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Norįs išbėgt švedijon.

rezoliuciją.
ą nepageidaujami.

Gabena

vietų.

James P. Holland, Ameri-Turi laimėjimų ii

ninkams.
tiniuose jo kivirčuose su Vo-

Alaba-
Daug užmušta.

DES MOINES, kovo 29.—

SUTEIKS BALSAVIMO

liaudį badauti.

RUSIJA, SAKO, IŠSIŽADA 
KONSTANTINOPOLIO.

dirbtuvių mašineri- 
Mulhauseno ir kitu

EKSPLIOZIJA BAPAU 
ME MIESTO SALĖJ.

Kaip galima greičiau norėtą ma
tyti ją Franci jos laukuose.

Reikalausianti tik Dardane- 
lių “internacionalizavimo.”

dirbtuvėje 
Du darbi- 
o septyni

kiu bus balsuojama priversti
no kareiviavimo klausimas.

FINLANDIJA REMIA 
NAUJĄJĄ RUSIJĄ.

20,000 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
VIEN PETROGRADE.

LONDONAS, kovo 29.
Londonas gavo žinių, jogei 
Rusijos revoliucinės valdžios 
įsakyum areštuota dar ketu
ri generolai: buvusis rusij

J. IL Oliver — vakarines 
Indijos salų gubernatorius.

Karės šunų staugimas ap
kvaišino tą darbininkų “va-

Valstijos nesenai nupirko iš 
Danijos už $25,000,000.

Illinois legislatura didžiuma 
balsų atmetė prohibicijos 
bilių.

WASHINGTONO PONAI
NEPATENKINTI.

net i žmones nuo stojimo ka
riuomenėn.

Kaltinamiems I. W. W. 
nariams busią panaikinta pi
niginė pabauda tik tuomet,

NORI ĮVESTI PRIVERSTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

Rusų-Japonų karės 
“karžygis” cypėn.

ANGLIJOJ STOKA 
GAZOLINO.

LAUKIA SUV. VALSTIJŲ 
KARIUOMENĖS.

ATLIDYS SUSTABDĖ AR
MIJŲ VEIKIMĄ.

SUDEGĖ BOVELNOS 
Už $10,000,000.

UŽMUŠĖ 1000 ANGLŲ 
KAREIVIŲ.

BERNE, Šveicarija, kovi 
28. — Federalė Šveicarijos 
valdžia įgaliavo savo pasiun
tinį oficialiai pripažinti nau
jąją Rusijos valdžią.

atsišaukimą, ra-

VOKIETIJAI STOKA 
MAISTO.

Nebeišduos automobiliams 
laisnių.

ŽADA PAKELT LEDO 
KAINAS.

NAUJAS GUBERNATO
RIUS.

Labors prezidentas ragina 
unijos narius remi valdžią

PENKI ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJ.

AREŠTAVO KUROPAT 
KINĄ.

kalti nunisteris Jules Gambon 
vakar užreiškė vienam Suv. Va
lstijų korespondentui, jogei jis

mos “
Ties St. Quentin vokiečiai

Nevalia kritikuot valdžios ir 
priešinties indukusiam 
kare i vi u i—m a no teisėj as.

Išleido atsišaukimą į žmo
nes, kur raginama tęsti 
karę.

CHICAGOS MILITARIS- 
TAI VEIKIA.

nijoj(— N. J. Ivanovas, ži- 
momasai 1905 m. revoliucijos 
slopintojas Sevan’s, Charko
vo tvirtovė komandierius 
Morosovski ir gen. ŠiogeL

GALVESTON, kovo 28.— 
Pranešama, kad Vladivosto
ke sudegė 50,0^4'^ 
nos vertes 000,000.

gos darbininkai, kad tie 
/ “progresistai” nėra niekas 

I daugiau, kaip tokie jau senų
jų demokratų ir republikonų

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
NAUJĄJĄ RUSIJOS 

VALDŽIĄ.

MONTGOMERY, Ala., ko 
vo 28. — Praužusioj per La 
Petricgala miestą audroj žu
vo 5 žmonės.

lodismentais.
Kaip žinia, sykį Australijos 

darbininkai atmetė priverstino 
kareiviavimo pasiūlymą — nors 
ir nedidelė didžiuma balsų. Val
džia, matoma, nori dar sykį iš
bandyt gilinki. Ar tatai jai pa
vyks — dar pamatysime.

paduota kitas bilius, žino
mas kaip Bruce bilius. Jisai 
bus svarstoma už poros sa
vaičių. “Sausieji” mobili
zuoja spėkas ir tikisi laimė-

riuomenę Francijbs laukuose — 
“kaip galima greičiau.” Tokį 
Suv. Valstijų valdžios žingsnį, 
sako ponas Gambon, Francija 
pasiliks su didele padėka.

Turėk kantrybės, ponas Cam- 
bon‘e: Washingtono ponai jau

ir viena ir kita pusė deda pa
skutines pastangas tame 
kruviname lošime.

I .. ■"!> ............ . ............ <

BIRMINGHAM, 
ma, kovo 28. — Dvidešimt 
žmonių užmušta kuomet vie
sulą siautė Alabamos valsti
joj.

dress:

NAIJIENOS. 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILuLuINOIS 

TELEPHONE CANAL 1501

KANSAS CITY, kovo 29.

AMSTERDAM, kovo 29.— 
V ok ie t i j os maisto d i k ta to
rius Ad. Batocki užreiškė 
r e i c h s t a g o ko m i s i j ai, kad

STOJA Už KARŲ.

NUBAUDĖ 17 I.W. W. 
NARIŲ.

VO KI Eč IAI IRAU K1ASI 
Iš ALZACIJOS.

Užmušta 20,000 žmonių
r AREŠTAVO KETURIS 

GENEROLUS.
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$Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje

-•‘i taiyba užgi 
riajpriverstino Kareiviavimą
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Miesto taryba priėmė rezo
liuciją, užgiriančią priver
stino kareiviavimo įvedi
mą; tam priešinosi tik du 
soc. aldermanai — dd. Ke
nnedy ir Rodriguez. 
CHICAGO, kovo 29.—Va

kar vakare aldermanas Nan-. 
ce pasiūlė miesto tarybai re
zoliuciją, užgiriančią prive
rstiną kareiviavimą ir rei 

skalaujančią, kad sekamoji S. 
Valstijų kongreso sesija pa-

kyrną. Rezoliucijai griežtai 
pasipriešino ir paskui balsa
vo prieš ją — tik du alder- 
manai: SOCIALISTAI Ken
nedy ir Rodriguez. Tokie 
“progresistai” Merriamai ir 

vokiečių pozicijas į šiaurę 
nuo St. Geba i n miško. Čia, 
$a ko fra n c u z u pranešimas, 
vokiečiai norėję sustot ir ap
sikasti. Tečiaus neatlaidus 
ir stiprus franeuzų armijų 
veikimas privertė juos gana 
toli pasitraukti nuo mena- 

» 

jie vsi dar atmuša pasibaisė
tinas talkininkų atakas. Gi 
Champagne (Verduno) fro
nte staigia ataka vokiečiams 
pavyko užimti keliatą fran- 
cuzų tranšėjų ir suimti 300 
kareivių belaisvėn.

Įima padauginti Vokietijos 
maisto išteklių. Vienintelis 
išėjimas, sako maisto direk
torius, stverties galvijų re
zervo ir sumažinti duonos 
porcijas. g 

priversti ją pasiųsti kaizeri 
Vilių ir jo junkerius, kurie 
yra tikrieji to viso kaltinin
kai, velniop.

teisė septyniolikai I. W. W. 
unijos narui nuo $100—$300 
piniginės pabaudos už prie
šinimąsi kareiviui, kuris už
puolė septynis tos unijos na
rius delei prieškarinės agi
tacijos. Kareivis esą labai

WASHINGTONAS, kovo 
29. — Suv. Valstijų laivyno 
sekretorius Daniels paskelbė 
paskyręs vakarinės Indijos 
salų gubernatorium admiro
lą James H. Oliver.

ledo pardavėjų asociacijos 
suvažiavimas. Atidarant 
e

suvažiavimą tūli įžymesnie
ji kalbėtojai užreiškė, jogei 
associacija turėsianti pakel
ti ledo kainas sekamam va
saros sezonui.

Kainos kįla, bet darbo žmo 
nių algos veik tos pačios 
kaip 2—3 metai atgal.

SUMUŠĖ VILLOS GAUJĄ.
JUAREZ, kovo 29. — Iš 

Chihuahua pranešama, kad 
Uarranzos kariuomenė, va
dovaujama gen. Francisco 
Murguia, skaudžiai supliekė 
bandito Vilios‘gaują mušyj 
ties Mapula.

BERLINAS, kovo 29. — 
Delei pavasarinio atlydžio 
armijų veikimas rytiniame 
(Rusijos) karės fronte turės 
laikinai pasiliauti — skelbia 
ficialis Berlino pranešimas 

Tatai liudytų, kad vokie
čiai tuotarpu dar nebandys 
užpulti Petrogrado, apie ką 
tiek daug rašė laikraščiai.

BERLINAS, kovo 29. —O- 
ficialis eBrlino pranešimas 
sako, kad kovo 26 d. viename 
susirėmime tarpe LagnL 
court ir Marchles anglai ne
teko 100 kareivių vien tik 
užmuštais. Kiek buvo Su
žeistų, nežinia, bet reikia ti
kėti, kad jų skaičius dikčiai 
viršijo užmuštųjų skaičių.

Matoma, talkininkai pasi
ryžę išvyti vokiečius iš už
imtos teritorijos —nežiūrint 
kokia kaina.

LONDONAS, kovo 29. — 
Iš Rotterdamo ir Zurich o 
gauta žinių, kad vokiečiai 
skubiai rengiasi apleisti dalį 
Alzacijos. Iš Mulhauseno ir 
kitų vietų valdžios įsakymu 
ga be n a m a V o k ie t i j on d i rb~ 
tuvių mašinerijos ir kiti rei- 
kalingi daiktai. Paroem ir 
Lauffburg distriktą valdžia 
paskelbus “karės zona.”

BERLINAS, kovo 29. — 
Čia gauta pranešimų, jogei 
įsakymu laikinės Rusijos va
ldžios areštuota buvęs rusų- 
japonų karės “karžygis” ir 
dabartinis Archangelsko gu
bernatorius generolas Kuro
patkinas.

Kelios dienos atgal ėjo ga
ndas, kad Kuropatkinas atsi
sakęs pildyti naujosios val
džios įsakymus. Matoma, 
delei to jį ir įkišo cypėn.

AMSTERDAM, kovo 29.- 
Jau antra diena kaip eina ne 
patvirtintas gandas, būtent, 
kad Rusija pagalios išsiža
danti savo senai ugdomos 
svajonės — įgyti Konstanti
nopolį. Naujasai teisių mi- 
nisteris Kerenskį reikalau
jąs tik Dardan. “internacio
nalizavimo,” t.y. liuoso perė
jimo į Viduržemines juras.

Western Cartridge kompa
nijos amunicijos 
kilo ekspliozija. 
ninkai užmušta, 
sunkiai sužeista.

' SPRINGFIELD, kovo 29. 
— Vakar Illinois valstijos 
legislatura 80 prieš 67 bal
sus atmetė “sausųjų” pasiu- 
lymą-bilių, kuriuo reikalau
jama, kad smuklių uždary
mo klausimas III. valst. butų 
leista visuotinam piliečių ba
lsavimui. Tatai skaitoma 
svarbia “slapiųjų” pergale.

Sausieji tečiaus nemano 
Rusijai kontrreldiuciją ir' nusileisti. Legislation yra 
sugrąžintų senąjį despotiz
mą. Todėl esą ddbar “smar
kiau nei kada nors pirma 
reikia tęsti kovąį prieš pas
kutinę monarchižmo atramą 
Europoje.”

Keblus dabar Rusijos dra
ugų padėjimas: tęsti karę— 
nusidėjimas ir prieš socializ
mą ir žmoniškumą. Sustab
dyti ją — kartaiš tai gali at
nešti dar daugiau aukų iš se
nojo despotizmo pusės.

PETROGRADĄS, kovo 29 
— Per Londoną gauta pra
nešimų, kad Rusijos, soc. de
mokratų grupa/ išleidusi į 
žmones atsišaukimą, ragina
ntį tęsti karę. Pb rezoliuci
ja esą pasirašę a$ie pustuzi
nis žymiausiųjų Rusijos soc. 

(dem. veikėjų. Atsišaukimo 
autoriai sako, k^d centralių 
valstybių pergąfe atneštų Į

LONDONAS, kovo 29. — 
Vakar Anglijos lordų bute 
loraas. niiiuis Reiškė, kad, 
Anglijai gręsia gazolino ba-' 
das. Delei tos priežasties 
privatinių automobilių savi
ninkai, kurių laisniai pasi
baigs balandžio mėnesyj — 
naujų jau nebegaus.

PARYŽIUS, kovo 39. — Iš 
Paryžiaus pranešama, kad 
Bapaume miesto salėje kilo 
ekspliozija. kspliozija pa
laidojo daug žmonių salės 
griuvėsiuse.

AMSTERDAM, kovo 28— 
Vokiečiai sutraukia Belgi- 
jon daugybę kariuomenės.

—Kirby in New York World.

Šitaip rusų liaudis pasitiko senai laukta laisvę.

Nevisi laikraščiai norį užsi
dėt liuosnorę cenzūrą.

BERILNAS, kovo 29. — 
Iš Berlino pranešama, kad 
buvęs Rusijos caras, Mikė 
II, pabėgo iš savo “kalėjimo”
—Carskoje Selo. Danijos lai- armijų komandierius Voly- 
kraščiai taipgi praneša, bū
tent, kad naujoji Rusijos va
ldžia įsakius saugiai peržiū
rėti visus Finlandijos geleži
nkelius- Manoma, kad Mikė 
bandys pabėgti į Švediją. 
Stockholmo laikraštis Tidni- 
ngen dar sako, kad Rusijos 
valdžia pastačiusi stiprią sa
rgybą palei Švedijos rube-

Dar kitos žinos skelbia, 
kad Uleaborgo miesto, esan
čio arti rubežiaus, policija 
gavusi pranešimų, kad Mikė 
išbėgęs automobiliumi ir ga
li but bandys kaip nors dasi 
gauti užrubežin.

Petrogradas dar tyli, va
dinasi, žinios teisingumui 
negalima labai patikėti, juo- 
labiau, kad apie tai jau se
nai eina įvairus gandai.

BERLINAS, kovo 29. — 
Oficialė vokiečių valdžios ži
nių agentūra paskelbė gavu
si žinių, būtent, kad nuo pra
džios revoliucijos iki šiol vie
name tik Petrograde užmuš
ta apie dvidešimt tūkstančių 
žmonių.

