoma virš 30,000.

Laikinės Rusijos valdžios pareigos dabartės pateko 
Valstybės Durnos rankosna.

Tos pačios žinios sako, kad Rusijos caras Mikė H 
pabėgęs. Jis buk bėgąs j Odessą. Jo vieton paskiriama 
didysis kunigaikštis Michail Aleksandrovič, paties caro 
brolis.

Mūšiuose revoliucijonierių su valdžios kariuomene, 
sakoma, užmušta 500 žmonių. Užmušta ir vidurinių rei
kalų ministeris M. Protopopov. .Buvusia ministerių ka-Prisipažino kaltu “nepride

ramam pasielgime”; turė
jo užsimokėti $25 pabau
dos ir atsisveikint su savo 
stono broliais.

te, Balti tmore and Ohio ir 
C hieagos j a rd ų. Nedėl ioje 
bus iššaukta Northwestern, 
Southern, Norfolk and Wes- 
lorn, Virginian ir Chesapea
ke and Ohio ir tt.

Taigi, streikas įvyksta. 
Vieninteliai, kas įstengtų pa
šalinti jį, kaip sako praneši- 

tai umus valdžios įsi-

Kaip jr buvo, galima lauKti— 
Rusijoje kilo revoliucija, ži
nios iš Berlino ir Stockhol- 
mo skelbia apie dalykų stovį 
carosostapilyj Petrograde ir 
kituose Rusijos miestuose. 
Petrogradas jau rcvoliucijo 
nierių rankose. Jame dabar 
tvarką daro tam tikras vai 
stybės Durnos komitetas su

Prasidėjus nėra m ūmams 
valdžia nutarė paleisti Valst.

Kilus sumišimams valdžia 
nutarė paleisti Valstybės 
Tarybą ir Durną, ši betgi 
nepaklausė valdžios -saky
mo ir kovo 11 d. nutarė tęsti 
posėdžius. Tuoj tapo išrink 
ta pildomasis komitetas, ku
riam pavesta pildyti laikines 
revoliucijonierių valdžios pa 
reigos.

Prie sukilėlių prisidėjo 
virš 30,000 kareivių. Durnos 
įsakymu piklomasai komite
tas areštavo caro ministe- 
rius ir pasodino jtros kalėji
mam Durna išleido į gyven 
tojus pranešimą, jogei mini-
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MINISTERIŲ KABINETO 
KRIZIS AUSTRIJOJE.

AMSTERDAM, kovo 15. — 
Ateina žinių, kad Austrijos mi 
nisterių kabineto krizis artinasi 

na, kad dabartinis kabi 
, su Clam Martinio pryša 
turės pulti. Jo vieton bu 

šią pakviesta dabartinis Austrė 
jos užrubežinių reikalų minis 
toris grafas Czernin.

LAWRENCE, Kan., kovo 15 
dieną. — Viename Kansas u 
niversitales d i r e k tori ų po 
sedyj įnešta sumanymas įves 
“militario mankštinimosi” tek 
ei jas. Išrinkta specials komis! 
ja, kuri lures sutvarkyti - k 
klausimą ir inteikt universita 
i ės valdžiai.

Vadinasi, apšvietus įstaigų, 
Ims įvesta Lazerinių skyrius 
Irgi progresas!

!°N ~OF AMtjg

Londonas, kovo 16. — Paskutines žinios iš Londono 
praneša, kad revoliucija Rusijoje pergalėjo. Po trijų die-

AdreM:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILJUINOIS

TELEPHONE CANAL 1506

LONDONAS, kovo 16. — 
Vokiečių pulkai vis dar te
besitraukia prieš anglus ties 
Bapaume. Anglų veržimosi 
sako, nesulaiko nei smarkus 
lietus, kas apsunkina veiki
mą. Karės kritikai šitą vo
kiečių traukimąsi skaito na
uju Hindenburgo triksu, no
rinčiu įvilioti anglus j spą
stus, kaip anuomet rusus 
Prūsijoje.

LONDONASf kovo 16. - 
Anglijos iždo ministeris Bo 
nar Law pareikalavo parla 
mento paskirti įlar $320,000 
000 prie tos su 
paskirta kiekjfHiJrmiau valst. 
reikalų vedimui. 
sako, kad tatąl< padaryti jį 
privertė pirmiaUnepermaty- 
ti reikalai. TOo budu viso 
šiems metams butų paskirta 
$.10,050,000,OOOį . Arba nuo 
pradžios dabartinės kares 
Anglijos karesgslaidos siek
tų $18, 960,000^00.

Štai kur mėtoma žmonių

Janitorių ir langų plovėjų 
streikas, kaip rodo paskuti
niai atsitikimai, turės pasi
baigti darbininkų laimėji
mu. Begėdiškas budinkų a- 
soci'acijos prezidento pasiel
gimas su streikininkais ir 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidento reikalavimu ga
lų gale išvedė iš kantrybės ir 
nestreikuojančius darbinin
kus. Kadangi budinkų aso
ciacijos prezidentas vis dar 
nesiteikia atsakyti, ar sam
dytojai mano išpildyt darbi
ninkų reikalavimus, tai ja
nitoriams į pagelbą ateis ki
ti tų budinkų darbininkai, 
priklausantįs Chicagos Dar
bo Federacijai, k .a. pečku- 
riai, dailydės, išvežiotojai ir 
kiti. Subatoje įvyks tų dar
bininkų unijų valdybų kon
ferencija. Joje dalyvaus ir 
janitorių unijos valdyba. Te
nai bus galutinai nutarta, 
kada ir kokiu budu paremt 
streikuojančius janitorius. 
Nėra abejonės, kad tų juni- 
jų valdybos nutars paskelbt 
streiką, jei samdytojai neiš- 
pildys janitorių ir langų plo
vėjų reikalavimų. •

Vadinasi, galų 
dytojai 
sienos, 
dailydžių, pečkurių ir išve 
žiotojų upijos yra tvirtai su 
organizuotos, tai isu jomis imant nuo $1.50 iki $1.90 už 
samdytojams bus daug sun- bušelį.

THE LITHUANIAN D/MLY NEWS
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siryzę nuversti ją.
Valdžia iš savo pusės slo

pino žmonių pasipriešinimą. 
Beto ji stengėsi kaip galint 
neišleisti tų žinių į pasaulį, 
slėpusi jas. Pasiekusios šią 
šalį žiruos atėjo ne per Ang
liją, bet kitais keliais, 
kad tuo budu išvengus An
glijos cenzūros.

Visi žino, kad Chicagos 
budinkų janitoriai jau šešta 
savaitė kaip kovoja prieš 
samdytojus, reikalaudam i 
algų padidinimo ir pripaži
nimo unijos. Toje kovoje 
dalyvauja daugelis ir lietu
vių darbininkų. Jų reikala
vimai yra teisingi. Kas ma
to ir supranta sunkų darbi 
ninku padėjimą, tas negalės 
tatai nepripažinti.

To betgi nenori matyti 
dargi pirmiausias ir arti
miausias mums žmogus — 
musu dvasi 
Apveizdos Dievo 
klebonas. — Sj 
jau į kleboniją i: 
klebono pagelbininką paj^Aa- 
šiau, kad jie teiktųsi perser
gėti <iš sakyklos tuos lietu
vius darbininkus parapijo
mis, kur eina streiklaužiaut. 
Man duota pažadėjimas, jo
gei jie tatai išpi'ldysią. Te- 
čiaus ik 
o-nieko

CHICAGO, kovo 16. - 
. Vakar teisėjas Mahoney nu 
. baudė Wesley bažnyčios kle 

boną Horne r G. Warren. K u 
nigėlis turėjo užsimokėti 2f 
dolerius pabaudos už 
prideramą pasielgimą’1

| wjewieto
Istorija susidėjo taip. Ko

vo 5 d. policija areštavo tė
velį su viena panele netoli 
Art instituto ir apkaltino 
jį neprideramam pasielgime. 
Kunigėlis iki šiol spyrėsi ir 
bažijosi esąs nekaltu. Vakar 
tečiaus jis prisipažino per 
savo advokatą jam primeta
moje 
dėjo jam “pakutą 
pabaudos.

Tuo pačiu laiku kunigėlis 
buvo priverstas atsisveikin
ti ir su savo “stono broliais”, 
t. y. netekt parapijos ir tei
sių bešeimynininkauti kada 
nors joje.

Tai vis tos panelės! Jeigu 
ne jos, kūną 
sakytų savo

Sulaikė ĮR>lIaBdij<>s laivus

WASHINGTONAS, kovo 
15.—Hollandijos valdžia pa
siuntė Anglijai protestą dė
lei sulaikymo jos laivų su 
maistu ir kitokiomis reikme
nimis Anglijos prieplaukose.

NEW YORKAS, kovo 16. 
— Po ilgų tąsymų ir dorėj i 
mosi geležinkelių darbinin
kų streikas įvyksta. — Nuo 
pereitų metų rugsėjo mėne
sio geležinkelių darbininkai 
i a u kė. V aka rykštėj e kon f e - 
rencijoje jie įsitikino, kad be 
kovos nebus pergalės. Gele
žinkelių baronai atsisakė iš
pildyti jų reikalavimus, va
dinasi keturių geležinkelių 
darbininkų brolijų vadų kon 
ferencija su samdytojų ats
tovais nedavė lauktų pasek
mių. Taigi jie pasiryžo 
stverties kovos. Ta kova 
bus pradėta ryto.

Streikas prasidės 6 valan 
dą vakaro subatoje. Pir
miausia išeis prekinių linijų 
darbininkai, paskui juos 
seks pasažierinių linijų dar 
bin inkai. Pirmiausia strei
kas palies šių linijų darbinin
kus. New York Central,

ginklavimą, tam tikslui Suv. 
Valstijos išleis šimtą trisde
šimts devynis milionus dole
riu.c

Tai kur mėtoma žmonių 
pinigai-

Iiilose Rusijos
z mones galut
k cmtrvbės. 1 c
la ūksią nieki
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Vyrai

$15, $18, $20, $25

APTIEKA
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JONIKAITIS

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

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

NAUJIENOS
tio»

1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
SKAITYKITE IR PLATINKIME “NAUJIENAS

IMNMM

Specialistas moteriškų 
vyrišku Ir valkų ligų

RUSSIAN
TURKISH

Greitai, 
Visiškai 
Tikrai.

DEL KUM. EŽERSKIO ‘NE
KALČIAUSIO UŽSIMIRŠIMO

Or. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJ AS irCHIRBRSAS

FRANAS TVERIJONAS
3402 Auburn Ave.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, nėr-

Skaitytojų 
Balsai.

L.. ^LITERATIŠKOS orai 
GUOS ATSIŠAUKIMAS.

vyrus
Seniams, 

valdžia

D R. O ILL
422 SO. STATE STREET 

PRIEŠ SIEGEL COOPER & CO

PRISIRENGIMAS yra didelis dalykas 
musų vertelgysteje; ir kuomet jauni 

vyrai pradeda ateiti apsižiūrėti drabužių, 
kuriuos jie nešios, jie pamatys, ką ištik- 
rųjų reiškia prisirengimas.

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

Kolonijos žeinlapj. Adresuok taip 
ANTON KIEDIS and CO., 

Peoples State Bank Bldg., 
Scottville, Michigan.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ricDhon- Vardu iOl>

gui yru svarbu, ji 
negali, arba bent 
per pusę metų. ( 
HŽuomirša, juk pi 
dalyką, kuris jam 
atsimintų).

Gerai dar, kad a 
skaitąs sekė ir ten 
gu nebūtų tėmijęs.

laumėms 
'ik karei-

K o m i tetas:
1*. Luomons,

N. B. Bartašienė

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias 
Aprėdalų ir čeverykų Namas.

veikalų. Kartu 
liausią padėka 
veins

Namas Hart Schaffnerio and Marx 
Puikių Drapanų.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elcktriika Di»rnoii» k Gydymo 
Speciaii&ka ■ medicina nuo 

uinuodijimo kraujo
Vandenota Medega Slapiom Ligom

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

I
 TELEPHONE YARDS 2721 Jj

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS J

3337 So. Morgan St\, Chicago oKertė 88-čio PI. ir Iforicnn St. 4r

Nauj|Pinch-back modeliai, naujos puo
šimos stailės, nauji modeliai plačių siu
tų; jus pamėgsite naujas materijas, ku
rias parodome ir petrenas stailiškų audi
mų. Ateikite “nors pažiūrėti”, mums bus 
malonu jus matyti.

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

mažų ir didelių—su budinkais, 
ariamais laukais ir nedrbta 

Parduodam farmas, gyvulius, 
uit le

ngvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus 
bankoj, nepirk mieste namo; mies
to gyventojams artinas didelis pavo
jus—sumišimas, bedarbė ir badas.

nubaudė mie- 
1,000,000 rub 
kad gyvento- 
iš bado. Mie
lių, kuriuose 

lietuviai yra raginami stoti i vo
kiečių armiją.

E. C. Phillule.
P. O. Brisbane Q-ld, 

\ustralia.
Prisiųstosios iškarpos turiny

ė pri verstiną 
Gyventojai y- 

verėianu kasti tranšėjas.

I Iowa State Savings Bank |

kieno pusę pa- 
Kur Kristaus 
Jie dingo sy- 
K ris taus į po

niuką rankon

prieš tokį vokiečių * elgimesi 
Vokiečių valdžia 
slą už tą mitingą 
lių, nežiūrint to, 
jai tiesiog miršta

Dr. MLStupnick*
Worx*» Cklcag*.

valaNDUJ) atw • HLk li ti- 
vto n no S iki S vakar*

Of tona ir Gyv«Mima«»

1600 8. Halsted SU k a m p Iff at
OliniM atdaras Iki lt ryte. 1—* 
po piet ir vakarai*

Telephone Drover 074

Turiu už garbę pranešti savo 
čiams, norintiems pirkti Jotus, kad p 
gu pirksit kur kitur lotą, pamatykit mane. 
Aš jums paaiškinsiu kuoplačiausiai, kaip ir 
kur ir už kiek galima nupirkti lotus, kad 
nereiktų vėliau gailėties.

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

Yra proga kiekvienam uždirbti gerus

pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi- 
papažinti su šituo bizniu ir esu pasirengęs 
kuoteisingiaušiai patarnauti savo tautie
čiams.

