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RUSIJOS KONST. DEMO
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS

PRŪSIJA GAUSIANTI 
DAUGIAI$LAISVIŲ.

Sako Soc. Party delegatai 
suvažiavusieji į konvenci
ja St. Louis, Mo.

WILSO&AS ĮIEŠKO 
TALKININKŲ.

va 
misi 

(Įaugu

nu-
Viso, 

neteko
orlai-

Kaltinami suokalbiu išsprog 
dinti Colorados guberna 
toriaus ir kt. namus.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJAI, ST.

LOUIS, MO.:—

Chicagos socialistai siunčia sa 
v o delegatus į St. Louis, da 
vę jiems tinkamų instrukci

Astuonios pietines ir centra
les Amerikos respublikos, 
sakoma, paskelbs karę Vo
kietijai; dešimt veikiausia 
liks neutralėmis; apie dvi 
abejojama.

Nenorėjo pavesti jį S. Vals
tijų žinion; ekspliozi joje 
žuvo du vokiečių jūreiviai.

Davė nurodymų savo delega
tams priešinties visokiai 
karei.

WASHINGTONAS, bal. 9 
— Vakar prez. Wilsonas pa
siuntė Francijos preziden
tui Poincare savo atsakymą- 
padėką į pastarojo pasveikt-

valstybes paskelbė Ve
jomis yra respublikos 

Pirmoji viešai pa- 
r konfiskavo 

vokiečių laivus. Antroji per-

Didelė demonstracija 
de Janeiro.

alistų Konferencija.
Konferencija išrinko dar 

speciali komitetą rinkimui 
aukų Rusijos revoliucijos re
ikalams.

Panama gelbsti Suvieny 
toms Valstijoms

Vokietija turi but sumušta, 
Austrija padalinta — sako 
— Miliukovas.

TALKININKŲ “TAIKOS 
SĄLYGOS.”

kietijai karę
Kuba ir Panama
skelbė kares padėjimą
šešis
trauke diplomatinius ryšius su Vo
kietija ir paskelbė save Suv. Valstijų 

pasižadėdama bendrai 
kanalą. Vadmasi;dar 

dvi šalis stojo kovon prieš Vokietiją. 
Tuo budu Vokietija dabar turi net ke-

Zg/y o f

BUENOS AIRES, bal. J). 
— Telegramos iš Argenti
nos respublikos sostinės skel 
bia, jogei Brazilijos sostinė
je Rio de Janeiro buvo sure
ngta kelios didžiulės demon- 
stracijps, prieš , Vokietiją. 
Tuo, sakoma, norima prispi
rti valdžią paskelbti karę 
Vokietijai. Tos pačios žinios, 
beje, skelbia, kad valdžia jau 
svarstanti ta klausima ir la- * <•- 
bai galimas daiktas, kad ka
rė busianti psakelbta dar šią 
savaitę.

Tatai

AREŠTAVO 300 VO 
KIEČIŲ.

Buvęs labai giminingas Vo
kietijos kaizeriui.

CHICAGO, bal. 9.—“Kai- 
reho'f” hotelio manadžeris 
paskelbė, kad nuo šiandie jo 
hotelio vardas bus nebe “Ka- 
izerhbf,” bet “Atlantic.” Te
gul, girdi, nuo šiandie, kiek
vienas žinąs, kad šioji užei
ga tikrai amerikoninė...

NEW YORKAS. — New 
Yorko ir jo apielinkių soci
alistai išrinkę savo delega
tus i Soc. Partijos konvenci
ją davė jiems nurodymų 
priešinties visokiai karei, 
neišskiriant ir apsigynimo

DELEGATAI IR SOČIA 
LĮSTŲ PARTIJOS KON 

VENCĮ J A.

WASHINGTONAS, bal. 9 
— Telegramos iš Washing- 
tono skelbia, kad prez. Wil
sonas jieškąs talkininkų pie
tinės ir centrales Amerikos 
respublikose. Iki šiol, sako 
pranešimai, jau esą žinoma, 
kad astuonios respublikos 
tikrai prisidėsiančios prie

VILLA NEGELBSTI 
KAIZERIUI.

Vienintelis jo siekis 
versti

EL PASO, bal. 9. — Pas- 
kilbusis Mexikos banditu va
das išleido proklamaciją, ku
ria jis griežtai užginčija ga
ndą, buk jis, Villa, tarnau
jąs Vokietijos interesams ir 
tt. Jisai dargi užreiškė, jo
gei jis priešinsis bi kuriam 
Vokietijos pasikėsinimui pa
daryti iš Mexikos ba^ą 
savo kariniams žygiams 
prieš Suvienytąsias Valsti
jas. Vienintelis- Vilios sie
kis esąs nuversti Carran- 
zą* Daugiau nieko.

NEWPORT, Rd, bal. 8.— 
Pasklydo gandas, kad Suv. 
Valstijų pakraščiuose ran
dasi du Vokietijos skraiduo
liai. Vienas jų matyta ties 
Newportu, kitas — Virginia 
Capes. Vienas jų esąs dargi 
apie 10,000 tonų intalpos.

Pasiųsta keli Suv. Valstijų 
kariški laivai gaudymui me
namųjų Vokietijos “jurų vil-

DENVER, bal. 9. — Val
džia areštavo du nužiūrimu 
vokiečių — Kari Burkę, 30 
metų amžiaus, ir Charles 
Nelsoną, 67 m. Jie kaltina
mi suokalbiu išsprogdinti 
Colorados gubernatoriaus J. 
Gunter ir kelių kitų augštų 
valdininkų namus.

Kitų trijų nužiūrimų as
menų, sako pranešimas, dar 
jieškoma. Manoma, kad jie 
turi but pabėgę.

PETROGRADAS, bal. 9. 
— Vakar čia prasidėjo Ru
sijos konstitucinių demokra
tų (kadetų) suvažiavimas. 
Suvažiavime priimta rezo
liucija, reikalaujanti, kad 
naujoji Rusijos valdymosi 
forma* butų demokratinė, t. 
y, kad butų įsteigta respu
blika.

Karės klausimu daugiau
sia kalbėjo žinomasai konst, 
demokratų vadas kunigaikš
tis Dolgoruki. Jisai betgi 
stojo už karės tęsimą — “iki 
pilnos pergalės.” Tokios 
maž-daug nuomonės buvo ir 
kiti kalbėtojai.

WASHINGTONAS, bal. 9 
Iki šiol federalė valdžia jau 
areštavo apie 300 vokiečių 
valdžios šnipų ir šiaip nužiū
rimų asmenų. Laukiama ir 
daugiau areštų. Ypač Me
xikos pasienyj manoma pa
daryti daug areštų. Abel- 
nai, visuose Suv. Valstijų 
užkampiuose dabar areštuo
jama nužiūrimi ir intariami 
asmens.

ST. LOUIS, Mo, bal. 8.— 
Vakar atidarant Soc. Party 
konvenciją laikinasai jos 
pirmsėdis, d. Morris Hilquit, 
užreiškė, jogei ši šalis neno
rėjo karės. Ji kriminaliai 
prieš jos norą buvo intrauk- 
ta karėm Tarp kita d. Hil
quit pasakė. “Nesvarstan
čios minios mano, kad kares 
dekleracija yra vien tik ma
nifestacija. Bet ateis lai
kas, kuomet jis liks žiauriu 
ir baisiu dalyku šios šalies 
žmonėms, kokiūo ji dabar y- 
ra Europos žmonėms.

“Prezidentas Wilsonas sa
vo kalboje užreiškė, kad ši 
karė buvo paskelbta cieso
rių, nepildančių savo žmonių 
valios.

“Puikus žodžiai. Betgi jie 
pasakyti žmogaus, kuris 
taipgi nepildo šios šalies 
žmonių valios. Aš drįstu pa
sakyti, kad didelė dalis šios 
šalies žmonių priešinasi tai 
kovai, į kurią mes esame įs
tumti.”

. PANAMA, bal. 8. — Tuo 
pačiu laiku, kuomet Kubos 
kongresas priėmė rezoliuci
ją, paskelbiančią karės padė
jimą tarpe Kubos ir Vokieti
jos — Panamos respublikos 
prezidentas Dr. Ramon Vai 
dez išleido proklamaciją, ku
ria pertraukiama diplomati
niai ryšiai su Vokieti jos val
stybe ir prisidedama prie 
Suvienytų Valstijų, kad ben
drai gynus Panamos kanalą.

Tatai visgi reiškia, kad ir 
Panama faktiškai randasi 
karės padėjime su Vokieti-

New Yorko lokąlas pasiu
ntė į St. Louis sekamus dra
ugus: Algernon Lee, Morris 
Hillquit, Joseph Connon, Ju
lius Gerber ir Max Hulow.

AMSTERDAM, bal. 8. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Vokietijoj kaizeris Vi
lius paliepė kancleriui Beth- 
mann-Hollwejgui prirengti 
pieną, sulig kurio turėtų bū
ti reformuojama Prūsija, t. 
y. panaikinama senoji neti
kusi balsavirpb sistema ir jos 
vieton įvesta nauji gereshi 
patvarkymais

Kaizeris Vilius tatai da
rąs tikslu, ;jkad išpildžius 
“valandos reikalavimus” ir 
tuo dar labiau suartinus Vo- į
kietijos žmories bendroje ko
voje prieš išlaukinį priešą.

