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$3,502,518,630 kares 
reikalams

NENUKENTĖS DEL KARĖS

Ateiviai ne piliečiai, jeigu tik 
jie prideramai elgsis.

SVEIKINA SUV. VALSTIJAS.

Kad prisideda prie talkininkų.
Baisi nelaimė VOKIEČIAI ATSI

GRIEBIA.
ORGANIZUOS LENKŲ 

ARMIJĄ.

Paskandino Vokietijos “jurų 
vilką”

WASHINGTONAS, bal. 6. — 
Oficialiai tapo paskelbta, kad 
Suvienytoms Valstijoms stojus 
karėn, gyvenantieji šioje šalyje 
ateiviai ne piliečiai, jeigu tik 
jie prideramai elgsis, nenuken
tės ią nei savo turtu, nei laisve.

PALIUOSAVO IMTINIUS.

Kuba gelbės S. Valstijoms
Laikinosios valdžios įsakymu 

paliuosuota apie 500 civilių 
imtiniu. 4-

$3,502,518,630 KARĖS
REIKALAMS.

PASKENDO MINŲ GAU 
DYTOJAS.

PETROGRADAS, bal. 6. — 
Laikinoji Rusijos valdžia įsakė 
paliuosuoti apie 500 civilių im

PETROGRADAS bal. 6. — 
Petrogradas neišpasakytai džia
ugiasi Suv. Valstijų įsimaišymu 
į Europos karę. į Laikraščiai 
Rieč ir Ruskaja Volia išspaus
dino ilgų sveikinančių straips
nių. Ruskaja Volia, pavyzdžiui, 
rašo. “Didžioji Amerikos de
mokratija ištiesia savo rankas 
skersai vandenyną — jauniau
siai ir didžiausiai senojo pasau
lio (Europos) dfenĮokratijai, su
teikiant jai dovanų dar vieną 
kardą prieš ‘Hohehzollernų de
spotizmą.” 7

Kam džiaugsmas, o kam aša
ros.

Eksplodavo gazas Chimpon
kas restorane, (179 North 
Halsted Str.), šeši žmonės 
neteko gyvasties, 60 sužei
stų ; dvi krautuvės sugria
utos; viso bloko langai iš- 
birėjo apielinkėje; nuken
tėjusių tarpe yra ir lietu
vių.

Suėmė 800 -franeuzų 
belaisvėm

Lenkų sakalų susivie nijimas 
mano suorganizuoti 100,- 
000 vyrų armiją.

Reikalauja Suv. Valstijų 
iždo sekretorius.

WASHINGTONAS, bal. 6 
—Suv. Valstijų iždo sekreto
rius vakar pareikalavo kon
greso paskirti $3,502,518,630 
dol. karės reikalų vedimui 
bėgiu sekamų dviejų metų.

Iš tos sumos vien tik ka
rės departamentui skiriama

Oficialis anglą admiraltijos pra
nešimas sako, kad šiaurės ju
roje paskendo minu gaudytojas. 
Užvažiavęs ant minos.

i užimtų priešo teritorijų. GEN. FOCH PASITRAUKIA.

Laivo

GARBINGA CIVILIZACIJAI.” 
Kad Suv. Valstijos įsimaišo 

Europos karėn.

skiriamavyno reikalams
292,538,790 dol. Verbavimui 
rekrutų del armijos ir laivy-

Iš bendrosios sumos, beje, 
nemaža pinigų busią paskir
ta gaudymui šnipų ir perse
kiojimui tų asmenų, kurie

džios patvarkymus.
ANGLUzV REIKALAUJA DAU

GIAU KAREIVIŲ.,, r

PASKANDINO VOKIETIJOS Vokietija dar nesumušta 
sako admirolas Jellicoe.

Anglą kruizeris paskandinęs 
vokiečių skraiduolį Seeadler

Robe rtsonas

kad esą negalima kalinti žmo
nių, kurių vienintelis parsikalti- 
mas yra — ištikimybė savo ša-

PARYŽIUS bal/ 6 — Iš Pa
ryžiaus pranešama, kad gen. 
Ferdinand Foch, Marne mūšio

šeši žmonės užmušta ir, 
manoma, apie 60 ar 70, o gal 
ir daugiau, sužeista, kuomet 
12 valandoj dienos vakar iš
tiko gaso ekspliozija Aleksa
ndro Chimponkas restorane, 
179 N. Halsted St. (tuoj prie 
Lake srt.).

Restorane tuo laiku buvo 
apie 70 ar 80 žmonių. Veik 
visus juos be išėmimo užgriu 
vo, ir jie tapo palaidoti po 
griuvėsiais, kol atvyko pa-

WILSONAS REIKALAUS 
2,000,000 VYRŲ ARMIJOS.

Bilius bus atiduota senato ir at
stovų buto militarių reikalų 
komisijoms.

kino tikslu tatai padaryta, pra
nešimas nesako. ’Manoma 
gi, kad jam yra paskiria kita 
vieta. Gen. Foch, be to, dėlei 
savo ilgo amžiaus, truputį sir-

bet-

Kares departamentas, 
mas prez. Wilsono, t

viavimo Liliu

turėti du milionu gerai išlavin
tų kareivių.

Biliaus siųulkmenų. valdžia 
neskelbia. Tatai bus galima su
žinoti tik po to, kuomet jisai 
bus atiduota senato ir atstovų 
buto miUtarių reikalų komisi
jom — gal dar šiandie pat.

LAUKIA SUV. VALST.
KARIUOMENES.

matinė jo atšaukimo priežastis. 
Gen.

žinia, nuo vokiečių

džioje dabartines kares. Jie jau 
buvo visai prie Paryžiaus vartų, 
kuomet gen. Foch’o armija, su
sidedanti iš 120,000 vyrų, ties 
Marne upe smarkiai sumušė vo-

dabar t i n es poz tdfjaC '

MEXIKA SIUNČIA KA
RIUOMENĘ Į SUV. VAL

STIJŲ PARUBEžĮ.

Sako, rengiasi užpult Vilįų.

paskelbusįjį
vilką,” skn
ris pasiuntė jurų dugnan nema
ža talkininkų pirklybinių laivų. 
Seeadler’i paskandinęs vienas

jurų

IR KUBA.

Gelbėsianti Suvienytoms 
Valstijoms.

kinti jiems valdžios sumanymą 
verbuoti daugiau kareivių 

anglų armijai, ypač vakarinia
me fronte. Konferencijoje da
lyvavo ir admirolas John R. 
Jellicoe. rl’arp kita admirolas 
Jellicoe šiaip išdėstė valdžios 
nuomonę. — Palyginamai me
nkas anglų kariuomenes pro
gresas yra išaiškinamas ne kuo 
kitu, kaip tik stoka kariuome
nes, kas savu keliu davė prie
šui progos pradėti užpuolimą.

Proga įgyti jai patyrimo — Eu
ropos karės laukas.

ANGLŲ KARĖS STOVYKLA 
FRANGIJOJ, bal. 6. — Anglų 
armijos karvedžiai dabar užim
ti klausimu, kokiuo budu Suv. 
Valstijos galės suteikti tinka
mos pagelbės talkininkams. Vy
riausia nuomonė

sti į Europą didelę kariuomenę. 
Karės reikalų žinovai be to sa-

WASHINGTONAS, bal. 6 
—šiąnakt Washingtone gau
ta autientiškų pranešimų, 
būtent, kad faktiškoji Mexi- 
kos valdžia siunčianti dide
lę kariuomenę į Suvienytųjų 
Valstijų parubežj.

Spėjama, kad tatai Car- 
ranzos valdžia daranti tikslu 
užpulti banditų vado Vilios 
pulkus.

NEW YORK AS, bal. 6.— 
Ofi'cialė Kubos žinių agentū
ra praneša, jogei tos respub
likos valdžia ne tik stovinti 
už prez. Wilsono politiką, 
bet dargi pienuojanti akty
viai prisidėti prie Suv. Val
stijų kilus karei su Vokieti
ja-

Washingtono valdžia apie 
tai dar tyli, todėl šito gando 
teisingumu nelabai galima 
patikėti.

daugelis aiškina nauja 
pagauti anglų armijas

s. Kiti vėl sako, kad Vo- 
jau sumušta, jai taigi

li- viena ir antra nuomo-

dar nesumušta. Jų armijos, He
me linijoj, 
dar toli sie- 

Vokie4ija šiemet savo ar-
padidino visu milionu 
“Mes privalome užbėgti

bet iki sumušimo 
kia.

ja įgytų ncapkainuojamo paty
rimo, ypačiai orlaivystės ir kt.

Apie nuostolius, kuriais bus 
nupirkta toks patyrimas — kas 
čia kalbės...

PERTRAUKS DIPLOMATI
NIUS RYŠIUS.

VILLA NEUTRALIS.
Neužpulsiąs Suv. Valstijų pa

skelbus karę Vokietijai.
EL PASO, bid. 6. — Atsiųs

tas į čia Vilios štabo pasiuntinis

gai, ųiunis reikia daugiau vy
rą!” užbaigė ponas Jellicoe. 

no- 
vy-

Paskelbimas kares Vokietijai 
reiškia karę ir Austrijai—sa
ko Vienna.
VIENNA, bal. 6.^- Atėjusios 

iš Vienuos žinios liudija, jogei

būtinai 
miliono

limesnių nesusipratimų tarpe S. 
Valstijų ir Austrijos. Vienuos 
valdžia yra,pasirengus pertrau
kti diplomatinius ryšius su šia

GALĖS BALSUOT IR 
MOTERS.

Smulkesnių žinių stoka.
PETROGRADAS, bal. 6. 

— Visi Rusijos universitetų 
profesoriai, kuriuos caro va
ldžia buvo išvaikiusi bei šu- 
kimšusi į kalėjimus, dabar 
sugrįžo ir skaito lekcijas vie
toje juodašimtiškųjų profe
sorių, kurie dabar išvyti la
ukan iš universitetų.

PETROGRAD, — Lenki
jos deputatai Valstybės Du
rnoje, Garusevič, Dymša ir 
kiti atsisakė nuo savo man
datų, t. y. atstovų teisių. Mat 
laikinoji Rusijos valdžia pa
skelbė Lenkiją esant savys- 
tovia karalyste. Del tos tai 
priežasties tie deputatai skai 
to sau negalimu likti Rusi
jos Valstybės Durnoje.

Villa buk turįs gatavai prireng
tą tuo klausimu rezoliuciją, ku
rią jis paskelbsiąs tuo po to,

Drauge su vyrais rinks atstovus 
į busimąjį Rusijos konstituci
nį suvažiavimą.

Austrijos valdžia jau turi pri-

FRANCIJOS PREZIDEN
TAS SVEIKINA SUV. ' 

VALSTIJAS.
PETROGRADAS

rę Vokietijai.
Iki šiol ėjo įvairus gandai, 

būtent, kad Villa, apmokamas 
Vokietijos agentu, darąs pienų 
užpulti Suv. Valstijas, kuomet 
šios paskelbs karę VokietijaL

užtikrino atvykusioms

jos moters turės teisių rinkti at
stovus į busimąjį Rusijos kon
stitucinį suvažiavimą,

stijų ambasadoriui Pcnfieldui, 
kuris, manoma, apleis Vienną 
balandžio 7 d. Prięš išvažiavi
mą ambasadoriui bus leista pa
simatyti su Austrijos imperato- 
riumi Karoliu. 4 ; jį

PARYŽIUS, bal. 6. — Va- 
kar Francijos prezidentas 
Poincare pasiuntė prez. Wil- 
sonui pasveikinimo telegra
mą delei įsimaišymo į Euro
pos karę. < '

' Daugiau 50 sužeistųjų nu
gabenta pavieto ligonbutin. 
Kaikurie sužeistųjų mirė. 
Bijomasi, kad ir daugiau jų 
turės persiskirti su šiuo pa
sauliu.

Ekspliozija ištiko kaip tik 
pačių pietų laike ir todėl taip 
daug žmonių buvo restorane. 
Pirmutinis žmogus, kurs mi
rė del ištikusios nelaimės, 
tai graikas Aleksandras Chi- 
leucon.

Sužeistųjų tarpe yra kele
tas, ypatų, kurios turi lietu
viškas pavardes ir yra, vek 
kiausia, lietuviai. Pavyzd
žiui, G. Paparas, Vaskovs- 
kis (2922 N. Ashland avė.), 
Petras Patas (789 Milwau
kee < avė.).

Eksplozija išardė taipgi ir 
tris nedideles krautuvėles, 
buvusias šalia restorano. Du 
rįs, langai ir ti'nkavonės su
birėjo, langai per visą blo
ką apielinkėj pavirto į šipu
lius. Keletas ypatų ir tose 
krautuvėse tapo sužeista.

Ekspliozija Chimponkas 
restorane buvo tokios pat 

rųšies, kaip ir ištikusioji po
rą mėnesių atgal ekspliozija 
ant 14 place (prie Halsted 
gatvės). Kiek ištirta iki šiol, 
tai ir čia pasirodo buvę kas 
tai negerai su gaso pervado- 
mis. Vienok ekspertai, pa
skirtieji ištyrimui ekspliozi- 
jos priežasčių, tikro dar nie
ko nepranešė. Tik patirta, 
iš buvusiųjų pirm ekspliozi- 
jos ištikimo restorane žmo
nių, kad jame nešė gaso kva
psniu, kad gasas dvokė, ir 
kad restorano užveizda ai
škino, jogei jisai jau tris sy
kius kreipėsi tą dieną į gaso 
kompaniją pranešdamas, jog 
kas tai negerai' yra su gasu.

Apielinkės gyventojai, da
ktarai ir automobiliai priva
tinių ypatų atsirado nelai
mės vietoje pirmiau ,negu 
policijos greitosios pagelbos 
vežimai. Prasidėjo gelbėji
mo darbas.

Ekspliozija sujudino visą 
apielinkę. Visa apięlinkė 
sudrebėjo. Žmonės puplė iš 
vidaus, iš namų, iš dirbtuvių 
lauk, oran. Tarytum sudna 
;diena davė apie save ženklą, 
, tarytum žemė atsivėrė — 
taip pasirodė buvusiam neto
li katastrofos vietos žmo
nėm ekspliozijos momentu. 

; (Tąsa ant 2-ro pusi.)

LONDONAS, bal. 6. — 
Aplaikytas'čia vokiečių ofi
cialis pranešimas rodo, kad 
vokiečiai bando > atsigriebti 
vakariniame fronte. Taip, 
į šiaurę nuo Rheims vokie
čiai atėmė iš franeuzų eilę 
stipriai' apginkluotų apkasų. 
Be to, jų rankosna pateko a- 
pie astuoni šimtai franeuzų 
kareivių. Vadinasi, francu- 
zams užduota skaudus smū
gis. Tiesa, franeuzai sako
si vėliaus atsiėmę prarastas 
pozicijas. Vis dėlto, tatai 
jiems brangiai kainavo.

Abelnai, vakar franeuzai 
nepadarė veik jokio progre
so. Tik anglai skelbiasi atė
mę iš vokiečių du kaimeliu— 
Ronssay ir Basse-Boulogne.

Tatai liudija, kad vokie 
čiai iš paskutinųjų pasiryžę 
ginti dabartinę liniją.

Lenkų sakalų susivieniji
mo prezidentas, Dr. T. R. 
Starmickis, pasiuntė prezid. 
Wilsonui telegramą, kurioje 
jis užreiškia, kad minėtas 
susivienijimas manąs orga
nizuoti 100,000 lenkų armiją, 
kuri kariaus po Suv. Valsti
jų vėliava prieš Vokietiją^

NENORI KARĖS.

Geriau buti užmuštam, negu, 
užmušti kitą.

KARĖS PASKELBIMO 
, REZOLIUCIJA.

WASHINGTON, bal. 5.— 
Senatas priėmė sekamą kai
rės rezoliuciją:

“Kadangi Vokiečių cieso
riaus valdžia atkartoti'nai 
papildė karės žygių prieš A- 
merikos Suvienytųjų Valsti
jų valdžią ir žmones, tųdel 
tebūnie

WASHINGTONAS, bal 6 
— Tulas’Frar^k Stephens pa
rašė Suv. Valstijų preziden
tui Wilsonui laišką, kuriame 
jis griežtai atsisako eiti į ka
rę, jeigu ją paskelbtų Wa
shingtono valdžia. Laiško 
autorius tarp kita sako: “Aš 
atsisakau užmušti ar pagel- 
bėti tatai kitam. Jeigu tam
sta bandysi bausti tuos, ku
rie atsisako nusilenkti-tam
stos įsakymams, aš prižadu.

. buti vienas jų.”

