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Rengiasi prie kares
Rusijos socialistai už taiką

RENGIASI PRIE KARĖS.

Rengiasi suvaržyt spaudos 
dau-laisvę; mobilizuoja 

giau milicijos.

kovoWASIIINGTONAS, 
27 —Juo tolyn, tuo Washin
gton© ponai darosi drąsesni. 
Jie netik rengiasi prie karės,

šios šalies darbo žmonėms. 
Vakar prez. Wilsonas įsake 
mobilizuot dar daugiau mi 
licijos. Viso jau pašaukta

Ateina žinių, jogei sociali
stai reikalauja, kad karės tę
simo klausimas butų atiduo
ta visuotinam balsavimui, ir 
kad daugelis darbininkų iš
keliavę karės frontan agita
cijos tikslais. Socialistai sa
ko, varo plačią kampaniją 
už taiką. Jie reikalauja 
taikos, tariant jų pačių žod
žiais, “be užkariavimų ir at
lyginimų, taikos, kuri pa- 
liuosuotų visas Europos tau
tas nuo priespaudos.” Jie

milicija. Manoma, kad bus

naši, aišku kiekvienam, kad 
valdžia rengiasi ne į pokyli...

kaip skelbia pranešimai, pre
zidentas rengiasi rekomen
duoti priimi visuotino k arei- 

' viavimo patvarkymą ir rei

gynimui sios salios

ti naują miliniui dolerių.

1P

valdžia rengiasi uždėti cen
zūros leteną ant spaudos lai
svės. Jau išdirbta tam tik

priimti sekamoje 
sesijoj. Jeigu jis:

kongreso

čianis butų uždrausta kriti
kuoti bile vieną valdžios su
manymą, kurį ji užsiimtų į- 
vykinti, — kad ir dar taip 
blėdingą šiai šaliai. Sulig 
tu ?atvarkymu laikraščiai, 
pavyzdžiui Chicagos, netu
rėtų teisės reikalauti iš savo 
kongresmanų net ir tokio 
menkniekio, kaip priešinties 

ved a n-

joji valdžia be atidėliojimo

m u ir 11, c

ir pastatyta nauja 
i nė Rusija.

šins savo valdžioms, 
lusi. Europą ...liaudis 
dabartinę karę bei 
sius jos kaltininkus.

an

nušluos
tikruo-

si pasiūlyt Rusijai naujas

na žinių, kad Vokietijos kan
cleris Bethmann-Holhvegas 
rengiasi išdėstyt sekamai 
reichstago sesijai, kuri atsi
darys ketverge, naują taikos 
pasiūlymą Rusijai.

žinia betgi nepatvirtinta.

sako, kad rusų kariuomene šiau VOKIETIJOS-HOLANDIJOS (PETROGRADE NERAMU.
rinėje Persijoje ir vėl sumušo 
turkus. Bušai užėmė kaimą 
Mosul, kuris randasi ant Tur- 

rubežiaus. 
dar traukiasi.

SANTYKIAI AŠTRĖJA.

' 't

Turkai

TEISIA KONSPIRATORIUS.

Norėję išardyti laivus su 
amunicija.

NEW YOBKAS, kovo 27.
Inlariamo su
Kleise ir kilų >ylos artinasi 

ivaitę, inano- 
teisčjas išneš 

nuosprendį. Ch. Kleise ir kili
intariamieji kaltinami suokal-

Nesusipratimai kilo delei pas
kandinimo sepjtynlų Holandi- 

jos pirklybinių Ipivų.
——jį—

IIAAGA, kovo 27. —- Nesusi
pratimai tarpe Holandijos ir 
Vokietijos darosi vis aštresni. 
Nesenai mat vokiečių submari
nes paskandino Septynis Holan- 
dijos pirklybinius laivus, Ho
landijos valdžia pareikalavo at
lygi n im o už nuostolius. Pra
dėta derybos, 
gandas, kad
vieton paska ūdytų jų laivų pa
vesianti Holandįjai septynis sa
vo laivus ir tuo dalykas bus už- 
baigta, šiomis dienomis betgi

Laukiama didelio vokiečių 
užpuolimo.

ma,

vus, vežusius talkininkams 
munieijos ir kitokių kares

NUBAUDĖ LAIKRAŠTI
NINKĄ.

Bandė iškeliauti Anglijon, kaipo 
vokiečių valdžios šnipas.

Rusijos žydų teisės sulyginta su 
visų piliečių teisėmis.

su visais
Jie, vadi-

IšžUDĖ ŠEIMYNĄ IR PASI-. 
KORĖ.

BEDWOOD EALES, Minn., 
kovo 27. - Vietos farmeris 
William Kleeman, veikiausia iš 
pamišimo, kirviu sukapojo sa
vo keturis kūdikius ir moteri.L 
Pats pasikorė. Klcemano aukas 
ir jį patį surado jo kūdikių mo-

ėjo

džia lik siūlo I Islandijai naudo- 
ties tais laivais i;ž prieinamų

fuo pasiūlymu,

ugingumą linkui giminingos jai

Suprantama, "tok i u pasiūlymu 
įsižeidė I lolandijos valdžia , ir

SU AREŠTUOTA 4000 
CARO BERNŲ.

——-g—

PETROGRAD, kovo 27.— 
Nuo pradžios Rusijos revo
liucijos iki vakar dienos nau
joji valdžia Petrograde su
areštavo nuo 3000 iki 4000 
caro bernų. 4įfeskutinis pau
kštukas, kuris pateko bėdon, 
yra buvusio karės ministe- 
rio Šuchomlinovo pati.

Nekas dabar Rusijoje ca
ro bernams.

MACKENSEN KONSTAN
TINOPOLYJE.

Tokie tai dalykai 
laisvoj Amerikoj”.

dedasi
Išrodo,

MŪŠIAI FRANCIJOJ 
NESILIAUJA.

Organizuos turkų armiją.

LONDONAS, kovo 27 — 
Londonas gavo žinių, būtent 
kad vienas žymesniųjų Vo
kietijos karvedžių, gen. Ma- 
ckensen, randasi turkų sos
tinėje — Konstantinopolyj. 
Jisai ten buk nuvykęs tikslu 
perorganizuot turkų armi
jas.

ngiasi pavaduot senąją Ru- Talkininkai tebėra pergalė
tojais.

RUSIJOS SOCIALISTAI 
Už TAIKĄ.

džia didėja; socialistai rei 
kalauja visuotino žmonių 
balsavimo reikale kares 3oncy Taip

—Ateina vis daugiau žinių,

nekoksdėjimas
“Duonos! Duokit mums duo
nos!” vis dar tebešaukia Pet
rogrado ir kitų Rusijos mie-

naujosios valdžios prižadu,

Ir privatinės ir ofi-

didelė. Darbininkai daro 
sunkų ir neatiaidi] spaudi
mą į dabartinę valdžią. Il
su jais valdžia turi skaity-

PARYŽIUS, kovo 27. — 
Oficialiai P a ryži a u s p r a n e - 
mai skelbia naujų laimėji
mu. Vakar franeuzu ka- L- C-
riuomenė atėmė iš vokiečių 
Folembray ir La Feullee kai 
mus i šiaurę nuo
jau franeuzai turi mažesnių 
laimėjimų ir ties Soissons. 
Keliose kitose vietose vokie
čiai darę stiprių kontratakų, 
bet visur jie tapo atmušti.

Turi laimėjimų ir anglai. 
Vakar jie atėmė iš vokiečių 
Lagnicourt kaimelį ir ant 
Bapaume — Cambrai kelio 
suėmė keletą vokiečių belai
svių ir kulkasvaidžių. Vo
kiečių kontratakos atmušta.

Kitose vakarinio karės 
fronto dalyse palyginamai 
ramu. Tik kur-ne-kur eina 
artilerijos kova.

VEJA TURKUS.

LONDONAS, kovo 27. — 0- 
ficialis Petrogrado pranešimas

PETROGRAD, kovo 27— 
Vokiečių armijų sutrauki
mas Rygos-Dvinsko frontan 
ir pirmieji jos žingsniai ga
lutinai intikino Petrogradą, 
kad vokiečiai čia rengiasi 
užduoti rusams ytin skaudų 

,smūgį. Vakar vokiečiai pa
darė kelias atakas Dvinsko 

i fronte. Pirmiausia jie pa
leido į rusų apkasus troški
nančių bombų ir po jų prie
danga bandė užpulti rusus. 
Užpuolimai betgi nepavyko, 
rusai atmušė priešininko už
puolimus. Tokį jau užpuo
limą jie atmušė ir ties Bara
novičiais.

Suprantama, tai tik pir
mieji bandymai. Tolydžio 
jie turės išsiplėtoti į spren
džiamąjį mūšį. Šitą perma
to ir Petrogradas. Skubiai 
siunčiama Rygos-Dvinsko 
frontan daugiau kariuome
nės ir ginklų, kad atrėmus 
vokiečių užpuolimą.

Spėjama, kad jeigu vokie
čiams pavyktų užimti Petro
gradą, Berlino valdžia ban-

kruvinąjį Mikę ir padaryti

Tik klausimas, ar Vi

Kad kaizerio valdžia gel 
betų tam despotui, tatai ne 
gali but mažiausios abejo 
nes.
liūs, pirm negu jis spės pa
gelbėt buvusiam Rusijos de
spotui, pats nenusiris nuo 
sosto?

DIDELĖ NAUJIENA

. WASHINGTANAS, kovo 
27. — Šalies gynimo taryba 
praneša didelę naujieną. Gi
rdi, valdžia padariusi sutar
tį su vario, cinko, plieno ir 
kt. fabrikantais, sulig ku

rios ji gausianti tą reikiamą 
Suv. Valstijų armijai ir lai
vynui medžiagą numažinta 
kaina.

Didelė naujiena! žudymo 
įmonės atpigo.

Chicagos moters atakuo 
ja miesto sale

I ,1

Paskandino 76 talkininkų 
laivus

CHICAGOS MOTERS 
ATAKUOJA MIESTO 

SALĘ.

“Kas bus su musų kūdi
kiais? Jie miršta badu!”

.. .

jos '— 1. Viso 64 laivai. Kita 
dvylika laivų submarinų koma
nduoto j ai nepažymėjo tai delei 
tamsos, arba nebuvimo parašų 
ant laivų šonų.

CARAS KASA... SNIEGĄ.

CHICAGO, kovo 27. —Jei 
kaip, tai ir Chicagoje neužil- 
gio sulauksime t. v. “maisto 
riaušių”, kaip savu laiku tai 
dėjosi New Yorke. Vakar a- 
pie 150 moterų su kūdikiais 
ant rankų užatakavo Chica- 
gos miesto salę. Moters už
klupo miesto tarybos teisių 
komisiją ir pradėjo šaukti: 
“Kas bus su musų kūdikiais 
—jie miršta badu !” Teisių 
komisija kaip tik laikė savo 
posėdį. Moters be jokių ce
remonijų užėmė suolus ir 
statė griežtų reikalavimų, 
būtent kad miesto valdžia 
darytų šiokių-tokių patvar
kymų, kuriais butų suvaržo
ma maisto spekuliantų go
dumas. — “Mes nebegalime 
pragyventi iš gaunamų mu
sų vyrais uždarbių, musų 
kūdikiams gręsia badas — 
darykite ką nors su mumis!”

Soc. aldermanas, d. Willi
am E. Rodriguez, tuoj ant 
vietos pasiūlė įnešimą, rei
kalaujanti, kad Illinois legi
slators, priimtų . patvarky- 
mą'kuriuo Chicagos miestui 
butų suteikiama teisė paimti 
i savo rankas pardavinėjimą 
maisto reikmenų ir kitų bū
tiniausių dalykų, k. a. pieno, 
duonos, anglių, ledo, geso, e- 
lektros šviesos ir tt. Šitą d. 
Rodriguezo pasiūlymą mo
ters pasitiko triukšmingais 
sveikinimais ir delnų ploji
mais.

Moters betgi’ tuo dar ne
pasitenkino. “Kol pereis 
toks įstatymas — mes nori
me turėti užtikrinimo, ap
saugos prieš maisto speku
liantų užmačias. Mes nori
me žinoti, ar musų kūdikiai 
bus apsaugoti nuo bado!”

Pagalios atėjusi policija 
išvarė moteris iš komisijos 
kambario karidoriun, ir vė
liau — gatvėn.

“Prosperity” — o žmonės 
miršta badu! Ką darys mie
sto valdžia, kad apsaugojus 
gyventojus nuo tos nelaimės 
—pažiūrėsime.

Tai vienintelis jo užsiėmimas.

CABSKOJE SELO, kovo 27.

respondentui pavyko dasigauti 
į buvusiojo Rusijos caro Mikės

lo, kur jis yra laikomas tvirto
je revoliucinės valdžios priežiu*

kalėjimo” išvai-

rkymus linkui buvusio “iš dievo 
malonės” despoto, koresjKinde- 
ntas sako: “vyriausias buvusio
jo caro užsiėmimas tuo tarpu y- 
ra sniego kasimas palociaus sod
ui1. kas dikčiai linksmina jį.”

Toliau korespondentas sako, 
kad Mike su kui’ikišku užside
gimu teiraujasi, kas apie jį kal
bama ir rašoma ir tt.

Well — tas puspaikis despo
tas niekam kitam ir netikęs, 
kaip tik sniego kasimui. Tik 
gaila, kad jis nevaroma kasti

mot jisai atliktų našų darbą.

REIKALAUJA PASPORTO.

Kynijos ambasadorius Berline 
pareikalavo pasporto.

BEBL1NAS, kovo 27. Kynijos 
pasiuntinis inteįkė formalį rei
kalavimų Berlino valdžiai su
grąžinti jo pasporlą .

Vadinasi, diplomatiniai ry
šiai tarpe Kynijos ir Vokietijos 
galutinai sutraukyta. Po to, la-

jos ir darsekti kare, -— nors 
taip nenorėtų tų dviejų šalių 
darbininkai.

AREŠTUOTA VILLOS 
GENEROLAS.

EL PASO, kovo 27. — Čia 
areštuota buvęs bandito Vilios 
generolas — Manuel Chao. Ji
sai kaltinama verbavime Vilios 
gaujoms naujų pasekėjų. ,

v

S
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NUSIŠOVĖ KAREIVIS.

PHILADELPHIA, kovo 27.—<

j e prieplaukoje, jūreiviai bandė 
pabėgti. Sargyba pastojo jiemst

tarosios savaitės vokiečių sub
marines pasiuntusios jurų dug
nan 76 talkininkų ir neutralių

Sako, kad nenorėjęs sergėti 
vokiečių jūreivių.

PASKANDINO 76 TALKININ
KŲ LAIVUS.

terijos pulko kareivis, nusišo
vė. Jis ir kiti jo draugai buvo 
paskirti sergėjimui vokiečių jū
reivių. kurie čia atvežta iš Phi- 
ladelphijos. T. Zellmak neno
rėjęs sergėti vokiečių jūreivių, 
kurie dabar skaitosi jo senosios- 
tėvynes, Austrijos (jis yra un- 

garas) talkininkais.

BEBLINAS, kovo 27. — Ofi-

FOBT OGLETOBPE, kovo

pos. lig saitų pasKanuinu lai
vai dalinasi šiaip. Anglijos pas
kandinta 21 laivas, Francijos —
30; Italijos — 1, Norvegijos —
9, Suv. Valstijų — 2, Holandi-4<elią kulkomis. Abu nušauta.

m
—Wright in Milwaukee Leader.

Dabartines Europos karės vaisius — bado šmėkla. Ji jau baigia sunerti savo gįslėtas rankas 
ir šioj pusėj Atlantiko. Kas bus, kuomet ateis karė?



J. B. A—kas.

Rojus.
Senas miestelis stovėjo ant 

gražios derlingos žemės. Mie
stelis buvo apsuptas šlamančio
mis giriomis. Pa vasarinis pusią 
kvapas svaigino savo aromatu 
to “rojaus” gyventojus ir praei
vius, o žydintis girioj medžiai ir 
jų lapai perstatydavo paslaplin- 
g<į gamtos panoramą.

Pats miestelis palengva didė
jo: statėsi jame namus žemdir
biai-“ miesčionis” ir ’’pirklybi- 
ninkai”, žydai. Miestelis buvo 
puikus, nors blizgančiu švaru- 
jrnu ir neatsižymėjo. Tą ‘"rojų” 
galii na buvo vadinli miestu del-, 
to, kad jame gyveno apie 7 tau
tų žmonės.

Didžiuma miestelio namu, L 
tai šiaudais apdengtos bakūžė
lės. Tiesa, žydai pasistatė kelis 
niūrūs ir tą gatve pavadino 
“Murine.” Gale Murinės stovė
jo katalikiška bažnyčia, kurios 
luikštai dangą rėmė. Savo ar
chitektūra ji primindavo “Auš
ros variu” bažnvcia Vilniuje. 4. *4.