Kas tokie! tie “valandos 
reikalavimai,” tatai gali su
prasti kiekvienas: žmonės 
jau nebepasiįenkina kaizerio 
ir jo sėbrų vąldžia. Kaizeris, 
matoma, supranta, kad jį ga
li pasitikt toks jau likimas, 
kaip ir jo “Jjrolį” Mikę II. 
Todėl, kad nėpralošus visko, 
jis dabar žada numesti savo 
“mylimiems!, pavaldiniams” 
trupinių. Bet ar jie pasite
nkins— dSrtturėsime progos 
pamatyti. |

NEW YORKAS, bal. 9.— 
Federalei f valdžiai pavyko 
suareštuoti ižvmu vokiečių 
valdžios šnipą — leitenantą 
Bielkovskį. Bielkovskis šio
je šalyje gyvenęs apie trisde
šimts metu. Ir visa laika 
tarnavęs vokiečių valdžiai— 
kaipo šnipas. Jis dargi bu
vęs generalio Vokietijos šta
bo narys ir artymas kaizerio 
prietelis.

pagelbmin 
ginti Pana

žili jos valdžia pareikalavo 
didžiules laivų kompanijos 
— Companija Comersto y 
Navigation — pavesti jos 
(valdžios) žinion visus savo 

kas sir tuo 
k on f iš
didžia, 
gynimo

Mušyj dalyvavo apie du šim 
tai penkios dešimts oriai 
viu: šimtas nušauta.

tokie: vokiečiai nušovė ke- 
turiasdešimts keturis fran- 
euzų ir anglų orlaivius. Tris 
dešimts tris visai sunaikinta, 
sulig oficialiu Berlino prane
šimo, o kita vienuolika or
laivių veikiausia nebepatai
somi. Taigi, viso dingo šim
tas orlaiviu.

Manoma, kad mūšyje tu
rėjo dalyvauti mažiausia 250 
orlaiviu. c

Anglų
mas sako, kad talkininkų or
laiviai nutraukė virš 1,700 
fotografijų nuo priešo pozi
cijų. Vadinasi, orlaiviai bu
vo pasiųsta ištyrimui vokie
čių pozicijų, kad tuo budu pa 
sėkmingiau galėjus užpulti

zoliuciją, paskelbiančią ka 
rėš padėjimą tarpe Kubos ii 
Vokietijos. Tuoj po to, kai 
po rezoliucija
parašą Kubos prezidentas 
Mario Garcia Menocal, buvo

LONDONAS, bal. 9. — Iš 
Londono pranešama, kad 
vakariniame karės fronte 
ištiko tokia orlaivių kova, 
kokios dar niekas nematė 
nuo pradžios dabartinės ka
rės. Tik pamislykite — nu
šauta šimtas orlaivių! Taip, 
penkiolika vokiečių orlaivių 
nušauta, kurie puldami liko 
tik krūva šipulių; trisdešimt 
vienas orlaivis pašauta 
dinasi,• buvo priversti 
leisti, iš to skaičiai 
ma jau nebepataisoma 
š i m t v o k i e č i ų b a 1 i o r i u 
puolė apimti liepsnų, 
vadinasi, vokiečiai 
penkiasdešimts šešių

Mes reikalaujame, kad 
svarbiausiu tarimu šios 

konferencijos butų apskel
bimas karės prieš karę.

yra: Bolivija, Brazilija, Ku
ba (jau paskelbė karę), Gua
temala, Haiti, Nicaragua, 
Panama (tikrenybėje irgi 
jau paskelbusi Vokietijai 
karę) ir Santo Domingo.

Neutralėmis liks: Argen
tina, Chile, Honduras, Para
guay, Peru, Costa Rica, Ec
uador, Salvador, Uruguay ir 
Venezuela.

Abejojama dar tik apie 
dvi respubliki — Mexiko ir 
Columbia.

esą daroma šalie? 
reikalu.”

Taipjau valdžia 
savo sargybą ant visų vokie
čių laivų, skaičiuje keturios 
dešimts vieno, esančių dabar 
Brazilijos prieplaukose.

PETROGRADAS, bal. 8. 
— Rusijos užrubežinių rei
kalų ministeris, prof. P. Mi
liukovas, pagalios išdėstė 
savo pažvalgas į taiką, t.y. 
kokiomis sąlygomis naujoji 
Rusijos valdžia mano esant 
galimu taikinties. Trumpai 
suglaudus jos yra tokios: 
Vokietija turi but sumušta, 
Austrija padalinta ir atstei- 
gta Armėnija — po Rusijos 
globa. Iš padalintosios Au
strijos, Miliukovo nuomone, 
turi but įsteigta nauja bufe
rinė valstybė — čechų-slavų 
valstybė. Toliau, po karės 
Vokietija ir Austrija turės 
likties tik savo etnografinė
se ribose, vadinasi, iš jų dar 
turės būti atimama italais, 
lietuviais ir kt. apgyventi pa 
kraščiai ir “nustatyta nau
jos ribos sulig tautų.”

Miliukovas nesutinkąs su 
prez. Wilsono kiek pirmiau 
paleistuoju obalsiu “taika be 
pergalės.” Kol nebus sumu
šta Vokietija, apie pastovią 
taiką esą negalima kalbėti. 
Miliukovas sako, kad vietoj 
to turėtų būti priimta Vo
kietijos soc. dem. obalsis: 
“taika be aneksijų” ir tt.

Įstabu betgi, kad Miliuko
vas turi pakaktinai drąsos 
tvirtinimui, buk talkininkai 
neturį tikslo pasiglemžti sau 
priešo teritorijų. Tam pati
kėti gali negut tiktai politi
kos kūdikiai.

nu 
arranza.

Kad konvencija išreikštų sa
vo užuojautą visu šalių revoliu
ciniams judej ūnams, ypatingai 
dabartiniai Rusijos revoliucijai, 
ir kad butu išleista atsiša’uki- c
mas į viso pasaulio darbinin
kus, kad jie visur griautų mo- 
narebistines valdžios formas 
ir tuo budu nebeleidus karėms

8.—Washingtonas gavo pra
nešimą nuo Guam salos gu
bernatoriaus, kad vokiečių 
kanuolinio laivo Comoran 
įgula atsisakiusi pavesti lai
vą Suv. Valstijoms — išspro
gdino jį- Kilus ekspliozijai 
žuvo du Cormoran jūreiviai. 
Kitų penkių likimas nežino
mas: žuvo ar pabėgo. Laivo 
įgula, 32 oficieriai ir 321 jū
reivis, paimta nelaisvėn.

Vokiečiu kanuolinis lai- L-
vas Cormoran stovėjo Gua- 
mo salos prieplaukoje jau 
nuo pabaigos 1914 m. Įvijo jį 
ten vienas Japonijos kariš-
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Išbraukti iš partijos platfor 
mos paragrafas apie nacionali
zavimą, o vietoj jų indėti socia
li žavimą visų dirbimo priemo
nių.

(>)ok apskričio delegatų su
sirinkime pereitą nedėklienį,ta
po išrinkti delegatais į Partijos 
konvenciją St. Louise šie drau
gai: John Kennedy, Seymour 
Stedman, Barney Berlyn, Ro
bert 11. Howe, A. Drcifuss, S. 
A. Koppnagel, Karl Sandberg, 
Andrew Latin. Pavaduotojais: 
C. A. Diehl, Samuel , Holland, 
John M. Work.

Vakar vakaru, 9:17 vai., de
legatai ir keletas šiaip svečių 
jau išvažiavo į St. Louis, nes 
šiandie prasideda konvencija.

(Look apskričio delegatų su
sirinkimas išrinktiesiems kon- 
veneijon delegatams inteikė tam 
tikru instrukcijų, kuriomis jie 
turės vaduoties, ir sumaiiymų 
konvencijai paduoti. Be rezo- 
l'ucįjų prieš karę, jiems įsaky
ta paduoti konvencijai sumany
mu :

paremta tarptautiniu socialia 
mu ir klesu kova, c

Kad butų išbraukta iš plat
formos paragrafas 3 (apie už-

KUBA PASKELBK K ARE IŠSPROGDINO KARIŠKĄ 
LAIVĄ.

pradžioje tos respublikos 
prieplaukose.

Vokietijos ambasadorius 
savo valstybės reikalų atsto
vavimą paveda Ispanijos a- 
mbasadai.
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NEPATINKA

SO. BOSTON, MASS

vinių

SHEBOYGAN, WIS

ne

CANONSBURG

mass-ini

žmones

SOČI 
no

Skaitytojų 
Balsai.

Kare ir Vokietijos 
autokratai.

rio valdžios.
Bet kokiu bud u?
Matoma, tuo bud u. I me

linkvbiu ta votis ant Vokie v
tijos kūno gali netrukt, ik

sakė, kad lik 
žmonėms, kariu 
apsišvielus ir 
jie iškovos palįs

<ėsi kun 
rėžė spy 

išniekino socialistus ii

pranešė 
bekalalikiška, 
nieko neatsakė

lėlei “žiburėlio 
23 dol. 67 reniai. 
L>'os įplaukė $18.7

kartu dai- 
ivo gana 
duviškas 

ompanavo p. Ali-

zmonių, 
Juk tai 

šia

m. nu
kilome t 
iusi.įoje

na uca nesą A
pramoni jo j
giau nėra,

Vakare toj pat svetainėj at
sibuvo koncertas parengtas L. š. 
F. naudai “Žiburėlio.” Koncer
tas buvo gana geras, pirmiausip

KAS PER LAIKRAŠTIS 
“LAIMĖ”?

;• išnešiotojus 12 
Pačiu siunčiant, 

pusei įlie

ja m ir 
bet i na i 
Sesuo \ 
m virio

mi kalbėtojui klausiniai
juos nuosekliai išaiškino

J. J. Ja-tis

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III

Chronika: eilė indomiu disku 
sija, 3 poteriai už socialistus, 

prakalbos.

irsi a u gy-
Islie- «•
caro

Iš vienos merginos 
dieninio

Bal. 2 d. Canonsburgo lokalo 
prezidentas, Th. McKerery, apie 
11 vai

žodžiu, sukritikavo jų idėja 
linkui Lietuvos, nurodydamas iš 
jų pačių laikraščių “Draugo”, 
“Vien. Liet.” ir “Tėvynės” jų 
fondus, t. y. nurodė, kaip jie su
nikau lūs žmonių pinigus nuken
tėjusioms nuo karės šelpti išeik-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

tvarkos vedėjai: pirm T. Met
calf, sekt. C. Fowkes.

