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Reikalaus įėji] bi- 
lionn doleriu

LIUI
Minia nešiojo ant rankų 

Spiridonovą.

TAS PETROGRADAS...
____________— ) {

i

Visa Rusija mylinti Romanovus,
tik... tas Petrogradas. Sakoma, kad gali pradėt skan

dint talkininkų submarinas— 
vietoje vokiečių.

LONDONAE, kovo 23. — Vie
nas po kito atsidaro caro vals-

kraščiai

Paskandino Suv. Valst. laivą laisvės tuksiančius carizmo kan-

Didelis susirinkimas New Yorke
KARĖS VARNAI KRANKIA [revoliucijos. Prieš paskelbtą

DAUGIAU PAPLĖŠOS. ' laika svetainėje jau buvo 15,000
---------  žmnoiu, ir vis dar rinkosi. Po-

WASHINGTONAS, kovo 23. Oicija tečiaus nebeleido daugiau.
— Juo artyn prie karės, tuo di
desni daros karės varnų apeti
tai. Vakar buvo pranešta, kad

kymu paliuosuota iš ten visi po
litikos prasikaltėliai. Jų tarpe 
radosi ir žinomoji revoliucijo- 
nierė Maria Spiridonova, kuri 
1906 metais nušovė žiaurųjį

mą daugybę t.v. “Intefview’u” 
su įvairiais valdininkais ir šiaip 
augščiau stovinčiai^ žmonėmis. 
Tarpe jų randasi. yjin indomus 
didkunigaikščio Cyįilio užreiš- 
kimas. Jisai pripąžįsta, kad 
prie senosios valdžios Rusija

AMSTERDAM,
Berlino dienraštis “Berliner Ta- 

talkįninkams

“šauli į pirmą užmatytą subma
rine

nės duris susimu 
nė minia žmonių.

paskui buvo biauriai sumušta 
caro bernais. Jinai buvo nuteis-

“Bet to nebuvo galima pasaky
ti carui. Priešais ^stovėjo ne
perlipama siena Stiurmerio, Pi- 
trimo, Protopopovįj ir kitų as
menyse“... Negalint tatai

a per ca

j imas,

susijudinime šaus j pirmą užtė-

Vokiečių submarina,
mirties bausme

laujanti paskirti neva apsigyve
nimo reikalams $500,000,000.

šiandie jau sakoma, kad karės 
ir laivyno departamentai ren

griausmingi
miausin miestan Gilau — val
džia maloniai juos pasitiko, o 
minia pasiėmusi aid rankų Sili

Petrogradas... Girįtti, “
i H

na prįešais mus? [jTik
likslo...

Dėdė Šamas nesy- 
i meškiškai pasi-

tarnauti talkininkams.

jų bilionų ($2,000,000.000) do-
ve mis.

NUBAUDĖ SUOKALBININKUS

katams, jei kongresas pripažin- j 
tų kare su \Okie tija. Karinin- f

• vieta prasikalti-

dolrriu j

laikraščiai.
NIKOLAI NIKOLAJEVIč 

VYKSTA PETROGRADAN.
“TEGYVUOJA RESPUBLIKA \

-........... ...

LONDONAS, kbvo 23. - 
Pranešimas iš Londono saki

Kyšių ėmėjai ir davę jų 
pateko bėdon.

vvriausis laikraščio “Ruskaja Volia“ lai
doje aid pirmo puslapio dide-

CHICAGO, kovo 23.
jienose“ jau buvo minėta apie
elektros darbininkų junijos va-

.\au-

liti jų. rogradmi.
su Mike

sėdi nuolankus jos tarnai. Ten, 
randasi tik vienas darbo žmonių c

vienon gušton...
T ribų) konkurencijos.

sta ilgini u.

kad valdžia mano padidinti sa
vo oro laivyną iki 5,000 oriai- 
vių. Tam bus išmesta naujos 
krūvos pinigų. Subatoj šaukia

Čiamam apsigynimui.”

čių valdžios šnipai ir aršiausie
ji žmonių laisves priešai. Jie

caro dvaru turėjęs artymiausią 
ryšį, ir kad visuomet girtas mu-

ja nežiu-
Kuomet Ru-

IŠLEIS VOKIEČIŲ LAIVUS.

kilosianti vokiečių laivų, esan-

anglų-francuzų

PAĖMĖ RUSŲ APKASUS.

VOKIETIJOJ SIAUČIA 
RAUPLĖS.

Trįsdešimts tuksiančių žmonių

WASHINGTONAS, kovo 23.

nių iš socialistų atstovo Hoff- 
mano kalbos, pasakytos Vokie-

besnieji suokalbininkai gavo 
užsimokėti nemaža pabaudos.

nubausta $3,000.

uzsi-
War-

MADRIDAS, kovo 23. — Al

Nori taikini Suv. Valstijas 
su Vokietija

Laukiama didelių musių
►

Pagavo 27 talkininkų laivus
NORI TAIKINT SUV. VALST. 

SU VOKIETIJA.

WASHINGTONAS, kovo 23.

valdžia rengiasi pasisiūlyti už 
taikintoją Suv. Valstijoms ir 
Vokietijai dabartiniuose jų ki
virčuose.
kuose rateliu
kad tas pasiūlymas busiąs atme-

Washington© valdiš
kalbama,

submarinų karę. Kiti dargi sa
ko, kad tai nauja vokiečių pas- 
4 • i z 11 r 4 iri i 1 n ui /m 1a z-T

ir tt.
Nelaikąs kalbėt apie taiką, 

kuomet rengiamasi prie karės.

LAUKIAMA DIDELIŲ MŪŠIŲ 
FRANCIJOJ.

prieš francuzų-anglų kariuome
nes. Jie dabar stovi Arras-St.

manoma

-1

'ii

čia

sako kares kritikai, Hindcnbūr-

zduoii jiems 
mūšyje. Iki

apkasuosc. I linden-

tinkamos

PASKANDINO SAVO 
SUBMARINĄ.

Manė, kad vokiečių.

t

'JI

llK

Marsaliaus įlan-

BERLJNAS, 
euzų kariškas 
no submarina v 
ko j. Manyta,
submarina. Paskui tečiaus pa

sirodė, kad submarina buvusi 
ne vokiečiu, bet franeuzų.

“Baimė turi dideles akis“
s

DIDELĖ DEMONSTRACIJA
PETROGRADE.

LONDONAS, kovo 23.

Sakoma, demonstracija rengia
ma liksiu, kad privertus naują
ja valdžią suteikti moterims ba- 
Isavimo teises reikale busimo 
konstitucinio suvažiavimo, kur 
bus įdirbta ir priimta nauja ša
lies konstitucija.

SVARSTYS AIRIJOS 
KLAUSIMĄ.

LONDONAS, kovo 23. — Va-

nar 
tui, būtent, kad valdžia n u ta-

rijos klausimą.
Ale, ponas minister], kam čia

su teiki te jai laisvę ir klausimas

nt ■
I

4

giasi pasekti Suvienytąsias j

Sako, žuvo 14 žmonių.

Dabarli-

tijų laivą — Headleton, priklau-

PAGELBĖS SUGRĮŽTI.

vėn 200 rusų kareivių.
Smarkus mušis eina

t ės $100,880.
vo 38 žmonės.

reikia manyti, kad tai permato 
ir talkininkai — ir rengiasi.

Talkininkai veik visu*frontu
UŽMUŠTA PRŪSIJOS 

PRINCAS.

ti 100 naujų pirklybinių laivų 
3000, 5000 ir 18000 tonų intal-

sako, kad vokiečiai paėmę an
trą rusų apsigynimo liniją į ry- 
tjis nuo Lietos — dviejų ir pu-

jų vokiečių pozicijų. Kai kur 
jie turi mažesnių laimėjimu. 
Talkininkai be to sako, kad vo-

jai pusę ini- 
Stiurmeris su

1 leadlton turėjo 1,180 tonų 
alpos. Vežė Rotlerdtaman 2,- 
7,711 galionu krrosino ver-

Ofi- 
sa- 
fro-

ANGLIJA STATYS 100 
LAIVŲ.

LONDONAS, kovo 23. — An-PASKANDINO SUV 
LAIVĄ.

nie

n eTei
giu i mo už ge-

uosimas sako, kad žinomasai 
skraiduolis Moe-

uitis laivus, šiandie, sako, ka
ralius Alfonsas pasi rašys po 
tam tikru patvarkymu, kuriuo 
bus suteikiama apsauga Ispani
jos pirklybiniams laivams.

AMSTERDAM, 
Pranešimai iš Amsterdamo skel
bia, kad vokiečių submarina to-

Nuleista jis niekuomet nedarė kitiems?
VOKIETIJOS “JURŲ VILKAS“ 

SU GRIžO.

• žmones — užmatęs torpedų nai-

vis mirė kelyje.
jų valčių likimą nežinoma.

Spėjama, kad žuvo l t žmonių

MILŽINIŠKAS SUSIRINKIMAS 
NEW YORKE

Tuksiančiai žmonių €
m ingai nuvertima

milžinišką

Valdžia nereikalaus atlyginimo

p rasi kalteliams

mo virtų pol. prasižengėliams.

įstaigoms, kad jos nedarytų ap-
Viršuj — New Yorko uosle prekiniai laivai, laukianti išrišimo prek. laivų apgini 
simo. Apačioj — automobiliai,užsakyti svetimų valstybių, bet nesiunčiami delei

123,100 tonų intalpos.

BERLINAS, kovo 23. —- Oli

mėnesius.

Atlanti-

klybinius laivus, viso 123,100 to-

Kad Atlanliko vandenyne bu
vo vokiečių skraiduolis, apie tai 
senai buvo pranešama. Kiti sa
kė, kad lai kitas toks jau vo
kiečiu skraiduolis Vineta. C 

sirodė, jogei tai butą s 
“jurų vilko“ Moewe, kuris savo 
laiku darė tiek daug baimės ir 
piktumo talkininkams. Ir šį 
syk jis išsprudjo iš jų nagų.

Pa-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.

BERLINAS, kovo 23. — 
cialis vokiečių pranešimas 
ko, kad vakariniame kares 
nte (Francijoje) .tapo užmuštas 
kaizerio brolio sūnūs princas 

tarnavo 
Viena- 

A rras-Peronne

sugrįžę, vadinasi, tapo nušauti 
franeuzų kanuolėmiš.

PRIPAŽINO NAUJĄJĄ
‘ VALDŽIĄ.

Suv. Valstijos oficialiai pripaži
no revoliucinę Rusijos val
džią.
WASHINGTONAS, kovo 2X

V a 1 s t i j o.s depą rta men tas 
šiandien paskelbė, kad Suvien. 
Valstijų valdžia per savo atsto-

bežiniu reikalu ministeriui Mi- <- <-

naujosios Rusijos valdžios.

WASHINGTONAS, kovo 23.
— Washington© valdžia aplai- 
kė nepatvirtintų pranešimų, kad 
paskandinta didelis Suv. Valsti
jų kruizeris Des Moines, buvu- 
sis Turkijos vandenyse. Bijo
masi, kad kas nors negero turė
jo atsitikti ir su kitais dviem 
mažesniais Suvienytų Valstiją 
laivais — Scorpion ir Ceasar.

Valdžia pasiuntė savo pasiun
tinybei Konstantinopolyj reika
lavimą prisiųsti reikiamų inform. - 
macijų.



NAUJIENOS, Chicago, Ill.
LES

Pėtnyčia, Kovo

Rūsy “Bastilijos” puolimas.
Dili k rūsčio Dnily News kores

pondentas Petrograde, V. r.er- 
kesovas, rašo:

Dabar, kad revoliucinė Rusi
jos valdžia numetė nuo sosto 
carą Niką Joją Antrąjį ir visai 
saliai suteikė laisvę, tarp viso 
to džiaugsmo, kurs viešpatauja 
žmonių širdyse, Petrogrado pi
liečiu jausmu niekas taip neju
dina, kaip ją atsiminimai Husu 
‘‘Bastilijos" — , SS, Petro ir Po
vilo (Pelropavlovskos) tvirto-

Ta tvirtove dabar puolus, — 
taip puolus, kaip kad šimtmetis 
su bertainiu atgal puolė Pran
cūzą Bastilija.

Nesuskaitomi) daugybę ('aru 
tironybės auką prarijo tas bai
susis kalėjimas. Tiesa, paskuti
niais keturiais dešim įnirčiais 
Slissclburgo tvirtove ir dauge
lis Siberijos kalėjimu buvo dar 
baisesni m1 kaip Prancūzą Bas- 
til>:a arba Petro ir Povilo tvir
ti rt, bet į juos grūdo lik Inos, 
kurie buvo nuteisti ir pasmerk
ti, o Petro ir Povilo tvirtovėm 
kimšo, bu jokio teismo, kiekvie
ną kiek-nors intartą kaipo val
džiai pavojinga arba neištikim;) 
žmogų.

George Kennan ir daugelis ki
tą rašė, kaip žiauriai, kaip ne
žmoniškai rusu valdžia kauki- c

no Siberijoj jaunus, inteligen
tingus rusą ri'voliucijonierius. 
Petro ir Povilo tvirtovė buvo 
Ixiisi, betgi ne dėlto, kad ten 
butą ypatingai žiauriai apsiei
nama su kaliniais. Aš patsai 
buvau tris karius, ir ilgam lai
kui, uždarytas toje tvirtovėj; 
žverikšumą ten būdavo, be abe- 
jo, betgi ne taip tankiai. Petro 
ir Povilo tvirtovė buvo baisi 
tuo, kad į ją galėjo pakliūti kiek
vienas doriausias žmogus, jei
gu tik koks žemiausios rąšies ir 
tamsiausias šnipas valdžiai jį už
rodė; ir ten pakliuvęs jis galė
jo metu metus sėdėti, be teis

mo. kol pagalios vyresnybė šiaip 
ar taip jo likim;) nuspręsdavo. 
Taip dėjosi dėlto, kad beveik 
per kcluriasdešimts midų teis
mo politiniams prasikaltėliams 
nebebuvo. Vidaus dalyku m i- 

fe- L

nisterio sprendimu kiekvienas 
tąks politinis prasikaltėlis buvo 
grūdamas Sibcrijon penkiems, 
dešimčiai arba daugiau metą, o 
tankiai ir neapribolam laikui.

Aš buvau uždarytas Petro ir 
Povilo tvirtovėj nuo gruodžio 
1869 ligi liepos 1871 metą, be 
jokio teismo. Buvau uždarytas 
veinui vienas, atskirtas visai 
nuo svieto ii’ nuo kilu kaliniu, t l

Laiškais su kuo nors susiraši
nėti jokiu budu neleista, lik ar
timiausioms giminėms buvo lei
sta rašyti keturis kartus metais. 
Nevalia nei su kuo susižinoti nei 
pasimatyti. Dagi kalėjimo sar
gai, arba gydytojai, negalėjo į- 
eiti kalinio kambarin vieni, be 
kareiviu palydėjimo. kokiais 
atsilikimais visados v ienas ka
reivis turėjo stovėti už duriu, o 
du eidavo kartu kambarin.