Turim didžiausius plotus žemės, gra
žiausios vietos Chicagoj. Mes galim par
duot.lotus daug pigiau ir ant daug geresnių 
išlygų, negu kita kokia kompanija, nes mes 
turime kelias dešimtis lotų. Todėl patariu 
savo tautiečiams negaišinti nei valandėlės 
brangaus laiko, nes neilgai bus tai]) žemos 
kainos, — greitu laiku prisieis už tuos pa
čius lotus mokėti dvigubai. Taigi negaišin
kite laiko, bet šiandie kreipkitės i mane, o 
aš jus nuvešiu ir parodysiu, kur tikrai yra 
auksinė proga padaryti pinigą.

O ButaUmu receptu* an didžianala atyda. 
U Bežiūrint, ar tie receptai Lietuve* ar 
M Amerikon daktarą. Tai vienatini lie- 
<5 tnviika aptieks Bostone ir Masaachu- 
M setts valstijoj. Gyduolių ralit »nut ko
ri kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
al lit reikalaut per laižkus, o ai priaig- 
M siu per expreag.

g K. SidlaosRisi 
S AptiekoriuH Ir navininką* 
0 SOUTH BOSTON, MASS.

joj: kol darbai eina, tol fanuos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tadir fanuos pa
brangs. Pirk laviną šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
Fanneriams nereiks eit į karę. Juo 
maistas brangsta, tuo fanneriams ge 
riau pralobt. Naudokis laime, kol ne
vėlu. Rašyk tuoj, įdėk už 4c stamua

Vokiečių priespauda.
PHTKOGBADAS, sausio 
Vokiečiai 

darbu Lietm

(icrbiamas Tamsta:
Keli menesiai atgal valdžia iš 

leido įsakymą, sulig kurio, kiek 
vienas pavienis vyras turi eit 
vienam menesiui mokytis kare:

!
 Kapitalas ..................... $100,000 «

Neišdalintas Pelnas . . $20,000 g
Po Valstijos Priežiūra |

Narė Sioux City Clearing g 
House (Bankinio Susinėsimo g 

(staiga) §

S. E. Cor. Fourth and Jackson g 
SIOUX CITY, IA. X

TO DAR NEBUVO
tautie- 

irm, ne-

nei lo.
Laimingas esi, kad neatvažia

vai i šia šąli. Patark ir kitiems k. € €
nevažiuoti.

Kas girdėties apie tėvynę? 
Aš siunčiu iš vieno laikraščio iš-

PA J IEŠKOJIMAS.
liūtinis Petras Skarbalis, pa 

einantis iš Papušinių sodžiaus 
Raseinių pavieto, įieško 
švogerio Mateušo Soročko 
ris gyveno Washingtone.

Pio t r Skarbalis, Kriegsg 
genen Lager I, Altdamon, Deul 
scbland.

Fanuos Farmos
Pirk farmą didžiausioje Amerikos 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinoni su 380 lietuvių 
farmerių, turinčių pirmeiviškas Ūki
škas Draugystes, parapiją ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randasi geriausioj 
ir lietuviams apsigyventi tinkamiau
sioj vietoj Amerikoj. Musų mieste— 
Scottville, Mich.—geriausi farmeriš- 
ki turgus sūriais, sviestu ir tt. Produ 
klų kenavimo fabrikai, javams malti 
malimai ir visos vigados. Laukai ly
gus, yra daug upelių, ežerų, gelžke- 
lių, mokyklų ir zvyravotų kelių. Vau 
duo tyras, oras sveikas; žemė su mo
liu, su juodžemiu ir molis su juodže
miu maišyta,—-derlingiausios rųšics, 
tinkama visokiems javams, daržo
vėms, sodams, pievoms ir ganyklom. 
Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, ma
tydami, kad lietuviai ją užvaldys, 
pradėjo kraustyties kitur. Mes to tik 
ir laukėm, kad jie paliktų savo pui
kias ukes mums, kurias galėsime ap
gyvendinti lietuviais. Mes iš anglų 
suėmėni keletą šimtų geriausių far- 
mų 
sodais 
žeme.
ūkės mašinas. Viską duodame

lekluališkii judėjimu, kuris pil 
niausiai apsireiškia knygose 
šiuo tarpu tas troškulys nėra pa 
tenkinamas, nes nėra musu knvV v
gvnūlvj tinkamu raštu. Jau c. t-

pastaruoju laiku ta 
ar ketinama išleist

Užtai ir mums lietiniams jau 
laikas suprasti, prie ko veda 
dvasiškijos politika. Jie nori 
užslopinti musų protavimą ir 
padaryti iš musų vergus, su ku
riais butų galima apsieiti tai]), 
kaii) jiems patinka.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

B ACH BROS
115-ta gatvė ir Michigan Avenue

seljitmo nukentėjusiu nuo karės 
lietuvių. Ir kuomet tie pinigai 
buvo atimti iš kun. Ežerskio pir 
advokatą, ir sugrąžinti aukaulo- 
iui atUal, ir kada tas atsilikimas

ma
ne tas arkivyskupas duodamas 
palaiminimą kareiviams? Nie
ko. Kas jam galvoje - bile jis 
tik laimina. Ir kokiam tikslui 
jis laimina tuos kareivius' 
pagelbėtų ik'laimingiems 
nems, kad palengvinti! j

Valandos: L—3 po pietų; 7—9 vak

Didelis Aprėdalų 
Parodymas

> YpSWrgos kaklaV&iščiy petrenoš vos 
tiktai gautos; turtinga spalva ir augštos 
rųšies šilkai; puikios vertės po 50c ir $1.

Skrybėlės, kalnieriai, pančiakos — vis
kas ko jus pageidaujate.

Kią gyvenimo naštą : \ įsai ne 
.lis laimina juos žudymui žmo 
nių, tokių pat nelaimingų ir ne 
kaltu, kaip jie patįs. .Jis palai 
mino juos tam tikslui, kad pa 
starieji neštų žmonėms badą ii 
vargu.

*‘Nekalei ausis užmiršimas"
tokį kunigo pasielgimą neištei- 
sina. Jei jam (kunigui) butu 
Tupėjęs pasiuntimas tos aukos 
ten, kur aukautojas paskyrė, lai 
jis tuojaus tai butų padaręs 
pasiuntęs ir ne dėjęs Į krepšį, 
kad) jie ten užmigtų ir pasilik t ų 
“nckalčiausia i užmirštais"...

Šitokis kunigo pasielgimas, o 
juo labinus mėginimas tą pasi- 
dghną taip kvailai pateisinti-ap- 
ginti, turi kiekvieną gi rą žmogų 
kataliką labai papiktinti, nes jis 
žemina katalikus. B. A. I).

kūjų juodašimčių 
bažnytinėse žiniost 
tokį paskelbimą :

Katalikiškasis W'eslministerio 
(I.ondono miesto dalies) arki
vyskupas kardinolas Bourne at
lankė kai-kuriuos kariškus kil

nioms suteikė palai
minimą.

Ar neprakiliiios bažnytines ži 
nios! Gal ne vienam vyčiui* su 
judino širdį loki žinia. Kur tau 
pats arkivvskupas laimina ka

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

susilpnėjo. Aoroms-nenoroms 
prisiėjo biznį uždaryti. Valdžia 
uždėjo nepaprastai didelius mo
kesčius ant visokių vertelgų ir 
fabrikų. Tas privedė prie lo, 
kad darbai beveik visai sustojo.

Valdžia atidengė keletą valgo
mųjų daiktų krautuvių, bid už 
viską imama, kai už kviečius, c

Fabrikai visai užsidarė. Dar- 
mti. Tuo keliu

kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmint}, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, jirakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
at^gus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišihti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
ei ai i slą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

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

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

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

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

rvivius.
Tc'čiau, kitokiomis akimis pa 

ž\-el,os į lai susipratęs (kirbiniu 
kas. .Jis pasipiktins, jei nedau 
ginu, lokiu pasielgimu

mokslo dėsniai’.'
kiu su Kristum
diniai visuomet
ėjo su valdžia. Daugiau: jie pa 
tįs i'iigė žmones. Jiems varg 
dieniu darbininku reikalai ticl c v
jau terūpi, kiek pernykštis snie 
gas.

muštro. FTisicųo ir man 
gauti tų pyragų. Valdžia 
sitenkino tuo. Sumanė 
pri verstina kareiviavimą 
čia u. žmones balsavo prie 
dimą priverstino kareiviavimo. 
Tokiu budu likom.e ir mes pa- 
liuosuoti. Betgi sugrįžęs namo 
nieko gero neberadau. Biznis

Aš noriu vy
rų, kurie bu
vo gydyti be 
pasekmių — 

vyrų, k uric 
reikalauja gy
dymo ir nesi
rūpino gydy- 
ties ateidami pas mane. Atmin
kite, nereikia mokėti nė dolerio 
iki aš parodysiu pasekmes ir ku
rių bile vienas iš musų pageidau
ja. Aš gydžiau Užnuodijimą krau
jo, Privatiškas ligas, Silpnus vy
rus, Stricturą, Vaigcocele, per 29 
metų.

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

Pasitarimas dykai.
—ATEIKIT ŠIANDIEN—

musų Literatiškoji Draugija, 
kaipo moksleivių draugija, nėra 
ant tiek turtinga, kad galėtu 
Inos veikalus įsigyti.

Todėl šiuomi ir atsikreipianie 
es su viršminčlu pra- 
aip visados jos malo

nia akla žiurėjo į moksleivius, 
taip-pat tikimės ir šiuo kariu ne
atsisakys jiems patarnauti 
kiekvieną prisiųstą 
(‘same iškalno dek

Jausdami stoką knygų pasta
raisiais dvejais trejais metais iš
leistų, mes nutarėm viešai atsi
kreipti į visas knygų išleisiuves 
sa prašymu pasiuntinėti į mu
sę knygynėlį po egzempliorių 

spausdinam ų 
išreiškiame gi- 
toms išleistu- 

kurios neužmiršta moks- 
ir siunčia ji(‘ins savo laik

raščius. Iš pastarųjų mes dasi- 
žmom<‘ ir akyviai temijame, 
kokiomis srovėmis plaukia ir 
■SfTUVCiia lietuvių gyvenimas.

Bet mes karštai trokštame 
sekti ir naudoties lietuviu inte-

valdzia priverto jaunus 
sloli į kariuomenę, 
moterims ir vaikams 
duoda pašelpos. Gi 
vyrams niekur nieko: 
vijon arba stipk badu

Žinoma, iš dvi(Mjų blogumų 
pasirenkama mažiausis. baigi 
ir aš priverstas buvau sloli ka- 
reivijon. Bet aš įstojau su ta 
išlyga, kad pasilikčiau Australi
joj. Vadinasi, manęs nesiūs j 
Anglijos armiją kariauti su vo
kiečiais. Algos moka 6 šilingus 
į dieną; priegtam gauname val
gi ir drabužius. Gvventi nei šio

iscmose. Kad 
įsielgė negražiai 

nepasiusdamas tų pinigų ten, 
kur buvo nurodyta ( Tanios 
Fondan), tad kas atsitiko? I - 
gi “Draugas" ir visa jo skaityto
jų litanija šoko kun. Ežerskį 
teisinti, kad tas pasielgimas, 
buvęs tik “nekalčiausis užmir- 
šiTUifs" ir ėmė plūsti a 
rašeius, kurie ta žinia C l
skelbė, o ta žmogų 
(buvusį geriausi kai: 
dinti “bedieviu
'guinJ Ir ką jus manote, ar m 
puikus apgynimas ir pateisini
mas to kunigo ?.. Labai puikus1

Įsidėti tokią auką ($50) į ki
šenių ir užmiršti ją ten — ką 
tai reiškia? Tai reiškia, kad 
tani kunigui nesvarbu buvo tos 
aukos pasiuntimas ten, kur au
kautojas paskyrė, nes kas žino

to užmiršti 
neatsiminti 

didžia usis 
toki laika



augusios" Laigė ra i.
jankius cukraus trusto (larbinin-

ta.

pa nia tvino;

kai prietaringu tamsių4 kaimie-

romia

SPRINGFIELD, ILI

Duokitemusu ta sunkia kova.
C C t- <

mums piniginės pa h

Mes paskelbsim . laikraščiuose

dainavo damas, šoko ir žaidė, o 
kiti linksminosi prie baltakės ir 

kortų. Mat jie del širdies nu

raminimo atsinešė po pusę ga

liono, rve whiskv, na ir tuštino.

S

■«i
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m riau

k kuisėsi.
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arses n e

. uozas

sutau-

Žinoma.
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ne-

susiviemjmio į
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y

link prakalbos temos 
neminėsiu

knis nesmagumus 

i inkimui.

dus-inšiurimis,’ ir pasiuntė jous

sū

*

M

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
W A L E NT Y SZ YMA N S K1 

pirklys

Pėtnyčia, Kovo 16, 1917.
imtu r«r iwim

Musu korespc

S m u I k i ų 
riso $1.89.

Darginavičiuš.

Didžiausia 
prėdalų ir

ptown A

4 rtarfl d

U>, 'z.

Kampas Milwaukee and Ashland Avės

baigoje, kada sąžinė pradeda 
kankinti už papildytus krimina-

mus.

tikra “boba-ragana.

Antano

man Kariškoj o išauklėjimo žmo-

pa del žinomu ką nors gerą.

matoma,

žmones,

žmonių c

eidamas

daug nutuko iš musų 

prakaito. Lai ir jie ūma
kruvino

užsi-

R()( KEOR1), ILL.

Auka Philadelphijos 
streikieria ms.

Kovo 10 (L, Dram.

Du rėtis jaunimo ir

didini L

jaunimo rei- 
vien v-

Pabaigoj prograino, prisinnn-

T. Bacevičius,

linksmai 
linksminosi, liesa, kad linksmi

nosi. bet ne visi vienaip: vieni

jaunimas

visu

susirinki muose,

nieko negelbsti,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

saugioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežilira Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozito 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR

COLLINSVILLE, ILL.

,'akalbų buvo

prieš karę ir valgių brangumą. 
Publikos atsilanki
menu.

c-

kovo.

*9,).00.