Nuspręsta Amerikos Su
vienytųjų Valstijų Senato ir 
Atstovų Buto, kongresan su
sirinkusiųjų, jogei šiuomi 
formaliai paskelbiama karės 
padėjimas tarp Suvienytųjų 
Valstijų ir Vokiečių cieso
riaus valdžios, karės, kuri 
tuo budu buvo Suvienytom- 
sioms Valstijoms antmesta; 
ir kad prezidentas butų, ir 
šiuomi jis yra, įgaliojamas 
ir įsakomas pavartoti visas 
Suvienytųjų Valstijų laivy
no ir kariuomenės jiegas ir 
valdžios resursus karei prieš 
Vokiečių ciesoriaus valdžią 
vesti; ir kad kova butų gali
ma vesti iki laimingo pabai
gimo, Suvienytųjų Valstijų 
kongresas šiuomi prižada 
atiduoti visus šalies- resur
sus.”

Tokia jau rezoliucija įne
šta ir atstovų butui, kuri, nė
ra abejonės, bus priimta. 
Tuomet tik reikės prez. Wil
sono parašo — ir karė pra
sidės.

“KARĖ” Už FLAGĘ.

Vokietis pralaimėjo.

RUSAI PAĖMĖ DU TUR
KŲ MIESTU MESO

POTAMIJOJE.

PETROGRADAS, bal 6. 
į --

— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako/kad rusai pa
ėmę du turkų miestu Meso
potamijoje — Khanikin ir 
Kasrichirin.

Londono pranešimas be ta 
sako, kad anglų ir rusų pat
ruliai jau susijungę Mesopo
tamijoj.

Vadinasi, priėjo ir turtai 
eilė — būti pasmaugtais. Su 
Serbija, Juodkalnija ir Ru
munija “didieji broliai” jau 
apsidirbo.

BLOOMINGTON, III, bal. 
6. — Patriotingas Flatviles 
vokietis iškėlė vokišką flagę 
ant savo namo stogo. Ap
linkiniai jo kaimynai pasipi
ktino tuo ir įsakė jam atitai
syti “klaidą” — vieton vo
kiškos turinti but iškelta a--, 
merikoniška flagė. Vokie
tis nepaklausė. Tuomet pri
siėjo paskelbti jąm “karę.” 
Vis dėlto vokietis buvo nu
galėtas. Po to vietoj vokiš
kos flagės iškelta žvaigždės 
ir dryžės. “Karėje” septyni 
asmens gerokai apsidraskė.

BREŠKOVSKAJA 
MASKVOJ.

MASKVA, bal. 6. — Kat
rina Breškovskaja, ta neįve
ikiama Rusijos revoliucio
nierė, kuri keturiasdešimt 
keturius metus buvo caro 
tarnų kankinama kalėjimuo
se, katorgoj ir ištrėmimuose 
Siberijos tyrlaukiuose, da
bar sugrįžo iš Minusinsta) 
Maskvon. Revoliucionierių 
ir darbininkų organizacijos 
pasitiko ją didelėmis ovaci
jomis. Breškovskaja dabar 
yra senutė 73 metų amžiaus.

SOCIALISTAI LAIMĖJO.

DULUTH, bal. 6. — Soci
alistu kandidatas i miesto 
komisionierius, d. P. G. Phi
lips, sumušo abudu savo 
priešu — demokratą ir re- 
publikoną. Vadinasi, Du
luth miešto darbininkai tu- • —_
rėš dar vieną savo atstovą 
miesto valdyboje.

LEIS NAUDOTIES BREST 
PRIEPLAUKA.

PARYŽIUS, bal. 6. Į Jei
gu Suv. Valstijos paskelbs 
karę’ Vokietijai, Francija, 
manoma, leis Suv. Valstijų 
laivynui naudoties t.v. Brest 
prieplauka.
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Vokiečiu Socialdemokratijoj

3 SANKROVOS

Baisi Nelamė

Velykinis Iš
pardavimas

lugšeiau

Stern s 3442 Halsted
Didelė Sankrova

Vaikams
Kimonas

GARSIN KITES 
"NAUJIENOSE'

svarsčių 
neturime

priešininkų 
susideda iš 
atstovų su

Mes užlaikome puikią eilę nio 
terims puikių Drapanų ir sėjo 
ny. Ateikite ir pamatykite.

Valdžios politikų remiančio- 
fiios didžiumos nepasiten
kinimas opozicija. Aštriai 
kritikuoja karės priešinin
kus už skaldymą partijos.

dorom am 
kaizerio 
parti j so 
neleido

šieji tą pačią misiją ką ir Borza 
tovski 
k imą.

Sukatoje tik moterims juodos

Art šilkinės pančiu- r» 
kos /......... .................

Vaikams kepurės 
ir skribėles dide
liame pasirinkime.

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

pranešė, kad regunareje buv 
Valstijų armijoje turi būti išvi 
so 742 daktarai, o yra tik 439.

Lempų komp., sakoma, 
turėsianti keletą tūkstančių 
dolerių nuostolių.

Ekspliodavusiame resto
rane kilo gaisras, bet jį pa
vyko umu laiku suvaldyt.

donomis, žaliomis, geltono
mis; tik šventųjų paveikslų 
stokavo. .

Vejąs Jiuosai švilpauja po 
galiūnu bet biznis jame ei
na po pylnių smarkiai. Ir 
kur gi neis: nuo ekspliozijos, 
nuo išgąsčių reikia juk atsi
peikėti !

Pasukau kiton pusėn. Ir 
čia langų nėra, lyg audra 
praūžė.

Sugrįžau atgal. Minios 
nesiskirsto, ko tai dar lau
kia, nors kaikurie gerokai 
sušalę, nors jų nosįs išrodo 
jau kaip tos mėlynosios sly
vos.. R.

AREŠTUOTA JUODAŠIM 
ČIŲ LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIUS.

VAIKAMS SIUTAI, 
O OTINOS, aprėdykite 
*** vaikus ant Velykų 
šiais naujausios mados 
siutais. Mes turime juos 
su viena arba extra po
ra kelnių už $4.95. Pui
kiai pasiūti iš tvirtų 
materijų. Visokios mic
ros nuo 6 iki 18 metų. 
Su viena basebole arba 
kuoku dykai už

$4 95 
Kiti po $2.9$ iki $12.

“Nuošaliai nuo Augštos Randos Apielinkės
Van Buren ir j
Halsted gatvės j

j Milwaukee ir 
Į Chicago Ave.

North Ave. ir Larrabee Gatve

Porai valandų praslinkus 
po to, kaip ištiko ekspliozi- 
ja, teko ten atsilankyti.

Minia žmonių, bet ne toj 
pusėj, kur buvo nelaiminga
jai/jeigu taip galima sakyti, 
restoranas, o kitoj pusėj, 
priešais jo. Katastrofos 

i vietoj tik gelbėtojai, gaso 
^kompanijos darbininkai, po- 
licistai ir reporteriai.

Iš restorano belikus vien 
/plytų krūva ir- pusė sienos. 
Ant tos sienos/tuo j prie ga
tvės tebekabo dar laikrodis, 
|o čia pat, greta laikrodžio, 
ant lentynėlės kokiu tai ste
buklingu budu užsilikusios, 
stovi keletas bonkučių su 
saldainiais; aplinkui, ant 
plytų išblaškyta nemažai si- 
garų dėžių. Ot ir viskas, kas 
paliko iš buvusio restorano.

Pasukau už kampo. Sa- 
liuno langai išbirėję visi iki 
mažiausios šukelėss, o pa

menu, langai, ir ypač durįs, 
buvo tarytum Bridgeportie- 
čių švento Jurgio bažnyčios 
langai: gražus, išmarginti 
visokiomis spalvomis — rau-

[Socialistų Žinių Agentūra]
WASHINGTON. — Viso Ber

lyno socialdemokratų Sąjunga 
laike karei priešingų socialisti
nių organizacijų visuotiną susi
rinkimą, kuriame dalyvavo viso 
320 delegatų.

Didelis Perkėlimo 
Išpardavimas

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

Už MAŽIAUSIĄ 
KAINĄ.

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

PETER MILLER
225ti W. 22nd St., Netoli Oakley
Jš šitos vietos PERSIKELSIM 
j naują vietą nuo 15 d. Balan
džio po numeriu:

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

(Prie Didi. Teatro “Ulington”)

Berlino Visų karės priešingų 
socialistinių organizacijų 
visuotinas susirinkimas.— 
Haase’s kalba.—Ne parti
jos skaldymas, bet kova 
prieš nacionalizmą ir im
perializmą.

Vaikams Baltos Vei 
stčs visų mierų ... .

U mes 
Haase, 

teisės dary
ti tai, kol šimtai tūkstančių mu
sų draugų rizikuoja savo gyvas- M
čia mūšių linijoj ir kurie, lodei, 
negali savo balso a 
dėti. Daugiau, mes

Stoka daktarų armijoj.
JDr. .Jacob Frank kalbėdamas 

į Chicagos daktarų draugiją

Vaikų baltos suknelės del Ve
lykų Iškilmių

$1 iki $5-95

fONDORF’p TRIJOSE PINIGŲ TAUPYMO SANKROVO- 
se randasi visi reikalingi ap r ėdalai, kurie parsiduos iki Su
katos vakaro, šie aprėdalai yra pritaikyti išimtinai Vely

kinėms šventėms. Todėl atsilankykite dabar ir pasirinkite sau 
tinkamiausius. Čia randasi teisingiausios ir naujausios šio se
zono mados siutai ir žiponai.

emokratų mazu- 
reichstage išleido 

“stą, kviesdama vi- 
os socialistų orga ni

dus konven- 
1 formaliai 

įsteigta, tai sočia l- 
spauda vi- 

manifestą išspau- 
laik-
ma- 
nrie

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE, 1311 South Halsted Street 
Taupykite musų, turinčius vertę dovanų tikietus.

PETROGRAD, bal. 5. — 
Naujosios valdžios įsakymu 
areštuotas žinomojo rusų 
juodašimčių organo “Zem- 
ščina” redaktorius.

Mat, nebe tie laikai, kuo
met jie nevaržomai darė žy
dų pogromus.

300 merginų, ęlirbo Natio
nal Lamp Company budin- 
ke, priešais eksplodavusi re
storaną. Trenksmas kone 
parbloškė jas ant žemės. Sti
klai, lempos ėmė birėti nuo 
lentynų ant grindų, žemyn. 
Kliksmas, šauksmas, neap
sakomas pasigirdo. -Visos 
puolė lauk vieno bėgo per vie 
nas duris, kitos peri kitas, 
trečios gelbėjumosi nuo ug
nies kopėčiomis leidos že
myn. Bet nelaimingų atsi
tikimu nebuvo.

Rusų agentą nežinia^
ML M. Borzatovski, rusų val

kas pašovė.
džios komercijinis agentas, ras
ta Baltimore Country Kliube 
peršautu pilvu. Kas ir už ką jį 

pašovė nežinia. Bet žaizda

Hugo Haase, vadas socialistų 
oppozicijos reichstage ir vienas 
vyriausiųjų organizuotojų So
cialdemokratinio Darbo Susivie
nijimo, kaipo oppozicijos prieš 
karę remiančią socialdemokra
tų partijos didžiumą, savo kal
boj aštriai kritikavo didžiumos 
naciona 
kaltindamas jį, kad ne kas kitas, 
kaip lik pildomasai komitetas 
savo ‘Trempimo politika prieš 
oppoziciją” pagimdęs skilimą 
Vokiečių socialstų partijoj!

“Naujos partijos st 
nenorime”, užreiškė 
“Mes neturime nei

[Socialistų Žinių Agentūra]
WASHINGTON. - - Vokiečių 

karei priešingųjų socialdemo
kratų mažumai išleidus manife
stą, kuriuo ji paskelbia partijos 
skylimą ir organizavimą naujo

Merginoms Veistės visų naujų 
stailių, Voile arba Batteste, 
šilkinės, Georgette, Crepes,

1.25 iki 6.50

Moterų pilkos ar melsvos skuros, 10 colių augščio, sku 
ros kurkoS; vertės $6.50, special, apkainuoti po........ $5.0(

Vaikams patentuotos juodos skuros čeverykai su bal 
tais vii

sočia
tos vietos, kur jie 

Jie bando 
lą didį rūmą, ku- 

darbininkų judėji- 
l buvo pastatęs, 
irime tvirtos vil- 
runias yra pakali- 

v 1.
ii pastatytas ir pa- 

jiegs išlaikyti bombardavimą 
tų, kurie norėtų jį sugriauti.”

Dresdener Volkszeitung, kurį 
redaguoja Gradneaur, socialde
mokratu didžiumos atstovas v
parlamente, dar aitriau atsilie-l 
pia apie tai:

“Vadinas, naujas Socialdemo
kratinis Darbo Susivienijimas 
įsteigta!” šaukia Gradneaur. 
Kad ir liūdna, kad ir begalo 
skaudu šitokie apsireiškimai, 
bet faktų neatmainysi. Darbo 
Susivienijimo šalininkai ėjo ir 
nuėjo į kraštą. Savo atkaklu
mu, savo nenuosaikumu, savo 
besiskyriinu jie patįs save pasis-

Vaikų Balti Plaunami siutai 
šiai Velykinei Iškilmei

1.25 iki 2.50

VorwUerts, ccntralinis parti
jos organas, kurs dabar yra val
džią rengiančiosios didžiumos 
rankose, sako.

“Po manifestu pasirašė sočia l- 
demokrątinio Darbo Susivieni
jimo frakcijos reichstage pildo-

rykų, merginoms šliurių, pa
tentuotos ir paprastos skuros. 
Merginoms ir vyrams geri če
verykai. Vaikams į mokyklą 
vaikščioti čeverykai nuo 

$1.2 S

Puikus vaikams kašmieriniai 
siutai, miera 6 — 17

3.50 iki 6.98
Geriausios statics.

lis, gerai nešiojami, vertės $2:21
Mes turime šimtus čoverykų visokių n 
čia aprašyti, bet kuriuos mes parduosime 
parduodami.
Atsilankymas j musų krautuvę reiškia snlaiipymų pinigų

Vaikams mėlynos serges siutai 
mieros 6 iki 18. Gerai pasiūti 

$5iki$6.50

MES parodysime dviejų arba tri
jų knypkių ant vienos arba a- 

biejų pusių susegamus siutus pui
kius naujus modelius, kuriuos dėvi 
jauni vyrai, taipgi konservatyvės 
mados del užsiėmusių vyrų. Pasiū
ti iš ševitų, kašmierų ir kitokių ma 
terijų — visokių mierų. Puikus 
žiponai visokių popularių materijų 
ir madų po

$15 ii $20
Kiti nuo $10 iki $35.

Velykiniai Čeverykai už labai Nupigintos Kainas 
Ateikite į musų Krautuvę del savo reikmenų šventėms, ir mes parodysime 
jums didžiausį rinkinį čeverykų, visose pageidaujamose spalvose ir madose.

Viskas kas tik naujausia yra čia, ir mes parduodame juos pigiai ir sutau- 
piname jums pinigus, nes mes juos pirkom pirm, negu kainos buvo pakeltos.

Keletas pigumų del švenčių.
Tikros plaunamos skuros, tamsiai rudos, su guzikais 
čeverykai, francuziškds skuros kurkos, vertės $8, spe- 

cialiai apkainuoti po ....?.... $5.00
Moterų tikros baltos plaunamos 
skuros čeverykai, 10 colių, apde- 
ngtom Irurkom, vertės $8.50, spe-

A O cialmi apkabinota po...... . $5:85.

Mitsy Paskatinis Pardavinias Naujų 
Velykinių Siutų arba Ziponų

ti, dėlto kad mes tik ir pasiliko
me ištikimi socilislų princi
pams. Tuos principus po kojų 
pamynė jie, o ne mes. Būda
mi ištikimi socializmo princi
pams mes kovojame visa ener
gija prieš karę ir valdžios poli
tiką, kuomet jie, didžiuma, pa
taikavo valdžiai ir rėmė karę.

“Nors šioj kovoj spėkos ne
lygiai pasidalinusios, kadangi jie 
dabar saulės šviesoj stovi, o mes 
šešėlyj, mes nerandame kito ke
lio, kaip tik ankščiai ir stipriai 
organizuoti visus oppozicijos e- 
lementus, idant galėjus pasek
mingai kovoti, prieš nacionaliz
mą ir imperializmą už socializ
mą ir demokratybę.

Socialistų karės 
frakcija reichstage 
apie dvidešimties 
Haase, Ledebour 
priešakyj. Iš (Šalies juos remia 
tokie plačiai žinomi 
judėjimo vadai, kaip 
Kautsky ir EdWardas 
nas.