Pirmininkas, užimdamas vie
tą paaiškino šuo mass-mitingo

Kovo 25 d. atsibuvo paminė 
j imas Rusijos revoliucijos ii 
prakalbos miesto salėje, kui 
kalbėjo drg. Norta keturiose kai

bariu, kaip liko pašauktas į po
licijos nuovadų.

Spalių 19 d. Niekšas! Bjau
rybė! Pasirodo, kad jis ištisas 
dvyliką dienų dabojo mano bro
lį Seriožą, kuris išeikvojo kieno 
tai pinigus ir pasislėpė.

Šiandie jis parašė ant vartų: 
•*Aš liuosas ir j 
Parodžiau jam liežuvį

Parapijonu vargai. Aukos 
streikieriams.

kurie4 nori pirkti 
kompanijos Šerų 
nėkite paaišk 
jus manote i 
ir apie lokiu

Gerbiamoji Naujienų Redak
cija, gal galėtute paaiškinti, ko- 
kiuo tikslu leidžiamas laikraš- 

’? .Jis sakos, kad no- 
dinti lietuvius su 
>u korporacijų nau- 
ir parodyti, kokią 
i investuoti pinigai 
. Bet ten nieko dau- 
kaip tik skelbimai 
Cine Mining kompa
sai “Laimė“ leidžia-

Kovo 18 d. laike varduvių pas 
drg. J. Riiw’i susirinko daug 
progresyviu jaunimo, ir links
mai žaidė.

Laike vakarienės drg. J. Rim
kus pasakė prakalbėlę, žadin
damas jaunimą prie šviesos, o 
taipgi kalbėjo apie Rusijos re

ar so- 
uliniu 
ir pei

melagiais. Bet neįstengė už* 
daryti tiesos skelbėjams burnų. 
Juo tolyn, tuo žmonės daugiau 
pradėjo atsikrapštyti sau akis ir

Bet 
kapitalistai ramino žmones: gir
di, dabar uždarbiai geri. Esą 
tokiu laikų dar niekad nebuvo, 

kurie atvirai

Kovo 23 d,„ ang 
s i1 re n gė | > raka I ba s 
C. Haglett iš New

rujų neviskas tvarkoj.
Pažvelgiame dabar į turtuo

lius. Jie savo pinigams nežino 
skaičiaus. Nežiūrint to, jų ape
titai vis didėja. Begaudydami 
dolerius, jie pamatinius doros 
principus pamina po kojomis. 
Kas kart gyvenimas darosi blo
gesniu. Viskas

ginsis ir nenorės apsileist. 
O juk tokiam netikėjimui 
pamato yra pakankamai. Ar 

įa, Francija arba bent 
kuri kita talkininkų valsty
bė neparodė praeityje palin
kimų pavergt, nuskriaust 
svetimas šalis?

Vadinasi, padidėjus pavo
jui iš Vokietijos priešų pu
sės, kaizeriui bus lengviau 
priverst savo žmones ka
riaut “iki galo“; jam bus len
gviau priešinties taikos ju
dėjimui; jam bus lengviau 
verst kaltę už šalies nelai
mes nuo savęs ant kitų ša
lių. O Vokietijos socialis
tams bus sunkiau agituot ir 
organizuot žmones kovai 
prieš kaizeri.

Mes manome, kad Vokieti
jos socialistai visviena nepa
liaus kovoję ir kad jie anks
čiau ar vėliau padarys su Vi
limu tą-pat, ką Rusijos revo
liucionieriai padarė su M ike. 
Bet padarys jie tatai ne ačiū 
Suv. Valstijų “talkai,“ o ne
veizint jos.

Amerikos prisidėjimas 
prie talkininkų pailgins kai- 
zeriško despotizmo dienas.

Term# 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 .........................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Bal. 1 d. L. J. D. surengėjpra- 
Ibas. Kalbėjo J. Ncviackas a- 

draugystės Dan
ielė draugus ra- 
J. Draugijos kuri 

yra labainaudinga darbinin
kams.

voja visai Kitiems savo pariy- 
viškiems arba tikėjimiškiems 
reikalams (Gabriui ir Karužai 
išmoka). Daug daug p. Bulota 
mums antru ir paskutiniu kar
tu bostoniečiams naujo pasakė

50 nuošimčių uždarbio, o jeigu 
kompanijos to ncišpildys, tad 
išeiti į generališką streiką bal. 
16 d. Pasvarsčius rezoliuci ja 
atidėta svarstymui po pietų.

nija. Ir dabartinė Rusijos 
revoliucija vargiai butų pra
sidėjusi karės laiku, jeigu 
Hindenburgas nebūtų suple
škinės rusus daugelyje mu-

vennna< 
k a kunigas 
ką jis sako!

Kada pažangieji laikraščiai 
išvilko aikštėn klebonijos gyve
nimą, tai tas labai nepatiko 
dvasiškiems tėveliams. Jie ap-

iis l.aiuK 
rjs supaži 
prapioiv',

lai socialistai 
. Kalbėjo J. 
Yorko. L. S.

S. 13 kp. suteikė svetainę vel
tui. Prakalbos buvo labai indo- 
inios.

ant savo valdžios, laikui be- 
gant įgijo vis dauginus ii 
(langiaus in tėkmės Vokieti' 
joje, kuomet priešai rytuose 
ir vakaruose tapo ne tik at
remti, bet ir toli 
nuo rubežiaus. 
ėmė vis smarkiau 
laikos, ir žmonių minios vis 
labiau jiems pritarė.

Prieš šitą taikos judėjimą 
Vokietijos valdžia buvo pri
versta nusilenkti ir pada
ryt taikos 
n inkams, 
išėjo. Pit 
nė kova ant sausumos ir ju 
rose. Vokietijos valdžia pa 
skelbė submarinų karę.

nedarysią nieko 
žmonėms. Bet ar 
patikės tokioms

-nors sakys Vokietijos žmo 
nėms, kad jiems nesą reika 
lo bijoti.es sumušimo; talki

Neišpasakyti Rūbeliai musų 
katalikams su tais dvasiškais 
tėveliais: čia jie taip mainomi, 
kaip kad pas čigonus bėriai. 
Mat vienas nelabai moka keikt 
socialistus, kitas perdaug puo
šia savo pa Jocius, trečias per
daug važinėjasi automobiliuje 
pas davatkas ir t. p.

štai pora savaičių atgal vėl 
naujas trubelis ištiko parapijo
mis: nuo dvasiško tėvelio pabė
go gaspadinė, reiškia reikia pa
rūpinti kita, ųes kaip gi gal ap- 
seit... kunigėlis, o be... dūšelės- 
gaspadinės?

žmones. Ta gauja visokiais bu 
dais persekioja kovotojus ui 
laisvę, siuntė juos į tolimą Si
birą.

Bet atsirūgo vargšams jų dar
beliai. Dabartės iie patįs pasi-

vielų penktojo distrikto ką atsto
vavo virš 35.000 mainierių.

Pirmiausia svarstoma rezoliu
cija priimta mass-mitingo 18 d. 
kovo. Ten reiklaujama kad

Rrmtt Lietuvių Dienraštis Amerikoje • 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
” Kasdien, išskiriant nedeldienius

smingais aplodismentais.
Publikos buvd pilna svetainė 

tarp 4—5 šimtų.
Po p. Bulotos trumpai kal

bėjo Dr. F. Matulaitis.
Pertraukoj buvo renkamos 

L. š. F. aukos, surinkta $34.09 
ir “Žiburėliui” surinkta $28.66.

ingliškai, kitą lie 
uit pijano akompa 

no p. Ališauckiutė.
šešias A. Vai 

Petrausko mokinys 
vieną itališką dainą. 
A. Vadapalas pirmu 
navo operą, bet padain 
gerai, ka 
daineles, 
šauckiutč

čia vėl buvo renkamos aukos
Surinkta 

nuo ižan- 
Viso “ži-

Pasaulis yra platus, o gyveni
mas margas ir įvairus. Kožnas 
žmogus nori Imli savistoviu, tu
reli savo nuomones, suprati
mus. Kas vienam 
kitam

Gal jau nebetoli tie laikai, kuo
met jie patįs be kunigėlių ir ka* 
pilahstų agentų pagelbos gaiš* 
pasakyti, kas yra gerai, o kftl 
yra blogai, . P.

žiūrint to, bu Ii čystais. Jie 
skelbė žmonėms doros princi
pus^ o palįs vedė nedoriausį gy- 

Kur tau nežiūrėk 
daro, bet klausyk,

First Lithuanian Daily it* Amarica 
Published Daily Except Sunday

• Y T M r

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc

yvenimo valanda, 
tai katastrofa bus juodides- 
nė. Vien kaizerio prašalini- 
m u Vokieti j o s darbiniu k a i 
nesitenkins.

s i rėdyti ir sėdė 
“Gali būti, jis 
geras žmogus 
Žulikas... quel... 
mamaša!

ma los kompanijos agentų tiks
lu, kad viliojus iš tų dalykų ne
žinančių lietuvių pinigus? 
šiuo laiku Pitlsburge. Pa., ži
nomas čia meklerius J. K. labai 
pradėjo platinti “Laimę“: ne
šioja visur po susirinkimus, po 
kliubus, po saliomis ir siūlo 
pirkti, o jei niekas neperka, tai 
dalina dvkai tik skaityk.

tokių, 
Zinco 
malo

niu A a uj ienose, ką 
įpie tokią “Laimę” 
kompanijų šorus? 