' ilgesnių
nepriėjome, nes buvo

i prakalbas atsilankė 
apie 200 žmonių.

virs u z

n a m,

ir turinio

diskiisijų

Publikos 
nemažai 

Tik ne visi 
Bet kurie su

<inaiiėio. kuo

pardnota

imi kitam nepasiduodant

al ui miestui bausmes,

lutėmis.

šiai

gyvumais los bitės gili;

Laisvės Mylėtojas.

PHILADELPHIJOS CUKRAUS 
DARBININKŲ KOVA SU 

( VIKRAUS TRUSTU.

WILLIAM PETTING 
prez. Petting Bros.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

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

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Filsen Lumber Co

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co, 

OTTO K U BIN
prez. Atlas 

[Brewing Co turi streiklaužius nuo darbo, 
kas kompanijai duoda smūgį.

Kapitalistai visokiais budais 
bando ardyt darbininkų vieny-

Staile ir verte abu šiuose pavasariniuose modeliuos
AVASABIS yra apsirėdymo Lukas — ir vyra 
rie nori gerai apsirėdyti už mažiausiai išlaidi 
gyti sau pavasarinius siutus ir viršutinius k

house.
su Pavasariniu Stailių Parodymas yra. viena < 

;erų aprėdalų vertės. Puikios, jaunystės 
lės del jaunu vaikinu, daugiau senu jsi- 
g\ venusiu formų eilės del subrendusių vy 
rų. Kiekvieni paaukavimai tikra CONTI-

dą mes sakome, kad mes surinkome 
pilniausius įvairumus pavasariniu nio 

inių ii' verpimu musu istorij* 
jus žinoti*, kad mes turimi.' si

Vyrų ir Vaikinų 
Siutai ir Overkotai
Ateikite ir apžiūrėkite šiuos naujus ant 
abieju pusių susegamus modelius, kaip 

rus

su diržu per

audimu,

VAIKU DIRMAVONEI SIUTAI

dįrinavonei siutų. Motinos tu 
painatyj^^uios siutus, stailiškai 
sinti ir ilgai dėvimos kokybės.

Idos rūšies šnipų ir mušeikų.

imdavę braumn-
eina kalbint pavienius

susi rinkimus.

minomis.

įeini
ome

ėjo pro jos namus.
kriaučių skyrius, sužinojęs, kad 
jų brikas su cukraus fabrikų bo
sais eina ranka rankon, nutarė 
savo susirinkiiųeMęit ranka ran
kon su cukernių streikininkais 
ir priverst savo bosų a (mokėt 
teismo paskirtų bausmę. ’■ i ■

am žmonių skaičiui?

m ums.

ir

1)1) 'JUS

hmas del jojo

Th

širvio cakc

GAUK TIKRA
zmotbotji bot in

Dykai
kiek n i e u o 
n uol u v i r

Ateinanti Panedeli
Kovo I9ta diena

Klein Bros
201h & Halsted Street

musų vienybę! Mes sto- 
kovosim už didesni

didesni mokesti. I t
augai darbininkai

Prieš Kaspinės arba Pilvines Kirmėlės
Tuksiančiai žmonių Imi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie lai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet \ isai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigyds Ii.

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, lai geriausiai parodo 
glevėlos išmetus, paeinančios iš kaspininės kirmėlės dalies.

žmonės sergu tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tarimu kas iš viduriu slenka augštyn į gerk* 
1c, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyli, naktimis negali užmigti, jaučia dideli nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nereguliariškumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis.

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas innac.
T*^*SS*i ra ■S ib O H ^32 Milwaukee AvenueJI JL J, a, <3 x Liejimas nuo Ellen Street - 

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedaliomis ir šventėmis, nuo 9 rvto iki 12 ni



Pavieniui

Julvtė.

teisinga dabar, kuo-

į visus klausimus iškabto ir ne-

tuomet, kuomet karė kiltų tar-

ta nuomonė

pirma, negu padarius tokį žing-

vatyvio suum cuique žvilgs-

n

mą. Jisai atranda teciaus, kad 
ir šitokiems atsitikimams išan-

uos, ir prieštarauja tam meto
dui, kurį vartoja tūli musų 
draugai, norintis, kad ištisai 
'Imperialistinių karių gadynei”

gynimo karėms. Tokia nuo-

rinkiniu. Tolinus jo straipsny
je skaitomo:

tokie absoliučiai nuospren
džiai neišlaiko kritikos, ir 
tvirtino, kad Marat hono" mu

muose Plechanovas, yra toks-

ri, pavyzdžiui, 
kad socialistai turį but prie
šai kiekvienos

s. .s.iįs-į.., i

nnomone, kad mes, socialis-

tas, nuosekliai laikydamasis 
savo žvilgsnio, turi pritarti 
klekvienaikatel, — apsl^nl-

kares. Jau

Kaip matome, tas metodas, ku-

n-‘yfe
: «7; . 'y' ''
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Europos proletariatui,—pir
miausia, žinoma, Vokietijos 
proletariatui. Visi “burg- 
friedenai” — klesu taika, vi- 
sas patriotizmas — pasiau- 
kavimas “tėvynės labui, vi
sos kalbos apie laikymąsi iki 
galo, — eitų velniop. Prole
tariatas išsitiestų, sutrauky
damas tuos pančius, kuriais 
jį apkalė “karės lordai”, ir 
pasakytų savo valdžioms: 
“Gana tų skerdynių! Mes 
reikalaujame taikos!”

Taika tuomet netruktų i- 
vykti. Ir gal dar pirmiau,

bes”. Taika, įvykusi, ačiū 
revoliuciniui darbininkų ju
dėjimui, pastatytų pasaulį 
ant socialės revoliucijos šien

Well — visa tatai, kaip sa
kėme, kolkas yra dar tik ga
limybės. Ar jos pavirs fak
tais, parodys ateitis. Bet ži
nia apie revoliucijos pra
džią bent kurioje kariaujan
čiųjų šalių butų šiandie vi
sam pasauliui linksmiausia

laukti.

Paskutinį Plechanoyo

matote, kad iki to sakinio PJe-

kurie jam duoda žymiai kilo-

K. straipsnyje. G. Plechanovas

ta liktai “buržuazinio suprati-

čia mums prisimena tie kei-

kuomet tokį-pat

mui. šiai delko susipratusic-

Plechanovo

nai sutinka su tomis nuomone

\ddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
Rašytojy ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
fų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Revoliucija 
Rusijoje.

Vakar bevielis telegrafas 
atnešė žinią iš Berlino, kad

ei ja. Valstybės Durna pas
kyrusi pildo mą j i komi te t ą, 
kuris įmetęs į kalėjimą caro 
ministeriūs ir paėmęs į savo 
rankas Petrogrado valdymą. 
Naujoji valdžia išleidusi at
sišaukimą i žmones ir i ar
miją, ragindama juos remti 
ją. Petrogrado kariuomenė, 
susidedanti iš JO,000 vyru, 
stojusi po Durnos pusės.

Dvejetas dienų prieš tai 
buvo pranešta, kad caras lie
pęs Valstybės Durnai ir Val
stybės Tarybai išsiskirstyti 
iki balandžio mėnesio, šitas 
paliepimas išėjo kaip tik po 
to, kada Ameriką pasiekė 
žinia apie riaušes Petrogra
de ir Maskvoje. Garo vald
žia, matoma, norėjo paleist 
Durną tuo tikslu, kad galė
jus laisviau, “apsidirbt” su 
maištininkais.

Durna teciaus caro ukazo’ 
nepaklausė ir nuvertė val
džią.

Šita žinia po to, kas buvo 
girdėt apie dalykų stovį Ru 
sijoje, neturėtų mus nuste
binti. Ir vis dėlto sunku dar 
yra tikėti jąja. Šaltinis, iš 
kurio ji kilo, nėra perdaug

kad Rusijoje ištiesti prasidė
tų atvira kova tarpe žmonių
ir valdžios,

■r

dedanti iš Durnos pirminin
ko Rodziankos ir panašių as
menų, įėjusių į pildomąjį ko7 
m i te ta.

res ir pergales. Jie buvo ne
patenkinti caro ministeriais

kad jie nemokėjo ją 
ir rodė palinkimo pa

taiką su Vokietija. Kol to
kiu ministeriu rankose buvo u

buržuazija negalėjo turėt 
vilties kuomet-nors įgyt Ga
liciją ir Konstantinopolį.

Jeigu dabartinė Durnos 
didžiuma paims į savo ran

prašalins nuo kariuomenės 
komandos netikusius vadus, 
geriau sutvarkys amunicijos 
ir maisto pristatymą armi-

Tuomet Rusija pa-

prie valstybės vairo stambų •

išstumta iš lygsvaros ,

tiniai vėl atsistoti ant tvirto 
pamato. Įvykusis pervers
mas veikiausia išjudins že
mesniuosius visuomenės šiuo 
gsnius — darbininkus, smul-

tyčiomis išpūtė Petrogrado 
atsitikimus ir padarė juos 
stambesniais, negu jie buvo.

Kol nebus patvirtinimo iš 
bešališkesnių šaltinių, tol, 
vadinasi, šituos pranešimus 
reikės imt su abejojimu. Bet 
neužilgio jų teisingumas ar 
klaidingumas turės pasiro
dyt. Tokių svarbių faktų, 
kaip revoliucija, jokia karės 
cenzūra neįstengtų ilgesnį 
laiką paslėpti nuo pasaulio.

Galimas daiktas, kad revo
liucijos faktas bus Įiatvirtin- 
tas. Kokią jisai turėtų reik- 
Šmę?

Milžinišką! Jisai permai
nytų visą situaciją Europo
je Pirmiausia, žinoma, re
voliucija atsilieptų ant Ru
sijos. Ji ne būtinai turėtų 
tuojaus privesti prie taikos; 
pradžioje ji gal dar padidin
tų karės intensyvumą. Tą 
P’sėkmę ji .turėtų neišven
giamai, jeigu Petrograde 
butų įvykę lygiai tas, ką ske-

| Jbia vakarykščioj^ telegra- pergalė Rusijoje butų signa- 
t ma, kuri sako, kad naujoji J lu prie kovos visam vakarų

gsniai, įgiję vilties padaryt

už šalies valdymą su kapita
listais ir už nuodugnų per
keitimą visos valstybės t va

įgis, tuo labiau revoliucijos 
tikslu darysis ne geresnis 
karės suorganizavimas ir 
užkariavimai, bet taika.

Taigi į dabartinius atsiti
kimus Rusijos sostinėje — 
jeigu jie teisingi — reikia

lio judėjimo, žadančio pama
tines permainas šaliai. Kaip 
sparčiai eis tasai judėjimas, 
šiandie, neturint platesnių 
informacijų apie dalykų sto
vį Rusijoje, negalima nė

Bet tas revoliucinis judė
jimas negalėtų neiššaukti' 
panašių judėjimų ir kitose 
šalyse. Pirmutinė stambes
nė demokratijos (liaudies)

rašyt taikos kontraktą, pro
letariatas jau imtų šluoti į

privatines nuosavybės įsta
tų kodeksus ir kitas kapita
listines tvarkos “šventeny

(Šis straipsnis jau buvo 
parašytas, kada tapo paskel
bta Associated Press tele
grama iš Londono, patvirti
nanti Berlino pranešimą. 
Smulkesnių žinių rasite ant 
pirmojo puslapio.)
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voje” pilną insinuacijų straips
nį prieš “Naujienas,” o “K(

i.:............. ..i. ,.i i. - i. .. i “ au- 
jienos” jau “sumindžiojusios” 
LSS. suvažiavimo nutarimus 
Nei ir “Laisvė”, kuri norėjo už-

Pleclianovo žodžiai apie ap
sigynimo kares labai primena 
Kautskio poziciją tame klausi
me, kurią, kaip žinia, jisai pla
čiai išdėstė 1907 m. Essene, po
lemizuodamas su Bobeliu. Ly
giai, kaip ir Plechanovas, Kaut-

Pabraižos

Pas mus, Cl- 
ceroj, buvo toks ve atsitikimas.

nas kurpius, V-čius. Viena šiu-

Bet dabar žiūriu, kurpius 
vėl šiusus kala. Po pyp- 
Saunusis musų kurpius 
š numirusių prisikėlęs. .

aš tik sa-

Apžvalga
PLECHANOVAS
APIE “TĖVYNĘ” IR JOS 
“GYNIMĄ.”

kutiniame “Naujosios Gadynės” 
numeryje. Jos parodė, kad au
torius iškreipė K. Kautskio nuo
mone apie “lėvvnės gvnima” ir

ten tėvyn. idėja labai žymiu

kokios lenai visai nėra

šio patraukimo.”

Iš šilų ištraukų išeina, kad 
Plechanovas visai atmetė (1905

Kautskio straipsnio, kurį cituo-

su juo neįvyko panaši istorija. 
Bet pirma, negu mums pavyko 
surasti jį, į musų rankas pa te

gino paremti 
mus apie “te

antrame numeryje “Dnevnik

Da del “tėvynės gynimo.”
Buvusis Busijos socialde

mokratų mokintojas Plecha- 
nov’as rašė 1905 m. per Bu-

Komunistų Man i lesto” te
is: “darbininkai neturi tė

vvnes

zuodamas su Žoresu,

ku tą vanoja ourzuazmiai o 
konomistai, tvirtindami, jog 
kapitalo panaikinimas butų 
tolygus dirbimo panaikini
mui.” “Kapitalas rašė

tį dirbimo priemonės

la tam tikros tautos kulturi-

nė.

ga tai yra ta, kad didžiau
sia gyventojų dalis neturi 
dirbimo priemonių. Panašiai 
būtina psichologinė sąlyga 
savo tėvynės meilės yra tas

apsiribavimo dvasia.

tikrųjų “paliuosuoti visas tė
vynes” tai jau vien dello ji tu
ri pakilti augščiau tėvynės i- 
dėjos” (Visur Pleclianovo pa

nėra didelio, besimėtančio į 
akis panašumo dviejų arba 
kelių “tėvynių” pavergtųjų 
klcsų padėjime. Kur klesų 
leova įgyja aštrų, revoliucinį 
pobūdį, klibindama senąsias, 
nuo ’buvusiu kartų paveld«-l

■ "r®. M

jimų priimtų “Komunistų Mani
festo” lezi: “darbininkai neturi

Taip mums įkalbinėja V. K., 
bet ne taip yra išliesų. Minėta
me Pleclianovo straipsnyje, 
mat, randasi ir yisai kitokių 
minčių, negu tos, lųiriąs paduo
da “N. G.” rašytopy*.

