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Anglija sula:' 0"eiins 
revoliuci jonierius

$450,000,000 karės 
reikalams

Sukilimas Bulgarijoje
ANGLIJOS VALDŽIA SU
LAIKĖ REVOLIUCIONIE

RIUS, VAŽIAVUSIUS
RUSIJON.

Į£ą tik aplaikyta laiškas iš 
pirmojo būrio draugų, išva
žiavusių iš Amerikos į Rusi
ją kovo 27 dieną. Tasai laiš
kas parodo, kaip nieko ne- 
paisy d a m a e Ig i as i Angį i j os 
valdžia su Rusijos piliečiais 
ir socialistais.

“Anglijos valdininkai — 
rašo draugai — atrado; kad 
mes, grupa Rusijos socialis
tų, esame pavojingi “talki
ninkų” reikalams. Jie todėl 
išsodino mus iš laivo ir pa
siuntė į koncentracijines sto
vyklas, kur laikomi vokiečiai 
—karės belaisviai. Mes pro- 
testavom, nenorėjom apleisti 
laivo, bet mus paėmė spėka. 
Mes tekgrafavom rusų kon- 
suliams į Halifax’a ir Mont
real, Rusijos užrubežinių ir 
vidaus dalykų ministeriam, 
čheidze, New Yorko Sociali
stų laikraščiui “New York 
Call”, ir keletui privatinių y- 
patų. Vienok mes nežinom, 
ar gauta musų pasiųstos te
legramos.

“Sulaikytųjų tarpe randa
si Trocki su šeimyna, čud- 
novski, Fišelev, Muchin, Mel- 
ničanski ir tūlas Romančen- 
ko. Visą bagažą atėmė iš 
musų, ir mes nežinome, kas 
su juo atsitiko. Mus paliko 
be drapanų ir be baltinių, a- 
tėmė net rankšluosčius ir no
sines-

“Reikalinga skubi mede- 
giška pagelba. Reikalinga 
taipgi tuojaus griebties ene
rgingų priemonių musų pa- 
liuosavimui.”

Ant konvertų uždėta pač
ios antspauda — Armhurst, 
N. S.—5 balandžio, o taipgi 
cenzoriaus antspauda.

Išsodintieji iš garlaivio 
x draugai randasi nelaisvių 

stovyklose Armhurst’e, N. S.

Reiškia, musų draugai su
laikyti Anglijos valdžios ir 
laikomi kaipo karės imtiniai. 
Jie, matot, pripažinta pavo
jingais esant kruvinam “tal
kininkų” darbui. Paliuosuo- 
ti ačiū Rusijos revoliucijai, 
jie dabar kankinami Kana
dos engėjų naguose.

Anglijos premjeras Lloyd 
-George ir jo sėbrai, veid
mainingai sveikinusieji ne
senai Rusjios revoliuciją, pa 
skelbė dabar karę Rusijos 
revoliucionieriams. Ir pir
mąja auka tapo nedidelis bū
rys politiškųjų tremtinių,

"usių Rusijon,

Galima tik “pasveikinti” 
Anglijos valdžią su šita jos 
pirmąja pergale. Ji pasirodė 

i esanti pilnai verta nesenai 
dar nuversto Rusijos cariz
mo. (Iš N. M.)

PASKYRĖ 450,000,000,000 
KARĖS REIKALAMS.

Pataisą padidinti tarnauja
ntiems kariuomenėj algas, 
atmetė.

WASHINGTONAS, bal. 
— Vakar senatas didžiuma 
balsų priėmė bilių, paskiria- 

ntį keturis šimtus ir pen
kias dešimts milionų dole
rių karės reikalams.

Senatas tečiaus atmetė 
New Jersey senatoriaus pa
taisą, būtent, mokėti tarnau
jantiems KarhromcYičj vietoj 
$15 mėnesiui — $30.

Vadinasi, senatas dikčiai 
padidino atstovų buto pas
kyrimą. Pereitoje sesijoje 
atstovų butas buvo paskyręs 
karės reikalams tik $278,000. 
000. Senatas tą sumą dabar 
padidino iki $450,000,000-

SUKILIMAS BULGA
RIJOJE.

Vokiečių kareiviai šaudo j 
manifestantus; bulgarų 
kareiviai pereina pastarų-

LONDONAS, bal. 12. — 
Reuterio žinių agentūra pra
neša, kad daugelyj Bulgari
jos miestų kilo riaušių. Bul
garijos sostinėje Sofijoje vo
kiečiu kariuomenė nemaža L
riaušininku sužeidusi. Tu- U
lose vietose, sako praneši
mas, bulgarų kariuomenė 
palaiko manifestantų pusę. 
Ir prisideda prie jos.

Priežastį tų riaušių tele
grama nepaaiškina. Bet ją, 
tur but, kiekvienas gali sąu 
prisistatyti. — Karės baise
nybės ir sękantis jų skurdas 
išsemia žmonių kantrybę...

KARĖ IKI PERGALĖS

Sako žinia iš Petrogrado.

. PETROGRADAS, W 12.
— Per Londoną pranešama,

nes ir kareivių partija” iš
leido atsišaukimą, reikalau
jantį tęsti karę “iki garbin
gos pergalės.”, Atsišauki
mo autoriai sako, kad taika 
be sutikimo kitų Rusijos tal
kininkų reikštų begėdingu- 
mą iš Rusijos pusės. Girdi: 
“Taika be Rusijos talkinin
kių sutikimo butų begėdih-

gumas. Ji grasintų Rusijos 
laisvei. Ji degintų mus gė
da ir išdavyste; atskirtų nuo 
laisvos (sic!) Anglijos ir re
spublikinės Francijos, nuo 
Belgijos, Serbijos, Monte
negro ir Rumunijos, kurios 

(perkentėjo išnaikinimo aktą 
labui savo “draugų” ir tt.

Toji “Partija” be to rei
kalauja, kad darbininkų ir 
kareivių atstovų taryba pa
naudotų visą savo intekmę 
karės tęsimo naudai.

z

Ateišaukime į kariuome
nę ji ragina kareivius nusi
lenkti laikinajai valdžiai ir 
klausyt sąvo oficierių karės 
lauke. ,

žodžiu, kariaut, kariaut 
> “iki garbingos pergalės.” 
(Toks yra tos partijos atsiša- 
i ūkimo turinys.

Kaip darbininkai žiuri į 
karės tęsimo klausimą — 
rasite kitoje vietoje.

SOCIALISTŲ KONGRES- 
MANAS GRASINA 

TURČIAMS*

bi-žada pasiūlyt kongresui 
lių, sulyg kuriuo butų kon

fiskuojama didžiosios nuo
savybės — padengimui 
karės skolų.

' WASHINGTONAS, bal. 
11. — Vienintelis socialistų 

; atstovas Su y. Yąlst. kongre
se, d. Meyer London, daro 
nesmagumo didiemsiems 

yšios šalies “patriotams” — 
lob i n i n k ams. ei įsai rengiasi 
įnešt kongresu bilių, reika
laujantį, kad butų konfis
kuojama didžiosios šios ša
lies nuosavybės, kad tuo bu
du ir lobininkai turėtų pro
gos atjausti karės sunkeny-

Drg. Londonas mano, kad 
tuo budu valdžia bėgiu pir
mųjų astuonių mėnesių su
darytų $10,000,000,000 sumą.

Kad šitas d. Londono su
manymas nepraeis, tam ne
reikia abejoti: šio svieto di
dieji pasirūpins sukrauti sa
vo naštą ant mažųjų “bro 
lių” pečių.

TALKININKŲ KRUIZE- 
RIAI SUV. VALSTIJŲ 

PRIEPLAUKOJE.

I’asitikta su ovacijomis.

----- , balandžio 12. — 
Iš nepažymėtos Suv. Valsti
jų prieplaukos pranešama, 
kad čia atvykę du taikiniu- 
kų-anglų ir franeuzų — kru- 
izeriai. Kruizeriai pasitik
ta su iškilmingais sveikini
mais.

Tai pirmas sykis nuo pra
džios dabartinės-karės, kur 
talkininkų kariški laivai įp
laukia šios šalies prieplau
kom

PASKANDINO NORVE
GIJOS LAIVĄ,

WASHINGTONAS, bal.. 
12. — Vokiečių submarina 
paskandino dar vieną Nor
vegijos pirklybini laivą, va
žiavus}* į pietinę Ameriką. 
Laivo įgula, jos tarpe vienas 
Suv. Valstijų pilietis, išgel
bėta. •

RUSIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA TAIKOS.A, ■——I*.

Karės nori ir Naudojasi ja 
tik buržuazija—sako jie.

PETROGRADAS, bal. 12 
—žinios iš Petrogrado skel
bia, jogęi Rusijbs darbinin
kai neatlaidžiai| spiria nau
jąją valdžią dajryti atskirą 
taiką su Vokietija. Pereitą 
inedėlią tuo tikslu darbinin- 
ikų ir kareivių atstovų tary
ba išleido atsišaukimą. Atsf- 
šaukime sakomsį, kad dabar
tinės karės tęsinio nori ir iš 
jos daro sau pe)nų tik bur
žuazija. Darbiriinkai negali 
ir neprivalo būti jos įran
kiai^. Jie reikalauja, kad 
valdžia neatidėliojant pradė
tų taikos tarybas.

Tos pačios žinios, beje, 
skelbia, kad darbininkų ir 
kareivių atstovų taryba į- 
steigusi tam tikrą komitetą 
susižinojimui sii Vokietijos 
socialistais. Tdo tikslu esą 
pasiųsta į Stock'holmą speci
ale. delegacija. ’

aYsisako remt suv.
VALSTIJAS.

Uruguay respublika 
busianti ųeutralė*

■ K C't

MONTEVEIpO, bal. 12— 
Pietinės Amerikos respubli- 
kėlė Uruguay pagalios išlei
do oficialį pasSMbimą, jogei 
ji liksianti -neutrale dabar
tiniame Suv. Valstijų su Vo
kietija konflikte.
Iki šiol mat ėjo gandas, kad 

tos respublikos valdžia ren
giasi pasekt Suvienytąsias 
Valstijas, t. y. paskelbt Vo
kietijai karę.

UOLUS TEISĖJAS.

