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Paskirs maisto diktatorių

Prieš rezoliuciją balsavo tik

WASHINGTON AS, ba I
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be karę Vokietijai. ciję. • ren-

Dąrbo
r;

Europos karės pragare.
cle tos organizacijos pasiun-

protesto susirinkimą,
riai La Follette, Gronna, No-

DI-
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Be

pavojus

vo.

aurų vokiečių šeir/yninka-

WHITLOCK BERNE.

men tas su

šiom is kanuolčmis ir didžiausio

Tik nuo pirmos dienos sau-

maisto klausi-

plenų. 69 žmonės.
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SKANDALAS AUSTRIJOS
MINISTERIŲ KABINETE.

valių teisėjų ir policijos pasiel
gimu areštuota apie 1,400 mer-

HAAGA, bal. 5. — iča gauta 
žinių, kad Berlin o valdžia {sa
kiusi pertraukti bevielio tele
grafo susinėsimus su Suvieny- 
jų Vai. ir Vokietijos. Tatai pada

riti maisto spekuliantus, kad šie 
neskriaustų žmonių kilus karei

Suv. Valstija valdžia rengiasi pa- 
paskirti maisto diktatorių.

jBejjBmrValdžia įsakiusi pertran* 
kti susinešimus su Suv. Vaistų 

bevieliu telegrafu. >

Talkininkai platinsią Vokie
tijoj prez. Wilsono kalbą- 
orlaiviais.

SENATAS PRIĖMĖ KA
RĖS REZOLIUCIJĄ.

nubausta kalėjimu ar sunkiomis 
piniginėmis bausmėmis.

pasigailėjimo smaugia los uni
jos rubsiuvius, ką dabar

Kitos žinios betgi skelbia, kad 
valdžia mananti paskirti maisto 
diktatorių;

BERNE, bal. 5. — Suvien. 
^Valstijų ambasadorius Bel
gijoje, Brand Whitlock, jau 
atvyko į Šveicariją.

Du apginklųs Suv. Valstijų 
laivai pasiekę Angliją.

DOLERIO ŽENKLĄ. Užtai 
jis pavadinta niekingu išda
viku.

Vadinasi, nežiūrint darbo 
žmonių protestų, nežiūrint,

DAR 37 LAIVAI >SUBMA- 
RINŲ AUKOMIS.

BELGIJOS KARALIENĖ 
PAS POPIEŽIŲ.

GALI KILTI LIETUVIŲ 
BUČERNIŲIR GROSER- 

NIŲ DARBININKŲ' 
STREIKAS.

tatant armijai amunicijos ir ki
tu reikalingu dalyku. Iš tos

rezignavo. Jais yra teįsių mi- 
nisteris Krobatin, karės minis-

blogą dalykų stovį su šia šalinu
Paskutinį oficialį Berlino va

ldžios pranešimą New Yorke 
gauta panedėlio vakare. Daw*

Išrodinėjusi žiaurų vokiečių 
šeimynininkaviiną Belgijoj.

Pučia į vieną dūdą su 
džingoistais.

man (deni.) darė daug ne
smagumo karės šalininkams. 
Taip, senatorius Norris tie
siog pasako, kad ponai sena-

mueller. , Pranešimai sako, kad 
ministerial prisipažinę primeta
muose jiesm kaltinamuose ir re-

REVOLIUCIONIERIAMS UŽ
ĖMUS MASKVĄ.

VIS ARTYN ST. QUEN- 
TIN’O.

NORVEGIJA NETEKO 155 
LAIVŲ.

LONDONAS, balandžio 5 
istrijos ministerių kabii

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KARĘ.

Pasveikinimo telegrama 
Miliiikovui.

Savininkai nenori išpildyti 
reikalavimų.

SVEIKINA NAUJĄJĄ 
RUSIJĄ.

IŠBĖGO NUO VOKIEČIŲ 
’ ’ SUBMĄ1MNŲ. '

DĖDĖ SAMAS GAVO 
SPRAKTĄ.

STATYS 200 SUBMARINŲ 
GAUDYTOJŲ.

VOKIEČIAI NETEKO
DELIO BALIONO.

Matote, kaip tiems ponams

balionas, 
karės fro-

SVEIKINA WILSONO 
KALBĄ.

KVIEČIA GOMPERSĄ.
Streikou jautieji rubsiuviai 

gia didelį protesto susirinki
mą, v

buvo aišku, kad laisvės ir pro
greso jiegos paėmė viršų. Mi
nia atsiduso. Už valandos mie
sto gatvėse buvo pilna žmonių. 
Girdėjosi linksmi, 
kinimai:

PASKIRS MAISTO DI
KTATORIUS.

Chicagos Darbo Fed. prez.
Fitzpatrick pasiuntė prez.

Prisipažino grafte; trįs 
rezignavo.

meluok — tokia tų ponų meilė

vo urvus. Ir nutilo..

kų aparatų. ,

DIDELIS STREIKAS 
HAMBURGE.

Skursime kad supylus nau-

Bicket pasiuntė Rusijos už- 
rubežinių reikalų ministerio, 
prof. Miliukovo vardu tele
gramą, sveikinančią naująją 
Rusijos valdžią.

ROMA, bal. 5. — Šiomis 
dienomis Belgijos karalienė 
Elzbieta buvo nuvykus Vati 
kanan ir asmeniškai išpasa-

Chicago, DI., Ketvergas, Bal. (April) 5, 1917.
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i Vokiečiai jau nebeužpulsią 
josios.

LONDONAS
Anglijos admiraltija prane
ša, kad pereitą savaitę vo
kiečių submarinos paskan
dinę 37 pirklybinius laivus. Wilhejm ir Prinz Eitel Frie drich Philadelphijos laivyno stotyj.

natas milžiniška didžiuma 
balsų — 82 prieš 6 — priė
mė taip vadinama “karės re-

3
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Kaina 2c.
''■'yn,.- h , . ..........

Senatas pa&lbė kare 
Vokietijai

Statys 200, submariny 
gaudytojų

k i e t i j a. R e z o 1 i u c i j o j e t a r p 
kita sakoma: “Darbo žmo
nes nenori karės. ' Mes ma
nome, kad jeigu jiems butų 
suteikta proga išreikšti tai 
balsavimu, milžiniška did- 
V. „ _____ • v. ._______ . 1 • V

zbieta savo praneš'mą »tinu
si oficialėmis valdžios tyri
nėjimų skaitlinėmis.

Popiežius, sako praneši
mai, labai atydžiai išklausęs 
karalienės Elzbietos prane
šimą.

Bet ar nuo to bus lengviau 
Belgijos žmonėms — apie tai 
nieks nepraneša.

CHRISTIANIA, balan-

tinės pranešama, kad nuo 
1 dienos sausio mėn. iki šiam 
laikui mažiukė Norvegija 
neteko 155 laivų, viso 243,000 
tonų intalpos. Tai vis vo
kiečių submarinos aukos. Su

NEW YORKAS. — Ne
žiūrint neatlaidaus organi
zuotųjų šios šalies darbinin
kų reikalavimo, kad Gom- 
persas kovotų prieš privers
tino kareiviavimo sumany
mą — šiomis dienomis jis 
viešai paskelbė stovįs už pri
verstiną kareiviavimą!

Tą savo žingsnį ponas 
Gompersas aiškina sekamai. 
Girdi, kaip stipri darbo uni
ja yra geriausias užtikrini
mas nuo streiko, taip ir 
“tinkamai prisirengusi” ša
lis gali but apsaugota nuo 
svetimos užpuolimo. Ne ki
taip. Apie patį priverstiną 
kareiviavimą dėdė Gomper
sas sako, kad toks patvarky
mas patarnausiąs žmonių, 
sveikatai ir suteiksiąs tar
naujantiems daugiau vyriš
kumo !

Vadinasi, ir tas darbinin
kų “vadas” prisidėjo prie 
karininkų choro. Šios šalies 
organizuotieji darbininkai 
turėtų nurodyti tam ponui 
tikrąją jo vietą. Jis, mato
ma, per klaidą pateko j 
Amerikos Darbo Federa-

LONDONAS, 
Didelis vokiečių 
veikęs rytiniame 
nte palei Baltijos jurą, kilus 
priešingam vėjui nunešta į 
Švediją. Balionas buvo pri
verstas nusileisti Švedijos 
teritorijoje. Orlaivį ir jo 
įgulą Švedijos valdžia paė
musi savo žinion — kol pasi
baigs karė. Konfiskuota

UŽMUŠĖ AUSTRIJOS 
GENEROLĄ.

• AMSTERDAM, bal. 5. — 
Berlino dienraštis Tageblatt 
praneša, kad Italijos fronte 
slenkąs nuo kalno sniegas 
užmušo Austrijos generolą 
fon Hennerg’ą.

Photo by American Press Association, 1 z

Kairėj — Suv. Valstijų kruizeris Salem dabojus vokiečių skraiduolius Kron Prinz

COPENHAGEN, bal. 5.- 
Čia gauta patikėtinų žinių, 
kad vokiečiai atmainę savo 
pieną užpulti Rygą ir pas
kui Petrogradąt Tatai pa
daryti juos privertė pavasa
riniai atlydžiai ir prasti Ru
sijos keliai.

PRYŽIUS, bal. 5. — Pa
ryžiaus laikraščiai pilni ilgų, 
sveikinančių prez. Wilsono 
kalbą, straipsnių. įžymes
niųjų laikraščių pirmieji pu
slapiai veik išimtinai ir pa
švęsti tiems sveikinimams. į 
Prez. Wilsonas dabar tenai 
dienos karžygis.

NEW YORKAS, bal. 5- 
Čia gauta žinių, kad du an- 
ginklus Suv. Valstijų laivai 
— St. Paul ir Finland — pa
siekę Anglijos prieplaukas. 
Vadinasi, išbėgo nuo vokie
čių submarinų. -

Laivas St. Paul vežė ir 61 
pasažierį, jų tarpe keturis a- 
merikiečius.

LONDONAS, bal. 5. — 
žinios iš Londono sako, kad 
atsitikime, jei Vokietijos 
•laikraščiams nebūtų leista 
išspausdinti prez. Wilsono 
kalbos, pasakytos nepapras
toje kongreso sesijoje, tai 
tą misiją atliksią talkini'fi- 
kai. Jie išspausdinsią šim
tus tūkstančių prez. Wilsono 
kalbos kopijų ir inteiksią jas 
Vokietijos žmonėms — iš 
orlaivių. Tegul, girdi, pasi
skaito. Ir įsitikina, kokie 
niekingi tie Prūsijos auto
kratai.

: Vienas Washingtono po
nas, išgirdęs tą talkininkų 

^sumanymą, sušuko: “That’s 
fine! That’s great!” (—Tai 
puiku, tai pakilu).

Ar kartais džingoistai ne
išras, kad musų prezidentas 
nori sukelt Vokietijoj revo
liuciją ir, nuvertęs kaizerio 
valdžią, įsteigt ten socialisti
nę tvarką. Tai ištiesų butų 
“something great.”

Reikalauja algų padidinimo.
COPENHAGEN, bal. 5— 

Iš Berlino gauta žinių, kad 
Hamburge kilęs, didelis Vul
can laivų statymo kompani
jos darbininkų streikas. Da
rbininkai reikalauja padidi
nti algas vienu trečdaliu da
ugiau nei iki šiol kad gauda
vo.

Vulcan laivų statymo fir
ma yra viena djdžiausiųjų 
firmų Vokietijos laivų išdir- 
bystėje.

STUMIA ATGAL RUSUS.
PETROGRADAS, bal. 5. 

—Oficialis .Petrogrado pra
nešimas pripažįsta, kad vo
kiečių pulkai stumia atgal 
rusus Volynijoj. Taip, į šia
urę nuo Heleni miestelio, es
ančio 35 mylių atstume nuo 
Kovelio, po smarkios kovos 
vokiečiai privertė rusus pa
sitraukti ir persikėlė per 
Stokhod upę.

\

STOCKHOLM, balandžio 5.— 
Korespondencija iš Stockholmo 
sako, kaip Maskvos revoliucio
nieriai apreiškė miesto gyvento
jams apie savo pergalę ant ca
rizmo palaikytojų. Kuomet 
svarbiausias mušis buvo laimė
tas, revoliucionierių komitetas 
atvyko prie Kremliaus vartų ir 
užreiškė stovinčiai prie jų ka
reivių sargybai, kad jie norį 
pranešti apie savo pergalę Mas
kvos gyventojams didžiuoju.
Ivan Vcliki’jo bokšto varpu, ku- giau nebegaunama. 
ris tėra vartojamas tik Velykų 
šventėmis. Už kelių minutų

Norite atlankyti Franciją, 
gaukite Francijos konsulo 
paliudijimą.
WASHINGTONAS, bal. 5 

— Valstijos departamentas 
praneša, būtent, kad tie Suv. 
Valstijų piliečiai, kurie no
rėtų vykti Francijon per Is
paniją, pirma turi gauti tam 
tikrą paliudijimą-pasportą 
iš artymiausiojo Francijos 
konsulato Suvienytose Vals
tijose. Kitaip negalima.

Vat, jau nebe dėdė Samas, 
bet Francijos konsulatas 
duoda įsakymų jo vaikams- 
piliečiams.

Bet to juk nieks neskaito 
įžeidimu.

LONDONAS, bal. 5..
Nors ir labai palengva, bet 
vis į priekį eina talkininkų 
armijos vakariniame fronte. 
Vakar anglų-francuzų ar
mijos išvarė vokiečius iš ke
lių tvirtai apginkluotų pozi
cijų Šalia St. Quentino. Iš 
visko aišku, kad jie stengia
si apsupti tą miestą. Tiesiog- 
ant jo užpulti jie, matoma* 
vengia, nes tatai brangiai 
jiems kainuotų. Tą perma
to ir vokiečiai. Užtai juoat- 
kakliausia jie gina kiekvienų 
pėdą žemės iš abiejų pusių 
St. Quentin’o.

Karės kritikai tečiaus sa
ko, kad neužilgo miestas tu
rės patekti talkininkų ran* 
kosna.

Draugai, bučernių ir gro- 
sernių darbininkai Ghicdgo- 
je ir apielinkėse. Savinin
kai atsisako pripažinti mu
sų organizaciją, jie nenori 
pasirašyti po musų išdirbta 
sutarčia-agreementu. Bu
černių ir Gr. Darb. Susivie
nijimas nutarė priversti 
juos išpildyti darbininkų re
ikalavimus. Vakar vakare 
įvyko to susivienijimo susi
rinkimas (3301 So. Morgan 
st.). Ten nutarta:

Jeigu savininkai neišpil- 
dys darbininkų reikalavimų, 
t.y. nepasirašys po agree* 
mentu — paskelbti streikąu 
Savininkams duota laiko iki 
12 vai. šiandie. Vadinasi* 
jeigu iki to laiko jie nepasi
rašys po sutarčia — darbi
ninkai apleis darbą.

Tegul tatai įsidėmeja kie- 
kvienas Lietuvių Bučernių 
ir Grosernių, Darbininkų Su 
sivienijimo narys.

Taipjau norėtume atkrei
pti visų tų domą, kurie butų: 
kviečiami eiti dirbti vietoje 
streikuojančių: nepastokite 
mums kelio! Mes kovojame 
už geresnes darbo sąlygas. 
Musų laimėjimas bus sykiu 
ir jūsų laimėjimas. x

Darbininkaj, 12 valanda 
yra paskutinis laikas, kur 
savininkai turės išpildyt 
musų reikalavimus, Jeigu 
iki to laiko jie neišpildys re
ikalavimų — mes busime 
priversti streiko keliu iško
voti jų.

Fr. Gedrimas, pirm.
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ESKULAPAI
3442-44 SO. HALSTED ST

Velykinis
pardavimas

Mes turime didžiausią pasirinkimą Velykinių Pi
kių šiame Distrikte ir mes visuomet parduodame
taip pigiai kaip prekyvietės leidžia

Gleb Chicago, 111

Stern's 3442 Halsted
Didelė Sankrova

(iarsinkis Naujienose’

Į)ĄRBĄg

Chicago, Ill

Vertė

Moterims baltos arba 
juodos šilko pirštinės

klausia
kuris

Vaikams
Kimonas

Vaikams kepurės 
ir skribėles dide= 
liame pasirinkime.

iki 8 -vak.
iki 1 po piet

Vaikams Baltos Vei 
stes visų miet ų ....

nuo
Basui

Kampas 18-too gatvė* 
Valandos: nuo

kite tik širdį 
nesirūpinkite 
bos gydą...

r 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio

Mes užlaikome puikią eilę mo 
terims puikių Drapanų ir sėjo 
nu. Ateikite ir pamatykite.

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elcktro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

šaukia
Trink pilvą su 

vakare!

Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto
jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina ,75c.