Kaip amžinai būdavo atskir
ti nuo svieto kaliniai galima 
spręsti iš to, kad liktai teismo 
laiku, liepos men. 1871 m., aš 
atsižinojau pirmą syk apie 
ITancuzą-prusą karę ir apie an
trosios imperijos puolimą.

šilus visiškas atskyrimas nuo fe
svieto, tas nt'likriąnas apie lai, 
kuo pasibaigs areštas — tai bai
siausia kaliniu kankvnė, ir del- L *•
to daugelis ją lą kančią neišlai
kė: kili susirgo ir mirė, kili nu
sižudė, kiti iš proto išėjo...

Visai nebus perdėta, jeigu pa
sakysime, kad nuo pradžios ca
ro Nikalojaus 1 viešpatavimo li
gi šiam laikui visi geriausio ji ru
są rašytojai, visuomenės veikė
jai ir politiški reformininkai 
turėjo ilgesnį ar trumpesnį lai
ką praleisti loji' Bušą "Bastili- 
• ‘O 

JOJ.

oro
Sutaisytas iš formuios- 

rccepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger~ 
lilės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nūs lojimo apetito, 

u | kalcio galvoje, ect., eet., Šutai- 
IHH B0,nas išdirbčju labai pagarsėjusio

SOROL PAIN-EXPELLER10-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AD. RTCHTEK A CO.
14—80 Washington Street, How York.

Didžiausia Uptown A-

'Kampas Milwaukee and Ashland Avės.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
* ___ ______________________________

g Talpina savyje reika- f 
[ lingiausius, kasdie var- | 
t toj amus, žodžius. La- f 
j bai paranki knygutė ne- t 
r žiotis ir kiekviename i 
f reikale pasinaudoti. f 
r Kaina 50c paprastu i 
į ir 75c geru skuriniu ap- |

Galima gauti UNAU- 
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

I THE MAGIC SHOP.
į Pidnas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos

I
 dirbtuvę. Dirba visokių štokų daiktus. Jėi 

nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,
P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

■ ---- - -----  _ . ~ j
f f \ /^Wx / / /foirae 1 of Greater Value# Z

| (jį 7 r Cor. Ashland Avė. and47thSt.^į |
♦ t,     —.——.—   .„u^.—-——i   c y

{kąsnelis Pavasariniu sinty ir viršui koty po $15
| Naujausios išžiuros sugnybtais užpakaliais ir augščiausios jaunuoliams stailės, di- * 
t delis pasirinkimas mėlynų serge siutų, įvairiųaudimų, taipgi keletas tįįtĮ»4g| f 
X vilnonių suktų vilnų,kašmierų, ševitų, ir flanelių, mieros pritaiky-**^ B fkTB t 
| tos vyrams visokio augimo, po..........  ” t

VYRŲ IR VAIKINŲ PAVASARINIAI SIUTAI, VISI VILNONIAI, 
SIŪTI, PO $25.

RANKOM

nanmova. dėlios rytų.

Ateikite į Musų Didelę Pavasarinių 
laitų Parodą

V-- M

■'■’yŠ.

v

■■L V '' ž;

A

pavasarines rūbų stailes—kiekvienos modinės kombina-
S’i/
«^mų stailių parodą, kuri dabar laikoma CONTINENTAL

- '
Merginų Čevcrykai Specialiai del Velykų 

Puikus merginų imgšti eeverykai juodos pabuvo
tos skuros, puikios stebėtinos stailės, su raiščiais 
arba knypkiais modeliai, 8 colių augšlumo, siu
tais aplink kraštais puspadžiai. 4’’h iOk
Nepaprasta verte parduodam lik-

Merginų baili plaunami čeverykai, 81A colio aug- 
ščio čeverykai, puikiai išrodo ir galima*avėti ei
nant bile kur. Tiktai su raiščiais. Lygus arba 
papuoštas viršus. Lengvi puspadžiai ir apdengti 
kulnai, sic čeverykai suteikia ne- /jhį

...... J)/.Uv
Čevcryką už. žemiausias kainas.

i

rinių siutų ir overkotų. Vyras, kuris nori susitaupyti kiek 
galima ant savo siutų ir vyras, kuris tiktai rūpinasi staile ir 
išveizda, abu lygiai tegu] ateina i CONTINENTAL apžiūrėti

Atsilankykite ryt-dieną į parodą. Pamatyk ant abiejų pusių 
susegamus modelius, taipgi lygius ar pinch 
back, dviem arba trim knypkiais. Jie visi 
įeina į populerę pavasarinę spalvą, žalių, ru-

-•dų, mėlynų ir puikių maišytų, puikiai pasiu-
' ta visų mierų ir figūrų — storiems, p]o- 

niems, augštiems ir žemiems po ............ H
Puikiausi rankomis siūti Siutai po

$18 $20 $25 $30 $35
Taipgi siutai ir viršutiniai švarkai 

z del vaikinų.
Puikios stailės jaunuomenei, puošnus modeliai ir verpimai
kurie pritaikyti skoniu jų draugių — merginų čia randasi 
didžiausiame pasirinkime. Puiki išžiūra pinch-back ir lygiu 
užpakaliu stailės, puikiausi aplink su diržais modeliai, pri
taikyta forma, audimai ir spalvos, taip 
puošnios ,kad tinka ir konservatyviam E
žmogui ir jūsų reikalavimui po *............. M

• LIETUVIAI PABDAVfJAL
.1. A. DOUGLAS, S. KUCZIS,
.L G. DA1LYD1S, C. WALLAC1*
A. J. TUPIKAITIS, K. MALKEW1CZ.

siu ir tamsių spalvų, taipgi ex-

: ■>

žemaitės:

Kam, ir už ką?..„„
(Žiur. vakar, num.)

Einant Bulviniui toliau, pa- 
pelkejc pempės “gyvi! gyvi!" 
ėmė klykti.

Saulelė gerai jau ant laidos 
nukrypusi nebekaitino karštai. 
Beržyne jau nakties rasa kve
pia. Paukšteliai už kits kilo 
kiekvienas savo balsu čiulba, 
čiurškauja, švilpia. Varna su
krankusi ant šakos toliau nu- 
plazdeno, ir gegutė užkukavusi 
nusikvatojo. Medžią ir žmo
gaus šešėliai labai jau ištįso.

Bulvinis norėjo pasigėrėti 
gražumu oro, bei popieris už 
ančio sukūlė širdies skausmą:

-Viską, viską reikės palikti! 
Atplėšia, išvaro, po šoviniais, 
kulkomis lįsti... Niekuomet gal 
nebesugrįšti! pamanęs atsidū
sėjo. Atsiminė, kaip kariuome
nėje reikėjo šauti į lentą su nu
teptu žmogumi, betaikant į cie- 
lią rankos jam sudrebėdavo... O 
kad reikės į gyvą žmogų... o jis 
atgal?... Kaip senis Maceikis 
pasakojo buvęs ant turką karės, 
kaip šaudė gyvus žmones kur 
užpuldami, o anie — priešais, 
nevieną paguldę, ne vienam nu
ėmę galvą... Kraujuose braidę... 
Jei ir japonus taip lieps šaudy
ti... O jie man tuoj gali galvą 
nuimti... Kam, ir už ką?

Prieidamas artyn prie klebo
nijos pamatė kleboną ant gon- 
kų besėdint. — Gerai pasisekė,

Kaip čia aiškinti?...
Klebonas galvojo, o Bulvinis 

pusbalsiai bėdavojosi:
Palik dabar viską, (‘ik pa

metęs ūkį, žemę, vaikučiai kaip 
pupos siratėlėmis liks... pati iš 
proto eina... matušė ašaromis 
tako nemato... Užmuš mane... 
viskas ant nieką.. viskas pra
žus...

- Ar tave vieną, ar ir daugiau 
šaukia?

Kimbri varo, mane ir Ge- 
čą... Vosylius jau i Ameriką iš- < v' .J t C

pasidžiailgė mintyje, —- nerei
kės gaspadjinei nė gero žodžio..♦ 

Paskubėjo žengti per kiemą. 
O! Bulvinis sveikas gyvas!
klebonas atkišo ranka. Tas c 

nusiėmęs kepurę pabučiavo. --- 
Kas girdėti? Pavasaris gražus... 
Alsisėjote? Jau rodos laikas 
baigti...

Klausinėdamas klebonas spė
liojo. “Ko čia butą atėjęs tas 
žmogus, dagi prastą dieną... ne
bent ant mišią atnešė.”

Bulvinis atsistojęs, akis nulei
dęs, kepurę, rankovę čiupinėja, 
neįmano kaip čia pradėti kalbą.

Sėskis, - - parode klebonas 
į suolą priešais: - L stačias gali 
pameluoti, — juokėsi.

Ka.čia išmeluosi, kad teisy
bė akis bado! — atsiduso Bulvi
nis sėsdamos.

—Ko-gi toks nulindęs, nosį 
nuleidęs? klausė klebonas. - 
Kas blogo atsitiko, nelaimė ko
kia, ar kas?

Pikčiau nelaimės... Varo 
mane į karę... štai ir paliepimas, 
— ištraukęs iš užančio popierį 
klebonui atkišo.

Del Dievo!... tave ant ka
rės!... Argi? — stebisi klebonas

dūme... mes keturi sykiu iš ka
riuomenes parejom, ir dabar vi
sus atgal šaukia... Aš neįma
nau, į karę, ar Vosyliaus pėdo
mis į Ameriką?

Ne, ne! Saugokis Vosy
liaus pėdų!

(Bus daugiau)

lynos serges siutai, gvarantuo-

$25
geriausios vertes, kuriuos gali

ma rasti Chicagoje, po ...........

geriausio siuvimo,

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

■ K Pasinaudokite su Proga 1

Vyry Pavasarines
Skrybėlės

L

theĮsystem clothes 
M M 4> SOMS P

VYRŲ PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS 
“Oppenheimerio Specialiai” minkštų ir 
kietų skrybėlių didelės dėvėjimo koky
bės, visokių mierų ir stailių, taip ge
ros, kad daugiausia po $3 ^j| ««
skrybėlės, musų kaina tik- |

j ui; [System Clotubs o

VYRŲ NAKTINIAI MARŠKINIAI-
Vyrų minkštais rankogaliais naktiniai 
marškiniai, $1.50 ir $2 rųšies, gerai ži- 
somo Clermont darbo, austų dryžių, 
madras ir pongees, visosjaja fbf’k 
naujos 1917 metų petre-J# IIM 
nos, mieros 14 iki 18,

ir atsiskleidęs popierį, ne tic'k 
žiuri kas ten parašyta, kiek gal
voja: ką reikia pasakyti, kaip tą 
žmogų raminti?... Kad butų 
koks girtuoklis, ištvirkėlis; be- 
pigu^pasakyti, jog už tavo nuo
dėmei tave Dievas baudžia, 
ant gero kelio traukia, prie pa
taisos veda... O čia Bulvinis 
toks dievobaimingas, • blaivus, 
kurį visiems už pavyzdį state, 
pats pirmasis į karę varomas...

Mes atradom daug žmonių, kurie norėtų pirkti farmas, 
bet negali del to, kad yra reikalinga tureli pusėtiną kapitalą. 
Su Sanborna plianu trečiu kožnas vienas žmogus gali nusi 
pirkti farmą stebėtinai pigiai ir lengvais išmokesČiais.

Pirkit farmas kur žemė yra pigi ir gvarantuota, kur mes 
turim 60,000 akrų žemės, kur yra kiampių ir somilių, kur žmo
gus nusipirkęs farmą gali gaut darbą prie kompanijos farmų 
arba kiampių bile kokią dieną meluose, b'armos su dalim 
išdirbtos žemės ir namais ir gyvuliais del pradėjimo, 
me duot geriausi paliudijimą nuo lietuviškų farmerių.

Gali-

SANBORN COMPANY
C-o Lithuanian Colony director 

EAGLE PIVEB, W1S.

Štai proga išmokti anglu Kalbos, per laiškus arba klssose
KORE8PONDENCIJINI8 SKYIU.U8.— Klekvienaa gali ilmokt 
ANGLIŠKAI labai greitai bhv15 namuose H lekcijų nutabytu 

* ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranKUs kiekviena®.
kuris nori greitai l&mokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan 
kyties t mokykla ypatiikai. Geresniam persitikrinimui, »iun- 
čiame graliai iliustruotą, su daugeliu pnaiSkinimų KATAIXX1A 
DYKAI. Rąžyk laifiką tuojau* ; indėk dvi markes prisiuntimu) 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti t musų 
kyklą ypatiSkai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokins, 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kleeose irgi turk 
me atskirą kurtą, sutaisytą musų pačių del pradii*mokslų 
greitam ifemokinimui Anglų kalboe. Daugiau kuprantanties*# 
turime GRAMMAR ir HIGH SCJKIOl

Viskas aiškinama Lietuviškai
_____-----_T----- Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47tl» Bt,

Laiikus adresuokit: American School of Langunjres^ 1741 West 47th Chicane, jj.

DYKAI
tmc.oen.UKOt*

ArrtcrlcnttklHHd 
of L&nffuages

T
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

Ma-

ROCKFORD. ILL.

čių už* paliuosavimą darbininku

ną.

tonu buvo žiūrėti i visus susi- L
rinkusius. Visi rimtai svarstė 
šių dienų darbininkų bėgančius

džiaugsmu pritarė tam darbui.

minimo vakaru, kuris ivvks 31
U L *■

nūs” palaimimo.

kelaiticnė prisiminė apie
M .A-
Phila-

$7).00 su c.

T uri u čia pažymėti, kad musų 
>kfordo progrcsvviška visuo-

mene

rm.C

iždo $10.00.

viso $28.00.
Kovo 10 d. Dramos Giedoriu u

mėnesiniame susirm-

stokime i

VALPARAISO, IND.

Apie / :.)() vai vakare1 prole- 
sorius J. Esscnburg'as atidarė 
susirinkimą pranešdamas, jog 
šis susirikimas yra sušauktas 
su tikslu, kad paminėjus Lai-

neleisti jųjų

mai pasveikinimo telegramą, 
jojo užmanimas Įvykintas ir su-

m ui lesu.
L

surengimui

Mokinys.

linksmindami sumanė

Bartkus po $1.00.

m'1
Smulkiu au- c
\ iso $ 1.01 c.

L. Dunduliui.
K. Tamašitinas. .

C.

Mir musu klerikalai
PHILADELPHIA, PA.

ninkai blogame padėjime.

neg
organu

tiems m u -

kurie dar

vicnvbi

pripratęs mo- 
•bininku akiu, i. L.

-•) H. 1.... A. /.) KlIOpil
lavinimosi susirinkimą:

ku rie

mtis liepaIhk)s<>s is da- 
sunkaiis gyvenimo.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

■augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

padėjimas PERVIRŠIJA $6,000,000.
PERVIRŠIS vatiL../ TiOTTnn«ir»i
KAPITALAS KALB? IMA LIETUVIŠKAI

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE

V. F. MASHEK

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN
vice-prez. T. Wilce Co. prež. Atlas 

JOZEF SIKYTA [BrewingiCo
kasteri us.

