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Rusijos darbininkų atsišau 
kinas

♦

SUKILIMAS ISPANIJOJ.

Sukilėliai išleido atsišaukimą į 
žmones; valdžia paskelbė ka
rės stovį.

MADRIDAS, kovo 30. — Is-1 
pandjoj siaučia sukilimas. Jau 
senai ėjo įvairus gandai apie au-

maitinosi. ypač

n t T()(!t

<o

nių šioje

nesisielotume,

IRRAGINA VOKIETIJOS 
AUSTRUOS DARBININ 
KUS NUVERSTI SAVO

Rusijos darbininkai išleido 
atsišaukimą, raginantį va
karinės Europos darbinin
kus sustabdyt karę.

PETROGRAD, kovo 30— 
Vakar Valstybės Durnos sa
lėje įvyko didelis Petrogra
do darbininkų ir kareivių su
sirinkimas. Susirinkime 
vienbalsiai priimta rezoliuci
ja, kurioje kviečiama visų 
šalių, o ypač Vokietijos ir 
Austrijos, darbininkus sukilt 
prieš savo valdžias, nuversti 
jas ir sustabdyti dabartinę 
žmonių skerdynę—karę. Re
zoliucijoje tarp kita sako
ma: “Draugai, numeskite 
autokratų uždėtą jungą, 
kaip tatai padare Rusijos 
žmonės, ir atsisakykite to
linus būti įrankiais karalių 
ir kapitalistų rankose. Mes 
juk gėlime sustabdyti tą pa
sibaisėtiną skerdynę, kuri 
daro gėdą pažangai ir žmo
niškumui!”

Susirinkime išreikšta nuo
monių, būtent, kad tęsimas 
karės prieš Vokietiją jau 

prieš 21 balsą pripažino reika- 
Ingu suteikti moterims balsavi
mo teisės.

negali skaityties kaipo kova 
tarpe tų dviejų tautų, bet— 
kova prieš Hohencolernų 
dvarą ir Prūsijos militaris- 
tų pastangas.

Tečiaus, jeigu Vokietijos 
ir Austrijos darbininkai ne
paklausytų ar nepajiegtų iš
pildyti šio raginimo — tuo-

Mat dabartinė karė labai met Rusijos darbininkai ko-

Tarp kita soc.-dem. at- 
is Valst. Durnoje M. 
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darni į Vokittiją mes visuo
met laikome rankose šautu
vą. Mes pasiryžę kariaut 
už savo laisvę iki pastarojo 
lašo kraujo, jeigu vokiečiai 
nepriims musų atsišaukimo.

žmoiiės, mo tikslas yra — jieškoti ta- 
ininkus, ikos kviečiant juos numesti

su jie paKiausyių nu; 
darbininkų raginimo — 
donams butų karšta...

NEREMS CARIZMO.

padėt carui — atgaut pra-

AMSTERDAM, kovo 30— 
Bethmann-Hollwegas laike 
savo kalbos reichstage stip-

jos valdžią, delei kurios ne
pasotinamo godumo esą ki
lusi dabartinė karė. Jisai 
griežtai užginčiji pasklidu
si gandą, kad Vokietija savo 
kariuomenės pagelba ban
dys sugrąžinti Mikei sostą. 
Baigdamas savo kalbą kanc
leris užreiškė: “Sykiu su ju
mis (naująja Rusijos vald
žia) mes džiaugiamės puoli
mu tos dinastijos, kurios šė
toniškas troškimas išplėtoti 
savo teritorijos ribas iššau
kė šią karę. Mes pasire
ngę tartięs su jumis.”

RUSAI SULAIKĖ VO
KIEČIUS.

kovoPETROGRADAS, 
30. — Oficialis Petrogrado 
pranešimas sako, kad vokie
čiai bandė išplėtoti užpola- 
mąjį judėjimą Rumanijos 
fronte — į šiaur-ryčius nuo 
Fokshani. Užpuolimas at
mušta su dideliais nuosto
liais vokiečiams.

Tokie jau užpuolimai at
mušta ir Galicijos fronte“ į 
šiaure nuo Stanislav. Ties 
Brozezany rusai išsprogdino 
austrų apkasus.

stono majoro pasidarbavi
mu vakar Anglijos valdžia 
paliuosavo du Airijos revo
liucionierių, kurie buvo are
štuota laike sukilimo Dub
line pereitą bal. mėnesį.

KALTINA SUV. VAL
STIJAS.

“Jei kiltų karė tarpe Suv. 
Valstijų ir Vokietijos, kal
tė bus ne Vokietijos pusė
je”—sako kancleris Beth- 
mann-Hollwegas.

BERLINAS, kovo 30. — 
Vakar Vokietijos reichstage 
kancleris Bethmann - Holl- 
wegas laikė ilgą kalbą. Jo 
kalba dar nepaduota ištisai, 
bet jos turinys jau žinomas. 
Jis yra ve koks:

Pirmiausia kancleris kal
tina Suv. Valstijas delei da
bartinių kivirčų su Vokieti
ja. Jisai sako, kad Vokieti
ja niekuomet nenorėjo ir ne
nori užpulti Suv. Valstijas. 
Ji niekuomet netroško karės 
su Suv. Valstijomis, lygiai ir 
dabar jos netrokšta. Vokie
tija juk iškalno persergėjo 
Suv. Valstijas, kad ji panau
dos submarinas prieš Ang
liją tik savęs apsigynimui ir 
tt. Jeigu Suv. Valstijų val
džia tatai skaitanti “nelega
liu ir nepateisinamu” darbu, 
jeigu ji nori dar padidinti 
kraujo liejimą — kaltė puls 
ne ant Vokietijos, bet Suv. 
V aisti jų. Juolabiau, kad 
Suv. Valstijos neturi nieko 
prieš Angliją, norinčią nu- 

bmarinų karės Vokietija ne
mananti pertraukti.

Vadinasi, svarbiausias Su
vienytųjų Valstijų reikalavi
mas, atšaukti sumbarinų 
karę, atmestas. Ką toliau 
darys šios šalies valdžia — 
išgirsime panedėlyj, kuometreso sesija.
PROTESTAI PRIEŠ KARĘ 
UŽTVENKĖ WASHING- 

TONĄ.

Darykite visa, ką jus galite, 
kad išlaikius šalį nuo ka
rės” — reikalauja telegra
mų autoriai senatorių ir

WASHINGTONAS; kovo 
30. — Washingtonas dabar 
užverstas protesto rezoliuci
jomis ir telegramomis, rei
kalaujančiomis, kad-valdžia 
susilaikytų nuo karės paskel 
bimo Vokietijai. Tūkstan
čiai telegramų kartoja vie
ną ir tą patį: “Darykite vi
sa, ką jus galite, kad išlai
kius šalį nuo karės. Šalies 
garbė nėra pavojuje, ir mes 
reikalaujame taikos!”

Panedėlio naktį, beto, Wa
shingtone rengiama didelis 
taikos mitingas. Tarpe kitų 
kalbės ir žinomasai taikos ša 
liniukas W.M. Bryan.

Ar Washingtono ponai pa
klausys žmonių balso — tai 
pamatysime balandžio 2 d.

MAISTO RIAUŠĖS 
CHICAGO.!.

Areštuota 30 moterų ir 
8 vyrai.

CHICAGO, kovo 30. —Pa
galios ir Chicagoje susilau
kėme t. v. “maisto riaušių”. 
Vakar po pietų būriai alka
nų moterų vakarinėj ir šiau- 
r-vakarinėj miesto dalyj už
puolė kelias mėsos krautu

ves. Taip U Grabinow’o 
(2533 W. Division gt.) krau
tuvę būrys alkanų moterų 
atlankė net du’ sykiu. Pilonu 
sykiu išdaužytą visi krautu
vės langai, betišjįąip kitokio 
nuostolio nepą&aryta. Apie 
8 vai. vakare hįinia ir vėl su
grįžo. Šį syk išplėšta ir 
krautuvės vidijis: sudaužyta 
tūli rakandai Mir išmėtyta 
mėsa. Atvykus policistui jį 
apstojo apie 3(1 alkanų mote
rų ir išvijo išjkrautuvės — 
laidydamos į |į mėsa. Tik 
pribuvus policijos vežimui 
su buriu policinių pavyko pa
daryt šiokią tdkią tvarką.

Tokių jau riaušių ištiko ir 
vakarinėj miesto dalyj. Po
licija išviso areštavo apie 30 
moterų ir 8 vyrus.

Moters kaltina mėsos kra- 
utuvninkus kėlimu mėsos 
kainų. į

Kuomet maisto spekulian
tai daro suokalbiu ir sužiniai 
apiplėšia gyventojus, val
džia j tai žiuhi pro pirštus. 
Bet kada desperacijos apim
ta minia, nerasdama kitokio 
išėjimo, išlieja savo kerštą 
ant krautuvninkų — ji te
randa reikalingu panaudoti 
buožes ir kaĮėjimą. Puiki 
tvarka!

VOKIEČIAI f JAU NE BE
SITRAUKIA. 

---
Bando apsiįasti naujoj 

lipioj.

LONDONAS, kovo 30. — 
Pagalios Londonas ir Pary
žius pripažįsta, kad vokiečių 
besitraukimas Franci jo j pa
siliovė. Vokiečiai skubiai 
apsikasa naujojoj apsigyni
mo linijoj. Kad to atsiekus, 
jie daro atkaklių atakų prieš 
talkininkus — taip naujojoj 
apsigynimo linijoj, kaip ir 
kitose vietose. Vakar jie y- 
pač smarkiai užpuolė fran- 
euzus Champagne fronte. 
Užpuolimas, kaip skelbia Pa 
ryžiaius pranešimas, atmuš
ta.

Talkininkai dabar randasi 
tik už penkių mylių nuo sva
rbaus vokečių atramos pun
kto. — St. Quentin. Paimti 
jį veikiausia jiems negreit 
bepavyks.

Vadinasi, prasidės senoji 
kova iš apkasų.

IR KYNIJA PRIPAŽINO 
NAUJĄJĄ RUSIJOS 

VALDŽIĄ.

PEKINAS, kovo 30. — Ky-_ 
nijos valdžia vakar inteikė 
Rusijos pasiuntinybei ofici- 
alj užreiškimą, pripažįstant} 
naująją Rusijos valdžią.

PALIUOSAVOuų

PETROGRAD, k/t iyli.O— 
Naujoji Rusijos vai^^’pą- 
liuosavo du buvusiu šios 
valdžios ministeriu — Goli; 
ciną ir Goremykiną.

CARO MOTINAI LEIS 
APSIGYVENTI KRYME.

PETROGRAD, kovo 30— 
Valdžia pagalios leido buvu
siojo Rucijos caro Mikės mo
tinai Marijai Feodorovnai, 
apsigyventi Livadijoje, Kry
me.

VOKIETIJA ARTI BADO.

Taikos šalininku skaičius z c
auga.

MUNICH, kovo 30. — Vokie
tija arti bado. Tatai jau pripa
žįsta ir valdančiųjų klesų atsto- 

dalykų stovį Vokietijoj. Taip, 
vakar Bavarijos vidujinių rei
kalų ministeris Brettreich vie
šai užreiškė Bavarijos seime, 

rosi vis nepakenčiamesniu.
Bavarijai stoka 90,000 tonų 

duonos ištekliaus... Tokių ir dar 
blogesnių dialykų, sako ponas 
ministeris, dedasi ir kitose Vo
kietijos vietose. Pasekmėje to, 

lino j du priešingu lageriu. — 

pradeda stoti už taiką, kuomet karės paskelbimo klausimas tu- 
siaurinė dūlis stovi už tęsimą . retų but leista visuotinam žmo- 
kares. Vis dėlto ponas Brett nių nubalsavimui.
re.ich graudena darbininkus ne
pasiduoti Anglijai. Pasak jo- 
“jeigu mes pasiduosime, Angli- 

šą iš musų panagių.

rėš klausyti palriotingojo B re 
ttreiho graudenimams.

MAISTO RIAUŠĖS ITALIJOJ.

Ištiko susirėmimu su c 

kariuomene.

BERLINAS, kovo 30. Iš 
Vienuos gauta žinių, kad šiau
rinėje ir ęcntralinėje Italijoje 
ištiko didelių maisto riaušių. 
Ypačiai didelių riaušų buvo Tu
rine, Florencijoj, Genoa ir Mi
lane. Pastarajame mieste išti
ko dargi atviras mušis su ka
riuomene, kuri ten atsiųsta tvar
kos padarymu*’:.” Daugelyje

Sukilimuose daylvauja dau
giausia moters. Randasi daug 
sužeistų.

Jau kelinta diena kaip eina 
gandas apie žmonių neramumą

Ibia, kad tie neramumai yra iš
šaukiami netik maisto stokos, 

linkybių.

SUMOBILIZAVO 50,000 
MILICIJOS.

WASHINGTONAS, kovo 30.

jau spėjo sumobilizuoti 50,000 
valstijinės milicijos pranionijos

MIKĖ PRAŠO LEIDIMO IŠSIŲS 
. TI SUNŲ NORVEGIJON.

LONDONAS, kovo 30. — Bu
vęs “>iš dievo malonės” Rusijos 
despotas, Mikė II, prašo naujo
sios valdžios leidimo — išsiųsti 
sūnų Aleksį Norvegijon. Jisai *
sergąs tymais. Pranešimai iš 

kol kas dar nesutaikė jam tokio 
leidimo. /
> ' ——■—

NUŠOVĖ ŠEŠIS TALKININKŲ 
ORLAIVIUS.

BERI AN AS, kovo 30. — Ofi
cialis Berlino pranešimas sako, 
kad vakar talkininkai neteko 
keturių orlaivių ir dviejų balio
nų vakariniame karės fronte..

MOTERŲ LAIMĖJIMAS.

LANSING,, kovo 30. — Mi-

PRIEŠINASI KAREI SU 
VOKIETIJA.

Reikalauja, kad karės klausimas 
butų leista žmonių nubalsa
vimui.

MIAME, Fla., kovo 30.
Žinomasai pacifistas (taikos ša
lininkas), buvęs valstybės sek
retorius William Jennings Bry
an vakar paskelbė ilgą atsišauj 
kimą į senatą ir atstovų buto 
narius graudendamas juos nuo 
karės paskelbimo Vokietijai. 
Bryan sako, kad didžiuma šalies 
gyventojų nenori karės; prie jos 
valdžią ir žmones kursto džin-

Bryanas tarp kita sako, kad 
jeigu jau neliktų kito kelio ap-

VOKIETIJOS IR AUSTRUOS 
IMPEATORIAI TARSIS 

APIE TAIKĄ.

Gal bus atšaukta submarihu 
karė.

LONDONAS, kovo 30. — Lo
ndonas ir vėl gavo pranešimų, 

t rijos valdžios rengia naują tai
kos pasiulymą talkininkams, 
žinios skelbia, jogei Austrijos 
karalius Karolis ir užrubežinių<

buk iškeliavę Berlinan tarties su 
Vokietijos kaizeriu Viliu ir 
kancleriu Belhmann-Hollwegu. 
Manoma, kad ten turės būti 
svarstoma submarinų karės ap
šaukimas, kad tuo budu išvcn-

Taigi valdo- 

niame (Rusijos ir Rumunijos) 
karės fronte. Rusijos revoliu
cijos atbalsiai, matoma, rado 
atbalsio vokiečių armijoje.

IŠSIŽADA 8 VAL. DARBO 
DIENOS.