Jeigu jus buvote kur nors kitur gy 
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi 

matyki t su juo tuo jaus.

savo sveikatos stovį globoti atse- 
l'okumi, kurs g;di sutrikti jums 

Jeigu po at- 
iŠ neguliu jus iš 
jeigu aš atrasiu.

Vaikams mėlynos serges siutai 
micros (i iki 18. Gerai pasiūti 

$5 ik»$6.50

Musų čevery kų Depar t amen te 
yra pilna įvairių stailių čeve- 
i ykų, merginoms ,šliurių, pa
tentuotos ir paprastos skaros. 
Merginoms ir vyrams geri če- 
verykai. Vaikams į mokyklą 
vaikščioti čeverykai nuo

Didelis Perkėlimo 
Išpardavimas

Visokių auksinių daiktų
Laikrodėlių, žiedų ir vi 
šokių naminių daiktų. 

UŽ MAŽIAUSIĄ 
KAINĄ.

-Ką nors.
Duoti ką nors” eskulapų Ict- 
i.-ilotiiioi reikšdavo: “duoti

Jei ir nepirktumet, bet atei
kite pažiūrėti, nes jus niekuo
met nematėt tokio pigaus iš
pardavimo auksinių daiktų, 
kaip dabar.

PETER MILLER
2256 W, 22iul St., Netoli Oakley
Iš šitos vietos PERSIKELSIM 
į naują vietą niio 15 d. Balan
džio po numeriu:

2128 W. 22nd St.
Tarp Leavitt ir lloync Avė. 

(Prie Didž. Teatro “Illington”)

sveikatą.
Specialė

Gleb Glebič painia bonką ir iš
krato pusę metinių pastelių į 
Palagejos skarų.

-Pasakykite jai, — tęsia jis: 
kad Gleb Glebič šypsojosi nuo 

jausmų sukilimo duodamas pa
steles. Ar mano laiškų gavo?

■—Gavo ir sudrasl

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidešimts Metų.

ris stovi ant lango, o tų, kuris 
ant lentynos padėtas Ivan Jakov- 
lič uždraudė imli po dešimtį lašų 
tris kartus dienoj Marijai Zap-

Vaikų Balti Plaunami siu! 
šiai Velykinei Iškilmei

kurie pato

su Dr. Whitney 
Ir Laimę. Paai-

4a i z m r i | ligo
nius to, traukia 

išeina iš

čių negydome! Sekantis!...
Gleb Glebič užbaigia užrašine 

įima. Kuzma Egorov ir-gi bai 
gia kavų. Prasideda priimine 
j imas pacientų. Pirmasai pasi 
ima ant savęs pildymų aptieko 

pareigų, antrasai - - dak

Kas skauda?
širdis, Kuzma Egorič 
Kokioj vietoj?

Stukolei parodo ranka

PRIĖMIMO VALANDOS 
KASDIE, 9 ryto 
NEDELIOM.. 9:30

Vaikų baltos suknelės del Ve
lykų Iškilmių

$1 iki $5-95

Prieš pačio ofisą.

Chicago, Illinois

neini ir 
ammami caustisi! — šaukia 
Kuzma Egorov. — Trinti pilvą 
ryte ir vakare! Sekantis!

Ligonis eina
Glebič įpila kastorkos į stiklinę 
ir paduoda Stukotojui. Tasai 
tuoj išmaukia ir laižosi.

—O čia spiritas
Gkd) Glebič
vilnoniu skurliu ryte
Neužsigulk! Eik sau 

Prie
damos Pelageja, Grigorijo virė

tik puse?
i yra visa...

Nuimk 
privalo būti 

šaltame, kojos šiltame, o likusis 
kūnas vidutiniškame klimate... 
Pilvas kankina?

Kankina, teveli...

ko paeina liga, bet galiu išsirei
kšti, su tamstos pavelijimu, kad 
gėrimas blogai atsiliepia į te
nori us, o basoms nekenkia.
Priešingai, Kuzma Egorič, 
gėrimo basas gerinąs! 
kenkia daugiausia šaltis

Iš langiuko pasirodo Glebo 
Glebičo galva.

—Ką duoti senei? 
Gleb Glebič. i— Gel 
stovėjo ant lango, išsibaigė. Aš 
atplėšia naują dėžutę.

—Ne, ne! Ivan Jakovlič ne
pavelijo tai daryti! Rūstaus.

—Ką jai duoti, tokiame a t ve-

3.50 iki 6.98
Geriausios stailės.

Art šilkines pančia
kos .......................... *<

Mano pirmyste pasekmingo gydymo visų chroniškų ligą vyrų ir moterų 
yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano speciali 
Studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. .Teigi 
išgydė ir nustojote vilties, tuo kart ateikite į mano raštinę 
rodyti jums, kaip lengvai

neteko, 
kasi ink 

gerkles, tai galiu pasakyti, kad 
ji labai išgverusi. Tarytum, ten 
katinas sėdi ir savo nhgais... 
Kgm... kgm...

Merginoms Veislės visų naujų 
stailių, Voilė arba Batteste, 
šilkinės, Georgette, Crepes,

1.25 iki 6.50

■sja u I
—Ivan
— Ivan 

klausiu! 
vardas?

Michailu šypsosi.
—Ar-gi nežinai

Marija Zaplaksiva!
to iš knygos Kuzma Egorov 

čia, tėveli!
Puikus vaikams kašmieriniai 
siutai, miera 6 — 17

Parodyk liežuvį! — kreipia 
Gleb Glebič į ligonį.
Ligonis plačiai atidaro burn; 
išverčia savo liežuvį.

- Iškišk daugiau!
Daugiau negali, Gleb Glebič
šiame pasaulyj viskas gali

Kuzma Egorič! At
ėjau pas jus, tiesiai sakant, su 
jūsų pavelijimu, kaslink mano 
sveikatos... Ne sopuliai, bet 
nuostoliai... Del ligos giedoti 
negaliu, o regentas už kiekvie
nų neatsilankymų 40 kapeikų at- 
rokuoja. Vakar buvo 
ves, giesmininkams 
rublius, o man nieko 
Ir, su jūsų pavelijimu

sų, Kuzma Egorič, bet užtai ji 
paverčia basų į oktavų kaip jus 
žinote... Be degtines negalima 
apsieiti musų broliui.. Kas tai 
per dainininkas, jeigu jis nege
ria? Ne dainininkas, o tik, su 
jūsų pavelijimu, ironija!...’ Jei
gu ne tok is užsiėmimas — aš 
neimčiau jų ir į burnų. Degtinė 
—■ tai šėtono kraujas...

Štai ką... Aš duosiu lams
tai miltelių.. Išmaišyk juos van
denyj ir plauk sau burnų kas ry
tų ir vakarų.

—O nuryti galima?
— Galima. į
—Labai gerai... Nesmagu, 

jeigu negalima nuryti. Pagar
galiuosi, pagargaliuosi, ir spjauk 
lauk — gaila. Ir štai dar ką 
aš norėjau paklausti... Mano 
pilvas susilpnėjo. Tos priežas
ties delei sau kraują leidžiu kas 
mėnesį ir žolių arbatą geriu...

man ženyties? Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje 

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

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

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne- 
dėliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.
»41 11 Į <1 Į 1 į Oi Ui d *141 i d I « H
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tiniųjų blakstieną kairiosios a- 
kies! Gerai, pakanka. Mažai 
kraujo... A,š tau duosiu lašų... 
Dešimts lašų prieš kiekviena val-

Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių.

Lizaveta 
Grigorievna neužsiima meile.

—Koki ji grizelė ! Pasakykite 
jai,, kad ji grize te!

—Michailą Izmučenkov! 
šaukia Kuzma egorov.

Kambarin įeina “basas” 
cliaila'.

-Michailai Fcdotičui! 1 
sų žemiausis uklonas 
skauda?

—Gerkle

dėlę ir sako :
--Ne, nepatariu!
— Labai tamstai dėkingas... 

šaunus tamsta gydytojas, Kuz
ma Egorič! Geriau gydai už 
daktarus! Kaip Dievą myliu! 
Kiek žmonių meldžiasi už tam
stos sveikatą!

Kuzma Egorov nekaltai nu
leidžia akis ir drąsiai rašo Nat
ri bicarbonici, t. y... soda.

Senukė klausia kaip vartoti 
įsus. Paskui, pasiklonija ir iš- 
ina. Kuzma Egorov įmeta rc- 
epta i antieka per tam tikra

ma.
Gleb Glebič i 

nį, apie ką tai 
pečius ir, tylėdamas, 
kambario.

— Turbūt, kataras! 
jis iš aptiekos.

—Duokite jam olei 
caustisi! —

Nuo pat šventosios... Pės 
čias ėjau, apie desetka kartų pri 
sėjo ilsėties... šiurpuliai ima 
Kuzma Egorič... Prakaitas iš 
pila, Kuzma Egorič.

-Hm... Dar kas skauda?
Prisipažinti, viskas skauda 

Kuzma Egorič, ate tamsta gydy

Į kambarį ineina susisukusi ii 
susiraukusi, kai devynios pėtny- 
čios, senukė. Jinai žegnojasi ir 
klonijasi eskulapu

Hm 
skauda?

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju.

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas į rankas narnų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Cbicagoje.

Jis negydo ligonių per krasą. Jokis daktaras negali pada
ryti gero diagnoze ir užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neis- 
egzaminuos ir pamatys ligonius savo akimis.

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

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

kyk eta!
Aš nerūkau, Gleb Glebič!

- O ką turi rankoj ?
-Tai mano pirštas taip aj: 

rištas, Gleb Glebič!
Ar ne cigaras? Chaplovic

Ko tamstai reikia? — klau
sia Gleb Glebič.

---Labų dienų tamstai, Glėį 
Glebič, nuo Lizavctos (irigoriev- 
uos. Ji praišė metinių pastelių.

- Su mielu noru... Del gra
žiųjų ypatų moteriškosios lyties

jusi; mylisi 
niškai

-Kokiems 
ksiu, jeigu tu ir pat 
Jau penki metai, k; 
mane... Ar šeštiems užst 
užmiršai ?

—Neužmiršau, bet 
Supranti? Ar tu nesupranti ru 
sukalbus? Forma!

—Na, jeigu forma, lai velnią: 
su tavim ! Rašyk! Michailą Fe 
<lotič Izmučenko...

—Ne Izmučenkt 
Venkov...

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvoji skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,

mano 
žmonių;

savo ofise stebėtiną 
jus gydė kiti ir ne

leiskite man pa-
aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka! 
Kodėl nepavedi

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali 
pastovias pasekmes į trumpiausią laiką 
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad 
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
į sveikatą.

Jus nesuagišite nuo darbo arba nuo savo paprastų pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit, 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir lengvai priimami. Del 
savo 1 abandon ją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus 
pimą. Aš ne -spėlioji!, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteik 
sekines į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus. Pasikalbėjimas ir patarimai dykai

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET

. - - .reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi II ml 
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų i 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
Aldus
TSMYKIT MANO UžRASA- 

1SO1 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ant Platt’s Aptiekos 2-raa a 

ryto iki 9 va. Nedėliojus nuo 9 rato iki 11 
Tel. Canal 6335.

o apie kitką —• 
'.. kitką tegul bo
jus duokite kokio 

nors spirito, kad prie širdies so
puliai neitų. Prie širdies tie so
puliai taip ritasi, ritasi, na, o 
kada prieina, tai ir sugriebia lyg 
su rėpleniis už šito daikto... 
Nugara drasko... Galvoj lyg ak
muo... Ir kosulys kankina.

Turi apetitą?
Ne, Dieve mano...

Kuzmo Egorov prieina prie 
Stukotėjo ir bakštclejęs į pašonį 
klausia:

ši tai j) skauda?
Oi... oi... uuu...'Skaudu !
Ir šitaip skauda?

- U u u u... Baisiai!
Kuzma Egorov užd/uoda dar 

kelis klausimus ir šaukiasi Glebo 
Glebič pagelbos. Prasideda 
konsiliumas.

—Nejaugi nežinai? Pasiu
tai?

—Žinau, bet turiu paklausti, 
forma toki... O pasiųsti nėra 

‘irtuoklis, kaip 
egcTiame ehro- 

Vardas n* payardė?
iš tau sa-

—Velnias žino, kas per plunk
snos! — pyksta Gleb Glebič.
Kas per rašalas? Degutas, o ne 
rašalas! Stebiuosi aš Žemieti
jos tvarkai! Reikalauja, kdd li
goniai butų užrašinėjami, o pi
nigų nusipirkimui rašalo skiria 
kokias dvi kapeikas metams!... 
Prieik! — šaukia jis.

Prisiartina mužikas su apvy
niotu veidu ir “basas” Michai-

Žemiečių ligoninė. Rytas.
Daktaras išvažiavo su antsto

liu medžioti, o todėl ligonius 
priima feldšeriai. Kuzma Ego
rov ir (rleb Glebič. Ligonių apie 
trįs dešimtis. Kuzma Egorov, 
laukdamas, kol užsirašys paci
entai, sėdi ir geria kavą. Gleb 
Glebič, kuris, turbūt, nesiprau
sė ir nesišukavo nuo pat savo 
gimimo dienos, užsigulęs ant 
stalo pyksta ir rašo. I žrašinė- 
jama tik del statistikos. Užra
šoma vardas, tėvo vardas, pa
varde, metai, gyvenimo vieta, ar 
gramatnas, o po apžiūrėjimui li
gos ir vaistų vardas.

pnrankumo mano ligonių 
,am iriuoju k ra u, 
jums pageidauj 
s užkviečiu atsilankyti j

R . Jis v.vjus ir Jo SPECIALIAI NAUJOS
1Ž METODUS išgjdč kuomet kito* negelbėjo. rydo P*‘K sėkmingi kuip palimu trumpiausiu laiku, vAas privatli-
1 1<us haip tai Uznuudijimą Kraujo, 31riclur«, Fulia-^EEkSE^E^^EFj^ vimą, Žudyme, Švaros, Notektjijną, tfuBtojtahia ąpokoo, He- 

morrhoidus. Silpną Pusi?, Inkstų L Dr as ir U. Mes vartojam

Tikra Importuota O £> Q14 
ProLEhrlich’o '

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylaroge?, Serums, Baeterins ir tt 
do pozityviakas paarkmeo be atitraukimo nuo jųsų uistemimo.
•Jei jųa esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio į Sveikatų, Stiprumų 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatvė, Kamp. Congress, 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki 8,NEDfiUOMlS nuo 10 iki 2

—Ko juokiesi? Ve 
žino! Čia laiko nėra

Kaip nori, bite tik išgydytom... 
Nor But Ivanil... Visvicn...

— Kokio kilimo?,
—Basas.
—Kiek metų?
—Kas jį žino! Krikštynose 

nebuvau nežinau.
—Apie keturis desėtkus turi?
—Gal turįu ,o gat ir

Rašyk, kaip patinka...
Gleb (ilebič atidžiai 

Michailą, mąsto ir rašo 
□skili, pagalvojęs, išbrau 
užrašo 41.

—Gramatnas?
—A-gi (Ja in įninkąs j 

nemokša? Tai ifalva!
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Suv. Valstijų oriaivininkas

1968-70 MILWAUKEE AVEM26-28 SO. WABASH AVENUE 
3948-50 WEST 12th STREET.6137 SO. HALSTED STREET.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

su centais ir V. Petraitis pasko
lino $200.00 ant dviejų meti] be 
nuošimčiu.

centų auk
Tanauskis
zauskis. Viso

la. Kimi
liavą iš savo rankų 

u I d v I i

jis viešai nei 
Man rodos 

į u pritarė jai. 
roc’vl snnpat

RAYMOND, WASH 
Auka L. š. F.

nas
das $1, J. Dalinkevičius 50c., M. 
Malakas $1, A. Riiška $1, A. Dai- 
lidenas 50c., M. Lu peik i s 50c., 
A. Andrejauskas $1, A. Gritenas 
$1, A. Pieta 50c., K. Paviliunas 
$1, A. Riaubiškis $2, A. Skrebu
nas $1, P. Valis $1
$1, B. Valkcvičius $2, K. Bara 
nauskas $2, G. Ryžius 50c., A 
Kerą i t is 50c., J. Kaziukas $1, J 
Alėj imas $1, L. 'Tvaska $1, A

Naujienų 77 n r. tūlas Racinie- 
lis man duoda vėjo, buk aš pada
ręs daug* klaidų aprašydamas T. 
M. 1). 121 kp. prakalbas. Klai
da tame, kad aš neįsitėmijau pa
vardes pirmo kalbėtojaus. Bet 
aš tą pažymėjau savo korespon
dencijoj, kad tikrai nepamenu

(ii'ib. Naujienų Redakcija 
Čia pridedu money orderį 
$03.00, tai v ra auka imkenl

Aukos 
duota L. 
(Juliui.

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

mėlis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 pu^apių, su gražiais popieri 

niais viršeliais. Kaina 50c.