Sokietis.

tainėj atsibuvo prakalbos su
rengtos L. š. F., kur kalbėjo A. 
Bulota, temoj: “Lietuvos lais
vė.” Kalbėjo puikiai ir labai ai
škiai nurodė kokiais keliais ir 
budais lietuvių partijos (klerka- 
tais, tautininkai ir socialistai) 
mano iškovoti Lietuvai laisvę.

Nurodęs netikusius budin ir 
sumušęs į dulkes jųjų, kaip tau
tininkų, taip ir klerikalų visas 
svajones apie Lietuvos neprigid- 
my 
vOnli darbo žmonėms ir v; 
čiams negu kad buvo po 
valdžia. Nes ir Maskolija buvo 
neprigulminga, bet milionai 
žmonių kentė bada ir skurdą.C A v

nl galo nurodė kairiųjų ii 
alislų budus, kuriais jie ma- 
iškovoli Lietuvai laisvę (<i- 
)tol ne neprigulmybę). Jis 

visiems Rusijos 
į ir lietuviams, 
susiorganizavus 

sau laisve ir

Užsisakomoji kaina
Chicago j e — 

tentų savaitėje
Chicagoje metams $6.00 
tų $3.50.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
Trims mėnesiams.................... $1.75
Dviem mėnesiam .......... $1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
Europoje, metams .............. $7.00

Spalių 13 d. Galų gale užsto
jo šventė ir mano gatvėj! Žiū
riu ir netikiu savo akims. Prieš 
mano langus vaikšlioja augštas, 
gražiai nuaugęs, su juodomis a- 
kimis briunetas. Ūsai — pui
kiausi! Vaikšlioja jau penktą 
dieną nuo ryto iki pat vakaro ir 
vis į musų langus žiuri. Nuduo
du, jogei aš neatkreipiu į jį ma
žiausios domos.

Spalių 15 d. šiandie nuo pat 
ryto baisiausis lietus, o jis, varg- 

ikščioja. Sumirksėjau 
pasiunčiau bučkį. Sle- 
nusišypsojo. Kas jis? 
'aria sako, jogei jis įsi- 
i ją ir del jos šlampa, 

ji mažai supratimo turi. 
• gali briunetas pamylėti 
'lę? Mama liepė gerai ap- 

prie lango, 
uis, o gal ir

jos žmones bus nepatei 
ti savo valdžia, kuri piB 
juos tiek daug kentėti, 2 
dama jiems pergalę, ir 
pildė savo žodžio. Ai 
Vokeiti jos gy ven t o j a i, 
kils prieš savo valdžią.

Toks argumentas yri 
bai panašus j tiesą. Ist( 
rodo daug pavyzdžių, 
pralaimėta karė būdavo 
džių puolimo priežastim 
Taip, Francija 1870 
metė savo karalių, 
Rusija sumušė ją. 1 
1905 m. kilo revoliucija

jwFW.

Spalių 16 d. Varia sako, kad 
jai įgriso gyvenimas. Aš nekal
ta, kad jis myli mane, o ne ją! 
Netikėtai numečiau ant gatvės 
laiškelį. O, šelmis! Parašė 
sau ant rankovės kreida: “pas-

Kad užbaigus suuos ginčus 
didžiuma išsireiškė už švelnus 
nius santykius tarp “Kovos” ii 
kitų socialistiškų laikraščių.

ilski- 
zmones, bet labai tankiai ir 

asi savo prota
uk paimkime 

Rusijos carą ir jo visus klap
čiukus, iš vienos pusės, —- o 
darbininkų minias, iš kitos. 
Pirmųjų doros supratimai buvo 
visai skirtingi nuo antrųjų? Vi
skas, kas jiems rūpėjo, taj kaip

cijai — kad “Kova” ir tolinus 
butų taip vedama, o kili buvo 
kitokios nuomones.

t ų v a d o v a u j a mi Vo
kietijos žmonės ėmė vėl 
reikalaut taikos. Reichsta
ge ir spaudoje socialistai vis 
drąsiau nurodinėjo, kad di
džiausia kliūtim prie taikos 
yra kaizeris ir jo ministe
rial. Kada-gi kilo revoliuci
ja Rusijoje, tai Vokietijos 
socialistai taip toli nužengė, 
kad vienbalsiai atmetė ka
rės biudžetą.

žodžiu, dalykai ėjo prie to, 
kad arba Vokietijos auto
kratai neužilgio butų turėję 
daryt taiką, arba liaudis bu
tų nušlavus juos nuo kelio.

Tokiu momentu į karę įsi
maišė Suv. Valstijos. Kam 
bus dabar šitas faktas nau
dingas: kaizeriui, kurio sos
tas jau pradėjo svyruot, ar 
žmonėms, kurie vis aiškiau 
ėmė matyt, kad kaizeris yra 
didžiausis jų nelaimių kalti
ninkas?

Be abejo, kaizeriui. Pri
sidėjus naujam g a 1 i n g a m 
priešui prie talkininkų, kai
zeris vėl ims šaukti, kad “tė
vynė pavojuje.“ Ii 
kietijoje nemaža 
kurie patikės jam 
ne juokai: prieš Vokeitiją 
ndie kariauja visas pasaulis. 
Na, o jeigu Vokietijos žmo
nėms rodysis, kad jų šaliai 
gręsia pavojus but sumuštai, 
tai ar jie nenorės ginties nuo 
šitokio pavojaus?

Vokietijos priešų pusėje, 
beje, yra

Paskui visus susirinkusius 
privertė balsiai kalbeli po tris 
poterius, o jis buvo kaipo “za- 
picvalo.”

Juokdarys, pats kankinasi ir 
žmones mulkina, šaukdamas 
“pavietrę” ant tų, kurie neklau
so dvasios ubagėlių.

Well dabar pakulos die
nos...

Gi tie žmones 
drįsta pasakyti ti 
skaitomi tėvynės išdavikais 
niekšais. Mat, doleriniams pat
riotams liepa tinke, kad išvelka
ma jų tikrieji plonai.

vokiečiai 
kalboms?

Tame visas dalykas. Jei
gu Vokietijoj žmonės neti- 

šitie socialistai, kurie vi-’kės, kad jos priešai negeidžią 
jsą kaltę arba dalį jos vertė jiems nieko blogo, tai jie

rengė diskusijas: “tikėjimas ii 
socializmas.”

Buvo užkviestos šw Kazimie 
ro Karalaičio ir S. L. 
draugystės, kad atsiųsi 
atstovus - diskusantus

šv. K. K. Draug. pirmininkas 
kad ta draugija jau ne- 

S. L. R. K. A. 
Diskusijos bu- 
Katalikų argu

mentai sumušti į dulkes.

Parašė k re i d 
Kodėl man š 

d. Varia alkūne su
krutinę. Paiki, nio 

siandie jis 
sustabdė mieslsargį ir ilgai jam 
ką tai kalbėjo, rodydamas j mu
sų langus. Intrigos kokios! 
Paperka, turbūt. Tironai ir 
despotai jus, vyrai, bet kaip jus 
klastingi ir patraukiantis!

Spalių 18 d. Šiandile po d 
nebuvimo namie, sugrįžo bro

SIU.
Nepasisekimas karėje da

žnai esti revoliucijos prieža
stimi. Bet reikia neužmirš
ti, kad revoliucijos priežas
tim tasai nepasisekimas es
ti tiktai tada, kada žmonės 
apkaltina valdžią už ji. Jeigu 
žmonės nemano, kad jų val
džia yra kalta karės pralai
mėjimu, tai jie nekįla prieš 
ją. Turkija keletas metų at
gal pralaimėjo dvi kares — 
su Balkanų valstybių susi
vienijimu ir su Italija; bet 
revoliucijos delei to nebuvo.

Klausimas dabar: kokia 
intekmę turės į Vokietijos 
žmonių manymą Suv. Vals
tijų įsivėlimas karėn?

Didžiuma jų iki šiol buvo 
jsitikihus, kad Vokietija yra 
užpulta, ir kad valdžia todėl 
atlieka savo pareigą ginda
ma šalį nuo užpuolikų 
kios nuomonės laikėsi net di
desnioji dalis Vokietijos so
cialistų. Tik palyginamai 
mažas socialistų skaičius ka
rės pradžioje vertė kaltę už 
karės kilimą ne ant svetimų 
šalių, o ant savo valdžios. 
Didesnis socialistų skaičius 
aiškino, kad tokios-pat ka
ros kaltininkės yra svetimo
sios valdžios, kaip ir savoji.

Koncerte* publikos 
300 žnioniu. c

Ant galo, p. Rulola trumpai 
ir karšiai pratarė atsisveikinda
mas bostoniečius. Ant lo ir va
karas užsibaigė.

Reikia pastebėti, kad p. Bulo
ta paeku’č gerą įspūdį ant bosto
niečių m l ir Kapsuko pasekėjai 
dabar įgavo kitokias pažiūras 
apie Bulotą, negu kad drg. Kap
sukas bandė įkalbinėti. Taip- 
pal galima buvo matyli, kad ir 
p. Bulotos upas dabar yra pa
kilęs. Tur but del pasekmingos 
Rusijos r c *v oi: 11 c i j os ?

Bulota ketina išvažiuoti su 
savo pačia pabaigoje šio mėiie- 
šio. •

Laimingos keliones ir pui
kaus pasisck’mo parvažiavus 
Busijon revoliucijos darbe lin
kiu pp. Bulolams.

J. P. Raulinaitis.

Kovo 11 d. vakare LDLD 
rengė diskusijas lemoje: 
cializmo tvarka greičiau 
įvykinti per balsavimą 
revoliuciją.