GEO. C. WILCE

grįžtų i (kirbą. Gąsdina tuos 
tamsius žmones su velniais, su 
perkūnu, su pekla: girdi, jeigu

lui: skaitlinga žmonių minia su

savo dusia

musų kunigėliai turgavoja dan
gum, J)ievu ir kil.

Pabaigoje Mockus atsakinėjo 
j klausimus iš publikos. Publi-

streikas, per kunigų storone. 
Tas pats šiandie atsikartoja 
Pbiladelpbi jo je. Biaurus dar
bas iš kunigų pusės! Nereikė
tų taip parduot darbininkus tai

Mockus vėl kuomet nors tanky

apic tikėjimo paslaptis. Tam 
tikslui susirinkusieji smuikavo 
$1 1.16. Pinigai randasi pas ra-

Hart Schaffnerio ir Marx’o su dir= 
žais užpakalyje yra stailiški ir 

til^ri del pavasario
*jpEN yra gyvybė, gyvumas, energija

tuose naujuose su diržais užpakaly-
je del pavasario; jie pritinka jauniems 
vyrams, tą parodo paveikslas; visi vii- 
nonių audimų, šilku siūtos siūlės, aug-
stos ypatybės, tvirtos vergės tiž šias a

kainas-

Darbininkai ir

Stokit visi iš vieno ir

met sulauksim

Jonas Puschus.

ROSELAND, KENSINGTON, 
WEST PULLMAN.

Alskaita nuo vakaro. Kur] 
rengė Lietuvių Dienos Komi te

Blinda.

Įplaukos:

dainius 
l’ž rožės

Įplaukų . . '$1 19.0.)

Išlaidos:

t ž svetaine 
L

Už gėrimus

Režisieriui

t dainų mokinimą L V
Komitetų išlaidos . . .

20.00
17.00

7.00
1.50

(iryno pelno lieka nuo

nuo kares.

Grušas,

lėnas ir J. Grvgaliunas. Smul
kių aukų $12.08. Viso šli
aukau tą $18.08.

renkamos aukos.»

pabranginimą

). Pini-
Selpimo

uis ir A. Grcbelis. T'iiriii pri-

virs

tapo surinkta $731.83.
Dienoje
Draugi- 
$150.71.

ko $1.72 ir nuo vakaro vasario
I d. su aukomis $60.63. Viso

CICERO, ILL.

kad šios

M. X. Mockus, užklaustas ar 
sutiktu stoti i viešus debatus su t
kun. Maliausku noriai sutiko, 
bet Mtdiauskas, užklifustas, nė 
kalbėti nenorėjo, J. Aceris.

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyniečiai švenčia Re 
voliucijos laimėjimų.

New Yorker Volkszeitung 
praneša, kad Brooklyno lie
tuviai socialistai surengę u- 
tarninke,, kovo 20, didelį va
karą Rusijos revoliucijos 
laimėjimui švęsti. Vakaras 
parengta gražioj McCaddin 
salėj, Berry st. Vyriausiais 
kalbėtojais buvo d. Kapsu-

Pruseika, Laisvės redakto
rius. Prie progos turėjo but 
renkamos aukos revoliucijos 
reikalams, taipjau kalbama 
apie įsteigimą lietuvių- dar
bininkiško laikraščio Petro
grade.—

ROCKFORD, ILL.

Musų kuopoj randasi daug 
draugų, kurie jau 3 - TTnėne- 
siai neužsimoka mėnesinių duo
klių. kad žinokite, draugai ir

stabdytas Sąjungos organo siun-

nantin susirinkimai) būtinai at
sineškite mokesčiu knvgutes ir

R. Valentas fin. sekr.

R0( KFORD, ILL.

Irgi mokesčiai.

(ial indomu bus žinoti ”N

viams rockfordiečiams

-nu c

dūšių ganylo-

ir Povilo bažnyčios parapijoms

liau, $2,877.89.
Lšskirus $170.00, visa ta suma 

išėjo algoms kunigui ir kitiems 
bažnyčios tarnams, taipjau tele
fonas, šviesa, (‘te. O kur da pi-

bus, kalėdines, velykines dova
nas? Jų prie augščiaus minėtos

$7,120.30, kurie turėjo nuošim
čių išmokėti per molus $366.02. 
Turbūt,'kad nei p,a ra pi jonis, nei

kurios

Iowa State Savings Banki
Į gL Kapitalas .................. $100,000
8 Neišdalintas Pelnas . . $20,000
S Po Valstijos Priežiūra

House "(Bankinio Susinėsimo
M. X. Mockui prakalbas Lau- | 
terbach svetainėje. * Prakalbų S 
klausėsi apie 300 žmonių, n ežiu- į

S. E. Cor. Fourth and Jackson 
SIOUX ęiTY, IA.

Pasirink: ant vienos ir abiejų šalių 
susegami modeliai, su diržais aplink, 
ketvirta dalis su diržu, pinch-backs. ’

$15 $18 $20 $25

Hart Schaffner’io ir Marx’o 
labelis mažas dalykėlis išrodo, 
bet didelis dalykas surast.

Ateikite ir pamatykite musų pui
kias madas naujų pavasarinių kak
laraiščių, pančiakų, ir visa ko, kas rei
kalinga del vyrų apsirėdymo.

Paklausk parodyt musų naujų stai- 
lių Florsheim čeverykų, — “Form-Fit” 
čeverykų, daug naujų pritraukiančių 
modelių, ką tik atvežtų.

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias

Cor Hart Scl.artner &Kiar i J t>

Aprėdalų ir Čeverykų Namas

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

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės.

Išmanymas

1 TELEPHONE YARDS 2721 X
DR. J. JONIKAITIS o

MEDIKAS IR CHIRURGAS J
3337 So. Morgan St., Chicago o

Kertė 83-6io PI. ir Morgan St. ♦

Telephone Tardė 5032

Dr.M.Stupnicki
3109 So. Morgą® SU Chicage. 
VALANDOS: nuo fi iki U U- 
ryto, nuo S iki 3 vakar®.

“ Aušros dieninė ir vakarinė 
Mokykla.

Mokinimo valandos:
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki 1 

vai. po pietų.
Vakarais: Nuo 7:30 iki 9:30 va].

Moki uties galima:
1) Anglų kalbos,, rokundų (arit-

kų mokslo. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
‘savodarbui mokytojai. Mokestis pi- v /J 1*^ *•’ • • y iį i • * v# • * < —

Velykos greitai bus čia 
ir mes visi esam gatavi 
su didžiausiu pasirinkimu Vyry ir 
Vaikinu UNIJOS DARBO PAVA
SARINIŲ SIUTU, kuriuos jus ka
da nors matėte.

niems vaikinams, kurie labiaus mė
gsta juos tai]) pat kaip ir lygus už-

traukiančių verčių po

$10 iki $25
Storiems, liesiems ir extra dy-

pritaikyti kai]) ir vyrams viduti-
nį0 sudėjimo.

Musų pasirinkimas vaikų siutų yra nesulygi
namas.

P-nas JOS BLOZIS—Lietuvis Pardavėjas.

1800 iki 1808 Blue Island Ave., kampas 18-tos gatves

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popietei

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III
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NAUJIENOS
. Th® Lithusumam UJaily News

?innis Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne 

kasdien, išskiriant nedeldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

rentų savaitėje. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje melams $6.00, pusei me-

Pusei metų ............
Trims mėnesiams . . .
Dviem mėnesiam . . . 
Kanadoje, melams . 
Europoje, melams .

metams $5.00

$1.00
$6.00
$7.00

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

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

Ii Redakcijos Straipsniai

Gompersas

fame 

rina visuomenėsc

siutų pavojum visuomenės 

tokie teismo
C b laisvoms šios

kapitalistai tuos teismo iš
vadžiojimus jau i š a i š k i n o 

kų laisvės suvaržymą, ir jie 

gu tam nepasipriešins darbi 
ninkai.

Uz ar prieš 
karę?

Turime omenyje 
dalyvavimą karėje.

, stoja keb- 

nori kariaut iki 
Taip skelbia jos 
ministeris kadetas 
ivas. Taip, arba 

užsienių
Miliuko-
panašiai

tis Kerenskis. šito tečiaus 

tuose " 

jisai yra priešingas tiktai 
separatinei (atskirai nuo ta
lkininkų) taikai, ar taikai 
apskritai, iki nebus įveiktas 
priešas.

Dabartinė Rusijos valdžia 
savo didžiumoje susideda iš 
atstovų tokių klesų, kurios 
įstoja už imperializmo, t. y. 
pžkariavimų politiką.

Bet revoliucijoje labai
*..■■■■ —a—

SKAITYKITE IR PLATIN 
svarbią rolę lošia darbinio-' KITE “NAUJIENAS.”

First Lithuanian Daily in America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

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

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

Outside Chicago, by mail, one 
ye ar ....................................$5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

kai ir kiti žemesnieji visuo
menės sluogsniai. Jie už
kariavimų nenori. Karė 
jiems neneša nieko daugiau, 
kai]) lik nelaimių. Jie gei-

mijos veržiasi į Rusiją? Ne-

žemės plotus, i

Duosi vokiečiams pergalėti,

rio ir junkerių (dvarininkų) 
autoritetas! Monarchija ir 
visa despotiška tvarka iš- 

Vokietijos

tuoj pasiskubins ištiest ran
ką Rusijos reakcionieriams

Taigi Vokietijos pergalė 
ne tiktai padarytų tiesioginę 
skriaudą Rusijai, bet ir butų 
pavojinga Rusijos revoliuci-

Mėgint salį — bloga, o 
gint ją, tęsiant karę toliau, 
reiškia tarnaut kapitalistų 
politikai: tokia kebli alter- 
nativa stovi dabar prieš Ru
sijos darbininkus.

Lengvas išėjimas iš šito 
keblumo butų tuomet, kuo
met sukiltų ir Vokietijos da
rbininkai prieš savo valdžią. 
Jie arba priverstų valdžią 
tuoj jieškot taikos su Rusi
ja, arba patįs paimtų šalies 
valdymą į savo rankas — jei
gu butų pakankamai stiprus 
nuverst senąją valdžią — ir 
įvykintų taiką.

Keliai to dar neįvyko, dar
bininkų pareiga Rusijoje y- 

džią paskelbt tinkamas vi
soms valstybėms taikos są
lygas: be aneksijų, be kon
tribucijų, be jokių pažemini
mu bent kuriai šaliai. To- c

kių sąlygų paskelbimas su
stiprintų taikos judėjimą 
Vokietijoje. Bet šitos šalies 

energingiausiai verst savo 

kos sąlygas. Tuomet karės 
tęsimas netektų prasmės.

Kova už taiką yra dabar 
svarbiausis uždavinys Eu- 

čiam pergalės revoliucijos 
judėjimui. Tik taika duos 
šitam judėjimui pilnai išsi
plėtoti.

Del musų 
pozicijos.

Kalbame apie musų pozi
ciją įvairių socialistų srovių 
kovoje.

Ta pozicija, kaip skaityto
jai žino, yra "viduryje”. 
"Naujienos” nepritaria de- 
šiniamjam socialistų spar
nui ir jos nepritaria kairia- 
mjam, kadangi abiejuose 
tuose sparnuose jos mato 
nukrypimą nuo tikrojo soci
alizmo kelio.

Bet iš to fakto, kad "Nau
jienos” eina išvien su "vidu
rine” socialistų srove, dau
gelis musų draugų daro kei
stu išvedimu. Jiems rodosi, 
kad "Naujienos” turinčios 
būti "neutralės” linkui kraš- 
tutiniųjų socializmo srovių. 
(Tą savo nuomonę jie jau 
daug kartų yra išreiškę

Taip, "Kova” mums at- 
kartotinai prikaišiojo, kad 

mes bičiuliuojąsi su dešiniai
siais socialistais. Panašius 
priekaištus mums darė ir te
bedaro "Laisvė”, bardama 
"Naujienas”, kam jos dau
giau kritikuojančios kai
riuosius, negu dešiniuosius.

"Naujienos”, girdi, turin- 

kovoja su kairiaisiais, tai jos 
privalančios lygiai kovot ir 
su dešiniaisiais. Arba ko
vot su abiem srovėm lygiai, 
arba nekliudyt nė vienos.

Mes turime pasakyt, kad 
šitokiai nuomonei mes nie
kuomet nepritarsime. Tokio 
"bešališkumo” arba "neutra
liteto” mes nepripažinome ir 
jiepripažinsime niekuomet.

Nes, viena, toks "neutra
litetas” yra negalimas. Kaip
gi laikraštis, aktyviai daly
vaująs diskusijose apie viso
kius klausimus, kįlančisu so
cialistų judėjime, gali taip 
padaryti, kad jisai visuomet 
^stovėtų pačiam viduryje tar
pe kraštutinių nuomonių? 
Kokiu budu laikraštis gali 
nutaikyt savo kritiką taip, 
kad visuomet lygi jos porci
ja butų atkreipta į vieną ir 
į antrą pusę? Nuolatos išsi- 

i laikyt tam "idealiam vidu
ryje” nesugebėtų nė gabiau- 
įsis ekvilibristikos meisteris.

Dalyvaujant gyvoje min
učių kovoje, visuomet pasitai
kys ir atskiram asmeniui ir 
laikraščiui būti arčiau tai 
prie vieno, tai prie antro 

• "krašto”. Ir jeigu butų pri
pažinta, kad tas asmuo arba 
tas laikraštis neprivalo išeit 
iš "vidurio”, tai jisai nuola
tos užsitrauktų ant savęs už
sipuldinėjimų. už "neutrali
teto sulaužymą.” Tokio prin
cipo, vadinasi, geriau ir ne- 
'Skelbt, kadangi jisai tiktai 
padidintų piktumus laikraš
čių tarpe.

Bet jeigu išlaikymas tokio 
"neutraliteto” ir butų gali
mas, tai kam iš jo butų nau
da? Jau, žinoma, ne laikra
ščiui ir ne tam judėjimui, ku- 
iriam jisai tarnauja! Laik
raštis, kuris kiekvienam kla
usime, iššaukusiam arba 
grasinančiam iššaukti gin
čų, statytų sau už vyriausią 
/pareigą jieškot "vidurio”, 
netektų visos savo vertės; 

i nes jisai' turėtų išsįžadėt sa
vo principų ir paliaut skel
bęs tiesą. Jisai rašytų ne tą, 
kas jam rodosi teisinga, o 
tą, kas yra viduryje tarp 
dviejų svetimų nuomonių; 
jisai negalėtų pritart nė vie
nai, nė antrai pusei, ir jisai 
negalėtų nė nupeikt nė vie
los, nė antros pusės, — ka
dangi tai reikštų “neutrali

teto” sulaužymą. Toks laik
raštis butų nė žuvis, nė mė
sa, ir visuomenei jisai butų 
nereikalingas. Jisai grei
čiaus kenktų jai, negu nau
dos neštų, kadangi jisai de
moralizuotų žmones protiš
kai ir morališkai

i Laikraštis turi turėt savo 
i principus, turi turėt savo 
nuomonę bent svarbesniuose 
-visuomenės klausimuose 
(jeigu jisai yra pašvęstas vi
suomenei) ir turi sakyt sa
vo nuomonę ,neatsižvelgda
mas į tai, ar jisai pateks į 

i "vidurį”, į kairį ar į dešinį 
("kraštą”. Jo principai, jo į- 
sitikinimai privalo nustatyt 
jo "vietą” kiekviename atsi
tikime, o ne jo "vieta” turi 
nustatyt jo principus ir įsi
tikinimus.

