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133 mil. laivyno reikalams
APLEIDŽIA SIBERIJĄ.

Socialistų laimėjimai.

RENGIASI UŽPULT VILAKARININKAI VEIKIA.

WASHINGTON AS, bal. 4

g u o j a m i visogal i ngo j o šios

gai aršiausiųjų

SUSITAIKĖ.

I

kredituoti draugą Kennedy 
rinkėjų akyse, draugas Ken

jis buvo nominuotas ir kan
dydavo antram terminui. Ne-

REIKALAUS PENKIŲ 
MILIONŲ VYRŲ 

, ARMIJON.

Vakarykščiais rinkimais iš
rinkta daugiau socialistų 
Miesto Tarybom

UŽBLOKAVO KARĖS 
REZOLIUCIJĄ.

I Norį supjudyti Argentiną 
i su Suv. Valstijomis.

MILIONAI LAIVYNO 
REIKALAMS.

Carizmo aukų bangos užplū
do Siberijos kelius.

Priverstino kareiviavimo bi- 
liuš jau įnešta Suv. Valsti
jų senatam

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI STEIGIA NAUJĄ 

LAIKRAŠTI.

i VOKIEČIŲ INTRIGOS 
ARGENTINOJ.

I

Laivyno departamentas iš
leis 133 milionų dolerių* 
kad “tinkamai prisiren
gus” prie karės su Vokie-
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Socialistu laimėjimas 
Chicagoje

Mobilizuos 1,200,000 vyry 
j 60 dienų

jos keliu. Vadinasi, tuo bū
du busią galima sudaryti 1,- 
200,0000 armiją.

Gal manote, kad jie neat
sieks savo tikslo? Didžiuma 
šios šalies darbininkų, dar 
perdaug nepribrendę, kad 
pasipriešintų tų ponų užma
čioms.

Palengva, bet priekyn, vis 
; priekyn.

Vakarykščioj rinkimų ko
voj socialistai laimėjo naujų 

/ pozicijų.
Miesto Taryboj iki šiol tu-

VCVU, VU)

Johson

socialistai alderma-

ir Johnson.
Musų draugai 

balsuotojų skaičius už soči- 

jo.

lingoji piliečių minia pova- 
liai nubunda ir pradeda ru- 
pinties savais reikalais.

čioj rinkimų kovoj įgytieji 
laimėjimai paskatina mus 
dar energingiau veikti, taip 
kad sekamais rinkimais mus 
atstovų skaičius miesto tary
boje keliais sykiais padidėtų.

Tatai mes galime atsiekti. 
Tik truputį daugiau darbo 
ir pasiaukavimo!

1,200,000 VYRŲ J 60 
DIENŲ.

PRIEŠINASI KAREI.

60 dienų. Jo nuomone, tatai

AUGUSTA, bal, 4. — Mai
tijų armija siekia 125,000 vy-

5

nestijos.
280,000 vyrų.

;ims Serbijos sostinę Ni'sh

ro pienų, kaip suorganizavus 
miliono dviejų šimtų tuks-

Sheboyganiečiai nenori ka
rės su Vokietija.

klausė tos valstijos darbini-* 
nkų, kurie turėjo uždirbti.

Talkininkai turi naujų lai
mėjimų vakariniame fro-

dinta iki 440,000 vyrų. Sto- 
kuojančius 500,000 vyrų, ku
rių reikąlavo prezid. Wilso- 
nas, bus paimta konskripci-

kyrė vieną milioną dolerių 
neva apsigynimo reikalams. 
To reikalavo gubernatorius 
Milliken. Ir ponai legislator

MILIONAS DQL. APSIGY

Pabėgėlė iš Serbijos su ketu rių metų našlaičiu, kurio te 
vai užmušta užėmus bulgar

protestą neutralėms šalims 
prieš Suv. Valstijų rengimą
si paskelbti Vokietijai karę. Ją milioną?

kais grūmoja darbo žmo- c/
nėms. Užvakar prez. Wil
sonas užreiškė, kad norint 
apginti šią sali nuo Vokieti
jos, jau pradžioje esą reika
linga turėti mažiausia 500,- 
000 vyrų ‘armiją. Bet kad 
tatai įvykinus — neikia pra
vesti priverstino kareiviavi
mo patvarkymą. Prie to jau 
e i n a m a. V a k ar senatorius 
C h a mb e r lain (iš O regon o 
valst.) pasiūlė senatui rezo
liuciją reikalaujančią įvesti 

reiviavimą. Delei tūlų for
malumų bilius atiduota se
nato komisijom Jo užgyri- 
mas betgi yra tik dienos ki
tos klausimas.

Matote, kaip “laisvoji” A- 
merika pamėgo “Prūsų mi- 
litarizma”. C'

TAIKINS KARIAUJAN-

Mexika priėmė Ecuador res-

kint kariaujančias valsty-

4. — Vakar Mexikos valdžia 
pasiuntė Ecuador respubli
kos valdžiai oficialį užreiš- 
skimą, būtent, kad ji sutin
kanti su tos respublikos pa
siūlymu — sušaukti visų A- 

, merikos valstybių atstovų 
^suvažiavimą į Montevideo ti
kslu pastūmėti kariaujan
čias Europos valstybes prie 
greitesnio karės užbaigimo.

SHEBOYGAN, Wis., bal. 
4. — Iš Sheboygano prane
šama, kad paskelbtasai “ka
rės referendumas” išėjo 
džingoi'stų nenaudai. Milžini 
ška didžiuma Sheboygano 
gyventojų-piliečių sąvo bal
sais parodė, kad jie nenori 
karės su Vokietija.

Vadinasi, džingoistai ga
vo spraktą.

BUENOS AIRES, bal. 4. 
f— Vokietijos ambasadorius 
Argentinoje, painformavęs 
tos respublikos valdžią, bū
tent, kad tūli vokiečių finan- 
sistai, turį artymų santikių 

\su žymiuoju Vokietijos ban
ku, Reichsbank, yra gatavi 
aprūpinti Argentiną pini
gais — varymui viešųjų da
rbų.

Šitas vokiečių ambasado
riaus žingsnis yra skaitomas 
kaipo nauja intriga prieš tal
kininkus ir Suv. Valstijas. 
Girdi, Vokietija nori įgyti 
simpatiją Argentinos visuo
menėje, kad tuo pakenkus 
šios šalies reikalui.

WASHINGTONAS, bala
ndžio 4. — Žinios iš Washin
gtono skelbia, kad oficialiuo
se rateliuose daroma pienai 
padidinti Suv. Valstijų ar
miją net iki penkių milionų 
vyrų. Ji busianti mobilizuo
jama atskiromis dalimis — 
po 500,000 vyrų. Laivyno 
spėkas norima padidinti iki 
150,000 vyrų. Tuo tarpu S. 
Valstijų laivyne tarnaują ą- 
pie 64,000 vyrų. Vadinasi, 

(Jidinta daugiau nei dvigu
bai — visai jau nekalbant a- 
pie sausžemio armiją, kuri 
pasididins dešimteriopai!

Paskaitliuokite, kiek visa 
tai sues pinigų, kuriuos su
dėti turės niekas kitas, kaip 
darbo žmonės.

Vadinas, šalia despotiš
kosios Rusijos griuvėsių iš- 
kįla nauja despotiškoji Ame
rika — Suvienytosios Valsti-

KIEK SIBIRIEČIAI TURI 
MOKĖT Už MAISTĄ.

PETROGRADAS, bal. 4.
— Kuomeį Petrograde ir ki
tuose didesniuose Rusijos 
miestuose maisto reikmenų 
kainos pasiekė dar negirdėto 
iki šiol augštumo — Siberi- 
joje jos esą nepaprastai že
mos. Taip, tūlose / vietose 
geriausios mėsos svarui mo
kama tik 3 centai, kiaušinių 
tuzinui 9 centai. Tik svies
tas tai esąs kiek brangesnis
— 20 centų svaras.

STUMIA ATGAL 
VOKIEČIUS.

PARYŽIUS, bal. 4, — Pa
ryžiaus ir Londono praneši
mai skelbia naujų laimėjimų 
talkininkams vakariniame 
karės fronte. Jie rodo, kad 
talkininkų armijos nors ir 
labai povaliai, vis dėlto arti
nasi prie svrabaus vok. atra
mos punkto St. Quentin. 
Taip, vakar franeuzų armi
jos atmė iš vokiečių keliatą 
stipriai apginkluotų kaimų* 
Ir augštumų į šiaurę nuo St.

Quentin. Anglų; rankosna 
tuo tarpu pateko kaimai 
HemnrSur-Conjeul, Miasse- 
my ir Ronssoy miškas. Ypa
čiai smarkus muni's ėjo už 
Henin-Sur-Conjeul kaimą.

i Žinoma, vokiečiai deda di
delių pastangų, ?kad sulai
kius' priešininku žengimą. 
Tuo tikslu jie užpuola priešą 
kitose vietose. Taip, vakar 
jie bombardavo svarbų fran- 
cūzų miestą Rheims. Jin, 
sako pranešimai, vokiečiai 
paleidę apie 2,000 šūvių. Pra
ncūzai betgi sakė, kad nuos
tolių nedaug ttpadaryta. To
kių jau atakų jie darė ir ki
tose vietose. Vib dėlto, pa
dėjimo viešpačiaįs yra talki
ninkai. (

Karės kritikai spėja, kad 
nežiūrint atkaklaus vokiečių 
spyrimosi, jie bUs priversti 
atiduoti talkininkams St. 
Quentina. Tatai liudytų, 
kad taip vadinamoji “Hin- 
denbUTgo linija’’ bus galuti
nai sulaužyta. Ir vokiečiai 
bus priversti pavesti talki
ninkams dar sklypą užka
riautos jų teritorijos.

Akyva betgi, kad kaip vie
na, taip ir kita puse visai ne
mini apie nuostolius. Tur
būt jie yra pasibaisėtini, jei 
valdžios nedrįsta ar nenori 
paskelbti jų žmonių žiniai.

KOKIA MIELAŠIR-
DYSTĖ! ,

Vokietijos kai^rienė par
duodanti savo brangak
menius.
AMSTERDAM, bal. 4. — 

Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Vokietijos kaizerienė 
pasiuntusi į neutrales šalis 
savo brangakmenius — kad 
ten juos pardavus. Pinigai 
busią paskirti beturčių šel
pimui.

i Kokia mielaširdinga ta 
kaizerienė; ir ji rūpinasi be
turčiais, kurie ačiū jos sėb
rų kapitalistų nepasotina
mam godumui turi dabar ba
du stipti! Jie išsunkia iš 
darbininkų dolerius, o nu
meta jiems — centus. Mie- 
laširdystė, mat!

■r-

Nepasitenkina dabartine 
Vorwacrts’o taktika.

WASHINGTONAS, bal. 4 
— Čia gauta žinių, kad Vo
kietijos Soc. Dem. Partijos 
mažuma, kuri dabar pasiva
dino Social-Demokratų Dar
bo Unija, pienuojanti įsteigti 
naują laikraštį, kuris tar
nautų kaipo įrankis kovai 
prieš pragaištingą didžiu
mos intaką ir agitacijai už 
taiką. \ -

Naujo laikraščio reikalin
gumą iššaukus dar ir ta ap
linkybė, kad dabartiniai 
Vorwaerts’o šeimyninkai už 
darę laikraščio špaltas ma
žumos nuomonėms

CHIHUAHUA, bal. 4. — 
Žinios iš Mexikos skelbia, 

kad Carranzos kariuomenė 
rengiasi užduoti skaudų 
smūgį žinomajam banditų 
vadui — Viliai. Jiminezan 
Carranzos kariuomenė su
stiprinta iki 4000 vyrų. Ka
riuomenės vadas gen. T. 
Muguia rengiasi užpult San
ta Rosalia, kad atkirtus ke
lią Vilios gaujų pasitrauki
mui nuo Chihuahua — kaip 
geležinkeliu taip ir Šalteva 
keliu. 1 :

Atkaklusis pulkininkas 
davė ranką Wilsonui.

pa-

WASHINGTONAS, bal. 4 
— Pagalios ir karingasai pu
lkininkas T. Roosevelt, suti
ko pasveikinti prez. Wilsona. 
Perskaitęs jo kalbą, laikytą 
nepaprastoje kongreso sesi
joje, jis atvyko į Baltąjį na
mą ir...inteikė durų sargui 
korčiukę, paaiškindamas, 
kad’jisai sveikinąs prez. Wi- 
Isoną už jo karingą kalbą, Ir 
nuėjo.

Ir pulkininkui pasidabojo 
Wilsonas.
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Pol. tremtiniai apleidžia 
Siberija

'TIUMEN, Siberija, bal. 3. 
—Penkiasdešimt tūkstančių 
rogių užimta gabenimui po
litiškųjų tremtinių iš Siberi
jos taigų. Eilių eilės vežimų 
dabar driekiasi begaline Si
berijos sniego jura linkui ar
timiausios geležinkelio lini
jos. — Trans-Siberijos ge
ležinkelio. Pakeliui ir ant 
geležinkelio stoties tremti
nius pasitinkama stačiai ne
išreiškiamomis ovacijomis. 
Ten, kur metai kiti atgal ne
laimingas carizmo aukas pa
sitikdavo rykštėmis ir kelio
nėmis — šiandie draugingai 
tiesiama link jų rankos. Ra
si tūlais atvejais tas drau
gingumas yra nuduotas. Vis 
dėlto, kiekvienas jaučia, kad 
jau nebe tie laikai...

Daugelis tremtinių, kurie 
dabar grįžta Rusijon, nebe 
tie jauni žaliukai vyrai: juos 
nualino begailestingas liki
mas. .— Daugelis jų kūniški 
koliekos. Vis dėlto jų dva
sia dar tokia papjauna, tvir
ta,, nepergalima. 1 pasitin
kančius juos griausmingus 
minios sveikinimus jie atsa
ko tyliu paliegėlio balsu. 
Užtaigi jų akyse, veido brū
kšniuose išskaitoma džiaug
smas, pasitikėjimas ir spė: 
ka.

Grįžtantieji pasakoja gi
lių, sujudinančių istorijų iš 
savo ilgų metų kentėjimo, 
Rykštės... retežiai... “tačka” 
...— toks yra pamatinis tų 
istorijų motyvas. Tūlose 
vietose net paskutinėj valan
doje prieš paskelbimą amne
stijos be mažiausios priežas
ties tremtiniai plakta rykš
tėmis... Taip, vienoje vieto
je beplakant tremtinius įė
jęs prokuroras ir užreiškęs 
jiems. “Rusija jau respubli
ka, — jus esate liuosi”.

Sulig tūlų apskaitliavimų, 
Siberijojė randasi apie 100,- 
000 politikos tremtinių. Dau 
gelis jų dabar visomis jiego- 

kelio liniją — kad užbėgus 
pavasariniams Lenos potvi- 
niams, kurie kaip tik šiuo 
laiku turi prasidėti. Prie
šingame atsitikime jų kelio
nė bus sulaikyta nuo šešių 
nedėlių iki dviejų mėnesių.

WASHINGTONAS, baL 4 
— Vakar Suv. Valstijų lai
vyno departamentas paskel
bė savo pienus. Jie yra to
kie. Tinkamam laivyno pri
sirengimui prie karės su Vo
kietija Suv. Valstijų valdžia 
turi išleisti nei daugiau nei 
mažiau — tik šimtą trisde
šimts tris milionus dolerių! 
Iš tos sumos busią pastatyta 
daugiau torpedų naikintojų, 
laivų, patrolinių valčių, keli 
pirklybiniai laivai, laivyno. 
stotįs ir tt.

Puikiai “darbuojasi” Wa
shingtono ponai, nėra kas. 
sakyti.

Senatorius La Folllete pa
kenkęs Washington© po
nų upui.

WSHINGTONSA, bal. 41 
— Vakar Washington© po
nams suteikė nemaža nes
magumo Wisconsin valsti
jos senatoriaus, Roberto F. 
La Follette, nepatriotingas 
pasielgimas. Ir kaipgi, jia 
ėmė ir užblokavo pasiūlytą, 
senatui rezoliuciją, kuria pa
skelbiama karės stovis tarpe 
Suv. Valstijų ir Vokietijos. 
Mat, sulig tam tikrų senato 
taisyklių, bile vienas senato 
narys gali sulaikyti vienai 
dienai priėmimą tos ar ki
tos rezoliucijos. Tuo pasi
naudodamas La Follette ir 
iškirto karininkams šposą.

Dabar jie nesvietiškai py
ksta ir burnoja.

I
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RENGIASI PRIE TAIKOS-

AMSTERDAM, bal. 4. —t 
Bėrimo dienraštis Lokal Ant- 
zeiger išspausdino ilgoką, 
straipsnį, kuriame tarp ki
ta paminima, kad centraHą 
valstybių — Vokietijos, Au
strijos ir tt. — valdžios sva
rstančios naują taikos pasiū
lymą talkininkams.

Smulkesnių žinių betgi



nu-

nu-

() jus ko norėtu te? — rus-

stebisi senis.

pranešimų.

—Atleiskite,
reikia

lies smulkiu juoku.
Visi io-

noi

(>

na

jau Dievo valia,

teta.

tai dar klau-

pr.iseina mums girdėti.

AKINIŲ
aust.

Nieko sau.

Užeikite

Pasilinksminimas.Ačiū.
Į St., Chicago. lit

i apsupo išblyš-

momis svajonėmis panelę, ir ne-

Padainuokite!

Ale meldžiame!