Didžiuma likosi los 
nes, kad greičiau

Antra sesija atidaryta lygiai 
1 vai. |). p. Išdavė raportus T. 
Metcalf, 5 distrikto viršininkai, 
linkui pakėlimo uždarbio. Pa
aiškėjo, kad anglių baronai su
tinka duoti 5 nuošimtį. Virši
ninkų raportas priimtas ir iš
rinkta 5 įgaliotiniai nuo šio 
mass-mitingo, kurie ves tarybas 
su anglių baronais. Įgaliotiniais 
išrinkti: Thom Mclcalf, E. D. 
Recd, J. Bodger, .1. McDonald ir 
Cl. Fowles.

Šioms įgaliotiniams duota in
strukcijos, ir tarybas jie privalo 
užbaigti pirm 1 d. gegužės men. 
idant prieš gegužės mėnesį bu
tų galia sušaukti viso 5-lo dis- 
1 rikto konferenciją.

Kalbant apie sąlygas, kokias 
reikią stalyti anglių baronams, 
buvo svarstoma Charlerajaus 
rezoliucija, kur reikalaujama 50 
nuošimčių pakėlimo uždarbio.

Blaedinc, Pa. lokalo atstovas 
pasiūlo rezoliuciją reikalaujan
čią lik 20 nuošimčių. Ir šiai re
zoliucijai atsiranda daug prieši
ninkų. Galop paduota Įialaisyr 
mas: Ant kiekvieno tono reika
laut pakėlimo mokesčio po 10c. 
O kur kompaničiiai dirba 
reikalaut 20? . sis pataisymas 
tapoyiriimtas vienbalsiai..

i baigė 1.30
Bakanas.

Kovo 11 d. LSS. 134 kp. atsi
buvo diskusijos lemoje. “Sąjun- 
giečiai ir privatinių laikraščių 
klausimas.”

gliškas dainas.
Antra — p. O. Janulevičiule 

pagriežė ant smuiko solo; jai 
ant pijano akompanavo p. Ali- 
šauskiutė, puikiai.

JTeeia — “Birulės Kanklių” 
c 

choras sudainavo 1 liet, dainas, 
visos nusiseko puikiai.

Ketvirta — p. Bulota pasakė 
trumpą ir karšią prakalbą svei
kindamas Rusijos revoliuciją. 
Kada p. Bulota ištarė žodį “svei
kinu su Rusijos revoliucija”, 
lai visa svetainė ir suūžė nuo 
griausmingų aplodismentų. Per 
keletą minučių publika plojo iš- 
rcišdama savo džiaugsmą.

P-lė Jablanckiutė iš Worces- 
lerio, puikiai padainavo 2 dai
neles, vieną

Kovo 15 d. čia 
Petraitis ir bažnyt 
čių 
darbininkišką spaudą, kaip ta 
‘Kardą”, “Keleivį”, “Naujienas

ranaigoje ixeviacKas perskai
tė rezoliuciją, prieš karę, kurią 
susirinkimas priėmė vienbalsiai 
ir pasiuntė S. A. V. valdžiai, lai 
žino kad darbininkai nenori 
žmonių sekrdynių, bet nori lai
kos ant žemės.

NAUJIENOS
The LitlhuuainiJim Daily Hews | S

brauskas apie Philadelphios 
slreikierių vargus ir perskaitė 
jų atsišaukimą.

Streikieriams aukavo: M. 
Ringis $4*.OO; J. Rimkus, J. 
Ringis, J. Montvila, J. Žaleckis, 
A. Kačevičiutė, P. Urbanavičia, 
Taukevičia, A. Jankauskas — 
po 50c; F. Jurkša, V. Buindžiu- 
tė, S. Jankauskas, A. Varkevi- 
čia, A. Bakas, G. J. Mikelaitis, 
V. Ragaišius, J. Miikcliunas, S. 
Dambrauskas, S. Čižauskaitė ir 
A. čižauskaitė - 
Smulkių aukų 25c 

Viso labo $8.50.
Pagarbos žodis 

siems aukavusiems, o labiausia 
r. drfiįRingiui už surengimą to 

delegatų iš įvairių * anglas puikiai padainavo dvi an- * vakarėlio. G. X

bijoti.es
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čtai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesost

DYKAI
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VYRUS
Vyrišky Drapanų Eargenai

606-914

TURĖKITE

AK! NIŲ

Kad kam ko
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Specialistas mottorlšky 
vyriškų Ir valkų ligų

American U cho oi 
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Chicagoje.
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Miesto Ofisas:

127 N. Ooarborn SI. 
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

WEST flIDHJ
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.

W. Madiuon 8t.
W. Madiaon 8t.

W. Ohleaae Av, 
Blue Inland Av, 
W. Norlb Av. 
«. H>Uc*d Ht 
8. Stated 0*. 
W. Aflth St.

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

l>ri# (* 
po joi «fc
nuo

Sis bankas yra at saka n čiaudi l&k 
tuviams.

Čia kalbama Lietuviškai ir LiaSb

Salle St.. Room

[c. Stiklai šlifuoti sulig akiu 
ubai vidutiniška, kaina.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti i tas sankro
vas, kurios skelbiasi

Kiekviena* gali išmokti 
iš lekcijų nutaisytu 

Šia kursas yra labai parnnKUs kiekvienais,

ARBATA
Frlimniao-

»ia, Gvaran- 1 f 
luotą, verti# gi | 
0c parsidne »’»

i* po....

RYŽIAI
G.riauaioo 

rųSie#, 10c ve 
‘Lės, parsi- 
fuoda ufl ..

Garleaena 
Janke*, #uly- 
rink »u bent 
tokia, %

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, nulindęs

rojęs surengti 
prieš Angliją, 
his po $25,000

menė n, sužadinus patriotizmą.
Evanstonev pavyzdžiui, prie 

agitatorių kvietusių jaunimų 
iriuornenėn buvo benas iš 500

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Suimtoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedSliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir ?2-r» GATV&

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

niais nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

SVIESTAS
Geriausiom 

įmetonos, gw- « 
reenhi, negu Jį J f 
kur jus K*-H* U t 
it gauti ..

Prezidentas, 
AMERICAN STATE BANK, 

Kampas Blue Island Ave., Loeadldft 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, KetvergaR fe 
Subalomis iki 8:30 vai. vakare,

UTAISYTAS 15 formulos- 
rccepto; suteikto išmintiu 
Ku Egypto zokoninku,

kymo siutai ir overkotai, vertėt J 
$30 iki *50. dabar parsiduoda y® 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo SU? 
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.51

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Nau jie- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
ji o s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Nuo 10 
Telephone Canal 1110

Of haw k (iyve»iw»Mi
8600 S. Halsted St., tramp 86 at
Ofisu atdara* iki lt vai. ryte, 1—1 
po pint ir vakarais.

Telephone Drover 4174

stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapų, 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
skyli mas, dusulis, spuogai, ru
di plemai, 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 čedykite 
laiką ir pinigus.

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

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

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

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

Pilnas pasirinkimas kaili® 
lų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir 
koats ,vertės nuo *25 iki 484, Mteha* 
$5 ir auaščiau. Kelnės nuo |L4f U4 
$4.50. Vaikinams siutai nno 
iki *7.50.

Atdan^kasdteną, nedaliomis |< Vg» 
karais.

Jus galite juos turėti. Kiekvienai 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar ved# ai 
pavienios, senos ar j a anot. ■ 
Mes skoliname del Stockjrarilf 

šapos ir dirbtuvės darbininlnMN*’ 
ležinkclio klerkams ir lt.

Paskola ant algos padaronHff® 
minutes. »•

Paskola ant rakandų — | 2 VU- 
landas. t

Mes taipgi suteikiame poksU 
ant pianų, sankrovos įrengta^ 
arklių, vežimų, apdraudos iiMMF >

ir suup pasiturinčiu 
Vesiog sujudinti stocl 
nų politika. Vienok 
mažai atboja i tą 
Jiems tik svarbu, kad

EVESffl.0 KS 
(NYKIA 

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ugi augfičlausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Ekonomijos, Knygvedystčs.Daillaraščio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL i* 
PREKYBOS KURSUS, VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St.Chicąi®

skaitąs į metus.
Ji taipgi yra po valstijos pritIM* 

ra, yra reguliariškai tyrinėjam^ &į 
kas metą išduoda penkias pilnas at* 
skaitąs Bankinei Valdybai nilacfc

rus 
baltu 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popierinį do
lerį in dėkit į laišką.

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

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų? Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplero^

| CARR HKOS. WRECKING CO.
| 3003-3030 S. Halsted St., Chicago, Hi.

♦« # * #-«-#«# 4* #

| Dr. A. I. EPSTEIH 
t GYDYTOJASirCHIRIIRGAS .

Kad jis buk no- 
Indijoj suokalbi 
Jacobsen paleis- 
bondsu GERA NAUJIENA 

DEL KANKINAMŲJŲ
Daug kentančių vyrų ir mo

terų negauna pagelbos. Ko
dėl? Delio, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirniC' 
les, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkines 
kirmėles.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkini 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkės 
dargi žavėjautis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

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

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir nccikvok pinigų 
priirndinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkines kir
mėles i keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
d a r b o.

Mano metodu yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
740 W. Madison gatve, kampas 
Halsted Str., 2-ras augštas 

Chicago, 111.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
MoterukVyrMkij, 

ir vljty rhitsvliiiJQ, B**.
Valundog: 10—11 ryto, 4—po pi*tų, t—-i 

Nadžliomi. 10-—-1 po pjttų.