/. * ’ L '* >

Štai ką sako tenai Plechano
vas, pradedamas gvildei) t tą 
“Komunistu Manifesto” tezi

teisinimo, o liktai teisingo iš
aiškinimo.

Žodžiai: “darbininkai netu-

gams, kaltinusiems komu-

dinasi, kad manifesto auto
riai kalbėjo apie “tėvynę,”

os ideologai. Mani- 
už reiškia, kad1 tokios 
. darbininkai neturi.

tikromis, daugiau ar mažiau 
plačiomis, daugiau ar ma
žiaus įvirtomis politinėmis

tie laimėjimai, kurie dar leni-

Taigi, dabartiniu laiku, ka

vynės” yra ne tik išreiškimas

taip-pat, - ir užvis labiau
sia - išreiškimas tautinio at
siskyrimo, neužsitikėjimo 
tarpe tautų ir pavergimo vie
nos tautos kita. Koks turi

to atsinešimas prie šitos, bur
žuazines tėvynės?

Komunistų partijos mani-

autoriai netiesą sako?
Jų atsakymas... turi but pa

dėtas į pamatą visos tarptau
tinės socialistinio prolętąria-

imt
me 
tačius

klausime, neiškentė nepas- 
aujienoms” klausimą,

tinkamesnis kriterijus esąs viso 
pasaulio proletariato reikalų 
kriterijus, šituo mastu vaddova- 
udamiesi, socialistai gali kartais

Aš tikiuos, kad ta pasitursini-

pirmu uždaviniu ‘
usimo gvildenime būtent, 
atskyrimas įvairių “tėvynės” 
prasmių , tas musų “tikriem- 
siems inlcrnacionalislams” iš-

lias klausimas, 
rėš laiku yra kitas klausimas, —

iK'žino. šit
Plechanovas savo

musų spaudoje eiti nuo-

mo principus ir taktika ! tą klausimą taip-pat negalima 
duot nepakeičiamą, kartą ant vi

rodo, kad buržuazines levynes

Bei koks, jo nuomone, išeina iš 
to išvedimas socialistu atsineši- c

mui linkui tėvynės. Jisai sako: 

...šios gadynės .socialistinis

sutaikomas su uoliausiu, ne- 
atlaidžiausiu darbu savo gim

nesutaikomas sų šalių marksistai dideliam 
apmaudui visokiu, skaitlin-

vinių su revoliucinės žmoni-

proletariato judėjimo, t. y. 
progreso reikalais.

nenorintis

visus tarptautinius

iškelia karės ir taikos klausi
mus, kaip ir tenai, kur užei
na kalba apie pirklybinę po
litiką apskritai ir apie “kolo-

socialistui salus revolutiae —■ 
suprema lex (revoliucijos la

Pie
chanovas sako, kad tai esanti 
tik aplama formula, neduodan-

0 parapijų

()l, agurkas ir gana.

Butų vedusi senai, 
Tik po nosės ilgi ūsai 
Viską trukdo amžinai.

Klerikalų paršas.
: J , /-<*• :« J 9

(Koresp. iš De Kalb, III.)

Kada svetimtaučiai pas mus 
rengia kokias norint pramogas,
1...1 -----_________ :

vimą, pusiauanarchistinių ir 
pusiauburžuainių

bai atsilikusioje, — darbinin
kų judėjimas tik-tik praside
da. Kas išeis,

$

to politikos, j (Visi p^bmu-| meKviei

programą, tarpe kitko, indedtt 
ir taip vadinamą “greasy pig,

arba kitokią

Susirinkus publikai, menedže-

sus ir išlėto knaisiojo skudunus 
sykiu 
šelio.

su juo iškritusius iš mąi- 
Bet paskui, pasijutęs lai

riausius parėdalus, visur palik* 
damsa žymių. Publikoje kilo 
suirutė, nes kurie buvo švares
ni - ■ protestavo, o kurie patįs 
buvo nešvarus, plojo rankomis

pailso, tada menedžeris paėmęs 
jį už pirmutinės kojos pakratė, 
indėj o į tam tikrą rėčką, mal

Saloj pasiliko tik dvokianti 
smarve, kurią ant laimes, tyras

buvo, kiek laiko atgal, Wauke- 
gane, III., kur jis klerikalų su
rengtame konteste laimėjo pir-
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kaus oro ir kitokiuc

r 5

O
ne-

Gal kas nenori tikėli, kad (no

mų ir paniekinimų pripildytas.

kieno išganymo.

n;

ant šios Mus

i.
A

Įvairiausiai užsimaskavę gaus puikiausias dovanas. KOMITETAS.

■ . .. _ . .... s... ; ■_ •

Quality- Superb
plakimo, erškėčių karima buvo

čias ir, galop, nukry 
'Todėl jie išganyti nuo

aid smerčio. Ta pirma stacija 
ženklina namus Idioto arba Ro- 
lužę, kame musų mieliausias

W’M’ -‘Y • " • ■ T'WWI1 !

mas. .Jo link mos ir turime

□

Eengva persitikrinti. ra im
kite maldaknygę “Mažas nau-

įlinkai kad žunam, levas nc- 
besuraniki vaiko, vaikas levo. in

C

iš

5

mams

mo

rn u-
Gi begiu vienų lik 1894 m. ali

niai
musu

l
sa m oi ie c

musu taikos
4

I )a vieną naujieną sugrižusie-

niai ir 13 mokiniu (mergaičių),mm.ka ria vom.
su

Ragavašieji” mokslo darė

daugiau ir

sines kūdikystės dienose, kuo-

susidedate.
I I milionų, moterų 7 imliomis. - w

musu.neišdils iš musu atminties, c

m usu 4mes.

kaviniais
jo musų tėvų kapus išarti ir jų

jeriukai, be musų.

5

vienus, taip ir antrus esama pa
ariu

darydami ją

musu, 
4.

ŽODELIS JAUNIMUI. ar kitiems
riuomenėje tarnauja tiktai vy-

Mes pasi imu.

mil’s kuomaziausia tuštybėmis,

Mm

visomis jiegomis kovo-

* pasinėrę gyvena.

nori le 
laimin-

'iinis is po žemių, 
dirbtuvių, nuo ga 
fančių laukų ir

nurodžiau. Yra ir 
jaunimo, bet nedaug.

kia atminti, kad kariuomenėje 
tarnauja lik rinktiniai vyrai.

19,500,000 
pradines

troškuli, kas jiems 
si sekė.

kaip neturėtų būti daroma.
Bet, jaunime, ar nelaikąs

ūdomis ir laukais, apsirėdę inun- 
-dierais, pasipuošė gėlėmis, apsi- 
Jkabino žibančiais ginklais ir 
nuvažiavo. Sudiev, karžygiai!

ir mi
ni’.4

Taip, anuose

» i•■s; »

■i

siaučia.
met mums žadėjo

• ' .O
*•3

tokias merginas 
su pastarosiomis

eko man 
lietuviškus

už mus.

tarp moterų.
Iš 89% Amerikos mokinių di
džiuma užbaigia universitetus

mažiau ims tesirūpinsime

ai ir

1715 So. Ashland Avenue,

lankančiu mo-
L

rtoms ir vargams, 
gomurį pripildyti.

vo pavaldinių-valsticčių, dar
bukų.
Sausio 1 d. 1891 m. 50 guber-

gramatnų” Rusi joje
G 'Tokiu budu jau

■vai davėsi musų jaunesnieji 
draugai save suimti ir suvaryti 
l pulkus, kuriuos išmankštinę ir

k ima eina

sų, auksinės los. dienos buvo, 
uors musų kūneliai pusnuogiai

ir ji mums biauri. Sei 
tie apjakeliai vadovai

Vidutiniškai,

Sų. Priešų' Kuriuos paskui pa
žinotu esant tokiais pat ra uks
iniais ir suveltomis rankomis 
darbininkais, suvyliotais garb- 
gudžių gaujos.

na amžina?

' daryta J,.>ol 
Į 1895 m., jau 
1 2969 viso

kančių pradines i 
bar yra 6,629,978

Štai išlika “gran

sijoje lik truputį mažiau negu
200 milionų gyventojų (180

o iš 6,629,978* Rusijos 1911 me
tų mokinių - 1,813,145 išpuo
lė ant lankančių parapijines

Dabar a(kreipkime (lomą i 
vaikinus. Esama nemažai ir 
vaikinų, kurie verčia merginas 
griebties negeistinų priemonių.

veniniu, tuo blogesnis jis dary- 
Kokiais mes busime, tokia 

Niekas

1897 m. skaičius mokančiu

Gal tūlas man pri 
užmečiau vieniems

r žmonių

apie Visų maloniau

siai S. Vaisi, apšvicla. čia, 
abelnai imant, yra 89'/ žmonių,

mokyklas 
uodas. J< 
kliaus iš ten išėję 

žiurima moki

nai visai atydos neatkreipia ir 
dar su panieka žiuri, las lai 
priverčia kartais ir išmintingą

cinu musų, giri’lies 
krauju; delko mus

mokyklas 3,709,202 vai-

Kicks ienam yra maloni I 
laižė, kurioj gimė ir aug 
šalele, kurios žmonės, j)i

ir papročius. Katras musu ll(._ ■ "euore.io nmsu 
mylėjo savo gimdvtoju, kurie 1 as neg

wų švenčiausiais jausmais ir 
krėtė musu širdyse baimės

los nemirtingumą, stalyti jialo- 
cius ir laimingai mvl

t žmiršo jie

Kares Dievaitis musų pasenu- 
sių kaulų nenorėjo.

Metai prabėgo, kaip sriaunaus
-upelio vanduo. O karė lebe-

Reikia atsiminti, 
jauni nebusime, 
mažiau atydos i

2182, 1891) m.
7812 mokyklos.

t; išviso 60,439 
Vidutiniškai, kiek-

balšais tą patį. Tarp 
rinkdami sužeis t uosius, 

ražino arčiau, 
priešus nieko 

blogo mums uos eli jaučius. Jų

musių

T p*. .* f"1.
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Jaunuomenes Skyrius gėrimo raudonos ir išparpusios

norimi' geriau

Priminiam-

Turkiškas.

Tu rk iškas.

D ARB IN1N K U ŠAUKSMAS.

jiliai musu sielose, mes 
negeidėme karės. Mums ji bu
vo baisi ir neapkenčiama.

liet tūkstančiai musu broliu i
C 4.

ir garbgo- 
ir meile, 

4.

Dievaičiui. ! 
musu kru- i <-

fNtrdavė mus Kares 
Ožniii”šo jie, kad tik

viems gi varuos

net pamišusiais

gyvenimo.
negv- kurie

lobulinli. Turime

s gražu,
luo-

K. Baltas.

INDOMI STATISTIKA.

visokius purvynus, visur kelią

ro tyruose visus šviesybės ir su
sipratimo obalsiu skleidėjus

visi g^'venimo smagumai yra 
jiems patiekti. Kad lik musų 
gyvenimą nuslopinę, atėmė nuo

į gyvuliai nesižino patįs ką 
ra, tai musų merginų bran- 
msi vaikinai. () nuo tų, ku-

gi, susipratę ir daugiau rūpina
si

šio pasaulio gražumais, j it

Įsikasė giliausiai žemė- 
C. 4 4 1

lė, akmuo, ar žmogaus lavonasi »

.Pries mane g 
tiškos medegos.

jais darbininkų miniose, negu 
despotiškos Rusijos “činaimin- 
kai.” Bei apie lai kitą kartą.

K. N. N.

nežinomo, 
augšto... gal Laimės?

gyvenimu, negu tuštybėmis, 
musų merginos šalinasi ri nei 

kalbeli nenori.

GAVĖNĖ IR .JOS REIKŠME

merginos
4 >

niją, o besidauginantis apšvies
tu žmonių skaičius iškelia aikš- Ju aiškinimai

4.

iirolau jaučius zmo-
laimingomis su lokiais draugavi nes. i pac jaunimas danar 

pradeda į tai kritiškai žiūrėti.

ir mirti.

mus nuo prapulties.

sakvli štai ka Krislus mimi-
k. 4

re ne del musu darbininku iš- 
4 <

ganymo. Išganymas ir atpirki
mas priklauso jiems, kunigams, 
vvskmiams ir visai eilei “dan-

Dabartės jie pai

pasirodo,

laikuose dvasis-

ji naudodamos žmonių tamsu
mu skelbia visokius nebūtus

nuo šio pasaulio

Laikas jau mums atsikratyti 
nuo visų tų tuščių svajonių.

Klausykitės į faktus
Helmar yra Tyras Turkiškos

ties”—nėra panašaus jam—jis

Hehnar yra tikrai geresnis, ir 
būdamas geresniu jis yra “tikai 
triukšmadaris”—ir tas yra ko-

Apmųstyk—ir sekančiu sykiu

riausias apsvarstymas nurodo

JEI JUS JŲ PA- 
, JUS PRIE JŲ 

PRISIRIŠITE ANT VISADOS.

Telefonas Canal 17F

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennsyIvanijos Rospitalėse ir 
Philadelphi joj. Pasekminę 
ju prie gimdymo. Uždykq 
visokiose ligose moterims 
norus.
Kiškai,

1739

ir mergi- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, r«- 

lenkiškai ir slavokiškai.

S. HALSTED ST.. CHICAGO,

Sutaisytas iš formuios- 
recepto; suteikto išmintin- 
Su Egypto zokoninku,

apsircifikia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoj?, ect., ecl., Sutai
somas isdirbdju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPEUEBIO-
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arSa galite užsisakyti tiesiai iŠ 

< F. ATT. RlCIITEK Jb CO. 
74—Waihluiln) Jhtit, New Vutk.

[IVESK10
SŠ^MOKYKIA

I ČL rali išmokti Anglų kalbos tmo pratlaM 
ligi aukščiausiai, loipgi Lietuvių, Vokieti^ 
Rasų ir Lenkų kalbų; Arlfmetlkot, AogM.