Mintis.
Nemokėk man

Pi/ 7/7 ’ ■ > X J . » 1 V • » J J J vili ** MV1

Aiškų ligų ypatingai pasekmingas pil-

R L A V T O N
At- FASFf EIRAIJK

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

jo ramu, 
kau:

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis: 9 ryto iki piety.

ligatviu ir mintei prabėgus susi
duriu su kilu pažįstamu — Ig
ną skinu.

Vakare.
pati pasitiko mane su

ka. .Jis 
išdegęs...

Buvau pakasinių pokylyj.
Stalas buvo apstatytas buteliais

turite
“Ne.”

Namie 
ašaromis

klu S pėdu 1 i«t a*« 
TEMYKIT MANO UŽRASA-

dainuoti — visi nutilo ir mida-

septynis rublius.
—Ne, nerūkau.

klausia :
- “Ne.’

tam sako: “jei, 
kytum, bet vis 
gus — 
O tas

Padainuokite gi!
—Sakau gi — mano 

šiandie ne suvis geras...

1 Rusiškos h Turkiškos Vanos

Miesto Ofisas:
127 M. DEARBORN IT.

Room 1111-18 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

ir norėjau papasakoti, 
dasiprotejote?..

išėjau kiek nusirami

namus, 
nsta ru

le gyveno, gyveno ir numirė! 
Ar jus tik nenorėtute, kad jis 
butų gyvenęs, gyvenęs ir galų 
gale pavirtęs į evnocho sultono 
palociuose arba melžiama kar-

OOCOCCTCOCG* 
n

nai spaudė prie burnos nosinę.
—-Girdėjote? Koki nelaimė

Kampo 18-toc gatvei Ant Platt’s Aptiektos
Valandom mm k j v to iki £ vr nuo g rulo

Tek Canal 5335.

ir nesi

etas buvo gražus, protingas. Tai 
buvo vienintelis žmogus, kuris 
užinleresavo mano.

— Paplepėki va, — pasiūlijau

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

skos. Ma- 
esu vienas

viejų nebuvo. Aš apkabinau pa-
• V S

nelę ir pabučiavau ją.* Nuo Kar
ui alee v ų

žeisi. — Kiek jūsų čia panelių?.
Jinai pažiurėjo į mane čyp

siančiomis akimis.

- Kaip tai sakoma: visi ten 
busime, garsiai dūsaudami 
užreiškia du svečiai.

— Būtent - “kaip lai sako-

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta II aklu,
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu

dėjote nauja armėnų anekdo- 
tų?..

—Kafp gi, kaip gi... labai juo
kingas. Iki pasimatymo...

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITYCiiriakinas daro nežmoniškas 

pastangas pasiliuosuoti nuo

nę, 
tni 
ir daktarišką cxaniinaciją

' CHICAGOJE

tris naujas:
- Dievas davė — Dievas ir at

ėmė! — profesionališku tonu

, n

kui buvo metų? 
šešios dešimtis.

- Dieve! — ling
storasis ponas. — J

- —O kaipgi, 
-šaudamas.
prasmego. Si

—Taip? Iš

Žinoma, aš girdėjau. 
aA neimčiau atvykęs čia 
meiscuiu.

nusijuokė panedė — Priseis dai-

jus laimingas žmogus!
—Kodėl — velniai pain
—-Toks' yra anekdotas.

pasimatymo. Užeikite.

ĮMONIŲ Spšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

O kodėl ji barška?!
Negalima juk visą laiką ty

lėti...
—Galima. Jeigu nėra kas pa

ll So. Malfited St., arti Madison 
Bank Building. Visas 2-ras an;

Padainuokite!
- Aš nemėgstu, gerbiamieji.

Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga 1 krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą aklą,

tau skauda akys skaitant arba alavaaN laakarl fes

Dvokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 11 metv 
tyrimo Sv. V ai tek aus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsg akli tt 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

1886 METAISĮSTEIGTAS

inonės damidirbo per naujus ir gerus IŠRADIMUS, ta proga gal būti kiekvienam 
KA IŠRASTI”, reikalaukite nuo musą dykai patarimų ir VEDfUO IŠRADIMU 

Riauukim ir modelius bandome ir egzaminuojame DYKAI.

Aš pasinaudodjamas tuo mo
mentu, pabarškinau pirštais į

■ 4b Vh M Hb MB ■ MII MELIONUS DOLERIŲ
■ jT* Į J flb ■■. ■ flb I I išradimų del užpatentavimo, gal norit
■ If BB ■■ ■■ ■ M I ■ rasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai

BM Mw ll M I M Rašykite lietuviškai, bent j katrų musų ofisų. AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO)
B BB • B B B ■ ■ į 3Q9 Jiroadway, New York, Barriuter Bldg., Washington, 1). €

Gyve n imas žTidžM kiausiu as--—Numirė.
— Taip, — diusauja senis, 

drisk ilsiuose drabužiuose.

O ką jis su tamsta padare?

—Taip... Bet apie ką aš čia 
kalbėjau... Paimu veidrodį, žiū
riu į gerklę — raudonumo nė
ra... Manau, niekai — galima 
eiti pavaikščioti/ Išeinu... Iš
einu aš, ogi, žiuri u, laiškanešis 
atneša
manau... Nuo ko tai galėtų bu-

skubinti...
—Ne, juk tamstai iiidonni ži

noti, kų aš veikiu. O aš veikiu 
štai ką. Taipi Kur aš sustojau? 
A, taip... Ką veikiu? Važiuo
ju aš vakar prie Kokurkino su
žinoti apie mėgėjų spekteklių 
sutinku Mariją Potapovną. “At
važiuokite”, sako, “ryto pas 
mus”...

Aš noriu paklausti,,-- - ar il- 
gai nabašninkas kankinosi ir pa- 
briežti našlei tą faktą, kad visi 
mes randamies Dievo globoj, 
bet, vietoj to, sakau:

—Kodėl tamsta spaudi nosinę 
prie burnos? Juk ašaros bėga 
neiš ten, o iš akių?

Jinai atidžiai pažvelgia į ma
ne m* tuoj susipranta:

—Degt i n ės ? Ke.l ba s ų ?
įmukite brangųjį nabašninką.

Ir pradedia kukčioti.
Kita moteris taipgi verkia ir 

kalba:
—Nereikia taip! Pasigailėki

te savęs... Nusiraminkite.
—Ne!!! Nemi -u-usiramin- 

am!f Ką tu padarei su manim 
Ivan Semionič?*

—Jinai sena. Senatvę reikia 
guodoti.

- Mes turime seną kaurą. Tu 
liepi tarnui kas dieną išmušti iš

.. . i jo dulkes. Pavelyk man tokią, uzvvdzm Ivanui .. .
pat operaciją padaryti su

. . . Abu seni, abu kvaili, abu pilniiusauja storas po- \ .
, ’ , Į dulkių.

Pati verkia ir — mano diena 
sibaigia paskutine, -— klasiš-

kiausia — f vaza:
r—Visi jus, vyrai, vienodi..
Einu gulti.
—Dieve! Nors tu pasigailėk 

v . I žmogaus ir suteik jam geru-ge- mazai . . . . . ; * ., . rų, laimmgų-laimmgų sapnų!...buvo, kai w ., Verte K. A.

išpradžių buvo galima manyti, 
kad prašantieji — labai norėjo 
išgirsti panelės dtiiiiavimo, o ji
nai nenorėjo dainuoti... Bet ti- 
krimybėj buvo kaip tik priešin
gai: niekas nenorėjo kiaušy ties 
jos dainavimo, o ji baisiai, is
teriškai norėjo dainuoti savo iš
gverusiu balseliu blogų roman
sų. Tuo viskas ir užsibaigė.

Kada jinai-dainavo visi šnab- 

nepaprastu talentu. Užmiršo 
net delnais ploti.

Tuojau, — maniau sau, — 
visi atsipeikės ir pradės ploti 
rankomis, sakydami: “Puikiai: 
O, kaip jus, širdele, dainuoja 

stalą ir atvirai pasakiau:
-—-Ta-aip... Blogai, blogai. 

Silpnai. Jus, ištikrųjų, šiandie 
negalite dainuoti.

Visi taip ir užmirė, o aš atsi
kėliau ir išėjau į kitą kambarį

- Ir visos nori ištekėti?
—Beprotiškai.
— Ir visos pasikalbėjimuose 

tvirtina, kad niekuomet, nie- 
kuoemt netekės?

—O kaip gi... Visos.
— Ir skriaus savo vyrus ir ap

gaudinės juos — visos ?-
--Jeigu yra temperamentas 

— apgaudinės, nėra jo — tik 
skriaus savo vyrą.

--Ir jus taipgi? ,

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
CHICAGOJE.

CHICAGO, bal. 4. — Va
karykščioj rinkimų kovoj 
pergalėtojais išėjo demokra
tai. Jie išsirinko didžiumą 
savo partijos žmonių miesto 
tarybom Be to, jų rankosna 
pateko miesto raštinė ir iž
das: ir raštininkas ir kasi
ninkas — abu demokratai.

Kaip ir visuomet, senųjų 
partijų pasekėjai neapsiėjo 
be grafto ir muštynių. Kiek 
ir kur tų partijų klapčiukai 
apsidraskė antausius, dar 
nežinoma, o gal ir nežinosi
me. Kol kas žinoma tik tiek, 
kad vienas balsuotojų, neg
ras William' Basket, tapo 
mirtinai • pašautas, žmogžu
dį policijai ^nepavyko” pa
gauti. Net ir patįs kapitali
stinių partijų gynėjai, Chi- 
cagos didžlapiai, pripažįsta, 
kad suorganizuotos valkatų 
šaikos vakar neapribotai sia
utę. #

Well — tai betgi yra pras
tas paliudijimas šios tvarkos 
gerumo.

MELUOJA IR NEPA
RAUSTA.

Wilsono kalba — smūgis 
Prūsijos autokratams — 
sako musų džingoistai.

WASHINGTONAS, bal. 4 
— Džingoistai užtraukė na

ują giesmelę. Jie įsraao, 
kad prez. Wilsono kalba, ku
rią jis pasakė nepaprastam 
Suv. Valstijų kongreso posė
dyje — balandžio 2 d., esąs 
skaudus smūgis Prūsijos a- 
utbkratams! Jie, tie Prūsi
jos autokratai dargi ne
drįsiu pakartoti tos kalbos 
laikraščuiose, kad nejdavus 
save Vokietijos darbinin
kams, kurie jau senai nepa
tenkinti savo valdžia.

Matote, kokie pažangus 
tie musų džingoistai Tik 
kažin kodėl jie nepaklausia 
savęs: ar labai patenkinti 
jais šios šalies darbininkai.

KARĖ PASIBAIGS 
LIEPOS 1.

BERLINAS, bal. 4. — Vo
kietijos laivų industrijos ga
lva, Albert Ballin, kaip pra
neša Boersen Zeitung, Kos- 
mos laivų kompanijos susi
rinkime Berlyne, užreiškęs, 
kad dabartinė karė turėsian
ti pasibaigti su liepos mėn. 
pirma diena

Kiek tae teisybės, žinoma, 
sunku pasakyti.

i Didelis Perkėlimo !
i Išpardavimas !
I Visokių auksinių daiktų ■ 
i Laikrodėlių, žiedų ir vi Į 
i šokių naminių daiktų, j 

Už MAŽIAUSIĄ (
' KAINĄ. j
I 1 1

Jei ir nepirktumėt, bet atei- J
I kite pažiūrėti, nes jus niekuo- J 
, met nematėt lokio pigaus iš- ! 
I pardavimo auksinių daiktų, i 

kaip dabar.
PETER MILLER j

[ 2256 W,. 22nd St., Netoli Oakley |
Iš šitos vietos PERSIKELSIM 2 
j naują vietą nuo 15 d. Balan- J 
džio po numeriiut įj

2128 W. 22nd St. ]
Tarp Leavitt ir; Hoyne Avė.

(Prie Didž. Teatro “Blington”) g

X ■ R h y E X A M I N A C .1 J A
JL Šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bčgioja. Aš negydau vienų simptomų, 
aš vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą kraujo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir 
šlapumo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negales.

Mano mašina dėl užrašymo Jysy kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jipsy širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

Kaip randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm laiko senstate. Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT— 
leiskite man išpasakoti jųsų širdies jr kraujo sūdymų paslaptis — tuokart galima bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Po priėmimo egzaminacijos, jei ji 
i nevisai užganėdina jus, nemokykit man 

ne cčnto. Visai nėra n6 skausmo n6 
pavojaus sąryšyje su X-Ray egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do ncnaturališką stovį, ir visai prašu- 

I liną visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 

f X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik už 

i dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 

| mas užsibaigs — ir leiskit X-Ray pasa- 
’ kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
i ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau

lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraskit tikrą
ją savo negales priežastį, ir sutaupyki- 

| te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar- 

' gi pačią gyvastį.
Į šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti

3 
_ sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pasveikt, 

atsincškil šį ajigarsiiiima, kuris suteikia junis tiesti prie X Bay ir daldariškos r/'zanrirmcijos uz $1.00. ,

neaiideliok; ateik tcojaus.

Ateik i vienintelę Šokių Mokyklų, 
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, -padespan, vengerka, taipgi ir ki
tokį lokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
Šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus t trumpą laiką 
iokti. Šokiai ntsibuna kas pancddt ir ket- 
vergą, 7:45 vai. vakare.

Puiki Muzika J. Keturakio.
Prof. J. Klowas Tel. Canal 7270 
Prof. Slazas, Tel. Canal 3922. 
J. Hrinevič’io Svet. 1843 So. Halsted

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokina

»9

*>

»>

M
»>

M

Anglų kalbos 
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelį)os historijos 
Suv. Valst. bistorijos 
Geografijos 
Pįlietystčs
Politines ekonomijos 
DailarašystCs

5 Mokinimo Valandos:
O Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietį, 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30
5 3360 Emerald Ave. Chicago.

IA/UQM ifl PreVbos LVEulIl V ir talijų 

^MOKYMĄ
Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

liglaugšCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augfit 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolltlA 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraščio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tL čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI

3106 So.Halstea SLChicoža

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE.........

^jELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus ir remia

11 ,l ... .......................     ■ III I ■ .. .............. . ............II ■ ..................... ... ' 1 ■ II ii i iii m ............  ■ .............. .. ■ II^I I—

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ........ $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $i.poo. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

Moksleivius, Politiškus Kanki-
Imigrantus ir remia .visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimirtaiiškuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius ' 

dokumentus ir popieras.

REIKALAUJI

Vyrai ir Moters
Kurie sergate, kenčiate ir nusinil- 
pasinaudokit šia didele auka. Tik- 
trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 

‘ "j už $1.00, 
daug experty ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priveikti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterei šioje apielinkėje progą Žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metą patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepeny, plaučiu, inkstų ir 
pūslės klintis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sti. nosies ir gerklės, chroniškų ir ner
vo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir 
moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, 
silpną nugarą, apsvaigimą, prielyarą, 
atsiraugėjimą gazų, sKausinus pilve, 
murmėjimą žarnose, nustojimą Apeti- 
lo, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, 
nerviškumą, ir palengva nykimą, tai 
yra priežastis, kuri turi but žinoma.



ciju suvažiavimas Brooklyne.

tų ir kairiųjų organizacijų su- 
važiavimas-konferencija.

Sereda. Balandžio 4,- 1917
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Michelsonas.

sta balsavimas. Kapsuko rezo
liucija priimama 8 bal. Bago-

kurie

tokia valdžia, kokia remia Bu-

ir kokia yra naudingesnė

klausimas, ar nereikėtu tokios

G mėnesiai, ar tankam. Daugu
mas išreiškė nuomonių už kon
ferencija. I). P. Pilka.

COLLINSVILLE, ILL.

S. V. Senatorius ir Kongresma
nas atsako į Laisvės Myl. Dr-jos

Laisvės Mylėtojų Draugija sa
vo metiniame susirinkime kovo 
18 d. š. m. priėmė rezoliucija

St. Michelsonas, 
ir J. Benesevi

personalo).

Tokiu budu išviso buvo I t

a ja e 8

Visų pirma paimtas 
mas apkalbėjimu:, kai

Publi-

klausi-

Ra

reik ą atidaryti rubežių ir leist 
susivienvt rusams su vokiečiais,

Toliau kalba F. J. Bagočius,

me esą žmonių artimų socialis- 
L C V

Bagočius kvietė

ginčai da
Prieš e

cneisonas pat avė sumanymą, 
kad tam tikslui butu išrinkta 

c

mm)

kokiaC

<Je-

(iinčytasi ir ginčy-

Kalba.

vietomis vra netinkama. Dau-

šo visi. Užbaigus vienos rezo
liucijos balsavimus, einama prie 
kilo klausimo.

Kitas klausimas, tai Malcria-

Kalba Bagočius.

žuoli tam tikrus komitetus vi
suose miestuose su kontrole cen-

čia mos ai 
žmonėms,

kainus

ryto ar poryt.
Kalba Duseika. Pritaria or

ganizavimui aukų rinkimo, bet

kad visos rezoliucijos esančios 
lik nonsensas ii* nieko nereiš- 
kianč'os. Stoja už įsteigimų

Kalba Bagočius atkartodamas 
pirmesnę kalbą ir pridurdamas,

didžiuma.

Kalba Herman. Pritaria vi
sam tikslui.