\idurmiestyje atdara sankrova 
Subatos vakarais, kitos ataaro^ 
Utarninkais, Ketvcrgais ir Su
katomis vakarais.

mų prie kuopos prisirase du 
nauju nariu ir pora žadėjo vė
liaus prisirašyti. Nežiūrint to, 
kad kuopos nariai pirmiau auka
vo iš savo kišeniaus po dešimti-.

$30.00, $35.00 n; tl 
proga pasirinkt 
cių

prakalbos. Kalbėjo garsus ka 
belojus, Sąjungos sekretorius, . 
Stilsonas. Prakalbos lei/ir 
‘’Kapitalistų intaku žmonijoj. 
Nebandysiu atkartoti kalbele

Pirmi gyventojai amerikie
čiai Minnesotos valstijoje apsi
gyveno 1812 m. apie upę Red Ri
ver. Prie Suvienytų - valstijų 
Minnesotos valstija priimta 1858 
metais.

Balandžio 31 eL LSS. 31 kp. 
Dramatiškas ratelis sulošė dra
ma “Du Broliu” lenku tautiško c *-
namo svetainėj.

Nors veikalas buvo g; 
išgarsintas, bet žmonių 
gavėne

Mes padarom Pavasarinius Siutus arba Ovcrkotus nuo $18.50 
ščiaus. Tik apgalvok: Siūlai padaryti per expertus kiiaučius 

diską mierą, nuo $18.50, $20.00, $22.50, $25.00, 
Musu naujai suorganizuotas biznis duoda jums 

sau siutą arba overkolą iš suvirs dviejų tukstan- 
vėliausios mados ~ir spalvos audimą. *

P. S. Faktišl 
vusio ir Raciniei 
prakalbų beveik nesiskirt

dangų beturčiams. Kunigas da 
lyvauja agitacijoje už karę. 
Stilsono prakalbos ir vietos 

chronika.

meldėsi už caro sveikata ir ilga 
vieš|)atavimą, taij) lygai, kaip 
ir už popiežiaus viešpatavimo 
dienelių pailginimą. Gal Die
vas susimylės, ir antrą lupiką 
nuvarys sumins šėko jjjauli, ar 
ir tada kunigai savinsis sau gar
be buk jie (kunigai) išprašo, nuo 
Dievo prasmegimo ir kitam 
siurbikui.

Phone Yards 6780
ŽUKAUSKAS ir AVM. VALENTINE, 

Savininkai.

žvimbi- 
sunkių 

žarnose, pjovi- 
rųs skausmai 

ban-

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrą ir mo
terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Delio, kad tuksiančiai 
kenčia nuo stučkines kirmi*' 
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru žcnl' 
parazitų yra 
šmotų 
kirmėles. ,

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

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, laidoji
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies 
skausmai viduriuose 
m as ausyse, 
vaikščiojimų 
mas arba i 
žarnose, murmlcnimo 
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimus, nuovargiinas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkines kirmėlės, no gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaisių del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir
mėlės j keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted Str., 2-ras augsi as 

Chicago, Ill.

sicms nuo karės lietuviams 
riuos, meldžiu pasiųsti į y 
Lietuvos šelpimo Fone’o.

Nov. 1 d. 1916 m. D. K.

vienoje.
Rinkta aukos Rusijos revoliu

cijai, surinkta $26 su cen-
Motuzas

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

_y.
Veda visokias reikalus, kaip kriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1319

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

laidojamas ant katalikų kapinių 
ir, tokiu būdu busenli Įmiki pa
inoka ir visiems kiliems bedie
viams. Ret išėjo visai atbulai.

puikiausiame* teatre* ilape 
House. Tikielus galima gauti 
l>as LSS. ir LDLD. narius iš kal-

Reporteris.

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

buvo labai gerai prisirengę prie 
savo rolių ir išliesų publikai bu
vo malonu matyti scenoje' to-

tautininkų kal
bėtojams, kada duos nemažiau *
vėjo ir kaip kuriems tautinin
kų šulams, kurie stengiasi prie 
kiek vienos jirogos diskredi tuot 
lietuviu socialinių varda netl. C 4

svetimtaučių akyse. Tai tiek 
kas link tų prakalbų, daugiau 
ih polemizuosiu. Ten Buvęs.

į Velykiniai Specialiai Neturi Sau Lygių
? Mes aukavome šiuos

ceremonijų 
misis t vėrė 

mistrancija ir kad užtraukė jur- 
g\šku balsu - - “Linsksmą die
ną ajdurėjom”... tat davatkos iš 
to nusistebėjimo net rąžančius 
išdrėbė; mat visuomet jos pir- 
miaus girdėdavo giedant “Per 
'Tavo šventa prisikėlimą.”

Taip, ir geri laikai galvų su- 
Amsterdam ietis.

bias jiegas.
Laike* pertraukų buvo dekla

macijos, bet vaidinant didelį ir 
rimta veikalu tas buvo ne* visai

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

mas.
4. Feudališka nuosavybė.
5. Buržuaziška nuosavybė.

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

Gia tapo areštuotas (kada?
R.) lietuvis K. P. Jį kaltina, kad 
jis išžaginęs jauną mergaitę apie 
11 ar 12 melu amžiaus. K. P.

c

yra pasimetęs su savo žmona, o 
ta mei 4.
ve auginti. Kaltinamasis yra a 
pie 10 melų amžiaus, dievobai 
m ngas žmogus, priklausąs prii 
šv. Jurgio jiarapijos ir prie baž 
nvliniu draugijų. Dabar sėd 

laukia teismo.
Lietuvis.

kas |)io|o, Kas nejnojo visuo 
menei nesvarbu. Ginčus skai 
tame užbaigtais. Red.

Kultos savaites atgal čia pasi
mirė J. Ritinąs; kuris ne dvi su
pratimo, but delei neturto arba 
skupumo mažai telankydavo 
bažnyčias ir ne kas metas eida
vo “spaviednės.” Taigi di 
nėlos priežasties, kunigas 
brazaitis atsisakė velionio dūše
lę pasiųsti į dangų; tokiu budu 
prisiėjo kel auti į amžina atsilsį 
be ausinės ir be patejiimo. Visi 
parapijonai, išskiriant kelis li-

Zmones maz au lieja ašarų, 
dello kunigų barabonas jau bai
gia perdžiuti, neužilgo visai pa
irs; jie lai j-aučia ir išsigelbėji
mu: savinasi darbus, nuveiktus 
socialistais.

LIKTU VIJIKAS AKIŲ <1TD 1TT<M 40. 
turi »kaudančlM arba alhina* 

ekaudojiuią, at«dlankykit« pa<

J)r. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ars.

Valandoat Nuo 9 ryto iki ♦ 
Nedeliomia nuo t ryto iki 1 pa plati

ant drabužių, bet vienok pagal musą naują sistemą mes galime 
daryt aprėdalus už tas pačias kainas kaip ir du metai atgal, todėl 
ateik anksti ir naudokis pirmu pasirinkimu. Ajiart to mes per- 
taisom aprėdalus išėjusius iš mados Į vėliausias madas. Taipgi 
jH'osinam, valom ir kvarbuojam visokios rūšies drabužius.

Draugija įgaliojo rinkli aukas 
Julijoną Blaškcvičienę ir K. 
Pa u ražą, per kuriuos aukavo 
šios ypalos po $1.00:* J. Blaške- 
vičienė, E. Blaškc'vičius, K. Pau- 

I. Paurazas, J. Tanaus- 
Masilionis, J. Kačenaus- 

kis ir W. Marcinkevičius. Po. 50 
S. Kvedaris, M. 
Šernas ir (L Gu- 
— $10.00.

Per Joną Skrebuną ir Antaną 
Faraldį aukavo šios ypatos: A. 
Skrebunas $5.00, A. Poviliūnas 
$5, J. Birbilas $1, A. Masionis 
50c., K. Malickas 50., W. Kiela 
$1, A. Povilonis $1, K. Bayšelis 

K. Seredis 50c., J. Daračiu- 
$1, J. Pauplis $1, K. (ivoz-

Kas link to, kad p. Drauge
lis duvė vėjo klerikalams už jų 
kišima nosies i ne savo reikalus L €
ir už lemdima žmonių, tai man 
rodos, už tai neverta duot to
kios garbės tokiems kalbėto
jams, khij) Draugelis.

Mano nuomone nelik klerika
lai yra socialistų priešai, bet ir 
tautininkai. Juk ir p. Draugelis 
vadino “melagiais” tuos žmo
nes ir laikraščius, kurie išdrįso 
kriUkuol tautininkus ir jų spau
da už draudimą žmonių proles- 
luot |)rieš karę. O juk ne kas 
kitas kritikavo tautininkus ir jų 
spauda, kaip tik socialistai ir iu

Artinasi Velykos, dėlto tai 
musų ganytojas gąsdina savo 
parapijoms visokiais ‘baubais, 
mat išanksto gerai sudrumstus 
vandenį bus pasekmingesnis žu- 
vavimas: kabinsis „doleriukai 
kaij) šilta vilna.

Pernai* velykinis žvejojimas 
buvo labai “pasekmingas.” Iš 
džiaugsmo kunigėli 
šposą iškirto: laike 
jirie grabo kunigas

uz ją ga 
airių pa 
kad tokiam kunigui 
liktu stok jarduose s 
liūs, o ne ’’movkli” žmones

pinigus) airių kunigas. Netik, 
kad palaidojo, bet ir per pamok
slą tvirtino, kad velionis per 
amžius linksmįsis “dangaus ka
ralystėje.” O j)araj)ijonus ir 
kunigą išvadino nepagiriamais 
žodžiais ir tvirtino, kad jie tu
rėsią po s m e re i o atsakyti už 
tokius pasielgimus jirieš j)oną 
I )ieva.

D. L. K. Gt'dcmino Draugija 
iš savo iždč) paaukavo $10.00; 
Jonas Skrebunas 51c. Viso — 
$10.15, Pridėjus $10.00 ir 
$12.55, išviso bus $63.01).

E. Blaškevičius.
$63.00 jH’iimta ir per- 
š. F. sekertoriui, Dun- 

Red.

jaus isva< z ojimus, tik liek tu
rai j)asakyti, kad lai vienas iš 
gabesniųjų kalbėtojų ir agilalo- 

drg. .1, Stilsonas, kuris 
mums didelį įsjjudį ant 
<o. Drg. J. Stilsonas nie

kam n(’j)alaikauja visiems Ivgiai 
užvaž’uoja... Ge istina butų, kad 
kiekvienas galėtų išgirsti drg. 
Stilsono prakalbas. Gaila, kad1

ma gerai 
, gal kad 

leatsilankė. 
Uai kiiojia nuslolių neturės, bet 
ir j)('lno nebus.

Kadangi šis svariais veikalas 
buvo lošiamas kaijio mėgėjais 
artistais, tad reikia skaityti gana 
gerai suloštu. Visi lošė gerai.

Negalima nepaminėti J. Grab- 
liko Rapolo rolėje, J. Niau- 
ra Zenono rolėje*, B. Audickas 

Jakio rok, O. Varnienė - A- 
gės rok, P. Povilaitis —- polleis
to rot. ir J. Butautis -- Žilvio

už ‘militarizma. k
Tarj) į\a:rių kapitalistų burnų 

agitatorių, raginančių jirie* žudy
nių; tarp tų visų dalyvavo ir ai
rių kunigas, kuris save* vadina 
Kristaus įpėdiniu ir mokina Die
vo prisukimus neužmušk. 
Bet pasirodė, kad jis (kunigas) 
visai nėra Kristaus įj)ėdinis, be*t 
kapitalistų beinąs. S 
ragina rašytis į armiją

kurią niekas neužpuo 
gas indavė milicijai vė 

inadma:

is parajnjo- 
kapinių, su

* (žinoma už

darbo dienoj atsibuvo jirakl 
bos, mat tuomet žmonės mivar 
gę nenori re*ngli(*s i jirakalbas 
o kiti lai nesilanko vien lik del 
to kad žinojo, jogui bus renka 
mos aukos LSS. namo fondui

Bet, nežiūrint tu visu keblu

Bankinis Paprotys @ 
YliA GEBĄS PAPROTYS IR, j Ž 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi- pv 
nigų j hanka, jus prarandate bra- ĮrX 
ngią pagelbą ir laiką. DARYKIT i® 
TAI DABAR! r 
NORTH WESTERN NATIONAL BANK ; f 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. į įj 

SIOUX CITY, IA.
Po valdžios priežura.

General is Bankininką vimas.
Pelnas mokama ant laiko ir 

laupomųjų sanskailų.
Taupomasai skyrius atdaras 

Subatos vakarais.
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Socialistų 
laimėjimai 
Chicagoje.

Reikia daugiau 
veikti.

viršininkų rinkimais Chica
goje socialistai gali pasidžia
ugti. Balsų skaičius, paduo
tas už jų kandidatus, apskri
tai imant padidėjo kokiais 
20 nuošimčių. Miesto tary
boje socialistai ne tiktai at
laikė savo vietas, bet da įgi-

Miesto viršininkų rinki
mai, įvykusieji šį utarninką 
Chicagoje, parodė tris svar
bius dalykus.

Viena, kad kapitalistinės 
partijos tarnauja ne žmonių, 
o tik saujalės lobininkų rei
kalams. Kas mato ir pro
tauja, tam šitas dalykas jau 
senai buvo aiškus, 
bartiniai 
vert akis

Bet da- 
rinkimai turi at- 
kekvienam darbi-

c i a 1 i s t a i a 1 d e r m a n a i.

Labai smagu yra, Kad 
naujuoju socialistų alderma- 
nu tapo išrinktas drg. Char-

Mieste
kratų partija, kurLjau se-

demo

bus, teisingas ir užsitarna
vęs darbininkų judėjime 
žmogus. Jisai bus geras pa- 
gelbininkas draugams Ken
nedy ir Rodriguez miesto ta 
ryboje. Svarbu yra, kad ši
ta socialistų pergalė tapo 
laimėta dideliam darbininku 
apgyventam distrikte, ku
riame randasi garsiosios 
Pullman’o dirbtuvės.

Bet nemažesnę reikšmę 
turi ir drg. John C. Kenne
dy išrinkimas. Jisai jau bu
vo atitarnavęs vieną termi
ną miesto taryboje ir pilie
čiams teko pažinti jį iš ge
riausios pusės. Bet kapita
listų politikieriai buvo labai 
'-užsispyrę sumušti jį už jo 
drąsų veikimą darbininkų 
labui, o ypatingai už jo pa
sipriešinimą karės siundyto- 
jams. Kaip “Naujienų” 
skaitytojai žino, Chieagos 
džingoistai buvo net apskun- 
dę drg. Kennedy miesto ta
rybai, kad jisai buk laikęs 
“i šd a v i k i š k ą ” kalbą karės 
protesto mitinge. Nežiūrint 
tečiaus visų kapitalizmo a- 
gentų pastangų, drg. Kenne
dy tapo vėl išrinktas į alder- 
manus, ir tai tokia didžiu
ma balsų ,kokios negavo nė 
vienas kandidatas šiuose rin 
kiniuose. Už socialistą 27 
ward’oje balsavo 10,958 pi
liečiai, kuomet kiti trįs bur
žuaziniai kandidatai gavo 
visi kartu tik 10,891 balsą. 
Drg. Kennedy tuo budu turi 
absoliučią balsų didžiumą.

Drg. Kennedy išrinkimas 
yra smūgis į antausį tiems 
begėdiškiems “patriotams”, 
kurie drįsta karės priešus ly
ginti prie šalies išdavikų.

po žmonių išnaudotojų, su
kčių ir atžagareivių įrankis. 
Piliečiai jau buvo įsitikinę, 
kad ta partija yra niekam 
netikus, ir jie pavedė miesto 
■kontrolę j kitos kapitalistų 
partijos rankas. Bet nege- 
resniais paukščiais pasirodė 
ir republikonai. Užvaldę 
miestą, jie ėmė taip jį engti, 
kad balsuotojai pasipiktino 
ir jiems “davė saktį”. Ir 

demokratai, kurių darbeliai 
buvo jau šiek-tiek užmiršti, 
vėl įgijo galią. ,

Kaip bloga yra ta partija, 
kuri pralaimėjo utarninko 
rinkimus, matyt iš to fakto, 
kad visi padoresnieji josios 
aldermanai tapo išmesti iš 
ofisų. Jau pirmuose rinki
muose republikonų “mašina” 
sumušė aldermanus Werne- 
r’į, Merriam’ą, Kerns’ą ir 
Buck’ą, kurie miesto tary
boje kovojo prieš gatvekarių 
kompaniją ir kitas išnaudo
jančias miestą korporacijas. 
Prof. Merriam utarninke 
dar mėgino atsigriebti, “ru- 
nydamas”, kaipo “indepen
dent”. Bet “reguliaris” re
publikonų kandidatas Fet
zer, nuolankus korporacijų 
tarnas, paėmė ant jo viršų.