PETROGRADAS, kovo 30.
Atėjo pusiauoficialis praneši
mas, kbd Rusijos darbininkai, 
dirbantįs amunicijos dirbtuvė
se ir kitose su šalies gyvenimu 
surištose pramonijosvšakose, at
sisakę nuo 8 vai. darbo dienos 
reikalavimo. Tatai, sako pra
nešimas, daroma tuo tikslu, kad | 
pagaminus Rusijos kariuomenei1 
juodaugiau karės pabūklų.

DIDELĖ ANGLŲ PERGALĖ 
PALESTINOJ.

Suėmė 900 turkų kareivių 
vieną generolą.

ir

LONDONAS, kovo 30. — O- 
ficialis Londono pranešimas sa
ko, kad anglų armijos, veikian
čios Palestinos fronte, ir vėl už
davė turkams skaudų smūgį. 
Vakar anglų kariuomene susi
rėmė su apie 20,000 turkų ties 
Ghuzch, netoli Egipto rube- 
žiaus. Anglams čia teko 900 

vizijos štabas ir vienas genero
las. Užgriebta nemaža ir karės 
pabūklų, tarpe jų dvi austrų

Viduržemincs juros pakraščiu. 
Turkai dar traukiasi.

Karės kritikai spėja, kad tuo 
mušiu anglai pradėję savo ka
mpaniją prieš Jeruzolimą, apie

JAPONIJA PRIPAŽINO NAU
JĄJĄ RUSIJOS VALDŽIĄ. 
TOKIO, kovo 30. — Tokio val

džia oficialiai paskelbė pripaži
nusi naująją Rusijos valdžią.

LSS. Vni RAJONO KON
FERENCIJA*

Nedėlioj, bal. 1 d., 10 v. 
ryto, įvyks Socialistų Par
tijos suvažiavimas. Mums, 
kaipo socialistų partijos da
lelei, svarbu jame dalyvau
ti — ypatingai dabartiniu 

•momentu. Taigi konferen
cija yra šaukiama tam, kad 
dalyvavus partijos suva
žiavime. Vieta — Melda- 
žio svet., .2242 W. 23 PI. 
Joje turi teisę ir pareigą da
lyvauti kiekvienas socialis
tas, priklausantis prie ku
rios nors VIII rajono kuo
pos.

Taigi, draugai ir drau
gės, nepraleiskite taip svar
baus dalyko, atsilankykite 
visi. J. šmotelis,

VIII Rajono sekr.

UžTĖMIJO DVI VOKIEČIŲ 
SUBMARINE

Sako, jos nori užpult New 
Yorko prieplauką.

čia gauta užtikrinančių
30. —- 
prane- 
Yorko 
naujo

sios mados vokiečiu submarini- c

Spėjama, kad jos laukia kuo
met Suv. Valstijos paskelbs ka
rę Vokietijai - kad turėjus pro-

t
PAĖMĖ RUSŲ APKASUS.

BERLINAS, kovo 30. — Ofici- 
alis Konstantinopolio praneši
mas iš kovo 23 d. sako, kad 
Kaukazo fronte turkų pulkai at
ėmę iš rusų kelintą apkasų. Ru
sai darę atkartotinų atakų, kad 
atsiėmus pralaimėtas pozicijas 
užpuolimai atmušta su dideliais 
nuostoliais rusams. Turkų ran- 
kosna pakliuvo keli rusų karei-

ATMUŠO AUSTRŲ ATAKAS.

ROME, kovo 29. — Oficialia 
italų valdžios pranešimas sako, 
kad austrų kariuomenė bandė

dėjimą prieš Italiją. Visu fron- 
* tu, ypač Carso lygumoje, austrų 
kariuomenė darė smarkių už
puolimų ant italų pozicijų. Už-

■f

Jau senai yra kalbama, bu* 
lent, kad vyriausias vokiečių 
kariuomenės vadas pienuojąs

žus Francijon. O gal jis ir ban
dys tai padaryti, žinoma, jei tu
rės pakankamai spėkų.

BUS BĖDOS TALKININKAMS^

“Jurų vilkas” Moewe ir vėl 
rengiasi apleisti uostą.

BERLIN AS, kovo 29. — Vo. 
kiečių skraiduolio Moewe 
manduotojas, grafas Dohna—< 
Scblodien vakar atvykęs Berly
nan užreiškė, kad jis ir jo laivo

leisti uostą, t.y. užpulti ant tai-

kita jis pasakė, kad naujoji sub
marine! karė skaudžiai atsilįepu- 
si į talkininkų šalis. Sugrįž
tant iš kelionės Moewe k o man-

rį neulralės šalies laivą. Vadi
nasi, Anglija dabar turi sukilęs 
vien savo laivais, kad apsigy^* 
nūs nuo gręsiančio bado.
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Kas dar nematete

“KRYŽIAUS?"
Keturi u aktu drama, parašyta ant mirties patalo 

gulinčio B. VARGŠO.
Perstatys

DRAMATIŠKAS RATELIS
» .....—--------------------------------------

Skaitytojų 
Balsai.

nu redaktoriai c
man atsakyti...

nuomones Redakcija 
neatsako.

Pasikalbėjimas 
klebonijoj.

Šiaučiaus ir K r jaučiaus 
kunigu Maliausku.

su

siaiičius: Mat, kini
nuims ne labai svarbu,

čius butų... niekas jo nematė

VU...

Kun. Maliauskas: As jau
senai sukritikavau visą socializ-

rodą k torius, aš 
straipsnių, tai

Kriaučius. Aš mačiau turn-

mačiau ir

mažiems

1110
• v •
1S j ŪSŲ

Naujienos negalėjo ki
to, kas žemiau kritikos...

VAKARAS
IR BALIUS

Parengtas
Wist Side’s Distr. N-ny Serin.
Draugystes L. B. ir S. Am.

Dramatiškai-Muzikališkas
Skyrius

“Saliamono Sapnas” 

Sflb., Kovo-March 31, '17 
M. MELDAŽIO SVET.,

Pradžia 7 valanda vakare fe-
Inžanga 25c ir augščiau

Po perstatymo kalbės
Naujienų” Redaktorius

P. GRIGAITIS.
Bus ir kitokių pamarginimų

Taigi visi Westsidieciai 
kviečiami atsilankyti į šitą 
puikiausią Vakarą, kokį 
jus retai galite matyti. Drg. 
P. GRIGAITIS plačiai papa
sakos apie revoliuciją Rusi
joj bei nuvertimų caro nuo 
sosto. Kiekvienas Westsi- 
dietis nepamirškite prieš ve
rbą subatoj atsilankyti, nes 
kitos tokios progos negreit 
sulauksite.

Kviečia KOMITETAS.

Kriaucius: Kadi kunigas ra
štu Drauge savo “kritikas“, lai 
lost' “kritikose“ nieko daugiau

“Naujienos tamsus
Naujienų redaktoriai (amsimai

laikraštis

* i (i iii j vi i ii l c « i * i o i < i a < < i

bedieviai, cicilikai, parmazonai, 
nenaudėliai, išsigimėliai” ir lt.,
ir lt.

O debatuot tai

Kriaueius: Atleisk, kunige

ir už geriausius argumentus 
skaitydavai, žmones tik juok
davos... ir Naujienos tik nusi-

su tavim neg

t'ili namo?
Kriaučius: kimi-

dangą ir žemę, o 
<onferencijose, gir-

gi aš galiu daryt, kad tu toks 
tamsus ir nesupranti, kad Die-

Kriaučius: Taigi.

pirma
me, o c

a įskilti
nuo saules?

Kum Maliauskas: 
tamsus ponaiti, ir

tas... Ir dar nori stoti su manim 
i debatus! Kodėl ve šitas vvras

Kriaueius: (lai but, kad jis
daugia žino, ne kaip aš... Ale

Kun. Maliauskas: — Oi tu, 
tamsus ponaiti... Tu labai tam
sus! Kaip tu proto neturi... Ar
gi, tu nežinai, kad Dievo niekas

Kriaučius. - Tai kad jo nie
kas nematė, kamgi jį maliavų-

da... Niekas jo nematė, nie- 
nezino, kaip jis atrodo, o

Kun. Maliauskas. — Tu, tam- 
sunėli... Suprask, kad Dievas 
dėlto ma buvojamas, kad jį žmo
nės pažintų, jog jis toks yra...

Kriaučius: — Reiškia, tikėk į 
paveikslą, kaip teplioto jas jį nu
tepė, o ištikrųjų tai nieko pana-
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Vyrų kas link šios

<1 Kaip tik dabar yra visi tvirti nauji

Hart Schaffnerio & Marx

įvairios rųšies siutai

KENOSHA, WIS.

atsisveikino su mudviem ir nu-

kunigui Makauskui ne morkos

(iarsinkis ‘Naujienose’J. A ceris.

jo kažin-kokia moterėle ir ku
nigas Maliauskas, gavės progos

šaus nėra?
Kunigas Maliauskas raudona

vo kai burokas. Šančius patylo
mis juokėsi ir nekantravo: nu-

Tai mudu - Kriaučius su Lau
cium ir išėjova, nepriprašiu
siu kunigo Makausko stoti į de
batus su socialistais. Mat bijo.

* ....... .... ...

J.

Augštesnės rųšies rankomis siūti siutai po$18, $20, $25, $30 ir $35.

I

4 t&i *

Didžiausia Uptown A- 
prčdalų ir čeverykų 
Sankrova.

Nauji Trench viršutiniai žiponai
Mes aukaujame dabar dideles vertės naujus Trench vir-. 

šutinius žiponus su diržais aplink, vėliausių ir populiariš- 
k i ausiu audimu. Trench viršutiniai žiponai yra naujau
sias dalykas overkotų stailėj. Jus panorėsite vieno, kuo
met jus juos pamatysite.

Vaikų dirmavoniai siutai
Pilna eilė vaikų puikios serge siutų del Dirmavonės, 

Spalva absoliutiškai tvirta.
Šie siutai yra padaryti labai gerai ir užtikrina tikrą štai- 

]ę, ir laiko labai gerai fasonų. Kaina $5 iki $15.
DYKAI: Puikus laikrodėlis, gvarantuotas geram laiko ro

dymui, duodama su kiekvienu vaikų siutu apkainuotu 
virš $5.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

X LIETUVIAI PARDAVĖJAI: J. A. DOUGLAS, S. KUCZIS, J. G. DAI LYDIS, C. WALLACE, A. J. TUP1KA1T1S, K. MALKEWJCZ.

Nedelioj, Balandžio Tmą d.,
== 1917 metuose =

M. Meldažio Svetainėj,
2242 W. 23rd Place-, Chicago

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai.
Po Perstatymo — Balius.

Apie veikalo svarbumą nėra ko kalbėti. Užtik
riname, atsilankiusieji ilgai neužmirš ką matys šia
me perstatyme. Visus kviečia KOMITETAS.

| Svarbus Susirinkimas j 1* Depozitorių Mykolo J. Tananevičiaus Bankos, f
Atsibus Subatoje, 31 d. Kovo (March), 1917 m., 7.30 I 
vai. vakaro, Apveizdos Dievo Parapijos Didžiojoje i 
Svetainėje, kampas 18-tos gatvės ir Union Avenue. X 
Ant šio Susirinkimo yra kviečiami visi depozitoriai. I 
Čia bus pranešta apie išmokėjimą pinigų ir daug ki- J 
toniškų svarbių reikalų. I

S P.S. Atsineškite kožnas savo depozitų knygutę, nes j 
J be knygutės nebusite įleidžiami. X
| Kviečia, Mikolas J. Tananevicze, Wm. Makavecki, | 
I Jonas Petrauskas, Frank Vaitekaitis. j

Kenoshos ir apielinkės lie
tuviai, nepraleiskite šios pro 
gos, t. y. vinintėlė ir geriau
sia proga išgirsti apie Ru
sijos revoliuciją. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, dalyvavęs 1905- 
tais metais Rusijos revoliu
cijoj. Prakalbas rengia LSS. 
58 kp. 1 d. balandžio, nedė- 
lioj, 2-rą vai. po pietų, Shlli- 
tzo svetainėj, priešais lietu
vių bažnyčią. įžanga liuosa.

Kviečia Komitetas.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
L1ETUVI9KA

APTIEKA
Hutaliau receptas na didžiausia atyda, 
Bežiūrint, ar tie receptai Lietuvon ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie- 

tuvižka aptieka Bostoną ir Maaaacha- 
setts valstijoj. Gyduolių galit «aut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, o až prisiu
siu per expresQ. 

i

K. Šidlauslcis 
AptlekoriuH ir gurininkaH 

SOUTH BOSTON, MASS.

Fanuos barnios
Pirk formą didžiausioje Amerikos 

Lietuvių Farmerių Kolonijoj, kurią 
mes apgyvendinom su 380 lietuvių 
farmerių, turinčių pirmeiviškas Ūki
škas Draugystes, parapiją ir lietuvį 
kunigą. Kolonija randasi geriausioj 
ir lietuviams apsigyventi tinkamiau
sioj vietoj Amerikoj. Musų mieste— 
Scottville, Mich.—geriausi farmeriš- 
ki turgus sūriais, sviestu ir tt. Produ 
ktų kenavimo fabrikai, javams malti 
malimai ir visos vigados. Laukai ly
gus, yra daug upelių, ežerų, gelžkc- 
lių, mokyklų ir žvyravotų kelių. Van 
duo lyras, oras sveikas; žemė su mo
liu, su juodžemiu ir molis su juodže
miu maišyta,—derlingiausios rųšies, 
tinkama visokiems javams, daržo
vėms, sodams, pievoms ir ganyklom. 
Gyvenantis šioj kolonijoj anglai, ma
tydami, kad lietuviai ją užvaldys, 
pradėjo kraustyties kitur. Mes to tik K 
ir laukėm, kad jie paliktų savo pui
kias ukes mums, kurias galėsime ap
gyvendinti lietuviais. Mes iš anglų 
siiemėm keletą šimtų geriausių far- 
mų—mažų ir didelių—su budinkais, 
sodais, ariamais laukais ir nedrbta 
žeme. Parduodam formas, gyvulius, 
ukes mašinas. Viską duodame ant le
ngvų išmokėjimų. Nelaikyk pinigus 
bankoj, nepirk mieste namo;'mies
to gyventojams artinas didelis pavo
jus—sumišimas, bedarbė į ir badas. 
Skubinkis pirk farmą mūšų koloni
joj: kol darbai eina, tol formos pi
gios, kada darbai sustos, liks daug 
žmonių be darbo, tadir farmos pa
brangs. Pirk farmą šįmet ir busi po
nas ir laimingesnis negu biznierius. 
Farmeriams nereiks eit į karę. Juo 
maistas brangsta, tuo farmeriams ge 
riau pralobt. Naudokis laime, kol ne
vėlu. "Rašyk tuoj, įdėk už 4c štampą 
ir gausi farmų katalogą ir lietuvių 
Kolonijos žemlapj. Adresuok taip:

ANTON KIEDIS and CO., 
Peoples State Bank Bldg., 

Scottville, Michigan*

Du labai svarbus faktai del Jaunų 
sankrovos

VIENA yra tai, kad mes pasitikime jau
niems vyrams; antra, kad jie pasitiki 

mumis. Tai yra didelė kombinacija.
Tie geriausiai apsitaisę mieste vyrai su

teikė mums pirklybą.

Jus pamėgsite juos taipgi; kita priežas
tis kodėl ši sankrova yra jaunų vyrų cent
ru. Senesni žmonės mėgsta čia atsilankyti.

Mes galime padaryti gerą daiktą jums 
visiems, geriausiai pasiūtomis drapanomis; 
visos vilnonės ir stailiškos.