Kalba Duseika nurodydamas.

ji u rod ydamas,

visuomenes

uc

kims.

mi.

ne.

nutarta: 
teta, au-

> išrinkta minėtas 
kuriu įėjo sekamos

KŽ) ♦ ® *

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

■augioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bank oje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoziti 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE B ANK
1900

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
. vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

padėjimas
PERVIRŠIS
kapitalas

BLUE ISLAND AVE., kampan 19 gatves.
WA LENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

Ice Co, vicc-prez. T. Wilce Co<
JOZEF SIKYTA

• kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? U1A I IETT’VTSKA)

V. F. MA STIEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg, Co

OTTO KUBIN
prez. Atlaa

[Brewing Co

oac I * * |y

pijas pasiuntė: 22-rojo kon grob
simo distriklo atstovui kon. A. 
Bodenbergui, Sena-loriui J. II. 
Lewis ir prezidentui Wilsonui. ~

senatoriaus šitokius atsakymus 
(paduodame vert’me):

Senatoriaus Lewis atsakymas.

WASHINGTON, kovo 27.
“Ponui .1. Baronui, Laisvės 

Mylėtojų Draugijos Prezidentui, 
Collinsville, 111.

“Gerbiamieji: Jūsų siųstąją
ariu

lijas, ir aš užtikrinu jus, kad i 
tai bus atkreipia didžiausios (lo
mos. Jusu nuoširdusis (pasira-

WASHINGTON, kovo 27. 
Ponui J. Baronui, Collins-

“Gerbiamasai:

Mylėtojų Draugija, Collinsville,

tikiu,

tu paskelbta karė, lai aš manai!

musu

budu musų jaunuoliai nebūtų 
shmčiami Į Europos tranšėjas... 
Jūsų ištikimasis (pasirašo:) W. 
A. Bodenberg.”

Siunčiame Naujienoms šiuos 
senatoriaus ir kongresmaiio at
sakymus kaipo dokumentus.

Fr. Skamarakas.

CICERO, ILL.

Tik pastabėlės.

Cicero bučeriai liųi šiol

t Kas Naudojasi Dabartiniu Maisto Brangumu ?
y Žmonės tokie pat kaip'ir'jus naudojasi. Vien tik skirtumas tarpe jųsų ir tų žmonių, katrie eina 
r bagotyn nuo dabartinio maisto brangumo, yra: kad jus esat maisto suvartotojai, o jie yra čionai Naujoj 
r Lietuvoj Vilas pavieto, Wis. maisto dirbėjai.
i Praėjusią vasarą jie užaugino bulves už 15c ant puro-bušelio, dabar.jie parduoda bulves už $2.50 ant 
is "puro-bušelio. Dabar aš pasakysiu jums, kaip galima pasinaudot, ir kaip pasinaudotum.
& Ar nepasinaudotumėt jus, jei kas duotų jums tokį pasiūlymą? Jeigu kas nupirktų_jums storą ir 

pasakytų: varyk biznį, ir ką uždirbsi, tai btis tavo. Po trijų metų galėsi pradėt mokėt man po truputį.
& Dabar žiūrėk, mes duosim jums tokį pat pasiūlymą, ir su kuriuom tikrai jus pasinaudosite. Mes duo
si sim jums 40 akrų trąšios juodžemio žemės, tarpe daug puikių ežerų, ir garsių vasarnamių Vilas, Di
s' delio Pienininkystės Dolerio Paviete.
S> Mes pastatysim namus, duosim gerą melžiamą karvę, 2 kiaules, 12 vištų.„Visus tuos ant užmokėji- 
Sg* mo $250.00. Nebus tolimesnių mokesčių per tris metus.
I?- . Tiktai pamisiykite! ūkė su namais ir gyvuliais laukia jus del pradėjimo tuojaus šitą pavasarį, be
y . didelio kapitalo, ir be jokio rūpesčio, kaip tai reiks pradėti ūkininkauti.
y Mes pradėsim del jųsų, pagelbėsim jums, ir rūpinsimės del jųšų pasisekimo. Mes užtikriname.jų- 
X < sų pragyvenimą. Mes parduodam 40 akrų ir augštyn. Tiktai patėmykit šitą: Jeigu nelaimė atsitiktų 
X jums numirti po nupirkimo ūkės nuo musų, jųsų pati ir vaikai gaus “Deed ir titulą” žemės užrašus vi- 
X sai be tolimesnių mokesčių. Kada norit jus ar jųsų šeimyna gauti darbą kitur, mes pajieškosim jums 
X darbo vasaros ar žiemos laiku. ■ .

Nebūkite šitam suklydime ir nemislykit, kad jus pragyvenate lengvai mieste, nes jums taip nėra ir 
X kad laikai miestuose yra gėri, nes tūkstančiai svieto mušasi del pragyvenimo, ir dar vis eis prastyn.
X Mieste žmonės turi užmokėt kožną centą; jie uždirba del pasišiįdymo, randos ir pragyvenimo. Uki- 
X ninkams tai yra auksinės mainos, dabar jie paima dvigubus pinigus už savo produktus. Kaip įųs ra- 
S šysit mums, jus gausit atsakymą nuo M. J. AUGULIS, Lietuviškos Kolonijos direktoriaus. Jis ėjo 
S Kolegiją ir yra išsilavinęs gerai kas link ukininkystės.
S Sanborn Company, C o Lithuanian Colony Director, Eagle River, Wis*

ieni šiuo serga, kiti kitokiais

Kad L. S. J. L. 2 kuopa taip 
rūpintųs dar ir visuomenės dir-

visai butų gul. Dabar ji labiau-

Tik šoki ir šokt. Yra (’ar daug, 
ir geresnių, dalykų, ant kuriu

giškumo ir sutarimo darbe. Du 
draugu, abudu Bu, pasirūpi
no sutarimų išardyti, ir dabar 
musų draugai viens prieš kita
Į 1 IY l I 1 J . I 1 C 1 o A • / 1 o 4 X o ;

Draugai, liaukimės, ir dirb 
kimo naudingų darbų, štai rin
kimai: pasirūpinkime išsirinkti

jos

Mano surinktos žinio tokios, pir
miau atgabendavo 150 egzemp
liorių kasdien; o dabar jau lik

Paskutiniai žo-

O Naujienos? Jų pirmiau į
Klausytojai tyli nosis rtukore 

ir nesupranta, kad tas inulkin- riti savo tėvo troškimus, L y. pa

sa .‘Siunčiamų skaitytojams eg
zempliorių). Dabar kasdien at
gabena nuo 260 iki 300 egzem-

WESTVILLE, ILI

Tai bent “nesugriaunami 
argumentai.”

kunigas Maliauskas.

darnusis stengėsi nusikratyt nuo 
savo fra Irų ir savo pirm lakūnų

socialistu ir v

nenusisekė.

cijų kun. Maliauskas: “Jus ma-

ne,

mi prie zokoninkų.

Bet buvo tokių, ku-

coninkų. Toki “kreivati- 
buvo atiduodami į valdžios

•pP-ICUy

zieijos n’ Kaip zokonmkai, su 
valdžios pagelba kankino žmo
nes. Pagal Maliauska išeina —

kun. Maliauskas pra

ir, kad ten kunigai

įtins “darbelius 
klojami - nep;

ii* jo bažnyčia.

Po to, rišo klausimus iš raš-

kun. Maliauskas išrišo taip. 
Ar jus matote savo protų, ai*

kas nors mato savo protų, ar 
bedievių kunigas Mockus mato 
savo protų? Juk nemato, tai 
i; INI v v L.,.- ”

čia vėl p. Maliauskas 
sikritikavo: pirmiau

ziaus, 
jo nie!

SAN FRANCISCO, CAL.

rusu revoliucijos.

sūnūs garsaus rašyto

broliais.”

vėl atsibuvo rusų susirinkimas-*

rasti
Prakalbos buvo laikomos 
žydų ir anglų kalbose.

sijoj, jaučia tą pati, o kalba tai 
yra išsireiškimas jausmų.

lokia permaina, nes dabar jis 
turėsiąs permanyti turinį savo

gmcams, ar
- sakydavo:

Suskambėjo 1905 metų revo
liucijos dainos, u žple vėsavo ruu-

Koresp.

CHICAGO, ILI

rajono

Cbjcagoje, balandžio 1 d. tik
slu išrinkti atstovus į Cook

sivažiavimą išrinkti šie drau- 
gai: Kaitis, Galskis, Maliorius, 
Vytis, šmotelis, Jamontas, Gi
nimas, Almanaviče, Motuzas ir

eono
važiuoti pei* pasaulį ir skelbti Tame susivažiavime bus ren? 
brolystės idėjų. Laiko lekcijas kami 8 delegatai nuo Cook pa- 
Orpheum teatre. Parodo ant vieto į Soc. Part, susivažiavimą 
baltos drobės daug paveikslų iš] St. Louise 
L. Tolstojaus gyvenimo su lėk- Reporteris.

Nuosavybes 
Išsi vyst imas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.
TURINY S:,

1. Bendralaikinės nuosavybės formos.
2. - Primityviškas komunizmas.
3. šeimyna arba giminingasai kolektyviz- 

»mas.
4. Feūdališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

Ši knyga patartina būtinai perskaityti 
kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išgivy- 
stvma. Kaina 50c.• ve- .

“NAUJIENOS”
1840 So. Haisted St., Chicago, Ill.
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NAUJIENOS
Ltthwmim Dažly News

gali but dvi nuomonės. O 
apie tai, kas žinoma, mažai 

neapsiėmė spręsti, ka- arba visai nežinoma, varyti 
paskelbu- ginčus yra bergždžias dar-

Flnnas Lietemų Dienraštis Amerikojo 
laidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

'Kasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily is America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

Užsisakomoji kaina: 
per išnešiotojus 12 

Pačiu
Chicagoje 

tentų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei me
tu $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

refc. ...— 1 ......................... ...... . ..... —------ --------

Terms of Subscription:
I* 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

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Hals ted, Chicago, III 
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RaiytojŲ ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼ardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
>allekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
se* rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|ų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

nos 
dangi laikrašiai 
šieji tą žinią, to nepaaiškino. 
Ir “Naujienos” sąkė:

Musų dešiniųjų laikraš
čiai apie šituos visus da
lykus nepranešė nieko, 
bet tuojaus, be niekur nie
ko, vagina visą lenkų tau
tą. Na-gi, ką jus pasaky
tumėte, jeigu šitokiu-pat 
budu lenkai arba kas ki
tas užsimanytų paversti 
vagimis visus lietuvius?

Turėkite, vyrai, sarma
tos ir ųeskiepykite aklos 
tautinės neapykantos mu
sų žmonėms.
Panašiai kalbėjo ir “Kelei

vis”, tik pridurdamas nuo 
savęs, kad veikiausia kalti
ninkais ir bus ne kas kitas, 
kaip “savieji”.

Kada amerikiečių laikraš-

jos Rezoliucija apie Rusi 
jos revoliuciją.

Prezidento 
kalba.

Balandžio 1 d. preziden
tas Wilsonas pasakė kalbą 
abiem kongreso butam, susi
rinkusiem i bendrą sesiją. 
Jisai pasiūlė kongresui pri

stijų ir Vokietijo 
karės stovis. Toliau jisai pa
reikalavo, kad kongresas su
teiktų jam galios ir reikia
mų priemonių vesti karę i- 
ki “pasekmingo užbaigimo”.

Karės pienas, kuri išdės
tė savo kalboje Wilsonas,

ne vien gins savo laivus nuo 
■Vokietijos submarinų, bet ir 
veiks pilniausiam sutarime 
su talkininkais. Jos tarsis 
su jais, jos rems juos gink
luota spėka, pinigais ir ki
tokiais dalykais. Kada kon
gresas priims Wilsono pasiū
lymą — o tame dabar nėra 
jokios abejonės—, tai Suv. 
Valstijos pataps Anglijos, 
Francijos, Rusijos ir pustu-

greičiau dar apsunkins ją.
Amerikos įsimaišymas į 

karę, pailgins ją, padidins 
nelaimes Europoje. Kada 
tenai valdžios bus nuverstos 
—o anksčiaus ar vėliau ta
tai įvyks—, tai žmonėms bus 
daugiau vargo atitaisyt vi
są tą blogą, kurį padarė jų 
valdonai.

Todėl džiaugties preziden
to Wilsono žingsniu gali tik
tai tie ponai, kurie trauks 
naudą iš karės. Bet jų yra 
nedaug. Didelė didžiuma 
žmonių sutiks jo pranešimą 
su baime ir nusiminimu.

Nemokėjo Amerikos žmo
nės pasirinkt sau tokios val
džios, kuri 
reikalus, 
kentėti.

Klerikalų 
barškalas

valstybių talkininku.
Prezidentas užreiškė, kad 

Suv. Valstijoms rupi tiktai 
apginti savo teises ir žmoni
škumą, kuriuos pamynė po 
kojomis Vokietija. Mes jau 
šimtus kartų esame aiškinę, 
vardan ko ištiesų stoja į ka
rę ši šalis. Bet jeigu ir bu
tų tiesa, ką sako preziden
tas, tai ar žmoniškumas bus 
apgintas, kada šios šalies va
ldžia įmes į karės nasrus tū
kstančius žmonių gyvasčių 
ir milionus turto? Ameri
kos beturčiai jau dabar ba
dauja del maisto brangumo. 
New Yorke, Philadelphijoje 
ir Chicagoje jau įvyko ba
daujančiųjų žmonių riau
šės. Ir prie tokių aplinky
bių prezidentas pasakoja, 

•kad žmoniškumas liepiąs ne 
pavalgydint tuos badaujan
čius ,bet dėti šalies turtą ant 
karės dievaičio aukuro!

Vokietija esanti autokra
tų valdoma; jos valdžia e- 
santi pavojinga pasaulio tai
kai, laisvei ir demokratijai. 
Gerai. Bet ar Amerika gali 
.paliuosuoti Vokietiją nuo 
jos autokratinės valdžios? 
Rusijoje tik-ką nusirito nuo 
sosto caras. Bet jj nuvertė 
ne Vokietijos ir Austrijos ka 
izeriai, o Rusijos žmonės. Ir 
su Vokietijos autokratais 
galės apsidirbti, tik josios 
žmonės, o ne svetimų šalių 
kariuomenės
palengvins Vokietijos žmo- ’ pinigus inteikė LiubomirSr 
nėms kovos prieš valdžią; kio įgaliotiniui, arba kurie

Kun. Kemėšio “Darbinin
kas” ėmė šūkauti apie Lietu
vos pirmeivių “nedorybes”. 
Jie, girdi, savo organe “Nau 
jojoje Lietuvoje” “begėdiš
kai apšmeižę” p. Leoną. Tas 
begėdiškumas esąs toks bai
sus, kad prieš “Nauj. Lietu
vos redakciją užprotestavę 
net ir jos bendradarbiai!

Dalykas, iššaukęs spaz 
mus “Darbininko” redakto
riaus gerklėje, buvo toks: 
keletas mėnesių atgal yčinio 
komiteto įgaliotinis Stok
holme, p. Augštuolis, prane
šė Amerikon, kad lenkai pa- 
glemžę 90,000 rublių iš 100,- 
000, kuriuos p. Leonas da
vės Stokholme vienam len- v
kui nuvežti į Vilnių, lietuvių 
komitetui. Dešinėji musų 
spauda tuoj šoko niekinti ir 
kolioti lenkus.- Prieš šitokį 
jos elgimąsi užprotestavo 
“Naujienos” ir “Keleivis”. 
“Naujienos” lapkričio 24 d. 
rašė.

Mums yra nesupranta
ma tas skubinimasi apkal
tint lenkus. Jeigu ir ištie- 
sų kunigaikščio Liubomir- 
skio įgaliotinis butų pavo
gęs tuos pinigus, tai juk 
tatai dar nereikštų, kad 
visi lenkai toje vagystėje 
dalyvavo ir yra vagįs. Bet, 
antra vertus, kame yra 
prirodymų, kad 90,000 ru
blių pavogė tasai įgalioti
nis?...
Toliau “Naujienos” nuro

dė, kad, jeigu pinigai buvo 
pavogti, tai juk kalti galėjo 

Bet karė ne-1 but ir lietuviai,. kurie tuos

Kaikurie konferencijos de 
legatai tečiaus, matoma, įsi
vaizdino, kad jau jiems vis
kas aišku Rusijos revoliuci-. 
joje ir kad jie galį, tuojaus 
detaliai (smulkmeniškai) nu 
statyt poziciją ne tiktai A- 
merikos darbininkams, bet 
ir Rusijos revoliucionie
riams;

Šitų delegatų nuomonei 
pritarė konferencijos di
džiuma, ir tapo priimta ilga 
rezoliucija.

Ta rezoliucija konstatuo
ja (pažymi, kaipo faktą), jo
gei perversmas Rusijos val
stybėje įvyko, ačiū darbinin
kams ir daliai kariuomenės. 
Bet šito perversmo rezulta
te valdžia patekus į rankas 
buržuazijos, kuri geidžianti 
pasinaudoti revoliucijos lai
mėjimais. Rezoliucija sako, 
kad Rusijos darbininkai pri
valą kovot toliaus, traukda
mi savo pusėn ir kitus demo
kratinius visuomenės sluog- 
snius. Ji pasmerkia “socialis
tus, kurie paturi buržuazijos 
valdžią”, ir ragina lietuvius 
darbininkus remt aukomis ir 
kitokiais budais tuos Rusi
jos ir Lietuvos socialdemo
kratus, kurie yra tikri revo
liucionieriai ir laikosi inter
nacionalizmo principų.

; Kaip matome, pripasako
ja toje rezoliucijoje daug vi
sokių dalykų. Bet, to nevei
zint, ji yra taip neaiški, jogei 
ką-nors neaiškesnio sunku 
butų ir parašyti.