"Naujienoms” "bešališkumo 
stoką”, matoma, neaiškiai 
supranta. Bet prie šito ne
aiškumo pas juos prisideda 
da ir jų keistokas manymas 
apie tą "vidurinę” srovę”, 
kurią atstovauja "Naujie
nos”. Jie, mat, įsivaizdina, 
kad “vidurinė” socializmo 
srovė tai ir yra toji "nė žu
vis, nė mėsa”, kuri ne savo 
principais ir įsitikimais gy
vena, o tik saugoja "neutra
litetą” linkui kitų dviejų 
“principialiy”, srovių.

Principialėmis (turinčio
mis aiškius principus) sro
vėmis jie pripažįsta tik de
šinįjį ir kairįjį socialistų 
sparnus. Dešiniame sparne 
jie mato didesnį ar mažesnį 
buržuazinių principų (patri
otizmo, imperializmo, mili- 
tarizmo ir tt.) įsivyravimą, 
o kairiame sparne jie atran
da grynų socializmo princi
pų (revoliucinumo, tarptau- 
tumo ir tt.) viešpatavimą. 
Kas-gi yra "vidurinė” sro
vė? Ji yra, tų draugų nuo
mone, kraštutinių srovių, t. 
y. buržuazinių ir socialisti
nių principų mišinys.

O kas yra tie žmonės, ku
rie priklauso tai "vidurinei” 
socializmo srovei. Tai yra 
—vėlei tų pačių draugų nuo
mone — tokie žmonės, kurie 
nemoka nuosakiai protaut ir 
kurie neturi charakterio ir 
energijos kokius-nors aiš
kius, nuosakius principus 
ginti: vadinasi, pataikūnai, 
Oportunistai, politikieriai.

Kad minėtieji draugai iš- 
tiesų taip mano apie "viduri
nės” srovės šalininkus, tai 
Jau jie tą šimtus kartų yra 
parodę. Atmenate kiek ber
gždžių pastangų dėjo "Ko
va”, kad prirodžius "Naujie-

Audros pasdkmės Newcastle 

nų” "oportunizmą”; atme
nate "Kovos” ir "Laisves” 
priekaištus "Naujienoms” 
"pataikavimo Jurgiams” ir] 
Wilsono "garbinimo”; atme
nate paniekinančius "Lais
vės” ir "Kovos” atsiliepimus 
apie Kautski... šitie prie
kaištai ir niekinimai parei
na, kaip sakėme, iš ypatin
go tų laikraščių įsivaizdini- 
mo apie "vidurinę” srovę.

Kritikuot čia tuos prie
kaištus ne vieta; Jų klaidin
gumas "Naujienose” buvo 
išrodinėjama daugybė kar
tų. Čia eina kalba ne apie 
atskirus prikaišiojimus, ku
rie daroma iš kairės (ir iš 
dešinės!) pusės "vidurinei” 
srovei, o apie abelną Jos po
ziciją, v

Ji anaiptol nesusideda iš 
beprincipio ir becharakteriš- 
ko svyravimo tarpe dviejų 
kraštutinybių. Ji yra pa
remta tvirtais, aiškiais ir 
nuosakiais principais, kaip 
teorijos, taip ir taktikos kla
usimuose. Tie principai y- 
ra ne kas kita, kai]) moksli
nio socializmo principai. Ir, 
kaipo tokie, jie yra be jokios 
abejonės, revoliuciniai, dar
bininkiški ir tarptautiniai.

Nukrypimą nuo tikrų so
cializmo principų "vidurinė” 
srovė mato kaip tik pas kra- 
štutiniuosius — dešimtis ir 
kairius — elementus. Deši
nieji yra- užsikrėtę buržua
zinio liberalizmo idėjomis, o 
kairieji — anarchizmo (ir 
sindikalizmo) idėjomis. To
dėl "vidurinei” srovei prisei
na kovot, socializmo judėji
me, į du frontu. (Kaikas da
bar gali pasakyti; "Kaip čia 
supaisyt, kuri-gi tų srovių 
gina tikrus socializmo prin
cipus, o kuri netikrus, kuo
met kiekviena jų giriasi e- 
santi geresnė už kitas?!” 
Tiesa, supaisyt nelengva. So
cializmo mokslas yra painus. 
Priseina ji studijuot ir sekt 
tas diskusijas, kurios eina 
spaudoje. ’’Naujienos” iš sa
vo pusės stengiasi kiek ga
lėdamos padėt draugams, 
norintiems įgyt aiškų socia
lizmo principų supratimą. 
Tuo tikslu jos — daugiau, 
negu kuris kitas lietuvių lai
kraštis — duoda ilgų straip
snių apie įvairius teorijos ir 
taktikos klausimus.)

Bet ta kova, žinoma, ne
reiškia, kad "vidurinė” sro
vė niekuomet negali sutikti 
su vienos arba antros kraš
tutinių srovių nuomonėmis; 
jeigu butų taip, tai ji turė
tų organizuoties į atskirą 
nuo šitų srovių partiją. Ant 
kiek kraštutinės srovės — 

y

mieste, Ind. valstijoj. 

viena arba antra — laikosi 
socializmo principų, ant tiek 
jos prisiartina prie "viduri
nės” srovės. Jeigu dešinioji 
srovė užima poziciją, sutin
kančią su tais principais, tai 

i "vidurinė” srovė eina išvien 
su ja; jeigu kairioji srovė 
užima tokią poziciją, tai "vi
durinė” eina išvien su šita 
srove. Tas faktas, kad "vi
durinė” srovė vadinasi pap
rastoje kalboje "vidurine”, 
visai netrukdo jai kartais 
but viename, kartais antra
me "kraštuose”.

Panašiai yra ir srovių ko
vos klausime. "Vidurinė” 
srovė kovoja prieš tokias ki
tų srovių idėjas, kurios prie
štarauja socializmo princi
pams, — neatsižvelgdama į 
tai, ar tas idėjas skelbia de
šinieji ir kairieji.

Bet idėjų kovoje lošia sva
rbią rolę da ir kitos aplinky
bės. Niekas daug nekovoja 
su tokiu priešu, kuris yra 
mažai pavojingas. Toks ma
žai pavojingas priešas Ame
rikos lietuvių socialistų ju
dėjime yra vadinamasai "so- 
cial-patriotizmas”; jisai pas 
mus net neapsireiškia kaipo 
atskira srovė. Todėl pašvę
sti jo kritikai daug vietos 
spaudoje butų neprodukty
vus ir net juokingas darbas 
("Kova”, pa v. jau priėjo iki 
juokingumo savo nepasiliau
jančiais šukavimais apie "so- 
cial-patriotus”). Su patrio
tiškomis idėjomis, kuriomis 
vra užsikrėtė tūli socialistai, 
g a Įima pasekmingai kovot, 
kritikuojant patriotines bur
žuazijos partijas. Šios duo
da tai kritikai medžiagos pa
kankamai, tik reikia ja nau- 
doties, — ką "Naujienos” ir 
daro, ir, kaip visi, žino, jos 
daro tatai daug uoliau, negu 
kiti musų laikraščiai, kurie 
statosi dideliais patriotizmo 
priešais.

Pavojus lietuvių socialis
tų judėjimui gręsia kolkas 
ne iš "social-patriotizmo”, o 
iš anarchizmo ir anarcho- 
sindikalizmo. Tos idėjos pa
skutiniais mėnesiais įgijo 
tokios didelės intakos L. S. 
S-je, kokios jos neturėjo nuo 
Bernoto (13 kuopos) laikų, 
ir ta intaka vis auga, ačiū 
tam, kad ją remia, sužiniai 
ar nesužiniai, oficialių L. S. 
S. organų redakcija (vakar 
mes parodėme vieną tokio 
jos elgimosi pavyzdį).

Anarchistinės ir anarcho- 
sindikalistinės idėjos eina iš 
kairiojo sparno, štai delko 
"Naujienoms” ir priseina 
taip dažnai susikirst su kai
riaisiais. Kada jie paliaus 
"moralybėmis” aiškinę soci
alistų taktiką karėje, kada 
jie paliaus atakavę socialis
tų partiją ir jos spaudą, ka
da jie paliaus prieš darbinin
kams "masinio veikimo” 
("tiesioginio veikimo”) .apa
štalus, tada "Naujienoms” 
nebus reikalo vesti su jais il
gas polemikas.

Link socializmo priešų, 
kadir jie dar taip dengtųsi« 
"marksistinėmis” plunksno
mis, "Naujienos” negali but 
neutralės. Ir meldžiame to 
nereikalaut iš jų. Jeigu kas 
pastebi klaidas "Naujienų” 
kritikoje, tegul jas taiso. Bet 
barimas jų už "bešališkumo” 
stoką yra visai ne vietoje.

------ --- -- - . - - - - —-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieros,

į Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
112$ S. Maltieti lt. 127 N. HtfWa tt

Ant trečių lubų 1111*11 Mty BMg.
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Pabraižos

Pėtnyčią, Kovo 23, 1917,

KantiČkininku kontesto c 

rezultatai.

Miko Trivirvės pasktlbtasai 
(Naujienų 60 num.) kontestas 
dvasios ubagų” kantičkai para
dyti, pasibaigė kovo 21 dieną.

Kontcstui atsiųsta viso aštuO- 
njos Giesmės ir tris Litanijos. 
{>akvietęs teisėjais ddd K. Au- 
oustų, J. Siruti ir St. St-ų, visus 
r{1nkrašeius atidaviau jųtrijų 
S|)rendimui. Paaiškėjo, kad Li
tanijos neatsako kontesto saly- 
ooins (raštams buvo nustatytos 
ribos nuo 20 iki 32 eilučių, Li
tanijos užima nuo 70 iki 140 ei
lučių), todėl jus atidėta Į šalį. Iš 
astuonių Giesmių, teisėjai pri
pažino pirmenybę Seno Vinco 
“Kunigų Idealams.” (Skaitytojai 
ras ja žemiau išspausdintų). Lo
biu budu Miko Trivirvės dovanų

visų penikinę — laimėjo kan- 
tičkininkas Senas Vincas. Ji. 
jam ir pasiųsta. t

Kitų kontestantų kantičkos, 
kurios tinka, bus išspausdintos 
pa 1) r a i žose d) cs pa u sd i Ina m a s i a s 
oi atidėsiu archivan.

-A *

KUNIGŲ IDEALAI
Dvasios ubagų kantička 

kurios autorius, Senas Vincas, 
ka n tiek i ninku k on teste 

laimėjo 500 centų 
dovanu, c.

štai. Pabraiža, aš klebonas, 
N’c koks Jurgis, ir ne Jonas —

Pilvų auginu, pilvų auginu. 
Bukas protas ženkliu stonų. 
Mulkių gerbiamų valdonų —

Dvasios ubagėlį, dvasios ubą-
gelį.

Storas pilvas, gaspadinė,
Stipri ir sena degtinė

Mano idealai, mano idealai. 
Protas, dora, mandagumas; 
Mokslas, šviesa, žmoniškumas—

Man nereikalingi, man nerei
kalingi. 

Kas tik drįsta mus kliudyti, 
Teisybe akis badyti

Vadinam melagiais, vadinam 
melagiais. 

Klerikalai ir pelėdos.
Tai neturim jokios gėdos

Bijome šviesos, bijome šviesos 
Ant šios žemės geras tėvas — 
Doleris tai musų dievas,

Kad jų daugel butų, kad jų 
daugel butų. 

Moralybės supuvimas, 
Doriškasis nupuolįmas—

Slepias po siutonais, slepias po 
siutonais.

Jei kas pinigų aukauja, 
O kvitos nereikalauja—

Brukam į kišenių, brukam į 
kišenių. 

O kas meluojant pagauna 
Ir ugnia į veidą spjauna—

Sakom “užmiršau,” sakom 
“užmiršau.” Senas Vincas

Ex-caras ir Leiba milionierius.
Kadaise ex-caras Mikė buvo 

išgrūdęs vargšų Leibų Seltzni- 
kų kur pipirai auga.

Seltznikas šiai]) taip rado ke
lių Amerikon ir patapo milio
nierius.

Kad nūnai Mikė tapo nuspir
tas nuo sosto, ir buvusieji jo 
valdiniai rengiasi jį patį grūsti 
kur pipirai auga, Leiba Seltzni
kas, iš dėkingumo savo buvu
siam budeliui, kad per jį jis mi
lijonierius tapo, kviečia Mikę 
pas save į svečius ir siūlo jam 
dešimt tūkstančių dolerių sa
vaitėj.

Visa, kų jis už savo ^era šir
dį nori, tai tik kad galėtų buvu
sįjį carų parodyti amerikiečiams 
gyvų...

... parodyti, koks menkas, 
koks kvailas, koks tamsus, 
koks niekingas žmogutis per vi
sų šimtmečio bertainį sėdėjo ant 
didžiausios pasaulyj viešpaty- 
bės sosto ir visu savo ncapribo- 
to viešpatavimo laiku neapsako
mu pasigėrėjimu korė, šaudė, 
skerdė, smaugė, plakė, kankino, 
degino šimtus tūkstančių nekal
tų žmonių ir jų krauju nieka
dos nebuvo sotus. Pabraiža.4
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Chicago, Ill.

neisi taiso respublikų, kaip Ame

Pėtnyčia, Kovo 23, 1917. tt A U J I E N O S,

Jaunuomenes Skyrius
tai badas jiems pratrins akis 
greičiair, ir jie tada smagiau ro

n>

ba rt

rasKiu gal isigys protų. Primas 
nieko neatsakė ant pačios nžme-

8 auncų Puo
delis T y r o 
Peanut But 
ter, 10c.

Rothschilds
BARGAIN BASEMENT

rirmos. . Kųsies 
J u m po Pinacai 
Specialiai apkai-

Paliuosuokil main'

Į minias žmonijos.

Betėžiai sutruks.
Mes kiek laisvės išgavo,
Brolybė je dirbsi m
Kenkt mums nieks negulės.

Teisvbė kol mums

Bet bund a jau minios 
Milžinai galvbės:

DVEJOS LAIDOTUVĖS.