Republikonai nusivarė 
nuo koto, o demokratai, ku
riems užvakarykščiuose rin
kimuose pavyko geriau, jau 
senai yra nusmukę ir nete
kę užsitikėjimo žmonyse.

Tuo išsiaiškina antras 
svarbus dalykas, kurį paro
dė šie rinkimai: balsuotojų 
atšalimas. Užsiregistravu
sių balsuotojų Chicagoje šį
met buvo išviso 788,535, o bal 
savo tik 351,392 žmonės, t. y. 
mažiau, kaip pusė.

Bet tas apsireiškimas tik
tai šįmet taip aiškiai meta
si į akis; jo pradžia siekia 
toli į praeitus metus. Jau 
1914 m. buvo balsuotojų tik 
392,681, nežiūrint to, kad už

žmonės. Gana skaitlingas 
dalyvavimas rinkimuose bu
vo 1915 m., bet sekamais me
tais jisai ir vėl smarkiai nu- 

Ipuolė: iš 731,201 užsiregist
ravusių balsuotojų padavė 
savo balsus rinkimų dienoje 
tiktai 466,394. O šįmet, kaip 
matome, balsavo dar mažes
nis skaičius.

Skaičius piliečių, turinčių 
balsą, auga, kasmet, bet bal
suoja vis mažesnis jų nuo
šimtis. Kodėl? Todėl, kad 
piliečiai nemato tame nau
dos. Išrenka jie demokra
tus — pasirodo, kad šita pa-

I rtija moka tik plėšti žmones 
ir miestą. Išrenka jie re- 
publikonus — pasirodo ta 
pati istorija. Padoresnius 
savo veikėjus tos partijos iš
meta lauk, ir užviešpatauja 
jose “grafteriai”, kurie tik 
žiuri, kad pasipelnius prie 
miesto ėdžių.

Piliečiams nusibodo keisti 
republikonus demokratais ir 
demokratus republikonais, 
todėl jie ir paliovė interesa- 
vęsi rinkimais. Prie šito
kių aplinkybių butų gera 
proga pasidarbuot miesto 
politikoje socialistams.

Iš utarninko rinkimų pa
sekmių matyt, kad socialis
tų intekmė Chicagoje auga. 
Prie žymaus dalyvavusių 
balsuotojų skaičiaus suma
žėjimo, socialistų balsų pri-| 
augimas utarninke reiškia 
stambų laimėjimą. Bet bal- 
fsavimo pasekmės visgi nėra 
tokios, kad socialistai galėtų 

| būti pilnai patenkinti jomis.
Socialistai Chicagoje dar te
beturi tik silpną piliečių ma
žumą savo pusėje. Jie nėra 
spėka.' Ir dėlto, kad jie nė
ra spėka, tai jie nepritraukia 
prie savęs tų šimtų tūkstan
čių balsuotojų, kurie jau ne
teko užsitikėjimo prie repu
blikonų ir demokratų.

, Balsuotojų minia nelaukia 
nieko gera iš kapitalistinių 
partijų, bet ji dar netiki, kad 
socialistai pajiegtų užimti tų 
partijų vietą.

Tame yra kaltas ne vien 
piliečių nesusipratimas, o ir 
patįs socialistai. Jie taip- 
pat neturi pakankamo pasi- 
itikėjimo savim. Todėl jie 
nededa kiek reikia pastangų, 
kad įgijus daugiaus galios 
mieste. “Kas iš to?” — sa
ko jie. “Visviena nelaimė
sime.”

Utarninko balsavimai ro
do, kad tokios kalbos yra ne
tiesa. Smarkiaus pasidar- j 
bavus, laimėti galima! Tik
tai dirbt reikia ne vien pas
kutinėje valandoje, o nuola- toks žinomas visiems daly
tos ir sistemačiaį. Pažvelg- įkas, kad reikią stebėties, 
kite į 27 ward’ą, kur išrinkta kaip šiandie socialistų laik- 
drg. Kennedy. Kaip čia se- raščių redaktoriai sugeba 
nai jisai praėjo į alderma* atrasti jame ir “fatalizmo” 
nūs vos maža balsų didžiu- ir “tragedijų”.
mo, o šiandie kapitalistų < Augščiaus išdėstytoje so- 
partijos neįveiktų jo, net ir cialistų taktikoje apsireiškia 
susidėjusios į daiktą. Pa-Į ne “tragedija” irj ne “fata- 
žvelgkite į 9 ward’ą: jau 13 lizmas,” o tik dabartinės yi- 
metų atgal drg. Johnson pa- Luomenės prieštaravimai, 
statė tenai savo kandidatu- Jie apsireiškia tečiaus ne tik 
ra, bet laimėjo tik dabar, [šitame dalyke, o ir tukstan- 
Laimėjo todėl, kąd tenai ne- 
atlaidžiai buvo varoma agi
tacijos ir organizacijos dar
bas su viltim atimt tą ap
skritį iš kapitalistų nagų.

Tokiu-pat budu galima už
kariaut kiekvieną ward-ą 
’Chicagoje. Reikia daugiaus 
darbo ir daugiaus noro lai
mėt, tuomet anksčiaus ar 
'vėliaus ateis galas kapitali
stinių politikierių šeimyni- 
ninkavimui Chicagoje.

Kalbėdamos apie Rusijos 
darbininkų taktiką dabarti
nėje valandoje,’ “Naujienos” 
tarp ko kita pasakė, kad tie 
darbininkai negali atsisakyt 

i“ginties nuo Hohenzoller- 
no, kuomet revoliucija pra
šalino senąją valdžią ir kuo
met kaizerio pergalė galėtų 
atgaivinti carizmo jiegas ir 
sustiprint virstantį kaizerio 
sostą. Bet negalėdami atsi
sakyt nuo šalies gynimo, Ru
sijos darbininkai negali imti 
ir atsakomybę ant savęs už 
karės vedimą, koliai jisai 
bus jų klesos priešų rankose.

Vienas laikraštis atrado, 
kad šitokioje taktikoje esą 
“begalo daug vietos neaišku
mams.” Kaip, girdi, galima 
ginties ir kartu neduot val
džiai pinigų apsigynimo rei
kalams? Kaip galima gin
ties ir kartu skaityt karę 
'blogu dalyku? šitaip elg
sies, tai esą “koks tai fatali
zmas” arba “tragiškiausia 
situacija”.

Mes šitų naivių užmetimų 
butume ir nepaisę, jeigu pa
našių minčių nebūtume pa
stebėję ir pas rimtus socia
listus. Nepersenai, būtent, 
New Yorko socialistu dien
raštis “Volkszeitung” para-

•nes gynimą, tai iš to “auto
matiškai” išeina pareiga ba
lsuot už karės kreditus.

I Ta mintis yra visai netei
singa. Mes matome, kad 
Vokietijoje vadinamasai “So 

Lcialdemokratinis Darbo Su
sivienijimas” (reichstago 
frakcijos didžiuma) karės 
kreditus atmeta, o tėvynės 
gynimo idėją pripažįsta.

Bet taip elgėsi socialistai 
visuomet, nuo to paties lai
ko, kada jie pradėjo veikti 

i kaipo organizuota jiega dar
bininkų judėjime; Bebelis 
stojo už tėvynės gynimą, o 
betgi 1870 m. jisai kartu ,su 
Liebknechtu išpradžių susi
laikė nuo balsavimo už karės 
kreditus, o paskui balsavo 
prieš juos. Kone visų šalių 
socialistų programuose ran
dasi punktai, užreiškiantįs, 
kad socialistai stoją už savo 
šalių apsaugojimą nuo prie
šų užpuolimo, bet kartu so
cialistai skelbdavo, kad šiai 
sistemai jie neduosią nė ska
tiko pinigų ir nė vieno vyro 
į kariuomenę; ir parlamen
tuose jie balsuodavo prieš 
biudžetus.

Tai yra toks paprastas,

čiuose kitų.
Imkite socialistų atsineši- 

mą linkui privatinės nuosa
vybės. . Jie tą nuosavybę, 
kaipo viešpataujančią nuo
savybės formą, nori panai
kint ir jos vieton. įvesti ben
drą nuosavybę. Bet, to ne
veizint, socialistai ne tiktai 
ne atmeta visokį savininkų 
teisių gynimą, bet dažnai pa
sirodo dar griežtesniais tų 
teisių apgynėjais, kaip bur
žuazijos atstovai^ Socialis
tų priešai šitokį elgimąsi va-

4 dina nenuosekliu j mūsiškiai

klerikalai, pavyzdžiui, pri
kaišioja socialistams net vei- su socialistų atstovų kuopa kon- 
dmainiavimą, kad jie reika- 8r?sc visokiais svarbiais klausi- 
lauja privatinės nuosavy
bės panaikinimo, o kartu pa
tįs tos nuosavybės neišsiža
da. Bet mes tiems prie
šams atsakome, kad jie visai 
nesupranta socialistų moks
lo, jeigu jie taip šneka.

Prieštaravimai, kurie da
ro socialistų taktikų tokia 
nesuprantama jų priešams, 
yra ne socialistų nenuosek
lume, o šių dienų tvarkoje. 
Tatai turėtų but aišku kiek
vienam žmogui, kuris imasi 
redaguot socialistų laikraštį.

niais paliečiančiais darbo žmo
nių interesus.

Jei karei pritariančių socialis-
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Baisų karštį jis turėjo, 
Be vaistų neapsiėjo, 
O kad vaistams netikėjo, 
Aptiekorium likt nuėjo.

Priešinasi karei
Šios šalies darbininkai neturi 
ginčų su vokiečių darbinin

kais, sako Washingtono 
Socialistai.

WASHINGTON.

Vokiečių žmonėmis,

partija visuotiname susirinkime

priešinga įsivėlimui Suvieny
tųjų Valstijų karėn prieš Vokic-

Julian Pierce, socialistų 
onalio komiteto narys, lapo iš-

naci-

Louise, Mo., -balandžio 7 dieną, 
ir kurios uždavinys bus nusta-

atsitikiine, jeigu musų valdžia 
šoktų karėn, kad gymis Ameri
kos kapitalistų biznį, būtent 
gabenimą kontrabandos talki
ninkams pro vokiečių submari- 
nų blokadą.

“Amerikos darbininkų klesa 
neturi nei mažiausių nesusipra
timų su Vokiečių darbininkų 
klesa, del kurių reiktų kariauti”, 
sako nacionalio komiteto na
rys. “Laivai, kuriems grumo-

Amerikos darbo žmonių nuosa-

siunčia ten savo laivus su kont
rabanda, kad laimėjus didelių

darbininkus žudyti Vokiečių 
darbininkų, •kad gymis kapita-

mą iš karės pelną.

instrukcijų, kad jis visuotinoj 
šalies partijos konvencijoj bal-

kos, kuri yra tarptautinių socia
listų kongresų užgirta, būtent, 
idant socialistai darytų visas 
našta imas. kad neleidus karei
įvykti, o karei

baigta; pasinaudoti kares pa-

niu neramumu tikslais laimėti 
geresnių ekonominių sąlygų ir 
didesnės politinės laisvės ir tei
sių darbininkų klesai; sąmonin
gi žmones ir parodyti jiems, 
jog norint, apskritai, panaikinti 
kares, reikia būtinai panaikin-

nesą produkavimas pelnui yra 
pamatinė dabartinių karių prie
žastis. '

Be to, delegatui duota instruk
cijų pristayti konvencijai būti
ną reikalingumą įsteigti Wash-

jo, jų yra labai maža.
- ■ . ... ...........................................  r t

Pabraižos

OI TOS DŪDOS IR DUDORIAI.

(Auk. ex Administratoriams)

Oi los dūdos ir dudoriai — 
Vargšai “Kovos” gaspadoriai;

Bet ne viens neapsistoja.

Kolei arba juos arbavo, 
Tai virš po metus tarnavo

Tai visi velniop nuėjo.

Pirinas Sirvydas bosavo. 
Kol nebuvo kailyj savo.

Kaip lik “Kova” uždūdavo.

Antras Rusins’ džiabą gavo 
Ir... nenoroms jie bosavo; 
Kaip tik progą pasigavo,

Kad pro duris neįėjo.

Viską tvarkyli pradėjo,

Pinkertono vardą gavo.

Į Bostoną nukeliavo

Penktas stojo Grinių Jonas,

perdaug jisai šposąvo 
Ir greit išsinešdint gavo.

Ant Walnut stryto nuėjo,

Kol to biznio neuždarė.

Su bakseliu “Ruožų” savo 
Ir tol raižė, tol kentėjo, 

.Kol dantis gelti pradėjo.

Metęs viską išvažiavo,

Daktarams jis netikėjo

Marmuot avnėn nukeliavęs,

Dešras, kumpius pardavėja 
Ir likimui dėkavoja.

Aštunls Jakštys atsirito;
Ma4, jis iš arbos iškrito, 
Su dudkium nesibučiavo,

rą, kuriai jiiu ir nacionalis ko
mitetas davė savo pritariinų. 
Taipjau agituoti konvencijoje 
už tai, kad nacionalč socialistic 
partijos valdyba būtie perkelta iš 
Chieagos į Washington^; at
kreipti konvencijos atidą į tai, 
kad/ reikia būtinai sudaryti, po 
nacionalio komiteto jurisdikci
ja, nacionalę legislatyvę (įstaty- 
inų leidžiamąją) komisiją, k u-* Bet ngai neišbosavo:

Nors to darbo jis nemoka, 
Bet... pats dūduoja, pats šoka.

*

Jis dabar tik vaikštinėja,
Kožną daigią čiupinėju, 
Savęs klausia: “Kas čia yra, 
Kad tie bosai vis taip bįra?*

Kas bus kitas, paregėsiu), 
Ir apie jį pakalbėsim. 
Dabar visi susitelkim 
Ir..,, jubilejų jiems rengkim.

Tur visi susivažiuoti,
Ranką viens kitam paduoti, 
O Šukys — duduol jis moka, 
Tai visi lai pasišoka...

Senas Vincas.

Patrijotai ir išdavikai.

karėn.

lllinois universiteto preziden
tas James nusprendė, ir prezi
dentui Wiisonui savo sprendi
mą telegrafu pranešė, kad da-

Kas už karę - pairi jotas;
Kas prieš karę - išdavikas.

l'ž karę stovi: džiugų Tribū
nos, skerdyklų viešpačiai Ar- 
niourai, ūkio mašinų trusto Mc- 
Cormickai, plieno trusto Schwa- 
bai, amunicijos fabrikantai Du 
Poniai, didžiuliai bankieriai, 
Wall-strvčio karaliai ir visi 
maisto spekuliantai, kurie iš ka-

Dėlto jie visi

jų žmones, kurie iš kares turi

Delto jie visi - išdavikai.

WHITLOCK IŠVAŽIAVO 
ŠVEICARIJON.

LONDONAS, bal. 5. — 
Vėliausieji pranešimai sako, 
kad Suv. Valstijų ambasado
rius Belgijoje pagalios aplei
dęs Brusselį. Jisai išvažia
vęs Šveicarijon. Su juo iš
važiavo ir kiti amerikiečių 
įsteigtojo Belgijos šelpimo 
.Komiteto nariai.

gydytojas, 
kava esąs 
pasaulyj.

Kava.
Vienas Chieagos 

Dr. Beid, sako, kad 
paikinusias gėrimas
Jis sako: Deda kavos, kad butų 
juoda ir pila pieno, kad butų 
b&lta; deda cikorijos, kad butų 
kartu ir deda cukraus, kad bu
tų saldu, verda, kad butų karš
ta ir aušina, kad butų šalta ger-

Suv. Valstijose aklų žmonių 
ant kiekvieno 100,000‘tukstančių 
pripuola 62.3 žmonės.

Illinois valstijoj ant 100,000 
— 52.8. Išviso Suv. Valstijose 
yra 57,272, o Illinois valstijoj 
2,975 aklų. Dailgiausia aklų 
NeKv Mexikos valstijoj, nes ant 
kiekvieno 100,000 net 169.3; o 
mažiausia Washingtono valsti
joj — 38.4.

Redakcijos Atsakymai
J. C. L. — Tamstos rašinėlis 

persilpnas — nedėsime.
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ŽODIS RAČKUI

alius

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
NAUJIENOS

Chicago, Illinois

MACBETI
penkiuose aktuose

Versta lietuvių kalbom

rf I vi (4 I irižkim m <"'* ir £> <3^LJP » Wm»«**Ji. ,M 11D .' I«JK^hh, cž 25^

Telephone Canal 12561900 South Union Ave

KIEK KAŠTUOJA 
EUROPOS KARŽ.

Skaitytojų 
Balsai.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

NEDĖLIOJĘ, 
VELYKŲ DIENOJE 
BALANDŽIO 8, 1917

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose 75c, be 
apdai^j — 50c.