Valdžią, girdi, paėmusi į 
savo rankas buržuazija. Na, 
o ko tikėjosi konferencijos' 
delegatai: ar kad revoliuci
ja suteiks valdžią proletari
atui? Bet jeigu proletari- 
latas imtų valdyt Rusiją, tai 
juk tenai butų socialistinė 
revoliucija! Tokių stebuklų 
iRusijoje kolkas dar niekas 
nelaukia.

Konferencija išreiškė pa
sipiktinimą, kad Rusijos bu- 
Iržuazija stengiasi “sučiupti 
revoliucijos laimėjimus”. 
Na, o ką, jos nuomone, bur
žuazija turėjo daryti? Nesi- 
naudot gera proga ir pavest 
'šalies valdymą savo prie
šams? Ir vardan ko ji turė
tų taip “krikščioniškai” elg- 
ties: vardan teisingumo, — • 
Kadangi revoliucija buvo pa
daryta ne jos jiegomis? Bu
tų labai naivu taip protauti. 
Valdžią ima tas,;kas turi ga
lios, o ne tas, kąs yra doras 
ir teisingas, šitą tiesą jau 
daugiau, kaip penkiasdešimt 
metų atgal aiškino F. Lassa- 
lis, o musų draugai da ir 
šiandie jos nesupranta. Sa
vo rezoliucijoje Jie pasirodė 
moralistais, o nė politikais.

Bet dar prastesnė yra ta 
rezoliucijos vięta, kuri pa
smerkia (be moralų, mat, 
negalima^!) “tubs socialistus, 
kurie paturi ; buržuazijos 
valdžią ir karės tęsimą”. Ką 
reiškia tasai “paturėjimas 
karės tęsimo”? Ar tuo pa
smerkimu Brooklyno konfe
rencija norėjo pasakyt, kad 
Rusijos socialistai privalo 
tuoj stabdyt karę, neatsižvel 
igdami į tai, ką darys prie
šingoji kariaujančioji pusė? 
Bet jeigu ji taip manė, tai 
“nepasmerktų” socialistų 
Rusijoje nedaug teliko, ka
dangi mes žinome, jogei ir 
Darbininkų Atstovų Taryba 
neketina atsaukt ^kareivius

kuriuos amerikiečiai tikrai [iš fronto, pirma negu įvyks 
žino, pas socialistus vargiai‘taika.

čo organas “Lietuvių Bal- 
(sas” pakėlė triukšmą. Mes 
šito laikraščio negauname, 
todėl nežinome, ką jisai te
nai pripasakojo. Bet “Nauj.

1 Lietuvos” apžvalgininkas, 
perskaitęs tą, kas buvo ra
šyta amerikiečių spaudoje, 
uždrožė “L. B-ui”. Po to te- 
čiaus, kaip pasiaiškino p; 
Leonas, apie kurį buvo pa
skelbta, kad jisai buk intei- 
kęs pinigus lenkui, pasirodė, 
jogei Amerikoje paskelbtie
ji faktai yra neteisingi. ”N. 
L.”, pamačiusi klaidą, atitai
sė ją ir atšaukė visus prie
kaištus, kuriuos ji buvo pa
darius p. Leonui.

Kun‘ Kemėšis pats^yjra 
begėdis, jeigu jisai iš tokio 

i atsitikimo mėgina išvesti 
“pirmeivių nedorybę”. “N. 

L.” padarė klaidą, bet ta 
klaida, viena, jau atitaisyta; 
antra, ji įvyko, rodos, išda- 
lies ir per Leono užtarėjo 
“L. Balso” kaltę. Kada pa
starasis perskaitė tą, kas bu
vo parašyta “Naujienose”, 
tai jisai galėjo pamatyt, kad 
čia, ne vaginama kas-nors, o 
tik protestuojama prieš va- 
ginimus ir dagi vaginimus 
visos lenkų tautos. Ir “L. 
B-ui” reikėjo, ažuot kėlus ri
ksmą del “savųjų” “šmeiži
mo”, apgint vardą lenkų, į 
kuriuos buvo paleistas pir
mas šūvis. Bet jisai pasiel
gė priešingai. Jisaf pats ap
kaltino lenkus. Ši yčinio or
gano provokacija ir prisidė- 

suklaidinimo.jo prie
• “Darbininkas”-gi ne tik 
kad užtyli visa tatai, bet da 
ir skleidžia begėdišką melą, 
kad “Naujienos” apvaginin- 
<čios C. K-o narius. Ir jisai 
drįsta kalbėt apie pirmeivių 
“nedorybes”!

Smerkimo ir 
diktavimo maniįa

nu

Tik-ką mums tapo prisiųs
ta kairiųjų organizacijų kon 
ferencijos'aprašymas ir ko
pija rezoliucijos, kurią ji pri
ėmė (telpa šiame 
meryje).

Aprašymas dar nepilnas, 
todėl dar negalime numanyt, 
ikiek pasekminga buvo ta ko
nferencija. Jos pradžia te- 
čiaus buvo, matoma, neper
geriausia. Delegatai pralei
do ištisą dieną, besiginčyda
mi beveik tiktai del vieno 
klausimo: atsinešimo link /
^Rusijos revoliucijos.

Nesuprantame, kokiam 
galui reikėjo tenai tiek daug 
ginčyties. Apie tuos faktus,

valdžios paturėjimą, rezo
liucija prieštarauja pati sau. 
Ji sako juk, kitoje vietoje, 
kad pasekmingai davesti iki 
galo revoliuciją Rusijoje ga-< 
Ii “revoliucijos valdžia, besi
remianti darbininkų klesa.”

- Rusijoje dabar eina buržua
zinė revoliucija. Reiškia, ir 
revoliucinė valdžia negali 
but kitokia, kaip buržuazinė. 
O betgi rezoliucija pripažįs
ta, kad ta revoliucinė valdžia 
turi pasiremti darbininkų 
klesa! Tai kaipgi tuomet 
galima smerkti socialistus 
už buržuazinės valdžios pa
turėjimą?

Jeigu rezoliucijos autoriai 
norėjo šį-tą pasakyti, tai jie 
turėjo nurodyt, kokią buržu
azinę valdžią jie turi omenė- 
je ir apie kokį tos valdžios 
rėmimą (paturėjimą) jie ka
lba. Be tų nurodymų jų re
zoliucija gali tik suklaidint 
žmones.

Pažvelgkite, pavyzdžiui, į 
dabartinius santykius tarpe 
tuolaikinės Rusijos valdžios 
dr darbininkų. Tie santykiai 
išpradžių buvo blogi, bet pa
skui pasitaisė. Valdžia ir 
darbininkai padarė sutartį, 
kurios pamate yr£i tokie pu
nktai: paliuosavimas Rusi
jos nuo visų pančių, kuriuos 
uždėjo ant jos senasis reži
mas (tvarka), ir neatideda
mas sušaukimas įsteigiamo
jo susirinkimo. Darbininkų 
Atstovų Tar. narys, N. So
kolov, sako: “Mes esame pa- 
sirįžę remti tuolaikinę val
džią, jeigu tiktai ji teisingai 
pildys visus punktus pada
rytosios su mumis sutar
ties”.

Pagal Brooklyno rezoliu
ciją išeitų, kad’ it Sokolovas 
ir visa Darbininkų Atstovų 
Taryba (jeigu jisai teisingai 
painformavo apie jos pozici
ją) yra “pasmerkti.” Ar ne 
juokai?

Bet dabartinė Rusijos val
džia netolimoje ateityje gali 
but pakeista dar daug pro
gresyvesne valdžia. Sakysi
me, valdžia, kurią pastatys į- 
steigiamasis susirinkimas, Į 
bus tiek progresyvė, kad ims 
dalint ūkininkams dvarinin
kų ir klioštorių žemes ir vy- 
kint kitokias radikales refo
rmas. Tai valdžiai, žinoma, 
priešinsis visi reakcionie
riai. šitoje kovoje, pagal’ 
Brooklyno rezoliuciją, sočia- i 
listai turėtų neremt valdžios, j 
kadangi priešingam atsitiki
me jie butų... “pasmerkti”!

O gal Brooklyno rezoliu- liucijos valdžia, besiremian 
ei jos autoriai bus tokie juok
dariai, kad ims tvirtinti, jo- 
gei ta revoliucine valdžia, 
kurios jie dabar nori Rusi
jai, turf but socialistiška ? 
Gerai — tegul jie tą pasako; 
tuomet mes su jais pasikal
bėsime plačiau.

Bet kaip dalyką neversi, 
aišku, kad konferencijos de
legatai, kurie iškepė tą rezo
liuciją, ėmėsi darbo ne sulig 
savo spėkomis. Jie norėjo 
padiktuot taktiką Rusijos 
revoliucionieriams, o paro
dė, kad jie. labai- menkai o- 
rijentuojasi ne tiktai dabar
tinėje Rusijos revoliucijoje, 
bet ir gana paprastuose po
litikos klausiniuose.

Ir kam reikėjo konferen
cijai tų visų “teorijų 
revoliuciją 
ti dalykus taip, kaip jie yra, 
ir nutart šį-tą veikti, ažuot 
mėginus diktuot kitiems ir 
gaišinus laiką.

(Priimta bal. 1 d. Brooklyne, 
kairiųjų organizacijų 

konferencijoje.)

REZOLIUCIJA

Mes, lietuvių darbininkų 
jkairiųjų organizacijų atsto
vai, susirinkę konferencijon

vas prieš kritusius kovoj su 
caro valdžia Rusijos revoliu- 
cijonierius ir siunčiame sa
vo džiaugsmingą sveikinimą 
Rusijos proletariato revoliu- 
cionieriams^ kurie nežiūrint 
buržuazinės klesos priešta
ravimo, pakėlė raudoną re
voliucijos vėliavą ir pritrau
kę į savo pusę dalį armijos, 
nuvertė carą su jo valdžia, 
pakėlė galingą protestą 
prieš jau 2^ metų besitę
siančią nuodėmingą žmonių 
skerdynę ir kelia revoliuci
jos obalsį į kitas imperialis
tines, viešpataujančių klesų 
baisiai nuvargintas ir nuali
ntas, kraujuose ir ašarose 
skęstančias su badu besigru
miančias panašias Rusijai, 
šalis.

Mes pasipiktiname Rusi
jos buržuazijos pastangomis 
sučiupti revoliucijos laimėji
mus ir, pačiupus į savo ran
kas valdžią, toliau tęst nedo- 
riausį ir kruviniausį karą.

Mes pasmerkiame tuos so
cialistus, kurie paturi bur
žuazijos valdžią ir karės tę
simą, nes tą valdžią paturint 
ir karę tęsiant greitai vėl 
pradės karės diktatūra vie
špataut, kad sumindžioti iš
kovotas darbininkų klesos 
laisvos demokratijos teises 
ir kitus revoliucijos laimėji
mus. Tai nepagreitins re
voliucijos kilimo kituose kra 
štuose; o tik atstums jj.

Mes matome, kad Rusijos 
revoliucija tik prasidėjo ir 
valdžia laiko savo rankose 
buržuaziją, kuri tik spiria
ma revoliucijos” darbininkų 
klesos ir armijos dalies, su- 
tiko-duoti amnestiją, žada 
sušaukt įsteigiamąjį seimą 
ir tt. Monarchija dar nega
lutinai palaidota, demokrati
ška respublika, darbininkų 
klesos teisės.ir lygios tautų 
teisės neapsaugotos, dvarų 
žemė nekonfiskuota, pragai
štingas karas nepabaigtas,

Tik galinga Rusijos revo

apie
Reikėjo jai im-

SKAITYK IR PLATINK 
I “NAUJIENAS.” .

ti darbininkų klesa, kuri tu
ri sutelkt aplink save visas 
prislėgtąsias ir nuvargintą
sias žmonių minias, —- gali 
apsidirbt su kontrevoliuci- 
ja, suokalbininkais ir pa- 
remt pilną šalies demokra
tizaciją ir taiką.

Juo galingesnis bus tas re
voliucinis Rusijos judėjimas, 
juo greičiau jis persimes į 
kitas šalis, tuo greičiau į- 
vyks taika, tuo daugiau iš
kovos sau teisių darbininkų 
klesa, tuo lengviau įgys sau 
teisių ir laisvės pavergtosios 
tautos.

Užtat mes visomis spėko
mis pasižadame remti tą re
voliucinį Rusijos judėjimą; 
remti' materialiai ir mora
lai tarptautinius revoliucio
nierius, Rusijos ir Lietuvos 
socialdemokratus, kurie at
meta bendradarbiavimą su 
buržuazijos partijomis, vi
sokius diplomatijos ir politi
kierių kelius ir kurie skelbia 
karą karui, o ne jo paturė
jimą.

Tegyvuoja Rusijos revo
liucinis tarptautinis.proleta* 
riatas!

Tegyvuoja Rusijos Revo
liucija!

< Tegyvuoja Tarptautiniai 
socialistai!

(Priimta 9 bal. prieš 4.)

Gerbiamas Tamsta!
Karei prasidėjus, aš išvažia

vau į Vilnių mokytis. Buvau 
parvažiavęs namo . Velykoms, 
1915 m. Tuoj po piano išvažia
vimo, musų apielinkėj prasidėjo 
mūšiai. Aš dar gavau nuo tėvų 
du laišku — viename rašė, kad 
aplinkiniai kaimai liko išdegin
ti, o antrą parašė pasitraukę į 
Seredžių miestelį. Minėjo, kad 
Veliuonų miestelis ir Antkalniš- 
kių kaimas liko sudeginti. Nuo 
to laiko jokios žinios iš jų ne
be gavau.

Deja, priminsiu, kad iš musų 
parapijos mažai kas išbėgo. 
Tamstos tėveliai, reikia manyti, 
irgi pasiliko j>o vokiečiu.

Kaslink savo gyvenimo, tai aš 
pasakysiu, kad mes mokiniai gy
vename bendrabučiuose; valgį ir 
drabužius duoda, bet šiaip smul
kioms išlaidoms pinigų negau
name. Reiškia, gyvenimas var-

Prašyčiau tamstos kokiu nors 
budru surasti mano dėdę Motie- 
jų Kirminaitį. Kol mudu susi- 
rašiiiejova, jis gyveno Water
bury, turėjo vaisių ir visokių 
gėrimų krautuvę. v

Kazys šimulynas.
Adresas: Gruzovoja uliia nr. 

28, Gčeničeskojo obščežitie, Vo 
ronež, Russia.

Redakcijos Atsakymai
Baltam Dobilėliui. —Apie 

vietos atsitikimus dienraščiui 
reikia pranešti tuojau, o ne už 
savaitės laiko.

Naujienų Skaitytojai, Rose
land. — Sunku kas padaryti 
Galėtum tamsta skusti teisman, 
bet jeigu jis nieko neturi, ir ne
dirba, tamsta vistiek nieko iš jo 
negausi. Jeigu jis butų neve
dęs, ir turčių darbą tuomet tam
sta galėtum jo “peidę” užareš- 
tuoti bet tamsta sakai, kad jis 
nedirba.

Jonui JasikeviČiui, Cedar Ra
pids. Galbūt, kad laiškas bu
vo kam kitam, tokiuo pat var
du ir pavarde kai tamstos, ra
šytas ir jam konsulatas atida
vė. Taip pasitaiko. Dei visa 
ko parašykite dar laiškelį (ru
siškai) j konsulatą, įdėję atgal 
adresuotą ir stempuotą konver-

noine

Burdingieriui, Cicero. Kores
pondencijoj, be slapyvardžio, 
reikia padėti taipgi savo tikras 
vardas ir adresas Redakcijos ži-

Kas to nepadaro, jų kores- 
Redakcija meta

mai 
pondencijas 
gurban.

kuopos raštininkui
Pranešimą gavom 

tik 3 d. balandžio, kuomet laik
raštis jau buvo išėjęs iš s pa u-

Valstijų Kongreso knygy
nas buvo įkurtas Wash- 

intonc, I). C. 1800 m., tapo gais
ro sunaikintas 1814 m. Nauja
sis knygyno butas tapo pastaty
tas 1897 m., jis kaštavo 6,347,- 
000 dol. 1913 m. knygyne buv® 
2,128,291 egzempliorių įvairių 
knygų; 135,223 įvairių žemla- 
pių; 625,096 muzikos veikalų; 
360,494 įvairius piešiniai ir pa
veikslai. Kongreso knygyne dir
ba apie 500 darbininkų. Jo už-

tuoja per metus 788,000 dolerių.



Ar Jus neperžengėt gamtos įstatų?

Or. W. YUSZKIEWICZ
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ASVEIKINU

Geo. M. Chernauckas
Telephone Canal 12561900 South Union Avė

Kraustimosi Laikas šį Pa
vasarį Greitai Bus Čia Pat
Jei jųsmanote šiame pavasaryje permainyt 
savo gyvenimo vietą arba užsiėmimo antra
šą, pasirūpinkit dabar perkelti savo telefoną

Skaitytojų 
Balsai.

sėjom t 
čiai pt 
dalis.

fOVl NG 
VAN

MANO KELIONĖS 
{SPŪDŽIAI.

Clevelan- 
Vkron, Ohio, ir ten 
dienas. A kronas

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNĖS NEGU JAUNOS

me norėjo 
malonu 
dėlto, k 
dauginus tarp

MAiiMh<nwQby*nii iViMWih »■»<» >

M TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
R LIETUVIŠKA 0

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
■ Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

pirmpaus negu pa 
rasit niekas nesu 

d ir visiškai neeirdė-

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Receptai išpildomi atsargiai. Už 
laikome cielą eilę vaistų, žolių, ša 
knų ir patentuotų vaistų.
Visuomet randasi gydytojas.