Skaitlinės parodo, kad lo mie
stelio bažnyčia pastatyta apie 
400 melą algai, ir, per Inos am
žius iki šią dienu, maldininkai 
pliaupė iš tolimą apielinkią ir 
pylė jon aukas.

Neužmatomi plotai žemės ir 
giriu priklausė vyskupui.

P u n d ūsas.
Priklausanti vyskupui žemė 

vaiHnasi “pundušas.” Žt'mė ap- 
dirbdavo parapijonai, o visas 
pelnas iš ‘"uždaro” ėjo vyskupui, 
per kleboną rankas.

Klebonai “punduše” pastaty
davo “altariją” ir visas ūkiškas 
altarijos triobas. Ten galėdavo 
pernakvoti ir maldininkai, alne- 
šusieji aukas ir atėjusieji atlikt 
ausines iš tolimu apielinkią, vi
sokio luomo žmonės, 

fc—  -     —  —■ ■-   ■— ■■■  I, ■■■■ , I. ■ I !■» —

“AUŠROS” DIENINĖ IR
VAKARINĖ MOKYKLA

Mokinimo valandos: 
Dienomis: Nuo 9 vai. rv lo iki I 

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

Moki n ties galima:
1) Anglų kalbos, rokundų (arit

metikos) ir augštesnčs matematikos, 
knygvedystės, geografijos ir kilų ša
ky mokslo. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavė 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyti galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted SI. Chicago.

Bažnyčios tarnams gyventi 
kk'bouai priversdavo parapijo
mis, pastatyti “špitoles.”

Buvo viena klesa žmonių, ku- € 
ri naudojosi pundušo valdoną 
privilegijomis. Tai buvo ūki
ninką dukters, bei šiaip neištekė
jusios merginos, t ž Dievo gar
binimui ir už kilus gerumėlius 
klebonai liepdavo parapijonams 
pastatyti joms triobeles pundu
še. Įlenda kunigams merginos 
mokėjo, kas pinigais, kas 
maldomis ir kuo nors kilu.

DVORCA.
NoĮialogu, maloniai, buvo už

vardinti dvaru dvasiškuos ūkiš
kus turtus. Jie lapo pavadinti 
“dvorca.” Ten buvo triobos del 
dvorcos prižiurėtoją, del daugy
bės priklausančią kunigams dar
biniu arkliu ir kelią porą stoni
niu, kuriais kunigai važinėdavo 
kvėpuoti tyru oru.

Pavasarį keliai pablogėja ir u- 
kininkai važiuoja laukais. Pro 
kunigu gi laukus turėjo važiuoti 
keliu, nes vos ūkininkas pasu
ka ant ševnto lauko, - kaip ne
tenka arkliu ir vežimo.

4

Mankėsi ūkininkai važiuoda
mi pro pundušą, braidžiojo iki 
keliu po purvyną, - - kėlė par
puolusius arklius, taisė sulūžu
sias kelionėje vežimus. Paklu
snesni pildė kunigą pamoksli- 
uius prašymus: veždavo šakas 
ir aki nimus ir taisydavo kelią 
lies dvasišku valdonu laukais. C 4

Lenkdami netikusią kelią ku
nigui laukuose, ūkininkai dažnai 
prigirdindavo savo arklius Nau- 
duvos upėje. Takai ir keliai, 
kur kariais vaikščiojo kunigai, 
t. y. tai"]) dvorcos, kleboni jos, ku
nigą sodną ir špitolės buvo iš
grįsti akmenimis ir apsodinti 
gėlėmis. J'ai turėjo padaryti 
parapijonai, pildydami pakulą 
už savo nuoi’ūmes.

Ar dvasiški valdonai buvo tur
tingesni už savo kaimyną ba
roną Boppą, parapijonai apie tai 
bijojo pagalvoti, idant neužsi
traukus “smertelno grieko.”

Graudžios linksmybes.

Iš kur tai pasklido gandas, 
kad klebonams nereikia tiek 
daug žemės. Buvo kalbama, 
kad ją žemes kas lai išparduos.

Bet valstiečiai, kurie atidirb
davo kunigams laukus ir viso
kiais budais patarnaudavo kuni
gams visiškai nedrįso pama-

Buvo smci’lelnas

k įmigai. Ūkininkai

kunigo 
neturėdavo

pinigą - pasiskolindavo ir, 
ruošdamiesi drebėdami laukė

sarmata tiek duot...

malku,

atidirbsiu, o ką turim

dūsaudama užbaigė sena

BUENOS AIRES, kovo

vič norįs apsigyventi Li-

DIDYSIS VALSTYBINIS BANKAS ANT BRIDGEPQRTO
CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

STATESTATE

BANK
1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO 

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00. 
Abelnas Turtas Virš $2,200,000.00.

Suvienytų Valstijų Pačto Bankos, Miestas ir 
Valstija laiko pinigus šiame Banke. Direktoriai šio 
Banko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centrali- 
niame Išdirbysčių Distrikte. Vice Pirm ARMOUR 
and CO. Pirm. ALBERT PICK and CO., Vice Pirm. 
CHICAGO JUNCTION gelžkelio Kompanijos ir 
daug kitij Kompanijų priguli prie šios Bankos. Mo
ka 3% už padėtus pinigus, Duoda paskolas, Apsau
goja namus nuo ugnies, Siunčia Pinigus į visas dalis 
pasaulio, Laivakortes parduoda ant geriausių laivų. 
Taipgi partraukia pinigus iš kitų bankų po visų A- 
meriką ir atlieka visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 po piet. Subato
mis iki 9 vai. vakare. Kalbama Lietuviškai.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrityj.

PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECKING CO.
imi anaa « s* chjc, g,,

nigu

visuomet

N A U JI E N O S, Chicago, Ilk

Tik pagarsinimui mu
sų puikios degtinės ir 
brandūs mes jums duosi
me dykai šį puikų degti-

Su vienu galionu musų 
Famous Straight Kentu
cky Deering Bye, 7 me
tų senumo, arba tyra

Deering California Bran

dy didele $4.00 verte lik-

nal 1527 — ir mes prisiu

sime jums šj speciali pa- 

aukavimų dykai be extra

Schreiber Brothers.

srr

linu: “o h 
nors kiek

Neužmirš

sim. \ akai’ pardavėm 
gavome 30 kapeiką.

aš nueisiu pas miško u

I Wholesale & Retail Wines & Liquors ?
į 828 W. 14th St., Canal 1527. ?
A Mes taipgi duodame dykai puikų vyno ir degtines setą puikiai 5
J sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit. 0

*eM'«HH**OK*<w^w*«»*a&****Hh'«»*
* *

! Didžiausias šios Jie-!

UŽDĖJO EMBARGO.

Argentinos valdžia uždrau
dė išvežti j užrubežius kvie 

čių dagą ir miltus.

leido naują patvarkymą, ku
riuo draudžiama išvežti iš 
Argentinos kviečių dagą ir 
miltus. Patvarkymas įėjo 

galėn nuo jo paskelbimo.
O ką daro Su v. Valstijų 

valdžia? Juk šios šalies 
žmonės jau senai reikalauja, 
kad butų uždrausta gabenti 
maisto reikmens į Europą.

NORI LIVADIJOS.

nos klausimas yra |

Socializmas!
Socializmu šiandie | 

ITKV V\ ffl'T Užimti visi, kurie j

M resuojasi. O kas I 
gi jais nesiintere- T 

~ suoja, kam jie ne- S 
rupi? Nebent tik S 
tamsiausiam žmo f 

x geliui, kurs apsk- I 
ritai nieko nežino f 

\ ir nieko nenori ži- i 
\ noti. a

PETROGRAD, kovo 27.— 
Ateina žinių, kad caro dėdė,

kolajevič inteikęs naujajai 
Rusijos valdžiai prašymą 
leisti jam apsigyventi Liva- 
dijoj, Kryme.

d i ja. Tik kažin, ar kartais 
jie neturi išrokavimo ten nu
tūpti: rasi tamsioji pajiega 
bandytų atgauti pralaimėtas 
pozicijas.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, k u r i o s skelbiasi 
Naujienose.

VYRAI
ypatingai tie, kurie f“"1— 
gydytos kur nors be 
įgijimo pasekmių

ATEIKIT^ 
Pas Mane

Aš gydau pasekmi-
• ■ - - ' nga>, ir uz mažų mo- 

kestį, visas p r i va t iš- -"T
kas ir chroniškas vy- ?
rų ligas, kaip tai:— 
Užnuodijimų Kraujo; 
Varicocele, Ilydroce- 
le, Stricturų, Nustojinuj spėkos, Silpnų Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Ilemorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiskas Ligas.

Aš vartoju vėliausias metodas tokias kaip 
Prof. Ehrlich’o 606 ir 914 Neo-Salvarsan, Go
norrhoea Vaccine ir Rheumatic Phylacogen, 
kurios užtikrina tikras pasekmes be pertrau
kimo jus nuo darbo .

I- iliWWililillilflW

i \\ i Socializmas di- i
K sijojamas su- j

! X \ Ik smukimuose; di- j
I skusuojamas spa- 1
į ūdoje. Apie soči- f
' ' alizmą kalba soči- į
, alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- j 
I tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. ! 
| Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- ?
i suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- I 

kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. |
' Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- į 

alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO J 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet į 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip | 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku | 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. |

' Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. I 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis i 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- X 

_ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- ? 
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 9 
dailininkas p. Jonas Šileika. |

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- A 
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- I 
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 1 
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; I 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. j

Pinigus siųskite adresu: |

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St., Chicago, III.

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI 
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

DR. GILL 
SPECIALISTAS

S. State Street, CHICAGO, ILL.
Prieš Siegel Cooper and Co.

PRIĖMIMO VALANDOS:

Kasdien ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 10 ryto iki 2 vai. po piety

422

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

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

U.tarninkas, Kovo 27, 1917

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. diena, o Subatomis dar ir vakarais nuo 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

State Bank at Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi Jietuvų klerkų.

Kaip Žmogus Mausto *
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. llgaudo.

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

Kaina 15c.

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

VIENATINIS REGISTRUOTAS "RŪBAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORT©
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo $3.00 ir »u- 
RŠČiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
augičiau. Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisirile Įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Jityrimas uidyką, jei pertti ar 

4 skauda akis. Jei jos raudonos, jei gai
vi va sopa, jei blogai matai, jei ak (s b11- 
[f psta, netęsk ilgiau, o jiefckok page!bos 
[f aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
J kiniai uidyką. Atmink kad mes kol- 
I nam gvarantuojam akinius ir kienkie- 

nam gerai prlrenkam.
Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ eeu 
draugas žmonių 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

8. M. MESIROFF,

i 1 i •»*«» i o i i

kurių kiti neišgydo.
CABTEKIO METODĄ detališkai išgydau kie- 

alicka “su “da- 
50 procentų Ji-

Mano
Garsus akių gydy
tojas Amerikoje.

gydymu”, aš gi 
genių netenka

(lydydamas nevartoju peilio, del to ligoniai nejaučia UhU X 
skausmo. Aš darau akių operaciją geriau negu kiti gydytojai. Js- ■ 
gydau nesveikiausias akis. Užtikrinu išgydymą akių, pritaikau a- 4 
kinius. Gydau ligas visuose negalėjimuose. ■

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės. |
Turiu daug pagyrimo iš viso pasaulio už mano pasekmingą gy- T

Išgydžiau tūkstančius nesveikų akių. Tvirtinu ir turiu 985 da- 
rodymus, kaip pasekmingai aš gydau. Pašykite smulkmenas.

Plentus nuo akių nugydau be chloroformos. Užimąs ausyse, 
tekėjimas ir kurtumas išgydomas pasekmingai.

Visos nosies ligas prašalinu be skausmo. Taipgi pasekmingai 
gydau ausis, nosj, akis ir gerklę.

I)r. John Habenicht, 3814 W. 26 gatvė, Chicago, čekiškas dak
taras atsiliepia: “Turiu sūnų, kurio akis gydžiau Amerikoje ir Eu
ropoje ir tik daktaras Carter išgydė. Visiems patariu gydyties iv- A'1..”

Ponas Hanuš nuo 530 So. Harding avė. SI. šalovą nuo 2605 So. 
Trumbull avė. SI. M. Lechnerova, 2348 So. Millard avė. P. šinde- 
larovi, 1715 String gatve. Ponas A. Morava (gyd.) 2900 W. 25 gatvė.

F. 0. Carier M, D
Žinomas visiems.

STATE GATV& CHICAGO, ILLINOIS
19 metų ant State gatvės

120 SO

Kalbu lietuviškai. Ateikite anksti, kol dar nepervėlu.
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedėliotu nuo 10 iki 12 dieną
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentą pranešimai ——-

Chicago, m
HM JMMMMMMMMMMMM

paėjo iš Kauno gub., Raseinių g* 
pavieto, Vyduklės parapijos. H I

57 metų amžiaus pa-
V g £ my worn t&di

INDIANA HARBOR, IND.

Mirė Juozas Kaminskis
Moc-

;> narius. nusių atnešėme). Bet kuomet

rengt

subrusdo 
no 1916 sena žmonių patarle, (odei

amas, .> n
25 (b. kovo

P-ni Dundulienė ir

iniuėta kuopa

BHILADELPHIA, PA.

Streikierių priešai.

likų kunigų siunčia perkūnijas

listai! jūsų perkūnijos nesumuš 
musu sutinusių pečių. Mus ba-

lenkai

rankas: prašosi darban senomis

HERRIN, ILI

prakalbas.

ino.

Kliubas",

ne

viešai

Kliu-bas"

vaikščiojimo Pirmos

i r nekuriu k;

pųsi II
P'riminis

amai p 

ko gana

CICERO, ILI

aot: ir šmeiž- 
visuonicni’ ir

dėlių mokslinčių, socialistai 
sumanė rengti viešus susirinki
mus ir pakviesti tą tamsų mcla-

Burda,

Chicagos, nuėjome pas garsųjį

liauską, t. y. klebonijoru kvies
dami jį į dįebatus. Kuomet įe

mainytis: veidas matomai darė
si raudonu ir vėl baltu... Ma

pijos, turėjo 60 melų amžiaus.!
Amerikoj išgyveno su viršum !

kinis neesą"

aš esu aug

bažny-

pasikalbėti viešai su žmonėmis

tuos tamsius bedievius su jų so
cializmu’." Makauskas atsakė:

"neisiu ir nestosiu su bedie
viais ir viskas, o jeigu norite 
manęs paklausyti, tai eikit ant 
mano konferencijų ir klausyki-

mokinsiu"

Reiškia, kunigas Makauskas 
bijo stoti prieš blaivė visuomenę,

Kitą kartą parašysiu musų pa-

MUSKEGON, MICH.

J a u n u o m e n ės veiki m as.

z m goui. mi's

ina
mm

Draugas .1.

blikos.

Drg. .1. Budris, ueblo-

pasilinksminimą

Kamšius

ganiečių, lik

Darbai eina gerai šiuo tarpu,

CICERO, ILL.

Šmeižia V. ir M. Apšvieto

čionai gyvuoja Vyrų ir Mote-

risidengęs “šviesos mylė- 
pseudonimu, 61 numery-

liai, kvieskite jus savo metodolo-

sena mergina. Velionis buvo* 
., , Ipopuliariškas žmogus, tapo pa-1 

ladotas aid Lietuviškų kapi-1 
niu. c

Mirė Jurgis Vilkis poėjo

tuokite asmenų,

lamsiems musu broliams, c
Proletaras.

P. S. Sutrumpiname, nes at
sakinėti į "Draugo“ korespon-

KENOSHA, WIS

Ši s-tas.

susirinkime

metu.

nemažai turto. Mirė turėdamas 
60 metų amžiaus. Jis buvo juo
kdarys žmogus karčiamoje 
gerai įsigėrę dainuodavo žir

Evert) Picture 
Tells a Story

Red.

ldina. Aukavo šie žmones: P. c
Garšva $1.00; J. Marcinkevičius
M. Lukošius, M. Kiminienė, M.

administraciją.

pelnas buvo skiriamas nukentė
jusioms. nuo karės, bet žmonių

'Tas žmogus daug 
‘*n:irl i ins“. I ’k <>ail

kalbėjo “aidoblislas“ L. Grikš
tas. Publikos susirinko vos apie

rodomi paveikslai iš kares lau-

J. Martin.

SO. BOSTON, MASS.

muštynės ir
mane

priimli 1013 melais ir Šeras iš
duotas, bet žmogelis, norėdamas

manė.

te ne pas mane, bet pas žmones, 
kuriu gyvena viršuj mano krau-

SCRANTON, PA.