Jeigu tai butų teisinga, ką 
sako Berlino žinių agentūra, 
tatai liudytų, kad Rusijos 
laisvė yra brangiai nupirk
ta.

WASHINGTONAS, kovo 
29. — Washingtono ponai 
nepatenkinti. Mat nesenai 
valdžia išleido atsišaukimą į 
šios šalies laikraščius, kvie
čiant juos užsidėti t.v. “liuo
snorę cenzūrą,” t.y. nerašyt 
apie laivų plaukiojimą iš ir į 
Europą, taipjau ir apie jų 
įgulos stovį bei jų apginkla
vimą ir tt. Pasirodo tečiaus, 
kad nevisi laikraščiai klauso 
to pakvietimo. Taip, Los 
Angeles dienraštis “Times” 
ėmė ir indėje žinią, kad ko
kioje ten vietoje valdžia ren
giasi patupdyti 14 colių ka- 
nuoles. Tatai išdavimas va
ldžios paslapčių priešui — 
mano karės sekretorius Ba
ker. Jis pasiuntė to laikraš
čio redaktoriui aštrią tele
gramą, peikdamas jo nepat
riotišką darbą ir tt.

Sekretorius pasielgtų grie
žčiau su tais nenuoramomis, 
tik... jis neturįs reikiamų 
teisių. — Sekama kongreso 
sesija rasi parūpins jam tų 
teisių — įvesdama cenzūrą.

STOCKHOLM, kovo 29.— 
Finlandijos parlamentas su
sirenka balanadžio 4 d. Par
lamentas, manoma, priims 
rezoliuciją, remiančią naują
ją laisvą Rusiją.

Visur Finlandijoje ramu; 
žmonės patenkinti nuverti
mu senojo despotizmo, kuris 
nemaža privargino Finlan- 
diją — grasindamas išplėšti 
jai paskutines laisves.

MELBOURNE, kovo 29. — 
Australijos militaristai nenu
stygsta. Jie būtinai nori įvesti 
priverstino kareiviavimo pat
varkymų. Vakar viename susi
rinkime dabartinis Australijos 
premjeras Hughes užreiškė, jo
gei valdžia ir vėl rengiasi pave
sti priverstino kareiviavimo kla
usimą visuotinam žmonių bal
savimui. Telegramos sako, kad 
tą premiero užreiškimą klausy-

LONDONAS, kovo 29. — At
stovų butui pasiūlyta sumany
mas, kuriuo suteikiama balsavi
mo teisės Anglijos moterims. 
Eina debatai. Kaikurie siūlo

iki pasibaigs karė.
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DRĄSUS VAGISIR BALIUS

L o K i S
Inžanga 25c ir augščiau
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M. MELDAŽIOSVET
2242 W. 23rd Place

vežimėli ir c
Kumelaitė

valdvmo.

Besnaudžiant poniai Wrig 
ley pavogė iš jos 40 tuks 
tančių dol. vertės brang 
akmenių. Pasikalbėjimas

Amerikono ir Grinoriaus

NAUJIENOS, Chicago, Ill

u skaičiu
kas, kuris 
kas moti-

li liuli ku-

Bet... laikai mainosi

lauklvėms kunigėliu 
ei u i.

Ištarusi paskutinį
nū neišsilaikū ir graudžiai pi

LONDONAS, kovo 29. — 
Pasklydo gandas, būtent, 
kad esąs paskandintas dar 
vienas didelis Cunard linijos 
laivas. Vakar Anglijos par
lamente tuo reikalu buvo pa
duota keli klausimai admi- 
raltijos atstovams. Šie te- 
čiaus griežtai atsisakė patvi
rtinti tą gandą. Admiralti- 
jos sekretorius tižreiškė, kad 
tai nesą publikos interesas— 
gauti atsakymą...

BERLINAS, kovo 29. — 
Berline gauta žinių, kad esą 
nužudytas Tveriaus guber
natorius. Gen. gubernato
riaus vardo ir kas ji nužudė 
telegramos nesako.

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

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kas ruko
Helmar ?

zakristiją. Nastutė eidama kri 
minsi, kaip jai griešnai ten pa 
si rodyti tarp šventų žmonių.

Zakristijoje buv
ti jonas PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 

Ant Oixrih Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros 
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St., Chic t g), m

Kun. - pral. >. jau sirgo 
maldas atlikinėdavo kleb 
i e. kuriu klausė senovės k

“N A U J I E7N 0 S”
1840 S Halsted St.,........ ...... . Chicago, Hl

PASADENA, Cal., kovo 
29. — Vakar nežinomas va
gis Įėjo paskilbusio Chicagos 
milionierio — chewing gu- 
m’o fabrikanto — W. Wrig- 
ley’o moters naman ir išsine
šė apie už 40 tūkstančių dol. 
brangakmenių.

Akyva betgi, kad vagilius 
turėjo užtektinai drąsos: 
ten pat prieangyj, tik už ke
lių pėdų nuo buduaro, kurin 
(turėjo jis Įeiti, snaudė ponia 
Wrigley.

PASKANDINTA DAR 
VIENAS CUNARD LINI

JOS LAIVAS.

NUŽUDĖ TVERIAUS GU 
BERNATORIŲ.

Po perstatymo kalbės
Naujienų” Redaktorius

P. GRIGAITIS.

West Side’s Distr. N-ny Sėrin 
Draugystės L. B. ir S. Am 

Dramatiškai Muzikališkas 
Skyrius

davo ir kankindavo savo bau
džiauninkus.

Dabar jau didelė didžiuma su
sipratusios visuomenės pažino

sakos apie revoliuciją Rusi
joj bei nuvertimą caro nuo 
sosto. Kiekvienas Westsi- 
'dietis nepamirškite prieš ve
rbą, subatoj atsilankyti, nes 
kitos tokios progos negreit 
sulauksite.

Kviečia KOMITETAS.

ingus, ypač apie 
uosi ją išgėdini i.

Po lo Našlutė ne (ik neverk
davo laike kunigų pamokslų, bet 
ji jau nebetikėdavo nė vienam

padarom Pavasarinius Siūlus arba Overkotus nuo $18.50 
aug.ščiaus. Tik apgalvok: Siutai padaryti per expertus kriaučius 
pagal jųsų individuališką inierq, nuo $18.50, $20.00, $22.50, $25.00, 
$30.00, $35.00 ir 11. Musų naujai suorganizuotas biznis duoda jums 
progų pasirinki sau siutų arba overkolų iš suvirs dviejų tūkstan
čių

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, Ill

Velykų vakaras, kaipo pas
kutinis šio sėzono, rengiantis 
Lais.'Jaun. M. J). 1). Progra
mas bus pritaikytas minėtai 
šventei. Bus sulošta viena iš 
juokingiausių komedijų “MUL
KINĘ IR MULKINTOJAI”, 
dainuos Laisvos Jaunuomenės 
Choras.

Kviečiame visus į minėtų va
karą L. J. M. D. D.

Kaip lik bitelės suneš kiek 
nors medaus, ir kaip lik sutau
pysiu koki sūrį vėl atnešiu

VELYKŲ

VAKARAS

jaunas, tik-ką įšventintas ir at
keltas į lą parapiją.

Pratarti į kunigėlį Našlutei 
buvo daug sunkiau negu į zakri-

Taigi visi Westsidieciai 
kviečiami atsilankyti į šitą 
puikiausią Vakarą, kokį 
jus retai galite matyti. Drg.

Išmintingiausi ir stipriausi tau
tos žmones—Įžymiausi žmonės—žmo 
nes, kurie paliepia ir reikalauja ge
riausio.

nuo
Musų naujai suor 

sau siutų arba overkolų 
uisios mados ir spalvos audimų

Kunigėlis, atsisėdęs ant kėdės 
įsmeigė akis į Našlutę, skai 
sčia, sveika Lietuvos kaimo mer

vertė L. Juras. Išleista
Kaina 15c

mgą savo levu.
Kunigas ramino:

Nenuliūsi; Petrone 
kas gabus aš jį leisiu į mol 
Aš jo tėvas, o tu... Aš ji leisiu 

kimi

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

mas po sodną kun. S. nešiojosi 
stiklinę su vaisiais, kuria karts l c.
nuo karto uostydavo, del pailgi
nimo gyvenimo.

Petį•onėlė susitaupė poodinę 
meilaus, pasigavo kelis vištukus

Bengia

Laisvos Jaun. M. D. Dr-ja

ant drabužių, bei vienok pagal musų naujų sistemų mes galime 
daryt aprūdalųs už tas pačias kainas kaip ir du metai atgal, todėl 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. /Apart lo mes per- 
taisom aprūdalus išėjusius iš mados i vėliausias madas. Taipgi 
prosinam, valom ir kvarbuojam visokios rūšies drabužius.

Petronė pasveikinus ligonį, 
pasakė, kad atnešusi dovanas ii 
išreiškė savo nusislebėjimd. kad 
vaikas išdrįsta viešai vadinti ku-

Penkiolikos metu amžiaus c
Našlutę broliai pasiuntė nuneš
ti ant mišių, už tėvo dūšią.

Negražu, ponaiti, kunigą 
papa vadinti.

O tu manai

Phone Yards 
ŽUKAUSKAS ir \VM. VALENTINI 

Savininkai.

Tik pagarsinimui musų puikios degtinės ir brandos mes duosime jums dykai ŠĮ puikų B 
alaus setą. Su vienu galionu musų Famous Straight Kentucky Deering Rye, 7 metų 
senumo, arba tyra Deering California Brandy didelė $4.00 vertė tik už $2.95. Pašauk B 
Canal 1527- ir mes prisiųsim jums šj speciali paaukavimą dykai be extra mokesties X 
WHOLESALE & RETAIL WINES & LIQUORS J 
828 W. 14th St., Schreiber Brothers. Canal 1527. t

Mes taipgi duodame dykai puikų vyno ir degtinės setų puikiai X 
sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit; y
HI BB I BB I BB 1 BB I I BB 1 BB4 BB 1 BB 1 B

-Girdėjau, probaštėlis šurga 
aš čia atnešiau šiokių tokių do- 
vanų-valgių, ką tik užvilkau

Dūkas bėgu 
rasdavo “pabč 
nu vyrų, kuriu po 2-3 mulų gy
venimo juodųjų dvasių fabriku 
(dvas. seminarijojt ), pažinę jos 
paslaptis kovojo su savo sąžine 
ir... pabūgdavo iš tun. Pabėgė
liai iš ambonų buvo prakeikia
mi ir miniose įtekmes luomui 
neturėdavo.

Dr. Hair
Specialistas ir jo vėliausios Eur. melodet

Jei kiti negali iSgydytl, ateikite paa 
mane. Mano prietaisai, Jtadio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo BacterlologiSka la
boratorija ir Kraujo Egxaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei afi ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųaų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituoto ją. 
Tiki as specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią' jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevaterį. kambarys 1*1-
Prieš North American Caf«.

39 So. State St., Kampas Monroe, 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų.

la mokslą.v c

iuI i daktarus ar inžinierius
t ron t

Kunigėlis liepė Našlutei sus 
lies ant lovos. Našlute nedrą 
šiai atsisėdo ir pradėjo krapš 
tyli, surištus į kampą skepetai 
les, atneštus ant mišių pinigus:

Kunigas, imdamas Našlutę u; 
rankų, pareikalavo, kad ji gul

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir ■Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai j AugštesnĮjj Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Gerai, bet aš čia neturiu tų 
gų, į kurias reikia užrašyti 
gai, eikime į kleboniją, 
unigūlis pirmų, Našlutė pas- 
nuejo klebonijom Kleboni

joje' viešpatavo tyla nė gy
vos dvasios.

i Goop pra tarė.
A-atnešiau a-ant mišių šven c

tų. ku-ur ku-u-nigėlis?
Neužilgo įėjo kunigėlis, ta

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

Kunigas ramino Petronę, kad 
kūdikis, liile lik bus sveikas 
taps dideliu žmogum.

Jo gvvunimas bus geresnis, 
motinos, kurios, deja, 

jis nežino užbaigė kunigas.
Petrone ž\ilgančiomis nuo 

ašarų akimis pažvelgė į ponaitį 
ir sunkiai atsidusus atsisveiki
no su sergančiu kunigu, larda-

nužino, kas jo tėvas ir 
na niekuomet negu 
nigu. J i nedrįso tai p 
nigui.

Iš didžiausio nusistebėjimo ir 
išsigandimo Našlutė suriko ne
savu balsu ir išsprudus iš ku- 

lebio išbėgo iš klebonijos, 
ne ant mišių nupūdavus.

Savo nuotikio su jaunu kuni
gu Našlutė nesakė ne savo bro
liams, ne draugėms, ne niekam 
kitam, nes buvo tikra, kad jai 
nieks nepatikės.

Našlute lankydavo bažnyčia, v *•' v
kaip ir pirmiau, bet, kuomet jos 
drauges’ karštai melsdavosi

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, III

Klebi >no tarnai atrado šven- » 
toriuje kūdikį ir nunešė prie kle
bono. Klebonas nenusigando 
(kaip kad Amerikoje buna), bet 
paėmė tą ’’radini" pas save už 
augintinį.

Griausmingą pamokslą alui- 
nančioje nudėlioju 
pasakė. Bažnyčia 
vadino btgėdemis 
mis biednas žvdu » c 

tarnaites. Atidari 
ro vartus...

Parapijoną i neišdrįso 
nyti, kas yra to radinio 
deigu kas iš artimų klebonijos 
davatkų ir žinojo dalykų stovį.

Tie žmonės ruko Helmar.—Nuo 
kurio laiko? Ppr 12 metų.

knd ŲAlnDiv iš ty-
tu turkiško Tabako, sudėtu teisingai 
i daikta.

Drauge—jei pamėginsi juos sy
kį, pamėgsi ant visados.
Priim niausiąs tabakas cigaretams—Tu rk iškas 
Geriausias tabakas cigaretams vra—Turkiškas.

Ii” tik su pagelbėt gaujų sufana
tizuotų tamsunų ir pulkų savo 
“ščyrų” prietelkų-davalkų. Tai]) 
laikai mainosi...

J. B. A kas.

P. S. Tokį “rojų” turėjo Lit 
luvos ir kitų salią 
melų atgal.

Dori žmonės 
biauriti kunigų d

Quality Superb

1
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SAN FRANCISCO, CAL.

NAUJIENOS

GRAM) RAPIDS, MICH.

visuomenei

kino vakaro
viena

daug priviso.
Melstu Tamošėlis.c

LIVINGSTON, ILI
biausia jo

šis ir anas.

Šlit

inio jo
vo darbo diena, tad žmonių ma- >raudžių žodžiu.

mui aukų surinkta $13.00.
3 už-

111 e tSO. OMAHA, NEBR.
apie rusų

Klebono šeimininkavimas.
malksna.