Čia bus ne pro šalį pažymėjus, 
kad Augustas Bebelis, socialistų 
vadas parlamente iki savo mir
ties, prieš mirsiant nurodė į 
Haase kaipo į tinkamą sau pa
vaduotoją reichstago socialde
mokratų kuopoj. Kaipo tos 
kuopos pirmininkas, Haase, per
skaitė dvi socialistų deklaraciji 
reichstage, rugpiučio 4 ir gruo
džio 2,1914, kur socialdemokra
tai apreiškė savo paramą kaize
rio kares prograinui. Kaip ži
nia, Haase ir tuomet buvo prie
šingas socialistų 
žingsniui, jų pritarimui 
kares politikai, betgi 
disciplinos apinasris 
jam atverti lupų.

ta te už partijos ribų. Bet jie 
veikiai patirs, kad didžiulės mi
nios nepakęs dvilypės organiza
cijos, neis su jais, bet eis išvien 

’ įnašai komitetas Haase, Lede- su yohječių socialdemokratų 
hour ir Vogther.

“Tie vardai turi simbolinę 
vertę. .Jie prirodo teisingumą 
pozicijos tų, kurie kaip tik nuo 
socialdemokratų atstovų kuopos 
reichstage atsiskyrė ir įsisteigė 
karei priešingų socialdemokra
tų frakcija, sakė, jog šitas jų 
žingsnis būtinai turės nuvesti 
prie skylimo partijoj.

“Dabar mes jau matome, kad 
tie patįs žmonės, kur padarė sky- 
limą socialdemokratų reichsta
ge, daro atvirą žingsnį ir tiesia 
pamatus naujai partijai prieš vi
są vokiečių social-demokratiją. 
Jie pasi 
būtinai turėjo nueiti 
suardyti vis 
r į Vokiečių 
mas iki ši 
Betgi mes

“Ištikrųjų, didelė dalis mažu
mos, gal dagi didžiulė dalis, at
sisakys eiti su Darbo Susivieni
jimu, kurs nenori klausyti di
džiumos sprendimų ir steigia at
skiras organizacijas.

“Pilna mažumos pusė laikosi 
su reichstago kuopa ir geidžia 
laikyties su ja ir toliau, nežiū
rint savo nuomonių skirtumo. 
Mes nė kiek neabejojame, kad 
didelė draugų didžiuma, dagi 
vietose, kur Darbo Susivieniji
mas turi sau stiprių pritarėjų, 
supras svarbumą dabartinio pa
dėjimo ir pasiliks ištikimas ofi
cialiai socialdemokratu parti-

vienijimo iš visų karei priešin
gų ir socializmo principams iš
tikimais pasilikusių elementą, 
didžiumos, taigi valdžią remiau- 
ciųjų socialdemokratų spauda 
labai nepatenkinta ir aštriai kri
tikuoja daromąjį mažumos 
žingsnį.

Kad sociali! 
mos frakcija 
minėtą man 
sos Vokieti j 
zacijas rinkti didi 
cijon, kurioj bt 
nauja partija

ctemok ra tą d i dž i u m os 
sai alsi
silinti. Tik kurie-nekurie 
raščiai padavė trumpų iš to 
nifesto ištrauką, pridėdami 
jų savo pastabą ir aštrios I
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SA.N FRANCISCO, CAI

Amerikos
■ SO. BOSTON. MASS.

Suirutė šliupo prakalbose.— 
.Socialistai ir progresyvio
ji publika demonstratyvi- 

.škai apleido svetainę kada: 
Šliupas ėmė agituoti už

sandariečių prakalbos, kur bu
vo užkviestas kalbėti I>r. J. šliu

Po tam kalbe-
Po trumpos

lietuviams kunigams, visiems 
katalikams ir popiežiui, išvadi
no katalikų kunigus žydiškais 
agentais, t.y. sulygino juos su

Toliau nuvažiavo ant socialis
tų. Jis sulygino socialistus su 
klerikalais, sakė, kad sudėjus 
socialistus ant svarsčiu su kleri- v
kalaus, tai vieni kitų nenusver- 
tų; išvadino šmeižikais p. K. Šid
lauską, L. š. F. kasierių, ir drg.

Tolinus iš visų savo jaknų su
tarkavo 
ir J.

® ♦!£) *

leide-

Lietuvių Gyvenimas
Musu korespondentų pranešima!

jas, seilėj o, ir daug dar visokių j 
kitų socialistų “griekų” pripa-

Socialistai ir v.:sa p re

tani carui Mikei, nusiristi nuo

siritus nuo pagrindų. Mat, čia

ti, socialistus už prieškarinius 
protestus, išvadindamas juos 
piemenimis, paršais ir lt., bet 
pradėjo tiesiai šaukti savo san
dą riečias į frontą kartu su pre
zidentu. Pradėjo šaukti net ku-

ul i lojališki, ir tam pana
gia jau socialistai nebeiš-

t:................ ur:’ x....i.i: “C..

stok !

rėm karės!” ir tam
mes neno- 

panašiai.

painiojo žodžius taip, kad nebu-

Ant laimes so-

vo Tautinin-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

•augioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Bo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

s ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

1900
W. KASPAR-

prezidentas
OTTO KASPAR

vice-prezidenta*
WILLIAM GETTING

prez. Getting Bros.
CHARLES KRUPKA

vice-prezidentas
PADĖJIMAS *
PERVIRŠIS
KAPITALAS

tce

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co 

J. PESIIEL
sekr. Turk Mnfg. Co. 

OTTO KUBIN
Co vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlai 

JOZEF SIKYTA [Brewing Co
kasieriiis.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB2UMA LIETUVISKAi

pagelbos. Policistas pagrasino
L Gegužiui ir M. Dusevičiui kad

tarta, vienam kažin-kam sušu
kus: .“Einam laukan!”, su kelio
mis minutėmis pusė svetainės

u ('maut laukan, Šliupas re
's: “Eikit visi paršai laukan!” 
iso publikos buvo apie pora

pie šimtas liko, ir liko netik vie
ni jau vėtyti kvicčiąi-taulinin-

ir pludp, o į klausimus neatsa
kinėjo. ų

apie šimtas žmonių išėjo iš sve
tainės, tai išėjusieji toli gražu 
nebuvo visi socialistai, nes so

70 nariu
buvo gal tik apie 25. Reiškia, 
kili apie 75 žmonės buvo ne so

nes,
frontą! pasipriešino kartu su 
socialistais. ’ /

ciją uz 
“neišti-

turėjo prasiu sapnų, ir gal ne 
syki nusispjovęs pasakė: “Kibą 
čia mane ne lietuviškas dievai-

sau ir tautininkams tokia kiau-

būti kiek nors rimtesnis

J. P. Raulinaitis

Lietuvis pribuvo iš Rusijos.
Politiški prasikaltėliai grįžta

Rusijon. Sąjungininkų 
koncertas.

Šiomis dienomis čia pribuvo

organizavime tam tikro banko

lietuvių: KL Jurgelionio, Micke
vičiaus (V. Kapsuko) ir V. Mi
stikos.

Jucevičiaus adresas: 1800 
Blafce St., Berkeley, Cal.

k tems nuo Vladivostoko į Pet-

pra važiavimas

duo-
nau-

dai.
Rengėja, Maine Melba,

tuodama, o dabar po Ameriką, 
naudai nukentėjusioms nuo ka-

San Francisco Maine Melba 
parengimai jau davė $500.000,

šimtus tuksiančiu doleriu.

tusi jos respublikos.

litiškų “pra^ 
siu iš Sibiro.

9 5

9

MILWAUKEE, WIS.

Prakalbos drg. J. V. Stilsonui.

S. P. Lietuvių Skyrius rengia

Bork’s 
(buvusio

Edisonas, iš Philadelpbijos, kur 
dabar lankos: po vidurines val
stijas. Jis aplankys ir mus 
milvvaukiečius, lik draugai ne-

VelikiniaiSiutai
►

Kiekvienas nori' turėti naują Vely koms siu^ą. Nepamirškite, kad mes šį
*•

sezoną turime didelį sandėlį (stock) vėliausių madų siutų ir pavasarinių kotų.

Mes užtikriname, kad jus čia atėję galėsit užganėdinti savo skonį, dėlto kad

musų siutai ir kotai yra padaryti sulig paskutinės vėliausios mados. Musų

drabužiai yra daryti pas Hart Schaffner’į ir Marx’a. Kaip ne vienas musų

žinom, kad tos firmos darbo yra geriausiai padaryti drabužiai. Ateikite ir

pamatykite musų, naują pavasarinį ta vorą ir persitikrinkit jų kainom. Jus

loro
Sutaisytas iš formules- 

recepto; suteikto išmintin- 
. gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 

K. klės .skaudėjimo, dusulio, galvos 
I r skaudėjimo, nustojimo apetito,1 I žalčio galvoje, ect., ect., Sutai- /ftfV somas iSdirboju labai pagarsėjusio

SOROC PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25c. 
už bpnkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AD. RICHTER & CO. 
14—80 Washington Street New York.

narių ir išrinko nauja

vcnlb avė.), org. P. Račiūnas, 
iždininkas P. Žilinskas. Kurie 
norėtumėt istot i LDLD. 5G

4 4.

rotoriaus,

Proletaro Sūnūs.

CHICAGO, ILI

Iš dainorių šeimyniško 
vakarėlio 31 d. kovo.

ratelius, bet tokis, kaip kad bu
vo subatoje Mildos svetainėj, tai

svetainėje jau buvo . pusėtinas 
būrelis jaunimo, visi linksmi
nos, žaidė. Išrodė puiki harmo
nija tarp susirinkusiųjų.

Kartu ir
' vakarienės.
is. Minėtas

jimo narius su organizacija.
Komiteto pirmininkas pradeda

Viskas gražu,

mus
rengė Jungtinė Ta

Ccntralinis __ organizatorius 
mėgino nurodyti komiteto klai- ' . » • da, bet pirmininkas gana ne

organizatorių. Laisvas.

STEUBENVILLE, ILI

beveik jokio. Jie visi dar, su 
mažu lik išėmimu, dangaus ku- 
pčių globoj, kurie jš tamsių

nėši n į susirinkimą, kuriame, be

keli laisvesnių pažiūrų nariai, 
kurie norėtų nors kuopą paža
dinti ką-nors naudingesnio veik
li. Kalbamame susirinkime vie-

sumanymą surengti socialist

J CI u U 5 \ X t V . U IV U V / |M /O V C11 k I J 1 J C < 1 5 

sumanymas tapo priimtas, bet

ant gegužes *6 d.

kolonijos lietuvių judėjimui.
Steubenvillietis

CICERO, LLI

Pabarė girtuoklius.

toje 
a f d a 
ra ii

re. Beds te d 14 & Li bertyl

bmnburų arba 
visas augmuo

25c

St a m

Lelijos: 20 iki 24 co
li i,: aiigšcio; 3 iki (» 
bumburų arba žiedų; 
visas augmuo dabar

39c
Vyrų Dvigubai Ilgiai Dėvimi Siutai

Su Dviem Porom Kelnių 
šie siutai parsfduodavo 

musų sankrovoje per kele
tu metų ir šioje sankrovoje 
vi a originaliai. Panašus bu- 

' vo aukaujami kitose sank- 
t rovose, jie neturi tos ver

tės kų originaliai. Jie negali 
i but padvigubinti kur nors 
| kitur už mažiau $15 ,su vie- 
I na tik pora kelnių

F $15.00
Extra Kelinės Dykai 

pavasariniai modeliai pri
rengtame parodavinie nau
jų petrenų ir lygių mėlynų 
serges; visi vilnonių mate
rijų; puikiai pasiūti; spe- 
eialės micros del extra sto
rų arba augštų vyrų.
Extra Kelinės Padvigubina 

dėvėjimą
L. KLEIN “ARISTOCRAT” 

Šis vardas reiškia tą, ką 
jus galite laukti. Puiki ypa
tybė vilnonių ir augštos rū
šies darbo padaro šį j>asi- 
rinkimų labai pritraukian
čiu mėgstančius' gražiai rė- 
<l\ ties. Vyrai, pažįstanti ge
ras drapanas, apkainuos, kų 
mes aukaujame. Žinoma, 
visas st ai les ir modelius. 
Lygiausi modeliai arba su 
diržais, ant abieju arba ant 
vienos puses susiagami, po

$25 00
Vaiky visi vilnoniai mėlynos serges siutai, puikiai austos mate

rijos; gvarantuotos stiprios spalvos, su diržais arba pincb-back 
modeliai, su diržais. . . ' * •
Siutas—viena pora knickers $4.85. Siutas—arba 2 pori kelnių 7.50

Velykinis Išpardavimas Kumpių
Puikiausiu ir geriausiu žinomų rūkytų kumpių Amerikoje; ptt- 

siriijk liesų arba cukrum saldytų; tarp 10 ir 14 svarų.
Swift’s “Premium” Armour’s “Star
yer’s “Edelweiss”

Aviena—jauno, minkš
to (~ro, visa užpakalio

23>/2c
Kiauliena—liesa - šlau

nis arba kiaulienos; visa 
šlaunis; už švara 

23«/2c

’'■■23ŽC

Veršiena*—Puiki balta

ni ink
šia. pjaustyta;

27c

Kiaušiniai = 30c
.švieži kiaušiniai; Subatoje, 30c

Musų geriausias sviestas. Tai 
yra geriausios kokybės, nie
kuomet nealmainomų, svar.48c 
Elgin Smetonos sviestas sv. 44c '

Musų Piragai 
Cinnamon arba 
n n t coffee py
ragas, kiekvie
nas ........... 15c
Coffee kringe-' 
lis arba butter 
(•off e ' cake, po 
15c kiekvienas.

šviežios, plak
tos Smetonos i- 
špusti, po 5c.
Puikus geriausi

dy.ti trįs arba 
du sulieti j dai-

45c ir 30c už 
kiekvieną.

Laiškais ar telefonu užsakymai priimama tik nuo tų,
kurie turi nuo senai kreditų.

kad tuos pinigus, kuriuos žmo-

bažnyčias, klioštorius ir tam pa

vieni nesusipratę-

kunigams. Kurie darbininkai 
Įiuosi nuo šių parazitų tie vi
suomet susiparandija geresni 
gyvenimą.

kad daugiausia pijokų yi 
tamsių, tikinčių žmonių.

pančiais gėrimais...

Nacine, wis.

Gina savo biznį.

Bal. 1 d. SLRKA. surengė pra
kalbas. Kalbėjo, žinoma, du-

Iowa State Savings Bank |

Kapitalas ........... $100,000 ? 
N ei šd alintas Pelnas .. $20,000 įį

J Narė Sioux City Clearing ■ 
( House (Bankinio SusineŠimo į 
( įstaiga) i
>> S. Ę. Cor. Fourth and Jackson j 
I SIOUX CITY, IA. ;

tas skaito Naujienas.
Nė vienas darbininkas netu

ri apseiti be Naujienų, nors ku
nigui labai pikta, kad kilant dar
bininkų susipratimui smunka 
kunigų biznis. Ten Buvęs,

...........................................

Kad kam ko 
Reikalinga

pr< i<•iausia ir lengviau
siu burtu įsigysite nau
do d ant i e s N a u j i e- 
n ii Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pašildyti—pa-

e-
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IMPERIALISTINIAI 
karai ir tėvynės 
GYNIMAS.

Terma of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week.

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

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

Six months.................. *.
Three months .............. .
Canada, one year .......

European countries, 1 year

$5.00 
1100 
$1.75 
$6.00 
$7.00

Šių metų 3-iam “Naujosios 
Gadynės” numeryje V. Kapsu
kas mėgina suknitikuot “Naujie
nų” išvadžiojimus apie socialis
tų taktiką “imperialistinių ka
rių gadynėje.” Tik, deja, jam

ar-

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

teiįty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Chicagoje metams $6.00, pusei mė
ly $3.50.

&itur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Ihisei mėty ................... $3.00
Trims mėnesiams..................$1.75
Dviem mėnesiam ................ $1.00
Kanadoje, metams ..........   $6.00
Europoje, metams ............ $7.00
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Raiytojy ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
trl rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
▼atdu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
M rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi* arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
hi ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Išsisaugojo 
nuo kares.

“Jisai išsaugojo mus nuo

balsis, kuriuo Wilsono šali-

to rudens rinkimų kampa
nijoje.

Ir jiems sekėsi.

už tai, kad mėgino atkalbi'nt 
senatorių Lodge nuo balsa
vimo už karę (apie tai buvo 
ir laikraščiuose rašyta). 
Ach, kad tie žmonės butų ži
noję lapkričio 7 d., koks yra 
veidmainis tasai Wilsonas! 
Jie butų jokiu budu nebal
savę ir neagitavę už jį!

. Juk jisai ne tik kad neiš
saugojo šalies nuo karės, bet

gumentus.

tas toks, kad “Naujienos” lik sa

likvidatoriaus” M. Na-

but nepamatė skirtumo tarp 
musų ir Nachimsono straipsnių, 
jeigu jisai taip kalba. Bet, nors
ir apkrikštijęs “Naujienų” 
straipsnius “likvidatoriaus” 
atkartojimu, jisai visgi jaučiasi,

rimčiau. Ir*jisai ima Hagrinėt 
vieną po kilo musų prirodinė- 
jimus.