I Matematikos, Istoi ijos>, Geografijoa,
I E k c> n < > m i jos, K n y i v ėdy *lM, DalHar La|»

Akų ragynw, Prekybos lelijų ir tt. Čia <al
Į užbaigi i riJHLJC SCHOOL, RIGS SCHOOL Ir
I PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA

MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St,

luistu pianus už 
pigią kainą, labai gi rai ir at
sakančiai. Kreipkitės laišku j 
Naujieną Ofisą: Jonus Norkus, 
18-1(1 S. H aisled St., Chicago.

STEBUKLŲ-NAKTIS! PIRMAS LIET. SOC. MASKIN1S BALIUS STEBUKLU NAKTIS !

Subatoje, Kovos-March 17, 1917
PI I.ASKI HALI

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

Pradžia 7:30 v. v-

šiame Maskarade bus galima matyti maskų, nuo pat Adomo ir Jievos laikų ik 
šių dienų. Nėra abejonės, kad tūkstančiai chieagiečių pasinaudos šita proga (maska 
radu), kad parodžius visuomenei prakilniausias maskas ir gauti dideles dovanas.
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MM

nes Lygos 1-mos
sty Jau nuo nie

kuo pos

Labdarybe ar 
teisybė-

v v . V. f V

ta, kurs iš savo samdytojo ktyviai ji kapstoš vandenyj, pa- 
priima išmaldą? | kįla ir vėl neriasi. Spėkų, ma-

Darbo Departamentas sa- <Įuri nc’hedaug, o valtis dar irt r
ženklas Bankos Saugume

Chicago Clearing House

£ .C Nors šita kuopa per savo 
; trumpų gyvenimo laiką yra 

daug nuveikusi ir surengusi vi
sokių pramogų, kaip tai balių, 
koncertų, paskaitų ir išvažiavi
mų, bet dar niekados nebuvo 
surengus tokio didelio perstaly-
nio, kaip kad kovo t 1 d. didžio
je? Pulaskio svetainėje'.

Šitų svarbų žingsnį padarė L. 
S. J. L. 1-mos kuopos Drama
tiško Skyriaus mėgėjai persta- 
tydami penkiaveiksmę dramą 
“žmogžudžiai.”

Nežiūrint i nekuriu aktorių iv t
silpnumus, lošimas gerai nusi
sekė, nes publika pilnai buvo už
ganėdinta, kų liudijo nuolatini 
Aplodismentai. Daugiau negali
ma nei reikalauti nuo dar besi
lavinančio jaunimo. Juk klai
dų pasitaiko ir pas gerai išsila
vinusius aktorius.

Perstatyme dalyvavo ir mu
sų žymesni Chicagos aktoriai, 
kaip tai p-i M. Dundulienė, 
Briedįs ir Šaukimas, kurie savo 
gabumais jau yra atsižymėję 
tarp Chicagos visuomenės.

Gyvų gelių bukietą gavo p-lė 
J. Mingilaitė, Nastė.

Publikos atsilankė gana daug.
Po perstatymui buvo šokiai, 

kur jaunimas iki vėlyvai nakčiai 
linksminosi.

Kuopai, turbūt, liks pelno, 
kurio pusė eis ant sustiprinimo 
L. S. J. L. 1-mos kuopos Mauda- 
linų Orchestros.

Prof. S c o t t N e a r i n g.

Suv. Valstijų Darbo De
partamentas išleido binlete- 
ną, kur aprašoma ir gvilde
nama įvairus budai, kaip 
kompanijos savo pelnų dalį 
skiria ir dalina savo darbi
ninkams, taigi ką čia papra
stai vadina “profit sharing 
methods”.

Darbo Departamentas pa
skaldo tuos pelnų dalies sky
rimo darbininkams metodus 
į dvi klesi. Pirmon kleson 
imami tie darbo samdytojai, 
kurie tam tikra savo gryno 
pelno dalį padalina mažiau
siai tarp vieno trečdalio vi
so savo darbininku skai- 
čiaus, kurin įeina kaip pa
prasti darbininkai, taip ir 
klerkai ir valdinankai. Ant- 
ron gi kleson imami tie dar
bo samdytojai, kurie savo 
pelnų dalį skirsto mažes
niam kaip vienam trečdaliui 
visų darbininkų skaičiui.

Darbo Departamentas ra
nda, kad Suv. Valstijose yra 
60 tokių darbo įstaigų, kur 
pelno dalis skirstoma darbi
ninkams sulig pirmuoju pie
nu. Tose 60 įstaigose darbi
ninkams skiriamoji pelno 
dalis įvairuoja nuo 2 iki 100 
nuošimčių jų gaunamos al
gos. Massachusetts valsti-

darbininkų. Bet vis dėlto 
samdytojai sako, kad šitas 
pelno dalies teikimas darbi
ninkas nepakėlęs nei jų indi- 
vidualio (kiekvieno atski
rai) nei kolektyvio darbštu
mo ir našumo.

Mandalinų orchestra uoliai joj tokių firmų yra trylika,
mokinasi. Galima tikėlius, kad ,1 
susilauksime gerų pasekmių.

Lavinimos Skyriaus komisija . 
taipgi tvarkosi, tik jaunimas tu-! 
retų daugiau lankylius ant su
sirinkimų. Lavinimos susirin
kimai atsihuna kas įiedėtdienį ( 
Mark White Square parko na-1 
me 10 vai. ryto. Įžinga dykai.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menes Lygos 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ne-

o dvidešimts šešios yra ma
nufaktūros įstaigos. Iš 34 
įstaigų, apie kurias surinkta 
smulkesnių žinių, daugiau 
kai Į) keturi penktadaliai žmo 
nių, gaunančių pelno dalelę, 
yra paprasti darbininkai al
gapelniai.

Darbo Departamento biu- 
letenas pažymi, kad “skai
čius firmų, kurios prakti-

if 0 pi

MINTIES BLAIVUMAS •F

merginai.

laikosi vandenio paviršyj, kaps- *

šoksią kone iki pusiau iš van
dens, konvulsyviu muskulų in-

siau... ir abu pasineria... ir ne-

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Kovo 15. 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

tų pasinėrė
ko paviršiun, ir vėl pasinėrė. Ir

nors tvirtinti. Vis tik laimė 
dar, kad ta išmaldos numeti-

nytose Valstijose dar tvirtai 
neprigijo, šešiosdešimts fi- 
r m ų, u žs i i m ančių įvairi os 
rūšies pramonėmis, turi įve
dusius skyrimą savo pelnų 
dalelės darbininkams. Gi

mažytė mažučiausi saujalė, 
palyginus su tuo, kiek viso 
jų šioj šalyj yra. Sulig pas
kutiniuoju suskaitymu, vien 
tik manufaktūros industri
joj viso buvo 268,491, fir
mų...

sharing” — teikimas kapita
listo pelnų dalelės darbinin
kui: teisybė, ar labdarybė,

skyrimas pelnų dalelės dar
bininkams nerastu didelio e
sau šalininkų skaičiaus. Juk 
jeigu tose įstaigose darbini
nkai užsitarnauja tai, ką 
jiems skiriama nuo kapita
listų pelno, tai kodėl jiems 
nemokėjus tos dalies pavida-

gu jie to neužpelnė, tai kam 
užgaulioti juos, žeminti, sta
tyti juos ant laipsnio elgetų, 
teikiant jiems tai, kas jiems 
nepriklauso gauti?

melu amžiaus.

ninkčs moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery........

Ladles ..........
Oleomargarinas

Stalui ...........
Kepimui ...

Kiaušiniai:—

J’irst

Maišvli

Purvinukai ........
Suris:

Twins .................
Daisies ................
Young American

LŪŽIAUSIAS šios dienos vi
įį -*-< suomenes klausimas yra So- | 
f cializmas. Socializmu šiandie t

užimti visi, kurie | 
t i k visuomenės t 
klausimais into- | 
resuojasi. O kas ? 
gi jais nesiintere- J 
suoja, kam jie ne- J 
rupi ? Nebent tik J 
tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- i 
ritai nieko nežino A 
ir nieko nenori ži- i 
noti. a

di- 
su- 
di-

... —40 
. 38—39 
34 %—37

28—29

22—24
16—18

30—31

26—27

. 22—23%
23 %—24%

... 26%

10—32

prie CMC* 
j>o jos 
nuo laikei 

bent .sykj j metus, Clearing Houmž 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdų jų vedimo. VB* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bo«H 
dai, mortgagei ir kitos apsaugos pe®v 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigiS 
kituos bankuose patikrinti ir knygo< 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos vsbm.

Ba likos, priklausančios 
cages Clearing House yra

tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka niisto* 
ja savo Clearing House teisių, 
yra ženklas, jos abejotino stoviem

Tiktai tvirčiausios ir saugiaugtal

riais.

žiūros užmanymas tapo jvestaM 
pirm dešimt metų, ir nuo to laAM 
nei viena Clearing House bantaf

nesubankrutijo., Reikalui

Tire American State Bank priktafai 
so prie Chicagos Clearing House, y* 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teišeini ii’ išduoda penkias pilnas 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieita* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far 
kas metų išduoda penkias pilnas atr 
skaitas Bankinei Valdybai Illinota

išmokami ant kiekvieno pareikata- 
vimo.

dėlioj, kovo 18 d. Pradžia 12:30 
vai. po pietų, “Aušros” svetai
nėj, 3(M) 1 S. Halsted St.

Beje, kuopa išrinko komite
tą, kuris surengs prakalbas. 
Bus pakviesta žymesni Chica
gos kalbėtojai. Prakalbų diena 
bus paseki b ta vėliau.

Dar (hmg, daug žada nuveik
ti Chicagos progresyvus Jauni
mas susispietęs prie L. S. J. L. 
1-mos kuopos. Ir nėra abejo
nės, nes prie šitos kuopos pri
klauso veikliausis Chicagos pro- 
gresyvis jaunimas.

, Turiu pasakyti, kad smagu 
yni ir veikti, ms visa Chicagos 
progresyvi? visuomenė remia 
mus. St. Korespondentas.

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos 1-mos kuopos mė
nesinis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, kovo 1 <S d., “Aušros” 
svetainėj, 3001 S. Daisied St. 
Pradžia 12:30 vai. po pietų.

Nariai ir narės kviečiami at
silankyti paskirtu laiku, nes tu
rime labai svarbių reikalų. 
Atsiveskite naujų narių prisi
rašymui . St. Sekretorius.

L. S. J. L. 1-mos kuopos la
vinimos susirinkimas įvyks ne
dalioj, kovo 18 d., 10 vai. ryto 
Mark White Square svetainėj.

Lekcijas skaitys: K. šeštokas 
iš abelnos istorijos, V. Maukus 
iš lietuvių istorijos ir F. Juzapa- 
vifinis — Kaip žmogus gyveno 
ant žemės.

Visi esate kviečiami atsilanky
ti. Įžanga dykai. K. Bud ris.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokias reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir cMliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Nainį] Ofkas; Miesto Ofisas:
SI2I S. Raltfed St. 127 N Betrtan lt.

Ant trelių lubij 11 IMS Baily Mf.
Drover 1310 Tol. Central 4411

**■*>■— ............-y— ••••• • o-

kuoja apribotą pelno dalies 
skyrimą darbininkams, yra 
labai didelis. 71 tokių fir
mų, kad ir turi ivedusios pel
no dalinimą, bet paprasti al
gapelniai, darbininkai, visai 
nuo to išskirti, jie nieko ne
gauna... Aštuoniolikoj įstai
gų iš gaunančių kompanijos 
pelnų dalies 74 nuošimtis 
tarnautojų buvo kompanijos 
valdininkai, klerkai arba 
pardavinėtojai. Dešimtyj i- 
staigų pelno dalis skiriama 
tik 10 nuošimčiui visų įstai
gos darbininkų”.

Antroj klesoj, kuri yra di
džiausia, nuo kompanijų pel
nų dalies paprastieji darbi
ninkai algapelniai beveik vi
sai išskirti ;o jie sudaro nuo 
trijų ketvirtdalių iki devy
niolikos dvidešimtdaliu viso v 
skaičiaus žmonių dirbančių 
pelningą darbą didesnėse ir 
gerai organizuotose šalies 
industrijose.

Taigi dabar butų labai vie
toj pastatyti klausimas: Ar 
šitas kapitalistų pelno dale
lės teikimas darbininkams y- 
ra labdarybė, ar teisybė?

Ar algapelniai užsipelnė 
tų pelnų dalelės, ar čia kapi
talistai rodo tik jiems savo 
malonę, labdaringumą, my- 
lista? v

Darbo Departamentas sa
ko, kad “įvairus pelno da
lies dalinimo budai yra ne
daugiau kaip samdytojų do
vanėlė darbininkams nieko 
gendro neturinti su samdy
tojo laimėtais pelnais.” Jei
gu šitokiose aplinkybėse al- 
gapelnis priima iš savo sam
dytojo jo pelnų dalelę, tai ar 
jis pasilieka ir toliaus kaipo 
save gerbiąs žmogus, pilietis, 
ar patampa kaip koks elgė-

Pergyventi karės 
įspūdžiai.

Laivas jau pasinėrė veik

šių vandens.
momen-

nuvažiuoti nuo
Milžiniški ve-

jūreiviai nusiirė tolyn nuo ka
tastrofos vietos. Bet čia atsiti
ko kita nelaime. Viena valčių, L 
pilna žmonių, pateko šonu han- 
gii ir akimirkoj apvirto. Kone
šitnuis žmonių vyru, mote- t- ». c
rą ir \;iiku atsidūrė vande
nyj. O matrosu, žmonių kurie

nebe-

ėmė traukli skęstančius, plū
duriuojančius žmones £>'clhčli,

kibždančius

Užmir-

matė tik

ja plūduriuojančius, neša loliau 
nuo valčių. O laivo komanda

šia: kurie paskendo, paskendo, 
o kurie išliko gyvi jų nebe-

9

bejomosi diržu po pažastim ji-

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

Kalakutai (svarui)
Vištos ...................
Viščiukai ................................... 23
Antįs....................... -.JL. 21—23
Žąsįs .;    ..........   > - f 3—16

Paukščiai, išdarinėti:—
Kalakutai (svarui) . k.. 26—27
Vištos ............................... 22—23
Antįs ......................... .. ... 18—22
Žąsįs ............................... 15—19

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

Jautiena
Ribs ,svarui)
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Kiauliena, už 100 sv
20—40 svarų ........
40—60 svarų ......
60—100 svarų ....

Bulvės, bušelis..........