šimu

gyvenimui 2 \alandas; -I vai.
\arimui medegos ir užlaikimui

Rusu Kalno.
4.

Mitinge da

, išeina: 
’’Darbininkas, dirbdamas 10

nemoku kalbėti

EVESK10 
SKMOKYKIA

Čia gali iAtnoktl Anglų kalbos nuo pradini* 
ligi aukščiausiai, telpgi Lietuvių, Vokiečiu, 
.Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augši- 
Maiematlkos, Istorijos, Geografijos, Politic 
Ekonomijos, Knygvedystfes.DailiaraAčio, Lai- 
Akų rašymo, Prekybos telaių Ir tL čia pa U 
užbaigti PUBLIC SCROOIŠ HIGH SCHOOL Ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

3106 So.Halsted St.,Clucyp

bažnytinio choro? čia klebonas 
vežama daug i choristus žiuri, kaipo Į jam pri- 

kuric* iš va . klausančius vergus.
• v 1 I f r 1 • «

Pirm.ninkavo

Lietuviu Gyvenimas
Nariai Cork County Real Estate Tarybos

A. PETRATIS & CO. 
Real Estate Ofisas

'as'.'linn p;n’jjus. Perka, parduoda jr 
maino namus, lotus ir farmas.

! turtą nuo ugnies.
: patraktus, padaro popieraa
NOTARY' PUBLIC

kamp Drover 2463

kuomet žmogus perdaug ;

CJioro susirinkime
klebonas, atidarydamas mitingą

f$I5.00.

bažnyčios. » RAY E. RIEKE
Į? A dvo lca.ta.6A 619 Fourth

prieš klebono norą ir užklausė: 
“na, o kuomet mes turėsime* 
nuostolius iš savo parengimo, ar 
tamsta juos padengsite”? Kle-

When Your Telephone Is Not In Use

Be Sure the Receiver!
Hook Is “Down

LI.LHINO prenumeratoriai dažni

su telefonas nebetinka patarnavimui. 
, neįstengdama trumpu laiku surai

Pasekmingai
reikalus, kaip kriipinališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus

recvverio kablis yra nuleistas

(’ui iš Įvairių pažiūrų

gana mums būti arklių

Pirmu kart man teko matytiprenumeruoja.

Aau-

” I *i rmas

Telephone Building 
Official 100 z

Kadangi musų choras suside- 
žmoniu, 

4-

...... .......... ;................. ■ — I į .......... ............................................ ■ -------- 

ir kasė iš po griuvėsių užmuštus 
žmones ir dirbo kitokius degan
čius darbus.

šins. Iš 51 žuvusių daugiausia

Kasžin ar visur, ar lik pas minia maršavo San Francisco

liu,

namoener-

z i uru.

na ri 11
4.

uždarbio.

Po atsišaukimu

2.00

rotivmu tik kelia ir
• 4.

nerius prie reikalavimo daugiau

$10.50Viso

Maineriams la-

KLAIDOS PATAISYMAS.

o jeigu anglių baronai nenorės
aprašime ;

reikalavimo, lai darbininkai bus
etos:

nu
li

Pranas

ra-
S. Bakanas.ROSELAND, ILL.

Kaldros,
Liet. Moterų Progresyvio

Redakcijos Atsakymai (

nesbalomis vakarais.

lamavo dar maža mergaite -

ne viena nėra lai]) puiki;

■įsi t i k rin k.

bortinio uždarbio.
Kitokio išėjimo

žinosime Naujon Rusijon, padė
sime

nio uždarbio maineriams.
Kadangi anglių baronai laužo 

kontraktą, keldami .kainas už 
angli ir kitas reikmenis, varto- 
jamas prie anglių kasimo, nes

“Netikėtai.” Lošta vidutiniškai. 
Po to kalbėjo p-ni Dundulienė.

pasakyta “užmušė bei 
11 darbininkų”, o turi 
užmušė bei sudegino 11 

skaitliu

mo visiems

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir >2-ra GATVM.

pusiau periraiiKias ir su 
nuneštas apie pusę bloko, o

nonas, noroms nenoroms, p; 
lė numestas

,ip verčiu kuomet
■ iii

lai viskas sulyginta su žemia. 
Daug namų malėsi sudegusių, 

\siai negalėjo nieko 
Paskui iš Indianapo-

brangimas. Maineriai gavo pa
kelt sau uždarbi ant 5 nuošim-

Tcrcsevičiutė. Kaip pasirodžiu
siai pirmų -sykį scenoj, išėjo la-

C h i ca go s Muzikantui, 
netinka. Nedėsime.

Klerikalu Pranašui. —
4.- 

lime suvartoti.

nūn leidžiamosios mašinos”, o 
turi but “nuo kertamosios 
mašinos, kur angli kerta.”

nes tokiuose atsitikimuose atsi
randu daug visokių vapcufiį. 
Taip pat atvažiavo daug kŽlihiu

cyclonai, pridarydami nuostolio
suvirš miliono dolerių ir užimi-1 čių ųuo balandžio 1, 1910, o nuo 
šė 51 žmogų lo laiko pragyvenimas pabrau

kė Albany miestas randasi go daugiau kaip antra tiek, kiek

augiausia su

neišrinkdami
Bensona

A. Garbukas.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholalum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą inosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji niostis išima pletmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido.

siusi ir slampomis arba popierinį do-

in ture
numėtė i revoliucionierius A. P.

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

nomi
nal aldermanų, majorų.

raščio, kuris rašo

miltine Vaisi. Durna išliuosavo
BRIDGEVILLE, PA.

Maineriai šaukia mass-mi

( LINTON, INI).

besistengiančių

Luniui.

taipgi, i<ad Klerikalus Ramanau
skas debatuose su socialistais su

nu 
mei’is išėjo 21 d. kovo, o revoliu
cionierius ščerbakas išvažiavo

uisijon keli daktarai.

LOUISVILLE, KY.

mamerių mass-nulingą balan-

DETROIT, MICH.

08 num.

.1. KLOVAS, G. ZAKER 
t žkviečiame visus, kurie nu

tinkamai apsirčdyti. Mes 
darom ant užsakymo pagal 
liausiąs madas. 'Taipgi va
in. ir prosinam greitai ir pi- 
ai. Tel. (amai 7270.

Į THE MAGIC SHOP. I 
| Pirmas Amerikoj lietuvys uželijo magijos i 
(dirbtuvę. Dirba visokių Štukų daiktus. Jei | 

nori gauti sinkų katalogą, prisiųsk štampą f 
ir tuoj gausi. Adresuokite taip’, ' |

r THE MAGIC SHOP, į*

J P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS. I

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS irCHIIIRliAS

$

i
♦

Specialiai pas KENNEDY’S
Sincerity Oil and Mop”

išvalyti rumms šiomis pažymėtinomis 
yta šiuo puikiu aliejum lengvai iš- 
uideklu ' ra skaistus rakandams

Baisi nelaime.

19c Ind., kuomet 
užmušė daug žmonių ir

Nuaiatiniai 2-colių pas= f 
tovai Plienine Lova

aukautu.

I virėiausios žinomos

>la. nude-

■-""""$7,95

rj

i!

--- '

a F
t
1

'j

T' 
• j

1 1

t !
'1

i r. 1
i i ’ ——ui IL— ..J. 1_______ 1

2 mylios i Louisville, Ky. 'Tai
gi aš nuvažiavau pažiūrėt tos 
baisios arenos. Baimė ima pa
žiurėjus. 'Tartum po baisiau
sios karės: didžiausia medžiai 
pusiau nulaužyti; kiti suvis iš 
šaknų išrauti; 

4.

vielos

Columbia Grafonalas QįQį

jot naujus re

?

i$15.00

VuRNITUREcoJ 
-28 SO. WABASH AVENUE 
-r ci ). KALSTEI) STREET.

P. Dapkus ............... . . 2.00
B. Putrimas ........... .. 1.00
B. Bepšis ............... . . 1.00
R. Muslaikis ........... .. 1.00
Stakcvičia ............... .. 1.00
O. Putrimienė.........
Mjislaikis........... < . . . . . .50
?d uslaikienė............. .......... 50
Nargelis ........... .. . . . .25
.Janulis............. '. . . . . . .25
Janulienė.................. . . . .25

Specialistas moterlikų, 
vyriškų Ir valkų ligų

Ofisas ir Grvtklmaa i
3600 S. Halsted St, kam p M at
Ofisas ntdaras iki lt vai. ryto, 1—1 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 4>74

£ 
f 
♦ 
♦

g Dr. N.Stupnicki | 
j 8101 So. Morta* 8L, CMcar®. i 
į VALANDOS: nuo 9 Iki 11 ii- j 
g ryto, nuo 5 iki I vakare. |

KIŠENINIS

čia u

Columbia
Didžiausia ma 

ant pre-

ienas namas, zuirui,
Mass-mitingo nutarimus pra
šiu, nes aš busiu ant minėto

Vidurmiestyje atdara sankrova 

Subatos vakarais. kitn» ___

džių viršūnes. Mūrinių namų 
sienos laip-pal išvartytos. Vie

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas j

t. ,  .—.J i-r t , ■ n ■ ..——J b/c

Augliškai-Lietuviškas

1968-70 MILWAUKEE A VE? 
3918-50 WEST 12th STREET

Talpina savyje reika- f F *4*
t lingiausius, kasdie var- 0 
t tojanius, žodžius. La- t
> bai paranki knygute ne- i
[ šiotis ir kiekviename į 
f reikalejpasinaudoti.. 1
[ Kaina 50c paprastu a
> ir 75c geru skuriniu ap- *
! daru. ' t

Galima gauti “NAU- 
JIE N Ų ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St.,sųnanymąs.

P. Ku ožaičiui. _ .........
šlubuoja. Taisyt neapsiimaine. ? Chicago, Ill.

1

■ i
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STRAIPSNIO

]^|*ę|banflo primesti num

kimo punktuose. Rytinių 
draugų rankose tečiaus tas 
sumanymas pavirto priemo
ne pastatyt į "vieną liniją" į- 
žymesniuosius veikėjus, da
lyvaujančius įvairiose visuo
menės darbo šakose. Bet ši-

“Naujienų” nr. 68 J. K. M. 
kritikuoja tūlo Žiturtėlįo kores
pondenciją i|š E. Chicago, Ind.

Pažiūrėsime ant kiek teisingi 
J. Matjuko argumentai.

Pasak J. M., lietuvis, sėdintis 
miesto valdyboj, galįs padaryti 
daug gero savo tautiečiams, ludp

primesti man, buk aš nežinąs 
“ką reiškia žodis daktaras arba 
gydytojas.” Nebandysiu argu
mentuoti, nes tai butų bergž
džias darbas. Aš žinau, kad y- 
ra daktarai teologijos, filosofi
jos, teisių, chiropraktikos, os- 
teopatijos, naturopatijos, medi
cinos ir tt... Taigi bereikalo p.

irikos darbininkams, kuriais 
eidami jie galėtų sustiprint 
savo klesos ir susilpnint 
priešų klesos jiegas. Jei tam 
tikslui reikės ir atsisveikint 
su kaikuriais “garsiais” so
cialistų veikėjais, tai to ne.- 
išpuola bijoties.

Ne socializmas veikėjams, 
o veikėjai soeializmui — kol

Armėnas nusikvatojo 
“Neatminei, brolau!.. Sil 
kė!!!"

jie jam tarnauja. Svarbu 
tiktai, kad tie tarnavimo bu
dai butų apsvarstyti visapu
siškai, pirma nęgu prasidės 
partijos ^valynias” nuo riė- 
geistinų elementų.

O kad galėjus tatai padaryt, 
jie organizuoja demokrati
nius visuomenės sluogsnius 
ir aiškina minioms, kokių 
reformų Rusijai reikia.

Katroje-gi pusėje turi but
Amerikos lietuvių darbinin
kų simpatijos: Lvovu ir ML {toks konferencijos tikslas 
liukovų pusėje, kurie malo- rado mažai pritarimo musų 
nėtų suvalgyt ne jų ranko- spaudoje. Todėl jisai paliko

šauičus: — Taip 
notas metų kaip 
eilėse.

Kun. Makauskas: — O kokio 
tamstos mokslo?

Šančius: — Aš lankiau tiktai 
gimnaziją. -

Kriaučius': — Ištikro gi čia 
nesvarbu, kas kokio mokslo esa
me; Visa, ką mes norėtume su- 
^noti, tai ar kunigas sutiktum' taL visokių leidimų išgavimu
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naudą nesusižertų į savo ki- 
šenius darbo žmonių priešai.

pasidarysiąs daug lengvesnis, 
be (o, lietuviai ir kitokių privi-

Kun. Makauskas: — O kur jus 
manytu te tuos debatus su rung-

šiaučiaus ir Kriaučiaus su 
kunigu Maliausku. *

Tai, buvo 15 dieną, 1917 melų, 
šv. Antano klebonijoj, Cicero, 
Illinois. *

Mudu, vienas Kriaučius, ant
ras Šančius, susitarusiu einava j 
kleboniją kviesti kunigą Makau
ską į debatus su socialistais.

Atėjova prie klebonijos durų, 
paspaudėva skambutį ir laukia-

klausyti.
mes jų turime daug ir galėsime
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Kriaučius: — Su liesa susitik
ti nenori, bet netiesą pasakoti

tiktų stoti į debatus ir, kaipo da
lykų žinovui, sukritikuoti juos,

Jie skelbia, kad socialistai 
mažai teprisidėję arba ir ne-

kurį jų 
rankas ir 

Pamatysite,

Su tuo tamsu- 
Mockum! Su velnių 
Eik jau tu, tamsybių 

Aš su juo neisiu. Jis 
Jis nėra kunigas!...

\n-Norime maty ties su kunigu 
Maliausku. Ar jis namie?

—Namie. Tuojau išeis. Mel
džiu palaukti.

mis ištrauktus iš ugnies kaš
tonus — ar socialistų pusėje, 
kurių pastangomis tapo nu-

ponuti !...
tamsus...
Jis yra velnių kupčius! Jis bai
sus bedievis!.. No, no, no! Nie
ko iš to nebus!

.(Bus daugiau).

kas, pastačiusis savo kandidatū
rą ant republikonų tikieto, buk 
“Kovos“ redakcija jam pataru
si tai daryti: jis visai nė nesi
kreipė tuo klausimu prie mu-

stoti į debatus su socialistais, ar 
ne?

Šančius. — Taigi. Mudu tik 
del to ir atėjova. Jei kunigas su
tinki, lai mes pasirūpinsime vi-

Terms of Subscription:
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12 cents. By mail one year, $6.00; 
.six months, $3.50.