Copyright Hart Schaffner & Marx

Mes turime naujausius audimus geriausių modelių; ant vienos arba 
abieju pusių susegamų pinch-backs visų vilnoniu audim ųpo.......

$15.00, $18.00, $21.00,' $25.00
Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų ir čeverykų Namas.

BACH BROS
115-ta Gatvė ir Michigan Ave.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Aprėdalų.
Florsheim Čeverykai Stetson Skrybėlės.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

CLOTHING HOUSE. —

Kampas Milwaukee and Ashland Avės

Atrodykite kuogeriausiai
stailišku nauju Continent siutu

ELYKŲ Nedėlia už vienos savaitės. Jus turite veikt grei
tai ! Jei jus norite to užganėdinančio jausmo, kad jus esa
te apsirengiu taip gerai kaip ir jųsų geriausi draugai —■ 

jus turite pradėt rengties prie metinės Velykų Madų Parodos DA
BAR ateidami pas CONTINENTAL.

Kuomet jus pamatysite dideli sandėli puikių siutų ir overkotų mu
šti sankrovoje, jus suprasite, kodėl mes pajiegiame užganėdinti 
kiekvieno žmogaus ir vaikino skonį. Nėra audimo ir petreno, ku
rios perviršintų mus. Nėra tokios augštos figūros, storos ar ku
dos, kuriam mes negalėtume pritaikyti. CONTINENTAL yra su
lyginamai žemos kainos. Žmogus, kuris pirmiausia mano apie 
KAINAS, čia ras pigias vertes siutų ir overkotų, ko jis ir jieško.

Ateik ryto ir pasirink sau Velykoms siutą arba overkotą, ir dėvėk 
Verbų Nedelioj. Mes užkviečiame jus pamėgint

.3^ įjus ant abiejų pusių susegamus modelius, 
» į?m arba trimi guzikais. Jus patįs juos pa- 
^.Lfe^ite. I<ygųs arba pinch-back, konservatyvės 
arba naujos mados su diržais stailės vėliausių 
pavasarinių audinių ir spalvų, mėlynų, pilkų, ža
lių ir maišytų, po ..............................................

Sankrova atdara Utar-

dėlios rytą.

dėl Velykų su
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VALPARAISO, INI).

I
Dernonst racija.

Kovo 2 1 d. čia ivvko maršavi- t «• ,
mus gatvėmis liksiu, kad išrciš-! 
kus simpatiją Rusijos revoliuci
jai. Apie antrą valandą po pit1- ■ 
tų, prie mokyklos namu (Old 
College Building) susirinko dau- j 
ginusia (jeigu ne visi) Rusijos 
išei viai-mokiniai; jųjų tarpe 
viešpatavo vienybė ir entuziaz
mas. čia malėsi tarp ameriko
nišku vėluku, raudoni revoliu- v L
cio'iiški vėlokai: lietuviu žirg- 
vaiki, žvdu. rusu, linu ir lt.

Susirinkus visiems ir atėjus 
paskirtam laikui minia mokiniu, 
susidedanti iš 300 su viršum, 
vedama muzikos, pasileido į 
niiisto galvos. Maršavimas 
miesto gatvėse tesės apie porą 
valandų; paskui pasukta prie 
miesto roložės ((uty Hali). u.ia 
maršnotojai apsistojo ir prasi
dėjo prakalbos. Pirmiausia 
prof, llyllinen prabilo i minią 
sakydamas, kad mes apvaikš- 
ėiojam Rusijos revoliucijos ir 
laisvės gimimo diena. Po Irom- 
pos Įžanginės kalbos perstatė 
kalbėtoją) nuo lietuviu moki
ni M. Baksaitį. Baksailis paaiš
kino, kas yra lietuviai, jąją bis- 
loriją ir kaip jie buvo persekio
jami caro valdžios. Antras is-

eilės kalbėjo nuo rusu, trečias 
nuo žydą, ketvirtas prof, Ilylli- 
neii nuo finu, penktas ir pasku
tinis lai advokatas Tiltonas.

šis paskutinis labai gerai ir 
nuosekliai išaiškino reikšmę 
raudonos vėliavos ir taipgi prie
žastis revoliucijų kilimo. Jis 
pasakė kad socialistai labai ne- 

! įpėgsla kruvinos ruvoliucijos, 
1 bet jeigu valdančioji k lesa nesis- 
j tengia suprasti gyvenimo evo- 
1 kurijos ir nenori taikintis prie 
I jos, lai kruvinoji revoliucija y- 
1 ra neišvengiama. Prakalbos ir 
‘ muzika tesėsi virš valanda lai- c *•

ko; po to, demonstrantai dai
nuodami ir nešdami K. Markso i

; paveikslą ir raudonas vėliavas, 
■ grižo namo.
i Vienas ir labai pagirtinas da
lykas t. k. lietuviai ėmė dalyvu- 
mą šioj parodoj, be skirtumo 

j tikybinių ir tautos pažvalgų.
Rymo katalikai, tautininkai ir 

Į socialistai dalyvavo sykiu. J as 
aiškiai rodo, kad nuvertimas 
Rusi jos caro nuo sosto yra kiek
vienam mielas. Maršuojant ga
tvėmis karts nuo karto buvo iš
reikšta didelis ir griausmingas 
minios balsas; “tegyvuoja lais
va Rusija, tegyvuoja respubli
ka"' Mokinys.

(’KERO, ILL.

BROOKLYN, N. Y.

Konferencija kairi ų j ų 
Organizacijų.

LSS. 19-ta kuopa Brooklyn, 
N. Y. 25 d. kovo laikytame savo 
susirinkime paskyrė komisiją, 
suradimui svetainės minėtai 
konferencijai ir lt. Taigi visi 
delegatai malonėsite pribul, ne
dėlioję pirmą dieną balandžio 
(April) 1917 m., 9 vai. išryto į 
Brooklyn N. Y. i New Plaza *• c
I kill. kampas Grand ir I le- 
vemever Sis. ant antru lubu.* c c

Komisija.

AUKA L. š. F.

Kovo 22 d. priėmiau aukų L. 
š. F. $62.35 nuo vakaro iš Rose
land, III., per A. Grebelį.

T, L. Dundulis, L. š. F. fin. 
sekr., Chicagoje.

Redakcijos Atsakymai i
* (

už bonkutę viso-e aptickose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

c F. AI). RICHTUR & CO
{4—80 Washiigloo Street Ne* /orv

PAIN-EXPE1LERI0-
geno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pa-au

Sutaisytas is fommios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

oro
«psireiškia esrjs stebėtinai pasekmingu 

nuo gėlimo pilto ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojiino apetito, 
šalčio galvoj’, cct., eet., Sutai
somas išdirbčju labai pagarsėjusio

Jis vis piktžodžiauja.

Kuomet \ vru ir Motin u A p- 
svietus Draugija surengė prakal
bas M. X. Mockui, lai kun. Ma
kauskas savo kon11 Tcncijojc 
tas prakalbas gana puikiai iš
garsino, žinomu netyčia.

Jis laike savo konlerencijos 
šmeižė viršminėtą draugiją! bai
siausiais žodžiais, kokius lik su-į 
galvoti galėjo. Nepraleido ne į 
vieno sakinio, iš savo burnukės, ' 
nepakoliojęs los veikliausios V. 
ir M. Apšv. Draugijos, Cicero, 
III. ’ J. A ceris.

Agotos Simui, Brighton Pk. - 
Augšluolis savo žinutėje apie 
Keistučio Kliubo vakaru atsilie- t 
pia visai simpatiškai, o ne pa
juokia. Jis papeikė lik vieną 
“artistu" J. t’., kurs, kad ir už- c
sigėręs, vis dėlto ėjo ant scenos 
pasirodyti publikai. O lai juk 
liesa. Kas del pirmininko, tai 
čia išlikrųjų jis buvo neteisingai 
išspausdi n to j korespondencijoj 
užgautas; bet ne koresponden
tas Augšluolis dėlto kaltas; 
klaidą padarė, per neapsižiūrė
jimą, korektorius. Delio, klai
dą pastebėję, mes jau vakar ją 
atitaisėme ir atsiprašėme vaka
ro pirmininko ii* palies kores
pondento.

Paskelbimas.

“Musij sankrovoj galima, gau
ti saldainių, rašomųjų daiktų, 
malkų, anglių, botagų, drapanė-

Viena saugiausiųjų Bankų 
atidarykite TAUPYMO SĄSKAITA chicagoje. 

saugioje ir likroie Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banko,Jo.
Pa pch žinru Vaisi i jos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) depozite 

ir taupy ll“‘ padėjimą.

liu vaikams, visokios rūšies py
ragaičių. padėvėtų balų ir kito
kiu skanum vim." I »• 4-

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAB WAI.ENTY SZYMANSKI 
prezidentas {arklys

V. F. .MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber U«

orio KASPAB
V H V {HX’ZldrntaS 

WILLI v M GETTING
n; ez. Oetl i ng Bros 

' .1'1 XIU.LS KPI T K A
vice-piezi deni as

IL F. OTTE J. PES1JEL
vire-prez. N;il. Citv Bank. sekr, Turk Mntg U.-'

CEO. C. WH.CE OTTO KUBIN
Iv'“ Co. v ice-prez. T. Wilee Co. i>rez. AUm*

JOZEF SIKYTA I Brewing (k
k: i s i e r i 11 s

padėjimas 
PERT IRSIS 
KAPI I ALAS

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/ IMA LIETUVIŠKAI

| Iowa State Savings Bank | 
Kapitalas ................ $100,000 B

Neišdalintas Pelnas . . $20,000

5 Po Valstijos Priežiūra 8
Nare Sioux City Clearing S 

į9 House (Bankinio Susinėsimo $ 
!$ įstaiga) 8
į O o

S. IC Cor. Fourth and Jackson u 
'8 SIOUX CITY, IA. 8 

O o

Išpardavimas prieš Velykas
.Mes pirkom už $100,000.00 vertės čeverykų pirmiaus, negu pakilo jų kaina 

ir mes norime parduoti 
rvkai vra naujausios ii

Tie čevery-

ir visokie rudi čeve-

a

Vyrams mes turime puošniausių čeverykų, kuomet

surašome keletą pigumų:
?rų balti plaunamos skuros 
kai, apdengti užkulniai alumi- 
žieve

aaugusioms mei 
ginoms balti plauna
mos skuros čeverykai,

Vyrų mahogany rusvi čeveryka/i Snow’s darbo, 
liški užkulniai, vertė $8.00, specialiai tiktai po.......$5.00

Vaikų visi balti plaunamos skuros čeverykai, miera 
iki 8, vertė $3.00, specialiai tiktai......... .....

Mes tarime tūkstančius naują numerių, kurie ką UI 
bet mes gvarantucjame surėdyti jums nuo 25 iki

Pamėginkite pirkti pas mus prieš šventes ir

m es n egal i m e p a m i n ėt i,atvežti ir kuriu
50 procentą airi, kiekvieno pirkimo musą sankrovoj aCu 
sugėdykite pinigus. K

WARSAWSKY’S RELIABLE. SHOE STORE, 13.41 South Halsted Stree.t. .' 2 
vertę dovaną tikietus. '" ‘v 'Laupykite musų, tui’inciuK

Chicagos Žinios.
IŠMATŲ VALYTOJŲ 

STREIKAS.

SOO išmatų valytojų st reik uo- 
ja. Aldccmanas Michaelson į- 
nešė miesto larybon rezolTiciją, 
reikalaujančią, kad miestas pas
kirtų $250.000 streikininkui rei
kalavimų išpildymui.

Sveikatos komi.sionierius Dr. 
Robertson sako, kad Chicngos 
gyventojai privalo sumažinti iš
malu kickvbc. Girdi, Paryžių- C * 4. »
jc vidutiniai ant kožno žmogaus 
išpuola kasdien lik po ketvirta
dalį svaro, o Chicagoj po c'elą 
švara, c

Jeigu, girdi, mažiau išmatų 
butu daroma, tuomet mažiau 4.
darbiniu' ų reikėtų valymui, 
luomai, dSškia, ir algas jiems 
(lidesnes galima butų mokėti, 
arba išmatas galima lengvai bu
itį sudeginli lam tikruose fub- 
rikliose, taip kad nebereikėtų 
jų vežioti kur už miesto.

DARBININKAI TURI PRO 
TESTUOTI.

Chicago ėmė sirgti mililariz- 
mo liga. Užvakar miesto tary
ba priėmė rezoliuciją, ridkalau- 
jančią priverstino kareiviavimo 
šioj šalyj. Vakar jos pėdomis 
sekdamos pradėjo priiminėti to
kias pat rezoliucijas įvairios ka
pitalistų organizacijos.

Darbininkai gi, ant kurių pe
čių sunkiausia gultų . priversti
no kareiviavimo našta, nors ne
pritaria jam, bet tyli. Ne, po 
šimts plynių, jie turi pradėti 
rengti kuodaugiausia mitingų 
protestui prieš priverstiną ka
reiviavimą..

LIETUVES PROTESTUOJA.
Ch’.cagosLietuvių Moterų 

P ro g resy v i š ■. o j o Susivienijimo 
šauktame' susirinkime adresu 
1(337 W. 1 Ith sir., isneta rezo
liucija prieš mokyklų kazarmi- 
nimą,. Apie lai ir Chicago 'Lri- 
bune pranešti. š

Daugiau tokių protesto iililin- 
gą! ’"d • M ■'Į . t

PAVARYTI RINKIMŲ TEI
SĖJAI IR KLERKAI.

i

Kadangi susekta suktybių, lai 
21 wardoj alslalvli iš rinkimu* *» 
teisėjų Ik i klerkų vietų keletas 
žmonių. Jų byla perėjo į val
stijos prokuroro lloync rankas.

IMPERIAL TEATRAS.
Imperial teatre, Mad-son and 

Western avė., sekamą savaite, 
pradedant nuo nedėlios po pietų, 
balandžio 1, bus duodama Lin
ger Long(-r Lucy pilna juo
kų ir-satiros muzikos žaismė, j 

Išpildyme dalyvauja žinomas 
komikas Billy ('J’fford ir jo 
kompanija.

Kapitalistų laikraščiai Chica
go J'fTbuni' ir Daily News atsi
sakė priimti net ir apmokamus’ 
unijų apgarsinimus, kad Melai | 
Polishers, Bufsc-rs and Platers- 
Union N 3, Cleveland Ohio išėjo 
streikan, ir kad> tuo budo per
spėjęs nuo skebavimo nežinan
čius apie lą streiką darb'ninkus.

*
Vakar vakarą įvykp moterų 

žvdžiu susikirtimas tikslu su- • <
organizuoti boikotą mėsos, ku
liai ji atpigs. Susirinkimo xie-, 
ta 3 15(1 ()gden avė.

maislo brangumų.

a

su-

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

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

visokius* dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 131?

EVESK10
Dieninė ir MOKYKI A Vakarinei AVlVI XmZ' 

. Čia grali išniokt! Anglų kalbos nuo pračhR’.ž 
ligi augCčlaasiAif teipgi Lietuvių. Vokiečiu 
Rusų Ir Lenkų kalbų; Arhmetikost AugfcL 
Ma'ematikos, Istorijos, Geografijos. Polltiš. 
Ekonomijos, KnygvcdysteSjDai’.iataftčio, Let 
<kų rašymo, Prekybos teisių Ir tt. Čia 
užbaigti PUUiJC SCHOOL, HIGH SCHOOL 
PREKYBOS KURSUS VISKAS ATftKJ 1U 
MĄ LIETUVIŠKAI.