Jau

farmos, kurios pelną duot 
galinus, naujausios riišiis 
mobilius. visa lai gani

ramino jo siela.

gus silpnesnį* nors ji jam nieko

l ik viena bėda juos

kankino.
ku, kuriems

Tindžiulini del Su vvru ne-

judinla tokiomis prakilniomis 
mintimis, Tindžiulienė atsisakė 
nuo pašei pos davimo. Mergai
tė, liūdnai nusišypsojus, išėjo. 
Kaips visos moteris, kų gero nu-

donų P u p ų 
kenas, 10c/

čios, svaras

14c
Tik 2 svarai koštu- 
meriui. Orderių )*er 
telefoną ar per. kraną 
neimam. Basement.

tį

nuomones.

klėtkose. Tindžiuliene labiau-
• . • • •siu mylėjo šunyti, ir kuo senyn,

tuo labyn. Buika jau senai,

rašinėjo. Brolis

buvo mūšio

medų, lašinius, mėsa, ir daugybę

m u, nors

susimuša

vargina

nei

;es ir siunčia 
4.

kurie žmones
ja. Kodėl jie

apie lų svarbų klausimų, bet už-

europiečius, kurie 
gauja. Ji norėjo

pems ver mitetui.

kongresmanu apie tų dalykų, ii

vynu lenai nuvažiuotu ir suimtų 
tuos visus valdovus, o jų vieton 
palieptų prezidentus žmonėms

sukę nuo lokio garbaus darbo,

nieko negelbės.

vieton, ir pjausis tarp savęs, 
kaip ve dabar Mexika. Nors 
Tindžiulienė ir atližo, bet nuo

Kokios

namo namau? 
ino ir nas Fin

Tindžiulienė atšurmuliavo ir pa
klausė mergaitės, kų ji norėtų.

ir su lokiuo akių

silpniausios vielos, idant ja už-

"Prašom page.l-

Paš
nes

čia vėl dedasi pas Tindžiulius?

o pats susirūpinęs su druskomis

Ogi Buika, tas mylimas Buika, 
užbaigė savo gyvenimų. Atro
do jį šalta ant divono gulint. Ir 
toks buvo šunytis! Dėlto Tin-
džiulienė, la stebuklinga dirgs
nių lėle, kuri myli visus ir vis-

ma, jog kenčia baisiausius per-

bene. Ji sako, kad besirūpinda
ma europiečių gerbūviu, užmir-

lindimo jisai ir apleido šj pasau-

ma del kilų, ji nustojo savo 
mieliausio draugo, kuris, buk 
suprasdavęs visus jos jausmus.

kio šunyčio negaus.
Kaip visos žmogaus nelaimės,

darbuodama žmonių labui, mi
viams. ,

dirgsnius, ir ji

čiu, kuru

daugiau vietos ir laiko.
Kin is dienos laiku yra parankus seklyčios rakandas, o 
du pajudinimai reikalinga permainymui jos iš vieno ................... }
Kernai padaryti iš tikro ųžtiolo taipgi nusmilkytai arba nužibin * — —
ai nudirbta ir apmušimas yra imituota juoda arba ispaniška sku CO Q ^7 C 
a. Sed.Mic n uzpalis su paduskaitemis, tvirti springsai ir tvir- f C\ / 

tai laikanti, sis yra tikrai stebėtinas bargenas po ........... wv/t ■

nakčia — smagi lova, l iktai

tas, dailiam gri

žinoma Iii', kurie miestų lanko...

LAIKO PRAJOVAI.

žiurus priklaupęs ant vieno kelio

mano brangioji! Prisiekiu! — 
gaude kvapų jis. — Nuo to lai
ko, kaip aš išvydau tamstų, aš

Taip ar ne?
Mergaite pravėrė lupas, kad

ant

—Ko tau? - paklausė Kse
nia, prieidama prie brolio.

—Atleisk man, mano bran
gioji, kad aš... pertraukiau... 
bet aš brolis, ir mano šventa 
pareiga perspėti tave... Buk at-
sargi su tuo ponu. Laikyk lie
žuvį prikandusi... Neprasiple- 
pėk.

—Tai tavo dalykas... Aiškin
kis su juo, eik už jo, bet del Die
vo meilės buk atsargi... Aš ži
nau tų subjektų... Didžiausia 
niekšas! Tuoj praneš, jeigu

JMerci, Maksai.,. O aš ir ne

nai atsakė jaunam žmogui 
“taip”, bučiavos, glamonėjos,

jo išimtinai apie meilę K. A.

JAUNIME!

6137 SO. HALSTED STREET 1968-70 MILWAUKEE AVE? Per ilgoką laikotarpį mes bu
vome verčiami laikyties nuoša 
liai. Mat, musų rankos buvo su

Šilkai ir Dresinis Tavo=
ras, nepaprastai Pigu
musų Basemento skyr
kinys slailiškų piešiniu, dryžuotų, taškinių, ir kvo- 
Iduotii išžiūru. Specialiai 79c, 69c, ir 59c. jardas.

vos, ganėtinai tamsiai mėlyno ir 
juodo ....................................................

Gerai nėšio-

$1.19
tas Crepe, ballas, juodas 
aliai 49c jard. Basement.

Vyrų

Nepaprastas Atsitiki-^ MHT 
mas! Tikros $2745 Ko- I £0^ 4 
kybes “TAILLEUR” JLe> 
Skrybėles..............

Vyriškos rųšies, puikiau
siai nudirbtos, rinktiniai pa
puošimai iš “Baby hemps” 
ir žibančio “Jap,” Milan 
hemp ir “Hinocki,” juodos 
ir visos-pageidaujamos pa
vasarinės spalvos, keturios

Hemp Nepapuoštos 
Skrybėlės 09c.

Paprasta 95c ir $1.45 ryžis. 
Visos labiau pageidaujamos sta- 
ilės, visos populerės pavasari.

iv i Papuošiamos 
Dykai

ir Vaikinų Siutai.
Suktų vilnų, kašniįery ir šcvilu. Visi rt> 
puikiai pasiūti ir papuošti. Siutai, ku- ■ ■ ■ 
rie ištikryju yra verti $15, visos micros M W > 
del vyru ir vaikinu V“

;>0 tuzinų Vyrų Overauzių ir .Taketų, įvairių dryžių, 
visos micros iki 4 1, kol randasi, tik-2 kos-
tumieriui. (Nepriimam užsakymų per te- SMp 
lefoną arba ('. O. D.) .......... ... ^7 x v-

500 Iškarbuotų Arba Ady
tų Staltiesių

Exira puiki kokybė Mercerized Damask, 
paprastos staltiesės dy 
89c, už kiekvieną . . .

Extra kokybės ja
rdas plataus Perke
lio, šviesios ar vi
dutinės tamsios s pa

20c

Vaikams Mok
yklai Siutai, t vis 
r tos materijos, 
daugiausia tam-

ikini pasiutus 
Micros nuo 7 i 
k i 16 mėly

$3.80

Vyrams ir Vai
kinams kelnės, 
tvirtai dėviami 
audiniai, su ly
giais arba su ma
uk irta i s, visos 
micros iki 44,

$2.45

50 Tuzinų Vai
kų Bliuzių, pa
vyzdingai pasiu-

sos micros iki Hi. 
3 už .$1.00, kie
kvienu

39c
Basement.

jar..

Brussels Divonai
šiniy ir

Pavidalų Galai Royal \V 
u&' petreny pasirinkimui,

s,,(- S17.3S

4bc
49c

Julia Marlowe žemi čeverykai, Oxfords. Pusčeverv 
krai ir šliures. . «5.*uU e..____ _ •

7 _

Šis Išpardavimas yra Ga
lutinas išvalymas Šių 
Stebėtino Darbo Moteri
škų Trade Mark Žejnų 
Čeverykų.

paliruolos skilios, braznvos

. Rich’s Famous

šiurkštaus

$1.95
patentuotos ir šiurkščios skaros, 
ba su raiščiais, visokių-visokiar 

siu inicry .........................................

yra partyviškumas. Matydami 
tų partyviškumų, mes nutarė-

jaunimui ir

bandyta savistoviai pradėti bu-

jaunimu, o čia jaunimas jau spe-

di, kaip moksleiviai atsineš prie

y. kaip jaunimas

an-

jaunimo!? Abu skamba vieno
dai.

Atmink, jaunime, kad lietuvi-

jaunimas. Juos riša bendri ide
alai, kaipo jaunimo ir žmonių.

trokšta šviesesnes ateities!
Skirtumas gali būti jei bent 

toks, kad vieni yra mokykloje, 
o antri, dirbtuvėje. Vieni gyve-

lūšio sluogsnio žmonių, antri 
maudosi varguolių miniose. M.o-

lų, jaunimas visuomenę 
jaunimų.

dalinti vargais su jaunimu ir 
retkarčiais pažadinti jaunimų 
prie mokslo ir nuoseklesnio gy
venimo. Gi jaunimas, gal neat-

gas ir busintis moksleivis.
Perdaug negalima reikalauti 

iš moksleivijos, nes jinaf yra

ivpkiais ar-

$1.95

Moks-

duonos kąsnį, bet reikia dar ir

veik nėra.

atiduoti.
be

dideliame skurde.
Dalykai stovi maždaug pana
šiai. Žinoma, aš kalbėsiu kaip

gyvena apie 50 moksleivių. Be
veik visi yra darbininkai bej yra

taip, jau nebemanoma stengtis 
bristi visuomenėn ir rašinėli 
laikraščiuosna. Nes klesose rei-

Be to, nors porų

bių vergas ir kiekvienų trumpų

vartoti savo reikalams bei par
eigų atlikimui.

Jie nors trumpuose liuos-

visuomenes link
DabarDabar gi, jaunime, nemu 

perskaudžiu teisėju ir nercika 
lauk iš Amerikos lietuvių mok 
gleivių dpug. J 
didesnę našta ir

nesą uz save 
nevienas nu-

14c
Baltinti Paduškų 

Impilai, miera I5x 
36, padaryti geros 

muslino, 
už kiek-

17c
Plunksnų 

Paduškos, pripildy
tos naujom plunks
nom, apvilktos 8 a- 
uncų puikiu iinpilu. 
extra dvdžio, verta

$1.50

Ižio, verta 59c
Puikus Turkiški 

Rankšluoščiai, mė
lynom arba rausvo
mis dryžomis, išdir- 
l»ėjų antraeilės, ve- 
, 29... |Q
kožnas 1 z

Puikios R ų š i e s 
Tissue Kartūnas, di
delis įvairumas pui
kių petrenų, 
29c, jar-

Licks nos
Shepherd dryžų ma
terijų, 36 colių plo
čio, visas pageidau
jamas ilgumas, ve
rtas 25c, | r
iardas

Austų

VO1LE EIRANKOS 99c PORAI
300 porų firankų ir jardų ilgio, 

vienas skyrius susidedantis iš Dutch firan
kų su plačiais jtcm)»imais ir kraštais. Fi- 

ranka 2% jardų 
C V 7. ilgio, užbaigta ka 

rbatkais, o 2’*. 
jar. firankos yra 
priadytos. Jos y- 
ra padarytos iš 
nepaprastai geros 
ypatybės, 
kainuotos 
treč 
daliu, 
pora .. •

Spalvuotų 
rijų

•žemai 
vienu 

99c
Drape- 

Materijolas 
po 29c jardai 
1,200 jar. dra

perijų. žalių, rusvų, rausvų ir mėlynų 
spalvų, 36 colių pločio, tinkamos durims 
ir iangrams užlaidos. Gabalai nuo 10 ir ma
žiau jardų, vertės nuo 65c ja- 
rdui, kad greičiau pardavus, už yy 

jardą ..............................................

varg

Vienok, tikėdamasis, kad mo
ksleivija sykiu su jaunimu pa

danga, galiu tik linkėti geros 
kloties! Pasitaikius gi progai 
ir nors trumpai liuosai valandė
lei stengsiuos būti artimu drau
gu progrosyvio jaunimo!

Vaito! jaunimas ir mokslei
viai.

Ž1NOJ1MAS.

mas yra vienas svarbiausių da
lykų musų gyvenime. Tankiai 
padarę kokių nors klaidų jnes sa
kome: “Aa... kad bučiau žino
jęs”... Beiškia, jeigu bučiau ži-

vis del to, kad nežinome. Jei
gu pradedame kų veikti, tai mu
sų pasekmingumas priklauso 
nuo to, kaip mes savo užsiėmi
mą pažįstame. Pvž., mes-ima-

mums suprantama kalba, mums 
žinoma kalba, tuosyk mes sura
sime viskų, kas tenai. rašoma. 
Bet jeigu imsime knygų skaityti, 
parašytų svetima kalba, tąsyk 
neturėsime jokios naudos. Kad

bu knygas, mes turime susipa
žinti pirmiausia su tomis kalbo
mis, kokiose norime skaityti 
knygas; lobaus, turime išmokti 
lų kalbų rašybų. O kada tai 
nosinio, tai be jokio vargo galė
sime imties skaitymo

Vaikinas arba mergina, jeigu 
nori tureli linksmą šeimyniška 
gyvenimą -— turi pirma sužino
ti to gyvenimo užduotis. Po to,
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žiaurus, toks nemielas, kad ne-
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Svarbi žinia
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Hebrew Sheltering

K lee’s 
Milwaukee

S MINUTES

3

SAVE 20%

Pėtnyčia, Kovo 23,1917.
■LB" i j ■ —.n  ........................——

ženklas Bankos Saugumą.
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankus, priklausančios prie Chk 

cagos Clearing House yra po jos at
sargia priežiūra. Laikas nuo laika 
bent sykj j metus, Clearing Ho*S< 
revizoriai nuodugniai ištiria s*v<

C

ir jos užt’nviniuis. 
prisižiūri į unijos.

America atsiuntė mums ir prašo 
paskelbti lietuvių visuomenės ži
niai šitokį pranešimą:

. . . 1su Ievynus, susinėsimu! turnė .

TWO
STORES J Intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

viją, lankydami susirinkimus, 
bet ir užsimokėti pripuolancią 

nori..

laiškų saviesiems į Lietuvą ne
gavome nė jokio atsakymo. Da- ' 

kad

buvo “Jaunuomenės 
tilpę “lementavonių",

si pinigai yra suskaitomi, notos, boM*. 
dai, m or t gagei ir kitos apsaugos per* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai, 
kituos bankuose patikrinti ir knygarg 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos ver* 
t ė gali but knygose parodyta. Abtjak 
tina tvarka arba atsargumas, yrg 
nedaleidžiamos. Jeigu banka auste* 
ja savo Clearing House teisiu, tag 
yra ženklas, jos abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausioj 
bankos gali but Clearing House aa* 
ria i.s.