Outside Chicago, by mail, one
year ................................  $A.OO
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Canada, one year .................$6.00

European countries, 1 year .. $7.00

jos ir melodologijos mokslus. 
O pas jus lokių visai nėra. To
dėl su bedieviais, tamsunais ro- 
kuoties neisiu. Aš patsai save 
nusižeminčiau.

“Kovos” 
atsakymą:

nenori biednų nemokytų žmo
nių pamokinti...

Kriaučius: -— Taigi mat, ku
nige, kai bažnyčioj lai visa ką 
gali pasakoti... gali, dėlto, kad 
ten visiems kiliems burnos už
darytos, niekas negali atsiliep
ti...

Kun.

ses debatuot su manim?
Kriaučius: — Bažnyčioj de

batuot nevalia... Mes pasirū
pinsime tinkamesne vieta, ge
riausia didelėj svetainėj, kur ga- 

pasi-

Tu...
I'u nieko 

nesupranti apie mokslą!
Šančius: — Kad jau negali, tai 

negali.. Tiek to. Ilgai prašinė
ti nėra reikalo. Atėjova tik su-

— Laba diena... Ko tamstoslykas, kad socialistai turi ne 
tiktai teisės, o ir pareigos

nepatenkintas (žiur. “N.” nr. 
67), kam aš |>asigailčjau viso- 
kiems chiropraktikams,-homeo
patams ir naturopatams “dak
taro“ titulą.

P-s Juozas Juškevičius bando

Mes žinome, kad dviem po
nams negalima tarnauti. Te- 
čiau, J. M. bandė tai darvti. Ir 
dar kaip! Jis pasigyrė vietos ir 
apielinkės socialistams, kad pats 
centras pavelijęs jam “runyti” 
ant republikonų tikieto. Kai 
kurie draugai tyčia kreipėsi į
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Liucijos jiega. f

tiesos kelią. Juk mes to tik ir 
norime.

Kun. Maliauskas: - Aš esu 
augšto mokslo vvras. Aš esu

Mudu reikalu, — sako 
Šančius: — Į 
kydamas čia

su prašymu pranešti miesto val
džiai apie rengiamus balius, va
karus, prakalbas ir tt., tai jis
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gį, mėgina ją taip "išaiš
kint", kad ji išrūdytų, kaipo 

pilną savo naudos saiką.
i Tatai yra neužginčinamas 

• faktas. New Yorko kapita
listinio laikraščio "World" 
korespondentas, pranešda
mas žinių iš Petrogrado, sa
ko, kad "faktiškai revoliuci
ją įvykino vadinamieji ‘rau- 

,donieji’, ypatingai fabrikų 
darbininkai. Jie d a 1 y v a v o 
šaudymesi su policija. Jie 
statė pavojun savo gyvastis; 
daugelis jų žuvo kovoje. 
^Raudonieji’ suorganizavo 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybą ir jau ši Tary
ba susižinojo su Valstybės 
Durna. Iki to laiko V. Du
rna visai nebuvo prisidėjus 
aktyviu dalyvavimu prie re
voliucijos."

Tai yra pakankamai aiš
ku. Rusijos revoliucija yra 
“raudonųjų", t. y. socialistų 
darbo vaisius. Bet ieigu ii 

alistų vedamieji darbininkai 
ir kareiviai reikalauja, kad 
naujoji valdžia įvykintų ra
dikales (nuodugnias) atmai
nas valstybėje, nelaukiant 
karės pabaigos. Jeigu val
džia tam priešinsis, tai soci
alistai stengsis prašalinti ją.

Kairiųjų 
organizacijų 

konferencija.

ganizacijų konferencija.
Laikas tai konferencijai 

paskirta netikėtai urnai. Jos 
organizatoriai sako, kad tai 
esą dėlto, jogei Rusijos re
voliucija iškėlusi naujų ne
atidedamų klausimų.

Bloga tečiaus, kad prie 
konferencijos iki šiol mažai 
rengtasi. Jau tik trejetas 
dienų beliko iki jos, o dar ne
žinia, nė koks bus jos pro
gramas. Sunku todėl ir ti- 
kėties, kad ji butų labai pa
sekminga.

Pirmutinį sumanymą šau
kti tokią konferenciją pada
vė "Naujienos". Jam prita
rė rytinių valstijų draugai, 
bet pritardami, jie žymiai 
perkeitė jį. Dabar šaukia
ma į konferenciją jau ne tik 
L.S.S., L.D.L.D., M.P.S. ir 
Spaudos Sandoros atstovai, 
bet ir progresyvės rubsiuvių 
unijos (A. C. W. of A.) ir 
L.S.D.P. atstovybės įgalioti
niai. ' f

Kada dalyvaujančių orga
nizacijų skaičius tapo šitaip 
praplatinta, tai kodėl neduo
ta progos ir L. Š. F.-ui pa
siųst savo delegatus?

Ir koks bus tos konferen
cijos pobūdis? Didžiuma or
ganizacijų, kurios bus joje 
atstovaujama, yra politiškos 
organizacijos; bet ne visos 
jos yra tokios. O šitoks kon
ferencijos sąstatas neduos 
jai nė but neutrale politikos 
klausimuose, nė laisvai iš- 
gvildent juos.

Kada mes padavėme su
manymą šaukt kairiųjų or
ganizacijų konferenciją, tai 
statėme jai už tikslą sujungt 
ir geriau sutvarkyt tų orga
nizacijų jiegas bedruose 
joms visoms visuomenės vei-

Į neišnagrinėtas ir neapsvars
tytas.

Gaila. Bet kadangi kon- 
.ferencija visviena įvyks, tai' 
mes linkime, kad ji duotų 
kuogeriausių vaisių, kokie 
'tik yra galimi prie susidėju
sių aplinkybių. Gal ji bent 
patieks programo projektą 
sekamai, nuodugniau pri
rengtai, konferencijai.

Nepaprastame Socialistų 
Partijos suvažiavime, kuris 
įvyks 7 d. balandžio St. Loui- 
s’e, neapsieis be didelių gin
čų.

Socialistų tarpe, kaip jau 
visi žino, nuomonės daugely
je dalykų labai skiriasi. Jie z
pripažįsta tuos pačius pama
tinius principus, bet išvedi
muose iš tų principų jie da
žnai nesusitaiko tarp savęs.

Ir tai yra labai paprastas 
dalykas. Socialistai neturi 
"neklaidingų popiežių", ku
rie jiems visiems padiktuo
tų, kaip reikia manyti apie 
tą arba kitą klausimą. Jie 
mano taip, kaip jiems pro
gas ir sąžinė pasako. Bet 
kadangi socialistų eilėse yra 
daugybė žmonių nevienodo 
visuomeninio padėjimo, ne
vienodo proto išsilavinimo, 
nevienodo budo ir palinki
mų, tai neišvengiama, kad ir 
jų nuomonėse apsireikštų 
skirtumai.

Svarbiausis klausimas, ku
rį gvildens St. Louis’o kon
vencija, bus socialistų takti
ka karės laiku. Jisai pasi
darė šiandie be galo opus, a- 
čiu tiems atsitikimams, ku
rie turėjo vietą Europos so
cialistų judėjime. Tą klau
simą dar paaštrino kaikurie 
vieši žingsniai ir dalies Ame 
rikos socialistų. -

Savaitė suviršum laiko at
gal keletas socialistų — tarp 
jų, J. P. Stokes, W. E. Wal
ling, Ch. E. Russell ir k. — 
paskelbė spaudoje praneši
mą, kuriame jie teisina Wil- 
sono karės politiką ir priža
da šios šalies valdžiai para
mą kovoje prieš Prūsijos 
"junkierius." Šiomis dieno
mis ta pati socialistų grupė 
išleido antrą pranešimą, a- 
gituodama už "demokratiš
ką" apsiginklavimą. Tą sa
vo agitaciją ji mėgina pare
mti net drg. M. Hillquitt’o 
autoritetu (prieš ką pasta
rasis jau užprotestavo).

Suprantama ,kad, šitokie 
tų supatriotėjusiųjų sociali
stų žingsniai labai erzina so
cialistų minias ir iššaukia 
aštriausios kritikos. Kada 
valdžia traukia šalį į karę, 
viešai pritarti jai ir ginti 
ginklavimosi apaštalų idė
jas, dengiant jas socializmo 
ir demokratizmo skraiste, 
reiškia eiti j talką imperiali
stams ir militaristams. Su 
tokias žmonėms konvencijos 
delegatai pakalbės griežtais 
žodžiais.

Ne vien griežtumo tečiaus 
reikės konvencijos diskusi
joms ir nutarimams. Ji tu
rės but ir kuorimčiausia. Jos 
pareiga bus nurodyt tokius 
kelius susipratusiems Ame

Protiškai ir morališkai 
puolanti kunigija pagimdė 
klerikalizmą.
• Pasidariusi nereikalinga 
visuomenei, kaipo mokytoja 
ir auklėtoja, patapusi tor- 
mazu (trukdytoju) ant pro
greso kelio ir parazitu ant 
žmonijos kūno, kunigija su
manė palaikyt savo galią pa- 
gelba politikieriškų triksų.

Ji įsikūrė partiją, vadina
mą klerikalų partija.

Ji ėmė leist laikraščius ir 
knygas.

Ji pavertė sakyklas ir kon- 
tfesionalus klerikalės agita
cijos įrankiais.

Ji ėmė steigt iš tamsių e- 
dementų "darbininkiškas or
ganizacijas", kad supjudžius 
ivieną darbo žmonių klesos 
idąlį su kita.

Ji susivienijo kiekvienoje 
šalyje su. aršiausiais atžaga
reiviais ir žmonių skriaudi- c

kais kovai prieš pirmynei-

Klerikalizmas visur neša į 
minias ištvirkimą, visur 
skleidžia tamsybę, visur sti
prina priespaudos ir išnau
dojimo jungą.

Ir visas svietas tatai žino, 
i žino tatai ir patįs klerika
lai. Bet kaip nustemba žmo
gus, išgirdęs, ką 
apie save!

Paimkite . bent 
spaudos organą į 
paskaitykite.
kad klerikalizmas tenai pie
šiama, kaipo gražiausis, pra
kilniausia ir tobuliausis da
lykas. "

Jisai mokinąs doros. Tik 
jisai vienas tvirtai stojąs už 
dorą, kurią nori, sugriauti 
socialistai ir bedieviai.

Jisai kovojąs už mokslą. 
Jisai reikalaująs teisių liau
džiai. Jisai ginąs darbinin
kų reikalus.

, Klerikalizmas esąs doras, 
^šviesus, pažangus, demokra
tiškas ir net — revoliucijai 
prielankus judėjimas!

! O kaipgi! Dabar, kada 
pirmutinė revoliucijos ban
ga Rusijoje nušlavė nuo sos
to Mikę Paskutinįjį, klerika
lų spauda užreiškė, kad ji 
senai to geidusi ir kad ji ka
rštai sveikinanti naująją 
valdžią ir laisvę.

žodžiu, klerikalizmas yra 
visai ne klerikalizmas. Tik 
be reikalo pikti, nesąžiningi 
žmonės davę jam tokį šlykš
tų vardą. Tikras, tinkamas 
jo prakilniam prigimimui 
ivardas, esąs "krikščioniško
ji demokratija".

Nežinau, kaip kam, — bet 
kada aš skaitau tuos kleri
kalų pasipasakojimus apie 
.savo partiją, tai man darosi 
linksma.

Nes jie man primena vie
ną juokingą atsitikimą.

Pažinojau kartą vieną ar
mėną. Jisai buvo didelis 
šposininkas ir užminė man 
mįslę. Sako: "žalias, kabo 
svečių kambaryje ir čiulbia. 
Atmink, brolau!”

Neilgai galvojęs, sakau

Į Nustebau ir kone supy
kau. “Silkė?"—sakau jam. 
"Bet tamsta sakei, kad ji ka- 

'bo svečių kambaryje?!"
, — Tai niekis, brolau. Pa
rkabink, tai ir kabos!

— Bet kaip gali but silkė 
žalia? Aš dar kaip gyvas 
tokių silkių nesmi matęs!

— Tai niekis, brolau. Aš 
iir tokių nemačiau... Nuda
žyk ją žaliu dažu, tai ir bus

— Na, bet juk negalimas 
daiktas, kad silkė čiulbėtų!- 
—užprotestavau prieš arme-

Mano pažįstamas tik dar 
garsiau ėmė kvatot. Sako. 
"Matau, brolau, kad tu nie
ko neišmanai. Apie čiulbė
jimą aš pridėjau tyčia, kad 
tu neatmintum mano mįs-

Tada ir mane paėmė juo
kas. Ir dabar kiekvieną ka
rtą aš imu juokties, kada at
simenu to armėno mįslę.

Bet pasakykite, gerbia
mieji, ar ji nėra, kaip du la
šu vandens panaši į Kemė
šio, Makausko ir Ko. pasa
ką apie klerikalizmą?

Ir jie turi omenėje papra
stą silkę, o piešia ją taip, ta
rytum ji butų tikralcanarka.

Tik jie yra nuobodesni 
žmonės už aną mano pažį
stamą. Lietuviškieji "armė
nai" teikia savo silkei kana- 
rkos spalvą ir balsą ne tam, 
kad pajuokinus svietą,, o 
tam, kad jisai intikėtų, jogei 
tai ištiesų yra čiulbantis 
paukštis.

Bet aš vistiek juokiuosiu, 
kadangi jie man primena to 
šposininko mįslę.

Skaitytojų 
Balsai.

Pasikalbėjimas 
klebonijoj.

dalykų pripasakojai apie socia- 
i liziną. Klaidinai žmones... Ta
tai mes norėtume, kad* tamsta 
butu m toks geras ir stotum vier 
šai į debatus su socialistais. Mes 
pasirūpinsime svetaine ir visą 
surengsime.

Kun. Makauskas: — Ar tai 
tasmtos socialistai?

Jokių kliūčių nėra statoma. 
Manding, miesto valdžia prisi
laiko tam tikrų įstatymų: kas 
galima — ji pavelija, o kas ne 
— nepavelija. Tuo atžvilgiu vi
sai nesvarbu, kas sėdės miesto 

žmonių sueiti pasi- valdyboj. Svarumo centras yra 
Kas del debatantų, tai Kimų, prie kokios partijos pri- 

■>1 klauso valdininkas. Žydas re- 
_' publikomis nei kiek blogesnis už 

MesP’etuv! respublikoną. Pasaky
mas — nors šungaudis bile lie
tuvis yra didžiausi nesąmone.
Taip gali kalbėti tik čysčiausio > 
vandens patriotas. Tuščia to. 
Perdaug naivus argumentavi
mas — jo kritikai neužsimoka

manome, kad neblogas butų 
jums oponentas Mockus, tik ne 
socializmo klausimais... Well, 
mes jau pasirūpinsime iš savo 
pusės.