. —20

svarui .. 14—14%
” 14 %—15%

15—16%3) 

kaul. 
No.l 

.18 

.27

No.2 No.3 
.11’/j

.12

.21

.13%

.12%

.11

JP/y
.11
.9%

Daržovės:—
Barščiai, statine
Kopusiai, did. gurb.
Morkos, staline ...
Kalafiorai, dėžė . ..

Cibuliai, 100 svarų 
Zal. pipirai, pintinė

112.50—14.50 
, 12.50—13.50 
. 11.00—12.00

2.40

3.50— 6.00
2.00—2.75
2.50— 6.00

2.00—4.00
.75—2.50

3.00—3.50
7.50—0.00

5.00 8.00

3.00—5.00
3.00—4.50

Špinatai, stalinė
Tomėtės, pintinė___
Gricščiai, statinė.......... 4.00—5.00

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .......... 3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—3.50 

2.50—3.50 
3.25—4.00 
3.00—<5.00 
. .20—.30

Citrinai,

Žemuogės, kvorta ........
Cukrus, už 100 sv.:—

Piaustytas, II. and E. . 
Standard cane, smulkus 

Burokų, smulkus ........

Vasarių kviečių—

Prastosios rųšies
žiemkenčių kviečių

Patents ................
Standard ............

Rutriniai— 
Baltieji 
Tamsieji

9.33 
8:15 
7.95

. —10.00
.. . —8.90

. . —8.70
.. . —8.00 
5.75—6.00

. . —8.60 
7.80—8.00 
6.50—7.00

—8.20

Gyvulių turgus
benla šiaip: galvijų ca.-4,500; avių 
— 12,000; veršių — 1,000; kiaulių — 
20,000. Paduodamos kainos:

Jaučiai, parintkieji .. 11.00—12.65 
Kiek menkesni ........... 9.00—10.00
Mituliai  ..................... 10.50—11.65
Solckers and Feeders .. 7.50—9.00 

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

........... 6.75—10.50

Veršiai, 
Karves, 
Buliai

Kiaules:
Sunkios
Vidui. 200—250
Lengvesnes ...
Paršai, geri ...

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

14.60—14.85
14.55—14.80
14.40__14.75
11.00—13.50

12.00—14.00
9.00—12.00

11.00—12.50
13.00—14.50

Kornai
Kviečiai
Buliai
Avižos i.

. 1.06—1.08
. 1.43—1.78
1.59—1.59%
,58%—.59%

Socializmas 
skusuojamas 
sirinkimuose; 
skusuojamas spa- I 
ūdoje. Apie soči- Į 
alizmą kalba soči- | 

I alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- I 
0 tiškiai ir kunigai, vieni už ji, kiti jam prieštarauja. J
• Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- J
į suomenes klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- J 
t kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. A
j Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- j 
1 alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 1
• MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet į
| parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip | 
j gyvai,* kad kiekvienam, pradėjus ją skaitytų sunku I 
f ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. j
® Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. J 
A Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis i 
1 raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- i 
S ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- I 
i liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių | 
A dailininkas p. Jonas Šileika. j
| Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- A 
t dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar--? 
! duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- ! 
I binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; ■ 
| apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. j 
A Pinigus siųskite adresu: |

1840 S. Halsted St., Chicago, III.

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 j Augštėsnįjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill.

f) ARBA g
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.

Mortgages. Taipgi Aukso MortSB- 
ges Bond u s po $100.00 ir $500.00.’

šis bankas yra atsakančiausis Ll#* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir I^enkUL 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,0001,

AMERICAN STATE BANK, 
Kampas Blue Island Ave., Loomla far 

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedeliais, Ketvergais kę 

Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyriški; ūiapanij Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant nia»~ 

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

Nauji, daryti aatavi nuo |1S fkt 
$35 siutai ir ovcrlotai, nuo >7.56 tikt 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamta- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovutm 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabaar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.M ikf 
$4.50. Vaikinams siutai nuo MAS 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir nH 
karais.

S. G O R D O N
1411 8. Halsted SL ChicascB. K

t *

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite juos tureli. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.0®. 

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

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaroma į I 
minutes.

Ja ndas.
Mes taipgi suteikiame paskolą 

ant pianų, sankrovos įrengimu, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mec 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate*, mes norim darodyl 
jums kad musą mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra d ei ko ta 
turite Veikti su mumis. Mes kvie
čiame -jus pasiteirauti musų už
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

MOKYKIS SIUT M O TE RUKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, Jdrpft i 
mo formų sinti naminiu* daflb* 
tus arba aprėdai us. Diplomat 
kiekvienam, kurs IŠsimokiiMh 
Valandos dieną arba vakaiafct 
del jūsų parankumo. Ui flC 
išmokiname jus glut v Įšoktai 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGKU 

2336 W. Madison g. WesterB 
1850 Wells gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

JOSEPH C. WOLON
• UKTUV18 ADVOKATAI
X Ruknai »02-V04 Nation*) Ufa BMfaa

29 So. Iji Salia fit.. Chieaffa, DL
Q T«L Oantral Atdarai UW*

ninJco, hat vargo ir aubatoa vakarwti Mg
■ S iki 8 va), vakar*, po munatrivi

IBM M1LWAUKI1 AVA Chteafl% Hb
T*L M.

t

WALTER F. •OMMKRA 
ADVOKATAS 

BBCTOB BUIUMNB



'aziausoas is Gražiausiu Vakaras! NE1SDEGE

Nedelioje
Dalyvaus rusų-ukrajinų choras. Pirmu kartu ant scenos pasirodys L.M.P.S.A. 9 kp 
vadovaujamas p-ios Gugienės. Beto bus daug visokių pamarginimų, kuriuos čia ir suminėt sun
ku, bet pasiklausyti bus labai malonu. Po pro gramo bus šokiai.
GERBIAMOSIOS ii’ Gerbiamieji! šitas vakaras labai daug skirsis nuo kitų vakarų, nes šiame vakare dalyvaus geriausios lie* 
tuvių ir svetimtaučių Chicagos spėkos, Taigi nepraleiskite šios progos, nes tiesiog palima sakyti vakaras bus Pavejantis 
Šitas vakaras yra rengiamas palaikymui L.M.P.S.A, 9 kuopos choro. Kviečia visus RENGĖJOS.

Chicago,
I unit WliiSHSln—

Rengia L, M, P, S. A. 9-ta KUOPA
Kovo - March 18 d., 191.7 m, 

M. MELDAžiO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd FL, Chiuago, III.
Pradžia lygiai 5 vai. vakaro. Inžanga 25c ir augščiau

Dalį programo pažymėsime čionai: Režisieriuojant p-iai M. Dundulienei 
bus pastatyta scenoje vieno veiksmo labai juokinga, indomi komedija:— 
Dainuos Latvių mišrus ir vyrų chorai. Dainuos garsioji Chicagos solistė, poni Gugienė. Dai
nuos Roselando L.M.P.S.A. 25 kp. sikstetas. Solo kornetu išpildys maža mergaitė, p-lė Grušaitė.

horas

CHICAGOS ŽINIOS
FARMERIAI IR PARMOS ILLINOIS VALSTIJOJ.

Dideles Misijos
Parengtos 

LIET. V. A. DRAUGYSTES

Illinois valstijoj 1900 metais skaitėsi esant 4,821.550 
gyventojų ant farmų; 1910 metais šios valstijos farmų 

\ gyventojų skaitlius siekė 5,638,591.
1900 metais šioj valstijoj buvo 264,151 farmų, o 1910 

”’in. — tik 251.872 farmos.
. 1900 m. vienas žemės akeris kaštavo vidutiniškai

$47.17, o 1910 m. — $95.02.
1900 m. visų farmų žemė kaštavo apie $1,514,113,975, 

o 1910 m. vertė Illinois valstijos farmų žemės buvo jau 
apkainuojama i $3,090,411,148 (3 miliordai, 90 milionu 

į etc. dolerių).
Farmų budinku vertė 1900 m. buvo $251,467,580, o 

į 1910 m. — $132,381,022.
Farmų mašinų vertė 1910 m. — $44,977.310, o 1910 

to. — $73,724,074. "
Gyvuliu vertė 1900 m. — $193,758,037, o 1910 m. — 

$308,804,431.
Išviso, vertė farmų ir padargų bei gyvulių Illinois 

valstijoj 1900 m. buvo apskaitliuota į $2,004,316,897, o 
1910 m.—j $3,905,321,075.

GYVULIŲ ILLINOIS VALSTIJOS FARMOS TURI.

Galvijų 
Arklių 
Mulų 
Asilų 
Kiaulių 
Avių ...
Ožių

. 2,440,577
. 1,452,887

147,833
........... 2,863

.... 4,686,362
1,059,846

vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

$ 73,454,745 
1(53,363,400 

18,210,179 
568,194 

36,210,179 
4,843,736 

38,564

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ ILLINOIS VALSTIJOS 
KARMOSE YRA:

Vištų..............................  21,409,835
Kalakutų ........................20,563,850
Ančių ......... ..... ..................: . 189,411
Balandžių (karvelių) ...144,268

vertės 
vertės 
vertės 
vertės

$11,696,650
10,941,491

374,544
27,445

ILLINOIS VALSTIJOS FARMŲ PIENO 
PRODUKTAI:

Pieno Illinois valstijos farmos parūpina į $320,240,- 
399 galionų.

Sviesto išsukama 46,609,992 svarų už $10,493,217.
Sūrio padaro į 81,918 svarų, vertės $8,396.
Pieno parduodama 158,031,333 gal. už $18,314,172.
Sviesto parduoda apie 4,637,745 už $1,210,748.
Sūrio parduoda apie 54,502 už $5,423.

ILLINOIS VALSTIJOS FARMOS VAISIU IŠRENKA:

Obuolių 3,093,321 bušelių

Grušių.....
Vyšnių ....
Vynuogių

. 249,365 bušelių
287,376 bušelių
16,582785 svarų

vertės$2,111,866 
vertės 999,516 

202,965 
453,474 
426,468

vertės

CHICAGOS GATVEKA 
RIŲ KOMPANIJOS 

ĮPLAUKOS.

I. Taiiaiievičiaus bau 
ko turtų išpar= 

davimas.
Tananevi-

Subatoj, Kovo= Mareli 17 d., 1917
COLUMBIA SVET., Kampas 48-tos ir Paulina gatvių.

Kalbės visiems gerai žinomas kunigasM. X. MOCKUS
Vyrai ir motetus, vaikinai ir merginos, nepraleiskite progos, at

eikite pasiklausyt to garsaus misionierio, o busit pilnai užganėdinti.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Nuoširdžiai visus kviečia KOMITETAS.

čia u.

Bet ve pradeda po visus kaln

tomis nosimis, liudijančiomis

specialistai mekleriai, pirkėjai 
licitacijose, vertelgos, panašia 
pirkivIki sukraunantis sau lur-
tus.

Mano akįs susiduria su pono

nanevičiaus kasieriaus

miau, kuomet
banke. Pasid

kasieriavo
Ivg sublo-

iš minėtų augščiau

su pagarba, Kaip galima ištolo 
.matyt net pats Bradchulis.

Stoviu ir vėpsau 3 į judančių

dar dvi ar tris. Tai, lurbul, po- 
niškiausia visame banke kom-

ponų, kuriuos

na i.

pora

pasirėdymu skiriasi

čios, kad nežinai, kur galima 
užsimokėti?

Moteriške atsiliepus: “Taip, 
aš retai ateinu bažnyčion, ha

vyras vienas
tinti visų prideramai, tai ir man 
prisieina dirbti; lodei, žinia, 
negaliu kasdien bažnyčion ei Ii. 
O kas link kvailumo, tai nesi
jaučiu tokia esant, nes būdama

auklėti.”

čios iššaul<sui.

išmal

rgaitę. Jis paglostęs ję ir uz- 
klausęs: “Kodėl, vaikeli, tavo 
burna taip nugedus—visa spuo
guota. Ir kodėl tu kone trįs sa
vaitės nebelankai mokyklos?

Motina tuoj ir atrėžus: 
gerosios klelbono seserįs 
padare, nes uždariusios 
sianĮ kambaryj išlaikė, jų

taip 
tam-
nuo

nia užsimokėti šešius dolerius, 
paskui gi ėmė pasakoti, kad jai 
seserjs negeros, kad-jos laikiu-

rę. O ištikrųjų, tęsė 
toliau, lai mergaitė gal 
kur su boisais po jalę.

ziaus.
Moteriškė baisiai inlužus ant 

kunigo. Esą, nunešiau šešis do- 
uli-lerius, ( 

no. O 
na ('su, 
nereikia. Ale visgi, esu, para-

ia tai keistai skamba, bet eina

ama.
Ar nevertėtų todėl parapijo- 

nims geriau prižiūrėti savajų 
mokyklų ? Parapijonas.

ŽADAMA PRAGABENTI CHI- 
CAGON 50,000 NEGRŲ.

kad

gabenta 50,000 negrų iš pietinių

tuo liksiu, kad sumažinus dar
bininkams algas. Didesnė pu
sė to tavoro “eis” i stockyardus

Du jaunu piktadariu atėmė 
$10 iš Alva Watson, 6040 Inger-

Lillian ir James Murray, ak-

rasta baronienės Uolini) brang
akmeniai.

RobT Kean, Tacoma bldg 
reštuotas. Norėjo išleisti n<

Henry 1). Laughlin, Great 
Northern hotelio savininkas, už
sigina, kad kada nors skolinęs 
iš savo sunaus $230,000.

Tečiau didelių nuostolių

Helmuth Schmidt, 81 metų,

man. bako, davęs jam $J,uUU, 
kad pastarasis prižiūrėtų jį iki

H'yman Hardin, 21 metų, a 
reštuotas, kaipo nužiūrėtas .va

mai:
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

čiaus
Parduota

Iš West Sides areštuotas 12

daugiau
m. .
m. .

m

m
m 
m 
m

$18,823,094.31
$20,419,647.93
$22,832,882.64
$25,155,629.89
$28,743,167.24

$32,536,584.22
$32,001,278.51

. $31,695,637.67

BUCHARINO LEKCIJA.

Galima su Bucharinu sutikti 
ar nesutikti, bet reikia pripažin
ti, kad išdėsto jisai savo min
tis nepaprastai gabiai. Ir norė-

ypač draugams socialistams, 
suprantantiems rusų kalbų, pa-

vienas nepasigailės.