The Chicago Clearing House prie- 
’ žiūros užmanymas tapo įvestai 
pirm dešimt metų, ir nuo to laik<Velykinis Apredalij Išpardavimas

Siutas su dviem porom | r* A A 
kelnių ...... tPlO.VV

TVlUOšALIAI nuo “vidurmiesčio” kiekvienoje Klee sankrovoje yra vie- 
1’ nintčlč vieta įsigyti šį stebėtiną siutą pigiai. įspūdingiausia $15 siu
tų vertė Velykinio Sezono Siutų.
Mes aukaujame šiuos su dvie mporoin kelnių siutus konservatyviškos 
stailės del vyrų ir naujas su diržais stailes ir iš viršaus prisiūtais kiše- 
niais modelius del jaunų vyrų, gerai pasiūti iš vilnonių ir kašmierų ma
dingas naujas spalvas, arba visos vilnonės mėlynos ser- f
ge. Ateikite pas Klee del savo velykinio siuto, įsigykite, 
KOTĄ, VESTE ir DVI poras kelnių už.......................... V* 1

Musų $25 siutai yra Extra geros vertes
Puikiausi rankomis siūti siutai iš Hart Schaffner’io ir Marx, B. Kuppcn- 
heimer, Society Brand ir kitų geriausių siuvėjų sudaro šių puikiausių eilę. 
Nauji pilnais diržais praskieptais ki seniais, ant abiejų pusių susegamais, 
kopiruota forma ir minkštos kočiotos stailės yra priskirtos, pasiūtos iš 
naujų pilkų, mėlynų, juodų—ir—baltų petrenų, auksinės dryžės, žalios 
dryžės, oxford pilkos maišytos ir tt., neapribuotas pasi- 
rinkimas ir 20% daugiau vertės, negu jus gausite “Vi- 
durmiestyje” už.......................................... ............... tt

Puošnus pavasariniai siutai del Vaikų
VAIKŲ Siutai su ĘVIEM porom Knickerbocker’s, kaip ant 

šio paveikslo, naujausi sugnybtais užpakaliais, ir kyalduotos
Norfolk išžiuros su 3-šmotų diržais arba išviršaus prisiūtais ar
ba paprastais diržais; pasiūti iš homespuns, ševiotų ir kašmie
rų, tamsiai rudų, pilkų, gelsvai rusvų, ir žalių pui- /Tk
kių maišytų, DVI poros knickerbockers, su pamu- X 
šąlu už.........................................................

• i •• «« 
ii

i •> •i n irsu 
ii 
ii n<

nesubankrutijo., Reikalui eian^ 
(Tearing House bankos ateina ▼!<# 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prikloto 
so prie Chicagos Clearing House, F-»

teisėini ir išduoda penkias pilnai ak 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos pririkiw- 
ra, yra reguliariškai tyrinėiama V 
kas metą išduoda penkias pilnas ak 
skaitąs Bankinei Valdybai IIHonhl

Pinigai sudėti šiotje bankoje ym 
išmokami ant kiekvieno paredkalu-r 
vimo.

Čia galima gauti pirmus Atikai 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bon du s po $100.00 ir $500.06.

Sis bankas yra atsakančiausi* 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkti* 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,WMLife

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK. 

Kampas Blue Island Ave., Loo in ta tt 
18-tos gatvių.

Atdaras: Pancdeliais, K et vergais ig 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

nimo

mu.
ro gyvenimų nemaloniu. nuo

Jaunime, meskime į šalį vailo-
Todel šiuo ir

amžiną" gyvenimą po mirties.

nuo Hebrew Sheltering and Im-
mt's

norime

g\’vein ma

a

ten, kad nekuria žmonės, pasi
naudodami augšėiau minėtos or-

a saros is Įaummo 
nuliūdimas; šalin

Mus pagarsėję Bel
mont Skrybėlės na
ujų Trooper

psta užstoti mums g\\emmo 

lia. tam mirtis... t
Jaunime,

■ ■ 4

DYKAI VAIKAMS 
Baseball arba kuo-

nonos mėlynos sorge, labai pui
kios ypatybės, už kainas prade
dant imi ...........

nuo $5.50 iki $18.00
cs, o ne užsidūrė nuo 
gyvenimo ašaras Ii t11 i ir

5RBSB KNKfl

Telefonas Canal S7I?

Akušerka
neima.

aliusf LOCAL LOAN
SIETYNO CHORAS

ir < g

*■Kviečia visus SIETYNO ('JIOKAS.

¥ V

. Kaminskas.

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaroma | I 

minutes.
Paskola ant rakandų — (2 va-

įžymiausi chorai, kvartetai, solistai ir mo-

ir gerbiamosios, nesi vėluokite ateiti į imi
nės tas koncertas bus vienas iš indomiau- 

o kanc.crtui prasi-

nologistai; taipgi apart 
vių mišrus choras.

'Taigi, gerbiamieji 
sų rengiamų koncertų, 
šių, kadangi jame dalyvaus geriausios spėkos.

Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
lenkiškai ir slavokiškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antru luby.

J. RIMKUS
O. Box 36, Holbrook, Mass.

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

minių gyvenančių Europoje per 
Hebrew' Sheltering and Immi
grant Aid Sc 
vra atliekami

giminėms Eu-

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirl 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult

rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mestis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžulės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do-

mačiau “Jami. Sk." kieno nors

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzle 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.

/T RUSSIAN
1 TURKISH ’

WITH SALT

25* 
75*

Skrybėlės 
dėl Velykų

iliij, po ..

Stetson Skry 
po $3.00 iki $5.00,

vienu vaikų siutu 
už $5.00 arba dau
giau.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
HutnlaRU receptu* nu didžlnuHia atydn, 
Nežiūrint, ar tie receptai Lietuvon xr 
Amerikon daktarę. Tai vienatinė lie

tuviška nptieka Hontone ir Mnanachu- 
aetta valstijoj. Gyduolių nrnlit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reiknlsut per laitkuM, o nS priniy- 

. siu per expreay.

K. SidLlsiiAsRis
Aptlekorlua Ir savinlnkae 1 

SOUTH BOSTON, MASS.

SPECIALIAI—Vaikų sut rauktais 
užpakaliais Norfolk Siutai (viena 
pora Knickers) visi vilnonės mė
lynos serges puikių maišytų ge
ros kokybės, micros fjį . fR įFV 
5 iki 18, pardavimo f) * 
kaina.......................
Vaikams Dirmavoniai Siutai, nau-

Klee’s
North
Side

Store

—- ------- ---------- - -....... .....—--4f

Vyrišku Drapanų Bargeaai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vert&i uua 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po |U| 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo |li M 
$35 siutai ir overkotai, nuo I7JK ikž 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamut- 
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, 6akar; 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1AS iM 
$4.50. Vaikinams siutai nuo |1J< 
iki $7A0. ,

Atdara kasdien*, nedėliomli ir 
karais.

8. GORDON
1416 8. Halsted SU ChlcuM. Rk

&•

i

K JOSEPH C« WOLOR
■ LIETUVIU ADVOKATAM
y Ruiman U02-004 Nailonui Ll£«
H 29 So. Lh Salla Bt., Cblc*iKe. ih
0 Tai. Oantral B890-BS91. Atdara: V1hm 
A ninko. katvargo ir aubatcni vakarai* 
W U iki 8 vai. vakara, po numarla:

1««A HILWAUKKH AVW,, UMoaff*. IX 
Tai. HumboMt »*-

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

MECTOR BUILDING
VIII W. Mwnroe Bt., $«««« 4WI

Chicago. Ill.
Pfaon«« Central <1167 k #191

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyktj duodu rod< 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms.
siekai,

1739

TURĖKITE 

PINIGŲ
; Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
į gali juos turėti. $5 iki $200.0K 

: Moters ar merginos, ar vedę ar 
pa vien i os, senos ar jaunoa.

! Mes skoliname del Stocky mil

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

Nedėlioję, .KovaMarch 25, 1.916
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.

CHICAGO, ILL.

Teatras ir Balius
SU PAMARGINIMŲ rengiamas

L. 1). Literatūros Dr-jos 45 kp. su pagelba LSS. 22 kp
Sulos draugijos nariai 4 aktų tragedijų

“ K O N T R A' BJA N D N I N K A I ” 
Sub., Kovo-March 24, 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place.

Pradžia 7 v. vak. Inžanga 35c ypatai. Ant šokių—25c
Kviečiame visus atsilankyti, nes pats veikalas 

yra indomus, kadangi perstato lietuvių praeitį, kaip 
lietuviams reikėjo gabenties lietuviškas knygas iš 
Prūsų ir tt. Taipgi kalbės gerai visiems žinomas 
K U N . M . X. M O C K U S

Taigi, seni ir jauni, atsilankykite ant šio vaka
ro, nes katras neateisit, tas graudinsitės.

Kviečia KOMITETAS.

MOKYKIS SUIT MOTERUKUffi 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, 
mo formų siūti naminiu* 4a£k* 
tus arba apredalus. Diploma® 
kiekvienam, kun liaimokhMk 
Valandos dieną arba yakamte 
dej jūsų parankumo. Ui fit 
išmokiname jus *iut vi toki 
drabužius.
DRESS MAKING COLLKGMfc 

2336 Wo Madison g. Wnten ar# 
1850 Wells gatvi,

SARA PATEK, MOKYTOJAU
- » < -.........-- • • ---------———.

4» • > v - •

J r

Antras Didelis, 
Gražus, Linksmas 
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESYVIŠKO SUSIVIENIJIMO 25 KUOPOS, ROSELANDE 

SUBATOJE, KOVO - MARCH 24 d., 1917 m.
STRUMIL BROLIŲ SVETAINĖJE 158 E. 107th St., kampas Indiana Avc. 
PUSĖ ŠIO VAKARO PELNO EIS L. S. S-GOS NAMO FONDAN.

Pradžia 7:30 valandą vakare. ' Inžanga 25c ypatai.

Režisieriuojant M. Dundulienei scenoje 
statoma trijų veiksmų A g 1 ė s komedija...

Veikiančios Ypalos: Baltruviene, našlė—<K. Kenstavičienė.

“NETIKĖTAI”
Ona, jos duktė—'/. Klibienė. Jomis, jų tarnas—C. Telksnis. 
Daugėla. Kurna žibutienė—J. Saduliene. Mauša—J Ivanovskis

Boto kalbės M. Dundulienė. Sulos dialogą “Gyvenimas ir Viltis” K. Kenstavičienė ir L
Vainorienė. Dainuos L. M.P.S. 25 kp. Sikstetas. Bus dar ir kitokių pamarginimų.

Pabaigoje šokiai ir žaismės, Rožinis šokis, Konfetti. Nuoširdžiai kviečia Ęomitetas.
, L.M.P.S. 25 kp. susirinkimus laiko kas trečių nedėldienį kiekvieno mėn. 2 vai. po pietų “Aušros” Mokykloj, 10900 Mi

chigan Ave. Lavinimosi susirinkimai laikomi kas paskutinį nedėldienį 2 v. Ąušros Mokyk, Moters, ateikit, prisirašykite.
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PIRMU KARTU SCENOJE

nuos keletą dainų vvru kvante- L 4. * 4*

M. Meldažio svetainėje, bus su
lošta keturiu aktu tragedija

HdSlWfiKrtySte

i West Sides Didžiausia Sankrova!

nA5TERt©i5Y5TEnseniausia,

■ VILNONIAI SERGE KOTAI

ie 1» 1 O ž Oi I <B I O 1 O l O I ofr

ims

kvalduoti užpakaliai, perjuosta su juo
stomis; dideli kalniečiai, papuošti ki-

Urbonas Juozapas 102 Mill street. 
Vailokaitis 5001 Marshfield avenue . 
Zenberis Jonas 4502 So Paulina str 
Zipryte Stanislava 670 W 18 Street

Paskutiniu laiku 
asididinus nariu skaičiui,

taipgi juos; moterų irjf'j Ą pl 
merginų micros; spe- X it ^11 
cialiai^........................ ml A' • C# vr

118 N. La Salle St., Room

į $1000 už DYKĄ i

kalbu ir deklamacijų.

ir nuosekliai kalba. 
iavo “Laisvos Jau

nuomenės choras." Alvvko iš

nusisekė puikiai.minu.
L

'Lėčiau, nežinia kode! žmonių 
a įšilau k ė 
žmonės (^muimi V1SO-

IH'o-n O
Proletaras.

I .oši me

narsusis kun.

( HICAGOS MOTERS REN
GIASI KARĖN.

vimo stampos U-| 
qT 

tarninkais ir Ke-

Stato L. S. S. A. 138 Kuopa
PULASKIO SVETAINĖJE 1709-14 S. Ashland Ave., arti 18-tos gatvės.

Subatoje, Kovo-SVUarch 24 d-, 1917
as ir kitokie pamarginimai.

Draugai ir drauges! Nepraleiskite pirmutines progos pamatyti pirmu kariu scenoje naują vei- 
ą ir užimantį programą. Po Programo šokiai. Kviečia RENGĖJAI.

g Pilnas sandelis visų eilių abelnų prekių, priskiriant groserį, mėsą, dėvimus aprė- 
! dalus del vyrų, moterų ir vaikų, mąstavi tavorai, skrybėlės, čeverykai, ir tt. Kai- 
S uos žemiausios palyginamai su musu pasitikimomis prekėmis.

Miesto valkatos išviliojo iš
Willard Ilamilton $ 1 l()r

Michael Hozan ir John Mur-

Milžiniškas susirinkimas įvyks kovo 23 d. 1917 m. 
po num. 10501 Michigan ave., Roseland, Ill. Susirin
kimo tikslas — atidarymas naujos šakos (spulkos) 
po vardu ‘ Birutė”. Kalbės vien geriausi kalbėtojai, 
kurie išaiškins Draugijos tikslą ir kaip sutaupyti pi
nigus į trumpą laiką. Kurie norite tapti turtingais 
į trumpą laiką, turite būtinai atsilankyti. Susirin
kimas atsidarys lygiai 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema jr ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Petrcnos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile slaįles arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodApti jųokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicką, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PASEKMINGI

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus- Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 82-ra G AT V*.

) ... ..........."i.......... • 1 ................................. I iii ..............................................
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Jerusevicz Kazimieras 714 West 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Judzentalis Maria 7618 S. Fifth avc 
Jurbikas Jonasį, 933 West 33 street 
Jurokas Franeiszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Wabash Avenue.’

' patarnauja Įvairiuose skyriuose musų 
sankrovos.
JULIUS JAELUNAS ir MICHAEL 
GUSTUS yra generališki pardavėjai, 
kurie išvedžios jus po visą sankrovą ir 
pardavinės kiekviename skyriuje.

S Ma^as grynais pinigais įmokėjimas at-
S gabens tuojaus į jųsų namus rakandus, 
® karpetus, pianą, siuvamąją mašiną, ir
I kalbamąją mašiną, likusius išmokėsite 
| palengva, savaitėmis arba mėnesiais.