Vietos kronika.
Platesnės žinios apie 

mirusius.

pasauliu šie žmonės: Mirė Ali

melų amžiau, paliko pačią su 
trims vaikais. Buvo linkmaus

airių kapyniuose.
ie 200 susiuva-’

Povilas Vcikša tapo užmuš
tas ant geležinkelio. Paėjo iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, tu

kų Tautiškų Kapinių.
Jonas Ambrozas tapo užmuš-

ant to

los. Paėjo iš Kauno gub., Vilk-

tu amžiaus. Amerikoj 
no 11 melų. Paliko p 
trims mažais vaikučiais.

M i rė
jaunas
laukęs 18 metų amžiaus.

Antanas Balkumis da 
vaikinas, vos tiktai su- 

Tu-

ir augęs. Tėvai paeina

•v

kum Petrošius pasakė įspudin-

su-
aukusi amžiaus 56 metus. Pali
ko keletą didelių sūnų. Tapo 
palaidota su bažnytinėmis apei
gomis ant Lietuviškų 'kantiškų

Vasario 28 diena m'rė Ona c
Dilbaitienė, po trijų nedėlių sir
gimo. Velione paėjo iš Suval
kų gub., Vilkaviškio pavieto,

Byveno per tą

kusi 6 1 milu amžiaus mirė.

ni Draugystės, per 19 metų dar
bavosi del labo minėtos draugy
stes. Jodei gi Lietuvos Dūktom

jai ir seniausiai draugei, 
Onai, nupirko gvvu geliu

nytinėmis apeigomis, po visų pa

ibudindamas velionės gyvenimų. 
Velionė buvo laisvų pažiūrų mo-

lu ė, amžinai il-
Bačiu Juozas.

NEW HAVEN, CONN.

J. O. Sirvydo spyčius.

Kliubas užpirko lotų statymui

vo tam tikslui bendrovė.
rus zmo
uos

Nugaros Skaude- 
jimas po Slogų

/S ALČIAI ir-slogos palieka tūkstančius su silpnais inkstais ir skaudančiomis 
nugaromis. Inkstai turi daugiausia veikti kovodami su šalčiu. Jie nusilp- 
nina, trukdo. Tuokart jus jaučiatės nerangiu ir sunkiu, jausliu ir nerviš

ku, ir turite galvos skaudėjimą, svaigimą, skaudančią nugarą, skaudėjimą są
narių neregulerj inkstų veikimą. Duok inkstams greitą pagelbą ir vengk pa
vojingų inkstų keblumų. Doan’s Kidney Pillių yra visuomet nepaprastas 
reikalavimas nuo slogų ligos, dėlto kad dauguma žmonių žino jų užsitikėjimą. 
Tūkstančiai žmonių rekomenduoja Doan’s, čia yra keletas typiškų dalykų.

Šie Žmonės sako kaip 
surasti pagalbą.

šaltis Veikia ant Inkstų.
Marlin Konkowski, 821 N. 

Ashland ave., Chicago, III., sa
ko: “Aš turėjau skausmus ske
rsai nugaros. Kuomet aš pa
gaudavau mažiausią šalti, jis 
sustodavo mano inskstuose ir 
jie neveikdavo priderančiai. 
Perėjimas atsiskiriamu mede- 
gii per inkstus, buvo men
kas ir skaudus. Aš visuomet

tuo kart ir jos niekuomet ne
atsisakydavo prašalinti kėli
hunus. Aš nežinau jokiu ge
resniu vaisiu sutaisymui ink
stu, kaip Doan’s Kidney Pills. 
Aš patardavau jas vartoti ke
letą sykiu tiems, kurie lurėda-

Visa Nusilpnėjo.
Poni John .leziorski, 82 L;i- 

vcrlack ave., Depew, N. Y., sa
ko: “ Nuvargintas nuo persi- 
dirbiino ir jpuolimas šalčio i 
mano inkstus, pastatė mano 
inkstus į labai silpną padėji
mą. Skaudėjo ir gėlė iki as 
pasijutau visai nusilpnėjusį ir 
aš neturėjau visai noro dirbti. 
Kuomet aš skalbdavau ar šluo
davau, mano nugara taip su
stingdavo ir guosdavos, kad 
ir pasilenkti buvo sunku, ir jei 
aš pradėdavau veikli, aš vos 
tegulėdavau išsitiesti. Tie vi
si keblumai pranyko kuomet 
aš suvartojau keletą dėžių Do
an's Kidney Pills ir geriausia 
už viską vra kad tas gydymus 
ilgam laikui.”

Sunkiai Išsitiesdavau.

ford Bond, Philadelphia, Pa., 
sako: “Aš nuolatos kentėjau 
nuo skausmo nugaros ir kuo
met aš pasilengdavau ka-nors

enkęs keletą minučių, aš ne
galėdavau išsitiesti. Pytais aš

’pirma turėdavau išmankšlyti 
nugarą negu galėdavau vaikš
čioti. Doan’s Kidney Pills at
gaivino mano nugarą ir aš jau
čiausi kaip naujas ir daugiau 
neturėjau rytais jokiu keblu
mu”.

Įsigyk pamėginimui dėžę dykai
IŠSIKIRPK ŠI KUPONĄ! Pamėgink Doan's Kidney Pillš be išlaidu. Iš

kirpk šj kuponą, parašyk savo vardą, pavardę ir 
antrašą. Pasiusk jj i l'osler-MiIburn Co., 1289 
Main str., Buffalo, N.Y. Doan's Kidney Pills bus 
išsiusią jums mg rukus d\kai. Pinigu nesiusk. (Pa-

DOANS
Kidney Pil

.Jus galite gauti Doan’s visose aptiekose, 
Foster-Milburn Co., Buffalo, N.Y., Mfrs.

Del didesnio populiariškumo, 
minėta bendrovė surengė, pra
kalbas 18 d. kovo, kuriose kul

. ........................... ... .... ................... į , (

kių bukapročių, kurie h

susirinkime

mai: “savas sava pažino ir į kū
mus pavadino.“

girdi, dabar airišių sabiniuose 
mus vyčiams svetimtaučiai bon- 
komis antausius daužo, klerika

liukus savame saliune ir ragau
ti ko lik nori. Kuomet turėsimi1 
gera sali', tuomet ir socialistai, 
pas msu ateis, pasikalbėt apie

Reiškia, išeina, kad svetainę

BLISS WIL, L. L N Y

Darbininkai laužo streiką,

Dar-

darni sunkių darbo sąlygų. 
Bot, tarp lietuvių, rusų ir lenkų 
darbininkų atsiranda daug lo-

siomis, kaip ir ly 
mis.

Gėda jums i

suomenės labo.

atimate geresnį kąsnį duo
nuo savo nelaimės draugų ir jų 
šeimynų lupų.

G. Andrawiku

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy* uždėjo magijos 
dirbtuvę.' Dirba visokių štuku daiktus. Jfi 
nori gauti štokų katalogą, pnsiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
TH S MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MAS*



........— "imm

NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarninkas, Kovo 27, 1917

NAUJIENOS
Th® LithminimnJI3mIjyN®ws

linais Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
■Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
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rikos lietuviai socialistai ko
voja prie tautininkus, ir kle 
rikalai kovoja prieš tauti
ninkus. Ar tatai reiškia, kad 
soicalistai eina išvien su kle
rikalais? Visi žino, kad ne. 
Nors socialistai ir klerika
lai yra tautininkų priešai, 
bet pirmieji kovoja su jais 
dėlto, kad tautininkai per
daug nukrypo į atžagarei
vių pusę, o klerikalai kovoja 
su jais dėlto, kad tautinin
kai dar kaikuriais žvilgs-

tų. Bet nebesitiki niekieno pa

lik iš skausmo, verkia, ir tas jo 
skausmas negailėsiu, bet grei-

ko.
Vėl ėmė karės laukuose 

trenksmas ūžti... Prasidėjo kru
vinas mušis. Vieni puola, krin-

įneršę saugosi. Krito rotnasis
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Redakcijos Straipsniai

‘ ‘Publikos 
gerovė ’

Augščiausis Teisinas pa ro
dė didelę pagarbą publikai, 
nuspręsdamas, kad darbiniu 
kai neturį teisės streikuot, 
jeigu streikas grasinąs pa
kenkti publikos gerovei. Vi
sa kapitalistu spauda kars
tai pagyrė jį už tai.

Bet štai išeina ant scenos 
geležinkeliu kompanijos. Jos 
kreipiasi į tarptautinės vai
zbos komisiją, prašydamos 
leidimo pakelt mokestis už 
prekių ir pasažierių gabeni
mą 10 iki 15 nuošimčių, ka
dangi pagal Adamsono įsta
tymą kompanijos turės mo
kėt daugiau algos savo dar
bininkams. Ką sako kapita
listų spauda apie šitą kom
panijų žingsnį?

Ji tyli arba net pritaria.
Didesnės mokestis už nau- 

d o j i m ą s i geležinkeliais 
kenks publikai. Bet tie pa
tįs ponai, kurie pirma gyrė 
Augščiausįjį teismą už rūpi
nimąsi publikos gerove, da
bar apie ją užmiršo.

‘ Kodėl? Todėl, kad tą pu
bliką nori apiplėšt kapitalis
tai. Publika yra svarbus da 
lykas tiktai tada, kada rei
kia suvaržyt darbininkų tei
ses.

Kongreso 
“nuopelnai”.

ir besveikačiais padarytų, 
milijonai badu mirštančiųjų, 
išnaikinti ne pinigais apver- 
tinami ilgais, šimtmečiais 
tvertieji kultūros turtai — 
tai žiedas, kurį Europos mi- 
litarizmas pasauliui davė.

Europos militarizmo liau
na i nebeleidžia Amerikai, ta
riant, Amerikos viešpatau
jančioms klesoms miegoti. 
Tat skubiai rengiamos tų pa
čių liaunų siekties. Kongre
sas, užmiršęs visą kita, ski
ria tūkstančius milijonų do
lerių militarizmui ir teikia 
galios šalies prezidentui, 
“reikalui esant”, šaukti ka
riuomenėn kiekvieną gink
lui nešioti tinkamą pilietį. 
Rūpinamos dabar tik visuo
tino priverstino kareiviavi
mo įvedimu — ir visa čia.

Ir proga čia. Europoj su
ku rtasai pragaras tebeliep- 
snoja, reikia tik pasiskubin
ti dalyvavimu toj kruvinoj 
puotoj, priverstinas karei
viavimas įvesti nebebus jo
kio sunkumo, o Amerikai 
teks ir liaurų dalis...

Kaip ilgai dar Amerikos 
žmonės miegos?

Neturi gėdos.

Pabraižos

Nu, tai kaip dabar bus?

nis —
čiruviruoja mano broliukas iš 

Laisvės, ir čia jau priklaupia 
prieš Kerenskį.

merio, kur Kapsukas jau savo

— Žinom, žinom! Išvytas!
Jaunikaitis, nesivaldydamas I TRUPINIAI

skolos.
9 Mažiausia skolų išpuola anl

kaip čia senai, kaip darbininkai

•reikia mums caro,

o jau caro ir nebėra.

amžiais giedame

kiekvieno gyventojo išpuola tik«

žagareiviškumo laipsnio, ant 
kokio jie norėtų juos matyti.

Vieni traukia'į kairę, ant
ri į dešinę; vieni stumia pir
myn, antri atgal. Kaipgi jie

Panašiai ir Rusijoje. So
cialistai tenai kovoje prieš 
naująją valdžią, kad pasta
čius jos vieton geresnę, o 
juodašimčiai nori nuverst tą 
valdžią, kad sugrąžinus ant 
sosto kruvinąjį Mikę, tą pa
tį Mikę, kurį savo organe 
garbino kun. Kemėšis; tą 
patį Mikę,, kurio žandarams 
padėjo anąmet kun. Laukai
tis malšint “kramolą”; tą 
patį Mikę, už kurio sveika
tą meldėsi ir giedojo visi 
Lietuvos kunigai.

Jeigu kas eina išvien su 
Rusijos juodašimčiais, tai 
negut tie gaivalai, kurie bo- 
sauja pas klerikalus — ku
nigai ir jų pakalikai. Rusų 
ir lietuvių Rasputinai visuo
met buvo tikriausi juodašim
čių talkininkai, ir jie tokiais 
paliks.

žemaitės:

Kam, ir už ką?
Muši laimėjo.

Ka rei

Bulvinis tik nulindęs. Jis 
dirba ką, ar eina kur, ar atsigu
la - to mirštančio vaiko ake-

Sąžine graužia, skausmas širdį 
raižo.

ir vainos
ruko durnais.
sla, vis arčiau arčiau japonų, 
tuoj tuoj, rodosi, išmuš juos, iš
varys, nustums...

Staiga trenkė. Bulvinis kri
to, nemato ir nebejaučia nie
ko...

Atsibudo iš miego, pravėrė a-

ga; klausosi — visur tylu. 
Jaučia, kad šalta; nori pasiju
dinti negali,; po šonu šlapia. 
Griebia su ranka, čiupinėja: ša

jog tarp užmuštųjų 
>ri kelties negali at- 
Čiupine jusi abiejų

Kam, ir už

tžsimerkė, negali nė manyti, 
[pna pasidarė, pasilsėti nori,

Bodos, guli namie

Obelės šakos svyruo-

Va i k učiai aplinkui bėginė-

Motinėlės sudžiovusios

Mareelė prisiglaudė

jaunasis

Bulvinis užsimerkė ir užmi
go.

se užšalusį.

TURĖS IŠMOKĖTI $70,000,000 
SKOLŲ.

valstijoj išpuola po $16.49; Wis
consin vaisi, po 93c, o Illinois tik

Tai, vage, siurprizas!
1st ikrų jų. Kas galėjo lik

mes,

manifestų:

Amerikoje organo Antrasis Be-

palieku ją savo mylimam ir 
brangiam papėdiniui, tokiam ir 

i tokiam,” etc. etc. Pabraiža.

už šventųjų giesmes.

dieną anglų laikraščiuose pasi
rodė žinių ša ūksmingu didžiau
siomis raidėmis išspausdintu an-

tome angliškus laikraščius, nors 
ir ne ką iš jų lesuprasdami; po
litikuojame apie revoliuciją, 
apie carą... Visi džiaugiamės ir 
suka u j am:

Km

ras trim kuliais tapo nuo sosto

o ar isgeinejof Ar i 
vainos, badas, maras?

— Matyt, ir Dievui geriau lio

draudžia vargšams dainuot re
voliucines dainas, o šventąsias 
giesmes gieda patįs kunigai 
bažnyčiose kartu su žmonėmis, 
bet Poodžius kaip neišklauso,

musu manėme
L

sąmojingai.

iiant ryto Naujienų, kurios 
mums daugiau praneš apie ivy-

Dabar, kad caras Mikė nete
ko sosto, žmonėms nebereikės

nulaižė nuo caro balų, kol me-

dalis

* A A

Amerikoj žmonės kelia maiš-

se žuvis maistu, kurs taip šios

kankamai amunicijos. Gal ir 
liesa. Juk Anglija yra užval-

nuskandinta. iv, kiek nori.

do sau Naujienose dirvos savo

Chili valstybėj ant mažųjų gc

ten yra pritaisomos tam tyčia

vėjas juos nupučia tik ten, kur

Illinois valstijoj 1914 m. bu
vo 18,388 dirbtuves. Jose kas-

paprastų

raštininku.€

ekiu už 2,247,323,000
Darbininkams, užveiz-

mokėta daugiau negu $470,000,- 
000 algų.

1916 m

408 pėdų augštumo. 'Pas atsiti
ko mieste Brookland, Anglijoj, 
o oriai vininkas Henry Oelreich,

Didžiausia nelaimė teatre, ko-

vo 1836 m. Lehmano teatre, Pet- 
rapilyj (Rusijoj). Jame laike 
gaisro žuvo su viršum 700 žmo
nių. 1881 m. Ring teatre, Vieno*

sro žuvo apie 640 žmonių.

žmonių, jie skirstosi

kų), 8,001 policistai 
men) ir 649 detektyvai.

Medžioklės aukos.

<

Vyriausieji paskutiniojo 
Suv. Valstijų kongreso “nuo
pelnai”, tai kad jis pasirūpi
no prigydymu militarizmo 
šioj palyginamai laisvoj ša
lyj. Šimtus milijonų dole
rių, vieną paskui kitą, skyrė 
kongresas militarizmo tiks
lams, kol visa suma pasiekė 
daugiau kaip tūkstantį mili
jonų dolerių!

O tai tik pradžia. Bet sy
kį padaryta pradžia, sykį 
šalis įžengė militarizmo ke 
lin, nuo tolesnio tuo keliu 
žengimo sunku jau besusi- 
laikyti. Reikia vis didesnio 
ir stipresnio laivyno, vis dau
giau pastovios kariuomenės, 
vis geresnių ir naujoviškes- 
nių ginklų “tėvynei ginti”.