1840 S. Halsted St.,

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
‘". J... .  ‘ -1 "TT -t-|l\ . J".. ■ JJ '.'-Į*"S"' - r1-'-'1 ĮĮ'į' Jį!8"' - iĮĮĮ J*.""-'' '.''""''''ijliffi i'S

Piltsburgh’o apielinkesc iška 
saina anglių 
2O,OOO,ŪO0 tonų

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

Parašyta
William Shakespdare’o

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Lietuvių Rakandų Krautuve
1930=32 S. Halsted SU Chicago, Illinois 
Yra viena iš didžiausių lietuviškų rakandų krautuvių 
Chicagoje, kuri užlaiko djdžiausj pasirinkimų visokių 
naminių rakandų (forničių) kaip tai: Pečių, lovų, star 
lų, krėslų, komodų, ledaunių, karpetų, siuvamų maši
nų, vaikų vežimėlių, grafofonų, ir daugybę kitokių dai
ktų, kurių čia del vietos stokos negalim suminėti. Atsj- 
lankykit patjs ir persitikrinkit, kad musų tavorai yra 
geriausi ir kainos pigesnės, negu kitur. Parduodame 
už pinigus ir ant lengvų išmokėjimų.

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ugaudo laida. Turinys:

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai j Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Visokio dydžio grajinamos mašinos nuo 

$7.50 iki $100.00

nuomones Redakcija 
neatsako.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

Jeigu tie piingai butų paver
sti į sidabrinius dolerius, tai jie 

(ii jeigu 
šio ka- 

yventojų, pradedant 
kiinosų, kurie nie- 

girdėję apie kares ir 
Afrikos bušmenais, tai 
vyrui, moteriai ir vau 

Reikia ne
gyventųjų 

priskaitoma

savo Kostumierius ir Pažįstamus Pavasarine švente arba 
Velykomis.

Padėkavoju už praeitų metų rėmimą
Užkvi'ečiu, kad

r u.
savo
mus

Klecrfo Jurgelionio 
šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos

Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38. metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau 
kaip penkis milijonus dolerių.
Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dienų, o Subatomis dar ir vakarais 6 
lig 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

riams pigiau, negu kitur ir 
greitai prisiųsiu užsakymų,

Inžanga 25c, 35c ir 50c
Maloniai užkviečiame visus lietuvius 

musų viršiuinčto Koncerto ir Baliaus, 
indomiausiŲ koncertu, kuriame dalyv 
artistai. Po koncerto prasidės šokiai 
sustojimo naujausius šokius.

Chicagoje 1914 m. buvo arės 
tuota 1,482 lietuvių, tame skait 
liuje 1,327 vyrų ir 155 moterų

United States Steel (Corpora
tion suvartoja anglių apie 
8,000,000 j metus.

prakalbas. Pamažėl 
ikių pradėjo nuslinkti už- 

i tapo' orien- 
kla ilsimuose, 

socialistai yra

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, - Chicago, UI

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -Chicago, UI

Tatai sunku ir įsivaizdinti. 
Del lengvesnio supratimo aš pa
rduosiu dar keletą pavyzdžių. 
Bet pirm to reikia pasakyti, kad 
iki vasario mėnesio 1917 m. 
Jkares reikalams išleista $71,740-

> Koncertas ir
Parengti

LIETUVIŲ LYROS BENO IR ORKESTROS

Kad davus šiokį tokį suprati
mų apie šios karės išlaidus, už
teks pasakyti tik tiek, jogei pa
dengimui visų išlaidų reikėtų 
imti nuo kiekvieno žemės gy- 
ventojo, nežiūrint ar tai senti-

I niki m e kitų prityginimų. 
Sakysimi',“ kalipas Henry, kuris 
gyveno 11 metai pirm Kristaus, 
butų užmanęs dabartinės karės 
išlaidas 
Prie

SCHOENHOFEN
Didėjėj Svetainėj

Ąshland ir Mil waukee gat v
Pradžia 5-tą vai. vakare 
ir lietuvaites atsilankyti ant 

nes bus vienas iš puikiausių ir 
ms solistai ir gabiausieji musų

Grieš puikiausia orkestrą be 
Kviečia Komitetas.

Francijos kolonijos Afrikoje 
užima 1,300,000 ketvirtainių 
mylių, su 30,000 gyventojų.

000,000. Už tuos pinigus butų 
galima nupirkti 8 tokius mies
tus, kaip New Yorkas, nes yra 
apskaitliuojama, kad tas mies
tas kaštuoja lik $8,400,815,992. 
Vadinasi, Europa butų galėju
si įsigyti aštuonis tokius mies
tus, kaip New Yorkas.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų.

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

SŽS1CKYKIA
Čia gali ItaookU A*gių kalbai naa praAfaM 

Ugi aogščfau&ial, leipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritaoetitoa. AosM* 
Mabsnutikos. Istorijos. GtoiraWoa, PoBtii. 
Ekonomijos, Knygvedystts.DaillaraAčfc, Lai- 
akų raijnoo, Prekyba® t atolų Ir tU Cto 
ui baigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL « 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS A&KHUb* ‘ 
MA UETUVlšKAk

3W6 So. Halsted SL Chico®

Prabėgo jau penki metai, kaip 
aš atvažiavau į Ameriką. E 
pat pirmos dienos patekau ant 
ūkės, kur sau ramiai ir gyvenau. 
Bet nusibodo taip begyventi. 
Užsimaniau pažinti miesto apy- 
stovas>. Atvažiuoju į viena did
miestį. Žmonės kalba apie įvai
rias partijas ir sroves. Pirmu

Kalbėdamas Boselande ba
landžio 1 d., Tamsta visokiais 
budais iškoneveikei socialistui1. 
To negana. Tamsta viešai už- 
Teiškei, jogei gavęs kokį lai 
grasinantį laiškų iš socialistų

Bet kada aš raštiškai prašiau 
Tamstos prirodyti, tai Tamsta 
visai neatsakei į klausimų. Gir 
<b\ daugiau į klausimus nebeat- 
sakinėsiu.

Kų tas reiškia? Nieko dan
gum, kaip lik gryninusį p. Rač- 
kaus prasimanymų. Juk p. 
Backus yra meistras pasakoti 
nebučiausių dalykų apie socia
listus.

Kol p. Backus neparems sa
vo priekaištų faktais, tai aš skai
tysiu, jogei tų grasinantį laiškų 
jis išsapnavo. J. P. Kalnietis.

Tai štai kaiį) atsiliepia karė į 
žmonijų, žiūrint vien lik iš ma
te rial io atžvilgio,. O kur žmo
nių gyvasčių aukos! Kur tie 
milionai jaunų, stiprų vyrų, ku- 

paguldė nei iš šio nei iš to 
galvas, begyndami sveti- 

rei kalus!
;yvaizdoj viso to, reikėtų 

kartų ant visados pasmerkti ka
res. John Vaišvilas.

turiu prirengęs didelį sandėlį (stock) del savo senų pa 
žistamu ir busiančiu kostumerių.

Visokių gatunky vaiky vežimėliai, viteliy pintiniai 
ir skuriniai sulankstomi, parankus išsivežti i par

kus ar piknikus, nuo 

>3.50 iki >25.00

kus. Jokios nuovokos neturii 
apie tai.

Užsinorėjo plačiau pažinti A 
menkos lietuvių gyvenimų 
Tuo tikslu užsirašiau “Naujie- 

Tias.”
Maža to, pradėjau lankyti j- 

vairias 
nuo 
raištis. Lengvini 
tuoties įvairiuos! 
Supratau, jogei 
tikri darbininkų užtarėjai. Tuo 
dar viskas neužsibaigė. Pirma 
aš nedarydavau skirtumo taq) 
lietuvių. Lietuvis - lai ir ge- 

jras. Dabar jau galiu neprigul- 
mingiau galvoti. Ir reikia tie
są pasakyti, supratime visų tų 
dalykų vyria tįsių rolę sulošė 
“Naujienos.” A. R.

žmonėms, 
tam butų davęs kas sekun

dų sidabrinį dolerį, nesustoda
mas nei akimirksniui. Kitais 
žodžiais sakant, jis butų dirbęs 
dienų ir naktį. Ten ir lame at- 
vėjuje jis nebūtų užbaigęs da
linimų iki šiai dienai; jam dar 
reikėtų pasiiJarbuoti 315 melų! 

Jeigu žmogus turėtų tiek pi
nigų, kiek yra praleidžiama vie
nai dienai karės vedimui, tai jis 
galėtų nuvažiuoti iki saulės ir 
vėl pergrjžti, mokėdamas po 
50c už kiekvienų mylių. Iš
skaičius visas tas išlaidas jam 

,502,6000. Jeigu 
andų po 20 mylių, 
j prisieitų prabū

ti 1,063 metus. Išeina, jogei ka
rės reikalams yra praleidžia
ma $108,100,000. Saulė randa
si 92,897,100 
nuo žemės.

Butų galima ir daugiau pa
duoti palyginimų, bet, man ro
dos, užteks ir paduotųjų. Ir iš 
to galima jau spręsti apie da
bartines karės išlaidas. Nerei
kia taipgi užmiršti, jogei tie 
nuostoliai, kuriuos padaro ka
rė gyventojams, sunaikindama 
jų turtų, — nėra priskaitomi. 
O jų, žiūrėkite, ir-gi neapsako-

sokio didumo Jedaunes, varauniai jiadarylos 
ilgai užlaikančios šailj, nuo

>5.00 iki >35.00

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta j skyrius:

Parašė ir išleido K. šeštokas.
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. '

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

svertų 2,100,006 tonų, 
jie butų išdalinti tarp 
muolio 
nuo šiaurės es 
ko nėra 
baigiant 
kožnam 
kui išpultų po $10. 
užmiršti, kad visų 
šiuo momentų 
1,628,000.000.

f
f u

■n1
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Turgaus Žinios

TURĖKITE

1840 S. Halsted St Chicago, Ill

Gydau

VYRUS
606-914

No.2

išgydoma visai

Chicago, III

Aukaukite L.S. Fondan
6.50 
-3.50 
3.50.
4.00

14.00
■12.00
■12.50
15.40

8.80
8.30

15.50
14.50
13.00

8.50

5,000 
7,000 
2,300 
2,000

8.10
7.90

Nuo 
Kraujo
Ligų

15.45
15.40
15.30
12.50

12.000
3,000 

22,000 
20,000

Oleo margarinas

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

Kiaušiniai:—

Twins .................
Daisies .................
Young American
Longhorns ........
šveicariškas ... 
Limburger .........
Brick...................

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

Iš drg. P. Grigaičio prakalbos 
“Kas tai yra revoliucija ir ap 
linkybčs sukeliančios ją.”

tuviams.
čia kalbama Lietuviškai ir Leal*:

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

2.00
2.75
3.00
7.50-
4.00-
3.00-
4.00-
.3.00 
4.00—6.00

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.

nos klausimas

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

18-tos gatvių.
Atdaras: Panedčliais, KetvergtoMlE 

Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

BBUTOB BUTLDDf*
Tf V. M»ar»4 *U BmBI M 

UL
OesM «1W b *M*

Standard eone, smulkus, 
Burokų, smulkus, .....

MILTAI

MOKYKIS SIFT MOTERIUKW 
RUBUS.

limokiname piešimo. M**.

niiiKij kraujas 
miesčionįs 
kino F ra ne i jos 1

12.00—
9.00— 

11.00- 
14.00-

Gyvulių rinka kitur

.. 3.00-
št 2.50
.. 2.50
.. 3.25
.. 3.00—5.00

jeigu ne, tai ir jus lėksite šalin 
taip, kaip caras kad nulėkė.

Dabar žuvo Rusijos reakcija.
Rusijos revoliucionicriai-darbi-

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

Kaina 50c.

i RAY E. RIEKE |
I 619 Fourth St., (viršuj Saper Ž 
’ vaistinyčios). U
jį SIOUX CITY, IA. I 
į Pasekmingai vedu visokius J 
3 reikalus, kaip kriminališkuose' ■ 
f taip ir civiliškuose teismuose. X 
9 Išdirbu visokius dokumentus A 
g ir popieras/ Užlaikau patar- J 
B pavimo ofisą

9.18 B*®*®*®*1

Vasarių kviečių:—
Special brand .................
Patents ...............................
Straights ...........................
First Clears.....................
Prastosios rųšies...........

žiemkenčių kviečiu—
Patents ............................ ..
Standard ...........................
First Clears ...................
Second Clears ...............

Ruginiai:—-
Baltieji ...............................
Tamsieji ............ ..............

Gyvulių turgus

18.00
16.50
15.50
14.50
10.50
15.50 

10.00—15.00 
. 7.50—8.50
9.50—10.50

. 7.00—8.00

. 7.00—8.00

tu* arba aprčdalua. IMptaMO 
kiekvienam, kurt lialmekjML 
Valandos dieną arba vaka** 
del f ubu parankamo. Ui BB 
išmokiname j ui alui yMkMl 
drabužiui.
DRESS MAKING COLUKrMį

žiūros užmanymas tapo fwMMB 
pirm dešimt metų, ir nuo to ItoflMt 
nei viena Clearing Rouse baaAflį 

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

The American State Bank j>rtirlBRk 
so prie Chicagos Clearing 
ra po jos priežiūra, i___
teisCmi ir išduoda penkias 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priilftlii 
ra, yra reguliariškai tyrinfijama 
kas metą išduoda penkias pilna* «** 
skaitąs Bankinei Valdybai UUm*

........ 9.60

........ 9.15
8.50—8.70
7.00—7.50

(esto rezoliuciją, kurią susirin
kimas priėmė vienbalsiai ir pa
siuntė S. A. V. valdžiai. Paskui 
da turėjo kalbėli drg. Antono
vas, panašia lema su nuosekliais 
nalvginimais.

na sau 
duot ir

Kad’angi darbininkai turės lie
ti kraują, kuomet: įvyks karė 
šioj šalyj, tad darbininkai pri
valo protestuoti prieš Amerikos 
valdžios užmačias.

12.00—13.15
9.90—11.00

10.75—12.50
. 7.50—9.35
8.00—10.75
7.00—10.00
7.00—10.00

15%-—16% 
16%—47% 
17%—18%

12%—15
No.3

5.00—7.00 
2.00—3.75 
4.00—5.00 

-1.50 
4.00 

■3.00 
-3.50 
■9.00 
■7.00 
7.00 i 
7.50 
■4.50

2.30—2.65
1.50—2.40

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Bal. 4, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau
Sviestas:—

Extra Creamery ...
Extra First
First ........

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

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mų; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla 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:

Dr. Burgess
422 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

Sumedžiojus kiekvieną dar 
hi n i n k ų organizatorių-švietėją 
caras prisakyti

Kuomet kilo garsi 
revoliucija; kuomet 
pasiliuosavo 
risk o s

Jautiena No.l
Bibs, (svarui)
Loin$
Bounds
Chucks
Plates

išsireiškė — 
komercijos 
resų saujalės kapitalistų.

Baisus dalykai dedasi šioj ša
lyj. Įvedama cenzūra, tokia bai
si cenzūra, kad gal galės išeidi
nėti lik angliški laikraščiai, o 
nepataikaujantieji kapital. ir 
kiti visi gal bus uždaryti.

Kapitalistai nori gaisro šioje 
šalyje, nes ir orderių ant kanuo- 
lių iš Europos nepriima — dir- 

Bct gaisrui jie turės

Jus galite juos turėti. Kiekvi«MM 
gali juos turėti. $5 iki $20t«ML 

Moters ar merginos, ar ved* Mt 
pavienios, senos ar jauno*. 
Mes skoliname del StockyBrA* 

šapos ir dirbtuvės darbinink*, Mk 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma | f. 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 TR» 
landas.

Mes taipgi suteikiame paitarf* 
ant pianų, sankrovos jrengisML 
arklių, vežimų, apdraudos 
sių ir bile kitų užtikrinimu. tat 
nepaisome ką jus turite arba tat: 
jus uždedate, mes norim dart»4W i 
jums kad musu mokestis maiia»- j 
šia mieste. -Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes kvito-

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui . 
Vištos .......................
Viščiukai .................
Antįs.........................
žąsįs .........................

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

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui 
60—80 svarų ” 
90—100 svarų ” 
150—145 sv.; kaul.

... 10.70
........ 9.90
.... 9.70

........ 8.70
6.00—6.50

visose jo formose kaip sutini
mo arba sustingimo sąnarių, 

mano gydymu.

EGZAMINACIJA DYKAI.
Valandos: -0 ryto iki .8 vakare; nedčldie- 

niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

CHICAGO, Bal. 4. Gyvulių alga 
Lenta šiaip:

Galvijų .......................
Veršių .........................
Kiaulių .......................
Avių ...........................
Paduodamos kainos:

Galvijai
Jaučiai, parinktieji .. 
Kiek menkesnis ..... 
Mituliai .......................
Sotckers and Feeders 
Veršiai, parinktiniai . 
Karves, vidutiniškos . 
Buliai .........................