H. L. BLOCK, R. Ph.
638 W. 18th St., Chicago 

Telephone Canal 2439

Pašaukite Official 100
(Nemokama nieko)

Mes reikalaujame pranešti prieš 30 dienų 
p^rm kraustymosi šiuo laikotarpiu: nuo ba
landžio 1-mos iki gegužės 15-tos.

Vengk atidėliojimų—telefonuok 
užsakydamas dabar.

visame pašau
25c.

visose aptiekose

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III 

Telefonas Yards 1546.

ipie KC- 
Kol-kas 

nerašysiu, 
sužinosiu

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

VIKSVAIČIO DEBIUTAS 
(Eeljetonukas)

riaušių 
duonos

DR. I. W. HODGENS
Ištikimas .Specialistas,

H Buts Is«• reeeptaa an dldiiausla atyda, y 
O nežiūrint, ar tie receptai Lietuves ar m 
M Amerikos daktarų. Tai vienatini lie-
4 t a vilką aptieka Bestene ir Bfasaaeha- m 
J setts valstijoj. Gyduolių arai it aaut ko- M

klos tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- p
5 lit reikalaut per lallkua, e ai prhių- @ 
(v siu per expreau.
I K, ŠidlatMkis b 

m Aptie&orla® Ir ©aviniukas 0 
K SOUTH BOSTON, MASS. G 
fi _________ __________________ a
| 1! d. vMf- U' 6 xII lt Ė Vi H

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškas 
žoles. .
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per expresu.
A. K AR T AN A S, 

Aptiekorius ir Savininkas 
3203 S; Halsted St. Chicago, III 

Tel. Drover 8448.

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikŠ- 
čiojinių, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų raŠėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina
Kuomet tikati jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite jieškot tikro daktariško 
Dr. Ilodgens ofisai įrengti geriau negu kitų šioje šalyje-del gydymo vyriškų ligų. Nėra 
jus be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau įrengtas specialisto ofisas visame sviete.

galvo- 
Ko in
kų ria

lam 
šioj kompanijoj būti 

nesitikėjo būti 
savo šalies žmo-

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro įjopieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted

Viksvaičiui atsistojant, da kas 
tai snpliaukšejo,- prie 
prie kito stalo kampų 
žiūro į jį.

Mintįs, kurios buvo 
je išdrumbejo šėveliais. 
oi i men ta susirinkusiems

Norėdamas nusikratyt minčių 
apie savo fiasco jis raukėsi, 
kartas nuo karjo piktai sukeik
damas: “per-kunas.”

Viksvaičio pirmojo debiuto 
fiasco pagimdė jam mintį ir no
rą “atsigriebti.”

Dabar jis pienuoja, kokių tai
syklių laikyties, kuomet teks 
kalbėti kokiame nors susirinki
me; kaip skirstyti ir kaip atsi
nešti link publkos.

Pinnesnieji Viksvaičio norai 
paklausyti gerų oratorių ap

sikeitė noru “atsigriebti.” O la
biausia ko jam norisi — kad 
publikai nereikėtų pliaukšėti 
priešais savo norą. •

Jisai stato sau Už motto: “ju
dinti paslaptis visuomenės gyve
nimo ir veikimo.” > 
v t \ - Santakiškis.

Jo vaidentuvėje mažiau stovė
jo tas draugas, kuris užrašė pa- *
vardę ir paprašė: “neatsisakyk 
tart, žodį” bet jis negalėjo už
miršti tų ponių, kurios, išgirdu- 
sios tvarkos vedėjo žodžius:

Mums malonu turėti savo 
kompanijoje' draugą, apie kurį • v s IS

n inkams gerai žinoma 
dailiose vietose 
viso pasaulio turčiai

Trečioje dienoje 
-do leidomės į i 
pravtešėjau 5 
stovi nelygioj 
jMSsididina. Kur tik nepažvelg
si visur dar nebstatoma naujos 
stubos. Darbininkai neturi kur 
gyventi nes aut remkis kamba
rių negalima gauti, daugiausia 
jstubos ant pardavimo. Naujai 
statomos stubos dar be stogų, 
bet jau iškabos pakabintos kad 
*‘fer sale.“ Suprantama, darbi-

vaziavo prie 
’bu, kad užsipi 
;ni. Cleveland!

JUKTUVIAKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km turi skaudančias arba ailpnaa akta, i 
galvos wkaudfljfma, atsilankykite pas m»

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ava.

Valandos t Nuo 9 ryto Iki • vakar* 
Nadėlioinis nuo • ryto iki 1 p« otete

ninkas neturėdamas pinigų nu
sipirkti s tūbą, priverstas gyventi 
kokioj nors vištinyčioj bile tik

jau senai girdime; jis at\ 
Europines kares — supik 
rankomis ir laukė pakįlant tos 
f: gūros.

Viksvaitis pajautė kad tai jis 
persta tomas vakarieniaujan
tiems ir jo širdis pradėjo daug 
sparčiau plakti. .Jo galvoje blik
stelėjo kalbos planas: tai kom
plimentai’, anksčiau tarusiems 
po žodį kitą, komplimentai va
karėlio surengėjams ir svečiams 
su tam tikrais palyginimais iš 
kariško gyvenimo Europoje.

Mintįs, kad š’s vakarėlis toli 
gražu ne toks draugiškas, kaip 
kad šeimyniški lietuvių vakarė
liai Europoje, — išdrumbejo 
kasžin kur. Viksvaičio a t min
tyj gema keli sakiniai, kuriuos 
ištarus but visiems smagu link
sma, ir but daug indomaus pa

nine į skiepą ir pamačiau, 
p milžiniška mašina su įvai- 

stumia

Metai nepermaino jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdešimts,—kiti jau
ni septyniasdešimties; Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingu. 
Kaip aenas JUS jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms ar
dyt JIJSŲ gyvenimą— būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtų tarp savųjų? 
AR JUS sergate nuo užnuodijamo kraujo, žaizdų burnoje, žaiadų arba volių, 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo, guodimosi 
strėnose, rankose arba šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindamiasi? 
FRADĖKIT TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudingo gy
dymo (ir ikšiol da tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užmokėję. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RIkIKUOT SAVO ATEITI 
IR LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu jųa par 
savaites ir mėnesius gydytės, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 
dėtės ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite paa mane 
ir leiskit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir ai a pa i im
siu jus gydyt, ir suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai Ir tikrai, 

kad jie galį pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jicŠko jųsų pinigų.
patarimo..
nieko lygaus šaim įrengimui Chicagoje, ir 

Patarimas dykai.
So. Dearborn St., Crilly Building, 2-ras au

št as, Room 208-209. Chicago. įsteigta 20 matų*

i nekurias miesto 
blogą įspūdį daro 

apie 32 ir Broadway, kur ran
dasi inilionieriaus Rockcffelcrio 
aliejaus išdirbystės. Aliejaus 
išdirbystė stovi didžiausiame 
slėnyj ir, kaip draugas pasako
jo, užima pločio tris suvirsimi 
rusiškų varstų. Ir ten durnais, 
dulkėmis ir įvairioms smarvėms 
taip užterštas oras, kad net vil
nimis liūliuoja dieną ir naktį 
niekados negalėdamas išsiblai- 
viti. Šlubelės darbininkams gy
venti ant tiek jau prastos kad 
prastesnės nebegali būti. Matyt, 
kad ten darbininkų sveikatos 
nuodijimo ir gyvasčių naikini
mo pragaras.

Šiaip apie Clevelando turčių 
gyvenimą nekalbėsiu, nes darbi- 

kokiose 
yvena a be Ina i

Už dienos kitos bus Vely
kos. Pirkdami šventėms vi
sokių gerų daiktų neužmirš
kite taipjau įsigyt keletą dė
žių Helmar cigaretų.

Kad žmogus skaniai ir ge
rai pasivalgo, tai malonu ir 
pasirūkyti. Geriausia rū
kyti Helmar cigaretai, gry
no turkiško tabako.

Tuos cigaretus mėgsta vi
si cigaretų rūkytojai labiau 
už kitokios rūšies cigaretus, 
del to kad jie turi labai ma
lonų kvapą ir švelnų durną.

Helmar cigaretai, be to, ir 
nebrangus. ‘Užmokėjęs 10 
centų už dėžutę Helmar tu
rėsi geresnių cigaretų ne- 
kad už kitokios rųšies už
mokėtum dvigubai.

Tat neužmirškite Vely
koms nusipirkti Helmar ci
garetų ir sau, ir svečiui pa
vaišinti.

pųpildimui to, kad čia 
mdasi viena ypata, su 

kuria drauge jis gyveno Lietu
voj t', kuomet ant jų galvų kri
to granatos ir degino viską ap
linkui, Viksvaitis pradėjo tuo ir 
kartojo tai, kuo kili užbaigdavo. 
Gal jo mintis išvaikė tos pane-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?

2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.

3. Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
4. Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 

Amžių Bėgyje.
5. Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

Kpv6 25 dieną LSS„ 244 kp 
surengė d. P. Grigaičiui prakal 
bas, į kurias ir aš su buriu drau
gų ir draugių nuvažiavau. Bu 
vo leista ir man dalyvauti pro 
grame. Padeklamavau eiles 
Abelnai prakalbos iš daugelio at 
žvilgių suteikė man neprastą įs
pūdį.

Čia mano draugas pasiliko, ( 
man dar reikia keliauti toliau 
Todėl su d,. P. Grigaičiu pasilei
dom į Chicago, III. Pribuvęs 
Chicagon užęjau Naujienų re 
dakcijon. žingeidumo apimtas 
pasiprašiau, kad išrodytų spaus 
dinimo mašinas. Su draugu nu

mirksėdamos į jį žiurėjo, bet jo 
“žodis“ išėjo maž-ckuig toksai:

- Man malonu, kad aš čia; 
man malonu kad jus čia; mums 
malonu, kad mes čia; viskas, ką 
aš galiu pasakyt, — tai, man 
malonu, kad aš čia. - Aš atva
žiavau per Japoniją ir man ma
lonu kad aš čia. Tai ir viskas, 
kad man malonu, kad aš čia.

Pasigirdo lėtas delnų ploji
mas, kuris i

Viksvaitis 
manęs kad, 
prato, 
jo apie ką jis kalbėjo, širdo ant 
savęs ir ant pliaukšėjusių jam. 
Jam norėjosi, kad tie, kurie ga
na tingiai, ir tai gal tik del pa
pratimo, plojo, atbėgtų prie jo 
ir terkšėtų per jo žandius.

Viksvaitis jautėsi, ir buvo įsi
tikinęs, kad jis visiškai neatsakė 
tokiam pirmininko perstatymui 
ir, kad jis suvytę publiką, lau-

•psirciškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iamu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
somas išdirbOju labai pagarsėjusio

PAW-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo 
lyjo per pusę šimtmečio
už bonkutę _ ______ r
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

e F. AI). RICIITElt & CO.
14—80 Washlnglon Sireat, Naw York.

oro
UTAISYTAS iS formulos* 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku.

rių-įva iriausia is volais 
Naujienų numerius.

Tai liek š:uo tarpu 
lionę ir jos įspūdžius, 
apie Chicagą nieko 
Pagyvensiu ilgiau, 
daugiau, tuosyk ir parašysiu.

S. Pasu In ietis

patinkamų g>'ve n i mo 
aplinkybių turėjau apleisti Ro
chester, N. Y., ir keliauti į kitą 
misetą. Subatos naktį su savo 
draugu sėdome į traukinį ir lei
domės į vakarus. Traukinis, ta
rytum, žinodamas kad kas lai 
musų laukia su didžiausia iškil
me ir, tarytum, stalai parengti 
skaniausių valgių, brangiausių 
r *

gėrimų, švilpė be jokio sus
tojimo, ir už Įienkių valandų bu
vome jau Cleveland, Ohio. 
Trauk inis sustojo Union stotyje. 
Mudu su draugu laiptais užlipo
me^ traukinių laukimo salę. Na 
ir kas ten musų laukia ir kokie 
įspūdžiai metėsi mums i akis? 
Laukt, suprantama.
talistų nuskriausto 
niekas nelaukė su 
stalais skaniausiais 
brangiausiais gėrimais, lik ka
pitalistai tais daiktais naudojasi.

Stotis matyt, ne kapitalistams, 
ne buržujams su aristokratais 
apsistoti, nes jos išvaizda kuo- 
prasčiausia ir perdaug apleista. 
Stotyj l)uvo daug darbininkų, 
kurie laukė traukinio i Akron, 
Ohio

“Eiasco, fiasco..., didžiausis 
provalas..., pasiutęs siurprizas... 
velnioniškai nesmagu”... — to
kios mintįs viena po kitai keitė
si Viksvaičio galvoje, važiuojant 
jam gatvekariu iš šeimyniško

Ka* mane Ugelbljo nuo varginanliq lirul 
Salų tanas Bitteri*. Ai per praeitus 4 metės 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tsgaUda 
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurghnas vidurių. Diege
liai suimdavo po krutinę, tonuose ir strlnoso. 
Niekur nt negavau pagelbės del savo sveflcstak' 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras BMk 
toris ir Salutaras, Regulaatris, del motoro, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt* 
pazidarė smagu viekas. Per 6 mėnesius idl 
savo paveikslą nebegaliu patini ir pallkaa 
laiminga naudodama Salutaras Bttteria. KaL 
na |J.00. Galima gauti geresniuose saliunuo* 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
Leics note vieokig blegnmg. ,

. J. BALTRKNAS, PROF.

6417 Chicago, HL

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.

-*LS^A*.**<VV ■- -t. .ėf •X'-. ’



VONM

Gyvulių turgusSVEIKATOS SKYRIUS

SYMPTOM AI
Kiaules

Pusinaudoketė visą Smetoną

smetono

man

Turgaus Žinios
8.00

Vyrišku Drapanij BargewiValgomieji produktai

Sūria

23 %

No.2

Oliuosi

kviečių

8.80
8.30

7.50
4.50

4,000
7,000 

I <8,000 
16,000

14.85
11.00

6.50 
-3.50
3.50 
-4.00

sji'ie Cite,-. 
p(> j03 
oi m

8.700 
8,000 
4,000 
2.500 
5,000

300 
2,000

7,000
500 

1,000
500

Korn a i 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 
Avižos .

duok vaistu, c

Tuo tarpu ta
nevirškinimas

3.00
2.50
2.50
3.25
3.00-45.00

d. 3. 1917. 
roduktams

Motiejukų
Motiejukų
Motiejukų No 2. ..
Mot No. 3 maišytas
Kult

Kelnes nuo |1J< 
naini siutai nuo II

Oleomargarinaa

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

Kiaušiniai:—

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

Extra .............
First ..... .... 
Paprastieji first 
Maišyti .............
Check ...............
Purvinukai ....

tuviams.
čia kalbama Lietuviškai ir L«**|Bfe

Omaha ..........
E S.t. Louis .. 
St. Joseph .... 
Sioux City .. 
South St. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo ..........

9.08
7.90
7.70

turi bendra
protu arba

Tikt ill 1 ik) Ji ■' :< Ilgos

“N-nu” Skaitytojas iš Cbica 
gos klausia:

1) Ar ką nors

Standard .... 
First Clears .
Second Clears

Ruginiai—
Baltieji .. k...
Tamsieji .

kymo siutai ir overkotai, vertėt 
$30 iki $50, dabar parsiduoti* DU: 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti |«tavi nuo III M 
$35 siutai ir overkotai, nuo 17.11 Off 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimo kailiu 
tų overkoR

Visai ma

na kitai su pagelba.
The American Stale Bank jpriklMB* 

so prie Chicagos Clearing 
ra po jos priežiūra, nau

kaip pat protas 
pavyzdžiui, iri 

Tiesa, iš da

Didžiausias šios

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

CHICAGO, 
žemiau paduodamos 

kainos dera tik uzdamu 
perkant; iš sankrovų pęrkant šeimy 
ninkes moka brangiau
Sviestu*:—

Extra Creamery ...
Extra First

motiejukų .. 
ų, sulią rųšies . 

Prčrijų, sulig rųšies 
Packing .....................

šiaudai, ruginiai .... 
Kvietiniai .............

Avižiniai .................

15.00
14.00
13.00-

8.50
13.50—45.00

9.00—14.50
. 7.50—8.50
9.50—10.00

. 7.00—3.00

. 7.00

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANĮ; 

Kampas Blue Island Ave^ Lo*mI* Bl
18-tos gatvių.

Atdaras: Pahedčliais, KetvergaM
Sukatomis iki 8:30 vai. vakar*. »

4) Ar galima duoti 1 metų 
vaikui oranžių bei obuolių?

5) Kas daryli, kad mano mo
teris kai biskį privargsta jaučia 
skaudėiiima nugaroj ir slreno-

Red. Pastaba.—šį skyrių veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu vedėjo patar 
navimu. Be įvairių straipsnelių medicinos ir higienos klausimais 
Dr. Karalius pasižada taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gauti iš jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų 
Kreipianties į jį klausimais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J 
Karalius, 1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

žaizdos, užnuodiji 
nu

Salotos, gav., gurbas .. 
Cibuliai, 100 svarų .... 
žal. pipirai, pintine .... 
Ridikėliai, statine .... 
špinatai, statine ...... 
-Tomėtės, pintinė ...... 
Grieščiai, statine.........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ..........
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžės ..........
Citrinai, dėžė ♦............
Ananasai, gurbas ...........
žemuoges, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.!— 
Pjaustytas, H. and E. . 
Standard cane, smulkus 
Burokų .smulkus .....