“Laisvoji” Amerika eina 
tuo keliu, kuriuo ėjo milita
ristinės Europos valstybės. 
Kokių vaisių davė Europos 
šalių lenktynės besiginklavi- 
me, pavertosios jas į vieną 
nepaliaujamą karinį lagerį, 
matome šiandien. Milijonai 
pražudytų žmonių gyvasčių, < 
milijonai amžinais lūžiais

Klerikalai, kuriems da
bartinė Rusijos revoliucija 
sudavė skaudų moralį smū
gį, mėgina paslėpt savo žai
zdas šmeižimais.

Kun Kemėšio laikraštis, 
dar ne taip senai garbinęs 
carą Mikę, kurį revoliucija 
nuvertė nuo sosto, dabar 
dedasi dideliu naujosios val
džios prieteliu ir gina ją nuo 
... socialistų. Jisai pasakoja, 
kad socialistai tai valdžiai 
kasą duobę, “eidami išvien 
su juodašimčiais”.

Tas klerikalų organas ži
no, kame dalykas. Jisai ži
no, kad revoliucijos pasta- 
tytajai valdžiai yra priešin
gi kraštutiniai atžagarei
viai, kadangi jiems malones
nis butų cariškas despotiz
mas. Bet aišku taip-pat, jo- 
gei dabartine valdžia yra ne
patenkinti ir darbininkų kle- 
sos apgynėjai, nes ta valdžia 
susideda iš stambių kapita
listų atstovų.

Iš šitų dviejų faktų te- 
čiaus minėtasai klerikalų or
ganas sufabrikavo jezujitiš- 
ką išmislą, kad socialistai ei
ną “išvien” su juodašimčiais. 
Kame-gi apsireiškia tasai ė- 
jimas išvien? Ar tie, kurie 
kovoja prieš tą patį priešą, 
tai turi būtinai išvien eiti ?

Štai jums pavyzdys: Ame-

MEXICO CITY, kovo 27.
Ateina žinių, kad susirinkus Me-

Laike praėjusio medžioklės 
sezono Suv. Valstijose buvo 68 
nelaimingi atsitikimai. Dau
giausia jų buvo Michigan vals
tijoj, nes 22, Illinois 13, Minne-

kareiviai džiaugiasi
Ka tulikai 

taiso puo-

uz nuo-.

nėlio; tuomet gal nusiramins.

bažnvčia.•z C

kęs mušasi j krutinę, meldžiasi

Bulvinis.

l'žmušau žmogų nekaltai...

Ar lik vieną?... Muškis į

nuraminimo negavęs.
ti c

pamaldos

nai, žmonių gįesmės. Stojosi 
akyse verkiantįs namiškiai — 
vaikučiai, motinėle, Marcelė. A- 
šaros kaip pupos jam rieda, 
širdis sprogstą.Kad tik grei
čiau, — trokšta, — kuogreičiau

garsino, ve jau rengiasi ir vėl 
savo k romeli atidarvti. Ar ne- 4. *■ Gyventojų skaičius.

rio butų atmokama 70 milionų 
dolerių užvilktų Mexikos sko-

pamėgintų susidėti su

tas! Dabar visi gi neršipą ?
. * * *

Vienas nu-

ki bis išdygdavo. Bet kad dabar 
žmonės išniko, jie palįs pradė-

lybės turi šiaip: Chinija užima 
3,913,560 ketvirtainiškų mylių 
žemės ir gyventojų turi 320,050,- 
000. Japonija užima 260,738 
ketvirlainiškų mylių, gyventojų 
1915 m. turėjo 54,282,898. Ru
sija užima 8,764,586 ketvirtai-

veikiai nei jų sėklos nebeliks.

ir patsai išsinmfino. Mat, varg
šas, suuodžia, kad audra ren-

jų turėjo — 178,378,800.

karė, t. y. I860 m., buvo 3,979,- 
700 vergų.

Surinko P. Young.

ik"i ' Redakcijos Atsakymai ■
l___________ ___ -_______ ll’

kritikavo i -------- -

garietis kad pradėjo rašyti kri
tikas Bensono, tai jis pastarojo 
straipsniu nei matyti nebuvonebuvo 

skambi-

pinacų
nenori

Dd. J. Balčiūnui ir Vaitkui.

laik raišis jau buvo išspausdin

geriausia padarytų, jei savo 
pranešimus paduotų iš vakaro 
telefonu, tuomet jie visados til-

Laisvės Mylėtojui, Colliusvil-

kareivio pietus apkasuose

jos reikalus, kad neliktų refor- 
mistas. Bet pasakykite, kodėl 
jis nekritikuoja tautininkų ir 
klerikalų laikraščių, ar dėlto,

vo N-se rašyta, kad, manome, 
daugiau jau nebeapsimoka. Jū
sų raštelį padėsime archivaru 
Prašome betgi pranešti mums 
tankiau. Trumpi straipsneliai- 
pageidaujami, o rašyti jums se

tF'I5?!
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Giliai

ŽVAIGŽDUTĖ

Ji tai sužėri, tai ir 
Bet niekad neišdila.v

Nes laime man .ii neša, c

Kai ji žiba man taip ramu.

Tada aš nebejaučiu;
Tik bangos malonumo.
Po siela mano siaučia. K

Šarūnas

FILANTROPAS.

Ponas Bowser

bant su vaistininku inėjo vidun

>e.

- Mano motina yra našlė ir 
labai neturtinga. Pastarąsias 
dvi dienas mes visai nebekure- 
uome pečių neturėjome' ang-

žiauriu balsu atkirto vaistinin-

uinę širdį.
—Nejaugi? Aš maniau, kad

riau su ta mergaitė apsiėjęs.

ant savo 
Bowser.

rijų. Susigraudinęs aš 
jai pinigų. To negana.
miau i savo namus. Ma

ir visi ei ra-

Mat jie nereikalingi. Be to, aš 
girdėjau ir iš kitų, kad tai ne- 
kokis paukštukas.
hm 1

ir ga-

niai tarė:

ne

mų Bowseriui. Kalbėjo ji visai 
mažai ir įklausimus atsakinėjo 
lakoniškais sakiniais.

namus,

trečiu lubu. Man išeinant, ma- c c 7
ma gulėjo lovoj nesveikavo. 
Bėgsiu perspėti ją, - kitaip ji 
gali išsigąsti. Už penkių minu
čių aš sugrįšiu.

siu, atsakė Bowsin’, galvoda-

mu.

vus.

muili

Mama
1 nesi-

jiedu pasiekė tre- 
Bqwser pravėrė nu- 
s. Kambaris erd-

sulaukti jūsų

nes ’

Vidutiniš-

nesi tike j a u
Man labai

aš atiduosiu tamsta po-

Ka? Del Dievo meilės... v

Toli nuo to. Mes nieko ne-

no maža Dorothy. mačiau

sų pabūti žemai tuo tikslu, idant 
pranešti man, kad jus esate pa

netikėdamas

Būtent taip.

ti, kad tamsta esi didelis niek-
sakč Bowser. — Aš jau 
tinai turiu patyrimo, kad 
nlis šelmes ant veido.

ganė

Stebiuosi

nuduok nekaltų avinėlį. Juk 
tamsta norėjai prisivylioti mano

meninę širdį.

vaistininkas kibai

širdį; tečiau, apie tai man dar 
neteko girdėti.

—Nėra šilumos namie, — kar
ščiavos Bowser, — motina gal

pati mergaite buvo pamėlyna
vusi nuo šalčio. Ar tamsta pa- 
tėroijai, kad jos kojų pirštai bu
vo išlindę iš čeverykų? Tiesiog 
nesuprantu, kaip tai tamsta at
sisakei duoti jai 25c! Trečiu 
kartu sakau — tamstos širdis y- 
ra padaryta iš akmens!

’—Kaip graudingai! Ačiu..< 
—Einu surasti mergaitę, kad 

apsiėjus su ja žmoniškai.
Ištaręs tai, Bofwser užtrenkė 
iris ir išėjo. ■

savo
nors

Bet <1(4 Dorothy pamestom 
pačių ir važiuotum kur

dienas su mano kūdikiu.savo
Tamsta giria is savo turtais; ha

nų, automobilių, šilkinius dra
bužius. Ar ne taip tu, senas
iu elagi?...

— Susimildama, nusiramink! 
pertrauke Bowser. — Tam-

kokiuose tai nebūtuose dalykuo
se. Kuomet tikrenybėj dalykai 
dėjosi šitaip. Tamstos duktė

Man buvo

gelbėti jums. Tuo tikslu ir ė- 
jau su Dorothy.

stos, bet aš priversiu tamstų 
daugiau nekalbėti, lik tokiu 
budu galima nubausti tokius 
vyrus, kai tamsta. Bet neužsi
moka daugiau gaišinti žodžių.

Studentai ir karė.
Garsus norvegų rašytojas 

Knut Hamsun savo knygoj “A- 
nierikos dvasinis gyvenimas”

ravo. Lašinius, mėsų, duona

Neš

une- ir HALSTED & 14T? STS.
Dvigubos S tampos Utarninke ir Ketverge.

stos senos kojos

JAUNIMO DIRVONAI.

Jaunimas ir moksleiviai.

girioj ir
žinoma, apie to pasakymo 
singuma neprisieina abej 
Tai dedasi visur ir visuomet.

ni dirbti sykiu su jaunimu, tai

smai, bet drauge neužmiršo pa- 
briežli viena dalvka, būtent: 
naujų svečią jaunimas pagal 
drapanas pasitinka, o pagal
protą palydės. To negana. Jau
nimas priminė moksleiviams ir

žinti jų reikalus. Tame jauni
mo atvirume moksleiviai pama-

naši, jeigu jaunimas stato 
mums ‘‘ultimatmų”, tai mes ir-

Taip dalykams stovint, pačioj

sleivių kilo nesusipratimai. 
Mums regis, kad tiems nesusi
pratimams neprivalėtų būti vie
tos. Jaunimas toli gražu ne
mano nukalanti, kad mokslei
viai visas savo pajieyas įtemptų

noma, nesąmonė. Betgi vieno

tyvio darbo. Juk iki šiol visuo
menė nieko arba visai mažai le

mų ir jų vargus. Liesa, karts 
nuo karto pasirodydavo žinių,

mano veikti.
Vadinasi, reikėjo pralaužti tų 
sienų, kuri skyrė visuomenę nuo 
moksleivių. Ištikrųjų, nėra 
prasmės raguoti ant žmonių,

kia viešai pasirodyti ir jau tik 
tada kalbėti apie patikipių ar

viai ir pasiryžo tatai padaryti.
Pradžia pasekminga. O sako-
ina, kad gera

Ir taip, mes manome, kad 
moksleiviams ir jaunimui neuž-

buvo praeityj; tuo labiau, kad 
dabartiniai moksleiviai beveik 
nieko bendra nebeturi su tais,

Jaunesnieji moksleiviai, mato
mai, turi daugiau energijos ir 
drąsos, o pasaulis priklauso 
tiems, kurie nori ir gali veikti.

Palikime praeitį praeičiai, o 
gyvenkime dabartimi.

r* ) č dMiJ , ’’.M'

jau trečias mėnuo nėra laiškelio.
Gal negyvas kur guli. Tindžiu- Specialiai Velykoms Aprėdalai

Moterims ir Merginoms 
KOTAI—Puošiiųm naujo vilnonio velour 
kotai moterims ii- merginoms; in gold

Matomai
kniuko nuo silvarto.

i, o prie to viso pavo
kia nei laiškelio, nei savo pil

tokiame

tono ir Lincolno vardus ir juos 
tuoj apima “veršiškas” entuzia
zmas.

daroma
Taip,

Kokiu budu parėjo namo 
neatsiminė. Jo veidas bu-

kas apie ta atsitikima.
Iš anglų kalbos liuesai vertė

J. Baras nevi čius

Bowser gerai suprato savo pa
jinių: pasipriešins — kils bai-

binau namo... Nurimk!
Bowseriui pasisekė nuramin-

reikalavimų. Pri
traukė dešini t i-

124. Ir kas stebėtiniausia, kad 
beveik visos studentės balsavo 
už įvedimų muštro. Nenoroms 
prisimena Griboedovo žodžiai: 
“Prie kareivių taip ir šliejasi, o

zens.

%

&

neima mic

maukšlinimas yra į ve 
visas mokyklas, lai 
studentams sutinkant,
šiomis dienomis ivvks balsavi-c <

Buvo tamsi naktis. Zvarnz-

Nieko tame nuostabaus.
Amerikos mokyklose patriotiz-

Nežiūrint studenčiųc

tizmo”, maukšlinimo nepasise
kė įvesti: universiteto kanclerius

mis kelnikėmis.'

Propaganda mokyklose.

Jaunieji socialistai, matomai 
nesnaudžia. .Iii pradeda alsi

Ir jie ten nuosekliai varo savo 
darbų. Dabartiniu laiku, kaip 
žinia mokyklose opiausiu klau
simu vra įvedimas kareiviško
muštro. Ir štai paduodama to- 
kis atsilikimas. b Vieno j high

liaudies mokyklas.
nu, novi .i

balsavo 25 mokiniai, priešingų 
buvo tik tris, kurie priklausė 
prie Jaunų Socialistų Lygos.

cialistai,

pusę.
Netiesa, matote, visuomet tu

ri silpnas kojas: susitikus su 
tiesa ii tuoj sugniužta. K. A.

sarunas.
DVEJOS LAIDOTUVĖS.

II.

Jonas Tindžiulis po tėvo mir

išleido Amerikon. Pats gi stvė
rėsi darbo ir visaip gerino ūkį. 
Matydamas motinų neapsidir
bant prie ruošos vedė padorių

ir buklumu valdė ir Jonų ir jo 
ūkį. Neužilgo nukaršo ir mo
tina, bet jai teko pamatyti savo 
anūkų. Pakavoję jų, Tindžiu- 
liai gyveno darbe ir ramybėj, 
tik ‘‘penktieji” metai bent kiek 
sutramdė, nes buvo kareiviai 
pas juos ir kratos, ir daugybė 
kitų paibelių. Bet nuo to laiko

Bėda užėjo tik atiduodant su

leistas. Vienas sūnūs arė ir a- 
kėjo, tėvui žingsnius daugelyje

vijus ganė. Dvi skaisčiai-nm- 
donas mergykės strapiai padėjo 
motinai prie ruošos. Tindžiu- 
liai tikėjosi ramiai amžių už-

ėjo karė ir su ja pražuvo ramy
bė. Rekvizicijos, stuikas vargi
no ne tik Jonų, bet ir visus ūki
ninkus. Gerai, kad sūnūs buvo, 
kurs važinėt sugelfeduvo. Bet 
Tindžiulio ūke stpvęjo tik kelio
lika mylių atstu milo rubežiaus 
ir ant pat kelio. Kareiviai cida-

"R-fcfcic'■ '■ • •’• -• '' <’/* 2 ' t j-- • ■ • ’i \ ■ ■'

ai apkainuota
i; speci a-.

$19.50
pavasari iriai ko-

siu

prusijų. Nuveikti

ir Petras Tindžiuliukas vijosi 
priešų. Jau 150 varstų įėjo prū
sų žemėn. Neužilgo bu 
Berlyne! Bus karės g 
kaip iwkavo ruso kareiviai

nūs ir sakė: “Eikite pas mus

braidei.

bebėgdami, o rusai bevydamies 
perdaug privargo ir gėrė spėkas, 
lik Tindžiuliukiii kaž-kodel nė
jo miegas. Jis jau buvo ugnyj 
ir su mūšio apystovomis apsi
prato. Bet šiąnakt miegas ne
norėjo atsilankyti, nors nuvar-

gždes. štai viena nusirito nuo 
skliauto. Petrui dingterėjo į 
mintį, jog kiekviena nukritusi

nimo siūlų, 
žmonių. I nusi-

ri menesiai ir jis butų jau na
mie. da nebūtų: nes ko-

nešiu.

lytų arklio karčius! O Marin

viršui apkasų ir nulėkė užup- 
kalin. Po trumpo laiko sudiun-

pradėjo? Ar jie sumanė spyr-

' šovinys prazvimbė; ir kitas ir

viai pabudę keikė, kad, esą, ir

kavo, kad “niemcas” sumanė 
šposus krėst. Na, mes jam

durs Berlyne.

milionus

set: bubt! bubt! Bet ir vokiečiai 
nesiliovė: alpime kuo tolyn, tuo 
smarkyn. Jau ir apkasuose ėmė 
kliudyt. Štai vienas šovinys

darosi! Tik tvyksi, ūžia, tren
kia,fplyšta. Kareiviai kiek galė
dami stengėsi kuogdiausiai sulį
sti žemėn. Kiekvienos duobu
tės dugnų gluosniavo lyg mei-

KOTAI—Praktiški pavasariniai ko
lai niotcriuLs ir merignoms, vilnonio 
poplino;^ didelis kalnierius ,virš-kal- 
nieriiis šilkinio poplino; kišenini pa-

$11.75aliai apkainuota po

RANKOM SIŪTI

Motery arma merginų puoš-

nonio poplino arba serge; 
su diržais ir papuoštais ki
šeninis; tamsiai mėlyni, 
gold, apple green, Copenha
gen arba juo- <£'7 4 CA 
di, specialiai . ..
SIUTAI—PuikyH siutai vil
nonio poplino, su diržais ja- 
kietai ir kišeninis; didelis 
kalnierius, spalvos tamsiai 
mėlynos, gold, apple green; 
taipgi juodos; micros del 
molei'Ų ir merginų, specia- 

n^,kni’... $16.75
M E R(; 1N V K O T AI—p a v asa - 
rinai kotai, puikus, kiėlkuo- 
li, su diržais; perdfim su pa
mušalu; micros nuo 6 iki 14

$3.50aliai . . .