3354 S. Halsted St. nil 34 St. Chic

>101

SOUTH BIDS 
8012 Wentworth 
8427 fl. Haletod 
4729 S. Asbland

iOr. Burgess
422 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

Bunkos, priklausi 
cagos Clearing Hou 
sargia priežiūra. I 
bent sykį į metus, 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų stovį ir būdą jų Vedimo. 
si pinigai yra suskaitomi, notos, bot2 
dai, mortgage! ir kitos apsaugot JH^ 
žiurinimos ir patikrinamos; piaiMf 
kituos bankuose patikrinti ir 
ištirtos. Tiktai tikra apsaugos f4* 
te gali but knygose paromis. 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiamos. Jeigu banka nBtrt^h 
ja savo Clearing JIodm MB
yra ženklas, jos abejotino stovia.

Tiktai tvirčiausius ir saiigisMW 
bankus gali but Clearing HouH JWk 
ria i s.

The Chicago Clearing House 
žiūros užmanymas tapo jvtsUį 
pirm dešimt metų, ir nuo to 
nei viena Clearing House bsnufe 

nesubankrutijo., Reikalui 
Clearing House Lankos ateina 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prfkhSb 
so prie Chicagos Clearing Houss, F* 
ra po jos priežiūra, naudojasi M

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

PASEKMINGI

north aiva 
4*4 W. LB Tib 
720 W. North At 
2644 Lincols At. 
8244 Lincols Av, 
1418 N. OUrh

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lie tu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

Ir Chicago), kai|
Atos sidies miestuose, visos val
džios ir įvairių buržuazinių or
ganizacijų spėkos sukoncentru
otos, kad sumobilizavus dau
giau ir kodaugiau jaunų vyrų 
laivynai! ir sausumos armijom

Į laivyną iš Chicagos reika
laujama bent 1,800 vyrų --- tai 
□mažiausia, o į sausumos armiją 
— kiek tik galima, kuodaugiau.

Įvairiose miesto 
priemiesčiuose s 
prakalbos, panų 
ir automobiliais

real-estąte board praneša, kad 
kalbamose ajvelinkese savu in
kai lotu, namu ir kitokiu turtu 4 4-
turėsią mažiausia nuostoliu j 

$250,000.000.
Tuo tarpu susitvėrė sindika

tas turtmgesiiiųįu negrų, kurie 
pradėjo supirkinėti nuosavybę, 
begano ų i kitas apielinkes bal- 
tyjy žmonių.

Kadangi patiria, jog pirmiau
sia valdžia ketina mobilizuoti 
nt'vedusius vyrus, lai daugelis ne 
norėdami ( iii kariuomenėn pra
dėjo apsivesti. Todėl apsivedi- 
mų skaitlius žymiai padidėjo. 
Vien Chicagoj ir vien tik Įiraė- 
jusioj pėtnyčioj išsiimta 292 ap- 
sivedimo laisniai. Senai jau to 
nebuvo.

daug pigesni
ii negu baltieji, dirbu- 
iki šiol, kad jie daug

Policija pastebėjo keturis v\ 
rus, kurie krovė vežiman vilno 
nius lavoms paimlus iš Ne\ 
drk (Central geležinkt'lio vagų 

no. Plėšikai, pamate policiį; 
leidot b<

Tau flkaudM ak y h, 
įskaitant raidėh susibėgs į kruviy, 
spauda rodosi Tau dviguba,

5 Jeigu turi uždegimu akių,
jį Jeigu tau skauda akya skaitant arba slavasl*
įį .reikalingas akiniu.
$ Duokit® apžiūrėti savo akis s

I
 tyrimo Sv. Vaitckaus parapij

akiniai padaromi belaukiant
aOJHJM J. SMETA.W.A.

ARitx jSIpecio.
TfiMYKIT MANO UŽKASA.

ieox SOUTH A@HLuJA.IMD AVĖ.
Kampas 18-tou.gatves Ant 1’latCs Aptiekus J-raa aagMftfr.Valandose nuo s ryto iki va. Nedaliomis nuo nito iki 12 

Tel. Canal 5335.

wįx) atgabentu Iducagon negu 
paskutinių trijų mėnesių iš pie
ninių valstijų, nuo bovelnos ptu 
ulacijų. Ir Chicagos darbiniu 
Jcad spėjo pajusti jau tai. Orga 
uizuotojo darbo viršininkai kai 
tina šitam negrų užpludime di 
<lįjį biznį. Didžiųjų korporaci 
jų agentų prižadai oi kas su 
traukė ir tebetraukia čia, (ibi 
cagon minėtuosius negrus. ši 
tie gi negrai, tai pirmasis kor 
poracijų suvis į organizuotuo 
sius Chicagos darbininkus.

Patirta, kad stocl

Telephone Drover

Br.O. BOTH

manymu, patirti, kad mes pabir
ti ui me musų pranešimus.

IDEAL LOAN

Kazimieras Gugis
A DVO K A T A S

Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131j»

nepaisome ką jys turite arba *1 
jus uždedate, mes norim darviH 
jums kad musų mokestis mažiau
sia in i ėst e. Tas yra delko Mpt 
turite veikti su mumis. Mes kvS-

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatuni Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 

o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
Toji mosi is išima plėtmus

lietybčs popierns Chicagoj lai- 
kohirpyj nuo I d. vasario šių 
melu. Mat bijosi, kad jų kaipo 
ik ‘piliečių ir ;ili'i\iu iš priešin
gų Suv. Vaisi, šalių lu'pcrsekio-

Tel«fi,'hob« Huxnboldi 1271

M. SAHUD M. D. 
ttanM Mw far <Mra>WMk

MoUrilkii. VyrUky ta- 
kttini. talpai OteMtOka

OFISAS: 1S78 Mftw»«ka> Aw- 
■KaM0M Wotth Ahk,
VAJLANMM: SiM MJUUMvMl 

t <Mtki t W * f 'WMMh

Nuo 
Kraujo 
Ligų

Vartoja teisingų 1-mos, 2-ros 
dijos ; be skausmo; tikros pasekmes.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir 
1 "".... ................ ,L'1"' jvairių keblumų tekč-

jimo šlapumo, tai lygiai uždegimo pūslės, aš 
visai išgydysiu.
NUSILPNĖJE VYRAI: Ar Jums stokuoja li- 

nksmumo, energijos 
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo špokų, ar Jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate nėr- 
vuotns ? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus. '**
PŪSLĖS ir inkstų ligds, retas šlapinimasi—■ 

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

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

gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba už- 

1 degimo arba sutrukusių gyslų
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS visose jo formose kaip sutini- 

ni0 arj)n sustingimo sąnarių, 
išgydoma visai mano gydymu.

BS8C XBM J4BWr<
U JOSEPH C. WOLOR
• JjrrUVD* ADVOKATAS
W m-VO* NmIUb*! Llf* MiK
S H L(. l.n P fall* RE, ()*!*»«•. 3& 
A l.l ('■*>.C»»0 41»' JUixri ftS

r,b b', k.1v«r>c» b vakarai* M#
V* į JH h v*! vekar*. ;>e anaiertaf 
( } au.wAi’XEl AV*_ Ckteaat, *
iį Tai Buiabelil *T.

Pinigai sudėti šiolje bankojt yrfl 
išmokami ant kiekvieno pareilutUh 
vimo.

čia galima gauti pirmus Atdb® 
Mortgages. Taipgi Aukso MoržStf*

COMPANY
‘ <> '-'‘v .) I ;■ l.'-f < (i

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

ne ir mulkintojai.” 
dalai trumpas

Amerikos lietiniu c
Sulošta vidutini’ška 
lose Dirnokalis 
čia ir Onute J. I )au

Paskui širvinskas išpildė mo
nų genge, priešakyj su 
ir Co., daugiausia pa; 
atgabenimu minėtų m 
ckyardų agentai surai’o pietinių 
valstijų plantacijose minėtuo
sius negrus ir sutraul- 
CJiicag

stockyardų Kompamjų 
nais. Agentai jiems ir \ 
rado: sukimšo po penki 
šis žmones viename k:

Whiting, Ind., Standard Oil 
(’oinpaiiv kiemuose kilo gais
ras, manoma, nuo padegimo. 
Kompanijos sargas rasta sumu
štas kruvinas. Jiasi papasako
jo, kad ant jo užpuolę du vy
rai. Iš kilos pusės, kompanijos 
administracija sako, kad kiemu 
osc, kur kilo gaisras, nebuvo 
nieko, iš ko butu galėjęs kilti

nuėji negrai yra 
darbinini 
šieji ten
tamsesni ir todėl mažiau palan
kus organizavimui, negu baltie
ji. {gabenimu negrų iš pietinių 
v: {ijų, slockyardiniai baronai, 
vadinas, nori užduoti smūgį or
ganizuotiems da rbin inkams,
nori apsisaugoti nuo augančio 
pas dabar dirbančius stoekvar- 
duose darbininkus ūpo ori 
znoti.es.

Ir Įionai Armourai. Swil l 
kįti kiaulių baronai mano 
kui bėgant visus baltuosius 
stockyardų darbininkus pakeis-

gti. rastaroji eini
Vienas plėšikų užn^i- 

pasidavt 
Bourl

•psireiškia osųs stebėtinai pasekmingu 
nno gėlimo pilvo ir žarnų, yer- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 

jį--J skaudėjimo, nustojimo apdilo, 
tt | šalčio galvoje, cct., ect., Sutai- 
(JU* somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—26c. 
už toonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Washington Stroat. Hew fork.

BONDSMANAMS
PAĖMĖ Už APYKAKLĖS.