Kun. Makauskas: — Tai ne, 
aš su jumis debatuot neisiu.

Kriaučius: -- Tai kodėl ne?
Kun. Makauskas: — Mat, pas 

jus nėra gerai mokytų žmonių... 
Visi tamsus, bedieviai, nei socia
lizmo nežino.

Kriaučius: Na, matot, ku-

Kun. Maliauskas: — Tu... 
tamsus ponaiti, tu matyt, nieko 
nemokintas, kad toks tamsus — 
oj, kaip tamsus ponaitis!

Šančius: -— Tai, kunige, ištik- 
rųjų ir neisite į debatus?

Kun. Maliauskas: — No, ne, 
ponuli! Niekuomet ne. Man 
neapsimoka kalbėties su bedie
viais... Jei jums rodos kas nors 
neaišku mano konferencijose, 
kur aš kalbu apie socializmą, tai 
ateikite ypatiškai pas mane į 
kleboniją. Aš jums visa ką pa- 
aįškinsiu, pamokinsiu. Aš jau 
senai sukritikavau socializmą, 
dabar debatuot man nėra ko.

Kriaučius. — Jei kunigas bi
jai stoti į debatus su socialistais 
socializmo . klausimais, tai gal 
stotum debatuot su Mockum a- 
pie tikėjimą? .j

Kun. Maliauskas: — Su kuo?! 
Su Mockum?., 
nu?!

lodomu butų žinoti, kokius 
leidimus butų galima lengviau 
gauti socialistams iš republiko
nų valdžios, nors ir lietuviškos?

nok socialistams jis griežtai at
sisakydavo patarnauti ir tik 
retkarčiais pasisekdavo jį var
gais negalais priprašyti. O juk 
jisai skaitėsi socialistu. Tai dar 
ne* viskas. Kartą LS*S. 201 kuo
pa patraukė į teismą tūlą fana
tiką už apšmeižimą vienos ar
tistės. Kaip matote, bylą užve
dė kuopa, bet J. K. M. teįsme 
visai neminėjo tą faktą. Išėjo 
twip'lyg jis pats skundžia. Ma
tyti, jis nenorėjo prieš sudžias 
ir kitus pisorėlius pasirodyti so
cialistu. Visa tai kuoaiškiatisia, 
jog J. K. M. nėra jokis socialis
tas. o tik paprastas smulkiosios 
buržuazijos atstovas, kuris link-

Taigi matote, kaip J. K. M. 
pasakoja netiesą. Reikia turėti 
geras akis, kurios nebijotų du
rnų, kad taip elgties.

J. M. priguli prie socialistų 
partijos jau 11 melų, o vienok 
nesidrovi varinėti tokią politi
ką. Tai butų dar pusė bėdos, 
bet jis nei viena akia nemirkte- 
tėjęs pataria ir visiems lietu
viams skverbi ics j valdiškas vie
tas palindus po republikonų 
skverno.

Jeigu J. M. išdrįso taip pasi
elgti ir dar raginti kitus, kad pa
našiai elgtųsi, tai ir aš drįstu 
parodyti visuomenei tikrąjį vei
dą to “socialisto.”

Meištą Tamošėlis.
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nežinojimą, ką reiškia “dakta
ras.” Bet a> niekuomet nega
liu sutikti, kad visokie osteopa- 
tai, chiropraktikai, naturopatai 
ir tam panašus “daktarai“ butų 
lygus medicinos daktarams. 
Niekuomet. Kaip šviesa ski
riasi nuo tamsos, taip ir medi
cinos daktarai skiriasi nuo vi
sokių teologijos, ehiropraktikos 
naturopatijos, osteopalijos ir 
jiems panašios “(laktacijos.“

Be to, jeigu šiandie daugu
mas darbininkų negali atskirti 
visokių daktarui, tai musų prie
derme yra parodyti ko tie dak
tarai yra verti. P-s. Jušk. turi 
žinoti, jog musų liaudis daktaru 
vadina tiktai medicinos dakta- 
rą-gydytoją ir dar visai neturi 
nuovokos apie tuos chiroprakti- 
kus, naturopatus ir tam pana
šius daktarus. Ar ne? l ai nau
ji “triksai.“

Kada musų liaudis pažins 
juos, tada jinai kitokią giesmę 
užgiedos. Aš gi bandysiu supa- 
židinti musų visuomenę su vi
sokios rųšies “daktarais." Be 
to, aš stengsiuos paduoti nuo
monę, kurią išreiškė “American 
Medical Association", apie viso
kius bumbugierius “daktarus.“

Kirk laiko ima tapti cbiro- 
praktiku, osleophtu ir jiems pa
našiu “daktaru", aš bandysiu 
kalbėti sykiu su apkalbamuoju 
“daktaru.“ Trumpai gi sakant, 
yra daug “tokių daktarų“, kurie 
tapo daktarais į tris mėnesius, 
o ne daugiau, kaip tris metus 
t>e jokio pradinio prisirengimo. 
Turiu daug tų savos rųšies “ko
legijų" katalogų ir padarysiu iš
traukas iš jų. Jau išmušė va
landa, kuomet lietuvių visuo- 
menė turi būti persergiuma nuo 
tokių nugarkauliniu daktarų.

Tečiaus aš tikiu, kad Dr. J. J. 
Bielskis v ra “gramateas" ir iš
galės atsakyti į mano laišką be 
.Juozo Juškevičiaus pagelbos.

Aš norėčiau žinoti, kaip Iii' be 
vaistiniai gydytojai gydo tokias 
ligas, kaip raupai, gonoriją, 
kraujo užnuodijimą, cholerą ir 
daug kitų bakterijomis užkre
čiamųjų ligų.

Alau prisimena vienas seno 
amerikono pasakojimas. Jam 
užaugo skaudulys kakle ir apė
mė visą gerklę, žmogus nusto
jo kalbos. Jis eina pas osteopa- 
tą, o tas vieton gydyti ar išplau
ti skaudulį pradėjo nykščiais 
pašones braukyti ir spaudyti. 
IJgonis matė, kad spaudimas 
šonų ir nugarkaulio negelbės 
gerklės skauduliui ir kreipėsi 

□>rie medicinos daktaro. Pas
tarasis išpiovė skaudulį ir ligo
nis ir po šiai dienai sveikas ir 
vartoja kalbą. Osteopatai butų 
graban nuvarę nelamingąjį. 
štai kur p. Juškevičiaus “neblo- 
gesni gydytojai“ stovi. Laikui 
bėgant valdžia pradės drausti 
panašiems “gydytojams“ prak
tikuoti. Nors jau ir dabar yra

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 pervirsiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, 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.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago 
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

kalbama nekuriose valstijose 
pie suvaržvma “tu daktaru

Medicinos Studentas
J. T. Vitkus, B. S.

medicinos daktarų priešai, norė
dami juos pažeminti. Allopatų 
gydymo metodą yra mirusi. Jie 

šiandieniniai PIRKĖJU DOMAI
kti tiesioginiu būdu ir tik toje 

rijos.
Taigi jokio panašumo nėra 

tarp allopatų, kurie nežinojo, 
kas yra bakterija ir šiandieninių 
mediku, kurie naikina kenks- k 7
mingas bakterijas.

mc’dikai-daklarai,

DR. J. ŠLIUPAS VAŽIUOJA 
Į EUROPĄ.

nu-
meryj skelbiama
keliaująs į Europą. Matykite, 
koks revoliucionierius! Kaip tik 

cionivriai paėmė viršų ir nuvertė 
caro valdžia, lai ir šliupas su- 

111O.

išrokavimais.

nors laimėjus iš su 
išbadėjusių žmonių.

darbo žmonių - reikalai.
A. K—t.

Laiškai iš Lietuvos
Chicagiečiams.

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

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140^ So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituoto ja

Marė Jurgelionienė

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

BONKINIO ALAUS

—nariai šios Associacijos, apimant aludarius pardavojančius bonkose alų Chicagos 
mieste, rankios užstatą už bonkas ir skrynias, sekančiai:

25c už kiekvieną skrynią ir

Chicagos Aludarių Associacija

Delei baisaus kasmetinių pragaišinimų bonkų ir skrynių ir del nepaprasto paki
limo kainų ant įvairios rųšies bonkų,—

Pradedant Balandžio 1,1917

25c už kiekvieną bonkų tuziną.
Šis užstatas turi but surinktas priedu prie dabartinės kainos produktų ir saugiau

siu yra užstatu apdraudimui saugaus sugrąžinimo jus nuosavybės. Užstatas bus 
grąžinama tiktai priimant, gerame stovyje skrynias, pripildytas bonkomis, įstaigos, 
arba išvežiotojo.atsakomo Aludarių Kompanijos.

A

Sugrąžinant užstatą, turi but atrokuotauž:

Kiekvieną prapuolusią, sudaužtą arba pagadintą banką, 2c
Kiekvieną sudaužytą arba smarkiai pagadintą skrynią, 25c
Už kiekvieną skrynią be bonkų turi but grąžinami 25c; tuščios bonkos be skrynios 

neturi but išvaduojamos. :
*

Su ir po viršminėtos dienos skrynios bus ypatingai pažymėtos arba indegintos žy- 
mėS) kad pirkėjas galėtų užsitikrinti teisin gu sugrąžinimu. Skrynios nusiųstos prieš 
Balandžio 1-mą dieną, 1917, kurios nėra ypatingai pažymėtos arba išdegintos, ir yra 
nuosavybė atsakomos Aludarių Kompanijos, turi but sugrąžintos taipgi kaip iki šiam 
laikui, bet nėra pažymėtos sugrąžinti.

Anchircwich Silvester 1511 S Hcr-

Baltuschnik Joseph 2342 Leavitt St. 
Bartkevičius Mikolas 3119 S Morgan 
Bencdikovitz Wladyslaw 135 — Ro

seland
Bernotas Jan 3327 S Morgan sir 
Bocziunas b 172 State street 
Burba Anna ?
Butalos Julian 1208 Chicago Ave 
Casli.s Geovicus 2425 West 45 Place 
(’arabo Williams 1210 Hasting Str 
Dereszkewicz Alex 724 Eda Str 
Elzbcrgas Vladas 5259 S Halsted st 
Gcczias Johann Jushm av. S Chicago 
Girzot Feliks 4535 S Marshfield ave 
Gordon F 1416 S. Trumbull ave 
Gotautas Antonas 318 West 53 Str 
Grablauskis Juozapas 4437 S Wood s 
Jalczewska Paulina 195 Casalport av 
Jazdowski Stanislaw 842 West 33 St 
Jcruseviez Kazimieras 714 West 19 pl 
Jokūbaitis Anna 830 W 33 Place 
Judzentatis Maria 7618 S. Fifth ave 
Jurbikas Jonas 933 West 33 street 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Wabash Avenue.
Kaslauskis Joseph 3257 Emerald av 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Kenusaitis K 843 — 32 Place 
Koszulanis Stanislav 1112 Marsh-

Kosulis eorge 3246 S Halsted st 
Kraginski K 450 S Wood Street 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce ave 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 Pl 
Lawedanski Witold 4624 Winchester 
Lukasevich Adolf 2842 West 23 pl 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue

MarcJnkievicz Joseph 1625 West 18 s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Matzus Ignac 2358 S Saclew Ave 
Mazunas Ludvikas 8821 Justin ave 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria st 
Milickis Anton 3252 — 54 S Halsted 
Micevicz Vincent 1122 S Halsted 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted 
Noreiko Adalbert 520 Bunker str 
Palusky Tony 3252 S Halsted st 
Panuedintas Alexander 
Petrowsji Jalhis

ander 3344 Auburn 
Melrose Park, HL 
s 1370 S. Halsted. s

Pioraitis Monika 3252 So Halsted si 
Puiris Kasper 2013 Canalport Ave
Haczovski sieve 1020 — 22 South

ui.

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

mitage ave
Slasiulis Wilhelm 4346 Honorc str 
Smith Peter 102 W Ohio Str 
Spakowsky Kazimierz Pullman 
Sarwinski Marlin 85 — 13 Str.

North Chicago.
Satatis A 4600 S Paulina
Sckavicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 5 Ave 
Strolok C 731 West 16 str
Szievas Jonas 4554 So Rockwell st 
Talmund C-o B Tarszelski 4450 So. 

Wood sir

Tamijevski Bonifac 3144 Auburn av« 
Unguraitis Anna 6700 S Rockwell st Į 
Urbonas Juozapas 102 Mill street | 
Vaitckaitis 5001 Marshfield avenue 1 
Zcnberis Jonas 1502 So Paulina str 
Zipryte Stanislava 670 W 18 Street Į

Zibarbos P 4570 Hermitage Ave
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage st
Zuisis Petras 3.349 Auburn Ave
Žukas Franz 212 West 47 Str

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

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

“NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

MM

GARY IND.
Kiekviena diena “Naujienas” 

galima gauti pas David Bėssin, 
1214 Broadhvay (Jewelry store). 
Jis sutinka patarnauti norin-
tiems “Naujienas

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

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

SIOUX CITY, IA.

Moralybes I šs ivy stirnas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

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

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., -:- Chicago, III.

VYRAI £ įAteikit 
pas 

mane

Per 30

mtai iš
gydytų

yra ma
no re-

Beturčiai taipgi ateina pas mane ii M 
visų kraštų, dclto kad jie patyrė, jog X 
aš esmi expertas aitecialistas Jie ■ 
realizuoja, kad jeigu galinta išgydyti. X 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir £iu- B 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- ▼ 
mas nyksta, kuomet jus turite jų savo A 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas y 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, T 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir w 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpiau- T 
s į laiką, ir už mažiausią mokesti del ■ 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. 4*

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir ■ 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 4* 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią ■ 
mokeslj del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo. W
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS Ž

DYKAI V
PROF. DR. COATES į 
430 So. State St., 2-ra« augštas, X

Prieš Siegel Cooper and Co. v

Ar esate Silpnas
Neįduotas 
Užkriestas

JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.”

Gydau

VYRUS
606-914 Nuo 

Kraujo 
Ligų

DR. M. HERZMAN 
1$ RUSIJOS

Gerni lietuviams iinomaa Ift m«- 
tų kaipo patyręs gydytojas, ehirur- 
KBM ir akuieris.