Nubaudė keturis streikinin
kus už pikietavimą strei
ko apimtų dirbtuvių.

CHICAGO, bal. 12. —Tei
sėjas Baldwin vakar nubau
dė keturis moteriškų rūbų 
siūvėjus-streikininkus,, na
rius International Ladies 
Garment Workers unijos, už 
peržėngimą t. v. “injunc
tion.” įstatymo, draudusio 
jiems sergėti streiko apim
tas dirbtuves. Nubausta 3 
mergelės ir vienas vyras — 
nuo 10 iki 80 dieniu kalėjimo.

Stipkite badu, bet nesi
priešinkite šio svieto didžių
jų interesams! Priešingame 
atsitikime jie pasikvies poli
ciją ir teismą. Šie žinos kas 
daryti...

Aukso tvarka, ar ne?

SUKILIMAS AIX LA 
CHAPELLE.

Du šimtai žmonių užmušta 
ir sužeista.

AMSTERDAM, bal. 12. — 
Čia gauta patikėtinų žinių, 
kad Aix La Chapelle, Vokie
tijoj, kilo riaušės. Kariub- 

įmene užmušė arba sunkiai 
> sužeidė apie 200 žmonių. Pu
iki Aix La Chapelle miesto 
:salė liepsnose.

i ■ W... ......... r[| |; . r ..... nĮ.. ,-- ...

Skaitykite ir Platinkite 
“Na u j i e n a s”

PALIUOSUOJA VEDU
SIUS MILICIONIERIUS.

Tas patvarkymas sumažin
siąs Illinois valstijos mili
cija 25 nuošimčiais.
CHICAGO, bal. 12. — Ka

res departamento įsakymu 
bus paliuosuota visi vedusie
ji kareiviai, tarnaujantįs 
valstijinėj milicijoj. Tūo, sa
iko valdžia, “tie vyrai dabar
tiniu laiku galės daugiau pa- 
sitamaut šaliai aprūpindami 
savo šeimynas, nei likdami 
mušiui prirengtose glitose.” 
z Šitas karės departamento 
patvarkymas, sakoma, dik
čiai sumažinsiąs milicionie- 
nierių skaičių.- Apskaitliuo- 
jama, kad vien Illlinois vals
tijos milicija pasimažinsian
ti 25 nuoš.

ARGENTINA UŽGIRIA
SUV. VALSTIJAS.

Vis dėlto jis liekanti 
neutrale.

BUENOS AIRES, bal. 12. 
—.. Argentinos respublikos 
valdžia oficialiai užgyrė Su
vienytąsias Valstijas, kaipo 
“turėjusias teises” paskelbti 
karės rezoliuciją Vokietijai.

Vis dėlto, Argentinos re
spublika mananti ‘ir toliau 
likties neutrale — “iki ta ar 
kita pusė nesulaužys jos tei
siu.”

PLIUOSAUOS LAW-
SONĄ!

Kurį Rockefellerio mušei
kos kaltino žmogžudystėje.

DĘNVER, Colo., bal. 12. 
Telegraf as praneša, kad 
žinomasai Colorados kasėjų 
streiko vadas John R. Law- 
son busiąs paliuosuotas. Ji
sai, kaip žinia buvo kaltina
mas pirmo laipsnio žmogžu
dystėje ir nuteistas dauge
liui metų kalėjiman. Dabar 
kaltinimai panaikinta, vadi
nasi, ^pasirodė esą neteisin
gi. Generalis valstijos pro
kuroras pasiūlė t.v. “writ of 
error.” Reiškia, buvusi kla
ida.

Rockefellerio bernams ne
pavyko galutinai pasmaugti 
tą žmogų. Vis dėlto — kas 
jam atlygins už padarytas 
nuoskaudas?

NEW HAMPSHIRE 
“SAUSA.”

Uždraudė vartoti svaiginan
čius gėrimus.

CONCORD, bal. 12. — 
New Hampshire valstijos 
senatas vakar didžiuma bal
sų priėmė patvarkymą, su
lig kuriuo nuo sausio 1 d. 
1918 bus uždrąusta vartoti 
toje valstijoje svaiginančius 
gėrimus.

PASKANDINO ISPANI
JOS LAIVĄ.

PAĖYŽIUS, bal. , 12. — 
Netoli Francijos pakraščių 
vokiečių submarina paskan
dino Ispanijos pirklybini lai
vą Fulgencia. Laivas torpe
duota be persergėjimo. Lai- 
yo įgula pečiaus nenukentė
jo-

ATŠAUKIA AMBASA
DORIŲ.

Rusijos ambasadorius Wa
shingtone, sakoma, atšau
kiamas.

NEW YORKAS, bal. 12.— 
Čia gauta žini\ jogei laiki
noji Rusijos valdžia atšau
kianti savo ambasadorių iš 
Washingtono, p. Bachmie- 
tjevą. Jo vieton buk busiąs 
paskirtas pirmosios Dūmos 
narys ir buvęs Rieč redak
torius M. Nabokev, liberale
snių pažvalgų žmogus nei 
Bachmietjevas.

Bachmietjevas, kaip žinia, 
savame laike labai “manda
giai” priėmė musų klerika
lų diplomatus — išvadinda
mas juos “maištininkais” ir 
tt. Tai *kunu ir dusia’ atsida
vęs Rusijos despotizmui 
žmogus. Manoma, kad tai 
ir buvo tikrąją jo atšauki
mo pri'ežasčia.

KELIAUS AMERIKON.

Anglijos užrubežinių reika
lų ministeris vyks į Wa- 
shingtoną su “speciale mi
sija.”

LONDONAS, bal. 12. — 
Oficialis Londono praneši
mas skelbia, jogei Anglijos 
užrubežinių reikalų ministe
ris, Arthur J. Balfour, pasi
rengęs vykti į Washingtoną 
su “speciale misija.’^ Jo pa 
vaduotoju liekas lordas Ce
cil. .

Apie pačią “specialę misi
ją” Londono pranešimas ne
sako nieko. Reikia betgi ma
nyti, kad ji yra svarbi

SULAIKĖ LAIŠKŲ IR TE
LEGRAMŲ SIUNTI

NĖJIMĄ.

Laiškų ir telegramų iš Vo
kietijos jau nebegausime.

BERLINAS, bal. 12. — 
Berlino valdžia oficialiai pa
skelbė pertraukianti visokį 
susinėsimą laiškais ir tele
grafu su Suvienytomis Val
stijomis. Vadinasi, ir su už
imtąja vokiečiais Lietuva 
jau nebus galima susižinoti.

LIEPIA PASNINKAUTI.

Tai esą labai patriotinga.

PARKERSBURG, W. Va, 
bal. 12. — Parkersburg mie
sto pirklybos taryba išleido 
atsišaukimą į gyventojus, 
kviečiantį juos užsidėti sau 
liuosnorį pasninką du syk 
savaitėje, t. y. neyalgyti mė
sos . Taupumas dabartiniu 
laiku esą pirmoji patriotinė 
pareiga.

Ko dar tie ponai neprasi
mano!

Didelis Koncertas ir Balius
Sekamą Utarninką, Balandžio 17, 7:30 v. vak. Mel- 
dažio Svetainėj, (2242 W. 23rd Place) įvyks didelis 
koncertas ir prakalbos. Gerb. A, BULOTA, kurs 
grįždamas Europon sustos, pakeliui, Chicagoje, bus 
vyriausias to vakaro kalbėtojas. Kalbės apie Rusi
jos revoliuciją.

Koncerte, be kitų, dalyvauja poni Aleksandra 
Bulotienė ir poni Nora Gugienė.

Smulkesnių žinių bus paskelbta vėliau.

Socialistu Partijos 
'.dovencija.

St. L o u i s, Bal. 10L 
“Kapitalizmui remti —nei 

vienos žmogaus gyvasties* 
nei vieno dolerio. Darbinin
kų kovai už laisvę remti —• 
atiduosime visa J”
' Tai yra prasmė rezoliuci
jos, kurią išrinktoji karės irk 
militarizmo komisija, tur* 
but, pristatys Socialistų par* 
tijos konvencijai priimti.

Rezoliucija atsišaukia į vi
sų šalių darbininkus, idant 
jie atsisakytų rėmę savo val
džias visokiose karėse. Ji 
skelbia, kad vienintelė karė, 
kur darbininkai turi kariau
ti, tai karė už darbininkų iš- 
siliuosavimą iš ekonominio 
išnaudojimo ir politinės 
priespaudos. Ji ragina dar* 
bininkus, kad jie kovotų su 
klastingomis tautinio patri* 
otingumo doktrinomis ir sta 
tytų priešakiu tarptautinį 
visų darbininkų klesos žmo
nių solidarumą.

Dabartinė karė—pikta
darybė.

Dabartinis, paskelbimas 
karės pasmerkiama kaipo 
piktadarybė papildyta Su
vienytųjų Valstijų žmonėms 
ir visam pasauliui. Nei vie- , 
na karė visoj istorijoj dar 
nebuvo taip nepateisinama* 
kaip kad šitoji — savo rezo
liucija, — ir niekados dar ne- . 
buvo užtraukta tokia negar
bė ant žmonių, kaip kad ka
pitalistų klesa antmeta da
bar ant šios šalies prieš visų 
žmonių valią.

Rezoliucija užreiškia, kad- 
Amerikos žmonės tapo in- 
traukti karėn viešpataujan
čiosios klesos klastybėmis ir 
išdavystėmis, ir tai padary
ta per kapitalizmo atstovus 
šalies administracijoj, kon
grese, per papirktąją kapi
talistų spaudą ir kitus jiems 
tarnaujančius įnagius.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
..... ... .................................... ............................... ■

PAGAVO LAIVĄ.
SAN DIEGO, bal.J12. — 

Pranešama, kad du Suv. Va
lstijų torped ųnaikintojai Ca 
lifornijos pakraščiuose pa-; 
gavo laivą, vežusį Mexikon 
ginklų.

Laivas bandę išbėgti nuo 
torpedų naikintojų. Kuomet 
tatai jam nepavyko, laivo 
kapitonas pasuko pakraštin. 
įr įvažiavo seklumom Į bė
gantį laivą paleista keletas 

i šūvių. Sako, kap. norėjęs su
naikinti savo laivą. Laive 
rasta daug karės pabukhj. 
Sakoma, kad visa tai buvo 
vežama Mexikon.