3108 So.Halsted St.,Chichi

Telefonai Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak- | 
Ūkavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir < 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau- Į 
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą f 
visokiose ligose moterims ir mergi- į 
notns. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra« j 
Kiškai, lenkiškai ir slavokiškai. (

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, j 
t Ant antrą lubą.

Rusiškos ir Turkiškos Va m

12t h St. Tel Kedzie 8902

RUSSIAN
TURKISH
BATH

3514-16 W. 12th St., arti 
Louis Ave. ir 1115-17 
Paulina St., arti 12th 
Chicago. Ill.

St

o stu

•h

*

e
❖

v

Velykos greitai bus čia į 
ir mes visi esam gatavi g

Vaikinų UNIJOS DARBO PAVA
SARINIŲ SIUTŲ, kuriuos jus ka
da nors matėte.

Visi Naujų Spalvų ir Audimų.

niems vaikinams, kurie labiaus mė-

traukiančių verčių po

vyrams viduti-
sudėjimo.

Kviečiame jus apžiūrėti.
Musų pasirinkimas vaikų siutų yra nesulygi

namas.
P-nas JOS BLOZIS—Lietuvis Pardavėjas

’b

-E

X Musą krautuve‘atdara kas iki 9 v. N odelio m iki 1 v. popiet.
| 1800 iki 18^8 Blue Island Ave., kampas 18-tos gatvės.
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Urmas LiatuYtq Dienraštis Amarikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

■Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

teenty savaitčjc. Pačiu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mė
ty $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .............    $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .................. $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Europoje, metams .............. $7.00
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In Chicago, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mail, one
year ...........................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Rašytoju ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
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paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
tes rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
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] Redakcijos Straipsniai

Du militarizmo 
priešu.

užvakar priėmė

riškam jaunuomenės 
rnui. Už ta rezoliuc

ciaus, 1
taryba</ militai
liuciją, kelias,
am ka- kovos.
lavini- Kad

maut du socialistu — Kenne
dy. ir Rodriguez.

tuomet visam svietui paaiš
kės, koks yra socialistų ke
lias. Mes neabejojame te- 

<ad tas kelias bus ne 
•izmo ir patriotizmo 
o taikos ir klesinės

girnai kongrese, legislaturo- 
se ir miestų valdybose ir so- 

jcialistų organizacijų rezo-

nimas yra pirmas žingsnis 
prie visuotino kareiviavimo 
ir didelės nuolatines armijos 
įvedimo. Todėl jisai yra pa
vojingas šaliai, jos laisvei ir 
demokratinei t va r kai.

sai grasina užnuodint jau- 
nuomonės siela aklo paklus
numo, k a z a r m i n ė s discipli
nos ir šovinizmo dvasia.

Suprantama tad, kodėl

atstovai miesto taryboj. Bet 
pasipriešino tik juodu. Visi 
kiti aldermanai — tiek de
mokratai, tiek republikonai,

'gentai, tiek menamieji “liau 
dies prieteliai” — stojo už ti 
rnilitaristu sumanvmą.

< C

svarbių visuomenės klausi
mų, tai tikrais ištikimais lai
svės ir demokratijos apginė-

Ach, kaip 
nudžiugo!

vakar mes raseme apie 
keletą socialistų, kurie New

(itika.
iššaukė

tarpe socialistų priešų.

keletas sotdalistų pasidavė 
buržuazinio patriotizmo in- 
tekmei, šukąuja ir rekla
muoja juos, kaipo prakilnius 
žmones, kurių pavyzdžiu tu
rį sekti visi geri piliečiai. 
Kiti vėl socialistų priešai ši
tų supatriotėjusių socialistų 

F pasielgimu naudojasi, kaipo 
b argumentu, kad socialistai 
f ©esą tikri karės priešai.
| Pergreit nudžiugo tie po- 

©ai. Ažuot šokinėję, kaip 
| katė su barškančia pūsle, jie 
J geriaus padarytų, kad palu- 
l'kėtŲ valandėlę ir pažiūrėtų, 
| ką tame klausime pasakys 

ii ’Socialistų Partija.

F

prieš grasinantį

laiku šiandie dar tebedisku-

mones. Didelio čia daikto, 
kad tose diskusijose pasigir
sta keletas balsų, kurie pa
tinka patriotams! Pagal 
juos negalima juk spręst a-

gi ji niekuomet nėra jiems

Kada • konvencija ištars 
savo žodį minėtame klausi
me, tada atskiri partijos na-

partijos taktikos, arba ke
liaut tenai, kur juos širdis 
traukia.. Patriotinio prane
šimo autoriai turės toki-pat

Ginklavimosi 
klausimas.

deją, žmonės dažnai daro 
klaidų, neatsižvelgdami į tai, 
kokiose aplinkybėse yra toji 
idėja gimus.

Imkime ginklavimosi klau 
sirną. Jisai jau keletas de
šimčių metų yra svarstomas 
ir nagrinėjamas visų šalių 
s p a u d oje. S oci a 1 i s t ų pa r t i j ų 
programai, jų suvažiavimai 
i r tarptautiniai kongresai 
davė į jį atsakymą, koks ro
dėsi esąs tinkamiausiu dar
bo žmonių žvilgsniu.

Šiandie tas klausimas vėl 
imta karštai gvildenti. Jį pa
darė labai svarbiu Europos 
karės atsitikimai ir Ameri-

sigyt didelę kariuomenę ir 
laivyną kovai su kitų šalių 
kapitalistais. Amerikos da
rbininkams yra ytin svarbu, 
kaip jisai čionai bus išrištas.

Kokią-gi jie turi užimti 
poziciją šitame klausime ?

Naturalis dalykas, kad 
kiekvienas žmogus, kuris i- 
ma tą klausimą svarstyt, in- 
domauja, kas apie jį buvo 

j pasakyta pirmiau. Taip da- 
I" Už keleto dienų partija ro, žinoma, ir socialistai. 
Flaikys savo konvenciją ir Ir štai, tyrinėdami, kaip

j buvo rišamas ginklavimosi 
klausimas pirmiau, socialis
tai atranda, kad jų draugai 
partijų programuose ir kon
vencijose tarp kitko pripaži
no reikalingumą sudemokra- 
tint (padaryt demokrates- 
ne) kariuomenės sistemą. 
Socialistai reikalaudavo, 
kad visur, kur yra nuolati
nė kariuomenė, butų įvesta 
milicija, žmonių apsiginkla
vimas. To reikalavimo pa
rėmimui socialistai prirodi- 
nėdavo, kad milicija (ne a- 
merikoniškoje prasmėje, ži
noma!) yra pigesnė, negu 
nuolatinė kariuomenė, kad 
ji yra daug sunkiau panau
dot užkariavimams sveti
muose kraštuose ir kovai 
prieš darbininkus, kad ji nė
ra taip patogi dirva milita
rizmo dvasiai skleisti'. Ir, 
be abejonės, tai buvo tiesa;

Bet kaikurie žmonės, su
radę tą socialistų reikalavi
mą, mano, kad jisai reikėtų 
dabar statyti ir Su v. Valsti
jose. Girdi, ir čionai kapita
listų klesa nori įvest nuola

tinę kariuomenę; darbinin
kai privalą priešinties tam ir 
iš savo pusės reikalaut, kad 
apsiginklavimo sistema bu
tų “demokratinė”, o tokia 

1 sistema esanti milicija, už 
kurią Europos socialistai 
jau senai varą agitaciją.

Ant pažiūros šitokie argu
mentai yra labai gražus. Iš
rodo, kad jie stovi ant tvir
čiausių tarptautinio sociali-

išlaiko jokios kritikos.

Dalykas tame, kad sociali
stai reikalavo milicijos te
nai, kur buvo įvesta ir įsigy
venusi visuotino kareiviavi
mo ir nuolatinių kariuome
nių sistema; o Amerikoje vi
suotinos kareiviavimo par
eigos nėra, nuolatinė-gi ar
mija dar visai menka. Čia 
dabar dar tik norima įvest 
tą, kas jau senai gyvuoja di
džiumoje Europos šalių.

Jeigu Amerikos socialistai 
pripažintų visuotiną karei
viavimą, nors ir atmesdami 
nuolatines armijas,< tai jie 
patarnautų militarizmo apa
štalams. Jie priimtų pusę 
jų programo. Daugiau net, 
negu pusę, kadangi ir patįs 
militaristai šioje valandoje 
nori įvest tik visuotiną ka
riško lavinimosi pareigą, ži
nodami, kad likusioji jų pro
gramo dalis paskui jau bus 
lengviau įvykdint. Tik pa
tįs didžiausieji akyplėšos— 
tokie, kaip Rooseveltas—šia
ndie jau atvirai stoja už nuo
latinę, iš kokio miliono vyrų 
susidedančią, armiją.

Taigi tos sąlygas, prie ku
rių Europos socialistai pa
statė milicijos reikalavimą, 
yra visai kitokios, negu A- 
merikos sąlygos. Tenai so
cialistai tuo reikalavimu ko
vojo prieš militarizmą, o čio
nai jisai reikštų parėmimą 
militarizmui.

Bet šiandie ir laikas yra 
visai nepanašus į tą laiką, 
kada Europos socialistai sto
jo už pakeitimą nuolatinės 
armijos žmonių apsiginkla
vimu. Tarpe to laiko ir šios 
dienos guli milžiniškas pa
saulio karės patyrimas. Ji
sai, tiesa, neparodė, kad nuo
latinės armijos butų geres
nis dalykas už miliciją—ta
me punkte socialistai nesu
klydo —, bet jisai sako 
mums, kad šiandie reikia 
pirmon vieton statyt ne ko
vą už ginklavimosi sistemos 
sudemokratinimą, o už visiš
ką nusiginklavimą.

1 Dabartinė karė paskandi
no Europą skolose; ji už
traukė baisybes ir kitų ne
laimių ant viso pasaulio. Ir 
žmonėms šiandie yra aiš
kiau, negu kuomet-nors, kad 
artimiausioji tos karės prie
žastis s buvo ginklavimosi 
lenktynės. Po karės — jei
gu jai nepadarys galo socia- 
lė revoliucija — socialistai 
turės į šitą dalyką atkreipt 
jdomą visų tų žmonių, kurie 
!da nesuprato jo. Kova prieš 
visokią apsiginklavimo for
umą, kova prieš militarizmą 
plačiausioje to žodžio pras
mėje turės but vyriausiu so
cialistų politikos — kaip na- 
cionalės, taip ir tarptautinės 
—obalsiu. x

, Bet jeigu taip, tai keistais 
socialistais pasirodytų tie 
žmonės, kurie šitokiu laiku 
įsivaizdintų, buk Amerikos 
darbininkai privalą stot už 
“demokratinę karišką siste
mą”. Mėgindami tokią savo 
pažvalgą paremt tarptauti
nio socializmo autoritetu, 
jie parodytų, kad jie visai jo 
nesupranta.

Kas buvo gera vienose ap
linkybėse, tas gali but visai 
netikusiu daiktu kitokiose 
aplinkybėse. Ir blogas yra 
socialistas, kuris nesupranta 
šitos paprastos minties.

Vis gąsdina,
Tūli musų laikraščiai bau

gina žmones “nemalonu
mais”, kurie jiems gręsią už

negu visi kaizerio pulkai, e- bilo apie sugrąžinimą teisių 
santįs mūšių laukuose.

Antra, ką gali policija da- ti “atvirtus” ir prie moterų 
ryti žmonėms, kurie prote
stavo prieš karę? Juk tai y- 
ra kiekvieno žmogaus teisė. 
Matyt tos teisės vartojime 
kokį-nors nusidėjimą gali 
tiktai tas, kas žiuri į žmones 7 v
per Rusijos “ochrankos” 
(slaptos policijos) akinius. 
Laikraščio redaktoriaus pa
reiga, rodos, butų ne skiepy
ti savo skaitytojuose baimę 
prieš žandarų kanceliarijos 
—kurios čia nėra— šmėklą, 
o auklėt juose laisvų, drąsių 
piliečių sąmonę.

Vakar teko mums perskai
tyt vienatne aršiausiųjų a- 
merikoniškojo džingoizmo 
organų, “Tribune”, špaltose 
žinutę apie Chicagos Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo protestą prieš 
karišką lavinimą. Ta orga
nizacija, pasirodo, ne tik ko
voja prieš militarizmą, bet 
nesibijo ir paskelbti apie tai 
kuoplačiausiai.

Sulyginkite dabar jos elgi
mąsi su musų tautiškų reda
ktorių rašymais. Ta organi
zacija turi ne tiktai šimtą 
kartų daugia už juos išma
nymo, bet ir drąsos. Jos na
riai yra susipratusios mo
ters, o tie redaktoriai — ne- 
susipratusios bobos, nors ir 
vyriškos lyties.

airiams.

Naujas vejas.
Kiek galios turi revoliucL

protestus prieš valdžią. Gir- ja, tik dabar pasaulis pama- 
di, jeigu kas parodysiąs sa- i'tys.
vo neištikimybę šiai šaliai,1 Iki šiol per dvejus ir pusę 
tai tą imsią bausti ir perse-‘metų visose Europos šalyse 
kioti. “Saugokitės, neprote- j valdžios .kasdien kalė yi$ na- 
stuokite!”

Dabar tie laikraščiai vėl svė buvo vis labiau ir labiau 
gavo progos pakartot savo varžoma, teisės buvo vis la- 

baiu ir labiau siaurinama.
Kur pirmiau viešpatavo

j.ujus pančius žmonėms. Lai*-

“išmintingus” persergėji
mus, kada kapitalistų spau
da paleido paskalą, kad sla- demokratija, tenai įsigalėjo 
ptoji policija ėmusi sekiot despotizmas; kur buvo des- 
intariamus asmenis ir gau- gotiška tvarka, tenai ji pa- 
dyt šnipus. Chicagiškis tau- sidarė dar aršesnė.
tininkų organas, paminėjęs
tą paskalą, sako, kad labar viskas krypti atbulon pusėn, 
gali susilaukti “trobelių” tie Revoliucija 
lietuviai, kurie dėję savo pa- [nutrenkė nuo sosto Rusijos, 
•rašus po karės protesto re-|carą jr atidarė šaliai duris 
žolinei jomis.

■riai šitokius niekus tauzyti! < das apie tą pirmą revoliuci-

Bet dabar staigu pradeda

vienu smugiu

i ir tuoin atsi
kračiau nuo bobos. Dabar, kuo
met atsikračiau nuo bobos, lai

Ji pasiskelbė esan- dygliuotų vajrų

: balsavimo idėjos.

Austrijos ir Vokietijos ka
raliai ir ministerial pradėjo 
žadėt, dar nelaukiant karės 
pabaigos, panaikint visus 
lenkų teisių suvaržymus.

Kaizerio kancleris Beth- 
mann-Hollweg viešai nupei
kė atžagareivišką Prūsų pa
rlamento rinkimų tvarką ir, 
kaip telegramos praneša, 
ketina ne tiktai tuojaus pa
taisyt ją, bet ir įvykdint ei
lę kitų reformų.

Klerikalai, juodašimčiai ir 
visi žmonijos progreso nevi
donai visose šalyse skubina
si-išsižadėt savo keiksmų, 
kuriais jie per metų metus 
dergė revoliuciją...

O visa tai tik nuo vieno 
.revoliucijos smūgio. Bet po 
jo turi sekti kiti. Pamatysi
me tuomet, kas dėsis su to
mis reakcijos tvirtovėmis, 
kurios daugeliui rodėsi neį
veikiamomis.