Gydo aitrias ir ehroniikM ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Rny ir kitokius slsktros 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 181* 
fit., netoH Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—11 pistų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 1110 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Nuo 
Kraujo 
Ligų

Vartoja teisingą 1-mos, 2-ros ir 3-čios sta
dijos ; be skausmo; tikros pasekmės.
PR1VATIŠKOS LIGOS Šlapinimosi kanalo ir

1 jvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUS1LPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

1iri.. . ................... . nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate nėr* 
vuotas ? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimasi—- 

*■"" ’ ar jus tas, trukdo laike miego, ar
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
Šlapinimosi negales gydau savo systematii- 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

’ žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma Im? peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišfnimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 
......  degimo arba sutrukusių gyslų 
gydau tuojaus. 
RAM ATI ZM AS visose jo formose kaip sutini

mo arba sustingimo sąnarių, 
mano gydymu.išgydoma visai

EGZAMINACIJA DYKAI.
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; nedėldie- 

uiais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

422 So. State St.
Priešais Siegel Cooper and Co.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kent ančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kinnC* 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių. <

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

Nurodymo ženklai yra išna- 
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nuslojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, lakioji-, 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
mas ausyse, jautimas sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murrnlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
k i mas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

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

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
740 W. Madiaon gatve, kampas 
Halsted St r., 2-ras augštas 

Chicago, Ill.



■DMMMMMMHa

. L. N. Tolstoi.

Pasikalbėjinia
kareiviu.

Sll

daugiausia. Pasidaro ilgu, tuoj 
ir pradedi. Visa bėda — nuo
bodu. Kartais taip nuobodu pa
sidaro, nuobodu,*- ištarė jis.

Kada nuobodumas kauki-

191() m.

linksma.

malonus, laip gera, kad ir mir
ti nesinori. Tikrai nesinori mir-

siutimų. Bet lai ui' mano

nesi-

linai, ramiai. I’risiartmau 
rambus kaimietis, su suvel-

nis? -- klausiu.
mes ne-

ykštis, bei mes
Vieno ruso nie-

ir

mes,
>se šeimyna 
mes, visuomenė

nt' linksmas,

Tiesiniai

vieni

serio-

ir linksmu jausmu, rydamas

in in ties, gyvenant tarp tokių 
žmonių, kaip gi nelaukti viso, 
kas prakilniuasia, iš tokių žino-
niu.c

mes.
Tai iš kur-

i trupiniai i
tams ?

mečiau;

Žinomas dalvkas, bet nno-

Pamesk ir nuobodumo ne-

nerei-

() labiausia jau- 
latole, senis ru

ko, o mums

Ir suims 
damas tave.

nuobodu.

Bankinis Paprotys 
YRA GEBĄS PAPROTYS IB, 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi
nigų į bankų, jus prarandate bra
ngių pagelbų ir laikų. DARYKIT 
TAI DABAR!
NORTHWESTERN NATIONAL BANK 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. 

SI()LrX CITY, IA.
Po valdžios priežura. 

Generalis Bankin inkaviinas.
Pelnas mokama ant laiko ir 

taupomųjų sanskaitų.
Taupomasai skyrius atdaras 

Subatos vakarais.

na apie 6,000 metų.

Didžiausia

ssissippi. Ji sykiu su Missouri 
v ra 119 1 m vii u ilgio, v v C

Iš Suv. Valstijų 1916 m. be- 
gyj paskutinių 10 menesių į Eu- 

irorlaiviuC

prietaisų

1911 m.
U z

19H> m.
$1.317,399. Daugiausia ameri
koniškų orlaivių sunaudoja An

rių grudi] užderėjo 1,150,000,000 
bušeliu mažiau, negu 191.) m.,

Draugijos ir Organizmu Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

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

10.

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

Kaina 50c.
a

1840 S. Halsted St Chicago, Ill.

NAUJIENOS, Chicago, UI

iš Su v. Valstijų de-

1916 m. į Suv. Vah 
liavo 29(3,826 ateiviai.

ra i ir 1,380 moterų, kurie turi § 
nemažinus 100 melų amžiaus.

Gilini joj gyvena 156,000 at
eivių. Tarp jų 3,500 ameriko
nų, 52,000 rusų ir 78,000 ja-1

4 

^kąsnelis Pavasariniy siutų ir viršui, koty po $15| 
| Naujausios išžiuros sugnybtais užpakaliais ir augščiausios jaunuoliams stailės, di- X 
f delis pasirinkimas mėlynų serge siutų, įvairių audimų, taipgi keletas f
[ vilnonių suktų vilnų, kašmierų, ševitų, ir flanelių, mieros pritaiky-M> JS | 
9 tos vyrams visokio augimo, po...........

Pagal apskailliavimų Lenkijoj |
šiuo laiku esą galima pašaukti j’į VYRŲ IR VĄIKINŲ. PAVASARINIAI SIUTAI, VISI VILNONIAI, RANKOM 
kareivijon nuo 17 iki 45 metų 
amžiaus 1,045,000 vyrų.

TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJ.

Pranas Berženskas, Fcleksis 
Berženskis, Juozapas želė, visi

nių par.

Moskva,

ir

SIŪTI, PO $25.
Šie Siutai yra rankomis siūti, 
geriausio siuvimo, kašmierų, 
ševitų ir šilku maišytų, švie-

tra sunkios vogos puikios mė
lynos serges siutai, gvarantuo- 
tų tvirtų spalvų. Šie Siutai yra 
geriausios vertės, kuriuos gali
ma rasti Chicago) e, po ..........

• ir kitų giminių
Adresas: Russia,

)vsk, per. d. o kv.
Jonas Mažeika, ilgokai gyve

D.'\ paeinantis iš Kauno

Gaidžių kaimo, prašo atsišaukti 
chicagiečių. Gyvena Maskvoje, 
bugščia u nurodytu adresu.

E. Kencionaite, paeinanti iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto iš 
Mažeikiu miest. — prašo atsi-

Vyry Pavasarines 
Skrybėles

vo ir Pijaus Warkiu.

nas, del E. Kenčenaitės.
Elzbieta Jonužkaite,

Melničnaja

deikiene, Kauno gub., Šiaulių 
apskr., Kuršėnų parapijos, netu
rėdama ka valgyli šaukiuosiu 
prie savo sūnų Amerikoje: Sta-

Adresas: Russia 
vJ V < » 1 <y i t*i i <i m 4

Litovskij Komilet. Julianie Gi- 
deiko.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai

CHICAGO, Kovo 28, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale)

įlinkės moka brangiau:
Sviestas:—

Exira Creamery........ .........40%
39 %—40 
. 36—38%

Seconds
28—29 %

theĮsystem clothes
H M.LINDENTHAL 4 SOH* O

VYRŲ PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS 
“Oppenheimerio Specialiai” minkštų ir 
kietų skrybėlių didelės dėvėjimo koky
bės, visokių mierų ir stailių, taip ge
ros, kad daugiausia po A A
skrybėlės, musų kaina tik-C JF U V

VYRŲ NAKTINIAI MARŠKINIAI.
Vyrų minkštais rankogaliais naktiniai 
marškiniai, $1.50 ir $2 rųšies, gerai ži- 
somo Clermont darbo, austų dryžių, 
madras ir pongees, visos^4| ft E 
naujos 1917 metų petre-C | Z ft 
nos, mieros 14 iki 18, po...V

Cibuliai, 100 svarų 7.50—9.00 
4.00—>7.00 
.. 35—65 
3.00—5.00 
3.00—4.50 
4.00—5.00

Ridikėliai, tuz. rišulių 
Špinatai, statinė .... 
Tomėtės, pintinė .... 
Gricščiai, statinė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .......... 3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 2.50—3.50 
Apelsinai, dėžės .......... 2.50—3.50
Citrinai, dėže ............... 3.25—4.00.
Ananasai, gurbas.......... 3.00—5.00
žemuogės, kvorta .............. 20—.30 '

Cukrus, už 100 sv.:—
Pjaustytas, H. and E.............. 9.08
Standard cane, smulkus .... 7.90 1
Burokų ,smulkus .................. 7.70

Vasarių kviečių—

Patents , 
Straights

10.20
9.50

Prastosios rųšies
žiemkenčių kviečių

........ 8.50
5.75—6.00

.... 9.05
8.10—8.50
7.00—7.50

Motiejukų No 2. ..
Mot No. 3 maišytas 
Kultų motiejukų . 
Dobilų, sulig rųšies

14.00—15.00
13.00-44.00

8.50—10.50
13.50—15.00

Prerijų, sulig rųšies.. 9.00—14.50
Packing ........................... 7.50—8.50

šiaudai, ruginiai ........... 9.50—10.00
Kvietiniai /..................... 7.00—4.00
Avižiniai ....................... 7.00—8.00

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs

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

Kiekvienas asmuo no-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas :

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1319

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity pldg.

Tel. Central 4411

mane matyti po darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba

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

Chicago.

nedėlios

(apg.).

Oleo margarinas:
Stalui .......
Kepiniui ....

Kiaušiniai:—

Maišvl i

Purei nukai

Suris:
Twins ...
Daisies . . .

šveicariškas

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

Kalakutai (svarui

Antįs

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai7 (svarui)
Vištos .....................
Antįs .....................

Veršiena:—

GO—80 svarų 
90—100 svaru ”

Jautiena

Loins 
Bounds

No.1
.19

.15 

.14% 

.12Plales
Bulvės, bušelis ..

Saldžiosios, gurbas
Daržovės:—

Barščiai ,statine ..

22—24
16—18

. 33—34
; 29—30

30 %
24— 25
25— 26

30—32
... 25
... 23'/a

' 28
-24

21—23
13—16

26—27
22—23
18—22

-15—19

16%
16% 
17% 
18%

No.2
.17
.21

.11%

No.3
.1 1 V‘2
.13%

1.50—2.40

5.00—7.00

Morkos, statine ......
Kalafiorai, dėžė ...
Salierai, pintinė ...
Atfnrkat, dėže ..
Salotos, gav., gurbas .. 3.00

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

Gyvulių turgus

bcnla šiaip:

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

Kiek menkesni .
Mituliai ...............

8.60
8.00

... 17,000
----- 4,000 
. . . 35,000 
... 18,000

9.50—10.75
10.75—12.50

Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos*.. 7.00—9.50 
Buliai ........................... 7.00—10.00

Kiaulės:
Sunkios (250-400 sv.)
Vidui. 200-250 ..........
Lengvesnės
Paršai, geri

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

Gyvulių rinka kitur

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

. 12.00—14.00 
... 9.00—12.00 
.. 11.00—12.50 
.. 13.00—14.85

Kovo 27 į sekamas vyriausias A- 
merikos rinkas gyvulių, aplamai, bu
vo atgabenta sekamai:
1— Galvijų Kiaulių Avių

5,000 
6,000 
2,800 
2,700 
3,000 
1,900

East Si. Louis 
SI. Josenh . . .

Smith St. Paul 
Pittsburgh . .. , 
Buffalo ..........

4.00—5.00
1.25—1.50 I
2.00—4.00
2i75-^3 00 M

3.50

200

8,000 
16,500
9,000 
6/100 
8,000 
6,000 
2,500

3,000

10,000
8,900
3,000
2,000

250
300

1,200

Komai ..
Kviečiai ..

... 1.16—1.20
.. 1.83%—1.98

Miežiai

Motiejukų
Motiejukų

e.l.Ki—1.35 
.61—64%

K'N A S'. 4
iriausias 16.504-17.50
t>. fc .... 15.00—16.00

Gliudi-Liudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

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

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

niais viršeliais. Kairia 50c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.

Minties intekmė ant sveikatos ir kūno 
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill

Kctvergas, Kovo 29, 1917.
............!■■■! —

ženklas Bankos Saugumo*
Chicago Clearing House ;

Narystė. ,
Bankos, priklausančios prie Cta* 

cagos Clearing House yra po M* 
sargia priežiūra. Laikas nuo laiMt

revizoriai nuodugniai ištiria MVf 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Tie 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgage! ir kilos apsaugos Mik

ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
t ė gali but knygose parodyta. AbejMk 
tina tvarka arba atsargumas, o® 
nedaleidžianios. Jeigu banka n uita* 
ja savo Clearing House teisių, ta* 
yra ženklas, jos Abejotino stovi®.

Tiktai tvirČiausios ir saugiaiutaig 
bankos gali but Clearing Hous# bm 
ria i s.

The Chicago Clearing House jrtate 
žiūros užmanymas tapo įvestai 
pirm dešimt metų, ir nuo to tata< 
nei viena Clearing House basi* 

nesubankrutijo., Reikalui esaaA 
Clearing House bankos ateina 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prikista* 
so prie Chicagos Clearing House, g*

skaitąs į melus.
Ji taipgi yra po valstijos prieita* 

ra, yra reguliariškai tyrinėjama 
kas metų išduoda penkias pilnai 
skaitąs Bankinei Valdybai Illinata

Pinigai sudėti šiotje banko)® yrtt 
išmokami ant kiekvieno pareikšta* 
vimo.

Čia galima gauti pirmus Awks< 
Mortgages. Taipgi Aukso Morigw* 
ges Bondus po $100.00 ir $500.0#.

Šis bankas yra atsakančiausū Ll*< 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkti* 
kai. *

Kapitalas ir perviršis; $600,HCM

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

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

Atdaras: Panedėliais, Ketvergai! fel 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Vyriško Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkolai, vertė* bm 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti aatavi nuo $1.1 IM 
$35 siutai ir overlotai, nuo 37.W tat 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu panml* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir orev- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, iaJtaM 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1J1 tat 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir v<« 
karais.

S. GORDON 
1413 8. Halsted 8L Chicana.

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. KiekvtaMI 
gali juos turėti. $5 iki $2004NL 

Moters ar merginos, ar vedf ar 
pavienios, senos ar jaunos. 
Mes skoliname del Stocky«r4h| 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma | i 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 1 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskala 
ant pianų, sankrovos įrengiimL 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Maa 
nepaisome kų jus turite arba ka 
jus uždedate, mes norim darodjrl 
jums kad musų mokestis mafiaa- 
sia mieste. Tas yra delko jga 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų ai- 
manymu, patirti, kad mes patvh> 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras awgltaft
Telephone Drover 211$. .

.—      - -  —   «■— 
MOKYKIS SIUT MOTERIMI 

RUBUS.
Išmokiname piešimo, 

mo formų siūti naminiu! <tatat« 
tui arba aprėdai ui. DiplMMflt
kiekvienam, kuri Ifeimoktafe 
Valandos dienę arija vakaNjfe 
del jūsų parankumo. Ui m 
išmokiname jus alui viaaktal 
drabužiui.
DRESS MAKING COLEBGBBį 

2336 Wo Mądlson g. Weater* Mb 
1850 Wells gatvi,

SARA PATEK, MOKYTSIJU 
.................................................. .......... . <

S JOSEPH C. WOLON
L1XTUVU ADVOKATAI

2 Kuinas* >02-904 National Lito ■**■ 
j 29 80. La Sjxllo BL, Ohloava, I*>

J Tel. Control 0290-4191. Atdarai VMb 
\ ninko, kotvarro ir oubataa vakandi ta4

■ t Iki 8 vai. vakaro, po muMriai
O ISM M1LWAUKM AVM, CMaart, Bb
* TaL BiuateMt H.