Laivo ir jo įgulos kol kas 
valdžia neįvardinanti.



'■v

Bet 
kaip tik kapitalistų klesos 
interesai atsiduria pavojuje,

Socialistą Partijos 
Konvencija.

(Tąsa nuo 1-nio pusi.)

Delegatai Morris Hillquit, 
Bill ir Ruthenberg sutaisė 
tik tos rezoliucijos braižinį 
ir inteikė jį karės ir milita
rizmo komisijai sesijos pa-

sub- komisiją, i šr in k tą pe r- 
žiurėti komisijos darbą ir ji 
galutinai sutvarkyti prieš 
prist a tan t k on ve n c i j a i.

Karės ir militarizmo 
misija ir ant rytojaus 
visų intereso centras, 
darbai visus be galo intere-

vo posėdžiams laikyti.
Delegatas John McKeo-

vi n,

nsylvanijos delegaciją, rei
kalauja, kad konvencija im-

kaipo darbininkas vienos 
svar b i a u s i ų j ų p ra m o n i ų,
jam tekę susidurti su tūks
tančiais darbininkų, bet jis 
labai reta terades darbiniu- C v

dabartinei karei ir visiems 
valdžios sumanymams įvesti

vinimą.—

kalbas karės komisijoj pa
sakė Job Harriman iš Cali-

Wisconsin o ir Iv. B. Boudin 
iš New Yorko.

Darbininkai turį tėvynę.
Harriman savo kalboj 

prirodinėjo, kad darbininkai 
turį savo tėvynę (country),

vo valdžios.

tinis ir todėl jie kovotu, kad

sto reikalai tai esanti varp
stė, ant kurios dabar visa

Maisto reikalai Europoj pa 
siekė visai kritiško padėji-

skaudžiai at- 
stoką. Betgi 

musų valdžia atvirai paskel
bia, kad ir toliau maistas bus

kos. ” Harriman pataria,

organizuoti daiktu gamini-

laiku tuos vargus, kuriuos 
ant jų antkrauja nevykęs 
k apita 1 i s t i n ės valdžios šei
mininkavimas.

Delegatas Boudin atsako, 
kad čia neiną apie tai, ką 
mes norėtume daryti, bet a- 
pie tai, ką mes šiuo krizio 
momentu galime padaryti.

Prakalbos Su 
Paveikslais

G. ČERNAUSKO Svet.
1900 So. Union Avė., 

PĖTNYČIOJ, Bal. 13 d. 
Pradžia 7:30 vai. vak-

Inžanga 10c ypatai.
Kalbės ir rodys paveik
slus drg. L. Grikštas, iš 
New Yorko. Draugai ir 
Draugės, nepraleiskite 
šios progos. Ateikite.

Kviečia Komitetas.

i

NAUJIENOS, Chicago', Ill Ketvergas, Baland. 12, 1?

Jis reikalauja, kad partija 
aiškiai nustatytų savo pozi-

jokių abejojimų apie tai, kur 
ji stovi ir kaip stovi. “Mes 
turime parodyti žmonėms ne 
kas yra užpuolikas, bet apie 
ką karė eina, del ko kariau
jama. Ginti šios šalies kapi
talistų interesus — dagi jei 
ant jų butų kėsinamasi už
pulti — mes neturime jokio 
reikalo, ši karė tapo pa
skelbta gynimui musų kapi
talistų teisių grobstyti ne-

nės karės. Mes neesame in- 
diferentingi, kad tarptauti
nės teisės laužoma. Indife-

pitalistų klesa. Kapitalistų 
klesa yra pirmutinė, kur vi

gražiai ir pakiliai skamban-

u

mokratybę,” arba “išlaiky
mą tarptautinių teisių”,- po 
kurių priedanga ji gali va
ryti savo pragaištingą dar-

Delegatas Gaylord, apri-

ganizaciją laikymui savo 
rankose tiek žmonių tiek va
lstybės materialių resursų 
vyriausia užkariavimų tiks
lams”, užreiškė: “Nacionali
zmas yra reikalingas pama
tas internacianalizmui. Jis 
reprezentuoja organizuotą 
visuomenės draugiją prieši
ngą anarchizmui tiek indi
viduals tiek nacionalio po
būdžio. Tatai karė, abejais 
atvejais, nėra būtinai . prin
cipų klausimas, bet ‘ politi
kos... šita karė yra ne vien 
tik kapitalistų karė, Ją pra- 
d ė j o f e od a lis a u tok ratas, 
Vokiečiu kaizeris, trokšda-
mas užkariaut sau pasauli. 
Todėl visi pasaulio darbini
nkai, lygiai ir Amerikos dar
bininkai turi pasirūpinti nu
vertimu to autokrato, kai]) 
ir visų kitų autokratybių.”

bet įspūdi labai norm

raportas apie svetimkalbes

čius jų narių labai paaugęs,

kurių devyni dienraščiai. Na 
rių, apskritai, turi 29,000.

Jaunuomenės Socialistų 
Lyga.

Jaunuomenės Socialistu

K ruse pranešė

ko sekretorius — bėda, kad

j a u n u o 1 i ų o rga n izac i j os at
sinešu.

apie North Dakotos taip 
vad. “Non-partisan” lygos 
konvenciją. Jo užklausta, 
ar jis manąs, kad ta lyga-yra 
revoliucinė organizacija.

“Ne, — atsakė Spargo,— 
bet tai labai svarbus apsirei
škimas u k i n i n k ų j u d ė j i m o, 
krypstančio socialistų judė
jimam Atsiradimas tos ly
gos rodo mums, kad socialis
tų propagandos metodai bu
vo nevisai geri, dėlto kad jie 
ikišiol maža .kai farmerius 
tesiekė. •

Jam Larkin karštoj kalboj

Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj.

IŠ LSSA. IV Rajono gyveninio.

zuotus gruodžio 9, 1906 m„ iš

ir pavienių draugų.

sew Yorko ii’ New Jersey’s 
R;tj. suorganizavimu dau-

sivuvo Newarke, N. J., nuo ku
rios jau praėjo 10 metų IV Ra j.

kad veikli tarp darbininkiškos 
minios ir organizuoti ja dautf

nių klesa ir aiškinti darbininkų

miniose susipratimą,

Lie tuvių Soicalistų Sąjunga. 
Tam tikslui geria tįsis būdas ir 
buvo Rajonas, suorganizuotas iš 
visu apiolinkės kuopu, kad su

me veiklesnių draugu.

minusios klesos žmonių, skleisti 
socialistišką mintį ir budavoti 
nauja draugijine tvarka. Pir-

ir da keletas padėjėjų. Dabar
tės, keletui metų praslinkus, a- 
part minėtų draugų, mes jaui tu
rime daugelį veikėjų su nemirš
tančia socializmo idėja. Tiesa, 
kad prie pirmųjų IV Rajono or
ganizatorių priklauso ir Nor-

nes socia- 
pirmyn. 

Mes kaitinti jų negalime, kad

1

gelis draugų darbininkų, kuriuos 
mes vadiname' socialistų prila-

tokie atsilikėliai esą socialistai, 
lik prie partijos ^nepriklauso. 
Ir lokių žmonių iš darbininkiš
kos klesos mes turime ir IV Ra

čiai pirmyn. Tik 10 melų pra
bėgo iš socialistįško veikimo,

Ii apie 10 maršrutų musų rajo
no Bagočiui, Grigaičiui, Anto
novui, Baranauskui, Pruseikai 
ir kiliems. Taipgi daugelis pas-

ta minioms skelbimą teisybeic C v

viešai dažnai atsirasdavo prie

soęialistų žengimui pirmyn. Y-

ragino konvenciją padaryti 
atsišaukimą į visus šios ša
lies socialistus, kad jie padė
tų išliuosuoti Tomą Mooney, 
kurį kapitalistų sumoksiu 
teismas pasmerkė nužudy
mui už neva bombos metimą 
laike preparednes parodos 
San Francisco. Reikia būti
nai, sako Larkin, organizuo
tomis spėkomis veikti į val
džią, idant Mooney byla bii*) 
tų išnaujo, ir federalio teigi
nio, nagrinėjama.

REIKALAUKITE

EAGLE
BRAND CONDENSED

JVI I I
THE ORIGINAL.

Per šešiasdešhiits metų pasek
mingas kūdikių maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

venti su klerikalais ir tautinin
kais. Klerikalai labai daug so

m

skundė, kaipo nedoriausios žino
mas. Del pa v. prisiminkime 
nors Elizabeth’ą, kur klerikalai 
-katalikai lietuviško kunigo į- 
siundyli bandė daryli net užpuo-

šiais metais, ka-

liaki su žinia vielinio lietuviško

prąkalbos
Newarko kunigas trokšta žmo
nių kraujo, mums žinot neva
lia, bet mes suprantame. Tai 
tokią kovą IV-me Rajone soci-

Kodėl

ga v o 
doVa-

Su tautininkais buvo 
pats. Musų tautininkai 
įvairiais balsiais, pakol 
užpilti šallo vandens. T:
na tautininkams buvo suteikta 
per drg. P. Grigaitį 1913 m. vie
šuose debatuose Brooklyne.