Mes buvome nurodę, kad yra

karės klausime “imperialis-

tuomet reikėtų ai

ry! negalima. Imperializmas 
atsiranda ne staigu ir ne vienu 
laiku visose šalyse; tada, kada

ja imperializmas, kitose dar jo

Milionai

pusę. U z j] balsavo kapita
listai, mažesni biznieriai, fa- 
rmeriai, inteligentai ir dar
bininkai. Net keletas šimtų 
tūkstančių susipratusių dar

Wilsonui. Net kaikurie so
cialistų vadai agitavo už jį.

Ir Wilsonas sumušė savo 
konkurentą, republikoną 
Hughes.

Kadangi jisai “išsaugojęs 
mus nuo karės!..”

Kuomet šis straipsnis pa
sieks musų skaitytojus, Suv. 
Valstijos veikiausia jau bus 
karėje prieš Vokietiją. Kaip
gi šis faktas rišasi su tuo 
Wilsono šalininkų skelbimu,
kad jisai “išsaugojo mus nuo jeigu medaus ir deguto Sau
ka rėš”?

Bet palaukite. Ar ištiesu 
yra taip, kaip dabar mano 
tie skaudžiai apviltieji žmo
nės? Reikia neužmiršt, kad 
jie kartą jau suklydo, nukly
do baisiai, įsivaizdinę, kad 
Wilsonas “išsaugojęs mus 
nuo karės.”

Imkime tokį palyginimą. 
Sakysime aš pasikabinau 
šaukštu medaus ir paraga
vau. Saldu ir gardu. Bet 
sakysime, kad aš paskui tuo 
pačiu šaukštu paragavau dė

ne visos toje gadynėje turi vie
nodą pobūdį. Ką į lai atsako

negalima esą kalbėt apie im
perializmo ir imperialistinių 
karių gadynę. Jei mes nega
lėtume kalbėt apie imperializ
mo gadynę, tai negalėtume 
kalbėt ir apie kapitalizmo ga
dynę, nes ir jis ne staiga ir 
ne vienu laiku atsirado, ir

Bet ar šaukšto yra nuo
pelnas, kad man pirmą kar
tą buvo gardu, ir ar šaukšto 
yra kaltė, kad antrą kartą 
,man buvo šlykštu?

Na, o koks bus skirtumas,

kur ikišiol kapitalizmo nėra 
arba kur jis labai menkai tė
ra išsiplėtojęs. Ir atigščiausiu 
kapitalizmo išsiplėtojimu ša-

gadynių liekanų. Viienok gal 
ir “Nauj.” red. neužginčys, 
kad mes gyvename kapitaliz-

kštą pasikabinsiu ne aš, bet
Pasirodo, jisai neišsaugo-[man įgrūs į dantis kitas? 

jo musų nuo karės!
Wilsonas pats padarė vi

sus tuos žingsnius, kurie bu
vo reikalingi, kad tarpe Suv. 
.Valstijų ir Vokietijos įvyk
tų karės stovis. Kongresas, 
tiesa, jam pritarė, bet kas 
nežino, kad kongreso rolė 
buvo ne ką didesnė, kaip pe- 
čėčio, kurį prispaudžia ant 
parašyto dokumento.

Wilsonas ne tiktai neiš
saugojo šalies nuo karės, bet 
pats yra jos kaltininkas!

Taip dabar sako tie patįs 
žmonės, kurie pirma dėjo vi
sas savo vilties ant preziden
to, kaipo taikos apgynėjo.

Užvakar pagrįžusis iš Wa- 
shingtono vienas taikos dele
gacijos narys pasakojo 
mums, kokios nuomonės ir 
koks upas dabar viešpatau
ja tarpe karės priešų. Jie 
visi keikią prezidentą. Jie 
neapsakomai gailisi, kad pu
sė metų atgal jie — balsavo 
už jj. Nes tie taikos delega- 

didelėje didžiumoje susi- 
buvusiųjų karštų Wi- 

pritarėjų ir agitatorių, 
mat, “išsaugojęs mus

šaukšto rolė bus vis tik ta 
pati. Ne jisai skonį padaro.

Jeigu galima šaukštą kal
tint, tai negut tiktai tuo, kad 
Jisai yra ne daugiau kaip ša
ukštas ir kad jisai taip ma
žai paiso, ar juo kabina me
dų ar degutą.

Ar jisai bits medinis, ar 
auksinis — tai visviena. Vi
sa jo tragedija yra tame, 
kad jam lemta lošti tiktai į-

Nuvažiuokite į New Yor- 
ką, tai pamatysite, kas tuo 
įrankiu valdo. Juo labiau 
jus artinsitės prie Wall 
Street — Amerikos piniginio 
kapitalo centro, tuo daugiau 
pastebėsite vėliavų ir kito
kių kariško patriotizmo žen
klu... 4L-

Wilsonas, kaip jisai nebū
tų gabus, — negalėjo nė iš
saugoti sali nuo karės, nė 
intraukti ją į karę. Nebu
vo ko todėl jį garbint ir nė
ra ko jį keikti. Kares ir tai

-ką Amerikai diktuoja kapi
talas — koltai dar silpna yra 
darbininku klesa.

deda iš buvusiųjų karštų Wi 
Isono pritarėjų ir agitatorių 
Jisai, mat, “išsaugojęs mw 
nuo karės!”

O dabar? Dabar -—- kaij 
pc sako ja mums tas delega
cijos narys — vienas karš
čiausių jų Wilsono rėmėjų 
Alexander Banwart 
net sumuštas Washingtone kariuomenės purpose

Ir jie rengiasi kareiviais, 
bet atsargesniuose pulkuose.

Dvidešimt Chicagos jaunų tu
rčių pradėjo imti karės mankšti- 
nimo lekcijas, kad galėjus uži-

tapo mti oficierių vietas atsarginės

Ištiesų, kaip sąmojinga! Bet 
V. K. užmiršta, kad mes esame 
priešingi ne apskritai kalbėji
mui apie imperialistinių karių 
gadynę, o toms specialėms iš
vadoms, kurias daro iš tos kal
bos jisai ir jo vienminčiai. Jie

imperialistinių karių gadynė, 
tai socialistų taktika karės 
klausime turi griežtai skirties 
nuo taktikos, kuri buvo vartoja
ma kitose gadynėse. O mes jam 
nurodonie, kad iminėtoj i. gadynė 
nepateisina šitokios griežtai

dijų, kaip įsivaizdina V. K. su

Yra kalbama, pavyzdžiui, ir 
apie “civilizuotąjį, 20-jį am
žių”, ir niekas tame nemato 
nieko keista. Bet jeigu kas im
tų iš vadžiot, kad socialistai 20- 
ame. amžiuje privalą elgties ki
taip, negu 19-ame, dėlto tai yra 
“20-asai amžius”, tai tur-but ir

kadangi ji nieko neišaiškina.
Jeigu V. K. norėjo sumušt tą

jo prirodyt, jogei “/imperialisti
nių karių gadynė” ištiest] turi
tokių specia 
verčia socialistus griežtai mai- 
nyt savo taktiką. Bet jisai to 
neatliko.

IOS

įpus “aiškaus atsakymo”, į “te 
vynės gynimo” klausimą. JK 
sai nepatenkfafas tuo, kac

“Naujienos” nurodė, jogei šita
me klausime teikia atsižvelgi j 
kiekvieno atskiro atsitikimo ap* 
linkybes. * Jisai, vadinasi, nori 
tokio atsakymo, kuris nepriklau
sytų nuo aplinkybių! Navat- 
nas noras pas žmogų, kuris 
skaito save mokslinio socializ
mo pasekėju.

Ypatingas aplinkybes galima 
lignoruot tiktai toliai, koliai mes 
staloihe bendrus dėsnius, tinka
mus dauginus ar mažiaus ilgam 
laikui. Kada mes, pav., sako-

ri but paremta klesų kovos pa

į tai, ar šita politika bus veda
ma pradinio kapitalizmo ar im
perializmo gadynėje, didelėje ar 
mažoje valstybėje, taikos ar ka
rės metu. Bet kodėl mes į tai 
neatsižvelgiame? Todėl, kad ži
nome, jogei klesų priešingumai, 
vadinasi, ir klest] kova, yra nuo- 
latinkii kapitalizmo tvarkos ap-

Pastovi aplinkybe leidžia 
mums nustatyt pastovų takti-

niu kai kiekviename atsilikime? 
Visai no. Jeigu darbininkų po
litika turi but visuomet parem
ta klesų kovos pamatais, tai iš 
to dar visai neišeina, kad mes 
jau žinome, kokią formą ji tu-

Vokietijoje ir tt. Atskiram at
silikimui turi but praimta do

Kadangi mes šiandie nežino
me, kokios tos aplinkybės bus 
kiekvienoje karėje, kuri dar ga
li kilti, tai mes negalime galu
tinai išrišti ir klausinio, kokia 
turės but socialistų pozicija “tė
vynės gynimo” klapsime, . Tai, 
rodos, turėtų but aišku kiekvie
nam protaujančiam žmogui.

. ... >Sulig tos pozicijos mes gali
me šiandie išanksto nustatyt tik 
tokius bendrus dėsnius, kurie 
bus paremti išanksto permato
momis aplinkybėmis. Mes tą ir

niuose. - i
Mes pasakėme, kad darbinin

kams dabar nėra taip svarbu,

į viena kitą. Todėl jiems nėra 
taip svarbu, ir katra valstybė 
pergalės. Bet toliau mes nuro-

visgi toli gražu nėra išnykę, ir 
kad todėl -statyt visiško tėvynės 
atmetimo principą šiandie bu
tų klaidinga. Keistu budu ši
tą prieštaravimą, apsireiškiantį 
kapitalistinės visuomenės gyve
nime, V. K. prikiša .mums. Išei
na, kad “Naujienos” kaltos, jei
gu kapitalizmo gadynėje deda-

Bet paklausykite, ką atrado 
musų kritikas sekamuose “Na
ujienų” sakiniuose:

kiai užpuls savo kaimyną, 
mes irgi negalime nepripa
žinti žmonėms teisės ginti sa
vo tėvynę. Užpuolimą gali 
juk iššaukti valdžia prieš 
žmonių valią, norėdama ka
ro avantiūra pataisyt savo 
puolantį autoritetą: argi tuo
met už tos valdžios nusidėji
mą žmonės privalo kentėti 
priešo armijos įsiveržimą ir 

l 
užkariavimą?
Šituos musų išvadžiojimus 

V. Kapsukas vadina “grynu so- 
cial-patriotizmu” jr sako:

- s įv...
Čia jau visiškai aiškiai pa

sakyta, kad . '“N^uj?’ stovi už 
* “tėvynės gynimą” visuo

se atsitikimuose, kuomet jau

Viena, čia V. K.ępąsakė netie
są. Visokiuose atsitikimuose 
‘‘Nauji?’ nestovi už “tėvynės gy
nimą?? Visi žino j kad jos ne
stovi už tai dabarfnčje Suvlen. 
Valstijų karėjo

atijienos” 
turi omenėje ne visokius atsiti
kimus, o tik tokius, kur gręsia 
įsiveržimo ir užkariavimo pavo
jus. Kaipgi V. K., pats cituoda
mas musų žodžius, galėjo to ne
matyti?

Bet jisai ne liktai neprimato,

sni ir savo “ronas” primeta 
mums.

užpuolimo faktas nepanaikina 
teisės ginti savo tėvynę, tai tas 
juk reiškia, kad mes “tėvynės 
gynimo” klausime nesivaduoja- 
me vien užpuolimo-apsigynimo 
kriterijų (mastu), kaip darė An
trojo Internacionalo didžiuma. 
Tas kriterijus buvo senai sukri
tikuotas K. Kautskio. To kri
terijaus netinkamumą aiškiai 
parodė dabartinė pasaulio karė. 
Ir mes atsisakėme pripažinti jam 
tą vertę, kurią jam pirma duo
davo socialistai. O V. Kapsukas 
sako, kad tai esąs “social-patri- 
otizmas”! Jisai, pasirodo, vi-

SO-cialpalriotizmas,” 
cial-patriolai” kaip tik tvirčiau
siai ir laikosi to užpuolimo-ap
sigynimo kriterijaus.

valstybė, yra smerktina, ir so
cialistai privalo jai priešinties;

parėmimo, ir socialistai ne tik
tai gali, bet ir turi ją remti. Mu- 
sų-gi, nuomone, šitokia pažval-

ko visai nesiskaito su tuo fak
tu, kad valstybės yra klcsinio 
viešpatavimo įrankiai. Karės 
šiandie daro ne tautos, o vieš
pataujančios klesos, kartais net 
visai neskaitlingos viešpatauja
nčiųjų klesų klikos. Pagal aną 
pažvalgą, kad ginties gali tik

ne, išeitų, kad visi užpuolusios 
šalies žmonės yra kalti jų val
donų nusidėjime; kad jų šalis ga 
Ii but nuleriota ir užkariauta už

nymą! Mes šitokį supratiųią at
metame, o Kapsukas, kuris ne
paliauja deklamavęs apic kle- 
sas ir klesų kovą, prikiša mums 
už tai... “social-patriotizmą”!

(Pabaiga ryto).

Iš A. P. Čechovo.

APIE TAI, KAIP Aš 
APSIVEDŽIAU.

Kada punšas buvo išgertas, 
tėvai susimerkė ir paliko mudu.

—Nesnausk! — sušnabždėjo, 
man tėvukas, išeidamas. — 
Drožk!

—Bet ar aš galiu prisipažinti 
jai meilėj, — sušnabždėjau aš.

jeigu aš jos nemyliu?
—Ne tavo dalykas... Tu, 

kvaily, nieko nesupranti...

pažiurėjo į mane ir išėjo. Kie
no tai sena ranka paėmė nuo 
stalo žvakę. Mintu pasilikova
tamsoj.

“Na, kas turi

—Aplinkybės man pataikau
ja, Zoja Andreevna. Mudu da
bar vienudu, ir tamsa neprbša- 
lį, nes ji slepia mano veidą, o 
sykiu ir sarmatą... Ta sarmata 
paeina nuo jausmų, kuriais yra 
kupina mano siela...

Bet čia aš sustojau. Aš nu
girdau,'kaip plakėsi jos širdis ir 
mušėsi dantukai. Visame jos 
organizme jautėsi drebėjimas, 
nuo kurio net suolas nerimo. 
Nelaiminga mergaitė nemylėjo 
manęs. Jinai mėgo mane taip, 
kai šuo lazdą, ir neapkentė ma
nęs, jeigu tile galima dalcisli, 
kad kvailiai gali neapkęsti. Aš 
dhbar į orangutangą panašus, 
biaurus, nors ir pagražintas
kryžiais ir medaliais, tuosyk gi 
į visus žvėris buvau panašus: iš
tinusi murza, nerangus, plaukai 
lyg ežio... Nuo nuolatinių slo
gų nosis visuomet būdavo rau-

vikrumo nebūtų7 minai!

sineš ypatybės nėra kas ir kalbė
ti. Nuo jos, nuo pačios Zojos, 
kol ji dar nebuvo mano sužio- 
dotine, neteisingu budu iškauli
jau ant magaryčių. Negalėjau 
imti tik todėl, kad pasigailo jos.

—Eikiva į sodną, — pasakiau

kurie klau-

sulindo į krūmus. Mėnuo ap-

kvailas buvau tuosyk, bet tiek 
daug išskaičiau iš jos murzelės.

—Lakštutis dainuoja, savo pa
čią ramina... O ką aš galiu su
raminti?

Zoja paraudo ir nuleido aku
tes. Jai buvo įsakyta taip da
ryti. Atsisėdova ant suoliuko, 
veidais į upę. Už upės matėsi 
cerkvė, o kiek toliau pono grafo 
Kuldarovo namai, kur gyveno 
tižveizda Bolnicinas, Zojos šir-

suoliuko, taip ir įsmeigė savo 
akis į tuos namus... Mano šir
dis susitraukė ir susiraukė iš 
gailesčio. Dieve mano, Dieve 
mano! Dangaus karalystė mu
sų gimdytojams ,bet... nors sa-

— Nuo vienos ypatos visa ma
no laimė priklauso, — tęsiau 
aš. — Mano krūtinėj link jos 
kįla nepaprašti jausmai... garbi-

ji manęs nemyli, tai aš, 
pražūsiu.,.
la yra jus.
lėti? A?

—Myliu,

numirsiu.. Ta ypa-
Ar galite mane my-

Mylite? '
— sušnabždėjo ji.

riau nuo to žodžio.

nes ji nesvietiškai mylėjo kitą. 
Ant tos vilties aš subudavojau 
visus pienus, o išėjo velniai ži
no kaip... Neatsirado pas ją- 
spėkų pusti prieš veją.

—Myliu, — pakartojo jix ir' 
pravirko.