WALTKR F. tOMMKRS 
ADVOKATAS 

KBCTOB BUnJMMB

Ohleara. DL



riame tasai pataria išnešti mie

Telefonai Canal >717

Akušerka

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

Jeigu jus turite koki silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po piety. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
PėlnyČios ir Sukatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

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

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

jančią hueernėse pardavinel i

senai.

li 8 N. La Salle St., Room

Dar geriau vaisinamas demo-

3

Karingosios turtingąja kiršy

DYKAI
ERN1S KARRCII cmcA«oi niMOit

I-

VAIKAI PLĖŠIKAI. minis torio Miliukovo cirkuliarą,

Kurių

mie

li aso vė tula W.

revoliucionieriams batų ir ke-

ciklio liekanos, sako, nugaben-

PATRIOTIŠKUMAS.
rriviu sumuša

, o dabar -

kurna,

agentų ir išmoka įvairiem ver-laujamų mokesčių. 700.000 do-

nebenorima.
jums.

Robert

W.
Klyne dar $100.000.

> *
A Įderina na i wardose:

ai, balų varomi elektros, o ne
o

susirinkimas, kuri

gyvenimosižiuri su

Unionvakarienėse ir
bužu vciose.

žmonės, kurie ėjusieji 1010 m.
DIRBTUVIŲ TUOSnori karės

lie žmonės tyli.
visu

rėksniusau
Iš Grane kompanijos dirbtu-

icne pirmiausu

dabar žada užsiimti mobilizavi
mu moterų karės reikalams, jei

tį adresu 00 E. Madison, 
tikisi sumobilizuoti šiame

GALIMA VAŽIUOTI 
RUSIJON UŽDYKĄ.

MILITARISTAI RĖKIA, O
DARBININKAI TYLI.

CHICAGOS MOTERS 
MOBILIZUOJAMOS. JUOZAS BANCEVICH

PRIVERSTINAS 
KAREIVIAVIMAS.

Vardai žmonių, kurių kandida
tūrą į aldermanus stato socia
listų partija.

eagos biznių nuo $3.000.000 iki 
$10.000.000 taksų.

A

maža i.
Ką, reikia abiem pusėm likė-

AntcricaaIchool 
of Long'.uiges

M ĮSTOJO KARUOMENĖN 
UŽVAKAR CHICAGOJ.

Lietuviai bučeriai ir 
groserninka.

vaginu. Neaisilieka leciaus ir 
Graliam vaišinime savojo kon-

kariuomenė 
ras ir išva-

DARBO ŽMONIŲ KANDIDA
TAI [ CHICAGO MIESTO 

TARYBĄ.

$18,000,000 NUOSTOLIŲ TURI 
CHICAGO NUO DŪMŲ 

KASMET.

lizinas, kuomet tik iš jų parei
kalaujama, nors ir teisingiau-

GERIAUSIUS METUS 
TURĖJO.

VEJA Iš
ATEIVIUS, KURIE NEIMA 

PILIETIŠKŲ POPIERŲ.

Užvakar diena sakoma su
mušus visu metu rekordą Chi- t C L
vagos kareivių ėmimo ofisuose. 
Mat užvakar nei 60 kartuvių js-

ji suma didesnė buvus 
$10.747.344, negu 1915 m 
didesnė 21 nuoš. sulygii 

I 915 metais. 18 - Harry F. Grcen/wood

Miesto klerkas — Lewis

“N.” Reporteris.

MOTERIŠKŲ DRAPANŲ SIU- 
STREIKAS DAR 
TĘSIASI.

darė važinėdami automobiliu.

>;iih

Laiškus adresiTokit

Ket vergą
TO

debatų

INDOMIOS RISTYNES | HA5TERfer mY5TEn

mano parodyti savo “patriotiš
kumą.” Bus kariuomenės pa-

Indomiausiu visų metų posė-
>■

panedelio ir atarųin-etc.

C. KoelilėrPRASIDĖJO RIEMENĮS.
to, kovo 25 d., savo motorcikliu

iniesi diskretihioti savo priešus

misija pasirūpintų

miesto val-

iki 8 vak. 
iki 1 po piet.

Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir motery 
yra geresne negu visų kitų. Per praeitus 20 mėty aš padariau šį mano speciali 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aŠ sura
dau šalj del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

PRIĖMIMO VALANDOS: 
KASOJE 9 ryto 
NEDALIOM. 9:30

Besiartinant rinkimams kan
didatai į aldermanus, republi- 

iriausiuose savo priešų skelbi
muose, kad tik suradus, ką nors 
parodyti su teršiančio, ką nors

juodų dėmę ant konkurentų.
Prieš vienus kandidatus užve

dama bylos. Kitų išvelkama 
eikštėn jau senai palaidoti grie-

treciųjų
padaryti dar ne

v ra žmonės išlikro (Jnldrens

žinonin streikuoja.

KOMPANIJOS PRAKIŠO. 20—

mesta, bet priimta tapo pasiū
lytoji socialisto aldermano J. 
Kennedy rezoliucija, kuri rei- 

džios rankas.
Jau nuo keleto metų nebuvo 

tiek pašalines publikos pasiklaii*

$100,000 KAPITALO KOVAI 
PRIEŠ DARBININKIŠKAS 

ORGANIZACIJAS.

North Side moteris sustreika-

Ištikrųjų, nepaprastų dalykų 
prisieina išgirsti kasdien. Ka
daise juk vijo iš Rusijos revo
liucionierius, kitiems kelionės

Kasimir (ingis
Frederick C. Wellman

7 John T. Caulfield
8 George Kohler

10—Jakob Sonnenscbein
1 1 - William Lewin.

13 Charles II. Hair 
14—H. W. Harris

William A. Erickson jam a n 
darbo.

F. Arthur Maki 
Jotui H. Meher.

25 Paul
26— John
27— John
28— Carl
29— Marcus H. Taft
30— Aaron Henry
31— Jakob Markovitz
32— Pierce L. Anderson
33— William E. Dunn.
34— Morris Sestind

P-nia Dobon 29 m. amžiaus, 
4044 Soton avė., nusinuodijo gu
zu Priežastis — nesutikimai 
šeimynoje.

■ NAUJIENOS^ Chicago, Ill

/įvykš subatoje, 
8:30 vai. vakare, Jaunų Vy
rų Pašalpos Kliube, Hrince- 
vičiaus svet., kampas 19-tos 
ir Halsted gatvių.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
BUČERIŲ GYVENIMO.

norms.

$300. Apart jų dar imsis dvi 
poros.

Risis Juozapas Bancevi- 
čius lietuvių geriausias ris- 
tikas, kuris nesibijo nė vie
no lietuvio ristiko, su Erniš

kur vienbalsiai nutarta panai
kinti visokias slempas, likietus 
ir kitokias dJvanas, kurių pa- 

prigi i u 1 jo j ame ž numes.

gus, ir koslumieriai, kurie tas 
štampas ta u pina ir kuomet iš

Tai lokių dalykų darosi mu
sų lietuvių biznierių tarpe. Ačiū 
jų neapsižiūrėjimai liekasi ap- 

inicriai. O tuo tarpu gyvenimas 
darosi kas kart sunkesnis ir rei
kalinga vis atsargesniem būti 
biznyj Kas nenori todėl pra- 

vių darbininkų ateivių reikalau
jama, kad jie imtųs pilietiškas 
popieras. Tuos diarbininkus, sr

CICERO, III.

Bridgeporto apielinkėje, netoli 
buvusio Jono Tananevičiaus 
banko, apie 11 vai. nakties jisai 
susitiko su nelaime. Smarkiai 
važiuodamas susidūrė su auto
mobiliu (žmonės pasakoja, kad 
V. S. užvažiavo ant gatvekario). 
Pasekmė tokia, “tėvukas” liko 
smarkiai sužeistas ir nugabentas 
į Cook County ligonbutį. Su
žeista galva; sumušta nosis, au
sis ir kakta sustičįuota > Motėr- 

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;

V. Simonaitis prieklauso prie 
Liet. Raudonos Rožės Pašelpin. 
Kliubo.

katos komisijos apskailhavimu 
Chicago turi nuostolių nuo du
rnų kasmet apie $18,000,000. Iš 
to skaitliams bent $8,000,000 pri
daro nuostolių damai, kuriuos 
išmeta traukiniai visų geležin
keliu.

Kad nors šiek-tiek apsigynus 
nuo durnų, norima įnešti inies-

kurs

Mokinimo valandos:
Dienomis: Nuo 9 vai. ryto iki 4 

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

Mokinties galima:
1) Anglų kalbos, rokundų (arit

metikos) ir aukštesnės matematikos, 
knygvcdyslės, geografijos ir kilų ša
kų mokslo. Kaip dienomis taip ir 
vakarais mokina patyrę ir atsidavę 
savo darbui mokytojai. Mokestis pi
gi. Prisirašyti galima “Aušros” skai
tykloj, 3001 S. Halsted St. Chicago.

“AUŠROS” DIENINĖ IR 
VAKARINĖ MOKYKLA

yra Jūsų proga dabar!
I f ‘

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

jus nevadysite paprastu gydytoju. Aš turiu pagar- 
seiusį vardą, kad kiekviena ypata atsišauktų su užsi- 
tikėjimu ir pasisakytų man savo keblumus savo pri
gimtoje kalboje, paskiau aš padarysiu pilną egzami- 
naciją, vartodamas savo galingą X-Ray mašiną; tuo
kart aš jums pasakysiu ar jys galite būti tikrai iš 
gydytas.

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų u «»«»»»*•
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del parankamo mano ligonių aš turiu 
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir Šla
pimą. Aš ne spėlioji!,, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa* 
sėkmės į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti i 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas irpatarixnai dykai. Kviečiame atsilankyti.

Prieš paČto ofisą.

Chicago, Illinois

aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka! s
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovi globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes j trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, įųs galėsit but ramus, 
kad $reit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
j sveikatą.

pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit,

Prof. Doctor Boyd 
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiŠkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge-

PASEKMINGI

mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktišką patyrimą kuomet jus

Lieki ra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Pel venos daromos pagal Jusy 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi 
♦

• KOREBPONDENCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekvienas eali Umoktt 
J ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose i& lekcijų f»utaUytl 
i> ypač tam tikslui, šis kursas yra labai paranaus kiekvienas*, 
! kuris nori greitai ifemokti Angių kalbos, bet neturi progoe lan- 
į kyties t mokyklą ypatifckai. Geresniam persitikrinimui, eiun- 
I čiame gražiai iliustruotą, bu daugeliu paaiškinimų KATALOGE 
t DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes priaiuntimnl 
? KATALOGO.
į KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurte gali pribūti i mu«ų Jee- 
į kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina* 
I me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
( me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksliu 
i greitam išmokinimui Anglų kallxjs. Daugiau Buprantantieaas 
į turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLvskyrius.
t Viskas aiškinama Lietuviškai
-JDvI mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th St.
American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaga, LL

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j 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
jąs specialistas Chicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnozo 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. Boss.

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir ke
penų betvarke, inkstų, pūsles, 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

S !

914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

sveikatą.
Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACLJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

■ 
■



Randai

COCOA

3(1

Bach’s Dept. Store.,

•1831

nariai

BEI K ALAU.) AM A patyrusios par-

su:

Chicago, 111.

PROBALANDOS MOKYKLA.

ITuni-

Alsišaukite:

Rockford, III.

III.

III.

Reikalavimai

Pardavimuimerginoms, no jaunesnėms kaip

PARSIDUODA saliunas- labai
arti Clifton

Chicago. Ill.
'. Ashland

Valstijos nemokamas Darbo Biuras
Meldžiame

kite 1110 So. Wood SI.

kai viii
uarsmima.

5

Chicago.

Island

(’K ERO, ILL. Chicago, Ill.

SMUamM’S

Chicago, Ill.3356 S. Halsted St

K. Kaminskas

narius būtinai atsilankyti ir alsi-

2335 School St., Chicago.

i

PARSIDUODA saliunas iš priežas-kad

• , . , , . ‘.f ■ . WlOr<m
Pi*

ieu 
1886 
2612 
1217
1882 
1818

1171
2064
1048
1510
2880

ge-
Tik

PARSIDUODA pigiai arklys, du le
dui vežioti vežimai ir ledo pardavo- 
jamos vielos. Atsišaukite j

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madison St 
W. Madison St

REIKALAUJAME molenj del šu- 
ravimo ir valymo. Mokestis $25 i

REIKALAUJAMA 2 patyrusių par
davėjų (merginų) prie ‘ 
ir čeverykų pardavimo.

K ryžius
I (L, M. Meldažio svelai-

nariams, 
jog mėnesinis kuopos nariu su-

as Laurinaitis.
‘., Rockford,

15 d. ant farmos (ūkės). Pasisku
binkite pasinaudoti gera proga.

Bron. Sadauskas,
611 E. Lincoln Highway, DeKalb, 111

Continental Can Co..
2201 S. Halsted Si., (

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų

supranta. Peter L Balchul, 
1013 So. Main SI., ..Rockford, Ill.

PARSIDUODA pigiai 3-jų krėslų 
irzdaskutyka. Gera vieta lietuviui. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu

RYŽIAI
Geriausio* 

rųfciei, lOe v« 
'tea, parai- 
luoda ui ..

Central Park avė., Chicago. 
Tel. Monticello ‘1750

PARSIDUODA bučernė su namu 
arba be namo arba išsimaino ant fa
rmos. Namas vertas $8,000. Biznis 
$1900 su arkliu ir vežimu. Atsišau-

a ve.
Lawndale 6300.

>142 w. Mn4 St
SOUTH BIDE 

8082 Wantworth 
8427 8. Halated 
4728 B. A»hlau4

STERNS DRY GOODS
3112 So. italsled SI., Chicago.

uždirbti nuo $12 iki

PARSIDUODA —pieninė paranki 
Alsišau- 
Chirago.

MA gero kriaučiaus 
prie kosi um ieriško

ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės

REIKALAUJAMA merginų prie o- 
peravimo “punch presų’’. Patyri
mas nereikalingas. $8 savaitėje iš

NORTH tl>| 
411 W. DiTiiWa 
726 W. North ▲<> i 
2644 Linco!* At« ! 
8244 Lincoht Ali 
1411 N. Olark

PARSIDUODA pigiai saliunas iš 
priežasties kitokio užsiėmimo.
2558 — Bluę, Island Ave., Chicago.

Priešais McCormicko dirbtuvių.

rusių vyrų dirbti į “Junk Sboj: 
ra mokestis. Pastovus dailias.

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D
Benas Rusas Gydytajas Ir Chirurgu.
Spacialistaa Moteriškų, Vyriiktj ir Vai

kiškų, taipgi Chroniikų Ligi].
OFISAS: 157t Mllwauku Av«.f , 

Kampas North Ava., Kambarys JM, 
VALANDOS: 8:80 iki 10 i J ryto;

1:80 iki t ir 7:84 iki • vakare.