Ispanijoje, “šventosios in
kvizicijos” tėvynėje, jau 
prasidėjo maištai, kurie pri
vertė valdžią paskelbti ka
rės stovi, v

Je, yra pasaulyje didesnė 
galybė, negu karalių, ponų

Pabraižos

Atviras laiškas Pabraižai.
Mi

kuris iščeistino netikėlį 
šaltį, ka p Rusijos Miką 
narodas.

man siuntei, 
kad sumušiau

su
daugiaus laiko pasikalbę- 
Pabraižininkais.

Senas Vincas.

Maliauskynčs 
Dvasios Ubagu

(F. Tverijono sudėta).
(tan tavo malonybės

Prieš Naujynas protestuosim — 
Kad jau duosim joms, tai duo

sim !

Ant galvų jų kuolus tašo.
Kad pinigai pas jį buvo,

Jis jų imti nenorėjo

ba taip reikia.

Dėlto vyčiai, brostvinilikai.
Davatkos ir špitolninkai,
Protestus visi rašykim —

Mes

Lougins ir Motiejus.

i

tuos 500

kaipo šampijonui, 
visus Pabraižai

man tabaką kramtydamas pač
iomis. Bet tu nemanyk, kad aš

y Ex-carui Mikei linkėjimai.
Mr. Pabraiža: — Vos spėjus 

praskambėti žiniai apie caro Mi
kės nusiritimą nuo kaukolių so
sto, iš visur‘pasipylė gausybės 
nuoširdžiausių žmonių linkėji
mų buvusiam vsierosiej skani 
valdonui. Linki jam vyrai, lin
ki moters, linki jauni ri juanos. 
senesni ir senesnės, ir savo lin
kėjimus siunčia jam ne vieliniu 
ir ne bevįeliniu telegrafu, bei

į geresnę, žmoniškesnę atei-
• Sarmatytųsi tie redakto-J tį. Ir kaip tik pasklido gan-1 

__ ___ __  i____ i.: t J •. ... ,. ..
'Viena, protestavusių prieš įjos pergalę, tuoj ėmė svy-A 
karę yra tokia daugybė —; moti visame pasaulyje tvir- 
milionai žmonių!
klojimui”
tų didesnės šnipų armijos,

dead “se- čiausieji žmonių priespaudos 
paskui juos reikė- stulpai.

Anglijos valdžia jau prą-

čia ne tame dalykas, čia viską 
garbė!... Mano antra pusė, kuri 
vis sakydavo, kad aš esu greva,

IVl MVV CIO rSC< L<< '

ne 500 centų, bet 1000.
Žinai, ką aš nusipirkau

šu
tau

uz

ir savo farma.

vajams ir paskui pūdyti juoę

daug žmonių vaikščioja, o ant 
tavo fanuos niekas nevaikščio-

ganaAdomas

į va les t įdubėlio su sveti- 
ba. Mano part nerys, ku-

čia, man pradėjo daryti šposų. 
Žinai pats, kad dabar bulvės ir 
obuoliai brangesni už auksą ir 
kad, pasinaudojus ta proga, 
kiap lik šiluma nučeistino šal-

buolių ir kasti į žemes, kad pa
sidaugintų. Kajip tik aš juos su
kasu į žemę, po nakties randu 
tik duobes, kaip ant karės lau
ko, o bulves nei vienos. Mat, 
visos susimu fino į mano part
nerio žemę. Aš, kaipo nžją 
tvirtesnis, iškasiau visas lauk it 
vėl susikasiau į savo žemę. Po 
nakties jos vėl išsimufino iŠ 
mano žemės, bet nesimufino į
jos žemę, o tiesiog į puodą ir j 
pilvą. _ , ,

įku. - u-; r|rj-i~- .t;.1 '.-.u..„u.. . j? i i'<f>

Valstybės Durnos, posėdis Tauridos rūmuose, kuri dabar
„ *. f valdo Rusiją.

M

nuotų linkėjimų — vyrų ir mo 
torų, jaunikaičių ir mergelių —

Stasius-Potašius.

Cenzorius iš
Man leista tik paaiš-

i

F k®”.'' V*- •

.(Linkėjimus 
braukė.
kinti gerbiamiems skaitytojams.

nuoširdžiausia

caraudamas, mėgę teikti ir ne- 
nuoalsiai teikė žmonėms, bū
tent, nuo žemės kur pipirai au
ga, baigiant kanapine. —- Pabr.)

Gyvena be širdies.

Mažas Jonukas klausia savo

—Tetute, ar žmogus be širdies

—Ne, brangusis, be širdies 
niekas negali gyvent.

—Kad mama tankiai pasako 
tėtei: “Tu visai neturi širdies”, 

tėtė vis dėlto gyvena.o

žinia nuo motinos.

Vienas jaunas vokietys, gyve
nąs Milwaukee, Wis., kovo 26 
dieną gavo iš savo motinos, Vo
kietijoj, atvirukę, kur ji rašo: 
“Norėčiau, kad tas kaizeris bu
tų senai kur galą gavęs.”

Apačioj ant atvirukes priera
šas. “Jūsų motina tapo šiandie, 
saulei patekant, sušaudyta, —i 
Cenzorius,’’ _

Iii
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Šarūnas
BEDARBI“

$6.66

Basement

$15.00
Basement

IMU MTC Ifl J A V MI E. J U papuošiame dykai

MNM

mano

Chicago Clothing
Company,

1922=26 S. Daisied Street
mm

NamaiHart, Schaffner&Marx drabužių

žėrinčios

MOKSLEIVIAI

sūnūs

SCHULZE'S
PRINCE HENRY
RYE BREAD

TIKTAI 
PAMĖGINK

Išdirbimo.
specialus

f JŲS^I 
PASINAUDOSI!

Aš supratau, kas veikė jos šie- «•
toj. Aš supratau, kad po trum
pos’ valandėlės (tarpios kovos ji 
pasiduos jausmams, kurių ji ne

ini po $15 ir $17.50. Materijos yra vilnonės, kašmiero ir ševilo 
Taipgi visi-vilnonės mėlynos serges. Jus rasite šimtus Q1F1 
siutų, kuirie yra didelis bargenas ryto po tp IvJ

Ašaros neplauja, bet degina, 
atsakė ji ir atsigrįždama į 

ugnavietę, numetė rožę į begęs
tančių liepsna.

Jei jus nesate užganėdinti su tavoru, mes su mielu noru 
atmainysim ar sugrąžinsim pinigus.

Mano širdis nepažino 
Tų karštų jausmų. 
Kuriuos žmonės išnešdint 
Iš gilių sapnų.

Dabar dirbsiu atsidėję 
Del laisvės, doros;
Tarp raidžių atsilsėjęs 
Lajmėsiu darbus.

Saldainiai 
Balti Jumbo 
Peanuts, Spe 
cialiai Pėtny 
čioje, 12 un
cijų, 10 cent.

Per laišku arba te* 
Irfonų nesiunčiame.

Basement.

amžinu 
■uli bal- 

Drebančiomis 
rankomis griebiu aš jį ir led su
skaitau šokinėjančias raides.

Tarp raidžių bejauslin 
Ramiai sapnavau.
Meilės jausmų tų g;
Aš nenžčiupau.

Kaip matau, tai man prisiei- 
i dar kartų sugrįžti prie mok- 
nvių. Kaip, “Jaunu Sk.” skai- 

mane; tik kokios didelės. Skai- tyfojai žino, kiek laiko atgal, a§

Krautuvė atdara vakarais — Panedėlio, Utarninko, Ket 
vergo ir Subatos. Nedėliomis iki pietų.

mu sujudimu, mileidusiomis 
akimis, kurios rodėsi mažesnė
mis, ji greitai, perbėgo kamba-

100 tuzinu Vaikams Vilnonių 
Knickers, pasiūta iš likusių aude
klų. Micros G iki 1G kuomet jųjų

Kurio visi taip laukėm. Kiekvienas norime gražiai apsirėdyti; 
taigi, mes ką tik aplaikėme dideli rinkinį pavasarinių ir va
sarinių siutų ir viršutinių kotų, vėliausių madų, suimtais už
pakaliais, per abi puses guzikai, pinch-backs kuovėliausių 
madų.

Paklausiau tavęs, mie 
Balselio švelnaus 

Savo spėkas išplėtojau 
Ir darban greičiaus.

šoku, lyg padūkęs, vidun ii 
išdaužau Jangus: pribėgu prie 
pečiuko ir užsuku kranų. J 
guli rainiai ant lovos ir šypsos 
Visi iš manęs šypsos! Priėjei 
nutveriu už rankos — šalta;-pa 
žiūriu akysna — nebežėri. M a 
Žiūkas taipogi miega 
miegu sale jos. 
tas popierėlis,,

Paskutinės dienos rugpiučio 
Ruduo slenka artyn.

Saulė buvo nusileidusi. N 
tikėtas, smarkus lietus, be pe 
kūnijos ir žaibu, persiuntė p<

Musų stakas šį pavasarį yra dvigu
bai padidintas, dėlto yra iš ko pasirin
kti ir užganėdint kiekvieną kostumerį. 
Pirma negu eisite kur kitur, ateikite ir 
pamatykite musų naują tavorą ir per
sitikrinkite su jo kainomis*

Groseris 
Puskvortės 

Bonka Tyro 
Tomato Cat- 
Sup, 15 cent. 
Reguliariška 25 
centų bonka 

Basement.

— kur jie dabar yra? Kodėl a 
jų nematau? Man tamsu! Aa 
štai iie mylimieii. štai bur

nes nei kick neabejojau, 
tuo taku nuėjo.

Visur aplinkui/ sutemo
tis apglobė gamta, šta

taigų ji pakilo-ir skubiai 
daržan ir pra( 
Taėio valanda

Pasilenkiau. Buvo lai jauna 
vos pražydusi roželė. Dvi va 
landi prieš lai mačiau šitų-pa 
roželę prisegtų ant jos krutinės

Atsargiai pakėliau roželę, įkri 
tusia i purvynų ir sugrįžęs į sal 
Dadėiau ia ant stalo lies jo

mo privargęs ir darbo negavęs. 
Aš drebu ir bijau nežinau ko. 
Matau, kaip ąš trepsenu bailiai 
prieš angų ir nedrįstu stubon

ada ir as pasikėliau ir įse- 
iš namų pasukau alejon -

kad ji

mąsčius.
sinus gii 
vasaros
Skubinu
darbo,.

Nėra
dirbtuvių namai šneka per kiek

mes priilsom ir daugiau nebe 
dirbam: ilsėkis ir tu. Tik laik 
rodžiai tiksi ir eina, kai]) pirma 
nors ir jie aimanuoja, kad pa 
ilsio neturi. Visi ilsis. Bedar

Besą pu uodams nežinojau
Kad yra žmonių, 
Kurkins kiti uždelioja 
Bais v be kančių.

Pinch Back Siūlai.
Didžiuma yra populiarės pinch-back štai' 

lės. Daugiausia konservatyvės stailės vyrams 
Visos mieros iki 44........................

Vyrų Kelnės, sunkios vogus vilnones 
puikios tamsios spalvos, lygios arba su alrai- 
Ivtais galais, mieros 28 iki 44 .......................

ra lemi jo rožę, patvėrė ją, 
žvilgterėjo į suglamžytus lape
lius, pažiurėjo į mane ir jos 
akįs staigu aprimo ir sužibo

y '; . f , s v e i c a r i -
: š k i Milan

w šiaudai, ja- y®** ZL “’jt’“' jž $ i į p o n i š k i
P ZĮ TrU n ;Į braids, ky-

\ \ y \ *1 niški Pip-\ I / ir 11.Ti V \ i / Kiekviena 
m nauja ma

da pageidaujama fasonų autoritetų randasi 
šiame, išpardavime.

“New” sailors “žavinčios” turbans, tri
kampes apskričios, populeres, puritoniškos, 
puikios chin-chin ir kitos, kurias butų per
daug paminėti. Rausvą spalvų, pilkų, anul
iuotų, purpurinių, apelsines, emerald i nes, ar
mijos, tamsiai mėlynos, chartreuse, auksinės, 
rudos, juodos ir baltos. Basement.

Darželis namų priešakyj 
gė ir ruko, apipiltas vasaros 
karo karščiu ir lietum.

Dar Sykį atkreipiant Jųsų Atidą į Musų Vadovaujantį 
Jums Paaukavimą

Aukštos rųšies Nepapuoštų skry b.

Vaikams Plaunami 
Siutai, ilgom arba tru
mpom rankovėm, dry
žuoti arba lygių spa
lvų, visi jftft r* 
gurant. OUV

Vyrų Hickory Dry
žuotos Overalls, gero 
pavyzdingo darbo .Vi
sos mieros iki 44. Be 
krasos arba (k O. D.

Vaikų Suknelės nustebinančios vertės, 1G 
stailių sukurs, už kurias kilos sankrovos rei
kalauja dvigubų pinigų. Geriausias darbas, 
visos vėliausio sumanymo del vaikų sukne
lių, aug‘tos jakės išžiūra, rumbiuota išžiūra, 
mieros G iki 14 metų, vertės /i O
iki $3.00, po 49c, iki ..........

Ir už palaimą turėsiu
Jei žmonija kils, 
Kad viršuj senų griuvėsių 
Nauja saulė šils.

mbarių ant galo ji atsisėdo 
e stalo.
Jos veidas Buvo pabalęs su

tau. Tu darbo negausi. Ma
žiukas numirs nuo budo. Susi
tiksime lenais. — Surėmė ma
ne diegliai ir pargriuvau. Jau
čiau tik kokį tai skambėjimą 
ausyse; krutinę draskė, degino 
kokios tai piktos dvasios.

Atsipeikėjau čionai. Sako aš

Laimė lėmė tau sutikti. 
Ir aš pajutau
Kad sapnus turiu palikti 
Kuriems vergavau.

ginusia tamsių spa O; flfl 
vii. Miera G iki 17 M*

100 tuzinų Vaikams Blažių ir 
Marškinių, puikios materijos, pa
vyzdingo darbo, šviesių ir lam

ine? Nebėr jos — mano myli
mos, Aš tunau UiT*p šitų šyp
sančių sienų ir guduriuoju sau 
vienas. Jie nori mane išgydy ti ? 
Negut mirtis pirma atiduos tai, 
ką prarijo...
' Vėl matau... Dabar šviesų 
kambarėlį su gėlėmis ant langų. 
Ji sėdi ir siuvinėja. Aplink ro
pinėja mažas žmogutis; aš jį 
pažįstu — tai mano sunūs: ji 
nnino pati! Kiek reiškia tie žo
džiai del manęs

vieią langą: — iXereiRia mums 
tavšs. Mes ilsimės šalia! Ra
teliai, nulylę, tyčiojas iš manęs:

Tu .mus sukai ir tarškinai be

bepročiai. Ar jus matot ją tai]) 
aiškiai, kaip aš?

Leiskit mane
man papasakoti

ašaros, — sušuko jinai, ir jos 
puikios akįs, pilnos ašarų, su
žibėjo drąsiai ir linksmai.

Ir aš supratau, kad ir jinai 
buvo apdeginta...

JL 'R užsiky- JKLKr*. 
m! n i ų ....
Vaikams Žaidimui Siutai, dry

žuoti, galatcĮj ir cha- 
mbrav, nuo 2 iki Gm.