—Tai negalimas daiktas! <—. 
vamptelėjau aš, pats nežinoda
mas, ką kalbu, ir drebėdamas 
Iva drugio apsėstas. — Ar tai
galima? Zoja Andreevna, ba
landėle tu mano, netikėkite! 
Del Dievo meiles netikėkite! 
Nemyliu aš jūsų! Tegul aš bu
siu * prakeiktas, jeigu aš myliu! 
Ir tamsta manęs nemyli! Tai

Aš pašokau ant kojų ir pradė-

—Nereikia! Tai tik komedi
ja! Po prievarta mes turėsime

medžiagiškų išrokavimų; koki 
čia meile? Man lengviau di- 
džiausį akmenį ant kaklo prisi
kabinti, negu vesti tamstą, štai 
ką! Kokių čia velnių! Kokią 
jie turi teisę? Kas mes jiems? 
Vargai? Šunis? Nesiženyki- 
va! Tyčia! Mulkiai kokie! 
Girna jau mes klausėme jų!

noriu su tamsta ženyties, štai ir 
viskas!

aki mirksny j išdžiuvo.
—Eisiu ir pasakysiu! — tę

siau aš. — Tamsta ir-gi paša-

kad visai nemyli manęs, bet my
li Bolniciną. Aš taipgi palaiky
siu Bolnicino pusę... Aš žinau, 
kad tamsta beprotiškai myli jį f

Zoja nusikvatojo iš džiaugsmo 
ir sykiu su manim pradėjo 
vaikščioti.

—Bet juk ir tamsta myli ki
tą, — prabilo ji, trindlama ran-

— Taip, sakau: — p-lę Debę. 
Ji nors ir kito tikėjimo, bet aš 
ją myliu už jos protingumą ir 
dvasines kokybes... Tegul tėvai 
prakeikia, bet aš ją vesiu. AŠ 
myliu ją, gali būti, daugiau negu 
savo gyvenimą! Be jos aš gy
venti negaliu! Jeigu aš ncap- 
sivesiu su ja, tai man ir gyventi

ouj eisiu... iuki- 
va ir pasakykiva tiems balvo- 
nams... Ačiū tamstai, balandė
le... Kaip tamsta mane sura-

nesinorės

mu ir aš pradėjau ačiuoti Zojai, “ 
o Zoja man. Būdami ekstazo 
pagavime, mudu pradėjova vie
nas kitam rankas bučiuoti ir vi
sokiais meiliais žodeliais apsi
mainyti... Aš jai į ranką bu
čiuoju, o jį man į galvą, į tuos 
šerius. Ir, rodos aš apkabinau 
ją, užmiršęs visą etikatą. Ir tik
rai galima pasakyti, kad apsi
reiškimas nemeilėj išėjo mei- > 
lesu i u už bile kokį apsireiškimą 
meilėj. Nuėjome mes namų 
linkui linksmi, drebėdami iš 
džiaugsmo, ir nutarėme pasa
kyti tėvams savo nuosprendį. 
Einame ir vienas kitą raginame.

—Tegul mus iškolioja, — sa
kau: — išveja iš namų, bet už
tai busime laimingi!

Ineiname j namus, o ten jau 
tėvai stovi ir laukia. Žiuri į 
mus, mato, kad mes laimingi, 
ir pamoja liokajų. Prieina pa
starasis su vynu. Aš - pradedu 
protestuoti, mosteguoti ranko
mis, mušti stalą... Zoja verkia, 
šaukia... Kilo tikras jomarkas, 
ir nepasisekė išgerti vyną.

Bet vis 
apsivesti.

vien privertė mudu

švenčia me sidabrines

gyvenome! 
priseidavo. 
mušdavau,

Išpradžių nekaip 
Koliodavau ją, 

nelaimės apimtas 
pradėjau ir mylėti
mes turėjo va ir

O šiuo momentu 
Zoečka. už mano

... Iš nebu
vai k ų.. Pas-

slovi jinai,

čių, bučiuoja į nuplikusį viršų-.

ANGLAI ŠAUDO J SAVO 
KAREIVIUS.

Nušovę 300 kareivių, paini 
tų vokiečių nelaisvėn.

BERLINAS, bal. 6. — 0- 
ficfalife Vokiečių pranešimas 
sako, kad ''arti. St. Quentin 
anglai nušovę apie 300 savo 
kareivių, patekusių vokie
čių belaisvėn. Buvo taip. 
Kuomet vokiečiai suimtuo
sius anglų kareivius gabeno 
j savo pozicijas, anglai ati
dengė kulkosvaidžių ugnį ir 
veik visus išmušė.

KONFISKUOS LAIVUS.
WASHINGTONAS, bal. 5 

— Laivyno reikalų komisi
jos pirmininkas Padgett pa
siūlė atstovų butui bilių, su
lig kuriuo, jeigu jis butų pri
imtas, prez. Wilsonas turės 
'galios “esant reikalui”, pa
imti valdžios žinion bile vie
ną privatinių kompanijų na
udojamų laivą — vadinasi 
konfiskuoti. ~

TURKAI IŠVYTI Iš 
PERSIJOS.

LONDONAS, bal. 6. — Iš 
Londono pranešama, kad su
sijungę rusų-anglų pulkai 
galutinai išviję turkus iš Pe
rsijos.

Turkai, kaip žinia, pra
džioje dabartinės karės bu
vo užėmę didžiųjų dalį vaka
rinės Persijos.

Redakcijos Atsakymai

Ačiū už iškarpą. Apie tai 
tilpo N-nų nr. 80, kiek sutrum
pini o j firmoj. Balinėkite 
mums žinių iš savo apielinkės. 

Vyčių Ilganosiu!, Rockdale, 
111. - Rašykite aiškiau, tuomet

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas 
vas, kurios
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Vyrams 
tandis

Metus
O jeigu

zeny-
Buk

Studentų 
karingumas

Žinoma 
militarizn 
galėdami

Kos ir 
nuts: 
niniui 1

daugiau rengiamasi prie jos, -— 
tuo daugiau yra šansų, kad ji 
įvyks.

Panašiai atsitiko su Suvieny- 
toihis Valstijomis. Nespėjo Eu-

Klein Bros.
HALSTED ST., 201h ST., & CANALPORT AVE

Platesnius Aprašymus 
Tėmykit Subatos 

Naujienose.

žiemos
maisto

ant Pit 
riomis 
nelius. 
tuosyk 
Lietuvos 
nu!...

dėlių;
Šviesus menulis padangėj

blizga 
mirksi ii 

kliba...

įeiną, — o ne žmonės. 
. tas negalėjo patikti 
io eksponentams. Ni** 
jam tiesioginiai už- 
rną, jie sugalvojo ki
ng: pradėjo ardyti jo 
arba visai i o neisi-

savo Kostumierius ir Pažįstamus Pavasarine švente arba 
Velykomis.

Padėkavoju už praeitų metų rėmimą.
Užkviečiu, kad manęs ir šįmet neūžmirštumėt, nes 

turiu prirengęs didelį sandėlį (stock) del savo senų pa
žįstamų ir busiančių kostumerių.

Parduosiu savo kostumie JHb,

Bet 
vien tik 

ten randasi ir pap-

Skambėdami pančiai
Nuo rankų nekrinta,
Dar auštantis rytas 

•z

Žmonėms ‘neprašvinta!...
Laimutė

Išpardavimo
Išpardavimas Prasidės Panedėly

TKU1NGIAU8IA IR GERIAUSIA 
LIETUVI4KA

Labiau mylimi 
del jo.pagar- 

sėj usio ska 
numo.

suvis 
mokslas, 
iš vieno 

gali padary-

riams pigiau, negu kitur ir 
greitai prisiųsiu užsakymų,

•"“ ‘4 (orderį).
Meldžiu nesivėlinti iki pas

kutinių dienų su savo užsaky
mais, Vyno, Alaus, degtines, 
likierių ir kitokių gėrimų.

kėli m
skelbia jo mokslų.

Jeigu iškelsite lazdą ir ginsi 
te avių būrį, tai avis turės per 
šokti per lazdą. Kada lazda lie 
ka nuleista, tai likusios avis, at

Naujausios išžiuros sugnybtais užpakaliais ir augščiausios jaunuoliams stailės, di 
delis pasirinkimas mėlynų serge siutų, įvairių audimų, taipgi keletas f hf 
vilnonių suktų vilnų,kašmierų, ševitų, ir flanelių, mieros pritaiky- fe 
tos vyrams visokio augimo, po..........

da, v išvien šoka.
Panašiai daro ir žmonės. 

Nors tikroji priežastis senai jau 
prašalinta, bet jie senu paprati
mu daro tai, ką ir darydavo.

Vėl skambės varpai vėl kils į 
padengės 
binanč’os 
čiu laiku 
kojomis 
blausieji

theĮsy$tem clothes
H M LifflJENTHAL i, SONS O

VYRŲ
Vyrų minkštais rankogaliais rytiniai 
marškiniai, $1.50 ir $2 rūšies, gerai ži- 
somo Clermont darbo, austų dryžių, 
madras ir pongees, visos 
naujos 1917 metų petre- C I / 
nos, mieros 14 iki 18, po...V ■ ■ *'* 't*

K a r ė.
“Jei nori taikos, rengkis prie 

karės”, — sakydavo senovės mi- 
litai’istai. Tą patį tebesako ir 
musų dienų valdonai. Bet gy
venimo faktai parodė kaip tik 
priešingą apsireiškimą. Juo

ropoj užvirti karė kaip šios ša- 
taiką. Bet juo tolyn, tuo labiau 
aiškėjo tikrieji militaristų sie
kiai. Apie apsigynimą nustota 
kalbėti. Pasigirdo kitokie bal
sai. Esą reikia ginklu privers
ti vokiečius, kad jie gerbtų Atne

ši© Siutai yra rankomis siūti, 

geriausio siuvimo, kašmierų, 

ševitų ir šilku maišytų, švie

sių ir tamsių spalvų, taipgi ex- v 
tra sunkios vogos puikios mė

lynos serbes siutai, gvarantuo- 

tų tvirtų spalvų, šie Siutai yra 

geriausios vertes, kuriuos gali

ma rasti Chicago jo, po ...........

Vyry Pavasarines
Skrybėles .

tą pnemc 
prakalbas 
lerstc "j..

šiomis

toliai...
Daug šimtų melų atgal gyve

no Kristus. Jis skelbė žmonoms 
meilę; jis užstojo vargdienius, 
ramino juos.

Nepatiko tatai tuolaikiniams 
didžiūnams pasaulio 
nužudė Krislų.

Dr. David Starr Jordan, Le
land Stanford, Jr., universite
to prezidentas, yra vienas įžy
miausių Amerikos žmonių. 
Kaipo prigimtininkas, jis yra 
plačiai žinomas ne tik Ameri
koj, bet ir Europoj, žodžiu sa
kant, tai yra lok is žmogus, ku
riuo Amerika gali pasididžiuo
ti. Bet ant žmonių laimės ir 
savo nelaimės Jordan nępasibi- 
jojo pusti “prieš vėją.”

Jis ilgai studijavo karių prie
žastis ir pasekmes ir priėjo prie 
tos išvados, jogei joki karė ne
neša žmonijai palaimą, o taika' 
— bledį. ?

Prasidėjus krizisui tarp Ame
rikos ir Vokietijos, Jordan leido
si su prakalbomis. Jis nesibi
jojo pasakyti tiesą į akis. Jis 
sakė jogei karės geidžia saujalė

VYRŲ PAVASARINES SKRYBĖLĖS 
“Oppenheimerio Specialiai” minkštų ir 
kietų skrybėlių didelės dėvėjimo koky
bės, visokių mierų ir stailių, taip ge
ros, kad daugiausia po $3^a AM 
skrybėlės, musų kaina 00

Gold Sil 
ver Raisin 

Fruit AChoco; 
late. Gauk tikrą.,

sis - pareikalauk rotą kareivių 
Greičiau... barbaras!!

35 metų: Mirties bausmė, su 
šaudymas! Meldžiu, tėvuk!

Pennsylvania iš universitete 
kalbėjo Dr. David Starr Jordan. 
Savo kalboje jis apibudino tą 
nepaprastą blėdį, kurią neša 
žmonijai kare. Tarp kitko, 
kreipdamos į studentus jis pa
sakė: <

Pavasarėlis linksmas atėjo, 
Rytas nusvirto, saulė tekėjo 
Sniegą nulindo, vandui nubi 
Visi upeliai tekėt pradėjo.

gyvena 
ka kokį nors pėdsaką... 
mėšlo pavydo le.

Nukankino Kristų, bet jo mo
kslas, jo darbai*pasiliko. Žmo
nės persiėmė Kristaus idėjomis. 
Jie bandė eiti jo pėdomis.

Bet mainėsi laikai, mainėsi 
žmonės, mainėsi ir jų suprati
mai...

Sakoma, kad gyvehimas yra 
jomarkas, kur kiekvienas žmo
gus stengiasi apginti kitą: duo
ti mažiau, gauti daugiau 
jomarke dalyvauja ne 
čigonai 
rastų, geraširdžių žmonių.

Tų paprastųjų žmonelių nai 
vumu ir naudoj 
duoda mažai, o s 
daug.

Kristaus mokslas taipgi atsi
dūrė turgavietėj. Atsirado tam 
tikra dvasiškuos karta, kuri už

o Kare 
dora !
ne ta?v ■

kol susipratęs proletariatas 
išvys tave ten 
jau nesugrįši...

atsieina $50,000. Kiek jus norė
kite užmušti jų, mokant tokią 
kainą?”

“Visus!” — atsakė studentai 
Kartais, mat, užeina “moky
tiems vyrams” protas už razu- 
mo...

pinigus pradėjo pardavinėti jo 
mokslą.

Kaip žinome, kupčiai laikosi 
tik vienos taisyklės — nesnausk ! 
Jei tu kitą neapgausi, lai »pats 
liksi apgautu.

Ir taip, laikui beganI 
pel’s i m a i i lė Kris t a u s 
Atsirado sofistų, kurie 
ir to paties dalyk 
ti ir mėsą ir žuvį.

Nežiūrint to, krikščioniškas 
švenčia Kristaus prisi- 
tiki, jogei bažnyčia

Nejaugi tu nematai, kad aš... 
gatava visiems akis išplėšti? 
Mirties bausmė... Ne... Amži
nas kalėjimas! Tai bus stip
riui!! (ii rašyk greičiau...

40 metų: Tėvuk... mielasai... 
Angelas... Nueik prie finansų 
ministerio ir paprašyk jo asig
nuoti pinigų del premijų, tiems 
vyrams, kurie rengiasi 
ties... Nueik, mielasai! 
taip geras! Priegtam 
drausk jauniems vyrams 
merginas, kurios dar neturi 3£ 
—- 40 melų amžiaus... Tėvuk 
balandėli! K. A

Liesis po senovei kraujas, 
baubs kanuolės, švilps kulipkos. 
lyg pasityčiodamos iš krikščio
nybės principų...

Daug jau šimtmečių nugram
zdėjo į amžinastį... Nežinia, 
kiek jų dar prabėgs, kol užvieš
pataus ant žemės santaika h 
ramybe?

kščių čiulbėjimą; karė atėmė 
Lietuvai linksmybę ir užtraukė 
godulio, — liūdesio skraistę. 
Kabė išžudė Lietuvos daininin
kus; karė prarijo Lietuvos jau
nimą... Ne, netik Lietuvos, bet 
visos Europos. Visos Europos 
prarijo jaunimą.

koki tu baisi, koki ne- /Kada tu apleisi šią pja- 
Ne, tu jos neapleisi tol,

ne
iš kur niekados

P. Kaminskas.

musų valsti joj nebus nei vienos 
senmergės!

30 metų: šimtą tūkstančių 
frankų! Ant galo du šimtu tū
kstančių! Greičiau! 
kalėjimo... 30 rykščių!

Brod! Brod!” (1 
duonos! duonos!)

Panašus dalykai dabar daro
si ir Amerikoj. Žmonės, didžiu
ma jų, reikalauja ne karės, bet 
duonos. Ką reiškia maisto 
riaušės didžiuosiuose miestuo
se? Tik vieną dalyką — žmonės 
nori duonos, o ne karės.

Sakoma, žmonių balsas 
Dievo balsas. O kitas priežodis 
skamba šiaip: ką velnias tik ne
išdaro, kada Dievas miega... 
Miegojo žmones, o velniukas 
veikė, kas jam patiko. Ačiū 
tam dabar turėsime kariauti.

Taip, kariaus ponai, o musų, 
bernų, kudlos dulkės...

kuri tankiai padėdavo savo pa
pai risti keblius klausimus, kal
bėjo būdama:

18 metų: Papa, uždrausk sa
vo įstatuose tiems nedorėliams 
vyrams kabinėlies prie mergi
nų! Kuomet jie bus reikalingi, 
jiems bus pranešta! Priegtam 
uždrausk jauniems vyrams ap
sivesti pirm 35 metų amžiaus. 
Ankstybinės ženalvės atima nuo 
musų geriausius kavalierius!