Ten tik klerikalai ir tautinin-

koma, kad1 soeialistai nesužino
tų. Nors ir turėjome karštų ir 
nepadorių užsipuolimų per kir

laimėta.

sų gyvenimai!, surazdamo nau-

greso. Pep visas buvusia* uon- 
fercncijas daug aukų su.-<.i<au- 

*■ . . .ta įvairiems tikslams, kaip ve: 
politiškų prasikaltėlių gclbėji-

los platinimui ir tt.
Pasirūpinus drgg. A> Bara

nauskui ir C. A. Hermanui liko

ra kokia draugijėle, o tik susi-

su-moksliškojo tikslo,
prasti šiandienini s
kovoti už io p u f. rinima. Todėl

yra moksleivių būrelis, kurie, 
su noru studijuoja socializmo 
klausima kiekvie na nedeldieniG *- v

susirinkdami į tam tinkama pa-

naj. veikimą per it) melų, mes 
galime pasididžiuoti nuveiktu 
darbu, bet mes da neatsiekėm 
savo tikslo, prie kurio musų už
duotis mus veda. Daugelis mu-

Prieš 1() m. mes buvome lik 
mtčs draugijoj, mes buvome

n

prieš organizuotą spėką.

ma daugiau pažymėti imant 
smulkmeniškai jo nuveiktus

D. P. Pilka, 
LSS. IV Raj. Sekretorius. 
—-....... ;-------- - - -............

SKAITYK IR PLATINK 
NAUJIENAS.” " ■

/ jPorceioid

Šitas puikus ąžuo
linis supamasis ’k re

$1.75
Lietuviu Rakandu Krautuve
1930 32 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

Visokių ryšių vaiku vežimėliai. 
I vytelių, pintiniai ir skuriniai, su- 
į* lankstomi, parankus išsivežti j 
į parkus ar piknikus, nuo 

15.50 iki 25
Bankinis Paprotys 

YRA GERAS PAPROTYS IR, 
jeigu jus dar nepradėjote dėti pi
nigų į banką, jus prarandate bra
ngią pagelbą ir laiką. DARYKIT 
TAI DABAR!
NORTHWESTERN NATIONAL BANK 
Kampas Ketvirtos ir Pierce gtv. 

SIOUX CITY, TA. 
Po valdžios priežura.

Generalis Bankininkavimas.
Pelnas mokama ant laiko ir 

taupomųjų sanskaitų.
Taupomasai skyrius atdaras 

Subatos vakarais.

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

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

Telephone Drover

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

MpeelnIhitaH Moterišką VyrUfkj, Vaike 
Ir vial ehraaUh* JI*?.

Valandoa: 10—11 ryto, 4—# po plate. T—* va
kar*. Nadfiliomi* 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

Ar esate Nervuotas
Užkriestas

“JEI TAIP, ATEIKIT PAS MANE.

As
Gydau

VYRUS
606-914 ~

teisingą 1-mos, 2-ros ir 3-čios sta-

Nuo 
Kraujo 
Ligų

Vartoja
dijos; be skausmo; tikros pasekmės.

PRIVATIŠKOS LIGOS šlapinimosi kanalo ir
. ........... ’ 1 {vairių keblumų tekė

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

111 1 ... ■"■"•■"“i-'-™-"-'-’.......-i nksmumo, energijos
ir gyvumo, kuriuos gamta suteikė kiekvienam 
vyrui, ar jus prarandate savo spėką, ar jus e- 
sate sutingę, silpnos atminties ir esate ner- 
vuotas? Jeigu taip, tai pasimatykit su ma 
nim tuojaus.
PŪSLĖS ir inkstų ligos, retas šlapinimaMi— 
’ ar jus tas trukdo laike miego, ar
turite skausmą kryžmoje ir strėnose. Visas 
šlapinimosi negales gydau savo systematiš- 
ku budu.
RECTAL ligos, fissures, fistulas arba kitos 

ir žarnų išėjimui lauk negalės gy
doma be peilio.
RUPTURA pas vyrus gydoma be peilio ir 
...... ' " gaišinimo laiko.
IŠBĖRIMAI iš priežasties išbėrimo arba* už- 

•' degimo arba sutrukusių gyslų
gydau tuojaus.
RAMATIZMAS visose jo formose kaip sutini

mo arba sustingimo sąnarių, 
mano gydymu.

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

nials nuo 10 ryto iki 2 vak po pietų.

Dr.Burgess
f422 So. State St.

Priešais Siegel Cooper and Co.

išgydoma visai

nickelflated
TIUMMiHOf

Visokio didumo Jcdaunės, va- 
rauniai padarytos, ilgai iižlaikan-

karpetų. siuvamų mašinų, vai
kams vežimėlių, grafofonų ir 
daugybę kitokių daiktų, kurių 
čia del vietos stokos negalime 
suminėti. Atsilankykite palis 
ir persitikrinkite, kad musų ta-, 
vorai \ ra geriausi ir kainos pi-

sau nebrangiai i 
minius rakandus.

patogiausia

Parduodame už pinigus ir 
ant lengvų išmokėjimų.

šita puiki sulankstoma 
runki turėti kožnai šeimvnai, nuo 

$25.08
ir augščiau

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora
lybės išsivystymą.

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

. “NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Specialistas ir jo vėliausios Eur. metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite pa» 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno {rengimo Bacteriologiftka la
boratorija ir Kraujo Egzaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aft ap- 
siimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoje, 
Tiki-as specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jie 
jums iiasakys pats, po apžiūrėjimo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elev a ter J. Kambarys 12JL
Prie& North American Cafe,

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

gk

Ž:

Patarimai Dykai 
Vyrai ir Moters 

Pasitark su Dr. ROSS, 
ištikimu gydytoju. .

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo
damas j rankas naujų ir nepatyrusių 
daktarų. Mums malonu patarti Šio 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali 
pasitarti su Dr. Boss dykai. Jis yra 
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo
jąs specialistas Chicagoje.
)<r k rasą. Jok i s daktaras negali pada- 
užrašyt sąžiningą gydymą iki jis neiš- 

egzaminuos' ir pamatys ligonius savo akimis.
Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suy. Valstijų kra

štų pasigvdyt pas Dr. Ross.
Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, vidurių ir.ke

penų betvarke, inkstų, pūsles, šlapinimosi ligomis, syphiliu, 
arba kraujo betvarke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero 
gydymo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, turinčiu dau
giausia patyrimo. Laike jo dvidešimtties keturių melų pra
ktikos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą.

914 Pt
Be skausmo, be peilio

Specialė 
X-RAY 

EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Mcdikali 
ški Gydy

mai.

St., Kampas
Monroe St.,....................................Chicago, UI.
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, ncrvnoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedčlio, Seredos, 
PėtnyČios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

CLOQUET, MINN.
io vyro, su kuriuo išgyveno Scenos Mylėtojų Ratelis ture-

V ienas
mų nių vakare, 20 d. vasario, Bro-

Tuli M. Daroškevičius.v vro.

žemė. KENOSHA, M IS.

im-

Kuomet

J. Mikolailis
C. K B

Dvieju Broliu.”
Ratelietis.

ja parodo, kad lenkai visuomet To viso pamatas

vo nedraugu kalba.

31 kuopa; gi faktiškai jį suren-

WEST FRANKFORT, ILL.
ta ne $26,00, bet $60.05.

i 
-.<rcs

DETROIT, MIC H.

duokite man žinoti .. su nė

j ilsiems. Aukavo šios

ir kitur. Buvo atsilankęs kuni-

kalbasi lenkiškai. Mat žmonės
i % i t i i t n r»« i t vi »» I r < ■* / 1 o i t o v \

sitorga 
žmonėms išvužinėjns taip ir li
ko. Farmeris..

ROSELAND, ILL.
Auka nukent, nuo kares.

Po trumpų diskusijų kunigas 
sutiko su manimi i viešas dis-

ra, sūnų ir 2 dukterį nuo pirmo 
vyro ir viena sūnų nuo' antro *■ c v

Bijosi M. X. Mockaus. Vietos 
Darbi n i n k ų gy veni m as.

reiva, I?. Babelis, \V. Toleikis, 
•P. Umbrazunas, P. Andrijaus-

Po 50c. aukavo: J. M. Pučko- 
rius, V. Gramzeliutė, F. Bruškai- 
lė, B. čiuželaitė, A. Jogminas,

sniert dangun neįeisi.
Kalbėti lietuviškai mas, r. Kana, v. Alisau 

Grybas ir J. Mazonaitė. 
smulkių aukų $2.03.

pa c 1
* 1na.

uos yra didžiausis ir ger’ausis 
darbo žmonių laikraštis, ir kai-

šia žinių iš Europos ir viso pa-

lėtų jas ir užsiprenumeruoti, 
nes lik $5 metams. Juk lik ke-

Įima turėt toki milžiniška dien- K C

mimu,
t

4uli išeit uumnlo-
T. K. Pan-nis.

PEORIA, ILL.

uia pasimirė

liams ir mirdama prašė kad jos

ceremonijų.

Naujienų n r. 81 drg. F. Mo
tuzo aprašyme vakaro, kur bu
vo vaidinta “Du Broliu” nasa-

siems lošėjams, gal F. M. juos 
pajuokia, o gal išreiškia savo 
nuomonę apie lošusius, bet tūli,

visuomenei 
ir supratus.

RACINE, M IS.

nepraustaburnis, kuris

teisingumų 
Racine.

ga ir su 
doleriu...

ir

Maco-

laikraščius

Saugus Bankas
Dideli patogumai žmonėms, kur savo pinigams 
pasidėti pasirenka STATE BANK of CHICAGO' 
State Bank of Chicago yra labai parankioje vie
toj, ant kertės Washington ir La Salle gatvių. 
Tasai bankas gyvuoja jau 38 metai ir yra žino
mas kaipo vienas tvirčiausiųjų ir saugiausiųjų 
bankų, žmonių pasidėti pinigai apdrausti ka
pitalu ir perviršiu, kurs dabar siekia daugiau

Taupomasai Skyrius atdaras kasdien nuo 10 lig 
3 vai. dieną, o Subatopiis dar ir vakarais nuo 6 
lig* 8. Subatų vakarais bankas atdaras specia
liai tam, kad lietuviams butų paranku ateiti su 
reikalais, nes šiaip dienos laiku ne kiekvienam 
patogu.

Už depozitus mokama 3 nuošimtis.

State Bank of Chicago
Vienintelis vidurmiestyj bankas kame lietuviškai kalbama, 

nes turi lietuvy klerkų, . ,

La Salle ir Washington gtv. Priešais City Hali.

cia ėjo kova sausųjų su sla
piaisiais — šlapieji pergalėjo.

ninku kraujų taip, kaip ir kitur. 
Jeffery automobilių fabriku at-

Kenoshietis.

SPRINGFIELD, ILI

LSS. Namui aukos.

ir

gili sumelė aukų taip svarbiai 
įstaigai LSS. Namui.

Daugiausia aukavo draugai

visuomeniški

aukavusiu

K. Rumšas 75c.

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

A. C. W. of America naujai 
išrinkta administracija.

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st., Cicero, Ilk 

Pirm. Pageli). — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Avc. 

Raštininkas — G. Bložis,
3261 So. Halslcd st.