J. Gubavičia.

Iš WESTSIDeS.

trumpai paminėjau

duota taipgi automobilius.
Buvęs bankierius, kiek gir-

davimo. Kaikurie bi 
lykai, jojo nuomone,

aujienose

namas.

o štai vienos Bridgeporto lietu
viškos spaustuves štabas, ir ki
ti.

Visi jie atėjo gerokai ahfeš**

me šešių doleriu. c c

Mokyklos dalykas.
Parapijine savo mokykla 

westsidieciai taipjau ne kažin- 
kaip užganėdinti. Mat ir joje 
nekaip dalykai eina. Girdėjau,

K re i scher

Michael Harper, 1638 Easton 
avė., numirė bedirbdamas. Tu-

jau? Bandu
Moteriškė

Ii “Naujienose” žinutę, * ir jei 
reiklų, lai ji sutinkanti ir pri-

dyti, užmauti balus ir net na
mo palydėti iš mokyklos vai
kus turtingesniųjų, biznierių 
vaikus. Vienok tvirtinti, kad los

H. H. Kolsahal ir Co. kredito-

kad nubankrutylų menamųjų

Atsakiau, kad
netik 

nieko neima, bet kad dar padė
kų už žinių išreiškia.

Tuomet moteriškė papasako-

neimsiu drųsos.
Paskui, parapijonams jau pu

sėtinai įkirėjo rinkimas centų 
“šventam tėvukui.” Gal kam

rastas Frank Gibbons’o kam
baryj, 1202 N. La Šalie. Mir
ties priežastis — alkoholis.

tas tėvukas, tai paaiškinsiu: mat

josi pažįstamoji, pasiskubinus 
apsiruošti, nubėgo į Aušros Va
rtų parapijos bažnyčių anks
čiau, kad išsįpirkus už $6 tikie- 
tų, o paskui suspėjus ant sumos, 
Kunigų Serafinų radus bažnyti
nėj salėj. Ši mandagiai priėjus 
prie “kunigėlio^

popiežiaus naudai.
Jau, kiek žinau, ne vienas pa

ra pi jonų 
tėvukas” 
negu jie, 
krūvoj.

JMbaina dar ir icitokįų daly- 
ir paklausus, kų apie Aušros Vartų parapijos

atsakė, kad “šventas

t. y. pavapi j onįs visi

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALBTBD Ir U-ra GATVB.

D1D E LIS
TEATRAS

SPRINGFIELD, ILL. I

Bus lošiama “DU BROLIU”, 4-rių veiksmų, 5-kių X 
atidengimų drama, iš lietuvių gyvenimo Amerikoj. +

Teatras įvyks j
Nedėlioję, Kovo=March 18, 1917 |
ARION HALL, 4 ir Jefferson Sts., Springfield, III. |
Pradžia 8-tą vai. vakare. Inžanga visiems prieinama. 1

Lietuvia, vietiniai ir iš aplinkinių miestelių, at- X 
silankykite kuoskaitlingiausiai. t

Kviečia L.S.S. 29-ta KUOPA. I

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas rali ttmoktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų rtrtaiayft 
ypač tam tikslui, fiis kursas yra labai paramau kiekvienam, 
kuria nori greitai įmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
ky ties į mokyki* ypatifekni. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame graliai iliuetruotit, su daugeliu paaiAkinimų KATALOGA 
DYKAI. Raiyk laiik^ tuojaus; indėk dvi markes prisiuntiMtrf 
KATALOGO.
K LESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mum **• 
kykla ypati&kai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokta*- 
me daūgiau valandų negu kitos mokyklos, Klesose irgi tari
me atakirą hura^, nutaikyta mu»y pačių del pr a d 1 išmokėtai 
greitam {^mokinimui Anglų kalbos. Daugiau euprantantieme 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viskas aiikinam* LletuvUkai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., i» 1741 W. 47th Bt,

AamrtcanIchool 
of Lt>nguhges

DYKAI

Laižkus adresuokit: American School of Lanruages, 1741 West 47th fit-, Chlcar*, <U.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Kernų h Stoginio Popleros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St.. Chicago, IIL

I Pasinaudokite su Proga 11
Mos atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas, ===j 

bet negali del to, kad yra reikalinga turėti pusėtiną kapitalą.
Su Sanborną plijanų trečiu k,ožnas: vienas žmogus gali nųsi egg

' pirkti farmą stebėtinai pigiai Ir lengvais išmokesČiais. gg
Pirkit farmas kur žemrė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 

5S turim 60,000 akrų žemės, kur yra klampių ir soinilių, kur žmo- 
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų 

==3 arba klampių bile kokia dieną metuose. Farmos su dalim 
=s išdirbtos žemes ir namais ir gyvuliais del pradėjimo. 
== me duot geriausi paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

BIIIIIIIIIIIIIIIM

Gali-

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE RIVER, W1S.

•>5X3Cį

HA5TER 5T5TEF1

bile st ai lės ai ba <h dŽio,

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrp ir mo terų drabužių.

PASEKMINGI “

118 N. La Salle St., Room

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i 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 niu* 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speciali.Škai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
m i erą - 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, princtpalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Garsiu kis 'Naujienose



Pranešimai
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U OI

Paįieškojimai

Pranešimas
Pardavimui

kitokiut

18th

Dr. W. YUSZKIEWICZRandai

Reikalavimai

MELROSE PARK

AKINIŲ

Gliudi-Liudi
1820

DAKTARAS

1840 So. Halsted St.

1171
2054 
1045 
1510
2810

1644 
1886 
2612 
1217 
1882 
1818

geram 
Estate 
$50.00

lanke*, «uly- 
rink bu bent 
tokia, %

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c i£ 
po 30c

misionierius
Komitetas.

WEST BIBB
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madiaon St.
W. Madison St.

W. Obicare Av. 
Blue lelani Av. 
W. Nort»i Av.
B. H»Wed Ht.
8. y«*»t«d ML 
W. it th Ht.

degtinės 
v \ 11 (). š | 
cigaru, •

lai. Par day i 
važiuoju į kiti) mie 

labai pigiai 
Chicago, Hl

Gerlaudc* 
aj&iew, lOo ve 
te«, parai* 

Juoda ui ..

REIKALINGAS siuvėjas prie vy 
riško kostuineėsko darbo. Atsišau 
kite tuo jaus. 
911 W. 33nl SI

L. Kasper,
3117 So. Wentworth avė. Chicago

NEŽIŪRINT
Speciali&kai gydo ligas pilvo, pinučių, inkstų 

ligas, laiadasL 
nkaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti 
persitikrinkite, k 
tūkstančius ligon

OFISO VALANDOS: t. 
1906 BLUE ISLAND AVE

Parašytos KL .Jur^elionio (Kalėdų Kaukė)
Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to 

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.

REIKALAUJU kriaučių ir mergi
ni; finišerkų prie moteriško darbo 
Darbas ant Visados. Mokestis ge-

REIKALAUJU lietuviško aptiel 
riaus registruoto Illinois valstijų 
Atsišaukite luojaus laišku j:

PARSIDUODA greitai ’saliunas, du 
arkliai, vežimui, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — 1 
stą. Parduosiu viskį 
8530 S. Vincennes avė

EXTRA NAUJIENŲ BEN 
DROVES DALININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

( LINTON, INI).
LSS. l()l kuopos repeticijos 

įvyks kovo 18 <!., II vai .ryto, 
Pasavinto svetainėj.

(leistina, kad visi draugai at-

BRIGHTON PARK, 
siūčio Kliubo p; 
kovo t (S d., (i :30 vai

TOWN OP LAKE
I) ra ūgy s 
undiozišl

REIKALAUJU — dviejų kriaučių 
prie siuvimo naujų ir taisymo senų 
drabužių. Atsišaukite greitai. $18 į

kuopos laike maskinio ba
liaus, įvyksiančio 17 d. kovo 
1917. dalins sekamas dova-

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

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

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

Chicago. Ill.

2 pietų, ir 
Canal 8110

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

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

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

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:

WISSIG, 
enu halsus

uijiciių 
susirinkimas 

kovo 25 d., 
linej, 3142 So. Hal

sus i (Jo t i iš 
tuo tarpu moterų siks- 

tutas susideda tik iš trijų ypatų 
turi būti: “sikstetas susideda 

iš šešių skirtingų balsų, tuo ta
rpu moterų šsikstetas' susideda 
tik iš trijų balsu.” Aidietis.

kti laiku, ir pasiimti
cer t if ik a t ą regi s t ra e i j ai.

Dienos tvarka bus puški 
ant vietos.

Jeigu Tau Hknud* aky h,
Jeigu skaitant raidei susibėga j krūvą 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu

Extra visuotinas
B-vės dalininkų
įvyks NEDALIOJ
Mildos s ve t
sled st. Pradžia lygiai 10 vai. ry 
to. Susirinknnan bus įleidžia 
mi tik pilni Naujienų Bendro 
vės dalininkai. Todėl kiekvie

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

J. Klevas, Tol. ('anai 1506 
1810 So. Halsted St. Chicago

ikinas ( vienam ) šva 
valgiu, tarpe 31 

Kamba 
vieša ir ši 

ristina, kad žino 
Atsišaukite laiš

Dovanos moterį) grupoms 
gr. I Tuzinas paveikslų, vei 
dolerių ir pusantro tuzino pa

REIKALAUJAMA našlės su šeimy 
na apsigyventi Sycamore, Iii. ir duo 
ti valgį ic kambarį merginoms, dir
bančioms dirbtuvėj. Gali, rodos, gau 
t i 12 merginų kaipo kvatierankas 
Adresas:
Chicago Insulated Wire & Mfg. Co., 

Sycamore, Ill.

(PASzkRGA.—Draugijų pranešimus 
skelbtame be užmokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų0 adm.)

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri 
niais viršeliais. Kaina 50c.

PAJIEŠKAU DARBO 
ha prie prižiūrėjimo 
likite šiuo adresu: 
I!) S. Halsted Si., 3rd

PARSIDUODA pigiai groserne ii 
bučerne. Greitu ląiku atsišaukite: 

Joc Szkleinik.
2118 22 Lake St., Melrose Park, IB

PROGA PRIE BIZNIO
Parduodu automobilių labai pigiai 

(Limuzin packer). Du barai—žiemi
nis ir vasarinis. Pardaviau biznį ir 
išvažiuoju ant Parmos, lodei noriu 
greit parduok Kreipkitės:

Jos.Gėdini n,
8568 Vincennes Ave., Chicago, 111.

kmi. M. X. Mockus.
Ateikite visi, bus svarbu iš

girsti, ką jums kun. Maliauskm 
neaiškina savo konferencijose 
tai, rasit, išaiškins savo misijų 
se kun. Mockus. J. Aceris

metodas X-Ray 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1024
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenini as

Valandos: 8

K EIK A LA U J AM A vyru 
nokyties barberystėa amato 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
kiai, darbas kiekvienam 
žmogui Ateikite arba ra
šykite

I
 PIRK SAU visas Plumbavoji- f 

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

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., I

1G37 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. y 
Kalbama lietuviškai. į

Tel. Drover 7648

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEHTISTA

balandos: mso 9 ryto iki B Vfcft 
Nedaliomis psgal sutarimu

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos aatvfis,

CICERO, ILL.
Kovo 16 d. A. Lauterbach sve

tainėje, kampas 12 ir 48 gatvių 
atsibus prakalbos. Prakalbas 
rengia didžiausia Vyrų ir Mote
rų Apšvietus draugyste. Kalbės

šiuodu pranešame, kad su 
baloje, kovo 17 d., atsibus Lie 
tuvių Kubsiuvių Uni jos 269 sky 

susirinki

»ia, G v ar Ma
tuot*, verti* 
0« panidue

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald avė., arti 29- 
tos gatvės. Cementinis bcizmentas 
skalbykla, karšto vandens šildyto 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Raudos $84,0.00. Ant išmu 
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, III 

Tel. McKinlev 3513.

REIKALINGĄ, sena moteris del 
pridabojimo l-ipy pietų vaiko. Gali 
Imi ir žencita, biFAdiikų. Gera vie
la del gero žmogaus. Atsišaukite 
greitai. K. Jamoiilas, “Naujienų” ()- 
fisas, 1810 So. Italsled St., Chicago.

REIKALINGAS dreiveris Į bučer- 
nę kuris galėtų surinkti ir išvežioti 
orderius kostumeriam.s. Atsišaukite 
313 Kensington Ave., Kensington, III.

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAINO 
4 flatų mūrinis namas arti 33-čios ir 
Archer Avė ir Wood gat v. 4 toile
tai, gazas, elektra, cementiniai takai, 
naujas slogas, puikus stovis. Rcn- 
dos $504.00; mažais grynais pinigais 
mokėjimas, arba išmokėtas namelis 
išsimaino kaipo pirmas išmokėji
mas, likusi 51^ proc. pelno. Lotas 
25x150 pėdų. McDonnell, savinink. 
2630 W. 38th St., telefonas McKin
ley 3513. Atdara 9 ryto iki 9 vaka
ro kasdien ir nedeliomis.

John B. Poteliunas,
105 Milwaukee avė., Kenosha, Wis 

Phone 1461.

ROSELAND, ILL.
Liet. Darb. Literatūros Drau- 

ijos 79-tos kuopos susirinkimas 
zyks 18 d. kovo, 10 valandą rv- 

10900

Nuo 10- 
Telephon 
3412 S. Halsted si 
-9 ryta, tiktai.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
KAIP UŽSJSENL.IUSJOS IR N JJ f (; V I iOM ()S JOS YRA

pūsles, ulnuodijim^ kraujo, tAMŲ 
reumatizmą, kuIvom hkausmun, ukausmua nugaroje, kosėjimą,

_ _ negalėjo jus iftgydyti, ateikit* 41a te
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Aotel 
. Vatarimas dykai.

T: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedaliomis Ud lt 
_ —. □.» kampa* gat.. virtoj Baakea. TaL Caaal CM)

“COME BACK TO ERIN.”
I no vardu komedija bus sla 

loma sekamą savaitę, prade 
danl nuo nedėlios po pietų, ko 
vo 18, Imperial Teatre, W. Ma 
d i so n

mas 
taipjau I 
ladu.