20 metų: Papa, galbūt, nebus 
nusidėjimu pavelyti jiems ženy- 
ties ir anksčiau 30 melų. Nu
leisk biskutį! Tegul jau...

22 metų: Ach taip, prie žo
džio... Jeigu pamatysi viduri
nių dalykų ministerį, tai papra
šyk jo, kad jis įsakytų guberna- 
toriamx imli nuo kiekvieno nc- 
vedusio vyro 30- 40 frankų pa
baudos metams.

25 metų:- Stebiuosi iš tavęs 
papa! Kur dingo tavo admini- 
slralyvis genijus? Tu, tarytum, 
jau nebepastebi, kas dedasi ap
linkui tavęs! Kaip galima 
greičiau pravesk įstatymą, sulig 
kurio, kiekvienas nevedęs vy
ras turėtų mokėti 1,500 frankų 
melams pabaudos! Reikia juk 
ką nors daryli!

^8 metų: Tu, papa, tiesiog 
kvailas... Na, ar galima taip 
vesti dalykus? Tavo įstatymuo
se nėra, nei vienos eilutės prieš 
tuos netikėlius nevedusi uosius! 
Paskirk nevedusiems vyrams 
10,000 frankų pabaudos! Prie 
to pridėk dar 2 mėnesių kalėji
mo su atėmimu kai-kurių ypa-

Lietuvos laukus keturi melai 
Suėjęs būrys jaunimo 

'-kalnio linksmino ivai- € 
dainelėmis Lietuvos se- 
Ne vienas iš jaunuolių 

nemanė apie dabartinį 
padėjimą. Atsime- 

Kaip man buvo liud- 
savo draugams pasku- 
“Sudievš draugai, aš 

i'idžiu: važiuoju į auk-

- Geltonoji spauda išsijuosus 
skelbia visokių nebūtų dalykų. 
Esą žmonės baisiai patriotiški; 
jie reikalauto reikalauja karės 
paskelbimo.

Tatai mums primena karika
tūrą, kuri tilpo 1910 m. viena
me vokiečių laikraštyj.

Didelis gražus namas. Ant 
balkono stovi du ministerial. 
Žemai -- banguoja žmonių mi
nios.' Vienas ministeris sako 
savo kolegai: “Šie schreien Mo- 
roko! Moroko!” (Tuo laiku 
tarp vokiečių ir franeuzų buvo 
kivirčiai del Morokos). Jo ko
lega atsako: “Nein, Šie schreien 

šaukia

Irani kalnelių rugiai žaliuoja; 
Opakalnėlyj vanduo liuluoja. 
Saulelė šviečia, paukšteliai 

z čiulba
Ir volungėlė sau linksmai 

ulba.

įvairios giesmes, gar- 
Kristų. Bet tuo pa
bus mindžiojami po 
k r i k šč i i >n y b ės s va r- 

’ dėsniai: neužmušk! 
imą, kai]) pats save! 

Nedaryk to kitam ko nenori,

Skubia artojai Į laukus visi, 
Dirvonus plėšti, visi jie basi, 
Jie tenai savo prakaitą laisto

Velykos! Velykos!
Bet ką jos mums du 
Ar jos kiek apšviečia 
gyvenimą juodą?

VYRŲ IR VAIKINŲ PAVASARINIAI SIUTAI, VISI VILNONIAI 
SIŪTI, PO $25.

•eliūrint, ar lU receptai LleUrrea ar 
Anerikee iaktarp. Tai vtaaatlal tte> 

taviika aptiek* Baetena ir MaaaaclMP* 
•etų vahtijoj. Gydoell< palH past he- 
hk>« tik paaavl/J m rartejMaef. Chk 
lit relkalaat per laiikaa, e ai prtoh|- 
•ia per eipree*.

K. Sidlauskia
Aptįekoriui k Mvinlakaa 

SOUTH BOSTON, MASS.
KX£SnX3XXCXOXXXKXBOm

kos.... Velykos, pavasaris... 
Bet kam? Ar Lietuvos jauni
mui linksmas dainas dainuoti? 
Ne, ne jiems! Jiems šiandie 
dainų nereikia! šiandie Lietu
vos jaunimas išsklaidytas; Pi- 
lekalnis išdraskytas; paukšteliai 
nečiulba; volungėlė neulba... 
Kas? Delko? Kas užslopino 
jaunimo dvasią ir atėmė jiems 

Delko nelinksmos Vely- 
pavasaris? štai alsaky- 

kare! Karė atėmė jau- 
)alsą; kare sustapde pau-
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vienas

su-

visuomenės.

i»umas

a ne

Turgaus Žinios
Siame Valgomieji produktai.

št

43 y2

Vasarių kviečių

Patents

16—18
Kiaušiniai:—

36 Standard .

Paprastieji first

Ruginiai:—
<8.80

Suris:

PRANEŠIMAS.

.. 23

28—29

15.35—15.80

kaili.

.15

100

*

Loins 
Pounds 
Chucks

Sunkios (250-400 
Vidut. 200-250 . .

Prastosios rųšies
žiemkenčių* kviečių

Standard cane, smulkus 
Buroku, smulkus, .....

ku iŠsilavvnimu 
kai.

No.l 
.20 
.27

18—22
15—19

9.18
8.10
7.90

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

i

Oleomargarinas:—
Stalui ...............

20 
-21 
24 

21—23 
13—16

24 
24y2 
241/2

15.15—45.70
11.00—13.00ė

4.00—7.50 
3.00—4.50 
4.00—6.00

Twins . .
Daisies . .

klausimu c

Janu. Sk.”
, kiek man žinoma.

3.500
3,500

14.000
9,000

... 10.70 
........ 9.90 
.... 9.70 
........ 8.70 

6.00—6.50

12.00—14.00 
9.00—12.00 

11.00—12.50 
14.00—15.40

Gyvulių rinka kitur

Visi esate kviečiui! atsilankyti.
Komitetas.

No.2 
.19 
.21 

.14 ¥2

. 39—4t*/2
. 37—38
30/2—3D/2

CHICAGO, bal. 5 
benta šiaip:

Galvijų...................

socialistai ar 
laisvamaniai, o nei vieno nėra 
katalko.

.12 .11
2.30—2.70

,. 1.50—2.40

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

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. D.
Senas Rnaaa Gydytoju h- Chlmriraa.
Speclaltetae Motetdikų, VyrUkų far Vai

kiškų. taip ari Chronllkq Lirų.
OFISAS: U>7» MUwaukee Ava., 

Kampai North Ava., Kambary* !•«.
VALANDOS: d:SO Urf 1® llryto:

1:30 Iki 8 ir 7iX3 iki J '

31—31 Va 
29—32 
27—28 
29—30

30—32 
... 25 
.... 23%

. L $
Gydytojas ir Chirurgai! BS

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

kitų ^universitetu

neduoda

APSIVEDIMAS IR 
GIMINYSTĖ.

šis'klausiams turėtu 
nimui.

Kaip žinia, musų

'Tuo lar

simanymas?•z

mališka butų ženylies giminėms.

I§ MOKSLEIVIŲ PADANGĖS.

Genys margas,

Lietuviškoj i visuomenė

socialistai, laisvama-
V isi 10-

menės pasidalinimas

žinau,

žymiai

(Luti jaunimų 
suomenę, su

skirtingumas

Jokiuc

ra “katalikuv

laisvamani u-ta u liniuku, oV L

NAUJIENOS, Chicago, Ill
MHMM * wwmrni»wiwi*ii wrn> Oixm

Pėtnyčia, Balandžio 6, 1917.
***

j padaręs.
(linine ič f ii <«“ »

4.

Gerinus Ims paėmus atski-

a na
vieno 
tai ne

lislas, antras laisvamanis.

Trįs socialistai, du laisvamaniai.
Muzikos skyriuje randasi ke

turi lietuviai, du socialistai, vie
nas laisvamanis, ir vienas kata-

neatsako šiandieniniam reikala
vimui. Be to, kuomet žmogus

Tarp lietu vaičių-mokinių yri

viena yra neaiški

faip, bė
gyje bertainio, vos tik vienas ka-

()-
laisvamaniai. Mat I

Kek viena me susirinkime

ainio (12

susirinkimų.

itlikti.

I >raugo

a gilinąs tie žmonės, ku-

v ra socialistai ir laisevamaniai.

visuomenei, 'rėčiaus, neu

žinome, koks ten tų “studentuc a

(Mano pabraukta. J. T. V.) st(

didesnė dalis yra “aiškus socia
listai ar laisvamaniai.” Geras 
spėjimas.
nai, ir skaitlines. Septynios dė

Jaunuo-

Klee’s 
Milwaukee 
Avenue

TRAVEI

minutes
SAVE 20%

.. /

ji fc >T 'r ** ia »rS
1 riangle of Milwaukee AveM Ashland Ave. and Division StTWO

STORES 1 Intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

Jusu Velykinis Siutas Yra čia
Greičiausias Prisiuntimas, Geriausias Patarnavimas, Puikiausi Siutai ir 
žemiausios Kainos pas Klee — nuošaliai nuo Vidurmiesčio.

MES esam prisirengę suteikti geriausj patarnavimą vyrams ir vaikams, 
kurie pirks savo velykinius aprėdalus rytoj. Jei norite Hart, Schaf- 

fnerio and Marx $25 siutą už $17.50, Stetson skrybėlę, porą čeverykų, pi
rštinių, marškinių arba kakląrąikščio, ateikite pas Klee’s ir gaukite gerą 

patarnavimą ir žemiausias kainas.

Siutai su DVIEM porom kelnių už $15. Geriausia 
$15 siutų vertė Amerikoj. Naujausiais diržais, pri-Specialiai!

siutais kišeniais ir konservatyviškos mados, gerai pasiu- gto « įįį% 
ti iš puikių suktų vilnų ar kašmierų ir visų vilnų mėlynos JK I 5^ 
serge. Kotai, Vestčs ir Dvi poros kelnių už > tt *

Hart Schaffner and Marx rankomis siūti 
siutui, vilnonio išdirbinio, naujausios pava
sarinės ir Velykų spalvos, naujausios mados 
del vyrų ir vaikinų, kokybė, kuri kainuoja 

$25 vidurmiestyje, spečialis 
išpardavimas abejose Klcę 
krautuvėse po

$17.50

B. Kuppenheimer ir Society Brand Siutai, 
musų eilės siutų šių pagarsėjusių siuvėjų y- 
ra neišmatuojami ir talpina populliarius nau
jus su diržais, praskieptais kišeniais, kopi- 
ruoti modeliai, žymiomis rudomis dryžėm’is, 
geltonos dryžės, pilki arba žali (Pį p
maišyti, oxford, pilki ir lt., ne- 
paprastos vertės, po - tP m Cf

Su tau pi k $2.50 ant Vąikų Siuto
Spečialis skyrisu vaikų gnybtais užpakaliais ir Norfolk F1/ 

siutų su dviem porom kelnių, pasiūti iš puikios vilnonės ma- pL f r"% | 1 
■iėržjos, dydžio 5 ikiJ8, geros, $10 vert., išpardavimo kaina t • t/* J

Hoys <Ceague
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ženklas Bankos Saugume.
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas

PO jO* tSr. 
nuo bdftlh 

bent sykį i metus, Clearing 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir budę jų vedima 
si pinigai yra suskaitomi, notos, 
dai, mortgagei ir kilos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; ptrAi^' 
kituos bankuose patiki i n h 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos 
tė gali but knygose parodyta. ABįįįft 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House teisia 
yra ženklas, jos abejotino stOTML 

Tiktai tvirčiausios ir saugia**!^ 
bankos gali but Clearing Housą M* 
riais. v

The Chicago Clearing House farififtw 
žiūros užmanymas tapo ivwttag' 
pirm dešimt metų, ir nuo to 
nei viena Clearing House 

nesubankrutijo., Reikalui esa*£ 
Clearing House bankos ateina wftfta 
na kitai su pagelba.

The American State Bank p 
so prie Chicanos Clearing Hous*, ftt* 
ra po jos priežiūra, naudojasi 
teisėmi ir išduoda penkias pilnas 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos prislfa*w 
ra, yra reguliariškai tyrinėjam* 
kas metų išduoda penkias pilnas 
skaitąs Bankinei Valdybai IJIIkHS 
Valstijos.

Pinigai sudėti šiotje bankoj* 
išmokami ant kiekvieno partdkahH 
vimo.

Čia galima gauti pirmus 
Mortgages. Taipgi Aukso 
ges Bondus po $100.00 ir $500Jft
Mortgages.
ges Bondus po $1

Šis bankas yra atsakančiam!* AJftfe 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir L**Mft« 
kai.

Kapitalas ir perviršis;

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave^ Loonie ftft 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, KetvergaU Itl 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

■4

Stetson „ , viso
kios mados, $4 ir $5.

Vyrų če very kai, naujau
sios mados,$3.50 iki $8.

Vyrų Marškiniai, $1 iki 
$3. Vclvkoms naktaizos,—• 
50c iki $2.00.

CHICAGO, Bal 5. 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkes moka brangiau:
Sviestas:—

šveicariškas ... 
Limburger ...., 

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

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.;

Jautiena

... i® Tel. Canal 2118 0
Dalim* gi matote, po-Į^a — _ M ir-?

tarmgųjĮ “katalikizmų ir nebe
tiki sapnams ilga švarkių.

Bet skaitytojas gali pradėti

minti, jog svarbu ne kiekybėje, 
bet kokybėje. Taip padare 
“Draugo “profesorius” ir “dalę- 
taras.” Tik gaila, kad jis nepa
sistengė sužinoti gerinus, . luo-

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

Daržoves:—
• Barščiai ,statinė .... 

Kopusiai, did. gurb. 
Morkos, statinė .... 
Kalafiorai, dėžė ... 
Salierai, pintinė ... 
Agurkai, dėžė .....
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 160 svarų . 
ŽajL pipirai, pintinė .

DYKAI 
VAIKAMS . 
Basebolč ar 

kuokas dykai 
su kiekvienu

$5 arba dau- 
| giaii.

Vaikų visų vilnų 
mėlyni serge siutai 
(viena pora kel
nių) naujausios ma 
dos, gnybtais užpa
kaliais, dydžio 5 iki 
18, nepaprastos ve
rtes, po

$5.50
Vaikų puikus mė

lyni serge sintal, 
del Dirmavonės ir 
komunijos, $5.50 i 
ki $18.

Klee’s
North 
Side

Store

..  ....  .■•gy* 

Vyriškų Drapanų Barusiai 
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertė* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda p® 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo I1B
$35 siutai ir overkotai, nuo ’W;
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimai kaili* 
tų overkotų.

hibJhI vartoti .vintai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki $8i, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1441 
$4.50. Vaikinami liūtai n no 
iki $7J^0.

Atdara kasdiene, nedaliomis bt 
karais.

8. G O R D O N
1411 8. Halsted SU Chica^

TURĖKITE
Ridikėliai, statinė L.. 3.00—7.09 
Špinatai^ statinė ...
Tomčtės, pintini 
Grieščiai, statinė ..

Vaisiai, žali:—• 
. A 

r • • • ■' ’> '

Obuoliai, statine
Grapefruit, d. 46—06 
Apelsinai, dėžės . . 
Citrinai, dėžė .... 
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, kvorta ..

Cukrus, už 100 sv.:—

3.00—6.50
2.50—3.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—6.00 
. .20—.30

. IG^—lOVa 
I61/2—17’/2 
17V2—18V2 

121/2—15
No.3 

.12 
.133/2

Tamsieji ...........................

Gyvulių turgus

Jaučiai, parinktieji .. 12.00—13.15 
Kiek menkesnis   9.90—11.00 
Mituliai ......................  10.75—12.50
Sotckers and Feeders .. 7.50—9.35 
Veršiai, parinktiniai .. 8.00—10.75 
Karvės, vidutiniškos .. 7.00—<10.00 
Buliai ..........................   7.00—10.00

Kiaules:—

Paršai, geri
Avįs:—

Mitulės ....
Senės, geros 
Avinai, geri

5.00—7.00 
4.00—4.50 
4.00—5.00 
1.25—2.00 
2.00—4.00 
2.75—3.00 
3.00—’3.50 
7.50—9.00
4 .Q0r—7.0(1.

Kirilai 
Kviečiai' 
Rugiai 
Miežiai . .

1.73

66—69

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

Moters ar merginos, ar vedtf ftft
pavienios, senos ar jauno*.« Jį 
Mes skoliname del Stockyardhi i

Motiejukų, geriausias 
Motiejukų. No. 1 ..., 
Motiejukų No 2 ....

Kultų motiejuku . 
Dobilų, sulig rųšies

Packing ..........
Šiaudai, ruginiai 

Kvietiniai .... 
Avižiniai ....