Business Ag. — P. Galskis,
1327 N. Robey St. 

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avc.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO- 

Kensington, III.
Domininkas Shatkus,. pirmininkas, 

341 E. 1161h SI.
Juozapas Vclavičia, pirm, pagelb., 

173 E. 115 SI.
Juozapas Urbutis, prot. raštininkas, 

Avc.358 
Frank Jurkus, f i n.

Frank Shedvillas, 
341

Kensington 
raštininkas, 
Kensington 
kasicrius, 
Kensington

Avė.

ir pasi- 
nerupi

Biznie-

draugų var-

A. šimelis,
J. Bareikas.

\. Dumb-

Po 20c. aukavo: I). Žikmonlas, 
K. Dumčius, F. Bulaitis ir Slaij-

Smulkiu 50c.c

C kronika.

Pi r m oi vi šk uosi* laikraščiuose' 
nesimato jokių žinių iš šio mies-

visi

aujienos,

Man už-
klausus, jis ntsukė, kad dnbar 
kunigėlis užrašinėja veltui 
Draugų ir Darbininkų, o tūlas J. 
D. su boba išnešioja, bile tik 
kunigėliui prisigerinti, prisilai-

Jepcrsenai davatkų organe

savo

išvažiuoja, nes labai sunku p ra- 
gyventi. . .

Avc.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno’ inenesio, 
7:30 vai. vakare, F. Shedvillo sve- 
ainėje po No. 341 Kensington Ave.

TAUTIŠKA DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
LIETUVOS BROLIŲ IR SESERŲ 

KENSINGTON, ILL.
Administracija 1917 metams: 

Danį. Užgalis, prezidentas,
312 E Kensington avė

355 Kensington avė.
Krank Yurkus. prot. raštininkas,

Ant. Bertašius, finansų rast.,
avė.

352 Kensington
Dr-slės susirinkimai laikomi 

ina pelnyčių kiekvieno mėnesio 
vai. vakare. Frank Shadvilla svet., 
po No 311 Kensington avė. Naujini 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims'> ra numažintas įstoji
mas: 30 melų amžiaus moka $1., nuo 
30 iki 35 m. — S2„ nuo 35 iki 40 m. 
—81. .šilas papiginimas tik 1917 me-

avė. 
pir- 
7:30

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st Sir.

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

Pranas A. Druktainis, turtu sekr. 
1604 North avė.

Kazimieras Čepukas, iždininkas, 
1618 Division Str.

Augusi Moldenhauc.r, daktaras,

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedeldicnį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra-

ANTRAŠAI S.L.A. 212 KUOPOS 
VALDYBOS, KENOSHA, WIS.:

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Si.

1806 (’enter SI., Racine, Wis.
T. Varanavičius, prot. raštininkas, 

202 N. J lawland Ave.
Kaz. Brazcvicius, fin. raštininkas

102 Lincoln St.
Kaz. Brazcvičius, iždininkas,

102 Lincoln St.
Juozas Kasputis, Organizatorius,

653 Garden St.
S. .1. Balcaitis, Org. pagelbininkas,

566 Grand avė

162 .lenne Si.
1’. Varanavičius, nukentėjusių nuo 

kares komiteto narys,

F. Basčius, nu!

158 Main St.

SLA. 2 kuopa. Buvo kalbama Kačiučiąvįčia

DR STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA. KENOSHA. WIS.: 

Kaz. Brazcvičius, pirtimi inkus,
402 Lincoln Si. 

Juoz. Macnorius, Vice-pirminihkas,
321 Middle St. 

I’eliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., R. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
’ 818 Jęųile SL 

Ant. Pakš i s, Iždinihkas 462 Jenne Ši 
Bar. paušaite, iždo - 
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| arba nušviesti dabar galima šia stebėtina verte, ir
| vimas” aprūpins likusius musų keturiose sankrovose.

| Tikro
I ąžuolo

4=iy šmotų t 
skaityklos stalas.!

Šis 4-rių šmotų skaityklos setas tvirtai padarytas ir gerai nudirbtas. Stalas yra 
ganėtinai didebs su ’dideliu stalčių. Krėslas ir supamasis krėslas yra apmušti ge- 

|J riausios rūšies imituota skūra ir yra ruimingas ir parankus. Kny

Kambarys pilnas rakandų tiktai už

Duosnus
Kreditas

Be palūkanų'
Visiems.

Juoz. Jurevičius,

K«Y
426 S. Wabash A v- 1968-70 Milwaukee Av. 

6137 S. Halsted St., 3948-50 W. 12th St.

Vidurmiesčio 
Sankrova At

dara Panedėlyj 
Seredoj ir Su- 

batoj Vakarais.

...............u

14 Congress

313 Quince

152 Main 
vėl atmesi s,

R. 35 Box
Juozas Žilins, durininkas, 

(il l Market

Petras Milauskas,

St.

90.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m. 
K. Kilikevičienė, prezidentė,

AI. Dundulienė, susinešimu sekretorė 
1915 So. Ilalsted St.

Ba 1 i cki e n ė, i žd i n i n k ė,
34 13 S. Union avc., Chicago.

K. Paršiukaitė, Chicago, H.
A. Klimavičiūtė, Chicago,”111.
V. Jurkevičienė, Herrin, 111.

SiunčianI į centrą mokestis, 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinėsimų 
raštininkei.

mo-

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m.
A. Misčikaitienė, organizatore, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickienė, nnt. raštininkė, 

3413 So. Union A
K. Paberclytė, finansų raštininkė 

1315 (ii ra r d 
Gird Vainiene, iždininke, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos globėja.

St.
D.

M.

L. M. APŠVIETOS DRAUGIJOS 
mos KUOPOS

A. Misčikaitienė,
3500

M. Radzevičiūte,

St.

St.

Valdyba 1917 m. 
pirmininkė,
So. Emerald A\ 
nut. raštininke, 
8363 Kerfoot A\

E. Šatkauskienė, iždininkė, 
3423 So. Halslcd St.

O. Dobrovolskienė ir

eveskio m; 

“sMOKYKIA
Cta galt išmokti Anglų kalbos nuo pradine# 

ligi augščiaasiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augsi 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PolitiS 
Ekonomijos, Kny gvedystčs. Dailia raSČio, Lai- 
fikų rafiymo, Prekj’bos teisių ir tt. Čia gaV 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted St.,Chicago

T****1

THE MAGIC SHOP

Akių Ligas

kvieną priepuoli.

nejaučia jokio

ir \V.

alicka “su “da
50 procentų Ii

Garsus akių gydy
tojas Amerikoje.

Aš jums d a rodysiu, kad aš išgydau tas ligs

Gydydamas 
skausmo. JJ 
gydau nesveikiausias akis, 
kinius. Gydau ligas visuos

Akių, Ausų Nosies ir Gerklės
Turiu daug pagyrimo iš viso pasaulio už mano pasekmingą gy

Carter M. D

Kalbu lietuviškai. Ateikite anksti, kol dar nepervSlu 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 7 vakare. Nedeliom nuo 10 iki 12

ĮSYGYK PAGARBA!
Dėvėk drabužius padarytus sulig savo micros, 

t žsisal<\k savo, aprėdahis pas mus ir busi užganė 
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu
žius dėvi,— jie jums pasakys.

BR1DGEPORTO KRIAUCIA1
3310 So. HaUted SI. Chicago, III.

goniu netenka matymo. Mano
mes visuomet buvo puikios.
nevartoju peilio, del to ligoniai

Aš darau akių operaciją geriau negu kiti gydytojai. Jš-

Išgydžiau tuksiančius nesveikų akiu. Tvirtinu ir turiu 985 da- 
rodymus, kaip pasekmingai aš gydau. Rašykite smulkmenas.

Pienius nuo akių nugydau be chloroformos. Užimąs ausyse, 
tekėjimas ir kurtumas išgydomas pasekmingai.

Visos' floros ligas prašalinu be skausmo. Taipgi pasekmi 
gydau ausis, nosį, akis ir gerklę.

Atsišaukimas manim gydytų chicagicčių:
Dr. John Habenicht, 3814 W. 26 gatvė, Chicago, Čekiškas dak 

taras atsiliepia: “Turiu sūnų, kurio akis gydžiau Amerikoje ir Eu 
ropoję ir tik daktaras Carter išgydė. Visiems patariu, gydyties 
pas Dr. Carter’į.” x

Ponas Hanuš nuo 530 So. Harding ibve. SI. šalova nuo 2605 So.
Trumbull avė. SI. M. Lechnerova, 2348 So. Millard avė. P. Šinde- 
larovi, 1715 String gatvė. Ponas A. Morava (gyd.) 2900 W. 25 gatvė.



NAUJIENOS, Chicago, Ill. Ketvergas, Baland. 12,1917.

NAUJIENOS je, girdi apsireiškusios “aiš
kios dvi srovės r viena —kai-

Hnh_ it o.n_ ° ttx «n lixir riųjų tarptautinių revoliuci-The Mttaramini Danny Jffewsl nių socialistų srovė”, o ant-

Pirmu Lietuviu Oianrašlis Amerikoje 
beldžia NA UJIENŲ BENDRO VE inc. 

tKasdien, išskiriant nedeldienius

First Lithuanian Daily h America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NE WS PUB. CO. Inc.

Užsisakomoji kaina:
Chicagojc — per išnešiotojus 12 

tiįbntų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
įhieagoje metams $6.00, pusei mė
li $3.50.

Kitur, ne Cihcagojc, metams $5.00
Pusei metą ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .
Kanadoje, metams
Europoje, metams

$3.00 
$1.75 
$1.00 
$6.00
$7.00

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

12 cents. By mail one year, $6.00;
six months, $3.į0.