MILTAI^
Vasarių kviečių— » 
"Special brand ...v----
Patents ........ ..
Straights *»<.......... ............
First Clears ................   ••
Prastosios rųšies..........

Žiem

MOKYKIS SIUT MGTERIiMtW 
REBUS.

I š mokiname p i ešimo, 
mo formų siūti narni nitu 
Ine arba aprčdahis. D1pl*MaC 
kiekvienam, kun
Valandos dieną arba v»k*Wdfc 
del jūsų parankamo. Ui Rft 
išmokiname j ui slut viitkjW 
drabužius.
DRESS MAKING COLLJMHKk 

2336 W. Madison g. Wtslsri agL 
1850 Wells gatvi.

SARA PATEK, MOKYTWk

Kiek vien 
mas turi pasiduoti 
nustatytiems •z 

įstatymams, 
žengia tuos įstatymus, tai jis 
sudmeKtainpa teisingo teisėjo 
Gamtos

Atsakymai:
1) Nusipirl 

vaistu:

... 10.50 
........ 9.90 1 
.... 9.70 Į 

........ 8.70 | 
6.00—6.50

Sunkios (250-400 
Vidui. 200-250 .. 
Lengvesnes . .. . 
Paršai, geri ....

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

sų ligą. Mokėkite' jam už lai 
Tegul jis pasako kas jūsų svei 
kata! kenkia. Mokėkite užtai

Gamtoje nėra nieko be prie* 
žasties. Jei tūli apsTeiškimai iš 
rodo “liuosa valia” padaryti-at 
likti, tai tik dėlto, kad mes prie 
žasties ar priežasčių nemaloni 
nerandam arba nenorim jieško-

iš dalies del-
i aiškina to- c

kurie iš ligų turi sau 
žinoma, 

teisybe sakv-

2) Ar geri- sunkiai dirbau 
čia m šitokį pusryčiai: pora puo 
dūkų stiprios kavos, “oat meal” 
gera porcija ir šmotas pajaus?

3) Ar pleiskanas galima už

Jautiena
Ribs, (sv
Loins
Rounds
Chucks
Plates

Bulves, bušelis...........
Saldžiosios, gurbas

Daržoves:—
Barščiai ,statinė .. 
Kopūstai, did. guri) 
Morkos, statinė ... 
Kalafiorai, dėžė .. 
Salierai, pintinė ..

NEGALETE tikėtė gavimu visa pelną nuo 
jusu karvių, nebent turėsite seperatoriu arba 

atskyreju, kuris nugraiba valai. Kodel-gi ne sumis- 
lyte dabar nusipirkti Primrose arba Lil 
seperatoriu arba atskyreju? Jeigu nusipikstė ir per- 
sitikristė kad jusu bankos knygute nerodis giaro pelną 
už smetono tada žinosetė kad kaltos yra karves, ne 
skyrejus. ' .

Prezidentas Federacijos Susivenimo del karvių 
bandymo Valstijos Iowa saka, kad Primrose sepera- 
torius arba skyrejus nugraiba Valiaus smetono negu 
visi kiti seperatoriai. Is palikta tik vieną arba du lašu 
smetono ant vieno galono nugraibta pieną. Lily sepe- 
ratorius nugraiba taipgi vAlai. Kaip vienas taip ir antras ne naikiu 
Smetoną. Turent dabar toki aukšto prekė ant visu daiktu, naiki
nimas Smetoną butu kaip ir kriminoliškas prasižengimas.

Ira teisybė kad galetė pirkti seperatoriu už 
mažą, prekę. Galete ir užmokėti daugiaus, bet jus 
negalete pirkti valai nugraibantes mašinos ir tokios, kuri nugraibis 
valai smetono per ilgesnio laika. Ne atidėlioketė. Jeigu ilgiaus 
atidėliosetė pirkiniu Primrose arba Lily smetono seperatoriu arba 
atskyreju, tada daugiaus trotistė. Parašiketė iki mus kortą, reika
laujant katalogą ir visu nurodymu.

imtos apsireiški- 
pasiduoda 

nea Ima momiems 
Jei žmogus per

duotai su sviestu, pavyzdžiui 
Gerai vieton kavos gerti kokao 
čokoladas, pienas; bent permai
nau l: vieną rytą kokao, kitą pie- 

kava ir tl.

........ 9.60
.... 9.15 
8.50—8.70 
7.00—7.50

Balandžio 3 į sekamas vyriausias 
Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:-
I— Galvijų Kiaulių Avių
Kansas City .. 12,000 13,000 10,000!

5,800 11,000
3,600 11,500*
2,800
1.500
2,300

) 15.20—15.45
15.40
15.30
12.50

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmini j, prastą regėjimą 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai 
m as kraujo, susilpnėjimas 
tekėjimo vandens ir praę 
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

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

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

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

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

yra Įkalta į galva: 
kad apsirgus už ten! 
skystimo išgerti ir 
tokiu, kokiu buvai; 
to, kad apie sveikai 
ki žmoni 
pragyvenimą daryli 
jiems nėra

7) Koki valgiai veda prie 
durių sukietėjimo

8) Kas duoti

Tomską gubernija (Sibirijo
je), turi 75,000 ketvirtainių 
verstų. Ji yra didesnė negu sy
kiu paėmus Franciją ir Italiją.

15%—16% 
16%—17% 
17%-48%

.................... 1,23—1.35% 
.......... ............ 1.84%.2.H 
................................... 1.70 
......................... 1.16—1.35 
...................... 65 %—68%
ŠIENAS
, geriausias 16.50—17.50
No. 1.............15.00—16.00

-15.00
14.00 
-10.50

saip: galvos s 
numas,-didelis nuovargis. Kars 
tis, nervirškinimas, skaudėjimą: 
sąnarių ir taip toliaus ir taip to 
liaus. Moksle tie signalai vadi 
naši svmplomais. Nors kiekvie

šveicariškas ...........
Limburger ...............
Brick.........................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui . 
Vištos .......................
Viščiukai .................
Antj.s ....................... ..
žąsis .........................

Paukščiai, ifldarinittt:-- 
Kalakutai (svarui) 
Vištos ...................
Antįs .......................
žąsįs ..................... ..

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svarų
90—<100 svarų ”

sv.; kauk
No.l

irui) .20

12.00—14.00 
9,00—12.00 

H.00-12.50 
14.00—15.40

Gyvulių rinka kitur

nors ne 
gerai: kad jis negauna užtekti 
nai gero maisto, tyro oro ir dar 
bo kad jis visas ar dalis yra per 
daug varginaulia ir lt. šitie sig 
natai arba ženklai apsireiškia vi 

imas, silp

larui reikėtų ilgus melus mokin- 
ties, pasijieškot kitokio užsiėmi
mo. Man labai smagu pastebė
ti, kad skaitytojai pradeda klau
sti kaip užsilaikyt sveikais. Y- 
pač atkreipiu atidžia j žemiau 
laiduotus Jono šapalo klausi
mus. Toki klausimai ištikro y- 
ra mirtini.

skaitąs j metus.
Ji taipgi yra po valstijos pridtttfK 

ra, yra reguliariškai tyrinėlasMi M 
kas metą išduoda penkias piluM 
skaitąs Bankinei Valdybai IIlhiaftK 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje banko j* 
išmokami ant kiekvieno parežlial** 
viino.

čia galima gauti pirmus Avlit< 
Mortgages. Taipgi Aukso MorlflMr 
ges Bondus po $100.00 ir $500JH

Acidi Kalicylici grūs lo
Exlr. Caunab. Ind. grs. 8
Alcoholis drops 15
Etberis drops 35
Collodii Flex, drops 70.

Aptepk korinis tris kartus į die
ną bėgyje savaites; paskui ko
jas išmirkyk karšiam vandeny
je ir komai lengvai išsiraus.

2) Mazgok kas antras vaka
ras su vandeniu; pridėjus pusę

žiūros užmanymas tapo 
pirm dešimt metų, ir nuo to 
nei viena Clearing Bouse

nesubankrutijo., Reikalui

Bankas, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį į metus, Clearing HomS 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, notos, belįt 
dai, mortgage! ir kitos apsaugo* 
žiurinimos ir patikrinamos; 
kituos bankuose patikrinti ir 
ištirtos. „2 T__  „___
tč gali but knygose parodyta. Ab*gi» 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedalėidžiamos. Jeigu banka nwrifefe 
ja .savo Clearing House teifligk tfljį 
yra ženklas, jos abejotino stovfo

Tiktai tvirČiausios ir saugiaul^ 
bankos gab but Clearing Hous* WBk 
ria i s.

International Harvester Company of America 
\ (Incorporated)

CHICAGO / USA
Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne Plano

5% Forinalino skystimu.
5) Kas nors jo kune netvar

ia iką daktarui.
*M«

truputį oranžių
Kitados daktarai ras 

coptus visokiems symptoinams 
prašalinti (kiek lokių daktarų 
da ir dabar yra!!). Dabar bent 
medicinos autoritetai tuo neuž
siima, bet visuomet liepia j ieš
koti ligos priežasties ar priežas
čių, Prašalinus priežastį, pati 
liga išnyksta.

Visuomet klauskite daktaro,

CHICAGO, Bal. 3. Gyvulių 
bent a šiaip:

Galvijų.....................................
Veršių .....................................
Kiaulių ...................................
Avių . .. .................................
Paduodamos kainos:
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4) Gailimą 
skystimo; obuolius reikia išvir
ti ir į skystimą cukraus pridėjus 
duoti vpikui to skystimo.

5) Ji, matomav, yra silpna. 
Tegul prisilaiko liygicnos tai
syklių kas link maisto ir oro. 
Reikia prašalinti, vidurių sukie
tėjimą, jei jis yra.

Parašyk apie ją plačiau, tai 
duosiu pa tarimus.

Dr. A. J. Karalius.

naneio is stokos tyro oro arba 
tinkamo maisto nevirškinimo, 
reiškia da labiau jo kūną nusilj)- 
ninti ir prirengti jį prie chloro- 
formos ir peilio. Imti pilių nuo 
galvos skaudėjimo, kuris yra 
ženklu, daleiskim, viduriu ne- 
dirbimo, reiškia liuosnoriai savo 
ir be to trumpą amžių da trum-

cinonems sunku tai sujirasti is 
fcdies del to, kad liga paprastai 
ipsireiškia tokiam laike, kuo-

kad nereiktų sirgti. Užtai dau
giausia mokėkite. Jei visi taip 
darytų, tai tada ne vienam dak-

WALTKR F. SOMIMKRS 
ADVOKATAS 

BKCTO* BUTLDIN* 
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vartoti slut
koats ,vertės nuo $25 iki
$5 ir augščiau
$4.50. 1
iki $7.10

Atdara kasdienę, nedaliomis ir 
karai*.

S. G O K D O N
Ull g. Hakted SU Chirac*. ML

gali būti ženklu paciento kelii 
šimtų kūno suirimų ir gali pa 
eiti nuo tiek pat pr’uv.asčių 
Duoti vaistų žmogui nuo paei

kalba apie galvos skaudėjimą 
ba nevirškinimą . kaipo apie 
;as. Ateina žmogus pas dali

jančiai, parinktieji .. 11.50—12.95 
Kiek menkesni .......... 9.50-*-10.75
Mituliai ....................... 10.75—12.50
Sotckcrs and Feeders .. 7.50—-9.35 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karves, vidutiniškos .. 7.00—9.50 
Buliai ........................... 7.00—10.00

protas su meilę?
2) Vyrui arba moterei išėmus 

gini ties organus ar jaučiama 
kas nors apie meilę?

3) Kas yra mažesnis atomas 
ar molenkutas?

4) Ar su kožnu daiktu mo-

Garsinkis ‘Naujienose’

1) Kenkia — labai.
2) Mažiau kavos -— puodu 
s. Abeluai kavos vienas puo 
kas per diena. Pajus — sun

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. Kiekvi**M 
gali juos turėti. $5 iki $2(MUML 

Moters ar merginos, ar ved* 
pavienios, senos ar jauno*. 
Mes skolin.'HTH“ dc) SlockyaHb* 

Šapos ir dirbtuvės darbininku Mk 
; ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* 
i minutes.

Paskola ant rakandų — | 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame p»»k*l< 
r ant pianų, sankrovos įrengi*a* 
; arklių, vežimų, apdraudos >*1Fi 
; šių ir bile kitų užtikrinimų. 

nepaisome ką jus turite arba k* 
Jus uždedate, mes norim d»n>Af* 
jums kad musų mokestis meJl*w 
šia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvo
čiame jus pasiteirauti musų 
manymu, patirti, kad mes patrik 
tinime musų pranešimus.

LOCALLOAN

Socializmas di 
skusuojamas su
sirinkimuose; di- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci- 

S alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo švie
ti tiškiai ir kunigai; vieni už jį, kiti jam prieštarauja. 
0 Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- 
| suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- 
Ikia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra "Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS- Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 

± gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
9 ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.
J Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, 
i Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
Ž raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- 
S ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė- 
9 liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
| dailininkas p. Jonas Šileika.
į Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- 
2 dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- 
į duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- 
I binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 .centus; 
| apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.
I Pinigus siųskite adresu:

COMPANY
4(M7 So. H.-iLsfcd Street, 

KnmpjiH 47-tos ptv., 2 raw
TeJcphunc brovei 2111.

nos ligos s.ynų)tomai panašus, 
bet arčiau prisižiūrėjus pasiro
do, kad kiekviena liga turi bent 
kelis savotiškus symptomus. 
Vienok mums tai nesvarbu. 
Svarbu tas, kad paprastai žmo
nės nepaiso tą gamtos signalu

5) Ar molekulas kieto ir min 
kšto daikto yra vienodas? 
Atsakymai: nos klausimas yra |

Socializmas i

inžių sky- 
vynuogių, obuolių, bana- 

diu kiaušiniu ir lt. Užtek- c
tinai vandens ir tyro oro-. Mė
sos — mažąi.

G) (a) Riekutė juodos duonos 
su sviestu, šmotelis gero sūrio; 
j)ora mažų ar vienas didelis o- 
buolys. (b) figos, vynuoges, 
kiaušinis, duona 
duona, obuolys.

Jei galima gauti pieno, lai ta 
bai gerai. 5 metų vaikas nepri 
valo gerti kavos nė arbatos.

Jonas šapalas rašo: “Ger. 
Daktare: .Vš jūsų atsakymais 
“N-se” daugiau pasinaudojau, 
negu šimtais receptų, 
du jums... ir meldžiu 
sakyti per ”N-nas”:

5.09-7.00 
2.00—3.75 
4.00—5.00 
1.25—1.50
2.00—4.00
2.75—3.00 
3.00—3.50 
7.50—9.00 
4.00—7.00
3.00—7.00 
4.00 
3.00 
4.00—46.00

Sveikata reiškia jiildymą gam
tos įstatų : liga nubaudimas 
už jų peržengimą. Tai yra tei
sybė, kurią visi neveidmainiai 

Net ir daktarai ku
rie taip mėgsta žmones bakte
rijoms bauginti, tarp saves, anot 
E. Hubbard’o, tai pripažjsta.

žmogus jos mažiausia tau 
nors ir žino, kad jis tinka 

dalies dello

vų.c

9) Paimk žalią kiaušinį, su- F 
mušk ir juo galvą ištepk, gbrai i 
įlrindamas; už 10 miliutų Iš
trink galvą su “coeoanut oil” 
muilu (coeoanut oil soap) ir ge
rai išplauk. Padaryk taip kas 
antras vakaras kol pleiskanos iš
nyks. Niekados neimk šukų, 
kuriomis kitas šukuojasi. Lai
ke galvos trinkimo skalpą gerai 
pirštų glais ištrink.

10) Mažiausi 
15 pėdų ilgio i 
augščio. Didelis viršuj jn 
namas langas.

mai
kad žmonės da labai mažai žino Į 
kas yra tikrasai, sveikas gyve
nimas; iš dalies dėlto, kad jiems 

nuomonė, 
i kokio nors

dažnai meilės dalykus nekontro
liuoja. Taip pat protas juk ne
gali kontroliuoti, 
stinktą valgymo 
kės protas čia k 
sprendžiančą rolę, bet lik savo 
rubežiuose.

2) Ne.
3) Atomas;

kutai susideda
4) Molekulai jungiasi su mo 

lekulais — ne su visais vienodai
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HICAūOS ŽINIOS
tomai visos buvo pilnai u 
(tintos, nes užsilaikė labai ra
miai (ką retai pamatai) ir už
siinteresavo dalykais ant tiek,

imssioners

CHICAGOS SAUSIEJI NORI 
SURINKTI $1.000.000.

kailis, tai į juos netinka žiūrėti 
nė suaugusiems.

buvo užverstas visokiais klausi
mais, kuriuos jis išrišo labai 
gerai. Moters ir merginos jau
tėsi liuosos ir norėjo dažinoti to-

Fern,wood Park Commissio
ners . z

Ir wing Park Commissioners
Northwes Park Commiissio- 

ners
Old Portage Park Commissio

ners

iiėn; Girdi, ėmėjai net išeg- 
zamenuoti nebesuspėjantjs. 
Tečiaus, užvakar kiek patir
ta jstojo tik 200 naujokų— 
labai maža skaitlinė kaip to
kiam milžiniškam miestui, 
kokiu yra Chicaga.

F1R5TER
VA
'Mii5Y5TEn

Chicagos prohibicionistai, ko
votojai prieš svaiginančius gė
limus nori surinkti 1 mil tono 
dolerių fondą panaikinimui šia
me mieste saliunų ir svaiginan
čių gėrimų bravarų.