Divonai ir Ferankos
Divonai parsiduoda

kios plono muslino suknės 
merginoms nuo (> iki 14 m.

nnes kvarbatkais .išsiuvinė
tos klėtkuoto muslino spe- 

Š1““:........ $2.95

ROYAL WILTON DI
VONAI; 9x12 pėdų, me-s 
parodysime daugybę o- 
rientališkų ir Persiškų 
petrenų, dailių spalvų, po

$38.85
AXM1N8TER DIVONAI,
9x12 pėdų tvirto audimo 
ir puikių piešinių jvai- 

. rios rųsies, tiktai po

$27.85
AKSOMO DIVONAI;
12 pėdų; puikus pasirin
kimas iš medalioni, kvie- 
tkuotų, ir smulkių pie
šinių ; visos puikios spal
vos ; tiktai po

$19.50

F1RAN-NOTTINGHAM
KOS—puikios ypatybės ; 
pasirink imas naujų ir 
kvietkuotų petrenų 2 1 -į 
ir 3 yordai ilgio ; porai

$1.35
FIRANKOS; lininio tin
klo ir franeuziško mad- 
dras audimo; siauri gi
lus kraštai ; 3 jardų ii-

9x
$2.95

AIRIŠKO NURODYMO 
FIRANKOS puikaus li
ninio tinklo firankos ; y- 
natingos, puikiais kraš
tais; 2l/2 arba 3 jardai 
ilgio ; porai

$4.85

DROSELIO DIVONAI; 
S.3x10.6; austi iš pui
kaus vilnonių siūlų; ne- 
kurie vieno šmoto; la
bai grero pasirinkimo; 
šviesios ir vidutinės spa
lvos, specialiai

$15.65

Rakandai - lengvais išmokėjim

lt t

S

v-

Jji.

PUIKUS 3-JŲ* ŠMOTŲ SETAS
Masyviškas, padarytas iš kertuotai pjaustyto ąžuolo, piano 
poliruotas, platus užpakalis ir salįs ; gili springstj sėdynė; 
apmušta augštos ryšies tikra ispaniška skūra, kvolduo- 
tas priekis: $7.50 įmokėti, $4 j mė- yy ft
ne8»................................... <J> / O. Z D

16.75

TV

*

U i J ..... i i ■■■»

SKUR1NĖ SUPAMOJI KĖDĖ. 
Augštas užpakalis, lankstomom 
pakojoms ; gili sėdynė, plačios 
minkštos šalįs, padengtos ge
riausios rųšies tikra ispaniška 
$2 grynais pinigais $2 mėnesyje 
skūra A -j FT AJ
tiktai .... i O. / O

$2.H
SKAITYKLOS

STALAS—Koloni-|$Mffl 
; Į' f ališkos petrenos,
aAAl extra didelis vir-

šus, tvirtos pako
si 9 jos; didelis stal-

’•■■'L J čius, royal ker- ggr
tuoto ąžuolo arba JgB

s**’" raudonmedžio

šimts su viršum valandų siau-

Pastarųjų gi kanuolės po de

nes neteko nei šovinių, nei ka

viena maišale. Pėstininkai, įle

amų. Bet retas 
švininis lietus

vokiečiai padare

laikyti. Iš šešiolikos puikių 
Rusijos pulkų, keturi tik liko, ir 
tie bego, lyg avių būrys nuo vil-

PUIKI SEKLY
ČIOS LEMPA 

6pėdų aujęičio; pui
kus pastovas ; itHJ- 
donmedžiu nudirb
ta, du retežėliai už

žiebi m ui elektros.
Šilkinis uždangalAs, 
24 colių niieros ; se
nos rožės arba seno 
aukso. Lempa ir už
dangalas sykiu ..

$12.78
11.50

j mėnesį

j mokėt — S 2 j mėnesį.

S14.73
b4

SffisMOKYKlA
čia rali iAmekti Aarhi kaltea i61H

Rusų ir Lenkų kalbų; ▲ritmttflcaų AoflflL

Ekonomijom, Koyrr ody8t£s,I>aUiira*£iQ, LaJ- 
škų rašymo, Prakybos tetai* #1*. Čia 
ožhaiCti PUBUCSOIOQU MfiB SCBflM.1t 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS JJftniU-

3106 So.

Nemuno. Bego, baimės apimti, 
alkani, kiti basi ir net pusnuo
giai. Ketvirtainė Hindcnburgo

Narevo” armijų.

veik vienas pirmųjų.

Atėjo didžiulė mašina švilp
dama ir durno kamuolius į dan-

■

s?



gu leizdama.

čia grabę. Pasirodė šimtai ka
reivių su vežimais ir neštuvais. 
Oficieriai juokaudami, kratė

už

voži mus, iš

Reginys buvo baisus.

mat šnekučiuoja, lavonus krau
dami. O žmonės! Kame jūsų

du vo

jų liekanos ton vagom

masina.

už rausė savo darbu ir tvla v *
viešpatavo ant mūšio lauko...

Nelygiai surėdytas pasaulis: 
vienur žmogus, gamtos vainikas 
ir valdonas, pigesnis už šunį; o 
kitur jis yra garbinamas, kaipo 
žemės karalius. Kodėl taip? 
Nieks nežino...

(Pabaiga).

VARŽYMAS LAISVĖS.

susirūpinę. ko: duktė

Žinoma, Dievds nepano
kia ulė nesuės... Vienose

3 I melu amžiaus.

rožė.

Meile

Klausiu

kepurė nepri-

poru sutinka

susi mvlės...

Tragin-

Gau-

eili už senbernio, kurie) ji neap
kenčia. Esą gimdytojai trum-

nenori me malvti.

- mes

priklauso tavo ateities laimė ar 
nelaimė. Negelbėjo. Kur tau

NAUJIENOS, Chicago, UI

karės yra vedamos 
liuosavimo darbininkų nuo 
kaus darbe); ne del kokių 
laisvių; ne' elel aprūpinimo

ne del pa-
sun-
nors

kilus pasakykime, kad “geriau 
mes įnirsime namie, bet neisi
me žudyti kitų musų draugų 
mirti patiems nuo kardo!”

Valparaiso, Ind.

Utarninkas, Kovo 27, 1917 
..11 j ■'■■■■■ i—— 

ženklas Bankos Saugumo.

ir

B.

gimdyti naujus aukse) dievai
čius; kad nušluoti visų jaunimų

ir

's darbo žmogus

l)C't nuolatos ir visi turi kristi 
nuo jo sprande), kurie' per šimt
mečius čiulpė syvus iš jo kūno!”

Buvę) apvilti musų europiečiai

žmonijos 
juos. A] 
dabar, kuomet visa eilė jaunimo 
ilsisi šaltuose kapuose; kuomet 
civiliai žmonės priėjo prie bado 
bedugnės; kuomet niekas dau-

Ar tik

Ii badu visoms arba versti krau-

musų jaunimo tarpo atsiranda

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Kovo 26, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

ninkės moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery........

Ladles

...........—40
... 38—39 %
... 36—38

. 33 %—35
28—29

Oleomargarinas:— 
Stalui ............

Kepimui ...........
Kiaušiniai:—

Maišyti ..
Check ..

Suris:
Twins . .

Young American
Longhorns ........
Šveicariškas ...

22—24
10—18

31—32
27—28

25—28
23— 24
24— 25

.. 30—32

23%

Kompete- 
ntiški lie 
tuviai pa-

jums pa
tarnaus .j.

Reikalaukite Klein Bros, štampų kur tik jus perkat.

grynais pinigais.

Musu Kotu ir Siutu Atidarymas t
Atneša stebėtiną parodavimą naujų pavasarinių štai- ? 
lių kaip į laiką prieš Velykas. aKinos yra pavyzdįn- f 
gai žemos. ®

MOTERŲ PUIKUS KOTAI
Žavėjanti nauji pavasariniai modeliai 
moterims ir merginoms, visi vilnonio 
velour, poplino arba gabardines, dide
liais kalnicriais.

$19.98
Kiti modeliai iki $50

tie, kurie atvyko iš Lietuvos, 
gerai žino, kad ten tėvai šaržo 
savo vaikus. .Jie, taip sakant, 
uždeda slogutį, kuris slopina 
vaikų valių ir neduotai jų ge
riems padūkimams apsireikšti, 
taikai prišalo šokli taip, kaip 
tėvai griežia.

Sakysime, jeigu saikas nori 
mokytis daktarystės arba inži- 
nierystės, tai tėvui būtinai spi
ria važiuoti į seminarija. Arba 
jeigu vaikas nori mokytis kokio 
nors amalo, lai tėsai verčia mo
kytis ko nors kito. Bet tūli ta
sai nelik mažiems saikams at
ima laisve, bet ir suaugusiems 
neduoda salios. Pasyzdžiui, su
ims užsimano sesti, tai tėsai iš
renka jam busima draugę, o du
kteriai jaunikaitį. .Jiems visai 
ncapeina vaikų palinkimai ir 
skonis.

Suprantamas daiktas, lės ų pa
tarimas turi savo verte, bet tik 
tuosyk, kada jie patįs gali orien- 
tuoties gyvenimo klausimuose'. 
'Tokiame atvėjuj jie' gali suteik
ti savo saikams daug naudingų 
patarimų. Bet likrinybėj esti 
priešingai. Tėvai, tindami patįs 
menkai apsišs ie* t ę.s u k 1 a i < i i n a ša
šo vaikučius ir tiesiog suardo jų 
gs s enimą.

Žinoma, lokiu elalsku dali-
L » C

ginusi dedasi Lietuvoj. Betgi ir 
šioj laisvės šalyj nestinga lokiu 
atsitikimų. Labai dažnai gali
ma išgirsti, kaip skundžiasi jau
nuoliai ant savo tes u. Ir v ra ko! c *
.Jų jausmai, palinkimai ir, galop, 
protas yra varžomi.

Man lankiai p risi m e1 n a vienas 
vaizdelis. Tamsus ir prietarin
gi tėsai auklėjo dukterį. Kada 
man teko susipažinti su ta šei
myna, dukteriai buvo šešiolika 
metų. Tėvai nieko daugiau ne
žinojo, apart degtinės ir kortų. 
Nežiūrint lokių apystovų, duk
terį neišaiškinama spėka traukė 
piie prakilnesnio. Jinai su aša
romis akyse1 maldavo lesų pa
velyti jai lankyli prakalbas, pri
gulėti prie chorų. Viskas nie
kais nueidavo. Nevalia - ir 
viskas čia. O kada kokis apsi
seiliojęs Jurgutis pakviesda vo 
mergaite prie* bačkutės, tai tė
vai patįs net paragindavo savo 
dukrelę. Girdi, nesididžiuok 
priimk loska.

Tėčiam greitu laiku įgriso tė
vams ir Jurgiuką!. Kur tau ne! 
Bėžia sparnų apie jų dukterį, kai 
gaidžiai, o apie ženatvę nei mur
mur. Ištvirkėliai! Nepasika- 
kinta tuo. Kartų intužę tėvai iš- 
koliojo savo “svečius” paskuti
niais žodžiais. Pastarieji įsižei
dė. Kaip tai — nepatinka, — 
nekviesk, o liežuviui'valios ne
duok. Mes ir-gi juk ne iš kel
mo išspirti!../ Dalykas atsidū
rė teisme. Tėvai liko nubausti.

Laikas bėga. Kas pragyventa, 
tas užmiršta. Tėvai ne juokais

kitkų, o ne kraujų ir mirtį. Dar 
randasi tokių, kurie sako, kad 
yra tokių karių, kurias mes so
cialistai turime' remti.

bums gyvenimą.

jaunimo bėdas.

pinosi į jaunimą — ateinančios

KAREI BESIARTINANT.

Dulko mes tylime ir rankas 
susinėrė laukiame? Delko mes v
nepraveriamo akių ir nepažiu-

tolu mus 
C

Delko mes negirdime gamtos 
lyvcnk”! Bet mu

sų jaunimas miršta nuo kauuo-

Jau-

įminkime' nuo musų galvų lam-

sius atiduodame savo priešams.

giau gyvasčių; neužteko Euro
pos jaunimo, bet šiandie savo 
plėšriuosius nagus perkėlė

kos saužemio. mes,

n ('g

ne.

me

džia be pasigailėjimo. Bet mes, 
draugai, tris metus žiūrėjome j 
karės baisenybes; sėmėmu su-

jos pasinaudoja. Per šiuos tris 
metus ji išmokino mus, kaip at
skirti kapitalistų interesus nuo 
darbininkų. Matome, kad bado

viesulą.

liucijai išlikus, ką mes turėtume

mačiausia turime suprasti, kad

bin inkų p r 
Bet nelaime" 
ekzislavo. Žinoma,

išnaudotojus.

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

Kalakutai (svarui) 
Vištos .....................
Viščiukai ................
Antįs.......................
žąsįs ....................... .

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

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui .. 14%—15% 
60—80 svarų/ ” 
90—100 svarų ”
140—145 sv.; kaul.

No.l 
.19 
.27 
.15 
.14% 
.12

Jautiena No.2

buvę) tai pasipriešinimas pris- 
spaustųjų prieš prispaudėjus,

Ir liktai

nait’ojimo bei prispasdimo bū
dų permainyti ir ačiū išnaudo
tojų gudrumui šiandie ir vėl

darbininkus 
atsiminkime',

lis. Bot 
kuomet

ir

mes neg:

Nepasiduokime,

Ant kurio

Tikėkime visuomet, kadn• > €

kur tiktai mūšio “dievaitis” vei
kia, tenai niekas daugiau nežūs
ta, kaip liktai darbininkai. 
Tuomet tiktai darbininkas turės

parūpintos del

taip kritiškame momente, kuo
met karės debesis jau ant musų

pradėti ugnimi

“Šalin karės su visomis jų bai
senybėmis!” Musų, kaipo jau
nimo, priedermė karei ištikus,

kurie' nori mirti
mes gi norime' gyventi! Musų 
priedermė eiti eFrųsiai prie' kiek-

ko Amerikos kapitalistai trokš-

bo žmogus atsisakys eiti į kąrę, 
— vardas “Kare” bus palaidotas 
a tu visados. ‘ ;1<:

Loins i
Rounds 
(Ji ticks 
Plates

Bulves, bušelis ..
Saldžiosios, gurbas .

Daržovės:—
Barščiai, statinė
Kopūstai, did. gurb.
Morkos, statinė ....
Kalafiorai, dėžė ...
Salierai, pintinė .
Agurkai, dėžė..........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų .

Ridikėliai, tuz. rišulių 
špinatai, statinė .... 
Tomčlės, pintinė .... 
Grieščiai, statinė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine .... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės ........
Citrinai, dėžė ............

. —20
. —22
. —22 
21—23 
13—16-

26—27

18—22
15—19

15 %—16% 
16—17% 
12—14

No.3
.11% 
.13% 
.11 % 
.12

2.30—2.65
1.50—2.40

3.50— 6.00 
2.00—2.75
2.50— 6.00 
1.25—1.50 
2.00—4.00

.75—2.50 
3.00—3.50
7.50— 9.00

5.00 8.00
.. 35—65 
3.00—5.00 
3.00—4.50. 
4.00—5.00

št

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

Pjaustytas, II. and E. . 
Standard eane, smulkus 
Burokų ,smulkus ........

MILTAI
Vasarių kviečių—

Prastosios rųšies
Žiemkenčių kviečių

Standard

3.00—7.00
2.50—3.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00
. .20—.30

9.08

7.70

. —10.00
........ 9.00
........ 8.80
.. . —8.00 
5.75—6.00

"Tamsieji ...........................
Ruginiai— 

Baltieji ...........................
Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus

............ 8.85 
............ 8.70 
.. 7.80—8.00 

7.75

8.25

benta šiaip:

Avių ...........................
Paduodamos kainos:

... 18,000 

.... 2,500 

.. . 48,000 
... 18,000

Jaučiai, parinktieji .. 11.50—12.85 
Kiek menkesni .’........ 9.50—10.75
Mituliai ....................... 10.75—12.00
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.00 
Veršiai, parinkliniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos . . 7.00—9.50 
Buliai ........................... 7.00—10.00

Kiaules:
Sunkios (250-400 sv.)
Vidui. 200-250 ..........
Lengvesnės ..............