REIKALAUJAMA — prie elektra 
siuvamų mašinų operuotoji!, vyrų ir 
moterų. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite nuo 8:30 iki 9:30 
rytą į Singer Sewing Machine Agen
cy, 1835 So. Halted St., Chicago.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenijjias yra tusČlas
zxMImR kuomet pranyksta re*

Mes vartojame page* 
€5vintą Ophthalmometer 

tJęV Ypatinga doma atkrei- 
piama j vaikus.

Valandos: Nuo 9 ryto iki f vakar*} 3Le4*lft« 
tnis nuo 10 iki 12 dianą. ♦

444$ B. ASHLAND AVH^ kampas 4T »t-

Prirsnka visiems tink*»m« akinius, acmblBa 
nuoja ir patarimus duoda lykai.

bh At»., »*l! Ckkeaga Ava.
luboa. VALANDOS* Nuo » liepto Ik! vakm 
ruL Nedaliomis nuo • U ryto fkt > pa

Tai. Haymarkat 1444.

PARSIDUODA 
namai; vienas 
karnos. 'Lame 
luviškos pekarnčs 
keletas tuksiančių, 
puikų gyvenimą 
mažu kapitalu, 
kreipkitės prie

PARSIDUODA:—-Pigiai, ant leng 
vų išmokėjimų, šešių kambarių na 
mėlis, elektros šviesos, konkreti 
bcizmentas. Del platesnių žinių ad 
resuokite: 
3753 Palmei

PER LICITACIJA 
PARSIDUODA bučernes ir 
nes visi fixtures, forničiai 
įlietu vartoti. Pirmi mortgičiai. Sy
kiu parsiduoda ir gyvenami forničiai 
del keturių ruimų. Kam reikalinga 
malonėkite atsilankyti subatoj, 2-rą 
vai. po pietų, kovo 17 d. 

L'. Juodis
928 W. 33rd St., Chicago, Ill.

PARDAVĖJU DOMAI!
Reikalaujama 25 gerų vyrrų parda 

vinėti lotų lietuviams. Vartojama au 
tomobiliai. Gera propozicija tei 
singiems žmonėms ir ateitis 
darbininkui. Patyrimas Real 
nereikalingas. Galit uždirbti 
į savaitę. Atsišaukite:

Wdl D. Murdock and Co.
La Salle Street, nuo 3:30 po pietų 
iki 5:30 vai. vak. Klauskite

J. N. Zewertavė. ir du i i. t asicuią suaiiys 
North Western iiniversilido 
studentas (7 Kliauga.

Nepraleiskite progos išgirsti 
labai indomią paskaitą.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
svetainėj, I vai. po pietų, įvyks 
Keistučio kliubo susirinkimas.

Hankoves xI..50 v. 
marškiniai, š|.5l) vcr. 
narškiniai, s 1.50 vert. 
Slick-Pin, š I ..50 vert, 

marškiniai, š‘2 v. 
'ėlė, *2 v c r t ės.
ir spilkutė, š 1 v. 
iniai pasirinkt.

viena 
■s 1.00.

$500 GRYNAIS pinigais, likusius 
lengvais išmokėjimais nupirksi pui
kų keturių flatų mūrinį namą, po 
keturis kambarius kiekvienas. Ma
udynė kiekviename flate. Visi pluni- 
bavojimai baltai paliavoli. Augštas 
bcizmentas. Rendos už $50.00 j mė
nesį. Kaina $5600. Parnell avė., ar
ti 32-ros gatvės. Šis yra tikras bar- 
genas. Geriąu pamatyk jį pirma ne
gu bus parduotas, šios rųšies pigu
mai ilgai nesitęsia.

JOHN E. KUBES
623 W. 31st Street, Chicago.

Chieagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

1 dailydės
1 kalvio pagelbininko
2 bletininkų
1 prie Gordon lyderio
1 tapytojų
1 prie rakandų apmušimo
1 skardžiaus
3 mašinistų
8 dažų dirbtuvėj
2 molderių.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chieagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesniu darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimtinčjimui, mokinties Įvairių a- 
matu (dc.

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

DR. M. HEHZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

elektros

Dovanos vyrų grupoms:
Vienas baksas alaus, I Butelis 

Buteliai šampano, I 
Bali. 2 buteliai v\-

tolio susirinki n uis įvyks nedė
liojo, kovo 18 d., 10 vul. vuknro 
T. ir J. svetuinej.

Draugui, malonėki te atvyk 
ti, nes turime daug svarbiu rei-

N A U J I E N O S”
Chicago, Ill

ir Western avė. Vyriau- 
veikiamojo asmens rolč- 
Waller Lawrence, žino- 
komikas. .Jis dainuos 

ražiu airišku ba-

LIETUVIfiKAB AKIŲ GYDYTOJAI 
Kas turi skaudančias arba silpnas akis, 
galvos skaudėjimą, atsilankykite pas asai

Dr. W. Yuszkiewicx 
11 55 M ii-įraukęs Ava.

Valandos: Nuo 9 ryto iki f vakarsu
Nsdčlionjis nuo > ryto iki 1 po

Dovanos pavienierns vyrams 
va na, čekis vertes 
v. Drukuojama mašinėle, s 1

Reikalauja inerginos prie duonos 
pardavimo. Turi mokėti virti val
gyt ir šiaip jau virtuves darbą.

New Process Bakery,
919 W. 34th St., Chicago, Ill.

Phone Drover 1048.
„—. < , , ............. ... ..... ——.

north Bnm
4 44 W. J >i visual
V/e w Nortb
X644 IA neo) a Av«

Liucola At* 
till N. Olarb

PARSIDUODA 3 augštų mūrinis 
namas, .) raudos, sankrova ir ce- 
nientu,olas bcizmentas. Geras sto
vis. Labai prieinamai.

pigiai mūriniai 
prirengtas dėlei pc- 
miejitelyje nėra lie-

. Lietuvių gyvena 
i-; galima padaryti 
Galima nupirkti su 

Del platesnių žinių

PASI RANDA VO.JA kambarys del 
(h iejų vaikinu. Apstato tas gerais 
rakandais. Elektros šviesa, maudy
nė, trečias augštas, priekis, šviesus 
kambar\ s.
tilt) N Wood

SOUTH BIDB 
1042 Wsntvrortk 
1427 S. Balst*d 
4721 B. Ashlani

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Peleckio, Kauno gub., Raseinių 
pav., Betygalos parapijos ir miesto, 
'i'aiįigi pajieškau savo giminių ir pa
žįstamų. Kas jį žinot arba jis pats 
malones atsišaukti šiuo adresu: 

■anas Dapkus, 
South Eork, Pa.

Parsiduoda grosernė lietuvii. 
ir slavų apg\ Ventoj vietoj. Gera vie
la bučernei. Senai išdirbta vieta 
Riejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu;
1622 So. Halsted St., Chicago

GIR’i rt' LAIKU 
Parsiduoda jaunas arklys, vežimas 
ir pakinkiai. Kreipkitės šiuo adresu 

P. Mockus,
617 \V. 18 St., Chicago, Hl.

PA.HLšKO v; 
raus kambario 
ir ,‘)7 galvių, arti Halsted 
r\je turi but staliui 
him a, taipgi hutų 
nes butu bl a i virs, 
ku šiuo adresu: 
■Iii 12 S. Mozart Si

Dr. Ramser
AKIŲ 0P1CLALIRTA1

Pajieškau Vladislavo Atkaeiaus ir 
Kazimiero ir Jjirgio Gribų. Turiu 
svarbų reikalą. Jie patįs ar kas ki
tas malonėkite pranešti man; pir- 
miaus gyveno Brooklyn, N. Y. laip- 
gi pajieškau draugų ir draugių; jie 
palis ar kas kitus atsišaukite, busiu 
dėkingas.

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

REIKALINGAS barzdaskutys. Da 
rbas pastovus. Gera mokestis. Grei 
tu laiku atsišaukti.
716 W. 120 St., W. Pullman , 111.

L turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda aky* akaitant arba Blavaal, laakarl K 

.reikalinga* akiniu

LAISVOS JAUNUOMENES 
CHORISTAMS.

Ncdelioj, kovo 8 1d., 6 vai. 
vakare, kviečiami visi susirin
kti į “Aušros” svet., 3001 S. Hal
sted si. Iš lenai visi važiuosime 
į West Pullman, kur turėsime 
dainuoti ant parengto vakaro, 
(kerbiamieji, nepamirškite susi
rinkti paskirtu laiku, nes pirm 
išvažiuosiant turėsime dainų 
praktiką. Valdyba.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisą* 

1149 S. Morgan St., kerte 12 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriški ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Ligi 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

REIKALINGA mergina prie leng 
vo namų darbo? Gera šeimyna ii 
vos tik trįs ypatos.

Mrs Schwartz
301!) Jackson Blvd., 1-as augštas 

'Eel. Kcdzie 1197.

degtinės, 2 
bulelis High 
no, — It) do I 
gr. 6 Buteliai 
gr. 6 bonkos 
gr. I Baksas 
už viena doh

PASIRANDAVO.IA geras, šviesus 
kambarys. Gerai apšildomas, elek
tros šviesa, maudynė, geri rakandai. 
Atsišaukite:

I I lt) N. Wood St., Chicago, III.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. M.dUop St-

Gerinusio* 
imetonos, K«- 
rwnli, neini 
cur ju» ga
it gauti ..

(I., / :.)U \ u I. vuKuro, .A. I am lei 
buch svetainėje, kumpas W. 1 
ir 18 (’.I., Cicero, HL, rennin pm 

kun. M. X. Moi

Pajieškau savo tikro brolio Do
mininko Golavlio, paei/ia iš Kauno 
gub., t kmergės pav., Subačiaus pa
rapijos, Skvarbų sodžiaus, apie 30 
melų amžiaus; seiliaus gyveno She
nandoah, Pa.. 231 Line SI. .lis pats 
ar kas ji žino malonės alsi liepti:

Jonas Golovtis,
Chicago, III.

tyrimo Sv. Vaitekaus parapijo 
akiniai padaromi belaukiant, j 

JOHN J. STVTETZVNA
ARKa Specialistą b
JEMYKlT MANO UŽRAKA 

1801 HOLT131 AJSUIuZklMO AVĖ. 
Kampa* 18-to* gatve* Ant Platt’s Aptieko* 2«ra* a 
Valandom nuo a ryto iki > va. Nedaliomis uuo 8 Hito iki 13 

Tel. Canal 5335.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Bpecialiątag Moterliką, Vyrllką, Vaiką 

ir chroniiki litrą-
Valandų*: 10-—11 ryto, 4- _ _
kar«. Nadėliomis 10—1 po ni«tq.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Phona: Yardt 4I1Y

h. A.R. Blumenthal

(i (‘i s t i n u, 
kiioskuitliiŲgiuiisiui 
nes kulbės igursus 
M. X. Mockus.

muiuų orguttizucijoj trumpume 
luike. Visi ūži n leresuoli orgu- 

ivulole ui
V u Id v bu

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

PASIRANDAVO.IA du k;unb;iriai 
did dvieju vaikinų arba merginu. Ge
rai apšildomi ir gera šviesa. Gali 
ma gauti valgį. Atsišauki te:
1825 So. Union Ave., Chicago.

(ierbiu mie j i lietuviui it 
suites, \ isi utsilunkykili 
svurbu jums bus išgirsti 
kuuigui-(lie\ų kupčiui net 
suvo |>umuksiuose. Kvit 
ir kunigus. Komitetas

( K ERO, ILL.
ir Moterų .\pš\ 

e netnvčioįe, ko\

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CIHjmHGAS 

OFISAS: 3103 .So. Halelei 8tro«t* 
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 8341 8o. Uaion At« 
Tel. Yards 637.

BANKES’A

I
 Telephone Humboldt 1271 S

M. SAHUD M. D. | 
fknaa Kuim Gydytoja* ir Chlmr«aa. C 
Speclali&įta* Moteriškų, Vyriškų ir Vai- 

kiškų, taipgi Chroniškų Liirų. L

OFISAS: 1679 Milwaukee Ava./ k

Kampus North A^«.r Kambarys X06. 4 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto; į

1:80 iki 8 Ir 7:86 iki » vakar.. $3

GERA PROGA
PAILSI 1)1 ODA labai pigini šlore- 

lis cigarų, tabako, ice cream, saldai
nių ir tl. prieš pat mokyklą. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo — savininkas perka namą.

A. Lawrence.
1811 So. Union Ave., Chicago, III.

.Nariai maioneKile alvvkli v 
sirinkimun paskirtu laiku.

J. (i tįsta i t is REIKALAUJI
Jeigu kenti galvo* «k*ndejlm<

Viena skrybėlė, s' 
Viena Elash light 
Brilva, S2.50 verti 
Viena skrybėlė, pasirinkt ko 

kią nori.
Guzikai 
Vieni 
Vien i 
Viena 
Viršutiniai 
Viena skrvb 
Kaklaraištis 
Vieni maršk
Viena kaklaraištis 

rankovių guzikų, v

Moterų na v i įmes dovanos.
1 dov. moteriškas siutas, *20 vertė’
2 dov. Viena skūra apmušta supam 

kode. S10 vertės.
3 dov. Vienas Moterišk 

$2.50 vertės.
4 dol. Auksinis lavalieras, S2 vertės.
5 dov. Viena pora curtains, š2 vert.
6 dov. Bonkutė kvepalu, vertės 75c 

ir veido miltelių I dol vertės.
7 dov. Viena pora moteriškų šliperių 

$1.50 vertės.
8 dov. Vienas skėtis, SI vertės.
9 dov. Viena egzemų. “Moteris ir So

cializmas”.
10 dov. Vienas egzemul. “Socializmo 

Minties Blaivumas”, vertės $1.00.
11 dov. “Keleivis’ ’metams.

ANTRU ir trečiu mortruR'e Miteikiama pa
kula nuo $100 iki $.'>000.00 po .'> ir (> pi’oc 
pmokėjimui taksų, užmokėjimui interest) aid 
ųsų pirmo mortnajre, pagerinimui jusi) nuo- 
nvybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalam 
ate dar daugiau pinijzų. Greitas ir mauda
us patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE HANKERS

North La Salle Street, Chicago
Telephone Main Is 15.