Iš tų pinigų jie mano išleisti 
$250.000 apskelbimams laikraš
čiuose kur bus išrodinėjama 
svaiginanlių gėrimų kenksmin
gumas, $250.000 bus išleisti 
darbininkams varymui sausųjų 
agitacijos, gi $500.000 b ils išlei 
sti kovai prieš svaiginančius gė
rimus kitose Illinois valstijos 
dalyse apart Chicagos.

CIBULIŲ KARALIAUS PATI 
SUBANKRUTIJO.

Mrs. Marguerite Springer-O
liver turėjo indėjus pinigus į
Mexikos mainas. Bet kadangi 
pastaruoju laiku tos mainos ne- 
beatsidarė, tai ir josios pinigai 
žuvo. Žuvo gi jų išviso į 
$23.000. Vienok Mrs. Oliver ta
tai nieko nereiškia, kadangi ji 
vra pati cibulių karaliaus, kurio 

■- . * turtai siekia keletą nuhonų do
leriu. ■ 

€

žinoti kitaip, kaip tik ant tokių 
prelekcijų.

Keturios moters prisirašė prie

ir daugiau tokių prelekcijų. 
Linkėtina jai didžiausios pasek
mės. A, M. Kaitienė.

CICERO, ILL.

LUINUOS SIENA
EVANSTONE.

Mayoras Harry Pearsons (E- 
vanston) paskelbė, kad miesto 
darbininkai tapo įgalioti areš
tuoti kiekvieną pašalietį mieste. 
Visi svetimi bus išskirti nuo val
dymo turtų miestelyj. Tatai 

- daroma tikslu aginti miesto tur
tą nuo svetimtaučių agitatorių.

VISUR SUOKALBIAI 
SAPNUOJASI.

Kareivių stovyklos buvo užsi
degusios. Nežinia kas padagė 
išdžiuvusią žolę netoli kareivių 
šėtrų. Vėjo pučiama ugnis 
greitai ėmė pletoties. Ir karei
viai turėjo nemažai darbo, ke
liai sulaikė ugnį. Detektyvai 
nužiūri, kad kas nors norėjęs 
uždegti stovyklas ir daręs tai 
politišku tikslu.

Iš PIRMOS DIENOS BA
LANDŽIO NUOTIKIŲ.

Kaziukas telefonu užsakė 50 
lekajų iš įvairių vietų, kurie buk 
reikalingi yra vienam policijos 
seržantui prie stalo patarnauti. 
Susirinko liokojai, o seržantas 
jų nereikalauja. Liokajai buvo 
tiesiog Įsiutę.

Ką darysi. Bet nespėjo lio
kajai išsiskirstyti, kaip pas tą 
patį policistą atbėgo tris klerkai 
iš artimiausių aptiekų su vais
tais. Matyt, tie patįs juokdariai 
ir jiems užstaliavo magnezijos 
(kuri veikia taip pat kaip rici
na) ponui seržantui.

Pagalios — brrrrr ėmė skam
bint telefonas. Kas tai klausia: 
“Ar yra čia kas nors su “pain” 
(t. y. skaudėjimą turįs)? Poli- 
cistas atsakė kad jo pa varde y- 
ra “Pain”, bet kad jau niekas 
neskauda.

ARMOUR DEJUOJA, KAD 
CHICAGIECIAI 

NEPATRIOTIŠKI.

J. Ogden Armour dejuoja, kad 
Chicagos gyventojai nepatriotiš
ki. Girdi, jisai vaikščiojęs po 
viduriuiestį ir išviso pastebėjęs 
nedaugiau, kaip kokį pustuzinį 
vėliavų. Tai esąs, anot pono 
A r m noro taip nepatriotiška, taip 
nepatriotiška. Reikėtų, girdi, 
tokiu svarbiu šiai šaliai momen
tu iškelti vėliavas ant kiekvie
no namo.

Vienok pigus gi pono Armou- 
ro patriotiškumas.

Dvylika šimtų pono Armou- 
ro samdytinių pasiuntė Wilso- 
ntii laišką prašydami įvesti vi
suotiną kareiviavimą Ameriko
je.

KAD NETINKA VAIKAMS, TAI 
NETINKA IR SUAUGUSIAMS.

Teisėjas Joseph B. David iš
nešė nuosprendį, sulig kurio tu
ri būti nuimtos iškabos prie 
kažkurių teatrų, kur sakoma, 
kad įleidžiami vidun tik suau
gusieji. Teisėjas užreiškė, jog 
jau rodosi, kad jeigu kokių pa-

’ kslų negalimarody ti

BORDEN’O FIRMA PAKĖLĖ 
PIENO KAINAS.

Borden’o firma pakėlė pieno 
kainas iki 10 centų už kvortą. 
Laukiama, kad apie pusę šio 
mėnesio pakels pieno kainas ir 
kitos firmos. Mix firma jau 
taipgi pakėlė. Bowman, sako
ma, pakels šiandie.

1,768 VAIKŲ ATIMTA 
Iš TĖVŲ.

Illinois Humane Society išda
vė raportą, iš kurio matyti, kad 
1,768 vaikai praėjusiais 1916 
metais buvo atimti iš tėvų ar 
prižiūrėtojų, kurie auklėjo vai
kus netinkamai.

Sulig raporto, 1.575 vaikų at
imta todėl, kad su jais žiauriai, 
elgtasi.

NAUJAS DIDELIS BANKAS.

Ant La Salle Str. atsirado nau
jas didelis bankas vardu Chica
go Morris Bank.

MIŠKO KUPČIŲ
SUVAŽIAVIMAS.

Chicagoje susirinko miškinin
kai, taip vadinamos Southern 
Pine asociacijos nariai, o taipgi 
kitu miško biznio tikslais sut- c

vertų organizacijų delegatai. 
Konferencija tęsis keturias die
nas.

«
$1.703.621 BYLA PRIEŠ 

PONIĄ SEARS.

County Board priėmė rezo
liuciją, įgaliojamą valstijos prės
ku rorą užvesti bylą prieš Anna 
L. Sears, pačią nesenai mirusio 
prazidento Sears, Roebuck and 
Company.

Sears mat savo laiku užslėpė, 
nepasakė, kiek jisai turi ypatiš- 
kų turtų ir tuo budu ant jų liko 
neuždėta taksų. Dabar, jam 
mirus, paaiškėjo, kad jo ypatiš- 
ki turtai siekė maždaug $12,000,- 
000 ir todėl už juos į tuos kele
tą metų reikia išrinkti $1.703.- 
621 taksų.

MIESTO DARBININKŲ 
STREIKAS.

Nutaria iššaukti streikai! vi
sus darbininkus, priklausančius 
prie Building Trades organizaci
jos. Unijų viršininkai sako, kad 
išviso streikai! bus iššaukta apie 
10.000 žmonių. Bet miesto val
dininkai tvirtina, kad mažiau.

NORTH SIDE.

Verbų nedėlioj, balandžio 1 d. 
atsibuvo prelekcija, parengta 
Liet. Mot. Prog. Sus. 29 kuopos, 
Zvviązek Polek svet. Atsilankė 
netiketinai daug moterų ir mer
ginų. Maža svetainė buvo pilnu
tėlė. *

Man rodosi, kad tai buvo vie
na iš naudingiausių prelekcijų, 
ką moters išgirdo šioje apielin- 
kėje. Turiu duoti kreditą stu
dentui A. Montvydui už jo ga
bumą paaiškinti dalykus taip, 
ka<| kiekviena moteris galėjo 
suprasti apie ką kalbama. Ma-

niame susirinkime buvo užsi
minta apie “Tėvynę-’ — Sus. 
Liet. Am. organą — apie josios 
politikavimą, iš ko nariams nė
ra jokios naudos.

Susivienijimo organas nepri-

West Pullman Park Commi
ssioners '

RaweiisWood Manor-Gardens 
Park Commissioners

River Park Commissioners
Commissioners of 1 Park of 

the City of Evanston.
Board of Education (mokyk

lų taryba), Library (knygynas 
ir Tuberculosis Sanitarium 
(džiovininkų sanatorija) yra 
kontroliuojami mayoro ir mie
sto tarybos. Kiti departamen
tai tvarkosi veik neprigulmin-

Chicago Telephone Com- 
ipany paskelbė^ kad ji mokė
sianti algą iki mėnesio galui 
visiems savo tarnautojams, 
kurie yra įsirašę į atsargos 
pulkus, jei jie taps pašaukti 
Tarnybon.

Elgetos Illinois 
valstijoje.

Amatninkai paleidžia
mi iš kariuomenės.

Karės departamentas iš
leido paliepimą paleisti iš ka 
riuomenės amatninkus, ypač 
nusimanančius amunici j os 
dirbime. Jie mat reikalin
gesnį' bus prie amunicijos iš
dirbinio.

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyry ir motery drabužiy.

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypališkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpa .laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Petvenos 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.

PASEKMINGI

118 N. La Salle St., Room

kumus. Apie tai ir seime buvo 
kalbama. Vienok šiandie vis
kas virto kitaip. Taigi ir pasi
rodę, kaip musų ponai pildo vi
suomenės tarimus.

kad mes patįs, nes užlaikome 
viršininkus ir iš musų susideda

kontroliuoti savuosius reikalus 
— tik savuosius.

Bet pas mus to nematyti. 
Nariai net pačios “Tėvynės” ne
skaito ir susirinkimų nelanko; 
atiduoda, kaip tai sakant, ant 
Dievo valios. O viršininkai el
giasi, kaip jiems patinka. Pa
sekmėje gi “Tėvynė” pavirsta į

rimčiau

tais neskiltų pati musų organi
zacija. Geras narys.

Iš RINKIMŲ KAMPANIJOS.
<• •. ■' - . v

Vakarykštė rinkimų kova prie
Įsų padavimo dėžių ėjo po

ko m pa 11 i j ų i 11 teresus ?
Išryto viršų daugelyje wardų 

ėmė mayoro Thompsono ir kor

T tire j o neblogą pasisekimą ir 
socialistai, ypač du -— Engdąhe, 
15 w’ardoj, ėjo toli priešakyj sa
vo konkurentų; ir John C. Ken
nedy. Kennedy konkurentas, 
Tribune laikraščio kandidatas, 
republikonas H. B. McFarland, 
buvo pasilikęs tolokai kaip nuo 
Kennedy, taip ir nuo demokra
tų kandidato E(Įwardo E. Brit- 
ten’o.

Vadovavo tikimuose išryto ir 
9 vvardos socialistų atstovas kan
didatas Johnson.

CICERO, ILL.

Vakaras buvo be svaiignančių 
gėrimų. Dalyvavo kuone visas 
pažangusis jaunimas. Laike 
vakarienė laikyta prakalbų, pa- 
deklemuota ir, pagalios, vienas 
draugas paleido penkis maišus

Viskas buvo puiku. Pas mus, 
paprastai, pirmeivių vakaruose 
policija daro betvarkę. Bet 
sykį jos visai nesimatė.

Jaunimas žaidė smagiai

Bonka.

Chicagos valdžia susideda 
iš sekamų skyrių arba 
departamentų:

Board of Education
Library Board
Municipal Tuberculosis Sani

tarium

Sanitary District of Chicago 
South Park Commissioners 
West Park Commissioners 
Lincoln Park Commissioners 
Ridge Armour Park cominis-

• sirnierg.; . ■ .... iįįiS į 
North Shore Park Commis

sioners

metais elgetų Illinois valstijoje 
buvo:

Išviso .............
Vyrų.................
Moterų.............

€

Amerikiečių .;.
Ateivių.............
Nežinia kokios tautos .. 75
Juodukų.................... 204

.. 5,590
.. 4,607
......983

... 2,685

m. sąskaitos buvo:
Išviso..................... 12,839
Vyrų ....... .T..... 6,84y
Moterų......... .............5,993
Valstybės įstaigose turėjo 

prieglaudą tais metais 4,053 
žmonės. Iš jų: 2,319 vyrų ir 1,- 
734 moterų.

Teisėjas Landis užreiškė, kad 
jeigu jisai butų Su v. Valst. ca
ras, tai tuoj aus suorganizuotų 
čia 2.0004)00 kareivių armiją, 
ir parūpintų kuddidžiausį laivy
ną šaliai. ■ j.

no paliepimas mobilizuoti 3.000 
vyrų aptarnavimui 500 jacktų, 
surinktų kares reikalams.

SUGRĄžINKIT KAS 
RADOTE.

Nedėlios vakare Moterų 
Progr. Sus-mo ir LDLD. pa
rengtoje vakarienėje p-lė P. 
Vilčinskaitė (gyvenanti ad
resu 7634 Union avė.) pame
tė pinigus ir raktus. Kas ra
dote juos, malonėkite ■sugrą
žinti nurodytu augščiau ad
resu :

Kalbėtojas keturiom 
minutėm.

30 piiesto teatrų manadže- 
rių sutiko pavelyti kalbėti 
juose agitatoriams už karę. 
Kalbės tie oratoriai kiekvie
nas po keturias minutes. 
Kalbėtojų tarpe yra užsirašę 
J. Ogden Armour ir kiti jam 
panašus.

1,100 jūreivių milicio- 
nierių prirengę.

Illinois valstijos jurų mi
licijos komanduotojas. Wil
liam McMunn, praneša, kad 
šioj valstijoj yra 1,100 vyrų 
jurų milicijos, prisirengu
sios pildymui tarnybos. Iš 
to skaitliaus, Chicagoj ran
dasi apie 600 milicionierių. 
Milicijos viršininkai tikisi 
sumobilizuot dar 1,000 vyrų.

IMA popieras.
Ateiviai skubiai imas pi

lietiškas popieras.

Norinčiųjų stoti armijon 
atsiranda nemažai. *

Chicagos rekrutų ėmimo 
loficieriai praneša, kad net 
nuo Ispanų karė^ dar nie- 
kuomet čia taip 
žiriones nestojo

skaitlingai 
karinome-

$200*000 
ligonbučiui.

Columbus špitolės dakta
rų associacija jieško $200,- 
000 padidinimui tos špitolės. 
Špitolė randasi prie Denning 
place ir Lincoln Park.

Militaristai rengia mi
tingą Auditoriume.

Chicagos militaristai pa
rengė prakalbas šį vakarą 
auditorium teatre tikslu iš
nešti rezoliucijas, reikalau
jančias karės su vokiečiais.

Naujas pačto virši
ninkas Chicagoj.

; - Panedėlyj. užėmė vietą 
naujas Chicagos pačto virši
ninkas William Bufford 
Carlice.

$15,000 kovai prieš saliu- 
nininkus, pardavinėjan
čius svaigalus vaikams.

Chicago Penny Saving So
ciety pavedė Citizens Lea
gue of Chicago $15,000. Tie 
pinigai bus pavartoti kovai 
prie tuos saliunininkus,, ku
rie pardavinėja svaiginan
čius gėrimus nepilname
čiams.

Wilsonas dovanos bausmę 
mažesnicm prasikaltėliam.

United States District At
torney vakar gavo praneši
mą iš Washingtono, kuria- 
įme sakoma, kad Wilsonas do 
vanosiąs bausmes daugeliui 
mažųjų prasižengėlių. Vien 
Chicagoj Wilsono “mylista” 
paleis apie 50 ypatų.

i Mrs. Lillian Dieber, 22 me 
tų amžiaus, 531 So. Hermita
ge avė., gerokai susipyko ir 
susibarė su savo brangiuoju 
vyru, o po barnių išgėrė nuo
dų ir atidavė dievui dusią.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Sdbatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir »2-ra GATVK

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu gerb. visuome

nei, kad aš perkėliau savo ofisą 
į Stankūno namą, 3315 S. Hals
ted St. Telefonas Yards 2721.

Dr. J. Jonikaitis
3315 S. Halsted St., Chicago, Ill.

LAIŠKAI Į LIETUVĄ.
Laiškus į Lietuvą galima siųsti, 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. Jurgelio- 
nienė, 751 W. 32nd Street, Chicago, 
Ill. Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 8 
valandai. '

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susilaisymo 

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

j TWIN CITY DENTISTS
SIOUX CITY, ?

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3 3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

Tik pagarsinimui muši; puikios degtines ir brandos mes duosime jums dykai š] puikų 
alaus setą. Su vienu galionu musų Famous Straight Kentucky Deering Rye, 7 metų

į WHOLESALE <K KETAIL WINES N LIQUORS Z 
Į «2HW. HfhSI., S,)..,.>!>,■> -Brothers. ('anai 1527. j
I Mes taipgi duodame dykai puikų vyno ir degtinas setą puikiai J 
f sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms sdns. Ateikit ir pasirinkit. X

loiof f io i f»»i i o i le

d t Telefone* CbdbI 1717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigtini Akušerijom Kolegiją; ilgai prak- 
likavuHt PennwyJvanijom IIoBpitalėfie it 
PhiUdelphijoj. PnHekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uzdyką duodu rod* 
yiHokioae ligone moterims ir mergL 
noma. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru- 
mikkai, lenkiškai ir tdavokiškai.

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

. ...................................................................................................................... .........................................             ■ ■■■ —. , ,1 ill !įi

Moralybes Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybes išsivystymą.

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

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

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

Kaina 15c.
“N A U .

1840 So. Halsted St.,
n

Chicago, m
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. Pranešimai
UPASARGA.—Draugijų pranešimus 
delbiame be užmokėsiies. Praneši-

Baro, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
Muoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
jMunas dienraštis, nebegali but įdėti. 
■♦—“Naujienų” adm.)