Outside Chicago, by mail, one
year ..................................   $S.OO

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

European countries, 1 year .. $7.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
(Raly to ją ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinipiui laikraš- 
lyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
jrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
jjaliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
fcni, arba gražinami atgal, jei begiu dvieją savaičią autorius pareikalauja 
h ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

11 Redakcijos Straipsniai

Kviečia
Petrapilin.

ma is
kviečiama t u o j a u s važiuo
ti Petrogradan Kapsukas, 
Pruseika ir Grigaitis, nes jie

ozelos,

džia duoda pinigų sugrįžti 
namo? Juk Rusija yra An
glijos talkininkė, o ne prie
šininkė. Juk Rusijos revo
liucionieriai keliauja namo 
tikslu darbuoties revoliuci
jai, kurią taip išgyrė talki-

ra... “Kova” jai vardo neduo
da, tik pažymi, kad ji buvo 
priešinga pirmajai; taigi rei 

;kia suprasti,- kad ji buvo ne 
tik ne kairi, bet ir ne tarp
tautinių ir ne revoliucinių 

1 socialistų srovė. Pirmosios 
^srovės pryšakyje stovėjo, ži
noma, “pats” V. Kapsukas 
(su Šukiu). Ir jai pritarė 

’“konferencijos ir susirinku
siųjų draugų didelė didžiu
ma”.

Apie tą “didelę didžiumą”, 
pritarusią “mano rezoliuci
jai”, rašo V. Kapsukas ir 
rusų dienraštyje “Novy 
Mir.” Bet kokia tikra pra
smė slepiasi po tais pasigy
rimais, tai pasako “Laisvė”, 
kurios redaktoriaus tur-but 
niekas neintars perdaug di
deliu palinkimu rašyt tiesą 
apie Kapsuką ir jo srovę.

Pasak “Laisvės”, L. S. S. 
organo redakcija dabar 
daug darbuosis, kad sutvar
kius konferencijos diskus!- ’ 
jas, nes — “ką-gi darysi, rei
kia kadir su žiburiu jieškot 
sveiko grūdo ir tame... pa

jo karėje už laisvę ir demo

joje dabar reikia kuodau- 
giausia revoliucinių jiegų.

Rex'oliucionieriui čionai vei-

sijoje, kur revoliucija šven
čia pirmą milžinišką savo 
laimėjimą. Vienok ir tą “ne
smagų“ darbą čionai prisei- 
na kam-nors atlikti.

Akyvaizdoje šito atsitiki
mo su Rusijos revoliucionie
riais, kaip muilo burbulas, 
susprogsta visos talkininkų 
valdžių ir laikraščių pasakos 
apie prakilnius karės su vo-

Despotų 
savavale.

New

zeris yra despotas ir savo 
liaudies priešas; tai ne gere
sni yra ir tie ponai, kurie 
kariauja prieš jį.

Bet suareštavimas būre
lio revoliucionierių parodo 
da ir kitą dalyką. Galingo
sios Anglijos valdonai, mato
ma, jaučiasi netvirtai sėdį sa 
vo balne, jei jiems pavojingi 
keletas revoliucijos veikėjų, 
vykstančių dagi ne į jų, o į

Vakar patyrėme iš 
Yorko socialistų dienraščių 
netikėtą žinią: rusų revoliu
cionieriai, važiavusieji iš 
New Yorko Rusijon, tapo 
pakeliui sulaikyti Anglijos 
valdžios, nuimti nuo laivo ir 
nugabenti į belaisvių stovy
klą Kanadoje. Tarpe suim
tųjų randasi ir žinomasai Ru 
sijos socialdemokratų veikė
jas L. Trockį su šeimyna.

Anglijos valdininkai, suė- 
musieji Rusijos revoliucio
nierius, užreiškė, jogei jie 
taip darą todėl, kad tų revo
liucionierių grįžimas Rusi
jon esąs pavojingas talki
ninkų reikalui. Jie atėmė iš 
keliauninkų visus daiktus, 
net rubus ir skalbinius, ir 
uždarė juos kartu su vokie
čiais imtiniais.’ Telegramos, 
kurias Trockis su draugais 
siuntė Rusijos konsuliams 
Kanadoje, V. Durnos na
riams ir laikraščiams, tur- 
but buvo sulaikytos; bent 
New Yorko “Call” negavo 
telegramos, kuri buvo jam 
pasiųsta. Tik rusų laikraš
tis “Novy Mir” apturėjo su
imtųjų laišką, kurį Kanados 
cenzorius perleido per savo 
rankas, nes ir štempelį už
dėjo.

Suimtųjų revoliucionierių 
draugai Amerikoje darys, 
žinoma, viską, ką galės, kad 
juos išplėšus iš Britanijos 
valdžiosnagų.

Bet tas atsitikimas yra 
taip nepaprastas, jogei kiek
vienas žmogus, išgirdęs apie 
jj, pagalvos.

Ką-gi ištiesų reiškia, kad 
Anglijos valdžia areštuoja' v
ant jurų Rusijos piliečius, konferencijos darbuose. Jo-

psuko pasigyrimai tai, vadi
nasi, yra tik noras paslėpt 
nevaisingumą to darbo, kurį 
atliko konferencija, suteiku
si progos musų didžiam re
voliucionieriui dar kartą pa
rodyt svietui savo “tarptau- 
tumą”, “revoliucionumą’ ’ir 
kitas prakilnias “cnatas”.

“Mes nenorim daug rašyt 
/apie konferenciją, todekkad 
norim kuomažiaušia turėt 
tokių konferencijų”, — šito
kiais žodžiais užbaigia “Lai
svė” savo pastabas.

Gaila, kad tokią pasekmę 
turėjo tas pirmas kairiųjų 
organizacijų mėginimas už- 
megzt artymesnius ryšius 
tarp savęs ir išdirbi bendrą 
veikimo pieną. Įspūdis, ku
rį padarė į visuomenę šis ne
vykęs eksperimentas, pa
kenks musų progresyvių da
rbininkų judėjimui.

Siauro frakcionizmo tak
tika, kurią norėjo pas mus 
įvesti V. Kapsukas, parodė 
savo bankrotą.

pamate visi, kad laiko sugaišo.
Ar bent dabar galėsime ap

sidžiaugti iš paskutinio pusme
čio praleistų tarp mus ginčų?

išgavo amnestiją politikos 
kankiniams ir privertė di
džiuosius Rusijos parazitus, 
vadinamus kunigaikščiais, 
dšsižadėt savo dvarų ir že
mių šalies naudai.

Bet Rusijos darbininkai 
kovoja kartu ir už kitų šalių 
'laisvę ir gerovę. Jie skelbia 
atsišaukimus į Vokietijos ir 
Austrijos darbininkus, ra
gindami juos nuverst nuo 
sostų savo karalius. Jie ra
gina kitų valstybių žmones 
reikalauti taikos, ir kartui 
jie verčia savo valdžią išsi-l 
žadėti visų tų karės tikslų, 
kurie gali' but kliūtim taikos 
įvykimui.
• Tik vakar telegramos pra
nešė apie naują svarbų Ru
sijos darbininkų laimėjimą 
tame taikos darbe* Valsty
bės Tarybos ir ministerių 
kabineto pirmininkas Lvov 
išleido paskelbimą, kuriame 
sakoma, kad Rusija negei
džia sustiprinti savo galybę 
kitų šalių lėšomis; jos tiks
las nėra pavergti arba paže
minti ką-nors; ji atsisako 
nuo pasikėsinimų ant sveti
mų tautų nepriklausomybės 
ir žemės, šitas laikinos val
džios paskelbimas reiškia, 
kad Rusija jau nereikalaus 
Konstantinopolio, Galicijos 
ir kitų teritorijų, kurias tro
ško užkariauti' Rusijos bur
žuazija. Visai nesenai tos! 
pačios valdžios ministerial 
prof. Miliukovo lupomis dar 
kalbėjo ką kita.

Reikia atsiminti tečiaus, 
kad, kovodami už laisvę sa
vo šalyje ir už taiką pasauly
je, Rusijos darbininkai turi 
prieš saVe ne tiktai senosios 

l tvarkos šalininkus ir Rusi
jos buržuaziją, bet ir buržu- 
azijas kitų šalių; visų-pirma, 
Anglijos ir Francijos".

Kaip Anglijos valdonai bi- 
ijo ir neapkenčia revoliucinio 
■darbininkų judėjimo Rusijo
je, tai parodo aiškiausiai Ru
sijos revoliucionierių suėmi
mas jurose. Areštuodami 
Trockį, Anglijos kapitalistų 
agentai tiesiog ,užreiškė, kad 
jie skaito jį pavojingu “tal
kininkų reikalui”.

Bet tą Anglijos ponų bai
mę ir neapykantą rodo ir 
šlykšti, šmeižikiška agitaci
ja, kurią jie varo prieš Rusi
jos darbininkus viso pasau
lio spaudoje. Telegramų a- 
genturos, kontroliuojamos 
Anglijos kapitalo, neprane
ša, ką gero padarė ir daro 
Rusijos laisvei susipratusis 
Rusijos proletariatas; bet 
jos nuolatos skelbia, buk iš 
darbininkų pusės gręsiąs pa-1 
vojus Rusijai, buk jie veikią 
išvien su juodašimčiais, buk 
jie stipriną kontr-revoliuci- 
ją, buk jie tarnaują Vokieti
jos kaizeriui, buk jie reika
laują pažeminančios Rusi
jai taikos. Ypač dažnai ė- 
mė rodyties laikraščiuose 
tie bjaurus melai paskutinė
mis dienomis, kada Rusijos 
darbininkai privertė savo 
valdžią išsižadėt svajonių a- 
■pie užkariavimus svetimose 
žemėse.

Anglijos kapitalas deda į 
visas pastangas, kad sulai
kius revoliucijos bangą, ku
ri vis augščiau kjla Rusijoje. 
Jisai jaučia, kad ta banga 
neužilgio gali ir j j paskan
dinti. Ir Rusijos darbinin
kams priseis, kad atsiekus 
savo tikslo, pergalėt ne vien 
savo išnaudotojų, bet ir tal
kininkų valcjžių pasiprieši
nimą. Jam turi eit į pagelbąM

Skaitytojų 
Balsai.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

tiek yra musų partijos žmogus, 
ir kadangi jis žada greitu lai-

DELKO IŠKILO EUROPOS 
KARĖ.

Viso pasulio darbininkai nuo
latos turi akyvai daboti kiekvie- į 
ną kapitalistų žingsni. Jie turi v

PRIĖJOME LIEPTO 
GALĄ.

ėjimo nėra, kaip tik bristi į 
vandenį, ar ne?