Specialiai = Moterą Kotai ir Siutai
Moterų Siutai Specialiai.
iniai Siutai vilnones serge del moterų ir merginų, kvalduoti už

pakaliai,’su diržu aplink; didelis kalniečius, pagražintas su knypkiais. su kišc- 
niais, puikiai išadylais; moterų ir mergi CM fA
nų micros ........ A
--- ------- ~ .... .... ■ ....... ...—..... —...11.11— —

GABARDINE SIUTAI VILNONIAI POPLINO 
KOTAI

Puikus ilgu užpakaliu; rumbiuoli ir 
knypkiais papuošti; pusiau pamušti; 
spalvos žalios, tamsiai melsvos arba 
auksines; moterims E?
merginoms micros, ti-J| I I
ktai po ................... wAViUU

■Du sumanus modeliai; sujuosta aplink 
su puikia sagčia; didelis jūreivio kal
niečius; šilkiniu poplino aplink kalnie
čių; puikios rankoves; 1 
micros moterims ir JI I / 
merginu, specialiai. . A A • ■ t-/

VELOURS ARBA POPLINO 
KOTAI

Keletas puošnių modelių pusiau pritai
kyta ir rumbiuota išžiūra, dideli kal
niečiai nauju, puikiu priadymu, juos
vais perliniais knypkiais, pusiau pamu
štas; moterų ir mergi-jfj jį F7 PI 
nų micros, specialiai Į įj

Merginų Suknes.
Del Dirmavones iškilmes nešiok šias puikias plono mu- ........ ..... ,
slino sunknes, kaipo pritinkamą drabužį. Išsiuvinėtos/!^ MM MM

--muslino suknes pagražintos puikiausiai kvarbatkais, į-
siuvinėta ir artistiškai pasiūtos, micros del merginųW 
nuo 8 iki 14 melų, specialiai apkainuota po Bly į

Zibarbos P 4570 Hermitage Avc
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage st
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave
Žukas Franz 212 West 47 Str
Zyinantis John 112 West 31 Str

TO DAR NEBUVO
Turiu už garbę pranešti savo tautie

čiams, norintiems pirkti lotus, kad pirm, ne
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 
pinigus į trumpą laiką per daugelį metų. Aš 
pardavinėdamas lotus, turėjau progos apsi- 
papažinti su šituo bizniu ir esu pasirengęs 
kuoteisingiausiai patarnauti savo tautie
čiams.

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

FRANAS TVERIJONAS, 
3402 Auburn Ave.

With WILLIAM D. MURDOCK and CO 
17 N. La Salle SL, Rm. 400, Chicago, Ill.

Farmos Farmos
Pirk farmą didžiausioje Amerikos 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinom 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 
ktų ken avimo fabrikai, javams malti 
malimai ir visoks vigados. Laukai ly
gus, yra daug upelių, ežerų, gelžke- 
lių, mokyklų ir žvyravo! ų kelių. Van 
duo tyras, oras sveikas; žemė su mo
liu, su juodžemiu ir molis su juodže
miu maišyta,—derlingiausios rųšies, 
tinkama visokiems javams, daržo
vėms, sodams, pievoms ir ganyklom. 
Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, ma
tydami, kad lietuviai ją užvaldys, 
pradėjo kraustyties kitur. Mes to tik 
ir laukėm, kad jie palikių savo pui-

Laiškai iš Lietuvosterš, turinčios motorinius laive-

Chicagiečiams.

Minus.

už $1,000.KININKES.

Mrs. Louis Keats, 709 Monroe,
2005 W. Division,

menesvj.

IMPERIAL I’EATRE

bus duodama muzikos k rank Lorenson, 3646 Ftiiler-

I uoli

Augailis J 4600 S Paulina Sheet

%

g'asu.IK'S

nuo

pinigais.

‘inui

Baltusehnik Joseph 2342 Leavitt St. 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Benedikovitz Wladyslaw 135 — Ro-

S Hal st cd st 
Wood Street 
3249 Pierce avc

Garsiokis ‘Naujienose’

komedija Busy Izzy , pilna 
linksmumo, juokų ir dainų žai
sme.

Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Komisai Pis K 843 — 32 Place
Kosžulanis Stanislav 1112 Marsh

field Avenue

biliu. Du žmones sužeista. Vie
nas turbūt mirs.

Kolonijos žemlapj. Adresuok taip: 
ANTON KIEDIS and CO.,

Peoples State Bank Bldg.,'
S Scottville, Michigan.

->,■.... . ........ .».. >»... ............

Dan Crotty, 23 m. polici 
mirė. Jos. Mc('uIcbesou p:i 
jį šeimyniškuose barniuose.

Patrick Dovan, 80 melų, ir Prieš Kaspinas arba Pilvines Kirmėlės
žmogų. Manoma, kad

Mrs. Mamie Lockett, 4717

Julius Barauskas, 6117 Ellis 
ave., pabėgo iš Dunning pataisos 
namų ir sugrįžo pas pačių. Bed

Piktadariai pašovė Jarob So- 
jinenschein, 1545 Elburn ave., 
socialistų kandidatų į aldernia-

Olive Briscoe, aktore, 
minti Morrison viešbuty

John Szabun bar beris, pavogė 
$2,700 iš savo boso, Jos. Solec- 
ki, 2666 E. 106th. Paskui išlei
do vėjais tuos pinigug.

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

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140I4 So. Mi
chigan Ave., Bčios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo.

Kosulis eorge 3246 
Kraginski K 450 S 
Kroyer Aleksander 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 PI 
Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Lukascvich Adolf 2842 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue

Vizituoto ja 
Marc Jurgelionic-nč.

Bernotas Jan 3327 S Morgan str 
Bocziunas b 172 State street 
Burba Anna ?
But a los Julian 1208 Chicago Avc 
Caslis Geovicus 2425 West* 45 Place 
Carabo Williams 1210 Hasting Str 
Dereszkewicz Alex 724 Eda Str 
Elzbergas Vladas 5259 S Halsted st 
Gcczias Johann Jushm av. S Chicago 
Girzot Feliks 4535 S Marshfield avc 
Gordon F 1416 S. Trumbull ave 
Gotautas Antonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s 
Jalczewska Paulina 495 Casalport av 
Jazdowskl Stanislaw 842 West 33 St

Marcinkicvicz Joseph 1625 West 18 s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Malzus Ignac 2358 S Saclew Ave 
Mazunas Ludvikas 8821 Justin avc 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria st 
Milickis Anton 3252 — 54 S Halsted 
Micevicz Vincent 1122 S Halsted 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted 
Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Pamcdintas Alexander 3344 Auburn 
Pclrowsji Julius Melrose Park, Ill. 
Petrovski Mathias 1370 S. Halsted s 
Pioraitis Monika 3252 So Halsted st 
Puiris Kasper 2013 Canalport Avc 
Raczovski sieve 4620 — 22 South

Marshfield avenue 
Raczunas Rosa 1534 Haddon aye 
Satalis August 4557 Winforth ave 
Stancikas Vincentas 4549 South Her

mitage ave
Stasiulis Wilhelm 4346 Honorc str 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman, Ill. 
Sar winski Martin 85 — 13 Str.,

North Chicago.
Satatis A 4600 S Paulina 
Sekavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 5 Avc 
Strolok C 731 West 16 str
Szicvas Jonas 4554 So Rockwell st 
Tahnund Č-o B Tarszelski 4450 So.

Wood str
Tamijevski Ronifac 3144 Auburn av 
Vnguraitfs Annat)700 8 Rockwell' št

gyvendinti lietuviais. Mes iš anglų 
suomėm keletą šimtų geriausių fąr- 
mų—mažų ir didelių—su budinkais, 
sodais, ariamais laukais ir nedrbta 
žeme. Parduodam farmas, gyvulius, 
ūkės mašinas. Viską duodame ant le
ngvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus 
bankoj, nepirk mieste namo; mies
to gyventojams artinas didelis pavo
jus—sumišimas, bedarbė ir badas. 
Skubinkis pirk farmą musų koloni
joj: kol darbai eina, tol farmos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tadir farmos pa
brangs. Pirk farmą šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
Farmeriams nereiks eit į karę. Juo 
maistas brangsta, tuo farmeriams gc 
riau pralobt. Naudokis laime, kol ne-

EVESKIO 
“nsMOKYKIA 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradingt 
Ugi augSCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitlA 
Ekonomijos, Knygvedystčs.DaiHarafičio, Lai* 
ftkų raMymo, Prekybos teisių Ir tt. čia galt 
užbaigU PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL V 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

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

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

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iŠ vidurių slenka augŠtyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą^ kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, ndreguliarišktimas 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 mnae.
| KZM o 5 ■db 1 1332 Milwaukee Avenuea C4> * V JL B JL Inėjii^as nlio Ellen Street 

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.
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Pranešimai
UP AS A R G A.—Draugijų pranešimus 
skelbiame 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. 
«—“Naujienų” a d m.)

EXTRA NAUJIENŲ BEN
DROVĖS DALININKŲ

SUSIRINKIMAS.

Extra visuotinas Naujienų 
B-vės dalininkų susirinkimas 
įvyks NEDĖLIOJ, kovo 25 d., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Hal- 
eted st. Pradžia lygiai 10 vai. ry
to. Susirinkimau bus įleidžia
mi tik pilni Naujienų Bendro
vės dalininkai. Todėl kiekvie
nas narys būtinai privalo atvy
kti laiku, ir pasiimti savo 
certifikata registracijai.

Dienos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. Čereška, 
Naujienų B-vės sekret.

PRANEŠIMAS WESTSA1- 
DIEčIAMS.

Nedėlioj. kovo 25 d.. I :L> vai. 
po pietų, Meldažio didžiojoj sa
lėj, 22 12 \V. 23 pi., draugija Dr. 
V. Kudirkos rengia prakalbas ir 
trumpa koncertą. Kalbės Med. 
stud. A. Antonovas, apie sveika
tos u/Jaikyma ir K. Augustina- 
vičius apie žmonijos pirmynei- 
gą. Bus muziku ir kiloki pa- 
m;ii giniin;ii. In/auga 10c ypa
tų i. Komitetas.

PRAKALBOS.

Uit Iii' iii I hirbiuiuku Draugija 
Amerikoj rengia prakalbas, ku
rios Įvyks suimtoj. kovo 2 1 d., 
7:3l> vai. vakaro. Stanaičio sve
tainėj . 1 75() So. t 11 ioi i avė.

Programa, tarp kitko, daly
vaus .1. (i u ba v ici us ir S. Dargu
žis. Jiedu kalbės besiartinan
čios kares pavojų.

Ii įžanga dykai. 
Kviečia Komitetas.

ROSELAND.
L. M. P. S. A. 25 kuopos va

karus Įvvks subatoj, kovo 2 1 d.. 
7:31) vai. vakaro, Strumilų bro
lių svetainėj, 158 E. 107 St.

Puse pelno yru skiriama LSS. 
Namo fondui.

Scenoj statoma juokinga ko
medija ‘’Netikėtai.” Be to, kal
bės poni M. DuniHilienė.

Manoma, jogei progresyvė vi
suomenė parems mus.

J. A. Ramonauskaite.

KENOSHA, WIS.
Lietuvos Balso Draugystės 

metinis susirinkimas jvvks ko- C v 
vo 25 d., 12 vai. dienos, Slieko 
svetainėj.

Visi nariai malonėkite alsil- 
lankyti.

ig. Jeselunas, Baštininkas.

ROSELAND.
S. L. S. Dainininkų Am. I ap

skričio šeimvniškas vakarėlis i- v 
vyks subatoj, kovo 31 d., 7 vai. 
vakaro. Inžanga 50c ypatai. 
Bilietus galima gauti pas chorų 
pirmininkus. ( tarninke Mark 
White Square svetainėj (Brid
geport), Tamuliuno svetainėj 
(Cicero) ir Meldažio svet. 
(West Side)- Seredoj T. Bada- 
vičiaus svet. (33 st.); ketverge 
Strumilų brolių svet. (Bose- 
Jbind).

Kviečia Komitetas.

ROSELAND.
L. M. P. S. A. 25 kuopos ex

tra susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 25 d., 3 vai. po pietų “Auš
ros” mokykloj, 10900 Michigan 
avė.

Malonėkite atsilankyti, nes 
turimi’ svar bių reikalų.

J. A. Ramonauskaite, rast.

Lietuvių Moterų Progress' vis
ko Susivienijimo 9 kuopos su
sirinkimas įvyks kovo 25 d., Fel
lowship svetainėj, 831 33rd 
pi., 2 vai. po pietų.

Atvykite paskirtu laiku.
P. Ęalickienū.

EXTRA SUSIRINKIMAS 
LIETUVIŲ RUBSIUVIŲ 269 

SKYRIAUS.
Pėdnyčioj, kovo 23 d., įvyks 

269-to skyriaus nepaprastas su
sirinkimas Unijos salėje, 1579 
Milwaukee avė. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes bus 
svarbus reikalai svarstomi, kaip 
tai pakėlimas mėnesinių duok
lių ir įvedimo pašalpos ligoje.

Susirinkimo pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Valdyba.

ROCKFORD, ILL.
LSS. 75 kp. susirinkimas į- 

vyks kovo 25 d., 1 :30 vai. po pie
tų po No. 1010 So.. Main St.

Visi nariai meldžiami atvyk
ti nes bus balsavimo blunka So
cial Party apie alsibuvimo-kon- 
ferencijos. Taipgi ir X rajono 
gai ir draugės, nepamirškite at- 
viršiifinku rinkimo ir lt. Drau- l
vykti, kad nereikėtų šaukti ex
tra susirinkimas ir daryli be
reikalingų išlaidų.

A. Meldažis, Baštininkas.

T. M. I). 22 kuopa rengia pa
skaitas, kurios įvyks nedėlioj, 
kovo 25 d., 2 vai. po pietų “Mil
dos” svetainėj aut trecių lubų. 
Dr. J. Jonikailis skaitys paskai
ta temoj “Kūdikių auklėjimas.”

Paskui įvyks I . M. D. 22 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Nariai malonėkite atvykti susi
rinkimai!. Valdyba.

Randai___

RANDA Parsirandavi ■ ja 6 kam
bariai. Gera vieta del daktaro, ant 
aptiekus \ il saus, po num.:
3337 S. Morgan SI., (’hieago.

S \ l\ R( )\'( )S anl randus: 1836 - 
1338 S<>. Ilalsled gairė. Dvi sankvo- 
\ < > s. Gera v i el a del bile biznio. Iš
taisysime pagal norą ramlauninko.

l’ele! i m nok i I. Midwav 5797. 
(hieago. III.

_ __Pajįeškoji mai
Bajieškau brolio Izidoriaus Che- 

lio. Kaimo gub., Panevėžio pav., Ra
mygalos parap. ii' valsčiaus, Dauk- 
šėnii kaimo. Pirmiau gyveno Broo- 
klvne. Kas žinote malonėkite pra
neši) jo adresą:

.Jonas ('helis.
7ll) N. (ii h Si.. 1 )e Kali), III.

Paįieškau vyro L. J. Bajorino, Ka
imo gub., Raseinių pav., Eržvilkio 
parapijos, Balnių sodos. Prašau par
grįžti, nes aš ir vaikai sei'gam. Kas 
pirmas pranešil. tas gausit $5.01).