Teisėjas Barrel paėmė naga n 
profesionalius išbondsuo tojus. 
Bondsmanų galva (I layman 
(ialovicz) Brighton Park, jau 
areštuotas. Da tris jo draugus 
laukia teismas.

| Amerikos Lietuviy Mokykla i
Mokina Anglų kalbos q

S ” Lietuvių kalbos
S ° Aritmetikos sg
* ” Knygvedystfis O
2 ” Stenografijos g
n ” Typewriting
pK ” Pirklybos teisiy 0
’J ” Abelnos historijos g
3 ” Suv. Valst. historijos *

” Geografijos Q
S ” Pilietystės Q
S ” Politines ekonomijos
g ” Dailarašystčs 9
5 Mokinimo Valandos: *
Q Nno 8 ryte iki 5 vai. po piet^. ¥ 
g Vakare nuo 7:30 iki 9:30 9
n 3360 Emerald Ave. Chicago.

inpanijos sugr 
bentus. Seni 
gyventojai negrai ėmė kraiish 
ties į kitus distriklus 
pajutę, I ad jų apiclin 
sta negrai, pradėjo 1 
į kitus vietas.

Tokiu budu pusidai 
irute.

KORK8PONDENCIJINI8 SKYRIUS 
ANGLIŠKAI labai ftreitai aavo namuose 
ypač tam tikslui 
kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 
kyties J mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotų, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišku tuojaus ; indėk dvi markes prhiuntimul 
KATALOGO.
KLE8Ų SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J muių *•- 
Ryklų ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
mo atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradiiamoksiią 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIG1I SCHOOL^skyrius.

Viską* aiškinama Lietuviškai
mokyklos: 731 W. 18th 8t., ir 1741 W. 47th 8t.

Laišku# adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicaft, 11.

Vi in 
RUBUS.

Išmokiname pi< Anuo,
mo formų siūti ummntiK

iakis. DIpJwWfM 
kh'Kvjemmu furs
Valandos dieną arba • rakamąjį 
del juhŲ p.’irmič emu. Dfi HM 
Dmohhumiu ji>» eiut viaektaS 
(bnbuilui.
JUiESS MAhlNU COLLBSBK 

:'j:b V.’, MadiHon g. W«»br» 
J 850 Wells S«tvA

SAKA PATEK, MOKYXTM.

msTERiSra

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvoM skKudejhn^
Jeigu nuolatos Tnu mšmtos krintu Iii aklę
Jeigu
Jeigu

,4bLWi!» HWW-aSD

IIB. M. HERZMAN l K iš Rusijos ę
Gerai lietuviamn lJnon»>'» j?*r )C m®- jn 

X tų kaipo patyrus irydytojh», r hirur- S 
Q gas ir akušeriu. A
JL Gydo aštrias ir ci>reniiks» lipa*, vy 
A, rų, moterų ir vaikų, pagal 
M metodas X-Jtay ir kitokiu* 
x prietaisus,
X Ofisas ir lal>oratorija, JOJI 
O St., netoli Flak St.J VALANDOS
X 0- 8 vakarai*.2 Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 
rt Valandos: 8—f ryta, tiktai.

Timothy D. Murphy, atstovas 
Illinois legislaturoj, išrinktas iš 
ketvirto distrikto, susibarė su 

automobilių ir 2001 savo broliu ir pašovė jį.

MOKINIAI VISUR |
Musų sistema ir ypatiškas mo- f

kinimas padarys jus žinovu į tru- fl
mpą laiką. *

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

Elektra varomos mašinos mu
šiu vimo skyriuose. A

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi- 2
le laiku — dieną ir vakarais ir T
gauti speciališkai pigią kainą lai- a
ko šio menesio.

Pelrenos daromos pagal Jūsų Ž
mierą — bile stailčs arba dydžio, 
iš bile madų knygos. Z

Diplomai duodami mokiniams. J
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas. • 1
416-417 Prieš City Hali. Z

mailto:A@HLuJA.IMD
znoti.es
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l okio

Kas

mums nei musu žemei u

nu-

Įvairus

mažiausio

čios šviečia.
ruožais

ramia

O

mine, akim*

•f
1879,

1885, 1892 ir 1899 m., t. v. kas

tikras akmeninis
Tuosyk liko užmušta ne

mažai žmonių

deli akmens, buvusios kometos 
ai mažu Mat 
Akmuo bepul-

Svieto pabaiga
(Pabaiga).

Žinoma, per to- Vienok reikia 
*ts nuo karto

vietos

Eidami toliau, mes pamatysi- 
?, j°gel taip vadinamos krin-

issiziuri maža.
tuo darosi šviesesne

ir didesne
si

ir kometa nieku

Astronomai jas

panašaus neatsitiko.

is, t. y. jų formomis.

ro mums matoma, 
kiti kometų, kurios

1826 m. pasirodė 1

(‘žiūrint
1852 m.

t

minėjau, didžiuma

vięnos lekia greičiau, kitos-gi 
negalėdamos pasivyti pirmųjų 
— atsilieka. Ilgainiui kometos 
branduolys visai suirsta. Atski
ros, palaidos kometos dalįs su
kasi aplink saulę. Pasitaiko, 
kad žemė įbėga į tų skeveldrų 
viešpatiją, tuosyk ji priteraukia

mcteo-

nieko

kornetu

nei

kad 1889 m. žemė, susitiks su 
kometos branduoliu.

kornetu.

Vienok

nuo meteorų

bia žmonėms nebučiausiu c

visokių šventųjų pranašavimus, 
kilsančios

pradėsiančios

ginti lik tuos žmones, kurie ne
mažinusios nuovokos apie

ka išsemti učiai

atos klausimais.

kuodaugiausia

mes suprasi-

musų tarpo įvairus 
prietarai ir mums nebekvaršins

Pranešimai
■M

PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiarne be užmokesties. PraneŠi- 
nai betgi turi but priduodami iš va
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
<uoti tą pačią dieną, kada spausdi- 
lamas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)

Chicago
DEL DR-GO STILSONO 
PRAKALBŲ CHICAGOJ.

šiuomi pranešu LSS. VIII ra
jono kuopoms, kad dr-gas Stil-

Kensingtone; 27 d. — Cicero, ir 
29 d. išryto VIII Rajtmo konfe-

bet

NAUJIENOS, Chicago, Ill Panedūlis, Balandžio 9, .1917

LMPS. 9 kp. extra susrhiki-

3001 So. Hjalsted si., pcnedėlio

nrės malonės būtinai atsilan-

O. Belickiene,

Randai
PASIRANDAVOJA sankrova 2256

tinius 5 metus buvo užimta jubilie- 
rių sankrova.

B. Weber and Co.
22nd St. Chicago, Ill.

ANT BANDOS—4 kambariai: šva
rus, šviesus, 510.W. 28th St., arti Wa
llace St. Bandos $8. Chicago.

PASIRANDAVOJA bučernė su vi
sais intaisymais ir gyvenama vieta, 
kas nori gaTF pirkti su namu, arba 
randavoti. Atsišaukite šiuo adresu: 
4100 S. Campbell avė. Chicago, Ill.

Pajieškojimai
Pajieškau Jono Bikulčiaus, paeina 

iš Salaku parapijos, Plavėjų sod
žiaus (gyveno ir Sokiškiuos), pra
šau jį patį atsišaukti arba kas jį 
žinote, praneškite jo adresą. Turiu

SfĮvestras čebot arimas, 
1337 W. 47 St. Chicago, Ill.

Pajieškau Juozapo Kličiaus, kuris 
prasišalino kokia pusė metų atgal. 
Jis yra juodų akių, tamsiais ūsais, 
lėtos kalbos. Kas pirmas praneš apie 
jį, gaus $15 dovanų. Girdėjau gyvena 
Chester, Pa. V. Juknevičius.
P. O Box 312 Painesdale, Mieli.

PAJIEŠKO vaikinas vienam šva
riai užlaikomo ir šviesaus kambario, 
su valgiu. Geistina pas blaivesnius 
žmones. Atsišaukite laišku.
J. P.,4642 S. Mozart st., Chicago, Ill.

Investykit į Rea! Estate.

savaitę dirbdamas vakarais arba 
liuosu laiku. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” ofisą, pažymėdami N108.

Pajieškau Jono Jakubauckio, Kau
no gub., Raseinių pav., Laukuvos pa-

gyveno Chicagoje. Kas žinote mel-

atsišaukia. Turiu svarbų reika-

Frank Pocius, 
Pa., Bok 455, W. Conn.

Pajieškau švogerio, Jono Litvaičio,

s‘; paeina iš Suvalkų gub., Pa
jų parapijos, Pagirmonio dva- 
Apic 15 metų kaip Amerikoje. 
>atįs ar kas kitas malonėkite 
?šli sekančiu adresu:

Reikalavimai

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

Valstijos nemokamas Darbo Biu
ras, 52G So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja:

2 prie siuvamųjų mašinų taisymo

automobilių dirbtuvėj 
prie dviračių taisymo 
inžinieriaus 
laikrodininko 
dažų dirbtuvėj

čeverykų dirbtuvėj
1 prie Gordon lyderio

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbininkų prie į va iri ų- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

gybės vaikų visokio amžiaus, be ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinčjimui, mokinties įvairių a- 
matų etc.

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

...... ... ...................... ...........................................................A—-------

REIKALINGA MERGINI

Geros darbo

Continental Can Co., 
2201 S. Halsted st., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Gali išpradžios
uždirbti | savaitę. Iz pirmos sa
vaitės laiko gali uždirbti nuo $12 iki

2201 So. Halsted st., Chicago, III. 
—n.     / * -  - į,

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

BURKE BARBER SCHOOL
«12 W. Madlaon SL Chicago. Ill

REIKALINGA langų plovėjų.
• Room 2, Chicago Cleaningmus.- _____ ,

Organizatorius P. M. Kaltis Washington St.,
Co., ’•
Chicago.