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

14.90—15.15
14.85—15.10
14.50—15.00
11.00—12.50

12.00—14.00 
9.00—12.00 

U.00—12.50 
13.00—14.85

Gyvulių rinka kitur
Kovo 26 į sekamas vyriausias A- 

merikos rinkas gyvulių, aplamai, bu
vo atgabenta sekamai:

Kansas Citv

Fast St. Louis

South Si. Paul

Buffalo

Komai 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 

' * • V

PUIKUS KOTAS 
$12.98.

Moterų ir mergi
nų micros, visi 
vilnonio poplino, 
dideliu jūreivio 
kalnierium, ran
kogaliai ir nau
jos rųšies k i se
niai ....

PUOŠNUS SIU
TAI $16.75.

Naujausi pavasa
riniai modeliai, 
visų vilnų ir ga
bardine ir popli
no su dideliu ka
lnierium, man- 
kietom ir diržu

12.98 16.75
STAILIŠKOS NAUJOS DRESĖS.

Šio Sezono populiariškiausios mados^l j| 
sunkaus crepe de chines, jūreivio kai- J 
nierius iš Georgette, gražiai išvadžio- ■■v

VYRŲ IR VAIKINŲ VISI VILNONIAI MĖLYNOS 
SERGES SIUTAI SU 2 m POROM KELNIŲ $15.

Siutas pasipuošti per Velykas.

Puikiai pasiūti Siutai visų vil

nonių mėlynų serge, kiekvie

nas gvarantuotas tvirtos spal
vos, storiems, ploniems ir vy
rams paprasto ūgio

Atminkite — ext
ra pora kelinių 
reiškia dvigubų 
nešiojimų.
Visas šiame išpa
rdavime po........

sekamai:
Galvijų Kiaulių Avių 

. 16,000 
. . 9,300 
.. 5,000

.. . 2,800
. . 4,000

. . 4,800
... 1,900
... 3,000

9,000 
8,000 

15,000 
9,500 
5,000 

10,000 
7.500 
8,000

10,000
17.500

1,100 
11,000

300
500

5,000

1.12—13%

1.58—1.60%

Avižos ........... 60%—62% š I Ž N A s
H Motieiukų, geriausias 16.50—47.50
1 Motiejukų No> l> m no m on 
t Motiejukų No <2. 14.00 5.00

Naryste.
Rankos, priklausančios 

cagos (Hearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas ___ _
bent sykį j metus, Clearing Ho«®4 
revizoriai nuodugniai ištiria »*v< 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi* 
si pinigai yra suskaitomi, notos, btHK 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per* 
žiurinimos ir patikrinamos; pinigai 
kituos bankuose patikrinti ir knygot 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos v*** 
tė gali but knygose parodyta. 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House teisių, ta* 
yra ženklas, jos abejotino stovi®.

Tiktai tvirčiausios ir saugiau*!®® 
bankos gali but Clearing House a** 
riais.

The Chicago Clearing House prhk 
žiūros užmanymas tapo įveitMI 
pirm dešimt metų, ir nuo to lalk® 
nei viena Clearing House hanim 

nesuban kruti jo., Reikalui es*B% 
Clearing House bankos ateina vi^* 
na kilai su pagelba.

The American State Bank prilda** 
so prie Chicagos Clearing House, p* 
ra po jos priežiūra, naudotasi J®£ 
teisėmi ir išduoda penkias pilna* 
skaitąs į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prieit®-* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam® taf 
kas metą išduoda penkias pilna* at
skaitas Bankinei Valdybai Hlinota 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoje yni 
išmokami ant kiekvieno pareikal®-. 
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aoks< 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortga
ges Bondus po $100.00 ir $500.0t.

Sis bankas yra atsakančiam!* LMh 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir Lenkti* 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,MIM

po jos 
nuo laiM

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loo mi* It 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, K et vergai* 
Subatomis iki 8:30 vai. vakar*.

...— ------------------------ ------ ---------------------------- ■■ ■■ ' ■<!

Vyriškų Drapaniį Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant atsa

kymo siutai ir overkotai, verte* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po IK 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $11 M 
$35 siutai ir overlotai, nuo $7JI ikft 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pairusiu 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir own- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, daba* 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.H Ud 
$4.50. Vaikinami siutai nuo $!••! 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedMiomli ir 
karai*.

8. GORDON
1411 8. Halsted SU ChlcAA*. A

JĮturūkiii^Alk JĮ 9* l IlKOMIES15 PINIGvM gable juos tureli. Kiekviena*
Z gali juos turėti. $5 iki $200.#i.

■ A ; Moters ar merginos, ar vedf ar
? pavienios, senos ar jauno*.

Vyru Ligos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų ligų, 

jus turite pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingą 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose, 
teikti jums

moksliškos

Nč vienas nėra geriau įsirengęs su- 
pasekmes, kurių jus norite už tokią 
kaip galima trumpu laiku . Mano 

inetodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma i kaip galima 
greičiausi laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatir.es pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, lie peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopimas 
) krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvulno, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis atgaivinama u 
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pama- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

PRARASTAS GYVUMAS. —Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino ) 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliutjs greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiškų ligų. ,
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. .Teigti jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką aŠ galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, ORCHITIS, SILPNUMAS, 
NUTEKĖJIMO URINOS, ŽAIZDOS ir tt 
viskas gydoma pasekmingai veliausoimis 
moderniškomis metodomis už žemiausią 

kainą.

Mes skoliname del StockyanhĮ 
Šapos ir dirbtuvės darbininku, 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, ; 
arklių, vežii 
šių ir bile kitų užtikrinimu, lite 
nepaisome ką jus turite arba Jka 
jus uždedate, mes norim daro4yt 
jums kad musų mokestis maii*>- 
sia mieste. Tas yra delko hj* 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

algos padaroma | S

rakandų — t J Wh

i suteikiame paskolų 
sankrovos įrengimiL

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras ae|
Telephone Drover 211K

Mano gj’flyinas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kode! ne 
atsiduoti į rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau be įgijimo pasekfaių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminaciją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales. '

219 South Prieš Pačtos officeDearborn Street rrOT. UOCtOr BOyfl CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdic 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

Mot. No. 3 maišytas ..13.00—14.00 
Kultų motiejukų .... 8.50—10.50 
Dobilų, sulig rųšies .. 13.50—45.00 
Prėrijų, sulig rųšies.. 9.00—14.50 
Packing .....................  7.50—8.50

Šiaudai, ruginiai .......... 9.50—10.00
Kvietiniai ....................... 7.00—8.00
Avižiniai ................?... 7.00—8.00

MOKYKIS SIUT M O TERŪKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kii*** 
mo formų siūti naminiui faik* 
tu* arba aprčdalus. Diplawfl, 
kiekvienam, kur* liiimoklM^ 
Valandos dieną arba vakanift 
del jūsų para n kūmo. UI ttS 
išmokiname jus siut yiaokMl 
drabužius.
DRESS MAKING COLL»G»Ę 

2336 Wo Madison g. Westan Mb 
1850 Wells gatv*<

SARA PATEK, MOKYTSIA*

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: ' 
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity BMg.
Tel. Central 4411

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaisių ir jie manęs

Aš buvau nusiminęs, nusilpęs, ma
niau kad niekuomet nebepasveiksiu. 
Dabar man yra gerai: esmi tvirtas ir 
sveikas.

Kiekvienas sergantis asmuo no-

mane matyti po darbo, seredos ar
ba pčtnyčios vakarais arba nedėlios

FRANK MILIUS,
4545 So. Honore St., 1-mas augštas, 

Chicago. (apg.)

8 JOSEPH C. WOLON
LLTTUVI* ADVOKATAI

Bulmaa *02-904 National Ufa Mfti
■ 2t Bo. La Salla St., OM«a*a, XB.
Q T«L Contra) AUarat
M nlnko, kotvargo ir vnbata* vakaraii Ml 
D • iki 8 vai. vakar*, po DVBMrta į 
n 1M« 1OLWAUUK AVB^ CMaacA, Hb 
M T*L HiuabaMt W.

WALTER F. SOMMERE 
ADVOKATAS 

RBCTOB BU1LDIN®
T* W. M»bfm Bt., t®Rk

Chic***, HL 
PtMKMi Central (Iff fe n®

nuolatir.es
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Iš PASIKALBĖJIMU 8U 
BIZNIERIAIS.

Pasikalbėjimas su V išbaru.

Visbaro ofisas randasi 3111 
No. Halstcd sir. Badau \ išbara v 
La tik atlikusi koki lai bizni, c C t v

Ar senai turite’ atidarė ofi-

Apie kokie penki metai.
Ar dau^ buvo jau tuo laiku 

lietuviu real ('slate biznierių? v t-
-Aš pirmas atidariau. Pas

kui kiras, o paskui ir kili, iš pa
galios priviso liek visokiu agen
tų, kad nebegalima buvo ne gy
venimo padaryti, taigi dalis 
apleido savo ofisus, kili metė a- 
gen turą.

Ar dabar nebėra liek daug 
agentų ?

Šiuo laiku mažiau.
Pasakykit, ar negalima bu

tų be jokių real estate agentų ir 
biznierių apseili - ar ik* svei
kiau butų iš to žmonėms? c

Real estate' žmogus yra la
bai naudingas žmonėms, supran
tama, tuomet, kuomet jis teisin
gai patarnauja. Nes toksai žmo
gus žino puikiai savo apielinkę; 
žinos visus namus — kiek kuris 
jų kaštuoja, kiek jis vertas yra; 
pažįsta namų savininkus; gali 
atsišaukusiam į jį žmogui nu
pirkti namų daug pigiau, negu 
žmogus pats, kadangi agentas 
moka geriau išderėti; gali agen
tus žmogui tinkamesnį namų Įla
vink t i etc.

Jus, pasakėt, kad agentas 
naudingas, kuomet teisingai pa
tarnauja - reiškia, yra agentų, 
kurie patarnau ja neteisingai ?

Yra, žinau, kad kaikurie a- 
geniai tik ir varo ne visai-tei
singai biznį. Žinau žmogų, ku
ris turėjo pardavimui $5.000 na-, 
mų, o agentas pardavė jį už 
$5.500, Toksai pardavimas yra 
priešingas tiesoms.

Ar daug lokių biznių daro
ma ?

Veik visoj ('.b i vagoj.
Ar ir lietuvių tarpe pasilai

ko panašių dalykų?
Taip.
Ar ir ant Bridgeporto?
lai p.

- Ar prisilaiko didžiuma lie
tuvių real estate biznierių taisy
klių, kurias yra išdirbęs jiems 
Cook County Beal Estate Board.

-Tie, kurie loins parduoda, 
didžiumoj neprisilaiko. Su ki
tokiais visaip buna.

Ar negalima butų real es
tate biznieriams be suktvbiu, 
tarsiu mandagiau ----- be prasi
žengimų (iries nustalytąsias tai- 
sy klės i šs i v e r s I i ?

Kaipgi, galima! Ir .jeigu 
be to biznieriai apseitų, lai jiems 
patiems geriau butų. Žmonės 
turėtų daugiau užsilikėjimo, 
dažniau kreiptus į biznierius rei
kalaudami patarnavimo Da
bar gi vienas kokis apgauna..., 
o dėmė puola ant visų real ('sta
te biznierių. C

Paskui, patįs biznieriai gatavi 
kits iš kito paskutinį kąsnį išplė-

Kame jūsų nuomone išėji
mas iš tokio negeist i no padėji
mo?

lame, kad real ('state biz
nieriai privalėtų būti žmonėmis, 
ir nepultų viens kitam už akių.

Kokia publikai nauda butų
iš to?

Beal estate pasidarys tuo
met tuo, kuo jis turėtų būti 
jie tuomet bus tik patarnauto
jai, o ne vien vertelgos, varau lįs 
ir tiesiu ir kriviu keliu savo biz
nį. Žiūrėdami gi į save kaipo 
į patarnautojus real estate biz
nieriai ištikrųjų pagelbės žmo
nėms — jie galės išderėti namų 
pirkdami, ir padėti gauti aukš
tesnę kainų, kuomet jų kostu- 
meris Įiarduoda nama, ar kų ki
tų. N.

BRIGHTON PARK.

Kovo 25 d. Keistučio kliubas 
surengė Libertv Hali koncertą. * 4.
Kadangi išanksto buvo išgarsin
ta kokios jiegos dalyvaus pil
dyme koncerto programų. tad 
suplaukė daug publikos.

Pirmiausiai Keistučio choras 
sudainavo marše!jietę, ir to cho
ro narių kvartetas taipgi neblo
gai atliko savo užduotį.

Paskui deklamavo p-lė M. 
Karjulailė, taipgi vidutiniškai.

Ketvirtas numeris buvo solo: 
dainavo p-lė O. Gribiutė, akom
panuojant poniai Gugienei. P- 
lė Gribiutė turi puikų ir malonų 
balsų. Triukšmingais aplodis
mentais publika iššaukė antru 
kartu ant scenos.

Penktas kalbėjo K. (ingis. Pir
mu atveju: padėjimas Rusijoje 
pirm revoliucijos ir iš ko kilo 
revoliucija. Paskui kalbėjo a- 
pie Cbicagos lietuvių draugijų 
veikimų pirmiaus ir dabar. Sa
vo puikia kalba p. Gugis labai 
užinteresavo kiaušy tojų..

Pabaigoje, kaip Pilypas iš ka
napių pasirodė to vakaro pirmi
ninkas, žinomas chicagiečiams 
‘’artistas,” ir perstatė kokį tai J. 
U., kad tas padainuotų rusiškai. 
Bet J. U. buvo girtas ir varto
damas biaurius žodžius padarė 
daug nemalonumų. Vertėtų 
rengėjams pasirūpinti, kad to
kie “monologai” neturėtų vie
tos rimtuose susirinkimuose.

Augštaitis.

Iš WESTSIDeS.

Kovo 25 d. Dr. V. Kudirkos 
Draugystė Meldažio svetainėje 
surengė protekcijas. Prelegen
tu buvo gerai žinomas chicagie
čiams-medicinos studentas A. 
Montvidas. Drg. Montvidas 
skaitė pralėkeijų apie sveikatų. 
Savo protekcijų jis tęsė apie ii 
valandas. Bet kadangi jis nuo
sekliai aiškino, lai publika užsi
laikė ramiai iki pabaigos. Pa
baigoj buvo deklamacijos. Įžan
ga buvo renkama po 10c. iš ypa- 
los.

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
turi užsibriežus tikslų platinti 
blaivybę, šelpti moksleivius ir 
paremti kiekvienų progresyviš- 
ka judėjimų etc.

daigi, draugai, kurie norite 
veikti visuomenės labui, prisi
rašykite prie viršminėtos drau
gystės, o tada veikdami, visi iš
vien galesiem daug daugiau kų 
nuveikti. Mitingai minėtos 
draugystės buna ketvirtų suba- 
la kiekvieno mėnesio, Meldažio c
svetainėje, 8 vai. vakare.

Vincas.

BRIGHTON PARK.

anl turgaus kur nors.
Brightonicčiai šiuo laiku ga

na sparčiai progresuoja. Ren
gia paskaitas, ar taip kokias 
pramogas. Keistučio kliubas, 
pav\rz(lžui, parengė keletu pas
kaitų, kurios atsibuvo kovo 11 
ir 1<3 dienose. Žmonių atšilau- c

kė abiejosna paskailosna pusė
tinai. Klausytojai buvo užga
nėdinti. Kovo 25 d. Keistučio 
Kliubas vėl davė koncertų.

ta, lasai pienas yra pienas api
plėšti Cbicagos gyventojus. Už 
lai jam priešingi yra sanžinin- 
gesnieji aldcrmanai. Jie tai ir 
atakavo tų pienų. Ir priešakyj 
visų atakuoto]ų buvo socialis
tai aldcrmanai: Kennedy ir Ro- 
driguez,

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA.

Vietinė LSS. 174 kuopa paren
gė protesto prieš karę susirinki
mų kovo 21 d. Kalbėtoju buvo 
drg. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Žmonių susirinko 
gana dikčiai. Visi ramiai klau
sė draugo P. Grigaičio kalbos, 
kurs nurodė kokius dabartinė 
Europos kare neša nuostolius 
darbininkams ir kokius iš jos 
pelnus turi kapitalistai. Dr-gas 
Grigaitis nurodė, kad Suv. Val
stijos seka savo politikoj tais 
plačiais žingsniais, kaip Euro
pos valstybės, ir kad šios šalies 
kapitalistai nori intraukti Suv. 
Valstijas karėn tikslu dar dau
giau sau pelno įgyti.

Butų geistina, kad vietinė so
cialistų kuopa dažniau sureng
tų prakalbas.