Kuriuos vergia jųjų broliai 
Del savos naudos;
O jie kenčia tie varguo

le W r priekyje, o0c ver.
■n . 39c
K’iM'Envelope 
BBIM 31 ft Chemise

'W!«|Jbiikiai pąpuo- 
šti kvarbatkoin ir

J išsiuvinėti, kele- 
ta papuoštų pri- 
ekyje ir užpaka
lyje, nepaprastos 
vertės ©©c

A p d e n g i m as Go rsela ms
Apribuotas skaičius apdengimi] 

ant korsetų, jųsų pasirinkimas, 
kvarbatkų arba išsiuvinėjimų, i- 
ki galima gaut, vertės IQr' 
iki 37c, po....................

Vaikams Ilgi ir l'rpmpi šli- 
ponai, Bislioj) štai 1 ė, 29c 

Basement.

jos žėrinčios 
širdin nuodų, bet nuodų saldžių, 
kutenančių gyvybe. Ji turėjo 
mintis ir jausmus, kurių aš, ma
šinos dalelė, neturėjau. Aš su 
ja susipažinau ir lankiai lydė
jau ją namo. Ką ji manyje su- 
rado - nežinau, nes buvau dy
kas viduje, bet apveidaus budo. 
Tiek to, — ji mane pamylėjo! 
Ak, laimingos los dienos! To
kių retai atsitinka ant žemės. 
Rateliai nebetarškėjo bejaus- 
liai, kaip pirma: visokiais bal- 

| sais jie ūžė, dainavo: — “Ji my
li tave. Ji myli tave.” — Švilpi
nę rytais mane budino iš svajo
nių su spiegimu : - “Tu hiiinin 
gas!“ Visi daiktai, regis, kalbė 
jo į mane dr pavydėjo, kad a: 
myliu ir esu mylimas.

Taip — aš buvau tada laimiu

yvėntus vaizdelius. Jie yra 
širdyje ir kaitina mane.
jie manė, kad atskirs tas 

iyventas valandas, ir giliai 
.'gusius vaizdelius, ir tuo iš- 
cs. Juokingi žmones! Lyg 

sielos kančias jie gali panaikin- 
li, įsisiūbavusias jiegas savo 
kūniškomis rankomis sustabdy
ti ! Kvailiai!

Visas mano gyvenimas kuo- 
aiškiausiais paveikslais lai s t ra-: 
kineja -prieš mano akis, lai ne
beatšaukiamai pranyksta.

štai aš .matau, kai]) dirbu su
rūkusioj dirbtuvėj, dirbu ir dir
bu tarp mašinų Ūžimo ir dundė
jimo, nematydamas gamtos 
gražybių, nea t jausdamas prakil
nių jausmų: mat nebuvo kada 
rpie tai mąstyti. Balelių larš-

i kejimas viską slopino. O aš bu
vau jaunas, pilu

i rėja u gyventi.
liai mangi sakė: 
venti. Dirbk!”

Pamačiau ją..
čiomis akimis, liesa stovyla ir3 
karštais jausmais. Ką ji dirbo 
toj triukšmingoj dirbtuvėj — 
nežinau, tik jaučiu, kad ji ten 
netinka. Negaliu išreikšti, kaip

drėgno alėjos žvyro, nakties 
tamsumoj, pamačiau ką-tai to
ki maža, apvala, skaudžiai rau-

Kas vėl sopuliai grįžta, vėl 
peiliai narsto po krutinę? Man 
tamsu, skaudu! Duokit švie
sos! »Kas čia mane dlegina, 
smaugia ? Ugninės žiežirbos šo
kinėja prieš akis: tai ne šviesa! 
Jos susidaro į gaiviai krutančias 
raides: Bedarbė. Aa, štai ta 
šviesa! Dabar aiškiai matau, 
kur (lingo tie meilus veideliai. 
Matau.,..

Aš vaikščioju 
bo. Jieškau ats 
ką kit nemąstydamas. Jogei 
mano sūnytis mirs nuo alkio, 
jei negausiu darbo! Aš bijau 

grasinančiai žiuri jos 
akįs kada ji sėdi užsi-
Ji karšta; ji turi jau- 

us ir dcgančiusr.kaip 
saulė. Na kad ji... 

toliau ir klausinėju

Jie mane uždare čionai. Ši
tomis minkštai išmuštomis sie
nomis atskirtas — jie manė, 
kad aš pasveiksiu, užsimiršiu, 
ir busiu nebepavojingas.

Kvailiai! Aš pasaulį susine- 
tyčiojančios

oran ’ L-eiSKn 
savo kančius 
Kaip aš gulė

čiau ant to kalnelio, kur kaime
nę ganiau, ir klausyčiau paukš
telių raminimo. Jie manęs ne
leidžia. Laiko uždarę tarp šilu 
prakeiktų sienų. Aa, jos vėl 
tyčioj ančiai šypsos. Šoku su 
kumštėmis: jų putlus veidai pa
siduoda, kai]) tešla ir da daugiau 
prasišiepia. Ak, kad gaučiau ką 
kieto pačiupinėt. Kad galėčiau 
savo kumštį trenkti į akmenį ar 
geležį! Leiskit mane — aš svei
kas! Leiskit aš išgysiu ant

ašarose.
Ko tu verki? paklausiau.
štai, ve, del šitos rožės. 

Žiūrėk kas su ja atsitiko.
šiame momente sumaniau 

perstatyti savo minties prakil
numą.

-Jūsų ašaros nuplaus pur
vus, — pratariau aš su įžymia

biai atkepėstuoja prie manęs ir 
įsikabina į nulenktą kaklą. 
Švyst aš jį pakeliu augs ta i. 
Jis krikštauja. O ji žiuri į mus 
savo žėrinčiomis akimis ir ma
tau, kad ji laiminga. Laimin
gas ir aš.

Pardavimas vyrų ir vaikų Siutu
Specialia supirkimas surištas su musų pačių sandėliu ir bro-

Perviršis Siutą Sandėlio
Augštos rusi 
Pušis

Mes parodome tik vieną iš daugiau negu dvidešimts penkią stailią. Ne 
tiktai turime daugiausia nepaprastą Įvairių stailių. bet ir Įvairių materijų spal
vų. Pilni su diržais modeliai, smulkiai raukšlėti užpakaliai, pusiau su diržais 
perstatanti didelį puošnumų ir ištemptais kišeninis, visi vėliausių papuošimą 

siūti Amerikoninio vilnonio poplino, vyriškos 
serges, puikių kvortuotų, dryžuotų, kvolduotą, 
visų vėliausių pavasarinių spalvų, žalių, raus
vų, melsvų, juodu ir tt„ visos mieros del mo
terų ir merginą, 16 iki 44, vertės iki $1

Didelis Muslinų Pigumas 
žiurstai dry- 

žinoti ir klėtkuo
- ___ -- r. Ii, .stiscganias di-
| j ižas užpakalyje,
! .į su knypkiu, di- 
j <lcli kišeniai, ke-

' (,,;,sliškŲ ja-

Napiuu tie visi pranyko,
Liko tik darbai,
Kuriuos vykini iš palykio 
Tu mane liepei

’Pi j r u*
. i1 IM;; ■'Jiff
iii Hi* iii'

įf ■p-.J i 11
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ir nei

ria moksleivius nuo visuomenės.

prie (M- 
po jo# at* 
nuo lelk^

yra ženklas, jos abejotino stoviem
'Piktai tvirčiausius ir saugiMnate* 

bankos gali but Clearing Hous* B**- 
riais.

nė neužmirštų jų reikalų." Rei

škia: moksleiviai ir visuomenė.

SAVE 20%
vie-

f

mums.

mi

\ įsu ome nes

VYRAI

Klee’s
Milwaukee

simo 

mums iš visomenės priklauso. 

Bei pirm lo. turime visuonenę

ninius jeigu

tsleiviai ir tolimi važiuos pir-

6
MODEM

bar ten einame, kur mums gy
lio jaunimas sutiks moksleivius

vo

.1M

Rodos, tame mano raštelyje, ne

buvo jokiu '’’ultimatumu“ .....

MH..... ...... W
, -f ■■■! '■ ■ ■ •*! Ml

NAUJIENOS. Chicago. Ill.
WIBaMPhMFWMCi (

■WMMMM'M*

maldauli jaunimo, kad nereikli-

mintis.

jaunimui.

nors ųc geriausia

šiandie rūpinasi vien tik

menes

dello neina pas socialistus, kad

Ii moksleiviams, jeigu visuome-

nimas, visai nesirištų su mok

sleivių gyvenimu. Bei man ro-

uermsis visuome

nebūkime
nori nu

• visuomenini
L

žiu kaip mus, darbo jaunimų

musu gyvenimas 

dienose niekuo

BR0S7&Č0

ženklas Bankos Saugumo.
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, Clearing Hos«4 
reyizoriai nuodugniai ištiria tav< 
banką stovi ir būdą jų vedimo. fL i

m
BJWM

Triangle of Milwaukee Ave., Ashland Ave. and Division St.
STORES 1 Intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

TWO

dai, mortgage! ir kitos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; phdjp# 
kituos bankuose patikrinti ir kny**g 
ištirtos. 'Tiktai tikra apsaugos 
tė gali but knygose pa rodyt a/Ab<>*» 
tina tvarka arba atsargumas, jnng

Velyk. Išpardavimas
Dabar Yra Geriausias

Nuošaliai nuo “vidurmiesčio”
JUS galite pirkti sau Velykinį pasipuošimą nuošaliai 

nuo “Vidurmiesčio”. Taupyk pinigus ir sulygink ro- <> 
kundą augštos pragyvenimo kainos. Musų prekyba ste
bėtinai žengia pirmyn, musų sandėlis yra neapribuotame 
pasirinkime ir musų patarnavimas yra pirmos klesoš. 
Mes aukaujame nesulyginamos vertės

Siutų su Dviem porom 
kelnių po $15.00

Jus galite gauti šią vertę TIKTAI pas Klee — tik persitikrin
kite, kad apsimoka pirkti pas Klee. šie su dvejom kelnėm 
siutai eina j konservatyvę stailę del vyrų, populiari su diržais 
siutai ir išviršaus prisiūtais kišeniais modeliai del jaunų vy
rų; gerai pasiūti iš vilnonių audeklų arba cassimers didelio 
įvairumo naujų pavasarinių spalvų, arba iš ■■■
visos vilnonės mėlynos serge. Tikrai stebė- H 
tinos vertės—Kotas, Veste ir DVI poros ke- * j. ■ 
Inių, visas apsirengimas už .................... riK

natos vakarais.

Abi

vos at d;

žiūros užmanymas - tapo 
pirm dešimt metų, ir nuo to IaUmE 
nei viena Clearing House Ebb**!

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

The American State Bank prikla*M 
so prie Chicagos Clearing House, 
ra j)O jos priežiūra, naudotasi ja* 
teišeini ir išduoda penkias pilnas a*» 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priažtek 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama t< 
kas metą išduoda penkias pilnas bB-*

Pinigai sudėti šiotje bankoje jnr* 
išmokami ant kiekvieno pareikaUn 
vimo.

Čia galima gauti pirmus A«k*< 
Mortgages. Taipgi Aukso Mort*B* 
ges Romius po $100.00 ir $5004*.

Šis bankas yra atsakančiausis U** 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir LeaMfe 
kai.

Kapitalas ir perviršis; $600,ttMfc

Prezidentas 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loomta |£ 
18-tos gatyiy.

Atdaras: Panedėliais, Ketvertai* fti 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakar*.

Vyriškų Drapanij BargeRai
Nauji, neatimti, daryti ant uKimh 

kymo siutai ir overkotai, vertas 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo III SS* 
$35 siutai ir overkotai, nuo |7Jf tM 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamK&r 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, 
$5 ir augŠČiau. Kelnės nuo I1.H Efct 
$4.50. Vaikinami liūtai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir vgk 
karais.

8. GORDON
1411 8. Halsted SU Chicaa*.

me.

I nokam ir

visuo-
nuon n*nes visai nerasime.

ruoti 30 cone.

\ įsuomenc L

TURĖKITEJAUNIMO DIRVONAI.

\ s ome es

suocm nes.

u vven i ma n

visuomenes

H’VO-

GARY IND
au penas

Kas butu
c nimo matoma, nesiliauja.

Rusi ĮO jsu-
Brand pamato savo įsitikinimu
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po senovei.
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PRIĖMIMO VALANDOS:

J. GRUŠO
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DYKAI su

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

Kiče S 
North 
Side

Store

palaikymo musų dienų surėdy 

mo.

tuos klausimus ir

juos tinkamai išgvildenti. K. A

vieni gyvi 

suome n ės,

jos Derdy iš/iuros; mes turim daugybę ki
tokią slailią, visą 
kokią tiktai skrybi 
norite nuo $2.00 iki

h

Illll.
c

L»’v\ (•minas
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visą s\ i( suomine ir arui C i

tam, jie (kapil.) gali visuomene

ikams Dirmavonei Siutai, naujausios 
\s pasiūti iš visos vilnones serge la-

u klausimu
c c

Moksleiviai.’’

užsidarę nuo vi- 

visuomenės, prie

vaiko siutu 
už $5 arba 
daugiau.

DVI poros knickerbo
ckers su vaiku pavasari
niais siutais, pinch-back 
ir- kvolduotos Norfolk 
stailės su 3-šmotais su di-

viršaus kišenais, pamišąs 
į audinius puikią niaišy- 

ros. 5 iki 18,

žinomu, 

nialio žmogaus

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

me nėra. Bet kai-kuriuose klau

simuose ir kai-kmie žmonės ety

mli norin-

audiunjj
OAquX ’M Ui

oriami AUV.LON

Dykai Vaikams
Rasebulė, 

apsiūta ar
klio skūra, 
arba tvir-

(imi us

Ir darbo jaunimas, žinoma, su

sipratęs įminimas, ranka rau

tis ne moksleiviai visuome
nė darbo jaunimas, nė dar-

tarpu darbo jaunimui

, kada visuomenė

visuomenės dali. Ne-

•fiuiuauj jų' Krųcų ‘enuwu ouįvui 
vponpaud ’iD[.iad •sniijuid vuųojjsvj 

sesuo ib»h
•03 SLLVHXHd V

HOqXjBj. apųsM I«»H Xjunoa qooj

junuis \ įsuomciK i. ne>

arba puikią maišytą gc- 
mieros 5 m FH 
•iolCver-

Pamatyk šias Velykoms
Skrybėlės

Pradedant nuo kairės puses, pirma skry
bėle \ ra populiarinę, apjuosta kaspinu Troo- 
|)ei', antra skrybėlė yra Stetson “Rambler”,

ypatingai tie, kurie 
gydytės kur nors be 
įgijimo pasekmių

ATEIKITE 
Pas Mane

Aš gydau pasekmi
ngai, ir už mažą mo
kestį, visas privatiš- 
kas ir chroniškas vy
ri) ligas, kaip tai 
Užnuodijimą Kraujo; 
Varicocele, Hydroce
le, Stricture, Nustojimą spėkos, Silpną Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Hcmorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiskas Ligas.

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

nuo

I

Klee $25 vertės Pavasarinių Siutų
— siutui turinti stailę, kokybę ir vertę, kurie yra apreiškimu vyrams, pirk 
Vidurmieslvje. Siutai rankomis siūti vien lik geriausią kriaučią, teisingai 
naujos su diržais mados, ant abieju pusią susegami, Įleistais kišeniais, kc 
ta forma, kvalduoti ir konservatyvi modeliai pavasariui ir del 
Velyką, perstatų naujus pilkus mėlynus, rusvus ir žalius ir 
gelsvas žibančias, dryžes, pilki ir žali, raudoni ir žali, ir ox
ford pilki maišyti ir lt. stales ir micros vyrams ir vaikinams, 
siutai del įžymią ypalą, specialiai Velyką šventėms, po ...

prie

nešu darbininkams jokios nau
dos, yra gryniausi nesąmonė. 
Taip, A. B. sako, kad nežiūrint

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras
Telephone Drover 2114.