REIKALAUJAM barberio ant'vi
sados. Mokestis $15 i savaite. Pra-

LIJKTUVI6KA8 AKIŲ GYDYTOJA* 
Ku turi skaudančias arba silpnas akla, M 
galvos skaudėjimi, atsilankykite pu ausd 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1165 Milwaukee Ava.

Valandos: Nuo 8 ryto iki • vakare. 
Nedėliotais nuo 8 ryto iki 1 pe pietį.

usnį ir (laiba suprantu 
kilęs šiuo adresu:

l »,
hjjei

f-

pi rmiau
.. paein

šeinių pavieto, Kalniškiu kaimo,
)urapijos. Meldžiu alsi

au kur. Turiu svarbų 
šaukite, ar kas juos ži-

PASIRANDAVO.!A sankrova po 
N 1957 Canalport avė. Atsakančiam 
žmogui duodu gyventi 2 menesiu dy
kai. Atsišaukite:

PARSIDUODA bučernė ir Pool- 
roomis už pigia kainų. Priežastis—

REIKALINGAS —kriaučius, atsa
kantis kotų dirbėjas. Mokestis nuo 
$18 iki 20 dolerių. Atsišaukite:
832 W. 33 sir., . Chicago.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madiwon SU , ChicngO- III

Prir«nka visiem* tinkaHtua akiniai, 
nuoja ir patarimu* duoda lykai.
781-88 Milwaukee At*., arti Chlea** At*. B-HB
Kibo*. VALANDOS' Nuo 8 ilryte iki rakai 
rul. Nediliomii nuo * ii ryto iki 1 pe pMfe

TeL Haymarket >484.

GerlejeAe > «
Jankes, »uly- | /į p 
rink bu bent I“U 
tokia, % «t

ARBATA
Frlimnlan-

»1a, Gvaran- J A a
luotą, vertei £11 L '

Oe pariidn* «wU 
la

951 W. 19th St., 
——--------------------------------------i-

Ypatinga doma atkrei-* 
piama į vaikus.

Valandoe: Nuo 8 ryto iki 9 vakare; ’
mis nuo 10 iki 12 dienp.

4448 8. ASHLAND ka»PM 41 *4.
i>.. , ■ ■->■....     ■■■■■.. .............. * . .. o

Dr. W. YUSZKIEWICZ

REIKALAUJAME— pirmos klesos 
lietuvipsiBičeriaus. Gera mokestis— 
pastovus darbas. Atsišaukite tuojau.

A. Ordman
1423 So. Jefferson st., (’hicago. SVIESTAS

Geriausio* 
-metonos, ge- - 
reenie, uegu JI Jp 
<ur ju« ara-T'VU 
it gauti ..

4 i i---- y------- „■ ....................................
gK&K KBSbDr. Ramsęr

AKIU SP«CIAUSTA»

tec St. Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 metal.
Gyvenimas Ir Ofisas

3149 8. Morgan St., kertė 32 si.
Chicago, Ill.

Specialistas ant
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 0^7

Pranešimai
^PASARGA.—Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokėsiies. Prąneši- 
anai betgi turi but priduodami iš va
itavo, laiškeliu arba telefonu. Pri-

namas dienraštis, nebegali but įdėti.

Extra Susirinkimas

3001 S. Halsted st.

Draugai! Jus mus 
idant veikus, ir palįs pasižadč-

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu geri), visuome-

Dr. J. Jonikaitis

\ aKaricneie.

Komitetas.

( K ERO, ILL.
Jaunuomenės Lygos II

KONEERENCTJA.
rusu skv- L e

terenci ta

nušvietimo

11'111011

INDIANA HARBOR, IND.
šiuo pranešu Indiana Harbor,

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

DIDELĖS PRAKALBOS.

Ketverga;

be lo deba
tams su Mockum Maliauskas. 
Mockus sutiko debatuoti. Jeigu 
Maliauskas atsisakys, tai pasiro-

giškas ir Pašalpinis Kliubas pel
nyčio j, kovo 30 d., adresu 1843 
So. Halsted sir. (Grinevičiaus ir 
Malinausko salėje). Kalbės T.

' REIKALAUJAME patyrusios par
davėjos (merginos) prie moteriškų 
drapanų ir siutų. Darbas pastovus. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuojaus.

•1716 So. Ashland Ave.,

SVARBI ŽINIA
Parduodu pianų vertes $450.00 už 

pusę kainos. Priežastis — apleidžiu 
Chicagų. Pianas naudotas tik 6 mė
nesius. D. Blozevičia, 
2338 So. Leavitt St. Chicago, 111.

lūs su Mockum.

Komitetas.
Nepamirškite at-

Kliubas.

REIKALAUJAMA merginų į dirb
tuvės darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Galima uždirbti nuo $8 į savai
tę iš pradžios. Geros darbo sųlygos.

(’.onIi nonai Can ('o.
2201 S. Halsted St., Chicago.

PRANEŠIMAS LSS. VIII-TO 
RAJONO KUOPOMS.

Draugai:

buitį parankiausi*. 23 d.
Side:*2l d. Bridgeport

ngton ; 26 d. — Cicero;
l own of Lake; 28 d.

km marsri 
rime laiko.

LSJ. LYGOS MANDOLINŲ
O R K ES 1' ROS MOK INIA M S.

RIMS
S.liomi

MERGINOMS.

mas medicinos studentas

moterims ir merni-

esate kvcičiaini atsilankyti.
Valdyba.

CICERO, ILL.

tumus tarp socialistų jaunuome
nes ir katalikų? Taigi yra la
bai bidonuos prclekcijos, kurios

i šgi rs I i.

umiomenė atsilankyti.

kovo 29 d., antrosios
čioj, kovo 30 d. West Pullmanl gali 
teatre, 623 W. 119th štr. Kalbės avė.

vai. vakaro, Tdinuliuno ir Gud-

K. Kaminskas

■ v ■■■ ■ Mis <

rMHOKUKHM

SANKROVOS ant raudos: 1836 - 
1838 So. Halsted gatvė. Dvi sankvo- 
vos. Gera vieta (jei bile biznio. Iš
taisysime pagal norų randauninko.

Telefonuokit Midway 5797. 
Chicago, HI.

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslainės. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklų. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namų. A. Lawrence, 
1811 So. Unibn Ave., Chicago, Ill. 
f' 11.....  i. > .1 y—■*■■■■"■»... *....     i--- -

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučernė ir 
grosernė su vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki
tų užsiėmimų. Atsišaukite į “Nau
jienų’’ Ofisų N 105.

BANIO-
COFFEES

GARSI SANTOS KAVA. 4 ft 
Visur parduodama po 28c ir IMA
pu UUL gįį,;

GARSI SANTOS KAVA

ANT BANDOS — garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti. 
Janitoriaus patarnavimas. Klaus
kite janiloriaus. 729 W. 181h Sir.

Chicago.

Paiieškoiimai

EXTRA
Pajieškau dviejų pusseserių — 0- 

uos ir Olesės Ribinskaičių; paeina 
iš Lukis parapijos, 'Telšių pav., Kau-

Chicago, III.

l’ajicškau savo parapijono, Jurgio 
aus, Kauno gub., Paneve
to, Krekenavos miestelio, 

veno Cbicagoj. .lis pats 
žino malonės pranešti.

William Mars

I .aurinaicių. Girdė jau.

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamas .Darbo Biu- 

526 So. Dearborn St., Chicago, 
danja: 
automobilių dirbtuvėj

pečkurio
mašinistų
dažų dirbtuvėj
inolderių
prie žiedų dirbimo
siuvėjų
prie rakandų apmušimo
fotografisto
prie Gordon lyderio

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
mahninkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinejimui, mokinties įvairių a-

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

MOKYKIS Mechaniškos Dentisteri- 
jos — Mes turime užsispyrusi reika
lavimų vyrų; $25 iki $75 į savaitę; vi
sa mokykla Mechaniškos denlisteri- 
jos; pasekminga mokinimo sistema; 
mokiname pavieniui; nėra mokini
mo iš knygų; iš mokiname per 3 iki 
12 mėnesių, sulyg lankymo moljyk- 
los; dienomis ar vakarais; lengvi iš
mokėjimai; augščiausi paliudijimai; 
rašyk del specialiu kataliogo 
28 National School of Mechanical 
Dentistrv. 506 S. Wabash avė,. Chi-
cago, III

REIKALAUJAMA DARBI
NINKŲ į LIEJYKLĄ IR 
ANT JARDO. ATSIŠAUKI
TE j SAMDOMĄJĮ BIURĄ. 

CRANE CO.
4()th St. and S. Kedzie Ave-.

PARDUODU pirmu morgičiu bu- 
černės ir grosernės inlaisus (fixtu
res). Už pigių kainų. Du metai 
vartoti. Atsišaukite šiuo adresu: 

Pranas Juodis,
928 W. 33 SI., Chicago, HI.

PARSIDUODA pigiai “Ice boxis”, 
tinkamas bučerniai ir grosernei. Ma
žos micros, taipgi parsiduoda ark
lys su vežimu. Atsišaukite į

K. Jamonlų,
18-10 -So. Halsted St.,

PARSIDUODA pigiai rakandai del 
6 kambarių. Visi mažai vartoti — 
nauji. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju j kilų miestų. Kam reikalin
ga nepraleiskite progos — nesigai
lėsite nusipirkę. 
3123 Emerald Ave

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitų mie
stų. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes avė., Chicago, III.

GERA PROGA
Pirk namų nuo savininko. 2 fia

lų, pečium šildomas, mūrinis. Lotas 
šalę, barnė. Gera viela, prie parkų. 
Lengvas išmokėjimas. Jei norite, 
jųsų lotų priimsimetvieton išmokėji
mo, jeigu jus turite lota ant Bridge- 
porto $1000 vertės. Kaina $5600. Len
gvi išmokėjimai. Kreipkitės laišku 
arba telefonu Lake View 7356 Tele
fonu kreipkitės vakarais.

501

ligos; įlietų pusėj.

W. 32 SI., kampas Normai avė

PASINAUDOKITE PROGA 
Pal’siduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuviu ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Halsted Št., Chicago, III.

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

PARSIDUODA namas ir lotas ar
ti liet, katalikų bažnyčios, arti 18-tos 
gatvės. 2 tvirti mediniai namukai. 
Raudos $32.00 Kaina $2200. Par
davimo priežastis — senatvės, nepa- 
jiegiu prižiurėli los vielos. Telefo-

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elrktrilka Diagnoza ir Gydymai 
Speciališka medicina nuo 

uinuodijimo kraujo

Vandenota Medega Slaptom Ligom 
2221 S. KEDZIE AVĖ.,

Netoli 22-ros gtv.

Ir

W. OblMUte Ar. 
Blue I*la»4 At. 
W. Nori* At.
B. H.*4e«*d St.
B. K*teUd
W. Atth SU

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliunų su namu 

arba be namo. Lietuvių apiclinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

0 Tel. Canal 2118

a Dr. A. L Yuška g
Gydytojas ir Chirurgai 

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

išegzaminuojam dykai 
Gyvenimas yra tuščiai 
kuomet pranyksta ra** 
gėjimas.
Mes vartojame paga-

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

OFISAS: 3103 So. Halsted StreeC.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 ils ryto;

1

2—5 po pietų ; 6—9 vakar*. 
GYVENIMAS: 3341 8o. Uaion Are 

Tel. Yards 587.
. ..'f-"....

Phone: Yards 4117

Sr. O. Blumenthal

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak
PARDUODU medinį namų arba 

mainau ant farmos. Namas verias 
n3000. Viskas išmokėta. Raudos ne

Su visais įrengimais $3,600.

ANT IŠMAINYMO Mūrinis namas, 
familijų geroj vietoj. Bus maino- 

vienos fa-

PARSIDUODA pigiai nuosavybė,

mas ant mažesnio
milijos 'cotlage’iaus.

J. Sinkus and Co.,
3151 S. Halsted SL, Chicago, 111.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis

PARDUODU elektra skambinamų 
pianų naujausio išdirbinio, už $300. 
Taipgi vienų kambarinį pianų už— 
$100 ir šiap visokių rakandų: cash

nų, šampano, degtinės ir sigarų. 
Kam reikalinga lokių* daiktų, malo
nėkite atsišaukti šiuo adresu:

.EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.00 se-

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
8prcl«lbta« MoUrilkf, Vyrilkf, Vaiki 

ir t!*m chraailki liri.
Valando* : 10—11 ryto, 4—S po pl«tęu T—» va
kar*. N«4ėliombi 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

Telephone Drover 9611

Dr. A. A. ROTH

Tau skauda akys,

3031 So. Union avė.,

arti 22-

fiNrfl

Velijusios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui-

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

$800 Grojantis Pianas,tiž pirmų pa
siūlymų; $2^5 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. 111.

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 ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4845.

PIRK SAU viaaB Plumbavoji- 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola 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
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo

Beveik naujas mūrinis 6 ir 6 kam
barių fialai, Emerald avė., arti 29- 
tos gatvės. Cementinis beizmentas, 
skalbykla, karšto vandens šildyto- 
jas. Elektros šviesa ir gesas, ąžuo
lu pagražintas. Greitu pardavimu— 
$7150.00. Bandos $840.00. Ant išmo
kėjimo. McDonnell, 
2630 West 38th St., Chicago, Ill.1

Tel. McKinley 3543.

Tel. Drover 7642

Dr. C. Z. Vezelis
LIETOWS OEHTISTA

Valandos: ubo B ryto Iki B
N^dėliomis »at»ri»^

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-toi flatvČE,

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvot tkaudėjlm^,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii akli,
Jeigu
Jeigu skaitant raides susibėga j kruv<,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slavaal, |aakar| Ii

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II metv VA* 
tyrimo iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jysų aklg U 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ykkiu Specialiotaa
TRMYKIT MANO UŽKASA-

1®O1 SOUTH ASHLAND AXTE.
Kampu 18-tos gatvė* Ant Platt s Aptiekus 2-ras a
Valandos: nuo B ryto iki 9 va. Ncdčlioniis nuo 9 rulo iki 13 

Tel. Canal 5335.

GYDO VISAS LIGAS VYTRŲ IK MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENAJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS Y*A

Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodljimą kraujo, »4*e, 
ligas, iaiz^ps, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, koečjima. gerkite 
BkaudSjima ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite ii* b 
persitikrinki^’, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir U*y4l 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va), vakare. Nedaliomis Ui 11 
1800 BLUE ISLAND AVE., kampa* 18-toa gaU» vhiuj Beako*.

DAKTARAS
Specialistas iš

■QH9__________jnSHKKMfi

WISSIG,
seno krslsus