17.00—18.00
15.50— 16.50
14.50— 45.50
13.00—14.50

8.50— 10.50
13.50— 15.50 
10.00—15.00 
. 7.50—8.50
9.50— 10.50 

. 7.00—6.00 

. 7.00—8.00

ORKESTRĄ - 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

šapos ir dirbtuvės darbininkų, 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* | ft 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 1 TU- 
landas.

Mes taipgi suteikiame p»k*I<
i • i i — —*

$l.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

siu ir bile kitų užtikrinim 
nepaisome ką jus turite a 
iųs uždedate, mes norim č „ 
jums kad musų mokestis rnakUM*- | 
šia mieste. Tas yra delko tftcl 
turite veikti su mumis. Mes kvlw | 
čiame jus pasiteirauti musų »ik 
HHinymiL palirli, J-;;d mes pfctvtif' 
tinime musų pranešimus.

12th St. Tel Kcdzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago. Ill.

m^RUSSIAN 
L^TURKISH-j 

’WITH SALT
t

Balandžio 5 į sekamas vyriausias 
Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
I— Galvijų Kiaulių Avių

1,500
3,000
1,800
1.300

800.
2,500

Omaha . ;........
E. St. Louis .. 
St. Joseph .... 
Sioux City .. 
Sdiith St. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo ...........

5,000 
6,000 
8,000 
7,000 
5,000 
5,400 
1,500 
1,200

LOCAL IOAN
COMPANY
Telephone

MILWALK Ml AVI, C 
T«L Bu»W14t R.

MOKYKIS SWT MOTERUMUW 
RUBLIS.

Hmokiname piešimo, MgftJk* 
mo formų sinti nnmlnlni

B JOSEPH C. WOLOR
• LIETUVI* ADVOKATAI
W Mulmea >02 >04 Natton*] Ltts Mfe
■ 2» Ro. I* Salla fit., Ohieaųr*, HL
A 7at, Centrai «>»O-U>1. iUsrsi

7,000 
2,500 
1,100 
1,000

500
250 
300 

1,600
Š',/b ■ į®' ■ :A ? ■yų . : it. .. r . ..6, •' , • ; f *

■
V* y’■' myV '•’/t k-

’ i kj) Nu* A- '•» T \ A jJĮIį

.*

R

k ura lial mrtdMU
Vnhmdoi dieną nrli*

išmokiname j u* alui 
drabužiui.
DRESS MAKING COIUKUH 

2331 W Madhon g. Wertom Mh 
1850 Wells ratvi<

SARA PATEK, MOKYSIU*

rntle VV111D11 niliLlAa flocrl JUITIS UyKtU ft j DUlKUA IK SHUmui rnUBų pųlKlOS (ICgl •»
alhue Betų. Su vienu galionu mušti Famous leering Hye, 7 metų
senumo, arbn^tyra Deering California Brandy dideld $4.00 vertė tik už $2.95. I ašauk 
Canal 1527—ir meš prisiųsim jums speciali paaukavimą dykai be extra inokesties

W/HOLESALE & RETAIL WINES
828 W. 14th St•, Schreiber Brothers.

| Mes taipgi duodame dykai puikų vyno ir degtinės setų puikiai 
• sidabruotus vaisiams bliudus ir uogoms setus. Ateikit ir pasirinkit.

LIQUORS 
Canal 1527.

ft ft 0 iki RJ Q ,m “
I BOBC

Dr. Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

OFISAS: 2103 Bo. HaUtod *«»•*
Tel. Drover 7 J 78 

VALANDOS: 9 11 iiryto:
2fi po pietų; «• » ntam 

GYVENIMAS: 3341 Be. V*l«» 
Tel. Yards 637.



MacCurdv.

traukiama raudonas ženklas, o DYKAIN
Pardavimo daugmenyje ir po mažai prekyvietė

Laiškus adresuoki!: American School ot Languages; 1741 West 47th St., Chicago, fcL

Dr. W. USZKIEWICZ

išeivius konfe-

kurios

LI*TUVIfKA8 AKIU GYDYTOJAM 
Ku turi skaudančias arba silpna* akla, » 
galvos skaudoj Imą, atsilankykite paa bums 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 8 ryto Iki t vakavę 
Nsdiliomis nuo • ryto iki 1 p« *le«

5tal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

ržii. Sulig šio antrojo žemlapio

' w

rzo.

1
I

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicago j e, mokina kirpi
mo ir designing, vyrą ir moterų drabužių.

PASEKMINGI MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku — dieną ir vakarais ir 
gauti spcciališkai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.
• Petrenos daromos pagal Jūsų 
mierą —bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas.
118 N. La Salle St., Room 416-417 Prieš City Hali.

VYRŲ VISI VILNONIŲ MĖLYNŲ SERCxE SIUTAI SU DVEJOM KELNĖM, !»O
Puikiai pasiūti siutai visų viln°- ■■
nių mėlynų serge. Kiekvietis yra KP” ffi j|J. , 
gvarantuotos tvirtos spalvos į* ’■■'A!' \ 
Mieros del storų vyrų, plonų, ar-l^M B ' A . ,/ 
ba vyro paprasto ūgio.

- Atminkite, kad extra kelnių pora reiškia 
dvigubą dėvėjimą.

Vyrą Siutai iš Kuppenheimero Namo ir L. Abt. and Son, ge
riausiai pasiūti siutai daugiausiai pageidaujamų stdilių ir 
audinių. Apkainuotu po $20 ir $25.

Paskutinė Proga įsigyti Jums
Velykinė Suknė

žavinčios Suknės $19.75.
Nustebinančios^ suknės 

moterims ir merginoms 
pasiūtos iš puikios crepe 
meteor arba Taffeta su 
georgette kalnicriais, po

$19.75
Pavasariniai Siutai $16.75 
..Naujausi modeliai vi
sų vilnonių gabardines ir 
poplinų, jūreivio kalnie
čio effektas. Su diržais, 
su kišeninis ant šalių, 
kiekvienas ,

$16.75

Pėtnyčia, Balandžio 6, 1917.

IICAGOS ŽINIOS
Dar apie daržu biurą. prakalbas paaiškinimui daržų 

užvedimo tikslo, suteikimui rei
kalingų patarimų etc., o taipgi 
nurodoma, kokioj vietoj ir kuo-

“ “I*> i**1 t'i1 —,
Chicago,. Ill. v

dėlių mėlynu ženkleliu. Kuomet 
kokio nors loto savininkas pa-

ji ištraukiama, o jos vietoj įse
gama raudonas ženklelis. Kuo
met gi kas nors paima lotą už-

Ačiū tokiai priemonei kiek
vienas iš pirmo žvilgsnio gali 
pamatyti, kokioje vietoje ir ko
kie lotai yra tušti, kokius lotus 
jų savininkai sutinka pavesti 
užvedimui daržo ant jų, d ko
kie jau paimti. Tokia priemo
ne dar pavelijama kiekvienam 
norinčiam įsigyti (kiužą, pasiri
nkti parankiausią lotą tam tik-

taipjau biuro kambariuose ant 
sienos šikabintas, parodo, kaip 
vedama vra mieste kampanija

distriktus. Tam tikrai 
lais nurodoma, kokioje 
daržų biuro kalbėtojai

Reikalaukite Klein Bros, 
štampų kur tik jus pirk- 
site, jos yra taipjau ge
ros kaipir pinigai.

Zavėjančios

antspaudomis, nes 
;okio inluidato, tam 

bus duota tik patarlamasai bal- 
ass.

ję kalbėti.
Kiekvienas Chicagos gyvento-1

S. S. kuopos pasirūpintų pasių
sti tenai savo delegatus. Sup
rantama, siųsti reikia tokius 
žmones kurie vartoja rusų kal
ba. A. Kemeža.

4.

Redakcijos prierašas. — Iš
tiktųjų, LSS. VIII rajonas it 
Chicagos, o taipgi Chicagos 
priemiesčių kuopos labai gerai 
padarytų, jei pasiųstų minėton

iF* F8 H*1 S*1

GARSI SANTOS KAVA. <
Visur parduodama po 28c ir
PO 30C 19c

B
a Ibi• ■ • - •. č-

Mes duosime Štampas

Fish’s, Star Štampas

New City Štampas
ir

IM PERI AL TEATRE, 
nuo nedėlios

8, Imperial teatre, 
Madison ir Western avė., per iš-

po

ktu žaismė “Pedro the Ita- v
’ kuriai siužetas paimta iš
gyvenimo. Lošime, vy-

Socialistu Rusijos išeivių 
konferencija — rankom

rius buvo sušaukęs praėjusią 
savaitę konferenciją aptarimui, 
kokios taktikos laikyties, ka

Valstijų ir Vokietijos, paskui — 
kaip prisidėti, kaip paremti Ru
sijos revoliuciją.

Konferencija prasidėjo 11 
vai. ryte, adresu 1371 Blue Is
land avė. Kadangi tečiaus kon
ferencijoj delegatų su manda
tais buvo visai mažai, tai kon
ferencija atidėta ant 8 d. balan
džio. Konferencija prasidės nu
rodytu augščiau antrašu, 10 vai.

Rusijos 
re ne i j on 
pos, ar

i

organizacijos, 
siųsti delegatus,

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:, 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATVfil

SVIESTAS
Geriauiilo«i 

Smetonos, r«- - 
įreeniii, negu /g-dm 

.kur jus sa-MkeJy 
t pt gauti ..

WBBT 8IDM
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St.

1878 
2054 
1046
1510 ____________
2880 W. Madison St

RYŽIAI
(Urlauriocį

rųfllas, I0o ve [j' ||
parai- hj L

Anodą nM ..

COCOA
CkrrUMMa /a zj

Sftnkea, auly- į /j 6R 
rink bu bent U J |l ii
Kokia, %

ARBATA
Frilmnian-

•la, dvaran- iŠ fc |
luotą, vertės O. IB P
0c Dnrvidne s W

ia vo....

DIDELE NAUJA
PREKYVIETĖ

1644
1886
2612
1217
1832
1818

W. Chieaga Av.
Blue Island Av.
W. NorWh Av.
8. HaMed St.
8. H'ktrtsd St.
W. dlth St.

8108 W. 1W4
SOUTH SID* 

8082 Wentworth 
8427 0. Hoisted 
612© 0. Ashland

north m>a 
Ht W. Divisirt 
720 W. North Af, 
2640 Lincoln Av. 
4244 Lincoln AVt 
8418 H. Olarh

H*

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu gerb. visuome

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

Dr. J. .Tonikaitis
3315 S. lialsted St., Chicago, Ill.

Americantchool 
ot Languages

AMtUtnaitai 
MokykU

KORESPONDKNCUINIS SKYRIUS.— Kiekvienai! limoktJ 
ANGIJŠKAI labai jrreitai savb namuose 14 lekcijų nutaisytų 
ypač tam tikslui. Sis kursas yrą labai parankas kiekvienai*, 
kuris nori greitai iSmokti Anglų kalbos, bet neturi progoB lan^ 
kyties i mokyklą ypatiftkni. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Itačyk laiftk* tuojau*; indčk dvi markes prisfuntlmvd 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti | muiį Mo
kyklą ypatičkai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
mo daugiau valandų negu kitos jpokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytu musą pačių del pradžiariaokalią 
greitam iSmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOLlskyrius.

Viskas aiškinama' Lietuviškai
IdvI mokyklom: 73$ W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

New City
Packing Co

Telephon# Yards 509^

Dr. MLStupnickl
8109 8o. Morgą* St, Chicago.
VALANDOS: nuo I iki 11 lik 
ryto, nuo 5 iki 9 vakare.

I > >

KLHNBROę

Velykinės Skrybėlės1
cs papuošiame skrybė-

Nustebina nČios
Skrybėles po $5.00. 
lelis parodavimas Li- 

sere, Milai), kanapinių ir 
permatomų išžiūru — 
Papuoštos puikiais akso
miniais kaspinais $8 ve
rtė, po

$5.00
Puikios kanapinės skry
bėlės moterims ir mergi
noms, $2.99 — puikios 
naują išžiūrą, papuoštos 
crepe, vainikais ir aig-

$2.99 C1

lietuviai 
pardavėjai jums patar
naus visuose skyriuose 
musų sankrovos.

r pirkit) sint;) prosijama ir taisoma per

Kaip iš rodys Jūsų Vaikas per Velykas?
Ją» norite, kad jis išrodytų geriausiai. Taigi dar 
yra laiko nupirkti jam siutą kurio jis reikalauja. 
DYKAI Basebolė 
vaiko siutu

ir kuokas dykai duodama su 
po $3.98 arba daugiau.

Vaikams Norfolk Siutai, lygus 
kyalduotais užpakaliais arba 
pinch-back stailė, pamuštos 
kelnes, 7 iki 18 metą micros, 
didelis įvairumas petrenų, po

c

Vaikams puikus siutai, su dve
jom knickerbockers, puošniau
sią stailią, 8 iki 18 metu mic
ros. geriausi audimai, kokius 
galima ' turėti specialiai šiame 
Išpardavime, po

Vaikų Siutai, visi vilnoniai, 
mėlynos serge, gvnrantuoti 
tvirtos spalvos, pinch-back ir 
puošnus 3 šmotą su diržais 
modeliai, 7 iki 18 metų micros

Kotai po $19.98.
Naujausi pavasariniai 

kotai visi vilnonio ve
lour, poplino ir gabardi
ne. Su diržais arba Em
pire stailė .

$19.98

HA5TER SYSTEM

AKINIŲRHBALAUJI
Jeigu kenti galvon akaudėjtntą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ifi aklg,
Jeigu Tau skauda aky@,
Jeigu iškaitant raidės Husibėga i krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba#
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba aiavaal, iMaftarl |« 

.reikalingas mkinlg.
Duokit© apturėti savo akis specialistui akių, kuris turi Ifl mllta 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig fasy akig H 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

/<« < m J., SSM.I 7IVVM/V
TfiMYKTT MANO UžRASA-

1SO1 SOUTH AlSHLaANO AVĖ.
Kampaa IS-too gatvėa Ant Platt’s Aptiekos 2*ras ascite
Valaudoas nuo fi ryto iki ® va. Nedaliomis nuo M nito iki 12 msub 

Tel. Canal 5335.

4

t < 
i
z

r'

—4

f PIRMA NI'GIJ PIRKSI (lAI)K MUSŲ KAINAS | 
f Ant Dortif Utinių Ir Stoginio Fopleroa 1 
| ' CARR BROS. WRECKING CO.
f 4OO3-3OSOS. HalstcdSt.., O>ic« gt», Ui )

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS i
P. O. Box 30. Holbrook, Mjimh,

Telephone Drover #598

Or. A. A. ROTH
Ihisass OiyilyhnįaH ir Chirurpss

MpccJalfnisM MotexDkg, VyiUfeg 
Ir via* rhr«»Miilh<a Ilgą.

Valandom: 10—11 >yh», 4 8 po platų, 7- h va- 
bnreL NadMIomln 10—1 pi» H«tu.

3354 S. Halstad SI. aitl 34 St. Chicago

4737-39 So. Ashland Ave.

turi ypatingai prirengę savo daugeliui rėmėju dide-

Ij įvairumą mėsos del Velykų.

Ši yra viena prekyvietė, kur kainos yra taip

pigios, kaip kuomet nors, nežiūrint ant augštų kainų

ir reikalavimų šventėms.

Pirkite sau mėsą del švenčių čia, jus gausite

šviežią mėsą.

Specialis Velykoms Mėsos Išpardavimas.

Rinktinis N 1 kumpis, (svarui)

Rinktiniai N 1 lašinukai

Rinktiniai N 1 California kumpiai, svar.

Pasturgalio Ųį pienu-penėto veršio, sv.

Pirmgalis 1/t pienu penėto veršio, svar.

Šviežios išdarinėtos vištos svaras

Prime Rib Roast Beef, svarui

Pirmgalis % avienos, svar.

Pasturgalis 14 avienos, svarui

Sirloin steakas, svarui

Round steakas, svarui

Saldžiai marinuotos kiaulės kojos, 5 sv. už

. Saldžiai marinuotos kiaulės kojos, 5 svį už

151/2

18U

16i/2

201/2

Saldžiai marinuoti sprandakauliai, 3 sv. už... 14c

30 Star Štampų dykai pradedant naują knygelę.

Kiekviena Star Stamp knygelė atperkama už $2.00

grynais pinigais arba $2.50 prekėmis (tavoru).

Tdefofih* Cunnl 1797

Dr. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJ AS irCHIRBRfiAS 
SpieclaOitas motedikib 

vyriškų Ir valkų ligų
Ofltna Ir GyvaatlmsuH

9600 S. HaUted SL, kamp 19 *t 
Ofisas atdaras Iki lt Vai. ryta, 1—8 
po piat ir vakarai*. Į

Telephone Drover 4974

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerni Uetuvh»m»i Mfnomn« par 16 ma
tų imtyięi* aydytojH*, ehlrur-

Ir MkiiSeria.
(lydo nftfrirtH ir chronlkkas liflaa, vy

rų, moterų ir vaikų, panai naujausiai 
metodai X-Rny ir kitokius alektroa 
prietaisui.