Jąs galite juos turėti. KiekvitMafi 
gali juos turėti. $5 iki $2004ML 

Moters ar merginos, ar vedf 
pavienios, senos ar jauno*.
Ales skoliname del Stockyiur*E 

šapos ir dirbtuvės darbininku, M- 
ležinkelio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaroma | 8 
minutes.

Paskola ant rakandą — j 1 va
landas.

Mqs taipgi suteikiame puškate 
ant pianų, sankrovos jrengirnai,, 
arklią, vežimą, apdraudos pfcif 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mk 
nepaisome ką jus turite arba ktg 
jąs uždedate, mes norim darodH 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų mšl 
manymu, patirti, kad mes patvir
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

dymo vadeles į savo rankas paini 
yra logiškas tik ant popiero.

Pastarosios taisykles 
privalo

laikyties.

kiausimu. Tarp kita ko mes sa
kėme, kad1 visai neužsimoka kal- 

o

blinskiu ir Bobčinskiu (Gogo
lio “Revizoriaus

Pirmon galvpn, dabar veikia

dinasi, nauji ponai, nauji ir įsta-

Kad jie nori būti visuo
menės dalimi — tatai parodo ir 
jų prisidėjimas prie “Jaun. Sk.” 

Reiškia, visas dalykas susivo

moksleiviai, mano veikti dabar

ORKESTRĄ
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

*—%, w n' i*i JF jnži » JL ■ I a
SPECIALISTAS

Kasdien ryto iki 8 vai. vakaro. Nedaliomis

nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėiyj, Ketverge ir Subatojt 

Paprastomis dienomis pirmas florae 
10c, Balkonas 5c.

Snbatos vakarais ir nedaliomis'pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir *2-ra GAW*.

MOKYKLS SIUT MOTTSRIMXX^ 
RUBUS.

išmokiname piešimo, 
mo formų sinti n a mini ui 
tu* arba aprėdaius. 
kiekvienam, kuri IftilmokiaCh 
Valandos dieną arba ‘ vaka*a&: 
del Jūsų parankumo. UI 
išmokiname j m slut vfaolrt** 
drabužius.
DRESS MAKING COLLTCMį 

2336 Wo Madison g. Wetter* ftfe 
1850 Wells galvi.

SARA PATEK, MOKYTMAc

JOSEPH C. WOLOR
LIBTUVJS ADVOKATAI

Mulm&a >02-904 National Ufa BMlBa 
21 So. La Kalla Ft., Oteiaara, DL

Tai. Central «l»0AIIL A Kara J VMM 
nlnko, katvarro Ir Rubato* vakarcii Ml 
I iki 8 vai. vakara, po nnaaoriai 

VAUKJCB AVB-. CMsa*t 
TeL HnaaboMt 91.

WALTER F. SOMMER* 
ADVOKATAS 

BKCTOB BUILDINB

Chicago, Hl.
Pbonot Contra! lltf b tlM
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U palėks

CHICAGOS ŽINIOS nas ištikimiausių ir geriausių
•-

KAZIMIERAS GUGIS

Todel, lietuviai 16 wardoj pri
valo ne lik kad atiduoti savo bal
sus už Gaišk į, bot agituoti taip- (

Didelis Aprėdaly Išpardavi= 
mas dėl ryt dienos, Subatoj,

auj ienos nesu-
\ kad ir jie balsuotų už i

lietuvių visuomenes naudai, nėra

balsuoti už jį.

brangumui.

MAISTO RIAUŠĖS
CHICAGOJ PRASIDĖJO.į miesto valdyba.

Ketvirtos wardos lietuviai, 
balsuotkite už savo reikalų gy-

liti baronus. Chicagos motinos

nuilstai!tis visuomeniškas

PETRAS GALSKIS

mas, 
riaušes buvusios tik suokalbis 
prieš karę apsireiškimasĮ ir kad

vienu
įžymiausių veikėjų ir Amerikos

Soc. kandidatas į aldermanus 
nuo 16 vvardos.

soc.

Kovo 31 d. ir Ned. rytą,
Balandžio l=mą

Musu K ostumieriai nelošia
savb išveizda

Soc. kandidatas į aldermanus

Tiktai “apsižiūrėkite” ir leiskite 
mums “persergėti” jus.

Niekuomet musu sankrova nebu-
»*•

vo taip gerai įrengta del jūsų patar
navimo kaip dabar.

Musų Pavasariniame Sandėlyje 
pilnu, kiekvienas žmogus gali rasti 
mui “nuo kojų iki galvos”.

su

nieko
čia viską kas reikalinga jo apsirėdy-

nestokuoja kad padarius jį

Jk.1 ;

Kirschbauni Orapnnos ^20, ^25
pristato vėliausios ir geriausios idėjos piešinius, kadangi jie yra žinovai daryme naujų madų aprėdalų.

Mes norime, kad jus čia atsilankytumčt — jus esate pageidaujami 
ar jus pirksite ar ne. Kaip ten nebūtų, jųsų atsilankymas suteiks jums 
pilną apsipažinimą su tuo, kas yra naujo ir teisinga del dėvėjimo vyrams 
šiame pavasaryje.
Kiekvienas Siutas pirktas musų sankrovoje prosijaina per ištisą metą.

i

ir augs- 
čiau iki

tų būti išsiųstos iš šios šalies at-
\var>

bet nežiūrint to, reikia manytne

tu didžiausios svarbiausios

L! i u i.

manus 1(> wardoje. Eina ant 
i t i kieto. Galskį remia 
lietuviai. Jį remia ir 
Unijų žmonės toje war-

vių jstai.mi išliko 
žmonių L

, ar-

duoti burda.

mas
ne

Suba - 

tos va 

katr,

K ran- 

tuve 

atdara

Tau

pykite

L.
Klein

gos moters ,bet karės už duonos 
kąsni sau ir savo šeimynom. 

C t *

PATARIA RINKTI STEDMA- 
NĄ Į ILLINOIS VALSTIJOS 

SENATORIUS.

sančias jų rankose.
Aptarimui pa se k m i n ges nes

kovos su maisto brangumu už-

Jai pirmi žingsniai busimos 
moterų karės., ne tokios prie

kaimo, 
no gi

maisto 
brangumui. Moters skubiai ra
šosi į Mothers’ League of Chi
cago ir rengiasi pavartoti kaip

išleido special} atsišaukimų, ku
riami' pataria 13 senatoriško di- 
striklo balsuotojam rinkti į se
natorius sociailstų kandidatų 
Seymour Sledmana. Atsišauki
me sakoma, kad Seymour Sted-

VELYKOS BE KIAUŠINIŲ.
i Hoisted 14&.Liberty^ PASEKMINGI

Lietuviai pardavėjai visuose departamentuose.

Ilgai Devami Siutai! apvalius

Municipal Vot-

priklauso ne šventi žmones, bet

Štam

pas.

Ii kiaušiniams boikotų, tai } 
nepirkti jų Velykom.

Manoma, kad kiaušinių Irus-

davinėti kiaušinius pigiau.
O apie 30 skrynių kų til

MUNICIPALS BALSUOTOJŲ 
LYGA IR SOCIALISTŲ 

ALDERMAN AI.

žmonių. Kad 
miesto valdžių 
laip vadinama

Kad sumažinus kiaušiniu kai- c
nas įvairios Chicagos moterų

118 N. La Salle St., Room

cialistų kandidatui.

NEPAVYKO.

ruosius kelis menesius buvo ve-

mėlyni SiutaiVaikų visi vilny

Artistai, kurie lošdavo pirmiau.

na mesi

Lietuviu

pensijų fondo, kuriame randasi 
į $2,000,000 pinigų, bet tarybos

troli uoli tuos pinigus lodei pa
siliko kaii> ir seniau renkamieji

American UcMol 
oi Languages

AvurlSwnIttas
Uokytrt*

visi vilną 
pasiuvimus

Chicagos mokyklų taryba 
priešakyj su savo vadu Jack Lo-

Didelis išpardavimas šią siutą 
įvertė mus padidinti ir page-

DYKAI
CHKUM R.UHOU

tį ned’ėldienį bus rodomi tik

< A AVfXl

? KATALOCO,

zono.
Puikiausios spalvos ir audimai 

pavasario yra čia 
materiolai, be abe 
ir pamušalas kuogeriausi.

Tai yra nepaprasta proga turėti 
vienų šią siutu su dvejom porom

Mes aukaujame tą pačių vertę 
siutą, kurią mes suteikėme pir- 
mesniuose metuose — nėra kainos 
paskelbt os

Dirmavonės; visi siutai pasiūti 
serge; kelinės zt> JĮ £į «

<b4.O<)

kadangi iš vienos puses ir socia- 
aldcrmanai — Rodriguez

riai aldernianai senųjų partijų

tus į aldermanus.
Municipal Voters’ 

pačiai remia sekamus socialis
tus: J. Louis Engdahl, kandida-

‘inti

POLICIJA DABOJA KRAU
TUVES.

v ra su pamušalu,
7 iki 18................

1200 Porų Vyrų Pusčeverykų 
pigiau negu už ‘wholesale’ kainas 
nupirkti keletas mėnesiu atgal 
nuo W. O. Wright Shoe Co., I’Tee- 
port, III., ir palaikyti šio sezono 
išpardavimui.

$4.95 ■ $3.95 - $3.45 ■ $2.95 - $2.45
Kiekviena pora padaryta šio sezono išpardavimui; geriausia skūra 
ir tavoras vartojama.

22 wardoj. O apie alderma- 
nų Kennedy (taipjau socialistų),

tu į aldermanus, kalbamoji ly-

taip puikus, kad wardai butų di
deli nuostoliai, jeigu jis pasilik-

$5000 Už “SUŽEISTĄ”
ŠIRDŲ

išėjo Mongan kambaryj

1NJUNCTIONŲ PANAIKINIMO 
BILIUS ILLINOIS 
LEGISLATUROJ.

Daniel Crandall turi užmokėti 
p-lei Nellie Markevitcz (Marke
vičiūtei iš Worth, Ind.) $5^000 
už sužeistų širdį. Crandall ad
vokatas nepatenkintas nuos-

Black Gunmetal Calf, Tan Russia Calf, Patent Coltskin, 
Black Velour Calf, Mahogany Russia Calf, 

Black arba Tan Vici Kid.
Padalinti į penkis — nupigintą kainą — skyrius.

Už viršpažymėtas kainas šie pusėeverykiai perstata nepaprasti) 
vertę, šis išpardavimas yra svarbus tuo, imant į atydą nepapras-

net buržuazija atiduoda garbę 
socialistų aldermanams... Bet 
tuo labiau turi paremti socialis-

advokatų K. Gugį, 4 wardoj, ir 
P. Gaišių, 16 wardoj.

Gi jei panelė Markevičiūtė 
gaus $5,000, tai tos sumos, rei
kia manyti, užteks širdies sugy- 
dymui.

Bet jeigu Crandall neturėtų 
$5,000, jis tuomet turėtų eiti 
džėlon šęšiem mėnesiam, o p-

stijos senato bilius N 60, 191 ir 
313. Tie biliai reikalauja, kad 
valstijos legislature susiaurintų 
teisėjų teises išduoti injunetio- 
nus (uždraudimus) prieš pikie-

Minėtieji biliai nesenai praė
jo komisijose ir ateinantį mėne
sį tos paduoti valstijos senato 
ir atstovų buto narių nubalsa- 
vimui.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrą ir motery drabužių.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu j tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, principals. 

416-417 Prieš City Hali.
i

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klBsosi
KORESCONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali Umokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų mtaisytų 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalboa, bet neturi progos lan« 
kyties j mokyklų ypatižkai. Geresniam persitikrinimui, slun- 
čiarne gratiai iliustruotų, su daugeliu paai&kinunų KATALQGA 
DYKAI. RaSyk lai&kų tuojaus; indėk dvi markei prisiuntinatd

K LESU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti i musų 
kyklų ypatiikai, turime dienines ir vakarines kleaas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradiiamokeliw 
greitam IStnokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SGHOOLlskyrius.

Viskas aiškinama Lietuviukai 
Dvi mokyklos: 731 W. 18th Bl, ir 1741 W. 47th Bt. , 

Laiškus adresuok it: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chieage, IX

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
AiO Dury, Lentų Renių h Stoginio Popietes

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Balsi. <1 SIChict f >, III.

Prieš Kaspinas arba Pilvines Kirmelfes j.

Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 
apie tai nežino, ir gydosi ue nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigydyti. k

Jei kaspininė kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glėvėtos*išmetos, paeinančios iš karpiu i nės kirmėlės dalies.

Žmonės sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skauaeu- 
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių šieno augstyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi m>ro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį, nusilpnėjimą, kar
tais labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukielijirnai,.gal
vos skaudėjimą, spingimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj alvėių jvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo
teris, nercguliariŠKumas andrapanių, traukymas ir pagalios bai
siausia liga — nuomirulis. ' '

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas
pininę kirmėlę ir jeigu nori iš to išsigydyt ant visados, peę kokias 
penkias (5) valandas, tegu] tuojaus kreipiasi pas mnae.

TĮ “J 1332 Milwaukee Avenue
JDwL d. A V Jtil Ji Jnėjhnas nuo Elb a Street

Ligonius priima nuo 9 iki 8 vai. vakare,
Jedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų.

V-d
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RandaiPranešimai

CICERO, ILI

19c 1žingeidi!

COCOADr. J. Jonikaitis
III. Chicago.

UžKVIETIMAS.
PAILSiRANDAVOJA puikus švie-

K. Kaminskasavi’*. w. itth m.Continental Can Co..

Cicero, III. JktMELROSE PARK, ILL.
Halstcd ir 32 gat.

•aa

Skvriaus susirinkimas Pajieškojimai Telephone Yanis BOSS

taino j.

pa rengtos skanios PAILSI DI OI)A namas ir lotas ar
šu :

Chicago, 111.rengian čiai 11

niai v ra kviečiami
PRANEŠIMAS.

i r m c n ('sl

uogą -
Laurinaičiu.Z,j

Komitetas. Tu rūsiui

Reikalavimai Pardavimui
2751 W.

PARSIDUODA saliunas ge-
Valstijos nemokamas Darbo Biurasaptarimui bendro do

kam1 mūncsiliis "susirinki-g i o

t ’ m on a ve..
masi n ist ųdiena.

prie rakandu apmušimosusirinkimui aptarti.

a įsi lau

ks iccia visus

už r.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Schlitz Hali, 951 \V. 1191h si.,

nuo 23 iki
30

. organizacijos ir namo rei-

REI KALINGA

gos.

avė.

137 kuopa. Komitetas. III.

Draugi-
- North

Tau skauda f

to, Aušros svet, 10900 Michigan
-L

arba ties ligos; pietų pusėj.

St.Chicago, 111.
Telephone Canal 8110

mo-

nu, kad kiioskaillingiausiai alsi- 808.

P. M. Akstinas

landžio 1 d. 1917 m.