Beikia pasakyti, kad ant 
prakalbų buvo atsilankę pora 
merginų, kurios darė betvarkę 
juokus varinėdamos. Tai vis 
musų geros katalikės mergaitės, 
kur eina į bažnyčių Dievų gar
binti. Vienok kaip prakalbose 
reikia užsilaikyti, to tai jos ne
žino; turbūt mano, kad taip kaip

Keisiučio kliubo dramos sky
rius dirba išsijuosęs, nes ren
giasi prie gana didelio veikalo 
pasla tymo scenoj Velykose. Vei
kalo vardas: “Jono širdis.” Man 
teko būti keletu kartų ant re
peticijų. Matyt, kad lošėjai ren
giasi prie pastatymo su didele 
energija, net po dvi repeticijas 
laiko kas savaitę. Visi aktoriai 
stengiasi savo užduotis atlikti 
geriausiai.

Abclnas Brighton Park lietu
vių judėjimas daro malonų įspū
dį. Ypač malonu žiūrėti į drau
gijų padėjimų. Jos ragina čia 
visus lietuvius prie apšvielos ir 
susipratimo. Tik gaila, kad 
daugelis žmonių da nesupranta 
draugijų naudingumo. Jie sako: 
“Kas man iš tų draugijų, aš ga
liu ir taip, be jų gynenli.” Man 
rodosi, kda taip kalbantįs žmo
nės visai klysta. Iš draugijų 
mes didelę naudų galime turėti, 
lik reikia mums remti jas vi
siems išvien ir dirbti kiek ga
lint tose draugijose.

Mes šioj apielinkej turime vie
nų gerų draugijų, kurion prikla
uso skaitlingas būrys narių: a- 
pie du ir pusė šimto žmonių. 
Tai vra Keistučio Kliubas. Jis V' 
progresuoja šioj apielinkej. Jau 
turi savo ivaįrius įkyrius, kaip 
lai: chorų, dramos skyrių, turi 
knygynų, iš kurio nariai gauna 
knygų skaitymui. Šitie visi 
skyriai gyvuoja gana gerai. 
Mums yra malonu pažiūrėti į 
tuos skyris ir į visų Kliubo gy
vavimų, nes Klitibas stengiasi 
kiek galėdamas apšviesti savo 
narius.

Draugai, prie darbo išvien 
kiek kas galėdami, o darbinin
kiškas progresas mums visada 
yra reikalingas.

Agotos Simus.

Amerikos Socialistų Partijos 
konvencija šaukiama St. Loui- 
s’e greitu laiku.

Konvencijoje bus svarstyta 
klausimai, kilusieji sųryšyj su 
gręsiančiu šiai šaliai kares pa
vojum.

Cbicagos Socialistų tarybos 
apskričio delegatai į konvenci
jų bus išrinkti ateinančioje ne
dėlioję, balandžio 1 d.

ILLINOIS VALSTIJOS KAREI
VIAI PAŠAUKTI TARNYBON.

Pašaukta larnvbon 18 valsti- 
jų milicija. 'Tarpe kitų pašauk
tųjų iš Illinois valstijos milicija. 
Illinois valstijos kariškos spė
kos sekamos: 19,822 kareivių ir 
oficierių. Apart to vra dar 750 
oficierių ir kareivių laivyno ko
mandos.

Manoma, kad pirmasis Illi
nois valstijos regimentas, kurs 
nesenai dar sugrįžo iš Mcxikos 
parubežio, bus išstatytas dabo
jimui geležinkelių, tiltų ir kito
kių vielų, kurias vokiečiams už
jaučiau lįs asmens gali išsprog
dinti.

Kur paskui lečiaus bus išsiųs
ta toji mobilizuojamoji milici
ja, tai nežinia dabar.

BOBOS SIŪLO SAVO PATAR
NAVIMUS ARMIJAI.

ROSELAND.

Lietuvių Moterų

Bu-

kad nekurtoms jų truko nuda-

o rolėse. Kiek geriau sulo
ta rnas — S. Telksnis ir dė-

- P. Daugėla. Bet lai atlei- 
la. Reikia tiketies, kad atei-

Po lošimui sekė deklamacijos 
mažų mergaičių. Jos savo už
duotis atliko gana gerai. Dialo
gų “Gyvenimas ir Viltis. Sulo
šė Konstavi.čienė ir J. Vainorie
nė. Pirmutinė nebuvo savo ro-

Viltis — J. Vainorienė al
ui ikiai; jos pasirodymas

moterų susivienijimų. Primi
nė apie ruošimosi statyti LSS. 
namų ir kvietė Roselando pro-

dainavo viršminėtos kuopos sek
stetas; sudainavo labai gerai.

namo Fondam Tikslas puikus, 
bet kaži iš kokios priežastii 
žmonių atsilankė mažai.

Užsipelnyk.

TRUKŠMINGAS MIESTO TA
RYBOS POSĖDIS.

Vakar miesto taryboj svarsty
ta išdirbtasai sumanymas, sulig 
kuriuo norima pavesti gatveka- 
rių kompanijom valdyti miesto 
karų linijas dar 30 metų.

Kaip jau ne sykį buvo minė-*

Prieš keletą dienu iš Washin- c c
gtono gauta pranešimas, jogei 
bus reikalingos moters ir mergi
nos kaipo stenografės, klerkęs 
etc. prie armijos.

j tų pranešimų atsiliepdamos 
dabar jau pasisiulė keliolika 
Cbicagos merginų įstoti armi
jom

Nekėlioje, kovo 25 d. Skandi
navų šalių socialistai turėjo kon
vencija.

Kovo 23 d. West Side Audi-

rinkimas.
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MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam* Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

GARY IND.
Kiekviena diena “Naujienas” 

galima gauti pas David Bessin,

tiems “N
norin-

SALIUNININKU ATIDAI!!
PARDUODU elektra skambinamą 

pianą naujausio išdirbinio, už $300. 
Taipgi vieną kambarinį pianą už— 
$100 ir šiap visokių rakandų: cash 
register, feną, stiklus ir visokių vy
nų, šampano, degtines ir sigarų. 
Kam reikalinga tokių daiktų, malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

P. G. Gavena, 
3031 So. Union avė., Chicago.

J. KLOVAS, G. ZAKER
Užkviečiamc visus, kurie no

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halstcd St., Chicago.

Telephone Yards iOM

Dr.H.Stupnicki 
*10* So. Morgąn st, Chicago. 
VALANDOS: nuo Ilk! II il~ 
ryto, nuo h iki t vakare.

INDOMIOS RISTYNĖS.
įvyks subatoje, kovo 31 d. 
8:30 vai. vakare, Jaunų Vy
rų Pašalpos Kliube, Hrince- 
vičiaus s ve t., kampas 19-tos 
ir Halsted gatvių.

Risis Juozapas Bancevi- 
čius lietuvių geriausias ris- 
tikas, kuris nesibijo nė vie
no lietuvio ristiko, su Ernis 
Karch, žydu, kurie metai at
gal ritosi su Bancevičium 
bažnytinėj svetainėj ant 18- 
tos ir Union avė., ir dabar, 
po meto laiko, jie vėl susi
tiks del galutino užbaigimo 
ristynių. Ernis Karch ge
riausias ristikas pasaulyje iš 
žydų, o Bancevičius iš lietu
vių. Taigi bus proga lietu
viams pamatyti tas imtynes, 
kuris kurį įveiks. Apart da 
imsis dvi poros. Inžanga 35c 
ir 50c.

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas.
~ Apsaugoja tūrių nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

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

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant galt 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji niostis išima plotinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutes $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį indėkit į laišką.

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

X TELEPHONE YARDS 2721 j

I DR
X MEDIKAS IR CHIRURGAS •
T 3337 So. Morgan St., Chicago j 
¥ Kerte 83-čio Pl. ir Morgan St. ;

' ” J' m A—y • VY^» /—c. m rV> “ m *^V' ’—A

JONIKAITIS

Ateikit įf Vn A I Ašju 
pas VI nHl išgy- mane W I Ils 11 dvsii

Per 30 
k metų si
ti nitai iš-

1/ gydyto i 
I

yra m a- <
no re-

putaci-

S K
X Beturčiai taipgi ateina pas mane iš 
w visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
T aš esmi ex pertas specialistas Jie 
S realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
Tr aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir žiu-
■ rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- 
X mus nyksta, kuomet jus turite ją savo 
A rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
X mano j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
A sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir
Y sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpiau- 
A s| laiką, ir už mažiausią mokesti del
V sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.
X Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
w gydau juos greitai, saugiai ir visiškai,
■ vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
X mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
X pasekmingo gydymo.
X PASIKALBĖJIMAS ir patarimas 
A DYKAI

j PROF. DR. COATES
X 430 Sd. SUte St, 2-ras augštas, 

i A Prieš Siegel Cooper and Co.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.
_Jųs esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
te laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti speeiališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Pctrenos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

t®.

h 118 N. La Salle St., Room
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Štai proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klososi

American' Icbool 
ol Languages

Mokyki*

DYKAI
emcAOG rtLMO*

Cww

KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas gall išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisytai 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parantens kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos I*n« 
kyties J mokyklą ypatiftkaL Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGE 
DYKAI. Rašyk laišką tuoj aus ; indėk dvi markes prisiuntimtd 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 musų Mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Kiesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksllą 
greitam iŠmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyrius.

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

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th 8U, Chicaga, 11.

i Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių I 
I darbo žmonių laikraštį |

“Naująją Lietuvą” į
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— I 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį. i

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes gale- i 
sime įveikti savo priešininkus. 0 laikraštis tam tiks- 1 
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Pade- I 
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata- Z 

j rimais! j

I “Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: J
i Metams 9 rubliai; pusei metų 4^2 rub. |
X ADRESAS. j
į “Naujojį Lietuva” |
j Podolskaja, 15 Petrograd, Russia a

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHIRBRGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriikų Ir valkų ligų
Ofiaaa Ir GyT»al«M|

1600 S. Halsted SL, kamp 11 it
Ofiaaa atdarau iki lt vah ryta, 1—1 
po P i et ir vakarai*.

Telephone Drover 4*74

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir labors tori j a, 1021 W. 18th 
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
0—8 vakarais. Telephone Canal SI 10 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandos: 8—» ryU, tiktai.

Patarimai Dykai
Vyrai ir Moters

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo-

I, jąs specialistas Chicagoje.
Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada

ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suv. Valstijų kra
štų pasigydyt pas Dr. Ross.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūslės, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, turinčiu dau
giausia patyrimo. • Laike jo dvidešimtties keturių metų pra
ktikos jis sugrąžino lakstantiems ligonių sveikatą.

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

sveikatą.
Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

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

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Pancdėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.



Pranešimai-----------
< PA S A R G A.—Draugiją p r a neši m i1 s 
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, 
e—“Naujienų” adm.)

PRAKALBOS CICERIEČIAMS.

Utarninkc, kovo 27 d. 1917 J. 
Jukniaus svetainėje, 1837 W. 
1-lth str., Cicero, III., Lietuvių 
Motery Progr. Sus-mo 9-ta kuo
pa rengia nepaprastas prakalbas 
tikslu įkurti Cicero distrikte 
Liet. Moterų Progr. Sus-mo na
uja kuopų.

Kalbės Į). M. Jurgelionituiė ir 
medicinos studentas A. Montvi
das. Kviečiame lietuvių visuo
menę kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti ant šio susirinkimo vi
sus be skirtumo, o ypatingai mo
teris ir merginas, nes čia išgirsi
te daug indomių dalykų. Čia 
bus aiškinama moterų klausi
mas ir minėtos organizacijos ti
kslas. Taipgi bus išnešta pro
testo rezoliucijos prieš maisto 
branguma ir prieš kazerminimą 
kreipiamės į jus, sesutės: nū 
viešųjų mokyklų. Dar karta 
viena neapleiski te šitų prakal
bų. O jeigu kurioms del nami
niu reikalu sunku išeiti iš namu, 4, V *■
tai, vyrai, bukite taip malonus 
jas pavaduoti, atlikdami jų na
mini darba. *. 4

Pradžia 7:30 vai. vakare; ižą- v 
nga visiems dykai. Kviečia vi
sus LUPS. 9 -tos kuopos agi (ari
jos komitetas:

O. Stiklytč-V ikšrienė, 
E. S t i k I y t ė- K e m ėž i e n ė.

NORTHSIDIEBIŲ DOMAI.

Pranešame visiems drau
gams, LSS. 81 kuopos nariam'', 
kad kuopos extra susirinkimas 
įvyks kovo ‘28 d., 7:30 vai. va
kare, adresu: 1Ū79 Milwaukee 
axe. (aid antru lubų ). Yru svar
bių reikalų aptarimui. Kiek
vienos kuopos narys ir nare tei
ksis Imli laiku.

Kį). Organizatorius.

(/KVIETIMAS.

Kviečiame visus šeimyniškai) 
vakarėliu, kuri rengia LMPS. 9 
ir IJ )L1) 19 k u opos ” M i Idos" sa
lėj (ant antrų lubų), kerte S. 
Halsted ir 32 gal. Vakarėlis at
sibus Verbų nei’.eliojo, balandžio 
1 d. Pradž.a 6:30 vakare. I- i 
zanga tik šile, ypalai.

Vakarėlio programas susidės 
iš kalbų, dainų, muzikos, žais
lų, šokių, skrajojančios k rasos ir 
rūpestingai parengtos skanios 
vakarienės.

Simpatizuoja n tieji rengia il
giom vakarėli draugijom malo
niai yra kviečiami atsilankyti. 
Ketinantis dalyvauti būtinai tu
ri prisiųsti pasižadėjimus ir 
tai ne vėliaus kaip iki seredai, 
kovo 28 d. To nepadarę nega
les dalyvauti vakarienėje

Tikietus galima gauti ir pa
sižadėjimus siųsti pas p. E. Za- 
vista, 31 1G S. I lalsted st.

Ko m i tetas.

KENSINGTON, ILL.
Lietuvių Vaizbiško Susitelki

mo Lithuanian Commercial 
Co.) metinis susirinkimas įvyks 
smaloje, kovo (Marcn) 28 die
nų, po num. 301 East 115th st., 
Kensington, III., 7:30 vai. vaka
re. Vieta E. Sliedwillo svel., 
311 Kensington avė.

Visi šios korporacijos nariai 
būtinai turi susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų apkalbėji
mui. Komitetas.

Dramatiško Patelio susirinki
mas įvyks ser., kovo 28 d., 8 v. 
vakari*, Meldažio svetainėje*, 
2212 W. 23 PI.

Visi nariai būtinai atsilanky
kite, nes turime aptart nors 
kartų galutinai “Kryžiaus” rei
kalus. Tiapgi reiks aptart rei
kalus busimo vakaro, kurs įvyks Į 
balandžio 1 d.

Nepamirškite.
Valdyba.

ROSELAND, ILL.
West Pullmauo, Kensinglono 

ir Roselando lietuviai nepraleis
kite šios progos:

Kovo 28 d. 7:30 vai. vakaro 
Stančiko svetainėje, 205 207 
E. 115th st., Kensingtone, kal
bės Charles V. Johnson ir P. 
Grigaitis.

Johnson v ra vienintelis musu* c
wardos kandidatas i alderma- €
mis, kuris žino kas darbinin
kams reikalinga ir yra pasiry
žęs ginti darbo žmonių reika
lus bei užtarti juos, šios pra
kalbos labai, labai indomios, lo
dei niekas nepraleiski te. pro
gos. Moteris ir vyrus kviečia.

Komitetas.

DVEJOS PRAKALBOS.
t-to wardo socialistų partija 

rengia dvejas prakalbas. Pir
mos bus seredoj, kovo (March) 
28 d., Mickevičiaus svetainėje, 
.3310 Morgan st.; pradžia 8 vai. 
vakan*. Kalbės A. Josinski (le
nkiškai). K. P. (ingis, H. II. Ho- 
wi* ir kiti. Kitos prakalbos 
įvyks nedčlioj. balandžio (Ap
ril) 1 d. 2:30 vai. po pietų, 
Healey School svet., kerte 30- 
tos ir Wallace gatvių.

Kviečiami visi nepamiršti pas
kelbtu sietų ir laiko. Įžanga 
visur dykai. Kviečia

Komitetas.

DIDELĖS PRAKALBOS.
Bengia prakalbas Vyrų Drau

giškas ir Pašaipiais Kliubas pet- 
nyč’oj, koxo 30 d., adresu 18 13 
So. Halsted sir. ((irinevičiaus ir 
Malinausko salėje). Kalbės T. 
Dundulis ir K. Augustina virius. 
Įžanga dykai. Nepamirškite at
silankyti. Kliub as.

ROSELAND, ILL.
Iloselando ir Kensinglono a-i 

pirlinkiu lietusių grosernių ir 
bučiriiiu darbininku susirinki- 4 c
mus įsyks seredoj, koso 28 d., 
7 :.'>() \a I. sukaro, po a d resu : 
l()l)l-> EIdbrooke avė., Rose
land. III.