P. Ba.joriniene,
2 178 Blue Island Ave., Chicago, III.

Aš, Elena Morozienė, pajieš- 
kau savo brolio, Alexandru Bernoto, 
iš Kaimo gub., Baseinip pav., šila- 
vičų parap. Zascnu sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti, nes mano v\ras mi
rė ir paliko mane sunkiame padėji
me. Elena Morozienė,
13)15 S. Wood SI., (’hieago, III.

Pa.jieškau savo giminių ir pažįsta
mų, g\ veliančiu Amerikoje. Paeinu 
iš Kauno gub., Baseinių pavieto. At
sišaukite šiuo adresu:

Joe. Pakulinsky,
W. P. Bend Coal ('o.

P. ()., Herrin, HI.

Pa.jieškau Povilo Atkočiūno, pir- 
miaus gyveno (’.hieago, III. Girdėjau, 
kad turįs biznį. Paeina iš Kauno g., 
Panevėžio pav., r.ipėnų vol., Zuzonių 
kaimo. Turiu labai' svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį žinote malonėkite 
atsiliepti. Busiu labai dėkingas.
A. Petronis, 719 Lincoln av., (’.hieago

Pajieškau Juozo Bumbulio, Kauno 
g., nuo Naumiesčio, kuris paliko sa
vo moterį dideliam varge, su šeše
tą kūdikių — mažiausias Tik 5 savai
čių. Paliko be cento. Turbut jis iš
važiavo j Pittsburgh, Pa. Kas jį ži
note malonėkite pranešti man.

Mr. J. Poi leraitis,
120 West St., New York, N. Y.

Reikalavimai
Reikalauja darbininkų.

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
Yeikalauja daug darbininkų 

('hieagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., (’hieago, 
reikalauja:

2 siuvėjų
2 molderių

1 skardžių
2 prie žiedų dirbimo
I stiklo (lirblwvej
I prie siuvamųjų mašinų taisymo
3 tapytojų

I prie rakandų apmušimo
I laikrodininko
I dažų dirbtuvėj
I l’otografisto .
1 prie Gordon lyderio.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės-vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 melų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties ,įvairių a- 
matų etc. x

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvės^, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

REIKALAUJU kriaučiau prie siu
vimo kostumeriškų vyrams rūbų. 
Darbas ant visados. Gera mokestis 
Atsišaukite tuojaus pa

e st., arti 17th Ave.
Melrose Park, 111.

REIKALAUJAMA PARDAVĖJŲ:
Mes mokame nuo $25 iki $50.00 į 

savaitę žmonėms dirbantiems kele
tą valandų vakarais ir nedėldieniais 
Turi but intekmingas ir turėti dide

laišku tuojaus į

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

L. Kasper, 
3117 S(5. Wentworth avė. /'hieago.

REIKALAUJAMA 9 kriaučių prie 
moteriško darbo. Atsišaukite:
5257 So. Halsted SI., Chicago.

REIKALINGA mergina pagelbėti 
prie namų darbo. Puiki šeimyna.

No Edgewater,
1512 Hood Ave., Chicago, 111.

- t—

REIKALINGAS bučeris, atsakan
tis savo darbe. t aipgi reikalinga 
mergina prie namų darbo.
J. Gracas, 716 W. 31 St., Chicago.

REIKALINGA sena moteris del 
pridabojimo 1-nų melų vaiko, (rali 
bid Ir ženota, be vaikų. Gera vie
la del gero žmogaus. Atsišaukite 
greitai. K. Jamontas, “Naujienų” O- 
1‘isas, 1810 So. Halsted St., Chicago.

R EI K AI .A U.L\M A merginų dirbti 
prie popierų sandėlio. •Patyrimas 
nereikalinga.
5300 Eehcral SI., Chicago, III.

R EI LAPAUJAMA pardavėjų.
(adragos didžiausia organizacija 

r c i k a I a u j a e n e r g i n gų ir 
veiklių pardavėjų. Galima uždirbti 
$50 arba daugiau j sakaitę. Atsišau
kite tarp ū—8 po piel. Kambarys 
819—38 So. Dearborn SI. ir klauski
te pono C. O. While.

R EI K A LA I .1A M A pusininko su 
keletu šimtu dolerių prie uzdamu 
(wholesale) daromo pelno. Mokes
tis mėnesinė nuo pradžios siekia 25 
dolerius.
2558 Blue Island Ave., Chicago, III.

R EI K A LI NGAS barberis ant visa
dos, arba lik vakarais, sutintomis ir 
nedėliomis. Užmokestis gera. Atsi
šaukite šiuo adresu:

M. T. 3 116 Auburn Ave. Chicago

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

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

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

Sycamore, III.

Pardavimui

PARSIDUODA 
GREITU LAIKU 

SAL1UNAS 
podraug ir didele svetainė, kurioj 
visos vielinės draugijos rengia ba
lius ir laiko savo susirinkimus, o 
vasaros metu čia visuomet buna ren
giami bažnytiniai fėrai.

Pardavimo priežastis — vesdamas 
tų biznį per šešiolika metų savinin
kas pailso ir nori pasilsėti. Norin
tieji pirkt malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

Joe Yuknas,
4837 W. 1 llh St., Cicero, 111.

PARSIDUODA' saliunas labai ge
roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven
ta lenkų ii' lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės laišku į “Naujienų” o- 
fisą, paž\mėdami N102.

BARGENAS: 8650.00 IHeklribinis 
Player Pianas, $200 grynais pinigais. 
2309 S. Leavitt SI., Chicago.

PARSIDUODA 5 ir 10c sankrova. 
Mastavos prekes, Crockery, už $750. 
Gyvenimui kambariai. Pigi randa. 
Lietuvių apielinke.
1602 Wentworth Ave., (’hieago, Ill.

’ PIGIAI
Parsiduoda vargonai. Pardavimo 
priežastis — savininkas ' apleidžia 
Chicagą. Šią savaitę turi but par
duoti. Kreipkitės tarj) 5 ir 8 vai. 
vakare šiuo adresų:
711 W. 17th St., pirmbs lubos. Cbgo.

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

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

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

Siuskite reikalavimus šiuo adresu:
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

BANKER
COFFEE

(SARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir
PO 30c ^^ĮwM.~irĮb#a

SVIESTAS
Geriausio* 

«metonos, g*- - m 
r**nia, negu n JO 
<ur jua ga-®ywU 
it gauti ..

1644
1886
2612
1217 
1882 
1818

RYŽIAI
G*rian*los 

rųšie*, 10* v• 
tė», parai- 

iuoda ui .. 5įc
W. Chlcar* Av.
Blu* Island Av.
W. Noru* Av.
B. Jlnkrtad St.
S. Equated BL
W. Itth Bt.

187B
2064
1046
1610
2810

WEST SID*
Milwauk** Av.
Milwaukee Av.
Milwauke* Av.
W. Madison St. 
W. Madison BL

— <■...... ......

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

TURINYS:
1. Bendralaikinčs nuosavybės formos.
2. Primityviškas komunizmas. r
3. Šeimyna arba giminingasai kolektyviz- !

mas. i
4. Feudališka nuosavybė. j
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti I
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa- , 
matini supratimą apie nuosavybės išsivy- i 
stymą. Kaina 50c.

t
“N A U J I E N 0 S” j

1810 So. Halsted St., Chicago, Ill.

JUOZAS J. JUKNIS
Insteigė medžių biznį — maišytų— 

kietų ir minkštų. Užkvicčiame vi
sus atsilankyti ir pasirinkti sau tin
kamus. Kainos prieinamos.

3357-59 Auburn avc.,
i... ...■■■■■♦■.................... ... . ...

(’hieago.

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHIR«RGAS
Specialistes moteriškų, 

vyriškų Ir vaikų Hgų
Ofieaa ir Gyve*Imas:

3600 S. Halsted St., kamp «t
Ofisas atdaras iki lt vai. ryto, 1—I 
po piot ir vaknraia.

Telephone Drover 4S74

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elrktriika Diagnoza Ir Gydymnt 
SpecialiAka medicina nuo 

utnuodijimo kraujo
Vandenota Mcdcga Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE A V E., 
Netoli 22-ros Rtv.

Valandos: 1—3 po pietų;. 7—9 vak

f PARSIDUODA geras

jų teulrų. Viela nuo

turi du salimui.
3201) S. Halsted St.,

senai išdirbta.
— savininkas

(Chicago, 111.

PARSIDUODA puikioje vieloje sa
mas, apgyventa lietuvių ir kilų

tautų 
nio: !

'l'okia retenybe atsitin- 
i. Pardavimo priežastis

ir yra priverstas parduoti šį biznį.

PABSIDUODA imnijis ir gro- 
sctrū; gerame pndejime del Lu
cernes. (ial kus norėtų, mainy
ti anl šiaip gyvenamo namo,

PARSIDUODA pirmu mortgage 
bučernės ir grosernės inlaisai (fix
tures). Du metu vartoti, už pigią 
kainą. 'Taipgi ir naminiai rakan
dai 4 kambariams.

1?. Juodis,
928 W. 33rd SI., Chicago, IR.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setq 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 Kedzie Avė. 

Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $3000.00 po. 5 ir G proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

PARSIDUODA 2 fialų ant išmokė
jimo puikus mūrinis namas ant di
delio loto. Poniškas namas.
2057 W. Garfield Bulvard, Chicago.

. -

PARSIDUODA
Šerai po $10 aut išmokėjimo Did
žiausios Lietuvių Farmerių žemes 
Korporacijos Amerikoj. Taipgi tu
rim visokių farmų ant pardavimo 
pigiai.

Dearborn SI., Room 808, 
Chicago, Ill.

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

LEVINTHAL PLUMBING *
SUPPLY CO., f

1637 W. Division st., Chicago, f
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučerne. Greitu laiku atsišaukite:

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

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių Halai,- IGnerald avė., arti 29-

skalbykla, karšto vandens šildylo- 
jas. Išlektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Bandos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell,
2630 West 381h St., Chicago, Ill. 

TeL McKinley 3543.

Parsiduoda grosernė

la bučernei. išdirbta viela, 
vių. Parsiduo

da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju i kitą miestą. Kam reikalin-

site nusipirkę.
Chicago, HI.

PARDUOSIME arba išmainysime 
už grynus pinigus arba ant išmokėji
mo 3745 Lowe avė., dviejų augštų 
6 kambarių namas, toiletas ir gazas. 
Fialai pasirandavoja už $336 į met.

3749 Lowe avė., 5 kambarių name
lis. Raudos $180. Kaina $1400, $300 
iki $500 įmokėti. Likusius taip pat

N. L. BLACKMAN 
Kambarys 1403-5, 69 W. Washing
ton St., ('hieago.

Nariai Cook County Real Estate Tarybos
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatve
kampas Halsted .. Drover 2463

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS |

Gerai TietuviamH žinomas per 18 me- 6 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- X 
gas ir akufieris. X

Gydo aštrias ir chroniškas ligns, vy- O 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu* 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1028
St., netoli Fisk

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

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

elektros

W. 18th
St.
Nuo 10—12
Telephone Canal 8110

pietų, Ir

Tclephona Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
SensB Rnuan GydyleJnB Ir ChlrvrffMf. 
SpecialietaB Motoriikų, Vyriikų ir Vai

kiokų, taipgi Chroniikų Ligų.
OFISAS: 157D Milwaukee Ave., 

Kampan North Ave., Kambary* 111. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ii ryto;

1:80 iki 8 ir 7 :«• iki 9 vakare.

Tel. Drover 764>

LIETUVYS DENTISTA
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 

Nedėliomis pajai sutariant, 
4712 So- Ashland Ava.

arti 47-tos latvM,

Telephone Drover 9688

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpe«I*li*t*» Moteriški, Vyriški, Vaiki 
ir vi*i chroMŪki li«>

Valandoa: 10—11 ryto, 4—B po platų, f—B 
kara. Nadčliomia 10—1 po piatų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

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

SI49 S. Morgan St., kertė U iL 
Chicago, 111.

Phono: Yard« 4UY

ARBATA I
* Frlfmni**-
lia, Gvhran-lft- 
tuota, vcrU.ZĮ|ir
0« par* id u* • W 

ia po....

COCOA
G*rfwa<a * a 

Banke*, *u)y- Į /| p 
rink «u b* n t l’itJ 
tokia, % *v

SOUTH BID* 
1082 Wentworth 
8427 8. HahUd 
<729 S. Ashland

lio! W. >2nd S L north snr*
I 491 W. PiTiaiMt i 

720 W. North Af> 
2649 Lincoln Av« 1 
>244 Lincola Af,

i >411 N. Clark

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

O1TSAS: 3103 So. Halsted BtrewL 
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 3341 So. Union Av* 
Tel. Yards 537.

Ypatinga doma atkrei- 
piama į vaikus.

Valandom: Nuo 9 ryto iki I vakare;
tnii nuo 10 iki 12 dien*.

4949 B. ASHLAND kaMpae 4T Rt.

Or. W. YUSZKIEWICZ

LlETUVIfiKAS AKIŲ GTDTTOJAJB 
Kas turi skaudančia* arba tilpnae aki*, M 
galroe »kaudejim^, atailankykite paa huum 

Dr. W. Yuszkiewicz 
llt>& Milwaukee Are.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
N«dėliomi* nuo I ryto iki 1 pe pietų.

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, e«MU* 
nuoja ir patarimu* duoda lykai.
789-88 Milwaukee Ave^ arti Chicage Ave. B-H* 
luboe. VALANDOS' Nuo 9 ilryte iki vak* 
rui. Nediliomi* nuo 9 išryto iki 1 re »ieM>

Tel. Haymarket 1414.
t—n .    - .u—.. ............... < '■ i  ■!■***—*e

-i      .................... ........ *—*—

Dr. Ramsęr
AKIU 8P1CIALI8TA1

Moteriškų, Vyriški ir Vaiki 
Taipgi Chroniški Ligi 

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

Telephone Yards 087

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai

\ Gyvenimas yra tuščiai
kuomet pranyksta re- 

/ Kčjimas.
U^Mes vartojame page-

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvoa nkaudčjJmą,
Jeigu nuolatos T*u ašaroi krinta Ii akli,

, Jeigu Tau įskauda aky v, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvi,, *««•

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba^ 
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuva*!, |aekar| M 

.reikalingas akini*.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiq, kuris turi II mst* pa* 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų aki* U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOHN J. SMETANA
Aldui £9 j>e c laižytas

TEMYK1T MANO UžBASA.
1SO1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampai 18-tos gatvės
Valandos: nuo I5atves Ant Platt’s Aptiekus 2-ras aayi

ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 
T©1. Canal 5335.

DAKTARAS
Spaclallstas Iš

WISSIG,
seno krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEKflJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YltA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodijimą kraujo, Mea, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos nkausmue, skausmus nugaroje, kosėjimų, aarklBa 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite šia b 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgyti 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedaliomis iki 11 <!•*«■ 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-to* gat., viršuj Banko*. T*L Canal Bill