Kiaulės:— \
Sunkios (250-400 sv.) 15.20 
Vidut. 200-250 ........... 15.15
Lengvesnės ............... 14.85
Paršai, geri ............... 11.00

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

manymu, patirti, kad mes patrik 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

Bulvės, bušelis.............
Saldžiosios, gurbas .

Daržovės:—
Barščiai ,statinė..... 
Kopūstai, did. gurb. 
Morkos, statinė .... 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė ..........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintinė . 
Ridikėliai, statinė .. 
špinatai, statinė .... 
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statinė ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ...........
Ananasai, gurbas . 
žemuogės, kvorta ..

Cukrus, už 100 sv-.i— 
Piaustytas H. and E

peų žemes uz ką buvo apkrau
ti baisiausiais mokesčiais — vy- 
platomis. Didžiausi pasaulyje 
vergai buvo Lietuvos ir Rusijos

^JOSEPH C. WOLON
• 1JBTUV1* ADVOKATAI
* K)2-M)4 Narnai IAf« B*M»
■ 2* Bo. J ji Salia BU, ObUava, DL
Q Ta). (Tentral AtAaxai M*
A ninko, k at v argo Ir aubataa vakarais BM 
R I Iki 8 vai. vakara, pe nvaaartal
n )*♦« MJLWAUKKB AVB^ CMaac* EI 
A TaL BumbaJdt H.

Įveispasakyiai imtomi bust 
drg. Grigaičio prakalba. 1 žpil 
džilisi svetainę publika sutikda 
vo griausmingais aplodismen 
tais daugumą revoliucijos 
kų žinovo išsireiškimų ir 
seklių palyginimų.

“Kadangi pavergtu Ri 
liaudis buvo nuslopinta ai 
miausio kultūros laipsnii 
valdžia, dvasiškija bm kap 
tai susijungę į savotiškus 
kas vis labyn ir labyn sl<

‘ juos pavadino 
Raiti policistai 

Kareiviai nedavė 
kapitalistų spauda 

juos išvadino biauriais vardais. 
Maištininkai tie, kurie reika

lauja taikos, nenori kraujo pra
liejimo šioj šalyj...

Kuo arčiau Wall st., tuo di
desne agitacija už karę.

Laike garsios Wilsono pra
kalbos luli žmones šaukė:

-—Prezidente 
į karę šią šalį.

/Tyčia ar netyčia prezidentas 
ši kare vedama del 
— ergo — del inte-

Pimgai sudėti Šiotje bankoje 
išmokami ant kiekvieno parefluifi** 
vimo.

Čia galima gauti pirmus AafeRE 
Mortgages. Taipgi Aukso Mor1g*c 
ges Bondus po $106.00 ir $500JE,

Bankos, priklausančios prie C38k- 
cagos Clearing House yra po jo* 
sargia priežiūra. Laikas nuo 
bc;H s\ L,j j melu'-. ( ih .. ihjJ HoIMM 
revizoriai nuodugniai ištiria BMS 
bankų stovį ir būdą jų vedimo, 
si pinigai yra suskaitomi, noto^Mtte 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos Btoto» 
žiuriniinos ir patikrinamos; pinaMf 
kituos bankuose patikrinti ir kj?jrw* 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos vtoįta 
t ė gali but knygose parodyta. AM|M 
tina tvarka arba atsargumas, f* 
nedaleidžiamos. Jeigu banka dbs**^ 
ja savo Clearing House teisi*. (EB 
yra ženklas, jos abejotino stovlto*

Tiktai tvirčiausios ir saugiaauRM- 
bankos gali but Clearing Hous* 
rials.

Vyriškų Drapanų Bargant
Nauji, neatimti, daryti ant vriteBk* 

kymo siutai ir overkotai, vertis BaaR 
$30 iki $50, dabar parsiduoda jki 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo IRĘ 
$35 siutai ir overkotai, nuo I7JK W 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kaili* 
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki $M, MsbR 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 9$ 
$4.50. Vaikinams siutai n*o KMB 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis k 
karais.

S. G O K D O N 
1411 K Halsted SU Chicag*.

Ar esate
......... ... ——■ UžkHetlas

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS: '

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

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia 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 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

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

Pinigus siųskite adresu:

Supuvusis Rusijos carizmas 
ant tiek šigvero, kad jo šulai 
nelik paskandino tamsybėje sa
vo pavaldinius, bet parsidavė

Balandžio 4 į sekamas vyriausias 
Amerikos rinkas gyvulių, .aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
I— Galvijų Kiaulių Avių

4,500 8,000 
4,300 10,000 
3,000 10,000 
2,000 
2,000 
1,700

saulini.
Keliolika metų atgal Rusijos 

darbininkai privertė carą suša
ukti Vaisi. Durną.

Ton Duman valstiečiai iširn- 
ko savo draugus socialistus — 
caras Durną išvaikė. Antrą Du
rną taipgi išvaikė, paskutiniu gi 
laiku V. Durnoj jau buvo už- 
viešpatavę visiškai ne darbini-

Xutruko retežiai daug kentė
jusius Rusijos liaudies.

Valstybės Durnos išrinktoji 
valdžia toli gražu nesusideda iš 
darbininkų draugų; ji susideda 
i.š. Lvovu, Gučkovų, Miliukovų.

ši valdžia skaitosi “revoliuci- 
onieriška” tik dėlto, kad minios 
darbininku, kad tikri revoliuci
onieriai t

Nuo 
Kraujo 
Ligų

Vartoja teisingą 1-moa, 2-ros ir 3-čio3 sta
dijos; be skausmo; tikros pasekmes.

PRIVATIŠKOS LIGOS Šlapinimosi kanalo ir 
’""“"r ..... 1 įvairių keblumų tekė
jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūsles, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNEJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

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

ar jU8 įas trukdo laike miego, ar 
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
šlapinimosi negales gydau savo systematiš- 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

1 žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio.
RUPTURĄ pas vyrus gydoma be peilio ir 

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 
■MMawMMww degsimo arba sutrukusių, gyslų 
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

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

ire savo iJarbc 
:alavo žmohiš- 

kumo teisiu nuo valdžios. c

Bet caras tuomet pasiuntė 
stipriausius savo pulkus ir ka
zokus, kurie su armotomis, kul
kosvaidžiais ir durtuvais laike 
2 savaičių šaudė darbininkus, 
j ieškančius teisybės.

rūkstančiai žmonių tapo su
areštuoti Maskvoje, lapo išvežti 
už miesto, iššaudyti ir suversti 
į duobes. Kiti sukimšti į kator
gas ir kalėjimus

Tą revoliuciją darbininkai 
pralaimėjo dello, kad dauguma 
tikėjusių į revoliuciją, šalinosi 
mitif revoliucionierių, o dalis

$106.41.
Antras kalbėjo Kl. Jurgelio; 

uis.
Draugas Kl. Jurgelionis kal

bėjo tik ką pribuvęs iš Wasbin- 
gtono, kaipo vienas iš 2000 lai
kos delegatų.

Neišpasakyta indomių dalykų 
jis pranešė:

“Washington! 
maištininkais.
juos vaike 
ramumo,

| Didžiausias šios die-ivo susauoyti.
franeuzų 

franeuzai 
nuo savo krauge- 

valdžios ir dvasiškuos, 
)gi buvo liejamas darbi- 

susivieniję 
ūkininkai sutriuš- 

kafališką sostą, 
>, kaip tai d va
iru na volas a sa

la re lygiais su visais 
žmonėmis. Del to ir musų kuni
gai, vos užsiminus apie franeu
zų revoliucij 
no ka sakyti

4,500 
9,000 
3,500 
1,500 

3,000
JAVAI

Komai ......................   J.24y2-4.30
Kviečiai ........................... 1.84^j.2.11
Rugiai ....................................... 1.73
Miežiai ........................... 1.16—1.35
Avižos ........................... 65%—68%

ŠIENAS
Mot i (‘j akli, geriausias 17.00 
Motiejukų No. 1 .. 
Motiejukų No 2 ...
Mot. No. 3 njaišytas 
Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšies 
Prėrejų, sulig rųšies 
Packing ................. ...

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

Avižiniai .............

Rusijos revoliucionieriai per 
amžius liejo savo kraują 
me momente jie netik ką nenu
leido rankų, bet patraukę savo 
pusėn kariuomenės simpatiją 
pareikalavo Valst. Durnos, kad 
ji išrinktų naują valdžią, o ca
ras su savo šaika tur eiti lauk. 
Čia neapsieita be aukų: krito 
daug darbininkų, liejos revoliu
cionierių kraujas, bet armija 
stojo revoliucionierių pusėn ir 
caras su savo šaika buvo priver
sti pasitraukti.

siskijos iszuczms ir sukimsus i 
kalėjimus revoliucionierius sau 
lėbavo t:k spausdami darbinin
kus, neduodami jiems šviesos.

(kiras fnane, kad Rusijos 
liaudis neišdrįs kuomet nors 
pasipriešint savo kraugeriams.

Caro šaika vis lėbavo, vis la-

Baudžiavos laikuose darbi 
įlinkai buvo skaitomi žemiau 
negu šuo.

Pavergtų žmonių sielose de 
gė neapykanta prieš savo skriau
dikus, bet kiekvienas pasiprie- 
šinusis buvo užkapotas valdo
nų budeliais lig smert.

Apie 50 metų atgal 
carai visai pa naikino 
vą, bet tą jie padarė 
kad norėjo gauti iš žmonių mo
kesčių, norėjo turėti geresnę 
kariuomenę ir luom valdonai 
daugelį intikrino, buk jie bau- 
džiaunininkams luom gerą pa
darė. Daugelis tikėjo. Bet že
mė, kurią baudžiauninkai aj>- 
dirbinejo, buvo atiduota kuni
gaikščiams, dvasiškiams ir t.p., 
o baudžiauninkai gavo pa sklv-

ji pasiaare niauri 
kusi. Ji tik sirbč 
ują varguolių da

nei dabar laimėjo 
kai, laimėjo -savo 
viną kovą revoliucionieriai.

Caras su visa šąika suareš
tuoti. Dabar juos turi saugoti 
atskirai kad nepabėgtų, o pas
kui juos taip nuteisti, kaip pa
sirodys tinkamu.

Rusijos revoliucionieriai da
bar turi skleisti tarpe žmonių 
savo idėjas, turi juos šviesti, tam 
tikslui reikalingi pinigai, tam 
turime visi pagelbėti.”

Į kelias minutes surinkta au
kų Rusijos revoliucionieriams
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SVARBU VISIEMS, KAS
NORI TURĖTI DARŽĄ. Laisvos Ja u n

RINKIMŲ PASEKMES.
Miliau paduodame sąrašą

kas, ir kokia bills ų didžiuma, ta
po išrinktas į atsakomas vietas 
rinkimais balandžio 3. Kabute-

—demokratas; R — republiko- 
nas; Soc. — socialistas.

, ’ r

Miesto Raštininku

sus, Dyliui nieko, Gernois 
balsų.

Keistučio Kliubo — Katili 
balsus, Dyliui 5, Gernois 10.

cijų, mayorui Thompsonui va
dovaujant, darbuojasi, kad ap
rūpinus daržu kiekvieną šio 
miesto šeimyną, kuri tik gei
džia turėti daržą. Tuo tikslu 
yra susi tveręs specialis daržų 
komitetas. Jo pirmininku pas
kirta P. Gr Holden, vienas žy
miausių šios šalies žemdirbys
tes žinovų, (ii komiteto biuras 
randasi sekamu antrašu: Room

nain, kas tik norėtų įsigyti dar
žų, bus pagelbėta tatai atsiekti.

Kokiu gi budu galima įsigyti 
daržų? O gi ve kokiu: jei prie 
kieno nors buto raudasi tuščias 
lotas arba kadir toliliau, tai no
rintis turėti daržų, tegul sužino 
to loto savininko adresą (arba

jam sužinos). 
, norintys turėti

Paskui,

initetas susižinos su loto savi
ninkais ir gaus iš jų pavelijimą 
auginti, užvesti darželį ant to 
tuščio loto.

Daigai ir daržoves išaugu- 
; šieji ant to loto, priklausys tiem, 

kurie juos išaugins.
Taigi, norintieji turėti daržą

augščiau nurodytu -adresu. 
Komitetas pagelbės jiems įsi
gyti visokių sėklų ir įrankių dar
žo apdirbimui. Biuras patar
naus visiems dykai, v

vieniai asmens, ne tik šeimynos, 
bet ir draugystes.

Main
447.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
DAINORIŲ AM. I APS

KRIČIO REFERENDUMO 
PASEKMĖS-

rinktas J. Katilius.

Aidas davė Katiliui 26 balsus, 
Dyliui ir Gernois - - nė vieno. 
Socialistu Vyru choras Kaluliui

ne vieno.

Katiliui 5 balsus, Dyliui 16, Ger
nois 1.

LSS. 138 kp. chor. Katiliui 12

3 balsus,.

Dyliui 20, Gernois 3.

Išviso už Katilių paduota 91

18 balsų.
Raštininko rinkimų pasekmės.

Kandidatavo P. Petraitis, J 
Bu ragas, A. K. Lingis.

choras 3 balsus, Chic. Soc. Vy
rų choras 9, Sietyno 8, Keistu
čio 3, J. Liet. Am. Tautiško 
Kliubo 2 balsų, išviso — 45.

Už J. Buragą: Aido choras 14 
balsų, Chic. Soc. 1, Laisvos Jau
nuomenės 2, LSS. 138 kp. 1, Sie- 

■ tyno 1, Keistučio 5, J. Liek Am. 
Taut. Kliubo 2, Apšvietos 23 — 
išviso 49 balsai.

UŽ Lingį. Aido 2, Chieagos 
Soą Vyrų Choras 9, Laisvos 
Jaunuomenės 12, Liet. Soc. Są
jungos 138 kp. 16, Sietyno 25, 
Keistučio 8 bals., J. Liet. Ame. 
Taut. Kliubo 2 — išviso 74.

\. Taigi raštininku liko A. 
/Lingis.

'Sekretoriaus rinkimų , 
pasekmės.

T Už Gus- Už — U 
t&itį Stonį 

..... 13

K.

Keistučio

Kasieriaus rinkimu 
pasekmes.

Laisvos Janu,.

Keistučio . . .
L T. K............18
>s..........>. .. 23
Išviso..........130

Maršalkos rinkimų pasekmes.

aisvos Jaun

J. L. A. T. Kl. . .

22
10
32
10
19

Išviso..........105

Naujasai organizoairius, A. Kį 
Lingis tokiu budu išrinktas 14 
balsais. Genera lis cliorvedis 91 
balsu, sekretorium Gustaitis 140 
balsų. Kasicrim Katilius 139 
balsus, maršalka F. Mazola 105

Organizatoriaus adresas 1347 
481 h C t., Cicero, III.

Sekretoriaus adresas 2934 W.

DAR APIE UTARN1NKO 
RINKIMUS.

lijo” republikonus.
kos vietų neteko

4

“suporta-
Vienuoli- 

republikonai.
‘ gatvekarių 
, t. y. tokie

ant 50 metų.
Miesto salėj dabar bus 43 de

mokratai, 24 republikonai ir 3 
socialistai.

Kennedy tapo išrinktas 6,157 
balsų didžiuma, ir 67 balsų ab
soliutiška didžiuma. Išviso Ke-

Johnson (socialistas taipgi), 9 
wardoj gavo 4.428 balsus. Pra
ėjo 151 balso didžiuma. La- 
fin’ui, socialistų kandidatui 22 
wardoj, stokavo vos 193 balsus.

s 16 wardoj, gavo 838 bal- 
l’ž jį paduota 688 vyrų ir

re jo Merriam, ėjęs kaipo nep ri
gulmin gas 7 wardoj. Kadangi 
prom i nacijose jis tapo sumuš
tas, tai norėjusieji už jį balsuo-

to neveizint už Merriamą paduo
ta visgi 8.504 balsai. Niekuo
met Chieagos miesto aldcrma- 
nų rinkimų istorijoj joks aldcr- 
manas negalėjo surinkti tiek pa
rašų.

Socialistas sutiko nepasiseki
mą 16 wardoj e. Čia tikėtasi iš
rinkti Lewis Engdable. Už jį 
tiek paduota 4.631 balsas, bet 
jo konkurentas demokratas 
Kabulei gavo 6.284 balsus.

RINKIMŲ PASEKMĖS.

279 ir 
laimėjo

. 12, 13,

Socialistai išrinkti: 
d e m o k r a t a i 
1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 30, 31, 34 ir 35 wardose; 
republikonai laimėjo: 2, 6, 21, 
23, 25, 26, 28, 29, 32 ir 33 war
dose. ...i r •<’ ■ Ą'

James T. Igoe (D) .... 18,583 
Joseph Siman (R.) .. ..164,521

Igoe didžiuma .... 16,062

Miesto Iždininku
Clayton F. Smith (f>) .. 191,867 
James J. Cuilen (R.) . . 159,525 
Robert H. Howe (Soč.) 38,479

Aldermanais išrinkta
Vardos Didžiuma
1—M. Kenna (D.) .... 5,315

3— G. F. Iliff (D.) .... 1,037
4- 1). R. Hickey (D.) .. 3,052 
5 J. B. McDonough (D.) 1,872
6— A.A. McCormick (R.) 1, 828
7— W. R. Fetzer (R.) ..
8— R.