Taip atsitinka ir su musų Są
jungos revizoriais. Tie garsieji 
aplodismentai turi paliauti, o d. 
V. Kapsukas į Europą keliauti.

tus ramybėj, nes kitokio išėji
mo nesą. Ret klausykite, ką dar

šy tojai ir užgirėjai buvusios re
vizijos?

Dabar, kada d. V. Kapsukas 
apleis Ameriką, ir tas kuolas 
gerklėje nebestovėsiąs dauge-

has apkainuoti? Musų d. V. K.,

sės mums kviečius, o mes tik

lizino žiedais. Ir daugelis musų 
taip mane, bet kitaip dalykai

dė jam besauli ant “Kovos”, ir 
atliktas dalykas. Kas pasakyta, 
tas turi Imti šventa, socialistiš- 
ka ir naudinga lietuvių socialistų

negana buvo. Kuo greičiausia 
buvo rūpinamos, kad moters iš
leistu atskira laikrašti. Atlik-
ta. Prisema d. V. K. sureda
guoti. Nu, ką čia daryti, by tik 
laikraštis išeis. Be to, užvesta 
kuoaštriausia kova prieš visus 
soc. laikraščius, net ir dalį są-

Pasirodė,, kad visi oportunistai, 
patriotai, soeial-patriotai ir kiti

gai.

prisęina pertraukti “Naujosios 
Gadynės” išleidinėjimas ir pa
čiam redaktoųiui važiuoti iš a- 
merikiečių akių, atlikus nau
dingą darbą. Ką gi dabar pasa
kys tie visi rezoliucijų rašyto
jai. Dg. V. K. žino gerai, kad 
Rusijoje jis busiąs mažas prieš 
s.-d. veikėjus, bet kad ir Ąmeri-

tarli, kad nebūtų toks karštuo
lis visuomeniniame veikime del 
socializmo,. Draugas V. K. tu
rėtų daugiau faktų semti iš bė
gančio darbininkų gyvenimo, tai 
ir darbas butų našesnis ir nau
dingesnis. Rusijoje, drauge, da 
rasi ne pyragų. Daug geriau 
veikti visuomenėj ne taip karš-

užmanymus. Maža to, kad pa
sekti šaknis, bet dar reikia tas 
šaknis išskirstyti, kad ten nepa- 

' siliktų jokio kriukelio. Prie- 
Išingainc atvėjuj darbininkai vi
suomet bus prigaunami.

Kas įstūmė Europos valstijas į 
tą baisią karę? šiame klausi
me yra įvairių nuomonių. Vie
ni sako, jogei karė kilusi del

Ii vaidams. D. P. Pilka.

ATSAKYMAS PONUI VITKUI.

Kaslink tamstos nenorėjimo 
sutikti, kad osteopatai, naturo-

nos daktarams, aš su ta jūsų 
nuomone sutinku, bet kitaip.

jų mokslas yra tas pats kaip ir 
medikų, tik gydymo būdas yra 
kitoniškas. Medicina dalinasi

dymo; kiti tvirtina, jogei del 
Jiuoso naudojimos juromis, tre
ti darodinėja, kad Vokietija no
rėjosi praplėsti savo teritorijas, 
nes esą jau buvo perankšta savo 
žemėj p ketvirti mano, jogei vy
riausi šios karės priežastis — tai 
užgriebimas rinkų, žodžiu sa
kant, priežasčių paduodama į- 
va irių-į va i riaušių.

Aš nemanau įsileisti į perkra- 
tinėjimą tų priežasčių. Man re-

gaisre

kolegijų, kuriose yra

ir kuriose kursas tęsias neina- v

kia, kad osteopatas 
moksle su mediku.

siranda ir blogų, nes Amerika 
vra laisva šalis. Vienok ne tik, v
kad augščiau minėtos mokyk
los yra blogos, — kai-kurios me
dicinos mokyklos ir šiandie te- v

sunki! išplauti. Jeigu aš apra
šyčiau darbus nekuriu medici
nos mokyklų ir parodyčiau fak
tus, kuriuos aš turiu, tai ne tik, 
kad p. Vitkus nusistebėtum, bet 
nustebinčiau ir Naujienų skaity
tojus. Bet aš to nenoriu dary
ti. Nes aš manau, kad duonos 
užteks visiems. Sergančių yra 
užtektinai, o antra, -— nesinori

ną y tin svarbią priežastį. Kova 
tarp darbininkų, iš vienos puses, 
ir karalių, carų, imperatorių ir 
kapitalistų, iš kitos, — prasidėjo 
ne nuo šiandie. Juo tolyn, tuo 
labiau darbininkai pradėjo su
prasti, kas jų priešai, o kas drau
gai. Pasiryžimas paliuosuoti 
nuo uždėto jungo stiprėjo kas 
dieną. Darbininkai pamate, jo
gei kapitalistai nelaiko jų žmo
nėmis. Prasidėjo bruzdėjimas 
skriaudžiamųjų tarpe; pasigirdo 
obalsis kovoti iki pilnai perga-

Bet nesnaudė ir valdininkai su
kopi talislais. Jie aiškiai per
matė, jogei ne šiandie tai ryto

Be reikalo tad talkininkų 
spauda tiek daug džiaugiasi, 
kad griūvąs despotizmas Vo
kietijoj. Jisai grųva, bet de
spotizmas griųva ir kitose
šalyse. Viso pasaulio des-|.RUSIJOS d(irbl~ 
potų kinkos dreba; ^f ^\ninkų kOVd. 
pasidarė žiaurus, kerštingi  
ir bailus, kaip šeškai. Rusijos darbininkai dabar

Aštuoneto Rusijos revo- veda didelę, milžinišką ko- 
liucionierių sulaikymas neiš- vą> Ačiū Anglijos cenzūrai, 
gelbės nuo žuvimo to, kam|-mes negalime patirti, kokio- 
lemta žūti. Kada žmonės je formoje ta kova eina, bet 

žinios, kurios pasiekia Ame
riką, liudija, kad savo svar
ba ir sunkumu ji praneša vi
sa, kas kuomet-nors buvo 
darbininkų judėjimo istori
joje.

Rusijos proletariatas ko
voja už savo šalies laisvę. Ji- 
/sai jau nuvertė kruvinąją 
Romanovų dinastiją ir pa
statė prie valstybės vairo 
žmones, kurie yra paklusne
sni liaudies valiai. Šitą te
čiaus naująją valdžią reikia 
priversti eiti tinkamu dar
bo žmonėms keliu. Pati ji 
anaiptol nėra nė laisvės, nė 

hdemokratijos šalininkė.
Ir darbininkai verčia ją 

[prie to. Jie prispyrė laikiną 
valdžią atmest visus preten
dentus prie buvusiojo caro 
sosto; jie prispyrė tą valdžią 
padėt po areštu pavojinge- 
sniuosius revoliucijos prie
šus ; jie prispyrė valdžią pa
skelbt įsteigiamojo seimo 
šaukimą; jie prispyrė,. ją 
pradėf vykint reformas, ne-IvisifSalii) daijbininkai. 
laukiant kares pabaigos; jiė

lemta žūti.
patirs apie tą atsitikimą, tai 
jie tik dar aiškiau pamatys, 
kas yra jų tikri priešai.

Brooklyno 
konferencijos 
atbalsiai.

Kairiųjų organizacijų kon 
ferencija, įvykusi bal. 1 d. 
Brooklyne, nepatenkino nie
kieno. Optimistiškiausiai 
aprašė ją “Kova”, kurios re
daktorius tenai “laimėjo 
mūšį” su “oportunistais”. 
Bet ir ji negali nieku kitu 
pasigirti, kaip tik ilgomis ir 
“labai interesingomis disku
sijomis” delei vienos ilgos 
(tik nelabai interesingos) 
rezoliucijos. “Daugelis kitų 
klausimų, kurie buvo pažy
mėti dienos tvarkoje, liko 
neapsvarstyti”, — praneša 
konferencijos “pergalėtojo” 
redaguojamasai laikraštis.

“Kova”, beje, atranda dar 
vieną “naudingą” dalyką

nieko gero neparašė “N. G.”, 
bet vis-gi laikų sugaišo praei
čiai, o į busimąjį laiką nė žode
lio. Į “N. G.” galima buvo su
traukti visos spėkos ir išleidinė
ti vieną žurnalą, vietoje dviejų 
— “Naujosios Gadynės” ir “Mo-

negalime kaltinti skaitytojų, jei 
skaitymas nė biskio nėra pritai
kytas prie jų išsilavinimo.

Dabar pažvcigkimc į tas rezo
liucijas, kurių devynios galybes 
prirašyta ir vesta ginčai del jų. 
Kiek vietos duota joms “Ko
vos” špaltose! Ir kas-gi, paga
lios, iš jų išeina? Netik, kad d. 
V. K. jose prapuolė, bet ir visi 
tie rašytojai.'

Laiko baisiai daug pašvęsta 
tiems ginčams, spaudoje daug 
vietos suaikvota, pinigų taipgi 
daug lėšavo — ir viskas ant nie
ko beveik eina. LSS. IX Suva
žiavimo rezoliucija atsako už vi
sas tas režoliucijėles ir ginčus.

Kairiųjų organizacijų konfe
rencija ką-gi gero nutarė apart 
ginčų per visą dieną ir pusnak-

Konferencija, buvo manyta, 
sušaukta visų kairiųjų organiza
cijų santykiams apsvarstyti, už
vesti didesnį draugiškumą, kad 
pastojus kelią lietuvių darbinin
kų išnaudojimui per atžagarei- 
vijškas partijas. Bet argi taip 
buvo? Per visą laiką prakal
bas sakė del tos rezoliucijos, o 
publiką katutes plojo. Kada rei
kėjo užbaigti konferenciją, tad

lllctll LA 11 VtCl IX icl 1 M J7JL Vjl

kurių tarpe yra vyrų, kurie pra
ktikuoja neužgauliodami kitų, 
kaip p. Vitkus kad daro.