Ofisas ir laboratorija. 1025 W. 18th 
Št.» netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plotą. Ir 
6—8 vakOrais. Telephone Canal 8118 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st

Valandoe: 8—9 ryto. Ūktai.

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennayIvaniios Hospitalise Ir 
Philadeiphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uldvką duodu rėdą 
visokiose ligose moterims ir margi* 
n o m s. Kaitra Hatuvidfcai. angMAkat, ru
siškai, lenkiškai ir alavokiikaL

1739 & HALSTED STn CHICAGO 
Ant antra laba.
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Pranešimai Randai

Apsiredymo Savaite
Pardavimui

Pajieškojimai Parsiduoda
New City Savings
Bank’o Nuosavybe

Duok Pasiulijimą

s15 «18 *21 *25

rime juos visus

Reikalavimai
BACH BROS

Michigan avė

vas, kurios skelbia

NAUJIENOSE
VIETINI

VY R ATJRL JRn JL

DAKTARAS
Spuclailstss i

422

Drov«r 2443

Juozapo R; 
mevėžio pav 
miestelio.

4(515 So. Paulina St.
1 medinis namelis. Įplaukų 

$20.00 i menesi. Mortgage 
$1500.00.

1541-43 W. 46th St.
Du namu ir garage. Įplau 
kų $161.00 j mėnesį. Mort 
gage $6000.

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

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

ATIDĖLIOJIMAI PAVOJINGI 
NEATIDĖLIOK, ATEIK ŠIANDIEN

mai, visi

vyrai,
kilę ii
Pasitarimas dykai
9 rvto iki 8 vak. Neri. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1558 W. M gfv. kam. Aslihrnil
Ate., antras augštas, Chicago.

Miesto Ofisas :
l?7 N. Best born $1 

nil-19 Unify Bld*.
Tel, Centui! 4411

n\an yriu malonu, kad tie visi daiktai 
pagelbsti apsisaugoti nuo prigavystčs.

WISSIG, 
seno krajsuž

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS?’

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

Tuščias. Mortgage $1500.00

PARSIDUODA pigiai i trumpų lai 
kų saliunas. Atsišaukite greitai. 
3711 S. Halsted St., Chicago

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

PIRK SAU vlsa« PlumbavojI- 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

S. State Street, CHICAGO
Prieš Siegel Conpef- and Co,

PRIĖMIMO VALANDOS:

Aš žinau, kad žiponas nepataiso žmogaus 
Neigi kaklaraištis arba rankogalč;

Specialistai! ant 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Llųų 
Ofiso valandos:

iki U ryto, nuo 12 iki 2 po pltl 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedfildie- 
niais vakarais ofisas uždaryta* 

Telephone Yards (1X7

vešu ių darbui dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjimui, mokinties įvairių įi
ma t u etc.

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

Kuomet dėkingas 
jums, kad aš jį 

jus žinosite, kad aš 
Ligęti ir nusiminę 

imkite naujų viltį, atei- 
pasisakykile savo ligas. 

Valandos:

f PASARGA.—-Draugi jų pranešimus 
Skelbiame be užniokesties. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tų pačių drenų, kada spausdi- 
Rmas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•—**Naujienų” adm.)

LIETUVYS DENTISTA
Vaiun^o#: n»w I ryto iki I VBft 

Nedaliomis ymal aatarha^
4712 So. Ashland Avs.

arti 47-loa |sWM,

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

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago. Ill.

F A U J I ENOS, Chicago, Ill

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Gera mokestis. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuo jaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, Ill

N. W. Kampas nuo 45-to pi 
ir Western avė.

Penki lotai. Mortgage $2000

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F. Warneke,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA-1—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga^ Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island ave(. 744 W. Divi
sion St., 341 W. Chicago, Ave. — 
Chicago, Ill.

Bet jeigu jus nepaisot šitų, jus rasite 
čia daug kitų gerai išrodančių aprėdalų. 
Mes turime teisingų stailę ir teisingų pri- 
mieravimų kiekvienai figūrai už teisingų

■ypatingai tie, kurie 
gydytus kur nors be 
Įgijimo pasekmių

Mano
del jus yra tas, kad juo įgysite 
tikrų* medi kai iškų patarimų ir 
gydymų be jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jus perilgai atidėlio
site, jus busite vienas iš dau
gelio nelaimingųjų, kurie ilgai 
apgailestavo, kad jie nesimatė 
su geriausiu daktaru pirmiau

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas 
ligonis sak

EVESKIO
^MOKYMĄ 

čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi augšCiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų tr Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos. Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Dailiaraščto, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tL Čia gali 
užbaigt! PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL U 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St..ChicM

. skausmus nugaroje, gerhdAl
ir paslaptinga* liftas. Jeigu kiti negalėjo ju* išgydyti, ateikite lis 1* 
to, ka ji* jum* gali padaryti. Praktikuoja per daugeli matų ir 9CFW 
ligonių. Tatar ima* dykai.

nuo 10 ryto Iki 8 vai. vakaro. NodiltaBle Ori U (taML 
----------  „. kamftM lt-te* nk, virtoj Imakoa. OmmI (Mj

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madisoa SU Chicago. UL

Pajieškau savo brolio Pranciškaus 
Adomaičio, paeina iš Kauno gub. Ra
seinių pavieto. Liudovčnų parap., 
Raikančių sodos. 3 metai kaip Chi- 
cagoje gyveno, Išvažiayo į Bayonc 
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.
4344 Donore St., Chicago, Ill.

dusų Vaiko Velykinis Siutas
Vaikų Pavasariniai Siutai, nauji 

pinch-back norfolk modeliai, su prisiūtais 
iš viršaus kišeniais ir diržais, dvi poros 
pamuštų knickerbockers, pasiūti iš pilkų, 
rudų, žalių ir mėlynų, paprastų arba pa
dailintų visų vilnonių audimų, mieros 6 
iki 17 metų, specialiai del VELYKŲ po...

ROCKFORDIEČIŲ DOMAI.
LSS. 75 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 8 d. balandžio, 1 :30 
vai. po pietų adresu 1010 So. 
Main St.

REIKALAUJAMA
Mes turime keletu vietų del merginų 
virš 1 (> metų. Gera proga Uždaro
me nuo 1-mos valandos.Sukatomis. 
Nuo pradžios $7 į savaitę, ir $8 už 
30 dienų. Atsineškite mokyklos pa
liudijimų, jei mažiau 18 metų.

SIEGEL, MAY, STERN CO., 
1061 W. 35th St., Chicago.

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

3 tušti lotai. Išmokėta

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei 
tu laiku pirmos klesos bu^erne ii 
groserne su vipno augšto namu 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki 
tą užsiėmimą. Atsišaukite j “Nau
jienų” Ofisą N 105.

• PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mokslainės. Biznis 
genii išdirbtas. Prieš mokyklą. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namą. A. Lawrence, 
1811 So. Union Ave., Chicago, Ill.

1609 S. Ashland Avė.
2 augštų mūrinis namas 
ant čielo loto. Įplaukų $150 
į mėn. Mortgage $13,000.

Kasdien ryto iki 3 viii, vakaro. Nedellomis t 
nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

nižacijų Rusijos išeivių. Bus 
svarstoma Rusijos revoliucijos 
remimo klausimas. Meldžiama 
organizacijos, kurios praėjusį 
kartų nepasiuntė savo delegatų, 
atsiųsti juos konferencijon šį 
sykį. Sekretorius.

aisvos Jaunuomenes choris 
nepamirškite, jog nedėliojt 
Sime vnknra Mcldnžio svet

2433-37 W. 45tas pi. ■
1 medinis namas, 2 augštų 

Įplaukų — $26 Į mėnesi 
Mortgage $2000.

GYDO V1HAB LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAI)1 mSlSKNt. J lJSJOH IR NEIŠGYDOMOS JOB YRA

Specioliškal gy<lo liga* pilvo, plaučių, inkttų ir pūslė*, uftnuodljlmą kraują, •***, 
liftH*, taiz-das, reumatirmą, gal v o* *kausmu8 
ekaudčjlma 
pereitfkrink 
tuketančlue

OFISO VALANDOS: i 
1800 BLUE ISLAND AVE.

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

REIKALAUJAMA patyrusios mer
ginos dirbti į sviesto ir kiaušinių 
sankrova. Gera mokestis. Atsišau
kite tuojaus.
3552 So. Halsted St

Draugui choristai 
nepamriškite, kad 
tai yra paskutinis šiame sezone 
Kad sukvietę žmones nepasista 
tylume patįs savęs ant juoko

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

Vienas tuščias lotas. Išmo
kėta.

4601-3 So. Ashland avė.
Įplaukų $487.00...  i mėnesį
Mortgage........... $25,000.00

JAl'XAS vaikinas pajieško darbo 
mokinties prie biznio į bučernę ar į 
saliuną; kam reikalinga malonėkite 
atsišaukti per laišką j savaitę laiką. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiš
kai ir angliškai ;esmi apsipažinęs su 
aritmetika. Dirbčiau už mažą atly
ginimą. 
Box 81

Nauja skrybėlė, naujas 
kaklaraištis, nauji marški-4612 S. Paulina St.

1 medinis dviejų augštų
mas, sankrova iš priekio 

Įplaukų $60 į mėnesi. Mort-

R e i k a 1 a u j a d a r b i n i n k ų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

tlnhauMtM ak i d tm, oMMNta 
nriojh ir duola lykal
78* bfc M II r> bu’j w Ar»., art) CKieiųra Art. *4*
Mh*. VALANDOS' Nuo t iAryU fld vtfhab 
r n). Nadt!i<j;rJ» nuo • Hryto iki 1

m-t 11 _ . —.-„L

ANT BANDOS — garu šildomi fla 
tai ir ofisai. Visi naujai papuošti 
Janitoriaus patarnavimas. Klaus 
kite janitoriaus. 729 W. 18lh Str.

Chicago.

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

Dr» G. ML Glaser
Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofiaan

M J 49 H. Morgan H(., kerti- 1J at

ROCKFORD, ILL.
LSJR. mėnesinis susirinkimas 

atsibus balandžio 6 d., 7:30 v. 
vakaro, 302 E. State st., kam
pas Madison. Malonėkite atsi
lankyti visi 
atsiveskite 
draugiu.

PASIRANDAVOJA sankrova 2251 
W. 22nd St., Chicago, III. Per pasku 
tinius 5 metus buvo užimta jubilie 
rių sankrova.

B. Weher and Co.
2258 W. 22nd St. Chicago, 111

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka!

\ Gyvenimas yra turčiai
B v kiKimrt pranyksta ra- 

gijimas.
M<A VUl'lojHltie paga- 
'jutą (Iphllmlmometei 
Yp;i1i))g;i doma ulkrti-

< "" ’L p'iHiim j vaikus.
VulandOR t Nuo • ryto Ud • >akar«| tMdUOMk 
iuIm nuo 10 iki J 2 dien*.

MO H. AHHLAND AVE. 4Y Bt

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriika Diarnozu ir Gydyta** 
SpecialiŠka medicina nuo 

ufenuodijimo kraujo
Vandenole Medcga Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ., 
Netoli 22-ros <tv.ROSELAND.

Pėtnyčioj, Imi. G d., Teisvbė
Jieškotoj ų
kalbus K

2 prie siuvamųjų mašinų taisymo.
2 geležies dirbtuvėj
2 automobilių dirbtuvėj

I prie dviračių taisymo
3 prie rakandų apmušimo
I inžinieriaus
I laikrodini ako
21) tapytojų

1 siuvėjų
3 dažų dirbtuvėj
2 prie žiedų dirbimo
12 čeverykų dirbtuvėj.
1 prie Gordon fyderio
6 molderių
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, be ne

Valandos: M—8 po pietų; 7—0 vak

Paiicškau Stanislavos Gurskailės 
ir Antano Gurskio, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Krekenavos parap., iš 
Levaniškio dvaro. Kokie 5 metai 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti, 
jeigu kas juos žino, arba jie palįs 
lai atsišaukia.

Pnjieškau Juozapo Vilčausko, ko 
ki 7 metai atgal gyveno Baltimore 
Md., paeina iš Kauno gub., šiaulit 
pav ir parapijos. Turiu labai svar 
bu reikalą lodei meldžiu atsiliepti 
jei kas žinote meldžiu pranešti, u; 
ką busiu labai dėkingas.

Aleksas Petrauskas, 
1513 West St., Rockford, Ill

m rengia pra
bilt lė j, 11037 

Kalbės M. X. 
Mockus. Stoti į debatus su Mo
ckum kviečiami kunigas Lape
lis, arlia kunigas Maliauskas.

Pajieškau švogerio 
z.t vcos, Kauno gul>., I 
Pakruojaus parap. ir 

P. Janeliun 
1511) — 181h Ave., Rockford

Kazimieras Gugis
A DVO KATAS

Veda visokius reikalus, kaip ki iminališkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

RlilKALAUJAME tekintojų prie 
tekinimo šlapių akmenų. Daugiau
sia tekinimo darbas.

Whitakei
5723 W. 65th St

Nariai Cook County Real Estate Tarybo* 
A. PETRATLS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda h 

maino namus, lotus Ir fermas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Periiuri apsfraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC 

7frt W. 35ta gatv< 
kampas Halsted

Phon*: Yards 4117

Dr. A.R. Blumenthal

ANTRU ir trečiu mortgage suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybes, arba1 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 Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R45.

1609 S. Paulina St
1 medinis dviejų augštų 
namas. Įplaukų $57.00 į 
mėnesį. Mortgage $5000.

, EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 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 Axc., arti 22- 
ros gi v., Chicago, Iii.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus tui’ite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di pieniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tyrimas padengia laiką dauge
lio metų, gydyme vyriškų li
gų, kurios su teiki a man d^ug

rams l()c., moterims dykai v
K viečia kuoiJatigiausia susiriii
kti ir pasiklausyti. Komitetas

iaii>i kiekvienas pagal savo su 
tarima tui’ite būti laiku švelni c

d ėję. Lošėjams
repeticiją 2 va
ras turi būti l\

PASKUTINĖ LEKCIJA. • •šiandie baigiasi Propagandos 
Mokyklos užsiėmimai. Pasku
tinę lekciją iš kultūros istorijos 
kurso skaitys P. (Irigaitis temo
je “Religijos Atsiradimas.” Ka
dangi ta lekcija gali but indo- 
■iiu išgirst ir pašalimoms žmo
nėms, tai nutarta padaryt ją vie
ša. Jos pasiklausyt galės atei
ti kiekvienas, 'l ik prašomi mo
kiniai ir svečiai nesi vėli n t. Pra- 

Ivgiai 8 vai. vakaro. 
Rašinskio svetainėje 
IKth ši.).

buvusio bankie-

4604 S. Paulina St
1 medinis namas iš priekio 

vienas mūrinis namas tu 
pakalyje.

Įplaukų $55.00 j mėnesį 
Mortgage $2500.00.

SPECIALISTAS

PAJIEŠKO vaikinas vienam šva
riai užlaikomo ir šviesaus kambario, 
su valgiu. Geistina pas blaivesnius 
žmones. A įsišauk i le laišku.
J. P., 1612 S. Mozart St., Chicago, III

naus, M. I ananevielaus, (tępozi 
toriu susirinkimas atsibus š’an 
dien, balandžio G <1., 7:30 vai 
vakaro, (ieo. M. Chernauskic 
svet., 1900 S. t nion avė.

1 h'pozitoriai privalo atšilau 
Ryti, nes bus išduodamas Irus 
tisu raportas.

r<>, SiK’ialistii 9 wardos svetai
nėje, 11009 Michigan avė. Kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankvti. Komitetas

Uopyright Hart Schatfncr & Marx

Nauja čeverykų pora labai 
pageidaujama del Velykų. 
Mes turime daug pritinkan
čių stailių visų inierų ir kai
nu.

O r. Ramser
*KIV

Apsiredyk ant Velykų

MES laukiame daug jaunų vaikinų, ku- 
rie dėvi musų naujus modelius ir puo-

šnius aprėdalus; ir dargi kaikurie senes- fe
ni vyrai gerai išrodys šiuose puošniuose 
modeliuose.

ATEIKITE 
Pas Mane

AS gydau pasekmi
ngai, ir už mažą mo
kesti, visas privatifi- 
kns ir chroniškas vY- 
rų ligas, kaip tai:— 
Užnuodijimą Kraujo; 
Varicocele, Hydroce
le, Stricturą, Nustojimą spėkos, Silpną Pūslę, 
Skausmas nugaroje, Homorrhoidus ir visas su
sidedančias Privatiškas Ligas.

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

iNcdeuoj, balandžio z d., soci
alistų partijos rusų skyriaus sa
lėje, adresu 1371 Blue Island 
avę., 10 vai. išryto įvyks antro-