2,974 
2,776 

151 
2,099 
3,428 
4,094 
3,308 
1,368 
1,653 
3,274

A. Woodhull (D.) 
V. Johnson (Soc.) 

Klaus (D.) ..........
F. Cullerton (D.)

12— O(. Kerner (D.)..........
13— T. J. Ahern (D.) ..
14— G. M. Maypole (D.)
15— E. J. Kaindl (D,.) ....
16— Stanley Kunz (D.) ..
17— S. Adamkiewicz (D.).. 83
18— J. J. Touhy (D.) .... 1,118
19— John Powers (D,) . . 3,197
20— H. L. Fick (D.) ............ 223
21 - R.II. McCormick (IL) 2,476
22— W. P. Ellison (D.) .. 384 
23 -T. O. Wallace (R.).. 2,265
23— W. P. Steffen (R.). 3,945
24— F. Roeder (D.) . / .. . 943

2 —W. F. Lipps (R.) .... 815
27— J. C. Kennedy (Soc.) 6,157
28— H. E. Littler <R.) .... 652
29— J. Hrubec (R.)............2,162
30— W. J. Lynch (D.) .. 2,870
31— .L A. Long (D.).........   581

Prieš jį buvo varoma sma
rkiausia buržuazinių laikra
ščių agitacija. Prieš jį bu
vo sumobilizuotos visos ma
yor o Thompsono spėkos. Nes 
mat jis buvo vienas vadų, 
viena tų ypatų, kurių pastan 
gomis mayoro Thompsono 
šalininkai, o taipgi didžiojo 
biznio interesai gavo skau
džių smūgių.

Merriam’ą ir Buck’ą su
mušė Thompsono ir stam
biojo biznio agitacija d^r 
pirmuose rinkimuose, t. y. 
nominuojant. Ir tuomet tai 
mayoro leidžiamas laikraš
tėlis užreiškė: girdi. Buck ir 
Merriam tapo sumušti pir
muose rinkimuose, Kennedy, 
kadangi socialistai pirmuose 
rinkimuose nedalyvauja, 
taps išmestas 3 balandžio.

Ir ką gi, pasirodė, kad 
Kennedy netik tapo išrink
tas į aldermanus antru kar
tu, bet jis gavo absoliutišką 
didžiumą balsų; jis gavo 67 
balsais daugiau, negu repu
blikonai ir demokratai kar
tu. Net ir ėdusioji Kennedy 
Tribūne, ir toji tuoj prisipa
žįsta, kad Kennedy sumušęs 
rekordą.

O dar keletą dienų atgal 
toji pati Tribune, kuomet 
Kennedy ir Rodriguez, atsi
sakė balsuoti už militaristų 
rezoliuciją, pranašaujančiai 
užreiškė: esą, socialistai pa
sirodė nepatriotiškais, tai 
balsuotojai nebeišrinks Ke
nnedy nieku budu. Vienok 
pasirodė, kad Kennedy turė
jo tokį pasisekimą, kokio ne
turėjo jokis kitas kandida
tas — ir rasi, kaip tik už 
priešingumą karei.

W. Pullman, Ill.: W. puv«o« 
•' ____ ,

Hąrvey, III.: Z. Putiįamentas, -

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika

Spring Valley,

Kewanee, Ill.:

Pana, Ill.: W.

Ait VV • rirypcl®, 
720 W. 120 SL

15725 Finch Avė.

1330—15th Avė. 
III.: A. Jakubauskas, 

516 Cleveland
K. Valančiunas, 

506 E. 7
W. Petraitis, 

210'W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. eBrtuliSj 
E. St, Louis, Ill.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangapion
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

St.

St.

St.

Ave.

Avė.

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiŠkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpų laikų.

Mes turime didžiausius ir ge
naus kirpimo-clesigning ir siuvi
mo skyrius, kur mes suteikiame 
praktiškų patyrimų kuomet iys 
mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kąsnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.

PASEKMINGI

j| 118 N. La Salle St., Room

13—Irwjn R. Hazen (R.) . . 224 
M—J. O. Kostner (D.) . . 3,801

Įžeidė vėliavą.
“Velniop su Amerikos vė

liava” — atsakė vokietis so
cialistas dviem rekrutų ofi- 
cieriam, kurie jį užkalbino į- 
stoti Suv. Valts. armijon. 
Vokietis areštuotas, jį tar- 
dys.

y _ ....._

Kviečių kainos augŠčiau- 
sios šalies istorijoj.

Dar niekuomet šios šalies 
istorijoj nebuvo pakilusios 
kvečių kainos taip augštai, 
kaip šiuo laiku. Jaučia var
nai dvėselieną, jaučia, kad 
šaliai gręsia karė, tai ir plė
šia iškalno.

St.

St.

Ave.
MASACSUSETTS VALSTIJOJ: 

Montello, Mass.: P. Kuprys, 
175 Ames St. 

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur St. 

Worcester, Mass.: M. Paltanaviči us, 
15 Millbury St. 

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames St. 

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St. 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St. 

Lawrence, Mass.: Lithuaniain Phar
macy, 165 Elm St., Cor. Short

NeW JERSEY VALSTIJOJ: 
Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 

211 First 
Paterson, N. J.: A. Atkind, 

273 River 
Harrison, N.J.: A. Gavėnas,

64 Cleveland Ave. 
Newark, N.J.: P. Lukšis,

314 Walnut St. 
Jersey City, N.J.: D. Pilka,

242 Wayne St. 
Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,

13 W. 23rd St. 
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ:

Albany, N.Y.: M. Lazarko, 
196 N. Boulevard 

Amsterdam, N.Y,: Mr. Males, 
145 E. Main St. 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main St. 

Box 139. 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudsin Ave.
MARYLAND VALSTIJOJ: 

Baltimore, Md.: A. Brazis, 
650 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca St.

IOWA VALSTIJOJ:
Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 

1209 S. 3rd St. 
Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 

2510 Correctionville Rd.
OREON VALSTIJOJ: 

Portland, Ore.: Omara News Co. 
NEBRASKA VALSTIJOJ: 

So, Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O 

So, Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5508 So. 32

OHIO VALSTIJOJ: 
Cleveland, Ohio.: F. Januška, 

1411 E. 59 
Cleveland, O.: A. Valenton,

2120 St. Clair Ave. 
PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 

Bridgeville, Pa.: T. GelchiS,
P O Box 407. 

Pittsburgh^ Pa.: Fort Pitt News Co., 
Liberty Ave and Grant St. 

Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,

2809 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbes 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

-2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton ave.
Scranton, Pa.: J. Teleyph, 

1726-28 Jackson St. 
MICIGAN VALSTIJOJ: 

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Leonard St 

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ: 
Minden, W. Va.: F. Gumauskas, 

Box 138.
INDIANA VALSTIJOJ: 

E. Chicago, Ind.: A, Mikšis, 
5016 Baring Ave. 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Dcodor St. 

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Station 

Clinton, Ind.: J. Kairaitis, 
315 N. 8th 

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis, 

809 Park 
Ručine, Wis.: Tony Vegcla,

1029% Lack wood ave. 
Racine, Wis.: John Marais.

1005 Gideon Ct
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis St 

Waterbury, Conn.: J. PrOselaitis, 
775 Bank St 

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 
' 286 Wallace St

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

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

St.

St.

St.

St.

SI

Miesto salės darbininkai 
ketina sustreikuoti.

Sustreikavus budinkų da
rbininkams, nariams Chica
go Building Trades unijos, 
prie streikuojančių rengia
si prisidėti ir miesto salės e- 
levatorių darbininkai. To
kiu budu gali priseiti po
nams teisėjams ir visiems 
žmonėms, turintiems miesto 
salėje reikalų, lipti augštyn 
laiptais, ir kaikuriems jų net 
ant keliolikto augšto. •<

Apipiešė BowmaftD pįc- 
no kompanijos šėpą.

Keletas plėšikų surišo Bo- 
wmano • pieno i'švežiojimo 
stoties sargą (stotis randa
si 4452 Cullom avė.) išspro
gdino saugiąją šėpą ir pasi
ėmę $5.400 pinigų paspruko.

Naujienų agentai st.

St.

Mėsa 
pabrango.

Kaip tik pasirodė spaudoj 
prez. Wilsono ir kongresma- 
nų kalbos, iš kurių tapo ga
lima pastebėti, jog įsivėli
mas ir šios šalies į karę yra 
veik neišvengiamas, tuoj ir 
kainos įvairių valgomų daik
tų, ypač mėsos, pašoko. Jau
tienos mėsos kainos pakilo 
nuo $13.00 ant $13.50 už šim
tą svarų.. Laukiama, kad 

.kainos dar labiau pakils.

Iš miesto alderma- 
nų rinkimų.

Du nauju socialistu išrin
kta miesto tarybon utarnin- 
ke. Juodu yra Kenendy (27 
wa'rd’oj) ir Johnson (9-war-

< .• s J
1 Apie Kennedy išrinkimą

Kurie užžiuri platinimų “Naujie
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: P. Misiūnas, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.

North Side Skyrius: P. Pučkorius,
1579 Milwaukee Ave? 2-ros lubos 

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S. Halsted st. 

Englewood Skyrius: B. Masiunas,
8127 S. Normai Ave.

Brighton Park:
M. D. Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith. 3813 S. Kcdzie Ave., 
J. Minkevicla.,3848 S. Albany Ave.
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F. Saudargu, 5418 S. Princeton av. 

Kcnsingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės.
Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevlčius, 

" 2337 S. Leavitt St.
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage aye., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, Ill. J. Matulis, 1438 S. 49th av 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,

19 W. 2nd St.
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones,

2005 W. Lake St.
Springfield, III.: K. Laguiias, 

1716 Matheny Ave.
DeKalb, Ill.: Mike Taruti,

1148 Market St.
Divernoon, Ill.: W. A, Žilinskas,

Box 210.
Rockdale,, Ill.: via Joliet, D. Lukša, 
x 140 Moen Ave.
Westville, Ill.: St. Mazremas,

Barber Shpp, State St.
Waukegan, Ill. J, M.iloszeviČe, 

801 —— 8th St.
So. Chicago, Ill.: Max Feldman,

. v 8904 Houston Ave. Rockford* HL: St. Petrauskas ir
Raėkeviče, 1012 5 . Main St.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliai!* Permaina: 
Panedelyj, Ketverge Ir Bubėto] 

paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subirtos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c, 
HALSTED Ir GATV*.

PRANEŠIM AS.
Šiuo pranešu gerb. visuome

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

Dr. .1. Jonikaitis 
3315 S. Halsted St., Chicago, Ill.

.. ..... ..
DENTISTAI

's. I

Ateikite pas mus fdel susitaisymo 
dantų. Mes vartojame geriausia 
auksų ir padarysime jums darbų už 
mažų kainų.

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

SIOUX CITY, IA.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

į į puikų
, 7 ui etų 

šauk

WHOLESALE & RETAI I
828 W.,14th St., Schreiber Brothers. VUUIU ian.

-Mes taipgi duodame dykai puikų vyno ir degtinas setą puikiai 
sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit*

Tik pagarsinimui musų puikios degtinės ir brandės mes duosime jutos dykai 
alaus setą. Su vienu galionu musų Famous Straight Kentucky Deering Rye. 
senumo, arba tyra Deering California Brandy didelė $4.00 vertė tik už $2.95. J 
Canal 1527-j-ir mes prisiųsim jums šį speciali paaukavimą dykai be extra mokesties

t . I ’J'rh'fonaB Cinu) >717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
UaiguHi Akušerijom Kolegijų; ilgai prak
tikavusi 1‘eiinHyIvaniioa Bompitalėse ir 

’asekmingai patarnan- 
Uždykų duodu rodi 

moterimis ir mergt- 
Kalbu lietuviškai, angliškai, 

lenkiškai ir elavokišKaL

ju prie gimdymo, 
visokiose ligose 
noni8.
niškni,

173S S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Moralybes Išsivysto
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

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

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

I z

Kaip Žmogus Mausto
Knygele parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St, Chicago, Ill.

. ■



ParsiduodaPranešimai Randai

New City Savings
Bank’o Nuosavybe Drover 2463

Duok Pasiulijinią

Pajieškojimai
RYŽIAI COCOA

Telephone Yard# 6631

Pardavimui

KIŠENINIS?

ŽODYNĖLIS kitokiu

18 th

Lietuviškai-Angliškas j
Angliškai-Lietiiviškas

reikale pasinaudoti

Egzaminacija

America)* 'Jrt»o<*1 
of Lenguages

NARIAMS 269 SKYRIAUS 
AMALGAMATED CLOTHING 

WORKERS OF AMERICA.

firankos. 
modelio, 
rekordai

1173
2064 
1046 
1610 
2810

1644 
I860 
2612 
1217 
1882
18 IM45-tas pl. arti Western ave 

Vienas tuše, lotas. Išmokėta

4615 So. Paulina St.
1 medinis namelis. Įplaukų 

$20.00 į mėnesi. Mortgage 
$1500.00.

SARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c

west groju
Milwauka* Ar.
Milwaukee At.
Milwaukee A v.

W. Madison St, 
W. Mudhon BL

4612 S. Paulina St.
1 medinis dviejų augštų na

mas, sankrova iš priekio 
Įplaukų $60 į menesį. Mort 

gage $3500.

Br. A J. EPSTEIN 
CYBYTOJAS ir CHIRBRCBJ

W. Ohle*.*« Ar 
Šlu* lelai>4 A v 
W. Nortą Ar. 
B. H*d***d Ml 
g. N LW. Atth it

dubalus su i 
kunigas L;1 

is Malinusi

1541-43 W. 46th St.
Du namu ir garage. Įplau 
kų $161.00 į menesį. Mort

N. W: Kampas nuo 45-to pi 
ir Western ave.

Penki lotai. Mortgage $2000

Dr. M.Stupnicki
S1C9 So. Morjfaw St, Chicago.
VALANDOS! nuo S iki 11 li
pyto, nuo S iki 8 vakare.

4604 S. Paulina St
1 medinis namas iš priekio, 

vienas mūrinis namas už 
pakalyje.

Įplaukų $55.00 Į mėnesį 
Mortgage $2500.00.

W. 45th pi. ir Rockwell st 
Du tuščiu lotu. Išmokėta.

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

ir So. I lalsted. 
lonekite būtinai 
turime daug s

Ggriaxuloc 
rųši»», 10# ve 
■ten, parul- 
fuodą vi ,.

W. 45-tas pi. tarp Western 
ir Rockwell.

3 tušti lotai. Išmokėta

33rd Emerald ave.—Pietry
tinis kampas, du lotu.

Tuščias. Mortgage $1500.00

1609 S. Paulina St
1 medinis dviejų augštų 
namas. Įplaukų $57.00 į 

■ mėnesi. Mortgage $5000.

2 Ir
Canal 111©

ną balandžio, o turėjo būti — 
nedėlioję, 15 dieną balandžio, 2 
vai. po pietų.

Draugystės Pirmininkas

PARSIDUODA pigiai j trumpą lai 
ką saliunas. Atsišaukite greitai. 
3714 S. Halsted St., Chicago

4308 So. Wood St.
2 augštų medinis namas. Į 
plaukų $41. į menes. Mort 
gage $3000.

ARBATA
Friitunlaa-

► 5*. G ve. j an- Įt f 
luotą, v • rtAe £į Į

Draugijų pranešimus 
i. Praneši-

i va-

REIKALINGAS atsakantis buČeris 
Gera mokestis ir pastovus darbas 

Lithuanian Commercial Co., 
301 E 115 St.., Kensington, I1J

M A U JI ENOS, Chicago, Ill

^PASARGA.—Draugijų į 
skelbiame be užmokesties. __ ...
niai betgi turi but priduodami iš 
*aro{ laiškeliu arba telefonu. L 
thloti tą pačią dieną, kada spausdi- 
^a«A?S dienraštis, nebegali but įdėti

SVIESTAS
Geriausios 

tmetonoB, g*- 
resni*, nagu n J f 
įur Jus Ka-HtH 
iit gauti ..

REIKALINGAS barberis, kuris ap
siimtų rytais dirbti saliune, o vaka
rais barbernėje. Atsišaukite laišku 
j Naujienų Ofisą N 106.