Kviečia Komitetas.
K——■ ....... I llll ■ IBI ■mmBBBm—MIK lt —■' —«■ - « *■■■■■■■■■■■■—

_____ Randai_____
S AN KR()V()S ant ramios: 18.36 - 

183.8 So. Halsted gatvė. Dvi sankvo- 
vos. Gera siela del bile biznio. Iš
taisysime pagal norą randauninko.

Tclel’oiiuokit Midway 5797. 
Chicago, Ill.

BASI R ANDAVOJA sankrova po 
N 19W Caiialport avė. Atsakančiam 
žiųogiii duodu gyventi 2 mėnesiu dy
kai. \ įsišaukite:

(’.has A. Schoessesv
•1.831 N. Central Park avė., Chicago. 

Te I. Monticello 1750
——----- 1—:---------------------------

ANT PANDOS—-garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti. 
J an i tol iuos patarnavimas. Klaus
kite janitoriaus. 729 W. 1.81h Str.

Chicago.

Paįieškojimai
Pajieškau Domininko Rakausko, 

Kauno gub., Šiaulių pav., Leporų So
dos. Meldžiu kuogreiėiausia atsi
šaukti arba kas apie jj žinote, duo
kite žinią šiuo adresu:

K. (’has. Brazas,
32.8 Park avė., Collinsville, III.

Pajieškau Juozapo Marmoko arba 
Markaus, Kauno guh., Ukmergės pa
vieto, Subačiaus vol. ir parapijos, 
Černalęšio viensėdžio. Ilgą laiką gy
veno Gardner, Mass.. Kas jį žinote 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

Mateuš C. Markus
651) N. Trumbull Ave., Chicago, ill.

Pajieškau Jono Dailydo; jisai gy
veno visados Moline, III., taipgi bu
čiau linksmas, jeigu atsilieptų ir ma
no pažįstami bei draugai ir draugės, 
kiekvienas gaus širdingą ačiū. Aš 
i‘su Kauno guh., Veljaunos valsčiaus, 
Pakalniškių kaimo. Mano adresas

Krank Povilaitis,
31) E. 251b SI., Chicago, III.

EXTRA
Pajieškau dviejų pusseserių — ()- 

uos ir Olesės Ribinskaičių; paeina 
iš Lukis parapijos, Telšių pav., Kau
no gub. Malonėkite atsišaukti adre
su :

Tądeuszas Jankauskis, 
1512 So. Wood st., Chicago, III.

Pajieškau Jono Pranelio, Kauno g., 
Raseinių pav., 'Tauragės par.gr val
sčiaus, Šakalinės kaimo. Girdėjau, 
kad jis gyvena Chicagoje. Prašau 
atsišaukti ar kas jį žinote pranešti 
jo adresą.

Andriejus Andriejaitis. 
3133 Emerald avė., Chicago, 111.

Pajieškau I’’. Mirono, Panemunio 
parapijos, Indriūnų sodžiaus Novo- 
aleksandrovo pavieto ir kilų pažįsta
mų: Ignoto Matulevičiaus, gyvenan
čio Philadelphia Pa. Meldžiu atsi
šaukti, turiu svarbu reikalą.

Antanas Mironas, 
3252 S. Halsted St, Chicago, Ill.

Reikalavimai

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų
- Chicagoje ir kitur.

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

1 laikrodininko
30 tapytojų
3 mašinistų
4 dažų dirbtuvėj
1 kalvio
2 siuvėjų
2 prie žiedų dirbimo
I prie siuvamųjų mašinų taisymo
1 prie rakandų apmušimo
1 fotografisto
1 prie Gordon fyderio
3 molderiu
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

malininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiunlinėjimui, mokinties įvairių a- 
malu etc.

1MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madiaon SL. Chicago, III.

R K.l K A LAI .11' barberio. Darbas 
nuolatinis. Adresas:
8729 C.omnieųciaI av. So. Chicago, III

RIJ KACAI J AM E— pirmos klesos 
lietinio bučeriaus. Gera mokestis— 
pastovus darbas. Atsišaukite tuojau.

A. Ordman
I !23 So. Icll'crson st., Chicago.

Rl’.l KALAl'.IAMA 2 paty rusių par
davėjų (merginų) prie “dry goods“ 
ir ėeverykų pardavimo. Labai ge
ra mokestis ir pasloy i viela. l ik 
pal.y rusios lai atsišaukia.

Bach's Dept. Store.,
36 I I -3-5 S. I lalsted' St., Chicago.

RLI KALAl’.IAMA vy ro prie mote
riškų kotų i r vy ro prie sijonų.

M. Gold fell,
120 L. 51 SI.. Chicago. III.

Rd K ALINGAS patyręs barzda- 
skutis. Atsišaukite:

Steponas Spurgis
220!) W. 23rd PI., Chicago, III.

Tel. Canal 1921

R k'I KALINGAS —kriaučius, atsa
kantis kotų dirbėjas. Mokestis nuo 
sis iki 20 doleriu. Atsišaukite: 
832 W. 33 str., ‘ Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns vakarais, subatomis ir nedėlioj 
iki pietų. Gera mokestis. Atsišau
kite: Krank Dikčius,
1158 So. Hermitage Ave., (Jiicago.

Rd KALAl'.IAMA pal.y rusios par
davėjos (merginos)

STERNS DRY GOODS
3 112 So. Halsted St., Chicago.

REIKALAl’JAM barberio ant vi
sados. Mokestis $f5 j savaitę. Pra
šom atsišaukti tiiojaus kas tą darbą 
supranta. Peter I. Balehul, 
1013 So. Main St., . . Rockford, III.

REIKALINGA sena moteris pri- 
žimVjimui melu senumo kūdikio. 
Atsišaukite tuojaus:

B. Vaskevičia,
5131 S. l’nion Avė., ir 51th Place.

MOKYKIS Mechaniškos Dentisteri- 
jos — Mes turime užsispyrusį reika
lavimą vyrų; $25 iki -75 j savaitę; vi
sa mokykla Mechaniškos dentisleri- 
jos; pasekminga mokinimo sistema; 
mokiname pavieniui; nėra mokini
mo iš knygų; iš mokiname per 3 iki 
12 mėnesių, sulyg lankymu mokyk
los; dienomis ar vakarais; lengvi iš
mokėjimai; augščiausi paliudijimai; 
rašyk del spceialio kataliogo 
21 National School of Mechanical 
Dentistry, 506 S. Wabash ave„ Chi
cago, III.

REIKALAUJAME moterų del .šu- 
ravimo ir valymo. Mokestis $25 į 
mėnesį. Kambarys ir valgis. Trum
pos darbo valandos — 5 valandos į 
dieną. Atsišaukite:

NELSON HO'l’EL, 
Rockford, III.

REIKALINGA 2 kriaučių prie seno 
ir naujo darbo. Nuolatinis darbas. 
Atsišaukite greitu laiku.

('has. Kasevich, 
2620 W. 47111 st. Chicago, III.

REIKALAUJAME patyrusio kriau- 
čiaus prie vyriškų drapanų siuvimo. 
Darbas pastovus. Gera mokestis 
atsakančiam siuvėjui. Atsišaukite

L. Geležinis,
4620 So. Marshfield avė.

Tel. Drover 5669

REIKALINGI 2 teisingi vyrai su 
mažu kapitalu prie Žųmes Kompani
jos; darbas an( visados, gera mo
kestis.

GITAS. ZEKAS, Mgr. • 
127 N. Dearborn .st,. Room 808. 

z Chicago, Ill.
............—. ........... .. ...... ..

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti^ 
knygutę. |

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

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

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

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

1840 So. Halsted St., -:- Chicago, Ill.

Pardavimui
PARSIDCODA saliimas labai ge

roj vieloj, (arpe dirbtuvių apgy ven
ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės
2021 S. String St., Chicago. HI.

PARSIDCODA —pieninė paranki 
viela del lenkų ir lietuvių. Atsišau
kite I I10 So. Wood SI. (Jiirago.

PARDUODI pirmu morgičiu bu- 
uernės ir grosernės intaisus (fixtu
res). l’ž pigiu kainą. Du melai 
vartoti. Atsišaukite šiuo adresu:

Pranas Juodis,
928 W. 3?> SI., Chicago, III.

PARSIDCODA pigiai “lee boxis”, 
tinkamas bučerniai ir grosernei. Ma
žos micros, taipgi parsiduoda ark
lys su vežimu. Atsišaukite j

K. Janionlą,
1810 So. Halsted SI., Chicago.

PA RSI D l'ODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju j kitą miestą. Kam reikalin
ga nepraleisk it e progos — nesigai
lėsite nusipirkę.
.‘>123 Emerald Ave., CJiieago, III.

3-čias augšlas užpakalyj.

PARSIDCODA greitai saliimas. du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju Į kitą mie
stą. Taipgi PARSIDCODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes avė., (’Jiicago, III.

PARSIDCODA pigiai 3-jų krėslų 
barzdaskuty ka. Gera viela lietuviui.

Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miešti}.
3356 S. Halsted SI., Chicago, HI.

PASINACDOKI UE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių forni.šiai. Taippal 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Halsted St., Chicago, III.

GERA PROGA
Pirk namą nuo savininko. 2 fia

lų, pečium šildomas, mūrinis. Lotas 
sale, harnė. Gera vieta, prie parkų. 
Lengvas išmokėjimas. Jei norite, 
jūsų lotą priimsime vieton išmokėji
mo, jeigu jus turite lotą ant Bridge- 
porto $1000 vertės. Kaina $5600. Len
gvi išmokėjimai. Kreipkitės laišku 
arba telefonu Lake View 7356 'Tele
fonu kreipkitės vakarais.

K. Shrolis
2335 School St., Chicago.

Parsiduoda grosernė lietuvių 
ir slavų apgyventoj vietoj. Gera vie
ta bučernei. Senai išdirbta vieta. 
Inėjimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 $o. Halsted St., Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenai. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kcdzie Avė., arti 22- 
ros gtv., ChicOgo, III.

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald avė., arti 29- 
(os gatves. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšto vandens šildyto
jus. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Bandos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, III.

Tel. McKinley 3543.

IMRSIDUODA pigiai nuosavybė, 
1353 So. Washtenaw avė., Lotas 36x 
125. Su visais įrengimais $3,600.

w.

PARSIDUODA grosernė ir bučer-

priežasties

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
bučernė. Greitu laiku atsišaukite:

2118 22 Lake St., Mclrose Park, III.

i--------- ;—, .............. .......... .... ............................................ .

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausioj? stailes 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 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE RANKERS

North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 1845.

5

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
niui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. Y

LEVINTHAL PLUMBING f
SUPPLY CO., i

1637 W. Division at., Chicago, T
Cor. Marshfield Ave. y 
Kalbama lietuviškai. i

PARSIDUODA pigiai grosernė.
Pardavimo priežastis pasitraukimas

2005 (hmalporl avė.,

PARSIDUODA pigiai grosernės 
sakrova vertės $750.00. Už $500 nu
pirksi ją. Priežastis pardavimo — 
pasitraukiu iš biznio.

John Son t ag,

GRT3 PAS APGARSINIMAS

Farina <80 akel ių, žemes geros, gra
žus sodnas, geri budinkai, 2 verslai 
į miestą, senas farmeris. Parduoda 
už $2,000. Įmokei reikia $800. Iš- 
mokeslis ant 10 melų. Lietuviai, ne- 
paleiskile tos fanuos. Galima atva
žiuoti pas mane gclžkeliu ir laivu. 
Mano antrašas:

A. Arcikauskas, 
Box 45, Ludington, Mieli.R 2

I’ARMOS! KARMOS!

Draugai lietuviai, kam jums pirkt 
farinas nuo agentų, kad galite pirkti 
tiesiai nuo farmerių, žemes išdirbtos 
ir su triobomis ir be triobų, mažos 
Scottville, ir taipgi Ludington. že- 
mokeseiais. Atvažiuokite arba ra
šykite del platesnių žinių tiesiai pas 
patį farmerį lietuvių kolonijoj 
Scottville, ir taitpgi Ludington, že
mės geros. Rašykit pas mane, aš 
jums patarsiu ir parodysiu, kur pir
kti. Rašykit šiuo adresu:

A. Arcikauskas,
R. 2 Box 45, Ludington, Mich.

GARSI SANTOS KAVA. «| || 
Visur parduodama po 28c ir I UI 
po 30 c ™
i SVIESTAS

Geriausio* 
Smetonos, ge-
reeniB, negu n J p 
cur ju« ra-HJu 
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausios 

cųlies, lOe v« N. 
•tėa, parai- JKP 
i u oda ui .. VZU

1171
2054
1045
1510
2810

WEST RIDU
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee At. 
W. Madison St 
W. Madison St.

1644
1886
2612
1217
1882
1818

W. Chleare Av. 
Blue Island! Av. 
W. Nor*> Av.
B. St.
S. »»»eUd BL 
W. 11th 8t.

COCOA
Geriama * * 

3anke», euly- 1 n p 
rink au bent | *1 U 
tokia, % bv

ARBATA
r rlim niau

ji*, Gvaran- JĮ A A 
luotą, vertėe fll | P 

Oe paraidoa «wU
ia po....

1101 W. 12nd BL
SOUTH BTDH 

1012 Wentworth 
1427 6. BalsUd 
4721 B. Ashlani

NORTE BI>| 
411 W. Divi*ie< 
720 W. North Af, 
t641 Lined* At. 
1244 Lined* Afi 
1411 N. Olarh

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu • 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
j(* ir kur Kas daugiau randasi lietu- 1 
viu mūriniu namų.

E. Whrncke,
951 W. 191b SI., Chicago, Ill.
----- ---- ---------—,------- --------- (.---------------

FS Tel. Canal 2118

i Dr. A. L. Tuska I
Gydytojas ir Chirurgas IS?

18-tos gatvčs, Chicago, Ill. ĮĖj

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elcklriika Diagnoze ir Gydymas 
SpecialiSka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenola Mcdega Slaptom Ligom 

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

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak

Q Telephone Humboldt 1271 Q

| M. SAHUD M. D. | C Henan Kacan Gydytejan ir Chlrwririuc. ;3 
£j Specialistas Moteriikq, Vyriikq ir Vai- y 
S kiftkų, taipgi Chroniškų Ligq. M
Q OFISAS: 1679 Milwaukee Ave., »
S Kampas North Ave., Kambarye 14G. 3 
B VALANDOS: 8:80 iki 10 ii ryto; S
O 1:80 iki 8 ir 7:86 iki > vakare. S

Tel. Drover 7048

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTA

Valandos: nao 0 ryto Iki & 
NedCliomlB

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-ios flatvBiL

Telephone Drover Į

Dr.A.A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeelallataa Moteriikq, Vyrlikf, Valkų 
Ir visų ckraMiikų ligų.

Valando* : 10—11 ryto, 4—I po platų,, T—I va
kar*. Nedaliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 SI. Chicago

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 8o. H a 1b led Street.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 iiryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakare. 

GYVENIMAS: 3341 6o. U*io* Are 
Tel. Yards 637.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan St., kertė S3 »L 

Chicago, 111.
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 
Taipgi Chronišką Ligi 

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

Telephone Yards 087

Phone: Yard* 4117

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta r#- 

( gėjimas.
f Mes vartojame page

rint.'} Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei-, 
piama į vaikus.

* ryto iki 9 vakars;Valandos: Nuo 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4449 8. ASHLAND AVB^ kampas 47 Bk

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIKTU VISKAS AKIŲ GYDYTOJAS
turi skaudančia* arba eilpnae akla, HI 

galvoe skaudėjimų, ateilankykit* pas m*»£

Dr. W. Yuszkiewicz
USB Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki t vakare,
N e dėl i omu nuo 9 ryto iki 1 p* pietų.

Km

i iii...........

Dr. Ramscr
AKIU MPBCLALISTAJi

linhamtu akiniai, agmuBb 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
784-88 M ii punkte Are., arti Chleaga Ava. A-r* 
luboe. VALANDOS’ Nuo I iiryto iki vakm 
rui. Nedėliomii nuo • iiryto iki 1 »•

Tai. Haymarket 1494.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos akaudejimf,
Jeigu nuolatos Tau ašaroti krinta Ii akli,'
Jeigu
Jeigu
Jeigu

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvi, »- rr
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimu akių,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba Biavaal, |aakar| H
Duokite apžiūrėti savo ūkis specialistui akity kuris turi II mMi fA* 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jyiy aklg U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
.Aklui fllg>ecicil&BtcuB

TfiMYKIT MANO U2RASA..
leoi SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės
Valandos: nuo s ryto iki I va. Nedaliomis nuo 

TeL Canal 5335.

DAKTARAS
Specialistas Iš

j WISSIG, r seno krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodljimą kraujo, UM, 

ligas, Žaizdas, reumatizmų, galvoe skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, garklla 
skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 41a 1» 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ilgyM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. Nedžliomli iki 11 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viriu) Bankus. Tai. Caaal IMI

i I •