PRAKALBOS.
Revoliucija, kas ji yra, kokią

kaip mes turime atsinešti link

giamos prakalbos. Kalbės N-
nų redaktorius U. brigams ir 
med. stud. A. Antonovas. Abu-

todėl ir mums tą viską nuodug
niai išaiškins. Prakalbos įvyks 
surėdo j, balandžio 4 d., Mildos 
svet., 2 lubos. Pradžia 7:30 vai.

Todėl, darbininkai ir darbini
nkės, nepraleiskite šios progos ir

aiškinta kasiink dabartinės revo-

kaip tik ir žingeidi!. Beje, mel
džiame atsilankyti paskirtu lai
ku, nes musu kalbėtojams lai-

J. Lygos 1 k p. Ko m it.

CICERO, ILL.
LSS. 138 k p. mėnesinis su-

landžiu 4 d., Tamuliuno ir

karo.

V,

jinio susirinkimas atsibus sere-

u
191h avė.

(gerbiamosios, kaip jums bu-

naują

sekmingos. Moteris ir merginos 
tam pritarė pasi/.adėdamos pri
sirašyti, ir net 25 nares užsimo
kėjo mėnesinę mokestį, l ai jau

nos kviečiamos būtinai pribirti 
ant šio pirmo susirinkimo. 
Kviečiame ir tas, kurioms nebu-

nors pasiklausyti.

jame bus skaitoma LMPS. kon-

dyba.
Aš manau, nereikia čia aišk 

Ii svarbą šioas organizacijos,

vauti susirinkimuose ir lam 
> našiai.

PRANEŠIMAS.

Malonėkite visos

P. Batakiene.

LMPS. 9 k p. Agit. Komitetas.
ATYDAI LIET. KRIAUČIŲ

KL. SAV. PAš. NARIŲ.

štininkui P. Dikšui likosi į jo

malonėkite draugai kliubo rei
kalais kreipties žemiau paduo-

vice-pinn. M. Žukas, 1608 W.

kfls, 1839 Wabansia avė, turtų 
rašt. V. Briedis, 1049 Marsh-

v^3 v

A .

•š? 1

NAUJIENOS, Chicago, Ill Sereda. Balandžio 4?

field avė, ižd. J. Kalaina, 1965 
Evergreen a ve.

Sekamas kliubo susirinkimas

J. Kalpokas.

SVARBUS PRANEŠIMAS BU- 
ČERNIŲ SAVININKAMS.
Mes, bučerniy darbininkai 

nutarėme reikalauti, kad pri

ją b u Černių savininkai. Musų 
komitetas rinks parašus nuo bu- 
černių savininkų, ir kurie jų

Panišus rinks sekančiose vie
tose: Bridgeport, West Side, 18 
gatvės distrikte, Cicero, Illinois,

Parašai turi būti surinkta iki 
seredos, balandžio 1 dienos, 1917
m.

taip yra nutarta šios organizaci
jos arba unijos- narių.

Pirm. F. Gedrim, 
pirm. pag. K. Petrolevicz, 
rast. P. J. Kussas.

Mark White Square namų sve
tainėj. ant antro angšto. Choro

kandai

susi-

- garu šildomi fla-
tai ir ofisai. Visi naujai papuošti. 
Janiloriaus patarnavimas. Klaus-

PASIRANDAVO.IA I kambariai la-

Jamontą, nuo
/

PASIRAND \V().L\ sankrova 2256 
\V. 22nd St., Chicago, III. Per pasku
tinius 5 metus buvo užimta jubilie- 
tių sankrova.

2258 \V.

Paiieškojimai

advokatas,
kuriam ji pavedė vešli bylą uz su
žeidimą sūnaus, prašo jos urnai alei-

Ino tarpu jai persikėlus gyventi ki
tur (pirmiau gyveno 321)2 S. Ashland 
avė.) advokatas negali jos surasti.

šeinių pavieto. parap.

cagoje gyveno. Išvažiavo į Bayone 
ir nieko negirdime kur jisai yra. .Jis
išvažhtvo įieškoti savo pačios, kuri 
g\ vena (Jiicagoje. Prašau pranešti, 
jeigu kas jį žinote. Kas pirmas pra- 
neš, gaus $5 dovanų.

I lonore

I’ajieškau pažįstamos merginos— 
Elzbietos Daržininkaitės. Pirmiau 
gyVeno Detroit, Mieli,; ir Antano A- 
domavičiaus. gyvenusio Philadel
phia. Pa. Antanas Kazakevičius, 
723 \V. 17 Str., Chicago, III.

ki 7 metai atal gyveno Baltimore, 
Md., paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
Dav ir parapijos. 'I’uriu labai svar-

jei kas žinote meldžiu pranešti, už

15 13 West SI., Rockford, III.

Reikalavimai

nčjimo, $11 ir $15,

iki $12 j savaitę; 2 vyru mokyt i es 
prie medžio dirbamos mašinos, dar-

prie bcnčiaus, 30 iki 40c j

rų dirbti prie type mašinos; 2 jau
nų vyrų pasirengusių su įrankiais; 
2 perkuriu pagelbininkų.

SOUTH PARK EMP; AGENCY, 
1193 So. llalsted St., 2-ras augštas. 
Visi darbai Soidji, West ir North 
pusėj. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALAUJAME: tekintojų prie 
tekinimo šlapių akmenų. Daugiau-

Whitaker MTg. Co., 
4h St., Chicago.

REI KALAU.J AMA patyrusios mer
ginos dirbti j sviesto ir kiaušinių 
sankrovą. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus4.
3552 So. Halsted St Chicago, III,

saliuną. — Kad šiek liek galėtų už 
baro padirbti. Subatomis reikės dii> 
bfi iki 12 vai. nakties. Kitais vaka
rais ir nedėlioniii.s nereikia.

Atsišaukite: 725 W. įl9th StiTet, 
West Pullman, Chicago/ Ill.

REIKALAUJAME merginų prie 
su taisymo maišų, su Singer lopoma 
mašina. Gera mokestis ir- nuolati
nis darbas. Atsišaukite tuojaus.

Sam. Roks.,

REIKALINGI 3 siuvėjai prie vy
riškų liauju ir senų drapanų. Trum
pos valandos ir gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus.

John Karnclski, 
4601 S. Hermitage Ave., Chicago.

REI KALINGAS atsakantis buče- 
ris. Gera mokestis. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, Ill.

šaukite šiuo adresu:
J. Bankus, 

8128 Vincennes avė.,

/

Atsi-

Chicago

siimlų rytais dirbti saliune, o vaka
rais barbernėje. Atsišaukite laišku

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas, gera mokestis. Taip
gi reikalingas patyręs krovėjas. At
sišaukite i P. Goldman, *
1820-22 \V. 14 St., Chicago.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Vakarais ir nedelio- 
mis liuosa. Gera mokestis. Pasto
vus darbas. Atsišaukite tuojaus.

Mrs. A. Miląuckas,

Cicero, III.

REIKALAUJAME 2 kriaučių prie 
taisymo senų ir siuvimo naujų dra
panų. Atsišaukite greitu laiku se
kančiu adresu: 720 \V. 120 Street, 
\V. Pullman, III.

REIKALINGI:
DAILY.DĖS (STALIOR1AI) 

ir 1 FINISHERIS, 
lokic, kurie suliktų prigulėti prie 
bendrovės. Darbas nuolatinis. Ge
ra ateitis būti pačiam savininku. Bi
znis išdirbius. Del platesnių infor
macijų kreipkitės laišku arba ypa- 
liškai pas A. Kairį, dienomis' 2807 
\V. Lake St, arba vakarais —- 3131

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

80RKE BARBER SCHOOL
512 W. Msdinow SL. Chlragn, Hl

pardavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis;

811
MILDA PRINTING HOUSE 
W. 33rd SI., Chicago, Hl.

Pardavimui
PARSIDUODA saliunas labai ge

roj vietoj, tarpe dirbtuvių apgyven
ta lenkų ir lietuvių. Kam reikalin
ga, kreipkitės •
2024 S. String St., Chicago. III.

ANT IŠMAINYMO
Geras mūrinis namas 1 pagyve

nimų po 4 kambarius, bus mainomas 
ant mažesnio arba ant ‘‘cottage”

J. Sinkus and Co., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Islanl avė; 74 1 W. Divi
sion St., 344 W. Chicago, Ave. — 
Chicago, 111.

PARSIDUODA bučernės ir grose-

kainą; du metai tik vartoti. O jeigu 
kas norėtų gali eiti su manim į pusi
ninkus. F. .Juodis, .
928 W. 33rd St., Chicago, III.

PIRK SAU visaB Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. ' T

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., f

1637 W. Division st, Chicago. T 
Cor, Marshfield Ave. — ♦ 

Kalbama lietuviškai. 1

Wii»i >■*■**—Ii Į*it>***w—WI*>*!I» rWUlA

TURTU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai. 1 firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200d)0; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

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

LOUIS STERN and COMPANY 
^MORTGAGE BANKERS 

North La Salle Street, 
Telephone Main 4R4R,

5 Chięaga 
ri ■ A

.-■t

LOK 15
Lietuvių Legenda.

Labai indomus pasiskaitymas iš užra
šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS” •

1840 S Halsted St.,... ........... Chicago, Ill

—.... .......... ............. - -•.......... . . ........ ............ ..... - - —. .... .......... ......................................... ........................ ..... . ............ _

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

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnjji Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

• Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

K

7K*

T

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

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

NAUJIENOS
1840 S. Hą|sted Street, -, Chicago, III

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no-1 

rite tapti, i tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

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

PARSIDUODA pigiai, groserne, ve
ria $750; parduosiu už $500. Par
davimo priežastis — senatve. Gera 
vieta bučernei ir..grosernei.

John Sonlag,
2000 W. 23rd St., kampas Robey St 

Chicago, Bl.
........ ........... ...... ...............

PARSIDUODA labai pigiai groser
ne lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per kelis me
tus. Priežastis — savininkas eini 
į kitą užsiėmimą. Atsišaukite: 
4456 So. Hermitage avė., Chicago, Hl

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip dori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių jipielinkė- 
jc ir kiir kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.

«1F. Warneke,
951 W. 191h St., Chicago, Ill.

ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslainės. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš mokyklą. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namą. A. Lawrence,
1811 So. Union Ave., Chicago, 111.

ATYDA. Parsiduoda pigiai grei
tu laiKu pinnosr klesos bucerne ir 
groserne sfi vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių kolonija. Einu i ki-

K

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Aiigliškas f
1 t

| Talpina savyje reika- J 
| lingiausius, kasdie var- 8 

tojamus, žodžius, La- | 
bai paranki knygutė ne- ® 
šiotis ir kiekviename J 
reikale pasinaudoti. | 

Kaina 50c paprastu |

.0

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

tą Užsiėmimą, 'Atsišaukite j “Nau-* 
jienų” Ofisą N 105. *

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

.i/įįį. A' v ?■ L.

C0FFEEW
GARSI SANTOS KAVA. 

Visur parduodama po 28c ir 
po 30c 19c1

SVIESTAS
Geriausio* 

įmetonoB, g*- - m 
r**ni», negu JI J A 
kur ju» 
lit gauti ..

Ok ......... . ....... .

WK8T SIDM
Milwaukee A*. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 
W. Mad u o n Bt.

1171
2054
1041
1510
2810

RYŽIAI
Geriausio* 

tųli»», 10* ve 
-tč*, pamh 
i u oda u N

COCOA
g*o*m*<* ą * 

3ank*«, tūly- | 0
linV tu | IU 
tokia, %

ARBATA
Friimnlaa- 

»ia, Gvaran- JI B A 
tuvta, vert** Ui] 
Oe paraida* ■ V U

!• PO....

1444
1880 
2412 
1217
1882
1818

W. Ohioag* Av. 
Blue Iilaoi Av. 
W. Nori* Av.
H. H«W*d Bi.
S. H**eted lt.
W. it t b «L

810S W. Un*
BOUTH BIBB 

lost W*ntwortb 
8427 B. Halstx! 
4728 S. Ashland

NOKTM
4»l W. DlvUM
726 W. North AV. 

' 2441 Linco!* Ali 
, 8244 Linco!* AUt 
I >418 N. Olar*

Mal proga išmokti anglą kalbos, per laiškus arba klesosi
ItimnwiMifwaaa* KORB8PONDKNCIJINI8 SKYRIUS.— Kiekviena* gah IImokti 

ANGIJšKA) Intui) greitai savo namuos* iŠ lekcijų sutsivt* 
ypač tam tikslui. Sis kursas yra labai paranjrus kiekviena**, 
kuri* nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progo* 1*»- 
kyties i mokyklą ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame grašiai iliustruotą, bu daugeliu paaiiikinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rafcyk laišką tuojau*; indčk dvi markes priaiunthmd 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | mu»ų *M- 
kyklf) ypatiškai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokina- 
m« daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamok»H< 
greitam išmokinimūi Anglų kalbos. Daugiau suprantanti*** 
turim* GRAMMAR ir HIGH SCHOOL'^skyrius.

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

Laišku* adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicage, IX

►

DYKAI

American ‘Jchoei 
<4 Languages

Mokykit.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult

rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plčlmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido.

"siusi ir slampomis arba popieriuj do-

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

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3.103 So. Halsted 8tra*t.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9-11 Išryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakars. 

GYVENIMAS: 3341 So. Uaion Ava 
Tel. Yards 537.

Telephone Yards 60111

1

I t 
}

8109 8o. BSorgaa SL, ChlcRg®. h
VALANDOS: nuo B Iki 11 U- R 
ryto, nuo S iki 8 vakar©. g

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

Ml49 S. Morgan St., kertė 12 rk 
Chicago, Ilk.

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

Dr. J. VanPaing
Vyru Chroniškos Ligos

. Elektr i Ik* Diagnoga Ir Gydyme* 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenotfi Medcga Slapiom Ligom 

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

Valandos: 1—3 po pietų; 7—S vak.

Telephone Drover !6I>

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Valandoa: 10—11 ryto, 4—I po platu. T—• va
kar*. Nadšllomi* 10—] po pi*tų.
3354 S. Halsted St. utį 34 St. Chicago

Te). Drover 7B4X

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA

VsdanrfoB: nao B ryto Iki I
Nedaliomis >*5si BHttarl»iį

4712 So. Ashland Ava. 
arti 474011

DAKTARAS
Specialistas Iš

' IIsI
I J

1

»

jį♦> /

T«l«phon« Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Rusa* Gydytąją* Ir ChlrWKM* 

8p*ciali£taa Mot»riiku, Vyrilkyj Ir Vai
ki Ik ų, taipgi Chroniškų Li«.

OFISAS: 1678 Milwauk«« Ava., 
Kampa* North A v*.. Kambary* ŠH.
VALANDOS: 8:80 iki 1« ilryte) 

1:80 iki I ir 7:88 iki I vakaro.

hi Or. A. L Yuška
Gydytojas ir Chirurgas Bsf 

I-S .1749 So. Halsted Si, kampas 0

4

o
Br. A. I. EPSTEIN
mnoJASircraiiRGas
Specialistas moteriškų,

Ofisą* ir Gyveaimasj
3600 S. Halsted St., k am p 16 »t
Of ha* atdarai iki lt vai. ryta, !•—8 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 1911

h«. M. HERZMAN
!IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* iinom&s p*r 16 m*- 
tų kaipo patyrę* gydytoja*, chirur
gas ir akušeri*.

Gydę aštrias ir chroniška* !bra*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia*

> *l«ktro«Q metodas X-Ray ir kitokiu* 
x prietaisu*.
X Ofisas ir laboratorija, 1021 
y St., netoli Fisk 
X VALANDOS:
v 6—8 vakarais.
X Gyvenimas,
A Valandos; 8-

st.
Nuo 10—11

W. 18th

Ir 
Telephone Canal 8110 
3412 S. Halsted *st 
-9 ryt*, tiktai.

o
t>

u

f

$

i

I

Phon* : Yards 4817

Dr. A.R. Blumenthil

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka! 

Gyvenimas yra tuščiai 
kuomet pranyksta ra
gėj) mas.
Mes vartojame pala
vintą Ophthalmometer

Valandom Nuo > ryto Ūbi • vakar* 
»>i» nuo 10 iki lt dieną.

4«4» H. ABH),AND AVB.. baatp**
i---- * «.---- -----,----------,-----------——-—

Dr. Ramser
AKIU SP1C1AU1TA1

nuoj* )» i>bU<) nnui duoda lykai.
5U SR Milwauhea Avi., arti Chk* _ _____ __
luLo*. VALANDOS* Nuo 9 iiryt* Ud rtk» 
ruL N*dč41omi» nuo > Hiyto IW f 99

Jai. HayacArkV. 1484.
> r*jį 1^- ..................... H

WISSIG,
seno krajaus

i

I

*

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ jp MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENf:JOSIOS )H NEIŠGYDOMOS JOS Y*A 

Speciališkai gydo )iKn» pilvo, plautių, inkstų ir puaRu, utnuodijima brauj*, 
liga*, iaizdas, reumatizmą,. galvo* ekausmuK, ukrivumun nugarota, koa/’ima 
•kaudčjimų ir paslaptinga* ligas. J.igu kiti n^aKjo jU8 išgydyti ateikit* ita b 
perBitikrinkito, ka ji* jum* gali padaryti. Praktikuoja per daugel! matų ir LtaMI 
tūkstančiu* b gontų. Patarimą* dykai.

10 1710 ,kl R *b1> ▼»k»r*. Nedaliom i» Iki 11 tkNML

į’
ei■ ■ v