Talpina savyje reika- 9 
lingiausius, kasdie var- 9 
tojamus, žodžius. La- | 
bai paranki knygutė ne- 9 ►J* 
šioti’s ir kiekviename ■

RFI KALINGAS —tuojaus pirmos 
klesos bučin is, geistina, kad kalbėtu 
bohemiškai arba lenkis! 
ga. puikus pragyvenimai 
2958 S. Lowe

FRANK MILTUS, 
llonore St., 1-mas

Chicago.

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

PIRK SAU vina» Plombavo]!- J 
mui reikmenis tiesiai už “who- ■> 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. |

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

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

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

PRANEŠIMAS.
Nariams Draugystės Brolių ir 

Seserų Amerikoje. Draugystės 
sekretorius pranešdamas atviru
tėmis apie draugystės susirinki
mą padarė klaida. Jisai parašė,

Dr. 1 Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

jieškau trijų pusbroliu: Adomo 
Kazimiero Daugėlų, Ba- 

, Belvičių kaimo, šve- 
Malonėkite atsišaukti 
reikalą. .Adresas: 
Budvitailė-.lasicne, 

C.hicago. 11

BEĮKALA UJAME tekintojų prie 
tekinimo šlapių akmenų. Daugiau
sia tekinimo darbas.

Whitaker Mf
5723 W. 65th Si

ANT BANDOS — garu šildomi fia
lai ir ofisai. Visi naujai papuošti 
Janitoriaus patarnavimas. Klaus
kite janitoriaus. 729 AV. 18111 Str.

• Chicago.

ANT PARDAVIMO. -
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lictu> 
vių mūrinių namu. \

F. AVarncke,
951 AV. 19lh St., Chicago, JU.

LIBERTY BALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PABKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie ave., kampas 39 PI 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie ave., kampas 39 pi.

REIKALAUJAME patyrusių mole 
rų prie tvarkymo skudurų. Pašto 
virs darbas, gera mokestis. Taip 
gi reikalingas patyręs krovėjas. Ai 
sišaukite i P. Goldman 
1820-22 AV. 14 St

1609 _S. Ashland Ave.
2 augštų mūrinis namas 
ant Čielo loti). Įplaukų $150 
į mėn. Mortgage $13,000.PARSIDUODA saliunas labai ge 

roj vieloj, tarpe dirbtuvių apgyven 
ta lenkų ir lietuvių. Kam rcikalin 
ga, kreipkitės
2021 S. String St., Chicago. Ill.

AKIU SPECIALISTAS
Aids jšegzaminuojam dyka!

\ GyvcnimHH yra tuščiui
y kuomet pranyksta r<H 

gėjimas.
Djr Mes vartojame

J'i'dą Ophthalmometer 
A patinga doma alkrtj- 
pi am a j vaikus.

V*)*ndo»j Nuo > ryto iki I vakar* j 
«i» nuo 10 iki 11 di«ną.

484» K AHBEAND AV«-. « M

Nuo 10— 
Telephon 
3412 S. Halsted st 
-9 ryts, tiktai.

PASIBANDAVOJA sankrova 2256 
W. 22nd St., Chicago, III. Per pasku
tinius 5 metus buvo užimta jubilie- 
rių sankrova.

P. Weber and Co. 
2258 W. 22nd St. Chicago, III.

gybes vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimtinčjiinui, mokinlies įvairių a- 
malų etc.

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

REIKALINGA , 
-AGENTO < 

pardavimui Kalendorių, 
vakarais arba dienomis; 

geras uždarbis.
Atsišaukite:

MILDA PRINTING IIOUSF 
AV. '33rd Si., Chicago

Pajieškau savo brolio Pranciškaus 
Adomaičio, paeina iš Kauno gub. Ra
seinių pavieto. Liudovėnų parap., 
Raikančių sodos. 3 metai kaip Cbi- 
cagoje gyveno. Išvažiavo į Bayone 
ir nieko negirdime kur jisai yra. .Jis 
išvažiavo jieškoti savo pačios, kuri 
gyvena Chicagoje. Prašau pranešti, 
jeigu kas jį žinote. Kas pirmas pra
neš, gaus $5 dovanų.

Antanas Adomaitis.
4311 Donore SI., C.hicago, lit.

i Kaina 50c paprastu 9
* ir 75c geru skuriniu ap- 
? daru.

ist iinriai ma- 
tsilankyli, nes 
i’biu reikalu.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai.

$800 Grojantis- Pianas 191 
$200.00; $225 vietrola ii 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd;, arti Kedzie Ave 

Chicago. Ill.

Ir Gyroti*M f
3600 S. Halsted SL, kamp 36 M 
Ofisiu atdara* ikk 1© vai. ryta, 1—1 
po piet ir vakarai*.

Telephone Drover 074

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
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, Ill.

J. KLOVAS, G. ZAKER
Užk'vieČiamc visus, kurie no

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

Bld KALINGAS lietuvis porteris į 
saliuną. — Kad šiek tiek galėtų už 
baro padirbti. Subalomis reikės dir
bti iki 12 vai. nakties. Kitais vaka
rius ir nedėliomis nereikia.

Atsišaukite: 725 W. I19th Street, 
West Pullman, Chicago, Ill.

BEI KALINGI 3 siuvėjai prie vy
riškų naujų ir senų drapanų. Trum
pos valandos ir gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus.

John Karnelski, 
4601 S. Hermitage Ave., Chicago 4601-3 So. Ashland ave.

Įplaukų $487.00...  į mėnesį
Mortgage........... . $25,000.00

Banke*, »uly- 
link *a bent 
tokia, % »’

.IV I). ir Pas. K Ii ubo susirinki
mas atsibus kulvur.or, balandžio 

Malinauc-

Michigan ave. 
Mockus. Stoti i 
ckum k\ icė:ami

REIKALINGA mergina prie abel 
no namų darbo. Vakarais ir ncdelio 
mis liuesą. Gera mokestis. Pašto 
virs darbas. Atsišaukite tuojaus.

Mrs. A. Milauckas, 
1247 So. 48 ave., kampas 13-tos gatv 

Cicero, III.

BEI KALINGAS atsakantis buče- 
ris. Gera mokestis. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1811) So. Peoria St., Chicago, III

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
ne lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per kelis me
tus. Priežastis — savininkas eina 
įskilą užsiėmimą. Atsišaukite: 
4456 So. Hermitage ave., Chicago, Ill.

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus.. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
"NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted

T«l«phon* Humboldt 1271

M. SAHUD M
Bmikk Rusa*
Specialistą* Motcrilkų, Vyrilktj ir VaS- 

kiikų. taipgi Chronlikq
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave^ 

Kampa* North Ava., Kambarye 1H. 
VALANDOS: 8:10 nd 19 fltmi

1 :X0 iki 1 ir 7:8I iki t vakare.

Pajieškau pažįstamos merginos— 
Elzbietos Daržininkaites. Pirmiau 
gyveno Detroit, Mieli,; ir Antano A- 
domavičiaus. gyvenusio Philadel
phia, Pa. Antanas Kazakevičius,

Chicago, 111.

ANT IŠMAINYMO
Geras mūrinis namas I pagyve

nimų po I kambarius, bus mainomas 
ant mažesnio arba ant “cottage”

.L Sinkus and (’.o., 
3151 S. Halsted SI., Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Vilčausko, ko
ki 7 metai atgal gyveno Baltimore, 
Md.. paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav ir parapijos. Turiu labai svar
bų reikalą todėl meldžiu atsiliepti, 
jei kas žinote meldžiu pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.

Aleksas Pelrauskas.
Bockford, III.

0l 6. fit Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir OHbmk 

8149 9. Morgan SL, kertė 82 st. 
Chicago, Ill.

Spccialistas ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chronišką Ligi 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087

Eleklritkn DIhittiox* Ir Gydym** 
SpecialiŽka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo 
Vandcnota M c dega Slaptom Ligom 

2221 8. KEDZIE AVE., 
Netoli 22Tros gtv.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
gpeeialbtM Iffotorliky, Vyrliki, V»u« 

Ir vl*W rhr*Blib» UlO|«
Valan^o*: 10—11 ryto, 4—K po plotis, T—* 
karo. Nadėliomi* 10— 1 po pietų.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

Tel. Drover 7D«

Dr. C. Z. Vežeils
LIETUVYS DEHTISTA

VaUnėtoB! m»o 6 ryto ihi S nd 
Nedėliondi ^agal ««ti*rltxv

4712 So Ashland Ave.>
mil 4‘Moa gatvių.

BEIKALAUJAMA patyrusios mer
ginos dirbti į svieshf ir kiaušinių 
sankrova. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus.
3552 So. Halsted SI

CICERO, ILL.
Lietuvių Socialistų Janu. Ly

gos 2 kuopos susirinkimas įvyks 
šiandie (ketverge), balandžio 5 
diena, 8 vai. vųakre. Visi malo
nesne atsilankvti.

JAUNAS vaikinas pajieško darbo 
moki uties prie biznio į bučerųę ar į 
saliuną; kam reikalinga malonėkite 
alsišauktį per laišką į savaitę laiką. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiš
kai ir angliškai lesmi apsipažinęs su 

Dirbčiau už maža allv-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai Hetuviame Hnoman p<r 16 mo
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo aitria* ir chroniška* ligas, Ty
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 

oioktroo

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 80. Halsted 8lr»«V 
Tel. Drover 7179

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

GYVENIMAS: 8341 8o. Uaion Au 
, Tel. Yards 537.

BURKE 8ARBER SCHOOL
612 W. MsdiHOw SL. Chicago. IB

NOBTB BI>« 
4H W. JMvUUfld 
7 5-e W. Kort* A4>

Lb.oola Av«
IJ44 J.inrola Ay, 
HIS N. Clark

BEIKALAUJAMA
Mrs turime keletą vielų del merginų 
virš 16 metų. Gera proga Uždaro
me nuo 1-mos valandos.Subalomis. 
Nuo pradžios $7 ir $8 už 30 dienų. 
Atsineškite mokyklos paliudijimą jei 
mažiau 18 metų.

SIEGEL, MAY, STEHN CO., 
1061 W. 351 h SL, Chicago.

Dr. Ramsęr
AKIV BIKCULUTAf

P.ABS1DUODA bučernes ir grose- 
rnčs fixtures (intaisymai) už pigi:} 
kainą; du metai lik vartoti. O jeigu 
kas norėtų gali eiti su manim į pusi
ninkus. 1'. Juodis, •
928 W. 33rd SL, Chicago, III.

Western ave. tarp 45th pi 
ir 46th St.

Vienas tuščias lotas. Išmo
kėta.

Phon«: Yard*

Or. A.R. Blumenthal

orgnmzncijos, kurios praėjusi 
kartų nepasiuntė savo (k'lt'^atų, 
atsiusti juos kon termici jon šį

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak

M z«I‘.
ES Tel. Canal 2118

§Dr. ft.LYuška“
Gydytojas ir Chirurgas 

S3 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, 111. M

įdresu: 
J/Baukus

8128 Vincennes ave.,

Telephon• Drover IftlJ

Dr. A. A. ROTH

Nedėlioj, balandžio 7 d., soci
alistų partijos rusų skyriaus sa
lėje, adrt'su 1371 Blue Island 
ave,., 10 vai. išryto įvyks antro
ji konferencija socialistų orga
nizacijų Rusijos išeiviu. Bus 
svarstoma Bus’j 
rėmimo klausim

ROCK FO RDIEČIV I)O M A L
LSS. 75 kj >. mėnesinis susirin

kimas ivvks 8 d. balandžio, I :30 *
vai. po pietų adresu 1010 So. 
Main St.

Visi narai meldžiami atvykti 
laiku. A. Meldažis Kast.

hue Nųuari 
Malonėkite \ .sos daiui 
tsilankvli paskirtu la

BIHKALAUJAM— teisingų vyrų 
kiekvienam mieste. Darbas ant vi
sados ir galima atlikt vakarais. Ge
ra mokestis geriems vyrams.
UNITICD LAND and INVESTMENT 
Co.. 127 N Dearborn St., Room 80S, 
Chicago, Ill.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatmn Co. Prieš eisiant gull 
ištepk veidą inosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plotinus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ii' stampomis arba popieriuj do
lerį indekit į laišką.

J. RIMKUS
P. O. Box 3G, Holbrook. Mass

mouth
*<*>*£ W* nt wo; th
H27 IL
4721 B.

rlxnha visiem* tinkamu* akiniu*, 
itfojx ii inuut duoda Iyka). 
M hK Milwaul w Av* , arti Chiear* Art. 
rVALANDOS* Nuo » ilryU tiri vutak 
ni. i» )ioc> k Iki 1

’)•) JUyraarkrt B4S4L

PABSIDUODA—-3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island ave. 71-1 W.a Divi
sion SL, 344 AV. Chicago, Ave. — 
Chicago, III.

Kiekvienas sergantis asmuo no 
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gal 
mane matyli po darbo, scredos ar 
ba pelnyčios vakarais arba

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 JiĮsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

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

metodas X-Ray 
prietaisu*.

Ofisas ir laboratorija, 1021
St., netoli Fisk

VALANDOS
6—8 vakarais.
Gyvenimas

Valandos: 8

1 medinis namas, 2 augštų 
įplaukų $26 i mėnesį 
Mortgage $2000.

JOLIET IR AUROROS
* DRAUGAMS.
Draugui, nerengkite draugui 

Stilsonui prakalbų 22 d. balan
džio, nes mes waukeganieciai 
rengiame jam prakalbas 
na. Malonėkite, draug: 
kalbų reikale susižinoti 
nimi. Mano adresas: 
Kadavicze, 1326 Viclori 
Waukegan, III.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biurai 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 526 So. Dearborn St., C.hicago 
reikalai! ia:

2 taps tojų
t mašinisto
I skardžiaus
I inžiiiiei’iaus
1 laikrodininko
21) prie tapimo karų

1 automobilių dirbtuvėj
2 siuvėjų
3 dažų dirbtuvėj
2 prie žiedų dirbimo
1 lotografisto
12 čt'verykų dirbtuvėj
1 prie Gordon lyderio
6 geležies dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne ą- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du melu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs

Mai proga išmokti anglu kalbos, per laiškus arba klesosi
KOREHPONDKNCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienoje gah JIbmAB! 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuoee ii lekcijų «utahytt 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai paranxu* kiekvi«naM« 
kuri* nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi ųrogo* Lsu* 
kytfe# J mokyklą ypatiikai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame grašiai iliustruotą, *u daugeliu paaiškinimų KATĄLOGA 
DYKAI. Raiyk laišką tuojau*; indėk dvi marke* prteiuntbHv! 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti i mu*ų Mo
kyklą ypati^kai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, *utaisyt^ musų pačių del pradiiamokMhl 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau Kuprantantieaa* 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLkskyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

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

BAN KES’

Specialistas ir jo vėliausios Eur. motodos
Jei kiti negali iSgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligų ir jei afi ap
siausiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit x>as 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojų, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. H A 1R
Mentor Bhb;.

Paimk elcvaterj. Kambarys 122.
Frieš North American Cafe.

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

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane iš 9 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 4* 
aš esmi expertas' specialistas Jie ■ 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Npgaišuok ir žiu- ■ 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- X 
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo A 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas x 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, A 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir V 
sugrąžinsiu jus į sveikatą j trumpiau- 
sį laiką, ir už mažiausią mokestį del W 
sumanaus, ir pasekmingo patarnavimo. A”

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir W 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, T 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią B 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir »J* 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS &

DYKAI T

PROF. DR. COATES J 
430 So. State St., 2-ras augštas, A

Prieš Šiegel Cooper and Co. J 
»**4<tt)*4a»***e»*MBi***tf

(ŠYDO VISAS LIGAS VYRŲ ]R Vo'imi’
NEŽIŪRINT XA1J’ UZSlfil ■•N! .1 USIOS )K N EJ ; Y DOM OB JOM Y»A

Speciališkei gydo liga* pilvo, plaučių, inkstų h pnUin, utnuodijimą
II«m, Žaizdas, reumati-zmą, galvo* *kaosmuh, bk>u><nujis miKsroje, kosėjimą, rtrkUte 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu k H negalėjo jilP išgydyti *t«ikit* iU b 
persitikrinkito, ką jis jums gali padaryti Lraktikuuja per daugeli m*tų ir IlnrM 
tūkstančius ligonių. Patarimą* dykai.
^BAO»lS;?»\aH2ROAL-UOK10 1111 8 vaL N*dmowih Iki II <ML
1900 BLUB ISLAND AVE.. kampa* 19-t«* ffaL, vtrlaj Baaka*. TaL C«a*|

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kaiiią, .$160.00 se
klyčios setas, tikros skaros 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 Vietrola 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 Ave<, arti 22- 
ros gi v., Chicago, Ill. ; . *

I Ateikit II UH Al Aš jus 1 
| pas If I K II I išgy- 
,.į, inane W ■ liHIrVN dysiu *

Jokubi 
šeinių pavieto 
kšnos parai). 
Turiu svarbų

Marei joną 
732 W. 18 SI..
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