REIKALAUJAM punčiuotojų ir 
dryliuotojų, 2 mašinistų pagelbinin- 
kų, 2 lunčmanų, 2 vyrų dirbti prie 
medžio mašinų, — be patyrimo, 2 
inžinierių, darbininkų dirbti vidu
je, saliuno porterių, operatorių. Į- 
vairių darbininkų į hotelius ir res
toranus, 2 pečkurųi ir pagelbininkų; 
$18 į savaitę, nedėldienį nedirbama; 
vaikų nuo 14 metų ir augščiau įvai
riems darbams. Gera mokestis, pa-

iki $65 į mėnesį, prie varstoto, įran
kių galandytojų, suraikiotojų, gyni- 

« • • • • V IV* • ta

malunų.
MOTERŲ REIKALAUJAME, dar

bininkių į Kotelius ir restoranus prie 
įvairių darbų, dienomis ir naktimis, 
moterų ant trumpų valandų darbo.

lengvo darbo.
SOUTH PARK EMPL. AGENCY, 

1193 So. Halsted st.,. 2 augštas
Visi darbai randasi South, North 

ir West pusėse. (Kalbama lenkis-

Pardavimui
PARSIDUODA pigiai į trumpą lai

ką saliunas. Atsišaukite greitai.
3714 S. Halsted St., Chicago. 
— r.,,. ■. ii n—... „  .įn.imą n,,,, <  )

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. Wurnckc,
951 W. 19th St., Chicago, Ill.

Parsiduoda bučernė, nauja lietu
vių kolonija. Tirštai apgyventa vie
ta. Atsišaukite greitu laiku laišku 
į Naujienų Ofisą N 107.

PARSIDUODA mažas Biznevas 
namas ant 22-ro St., netoli Hoyne 
avė. Storas ant raudos tinkamas 
del saliuno arba barbernės.

John I. Bagdžiunas, 
2334 So. Oakley avė., Chicago.

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas ,pakinkiai. Parda
vimo priežastis—važiuoju į kitą mie 
stą. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S.. Vincennes Ave., Chicago, III.
I— I' | ifil II liFi... .  .... .......... . .............. ........ , ... ........ . ................. ...

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

........... — .........................................................................................* Į) MW—IW-

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, kro
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.
; r

ANTRU ir trečiu nuteikiama pa
tikote nuo $100 iki $5000.00 ^0 5 ir 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagėdinimui jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street. Chicago.
Telephone Ma n

PARSIDUODA lotas geroj vietoj— 
vadinamame didžiausiame dirbtuvių 
mieste, Gary, Indiana. Pardavimo

jauja pinigų, todėl priverstas esmi 
parduoti pigiausia — su nuostoliu. 
Atsišaukite šiuo adresu:

M. Žukauskas,
1330 — 5th Avė., ('hicAgo Heights, III

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučernė ir 
grosernė su vieno augšto namu. 
Nauja lietuvių kolonija. Einu į ki
tą užsiėmimą. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisą N 105.

PARSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos, 
keninių daiktu ir II. sankrova. Biz-

žiuoja ant savo fanuos. Kreipkitės 
prie

CALUMET BUTTER STORE

Phone Pullman 5501

PIRK SAU vlsna Plumbavoii- t 
mui reikmenis tiesiai už “who- 
lesale” kainas. Mes parduosi-'*! 
me visiems. I

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

1637 W. Division st., Chicago, f 
Cor. Marshfield Av«. 4 
Kalbama lietuviškai. t

PARSIDUODA—3 geri restoranai. 
Priežastis pardavimo — liga. Biznis 
gerai išdirbtas; atsišaukite:
2510 Blue Island avė. 744 W. Divi
sion St., 344 W. Chicago, Ave. —

t.1 .......................................•....................

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 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jys gyvenat. -Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22-

Nnrini Cook County Ileal Estate T&fybOM
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja tiirtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktys, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

•751 W. 35ta gatvfl
kampas Halsted Drover 2463

Žmogau, kiek metų tu turi?
Ar Jus neperžengėt gamtos įstatų?

Mctai nepermaino jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdešimts,—kiti jau
ni septyniasdešimties. Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingu. 
Kaip senas JUS jaučiatės? Ar JUS leidžiatės tūloms vyriškoms ligoms ar
dyt JŲSŲ gyvenimą—būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savąją? 
AR JUS sergate nuo užnuodijimo kraujo, Žaizdų burnoje, žaizdų arba vočių, 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroje 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo prie 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, išpurtimo, guodime*! 
strėnose, rankose arba Šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindanaiori? 
PRADEKIT TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudinga gy
dymo (ir ikšiol dn tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užmeltėjf. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RlklKUOT SAVO ATEITI 
lit LAIME? ARGI NEGALIT TURĖT GERESNIO GYDYMO? Jeigu >*» 
savaites ir mėnesius gydytis, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 

DR. I. W. HODGENS dčtčs Ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pas r*an*
*r leiskit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir ai a^sliaa- 

lati imas pecia istas, Hju jUH jr suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai ir tikrai.
VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina, kad jie galj pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jieško jųsų pinigą.
Kuomet tikati jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite jieškot tikro daktariško patarimo.. 
Dr. Ilodgens ofisai įrengti geriau negu kitų šioje šalyje del gydymo vyriškų ligą, 

ofisas visamejus be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau j rengtas specialisto

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNES NEGU

Dr. A.R. Blumenlhil

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka) 

Gyvenimas yra taičliu 
kuomet pranyksta r# 
gėjimas.
Mes vartojamo page 
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei 
piama f vaikus.

VmlandoMš Nuo 9 ryto Iki f t iA*4«Mą
mfarnuo X0 Bd 1M 

4849 ASHLAND AVR^ M.

Dr. Ramser
AKIU BPICJAIABTAA

’<•-

JAUNOS.

Faunos!

Nėra nieko lygaus šaim j rengimui Chicagoje. kr 
sviete. Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St., Crilly Building, 2-ru av
alas, Room 208-209. Chicago. įsteigta 2* mrto.

Egzaminacljo

Specialistas ir jo vėliausios Eur. RHrtMfos
Jei kiti negali ii gydyt i, ateikite >*» 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope )te«- 
pi-X ir pilno įrengimo Bacterioloriik* la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai •>- 
• iimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveiltata far 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit 
tikrą specialistą ir ne prie imituoteją^ 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jnaa* 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jfi* 
jums pasakys pats, po apiiurčjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk *levater|. Kambarys 1ML
Priež North American Cafcu

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

Fanuos!
PriranlM vlaiwma ttnkOMTM MktnflU, 
nuoja Ir patui Imu* duodu Jykal. 
786-88 Milwaukee arti Čfoieajr* Av«b
labo*. VALANDOS’ Nuo W išryto fld rato 
ml. NddMIomla nuo 9 Jlryte Od M irioM 

Tai. HAyMUurk*t 9484.

T©1. Brovei- 7«43

Dr.CZ. Vežei te
LIETUVIS DENTISTA

Vmlandoa:: B rj to Ik t B

4712 Ho. Ashland Ava.
arti 47-to* tfatvM.

Telephone YmNIm

| Dr.M.Stupnick
o M10JI9 13o„ Morgą* Su, Chfcag*, 

VALANDOS: n«o » Iki 11 li
pyto. nuo B iki 1 vakaro.

Drn G. M. Glaser
Praktikuoja Ztf Inetai. 
Gyvenimai h- Ofirm# 

8149 S. Morgan St., kert© M 
Chicago, Ill.

Spccinliataa ant 
Motefifikų, Vyrioku ir Valku 

Taipgi Chronišku LIo 
Ofiso valandos:

iki 0 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- 
niais vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 087

Ir. W. YUSZKIEWICZ

LIKTUVI0KAS AKIŲ GYDYTOJA8 
Km turi ekaudančitm arba Nilpnsa akto, » 

nkaudėjinai, atsilankykite

Dr. W. Yuszkiewicz
IliJK Milwaukee Av«.

ValandoB: Nuo 9 ryte Iki U vakarti 
Nndėliomia nuo U ryto iki 1 p*

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektrišku Dinmoxa Ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenola M c dega Slaptom Ligom 

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

Valandos: 1—8 po pietų; 7—9 vak.

'll

Dr* Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS h CHIRURGĄ* 

OFISAS: 3103 So. HaUted BUM.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 išryto;
2—5 po pietų; 6—0 vakaro. 

GYVENIMAS: 3341 So. UmIom Av« 
Tel. Yards 587.

PRANEŠIMAS.
šiuo pranešu gerb. visuome

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

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

lirtll*

Lietuviai apsirūpinkite farmomis, bet pirkdami 
privalote gerai apsižiūrėti, kur yra žemė geriausia 
ir derlingiausia, iš kurios galėtumėt savo ateitį už
tikrinti; . ‘ '

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, periiu- 
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo geria- 
sia ir derlingiausia žeme del ukininkystės.

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežmės visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Dėlto gi mes ir kviečiame visus lietuvius pirkti farmas 
šioje apielinkėje; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai 
gyvena. Turime tuksiančius akrų puikios žemės su mišku ir ap
dirbtų farinų. Norinlįs pirkti farnią atvažiuokite pas.mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai rašykite laišką del pilnų in
formacijų.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokėsi j agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co
OWEN, WIS.

DAKTARAS^, WISSIG
Specialistes Iš 'W W seno hijiui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, >
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS TJLA

Speciališka! gydo liga* pilvo, plaučių, inkotų ir puolio, ulnuodljlmą fcratijo, 
Ilgas, žaizdas, retinaatizmą, galvoe skausmus, skausmui nugaroje, ko*tjim%, »*rlriA> 
skaudėjime ir paslaptingas liffai. Jeigu kiti negalėjo juo išgydyti, ateikit* Ma » 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryt L Praktikuoja per daugeli metų fcr 14<jr4» • 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: non 10 ryte iki 8 vai vakare. NedHL 
I960 BLUE ISLAND AVK., kampa* It-t*« gaL, viršuj Baake*.

M

Draugijos ir Organizmu Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

3.

6

10

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

Kaina 50c.
“NAUJIENOS”

1840 S. Halsted St Chicago, Di

Garsinkis ‘Naujienose’