4

i

W. Madison St.
W. Madison St.

PAILSI DIODĄ saliunas iš priežas-

W. Nortia At.
8. Iv4***d St.

ge-
Tiklumas tarp socialistų jaunuomo 

nūs ir katalikų? Taigi yra la-

NOBTTi H>| 
<«« W. Dirbi** 
720 W. North At» 
2840 Llnoola AV( 
1244 LIncol* At> 
1418 N. OlarM

Kampai 18-toa gatvei 
Valau don: nuo a ryto

RIMS
Šiuomi

n prisiųsti 
tai ne vūliaus

INDIANA HARBOR, INI).
šiuo pranešu Indiana I larbor.

PARSIDUODA:
$200 iki $500 Įmokei, likusius taip

NELSON I1OTEI 
Rockford, III.

West Pullmano, Kensinglono
Hoselando lietuviai', vvrai ir

kojų lomios kuopos nariams, 
jog mūnesinis kuopos nariu su-

PASIRANDAVOJA sankrova po 
N 1057 Canalport avė. Atsakančiam 
žmogui duodu gyventi 2 menesiu dy-

pradžios. Už savaitės laiko galima 
uždirbti nuo $12 iki $15 j savaite.

fe

tainū je

WK8T BIDH 
waukee At.

malu etc.
MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja

ma motery ir merginu Įvairiems da
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, namų

REIKALAUJAMA 2 patyrusiu par 
davėju (merginti) prie ‘ 
ir čcverykų pardavimo.

(h’ganiza torius
P. M. Kailis

SANKROVOS ant ramios: 1836 - 
1838 So. Ilalsted gatve. - Dvi sankvo- 
vos. Gera vieta del bile biznio. Iš
taisysime pagal norų randauninko.

Telefonuokit Midway 5797.

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

vesti nors po vienų paz 
prisirašymui prie kuopos.

1831 N. Central Park avė., Chicago. 
Tel. Monticello 1750

PAILSI DUODA pigiai nuosavy bė

Ofisnu ir Gyv*«»lM»ai
1600 S. Habited St., k a nt p 96 «t

" Ofisą* atdarai iki !• vaL ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

ILLINOIS MARKET CO.
). IlalsTcd st., Chicago, Ill

REIKALAUJAMA merginų prie o- 
peravimo “punch presu”. Patyri
mas nereikalingas. $8 savaitėje iš 1101 W. Und it.

SOUTH BID» 
SOBS Wentworth 
1427 B. Halstad 
47 2» S. Ashhuai

8

ANT PARDAVIMO aukso mainus, 
2 namai ir biznis — Imčernė ir gro
bėme; arba gal kas norite mainyti 
ant fanuos. Pardavimo priežastis-- 
-aviniukas paseno ir negali būti biz-

e; 21 d. Bridgeport; 2;" 
Kensington; 26 d. ( jcc 
d. Town of Luke; 28 d.

PARSIDUODA pigiai saliunas iš 
priežasties kitokio užsiėmimo.
2558 — Blue Island Ave., ('hieago.

Priešais McCormicko dirbtuvių.

Chicagoje ir kitur.
Valstijos nemokamai Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago,

neloju arba prie taisymo automobi
lių. Turiu laisnį ir darbų suprantu 
gerai. Kreipkitės šiuo adresu:

2 prie žiedų dirbimo
I pečkurio.
'Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

malininkų kitokiems darbams.

REIKALAUJAMI- 2-jų gerų paty
rusių vyrų dirbti į “J imk Shop. Ge-

'TaiĮ)gi
L A. BLACKMAN, 
ishinglon si., ('hieago, III.

1844 W. ChicM* At, 
1886 Blue Island At. 
2612 
1217
1882 B. BL
1818švariai užlaikomas; 1 blokas nuo We 

slern Electric (’o; pusė bloko nuo 
elevatoriaus šiolies. 
2116 So. I8lh CL.

AN T BANDOS — garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi , naujai papuošti. 
.1 an i loriaus patarnavimas. Klaus
kite janiloriaiis. 729 \V. 18th Sir. 

('hieago.

TARPTAUTIŠKOS 
PRAKALBOS.

Visuomeniškus susirinki mas 
West Pullmano, Kensinglono ir

PAILSI DUODA greilai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežaslis — važiuoju Į kilų mie
stų. 'Taipgi PAILSI DUODA gera jau-

Randa $28. Kaina

irinoįi ki »ii l'eniiui j;i

Leavill SI.. (’.hieago, III.

PA-RDUODU pirmu morgičiu bu- 
čcrnčs ir grosernės inlaisus (fi.xlu-

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

2305 So. Leavitt SI., ('hieago, III.

NAUJIENOS, Chicago, Ill

*>R ' "*l «****■> . .

SLA. 129 kp. visus norius ir 
nares kviečiaein atsilankyti j 
susirinkimų, kuris atsibus ba

la bučernei. Senai išdirbta viela. 
Riejimas iš dviejų gatvių. Parsiduo
da iš priežasties skyrimosi pusiniu 
kų. Atsišaukite šiuo adresu:
1622 So. Ilalsted Si., Chicago.

Piijieškau dviejų pusseserių — Ci
nos ir Olesės Ribinskaičių; paeina 
iš Lukis parapijos, 'Telšių pav., Kau-

PARSIDUODA pigiai 2 augšlų mūri
nis namas su beizmentu, sankrova ir 
1 ramios. Namas geriausiame stovy
je; mėnesinė randa $53, prie 2 karų 
linijų, verias $5.590. Kaina $4,700.

unuomene alsilunkyli. Prelek-

galvės. 2 įvirti mediniai namukai. 
Ramios $32.00 Kaina $2200. Par
davimo priežaslis — senatvės, nepa- 
jiegiu prižiūrėti los vielos. Telefo- 
nuok Englewood 123.

1I7S Mil
2054 Milwaukee At.
1041 Milwaukee Av.
1510
2810

Dearborn st,. Room 
('hieago, III.

125. Su visais Įrengimais $3,600.

Ir vi*< chr*Blik« 11**.
Valandoa : 10—11 ryto, 4—* po platų, T—* va
kar*. Nadclioml* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Msdisow SL. Chicago, IB

PARDUODU medini namų arba 
mainau ant fanuos. Namas verias 
$3000. Viskas išmokėta. Ramios nė

rės). Už pigių kainų. Du melai 
valioti. Atsišaukite šiuo adresu:

Pranas Juodis,
928 \V. 33 SI., Chicago, HI.

bar nežinau kur. /'Turiu svarbų 
reikalų. Atsišaukite, ar kas juos ži
note malonėkite pranešti.

Juozapas Laurinailis.
126 Island Ave., Rockford, 111.

bueeris. Geras

Linda $15. Kaina 
mainysim.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

GsrlwwU a « 
3anks», suly- J nfl 
rink nu bent |*T(J 
tokia, *v

BANKES

)Ą iJBverykų taisymo 
> Ja*ankia‘is ir elektros 
ienai išdirbta vieta, 
icžastis—įnirtis drau-,

patyrusios lai atsišaukia.
Bach’s Dept. Store., 

3611-3-5 S. Halstcd St., Chicago.

ARBATA
Frilmrda*-

*1«, G varan- j| M 
luotą, verti* U11 P 

Oe par*M** * VU 
la po...«

dso. Atsišaukite per 
asmeniškai.

A. M. Matthews ;i
3329 S. Ilalsted SI., Chicago, III.

rulu? Nu

RIUKALINGAS —kriaučius, atsa
kantis kotų dirbėjas. Mokestis nuo 
$18 iki 20 dolerių. 
832 W. 33 si r

SVIESTAS
Geriausio* 

kmetonofl, g«- - 
r**nla, negu n Jp 
kur jua va-*4Uu 
lit gauti ..

PARSIDU 
šapa su ger 
'lašinomis. 
°ardavimo 
2o. 3244 Ilalsted St., Chicago.'

RYŽIAI
Geriausio*

rųilet, 10* v* Fir* 
•tė*, par*i- Ji - P 
luoda ui VZU

Meldžiame

((PASARGA. —Draugijų pranešimus 
skelbiame be užmokėsiies. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tų pačių dienų, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
►—“Naujienų” adm.)

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu gerb. visuome-

RAJONO KUOPOMS.
Iįrangai:

PRANEŠIMAS MOTE- 
IR MERGINOMS.

merginoms, ne jaunesnėms kaip 
14 melų. Skaitys gerai 
mas medicinos studentas

Temykil ateinančios subatos ap
garsinimų. Komitetas

vakarui.
S. P. L. S. Organizatorius.

THE MAGIC SHOP
į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
' dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi 

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

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

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvalriausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. 'Taipjau ūkio darbams.

Vaiku skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 11 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose,

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

pardavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis;

geras uždarbis.
Atsišaukite:

MILDA PRINTING DOUSE
\Y. 33rd St., Chicago,

R EI K A LA UJAMA kiekvienoj lie
tuviškoj kolonijoj smarkaus ir darb
štaus vyro darbui, kuriame galima 
lengvai uždirbti po $25 j savaitę ir 
daugiau. 'Tokių progų retai pasilai
ko. Turi būti sųžinigas ir atsakan-

_________________________ i--------------------- ;—

REIKALINGI 2 teisingi vyrai su 
mažu kapitalu prie Žemes Kompani
jos; darbas ant visados,

REIKALAUJAME— pirmos klešo: 
lietuvio bučeriaus. Gera mokestis— 
pastovus darbas. Atsišaukite tuojau

A. Ordinan
1423 So. Jefferson st Chicago.

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

Conti nonai Can Co, 
2201 S. Ilalsted St.,/ Chicago.

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

CRANE CO.
40411 St. and S. Kcdzic Avė-,

PARSIDUODA PUIKI ŪKĖ 
Pusanlros mylios nuo mieslo Paw 
Paw, Mich. 20 akrų su trobomis, 3 
akrai vynuogių, 1 akras visokių vai
sių sodnas. Pustrečio akro miško, 
likusi išdirbta. Gera viela pieninin
kystei. Parduodu kartu su gyvuliais 
ir ūkės Įrankiais arba lik vienų že
me. 'Taipgi turime ir daugiau ūkių. 
Galima pirklį su mažu Įmokėjimu.

3711 Emerald Ave., Ramia $22 Į 
menesį. Kaina $1501).00.

3713 Emerald Ave. Randa $23. Kai 
na $1600.00 
3715 Lowe 
$2-100.00.
37-19 Lowe 
$1 100.00.

K. J. Eillipovicb,
570 \V. 18lb sir.. Chicago, JR 

Phone Canal 2190. .

..........  • ' ... '”^5......... ..„....„.M,

SVARBI ŽINIA
Parduodu pianų vertes $450.00 už 

pusę kainos. Priežastis — apleidžiu 
Chicagų. Pianas naudotas tik 6 mė
nesius. 1). Blozcvičia, 
2338 So. Leavitt St. Chicago, 111.

PARSIDUODA storulis trumpu lai
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslainčs. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklų. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namų. A. Lawrence, 
1811 So. Union Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA barbernė ir Pool- 
roomis už pigių kainų. Priežastis— 
savininkas turi išvažiuoti balandžio 
15 d. ant fanuos (ūkės). Pasisku
binkite pasinaudoti gera proga.

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

PASINAUDOKITE PROGA 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornišiai. Taippat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo seniai. Lietuvių ir sve
timtaučių tirštai apgyventa apielin- 
kė. 1619 So. Halstcd Ši., Chicago, HL

Parsiduoda groserne lietuvių

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailčs' už $32, Valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslaj, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmų pa
siūlymų: $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir G 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 
M ORTG AGE BANKERS

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

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

LEVINTHAL PLUMBING f
SUPPLY CO./ į

1637 W. Division st./ Chicago, T
Cor. Marshfield Ave. , 
Kalbama lietuviškai. 1

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų,. $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mic- 
•gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 

už $60.00. Sis yra retas pigumas ii’ 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenai. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kcdzic Avė., arti 22- 
ros gi v., ('hieago, III.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kai]) nori ar saliunų su namu 

arba be namo. Lietuvių apicli likė
jo ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų. t

E. Warneke,
951 W. 19th SI., Chicago, Ill.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Geru! lietuvinms finom** per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytoja*, chirur
gą* ir akušeri*.

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Rny ir kitokiu* elektro* 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1021 W. 18lh
St., netoli Fisk

VALANDOS: Nxio 10—12 pietoj, ir į 
6—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halstcd st

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

t U 4?

1 Br. S. I. EPSTEIM
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vaikų Išgų

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ix 
po 30c — • ir-

Dr. M.Stupnicki
XI09 8o. Morgaa SL, Chlcage.
VALANDOS: nuo 9 iki 11 Iš
ryto, nuo S iki I vakare.

n Tel. Canal 211« $

L Yuška I
Gydytojas ir Chirurgas 

£Ž[ 1749 So. Ilalsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, Ill.

1

Or. J. Van Pai ng
Vyru Chroniškos Ligos

Eloktriika Dlagnoza !r Gydymaa 
Speciališka medicina nuo 

uinuodijimo kraujo
Vandeiiota Medcga Slaptom Ligom 

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D
Benas Rniai Gydytojas Ir ChLntrgaji.
SpeciaBniaa MoterillįU. Vyrilku ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampan North Av«., Kambarys 264.
VALANDOS: 8:80 iki 10 Hryto: 

1:80 iki 8 ir 7:86 iki » vakare.

Tel. Drover 7®4I

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTA

Vdantfos: nwo I ryto Dd I 
Nedaliomis pafinl safarln^

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-ios ffatvfts.

■ai ?.-* -.’I'M

f ii: u*'**■'

ii’

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta H akli 
Jeigu

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,

.reikalingas akini*.
Dudklte apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi II msfv *•* 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jy*M ahlg || 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AJkiu Speciali*tas
TBMYKIT MANO UŽKASA-

Ant Platt’s Aptiekos 2-rM aafi 
va. Nedaliomis nuo 9 nito iki 13 ii 
Te!

DAKTARAS
Specialistas Iš

WISSIG, 
seno Rajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ,
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YJtA

Specialifekui gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsle*, uinuodijim* krauj*, •***, 
Ilga*, žaizdas, reumatizmų, galvoa nkaustnus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gsrVlh 
skaudėjimų ir paslaptingas llRas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* II* I* 
perBltlkrinkito, ka jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli m«tų ir H«y4S 
tūkstančius ligonių. Patarimas, dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v»l. vakar*. Nedaliomis iki U 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-Us «aL, virtoj Baakos. T*L Caaal

Pėtnyčia, Kovo 30, 1917,

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Ilalsted
Tel. Drover 7179 

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

GYVENIMAS: 8341 So, UmioM Ar* 
Tel. Yards 587.

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

Si49 S. Morgan St., kerti 11 st 
Chicago, III. * 

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Valk< 

Taipgi Chroniški Ligi 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 0^7

Phone: Yard* 48H

Or. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rinta Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkreK 
piama į vaikus.

Valandų*: Nuo > ryto iki I vakar* j 
enia nuo 10 iki 12 dienų.

4448 S. ASHLAND AVS-. ka*»as 47 St.

De W. Y0SZKIEW1CZ

LIETUVI8KA8 AKIŲ GYDYTOJAM 
Ku turi įkandančia* arba tilpuM akla, SI 
cralvoe skaudėj imą, atailankykite pa* mamj 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1165 Milwaukee Av*. 

Valandoe: Nuo > ryto lid • vakar*. 
Nedčliomu nuo • ryto iki 1 p*

..j.■■■—<,

Dr. Ramser
AKIU HI'KCUUSTA*

nuoj» ir patarimu* duoda lykaL
786-88 Milwaukee Are., arti Chice
Jubot. VALANDOS’ Nuo 9 ilryU 111 va>w 
rui. N«d4lion>i» nuo • ilryto iki 1 w

T.l, Haymarket >414.