Kaslink tamstos norėjimo ži-■ 
noti, kokiu .budu tie be gyduo-Į 
lių daktarai, gali gydyti tokias 
ligas, kaip raupai arba cholera, 
— aš pasakysiu štai ką: aš turė
jau progos patirti, jogei jie var-

dicinos daktarai, būtent: hygie
nic ir prophylactic, nes toks me
dicinos autoritetas, kaip Dr. S. 
Fomoių yra pasakę nė sykį, kad 
no tik augščiau minėtoms li-

nėra ir del daugelio kitų ligų 
gyduolių. O kaslink gydymo 
gonorrheas, tai pasakjrsiu tiek, 
kad nėra dar prirodyta ar bal- 
sainus copaiba su sandalwood 
oil užmuša gonococcus gyvūną, 

medicinos 
, kad

ar ne.
autoritetų sutinka su tuo

nevartodamas aštrių valgių, al- 
kaholiaus ir gerdamas užtekti
nai vandens.

Kas del darymo operacijų, aš 
pasakysiu štai ką. Yra užtekti
nai daug osteopatiškų gydytojų, 
kurie turėdami osteopatišką 
mokslą, turi sykiu ir chirurgi
jos mokslą lir daro visokias ope
racijas. Littlejohn ligonbutyje, 
kuris yra osteopatiškas ir rau
dasi Chicagojc, yra daromos 
operacijos. Jeigu nenorite tikė
ti, tai patarčiau, kada busite 
Chicagojc, užeiti tenai ir persi
tikrinti. Daug kitų faktų aš

sipuldnejimus, bet aš manau, 
kad užteks, nes ne apsimoka 
užimti vietos dienraštyje tuš
tiems ginčams, iš ko skaityto
jai, mano nuomone, nedaug ga
li turėti naudos.

Juozas JuĮkevičiuS.

mo vadelės. To negana. Jie 
taipgi matė, jogei daugiausia to 
neramiojo elemento randasi 
jaunimo tarpe. ~ Vadinasi,- kad 
prašalinus pavojų, reikalinga 
pasihuosuoti nuo susipratusių 
jaunų darbininkų. Geriausias 
vaistas tokiam prašalinimui ne
geistino elemento yra karė. Ten 
juk paguldo galvas sveikiausi, 
j a u n ia u si da rbi n inkai.

Nėra abejonės, jogei Europos 
valdonai, sukeldami šią karę, tu
rėjo tatai omenėj. TeČiau, kai- 

l kurie jų apsiriko, kaip tai Rusi- 
1 jos valdonai. . Bet tai greičiau
sia atsitiko tik todėl, kad jie bu
vo jau perdaug n e ra ūgio proto 
žmones. .

Europos karė privalėjo atver
ti akis Amerikos darbininkams. 
Bet.,., ant nelaimes neatvėrė. 
Tik nedidelė darbininkų dalis 
suprato, kurlin veda kapitalis
tai šią šalį. Reikia manyti, kad

bininkai, bet* po pietų šaukšto 
nebe j ieškok.

Julius Gramba.
*

Iš RUSIJOS PAJIEšKO.

Julius Radžiūnas, sužeistas 
karėje ir paliuosuotas, kaipo pa
liegėlis, -prašo pašalpos iš savo 
brolio Jono Radžiūno, o taipgi 
Jono ir Petro PlikaiČių. Visi pa
eina iš Suv. gub., Kalvarijos 
pa v., Gulbiniškių kaimo.

Adresas: Russia, Saratov, 
Dvorianskaja ui. 39. Obščežitije 
biežencėv litovčev. Julius Ra
džiūnas.

Adomas Dargis, Užpelių so
dos, Žarėnų vai., Telšių apskr., 
besirandąs Vokiečių nelaisvėje, 
prašo savo dėdės Juozo Dargio, 
Cliicagoje, adresu:

thal, S ta d t Sagan, Germany, 
filer Adam Dargis.

Redakcijos Atsakymai
S. J. SmMIm, Cloquet, 

Sutrumpinome. Rat; 
skirstykite žinias nuo attiki

Ltti. i'ilh
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Lev Tolstoi. Laiškai iš Lietuvos
NETIKĖTAI

su brauningu? ir atėmė pinigus.
Pajieškojimai giminių . 

Amerikoj.

jį |>i’ie savęs.
pamanė jis ir paėmė ją už ran
kos. Pati atstume jį

-Miša, kalbėk gi aiškiai.
jo į nusirengiamąjį

44.-, l'žmirš-

maldaujamą fizionomiją, kuri

iną.

Už durių kažin kas pradėjo 
judinties. Ir naktiniuose ru-

ka su maloniai-mėlynomis aki
mis.

—Kas su tavim? užklausė 
ji ramiai, bei pažiūrėjusi į jo

Kas su tavim!!? 
tavim ?

su

z u va u.

imsi i?

kėioti, norėdamas 
šaras.

Jai

žiūrėdama

si. “Jau 
manė ji, 

gulinti

N AU JI E N O S, Chicago, Bl

užsirūkę papirosą. vokiečiu užimtos Lietuvos dau-
C

(Skaitykit Atsargiai
Ką Prezidentas Wilsonas sako kas link taupimo piningų baokose.

lama, aš niekšas. Aš nevertas 
tavęs. Pamesk mane. Dova-

iši is’ii. |)i’.‘inyksiu.
galėjau, negalė;
turn, lai ptulariau miegodamas, 
netikėtai. Jis susiraukė? 
Vis' vien mžuvaii. Bei lu ('.o-

is ne

Aš pati nueisiu pas Nekras- 
kovą ir pasakysiu‘"jam. Aš pa
darysiu.

Miša pamažėl nusiramino ir 8

ankstį rytą. Žemai, gi, Ostrovs- 
kių šeimynoj, 6 vai. vakaro į-

j inai

-mus i

kortomis. Suliko.

nigus pralošė

nusižudvli

nori, dar\k

soda vos, rodydamas savo bal
tus dantukus. Tanečka buvo

, linksma

jūsų nuneš

ut .*•

ma mos.

tiems Amerikoj giminėms ir pa- 
žįstamiems(. Žemiau paduoda-

adresuoti

so, kreipkitės į “Tėvynės” Re
daktorių V. K. Račkauską, 307 
W. 30th St., New York, N. Y. 
nurodydami laiško numerį.

623. — Jieva Luckas, iš Išlan- 
džių, nuo Kirsnos, įieško Juozo

vela nd, O.).

624. — Zofija Leonavičiene, iš 
Josvainių, jieško Beneditko Le
onavičiaus.

625. - - Marijona Laskauskas, 
iš Pokanų, jieško Kazinpero Ba-

Rašo, kad “sesuo Ona mirė.”
626. — Kazimieras Lavnik, iš 

Aleksolos, jieško Barboros Lau
rinaitis * (1920 49 St., Liscaro

627. —• Ona Lukovski, iš Lie- 
pojaus, jieško Jack Allen (San
ger, Gal.). Rašo: “Mama isl

628. Mari jona Lašinaitė, iš 
Žiežmarių, miO Kaišedorių, įie
ško Onos Lechovič (119 Avė.

mane, darykite si 
norite. Aš pražus 
uždengė rankomis

valdišką! Muškite 
manim, ka

—Miša, Miša, kiaušy i Si

žmogus, aš nemiegojau visą na
ktį. Tavęs laukiau, kankinaus, 
irstai užmokestis. Ant ealo.

niekas

IHcą tūkstančių! 
l>ėgti, bet kaip?

Iš-

manim.
Ne, aš ne kolioties noriu, aš 

noriu išgelbeli lave, kaiĮ) visa
dos išgelbūdavau, nors lu man
i r

Mušk, mušk, neilgai jau.
šiai, klausyk. Mano išma

nymu, kaip nebūtų niekinga ir 
bėga i lest inga kankinti mane... 
Aš nesveika, dar nesenai pri
iminčiau..

dniu neg

Fu

Tuojau, dabar tik 6

nuovadon.

| Pirmas Lied Valstijinis Bankas į
i VARDU j

UNIVERSAL STATE BANK
Su kapitlu $200,000.00, perviršiu $25,000.00

Atsidarė KOVO 3, 1917, po adresu:

3252 S. HALSTED ST. kamp. 33čios GAT. 
CHICAGO, ILLINOIS

Šis Bankas yra savastimi didelės Lietuvių Korpora- • 
cijos susidedančios iš su virš 500 Jiėrininkų. Inkor- ; 
poruotas pagal Bankines tiesas Valstijos Illinois ir ( 
po absoliutiška kontrole Valstijinės Valdžios. Taip- j 
gi po saugiausia priežiūra 15 gabių ir ištikimų kor- j 
poraeijos išrinktų Direktorių, po kurių priežiūra ir : 
Valstijinės Valdžios supervizija šiton Bankon sudėti j 
pinigai yra pilnai apsaugoti.

MOKA 3 NUOŠIMTĮ ANT PADĖTŲ PINIGŲ. 
RANDAVOJA BANKINES SKRYNELES 

PO 83.00 METAMS.
VALDYBA:

Joseph J. Elias, Prezidentas, 
Antanas Olszewskis, Vice prezidentas, Wm. Antonisen, Vice

Frank J. Palt, Vice Prezidentas, Jonas I. Bacrdžiunas,

Prezidentas,

Kasierius.

visuomet

pirmas sesuo Uršulė mirė.
629. Paulina Makievič, iš

DIREKTORIAI:

savo bešališkumą. O tu, Ta- 
net a, ši karta užsileisk broliu- v c

pasakė jis savo numy-

jieško Jono Maskievičo (68 Ful
ton Ave., Miners Mills, Pa.).

630. - Jonas Makovskis, iš 
Druskenikų (Falkcnhein stras
se), jieško Bronaslovo Diernta-

Del Vokos aš nieko nepa-

ačiuodavo

kavą ir laukė Vokos. Bet pas
tarasis ilgai kur tai užtruko.

Tanečka, nueik pažiūrėti,

numėtė šaukštą ant žemes, pa

lakelė ir j linkdamos 
karidorių, o iš ten į

kūkčiojimai. * Jinai

laikydamas
arkliuką ir

Torielka

, o py-

—Aš-aš-aš, netikėtai suė
džiau kelyj. Aš neisiu... niekur 
neisiu... Aš, Tane... aš, ištikimų
jų, netikėtai... aš visif suėdžiau...

Voką a ša ro josi, verkė.

Tu neverk,

jai, kad fu netikėtai, ir papra-

vo pyragių k u s atiduosi va. Ji
nai gera.

Voką nustojo verkęs; jis 
šluostė savo mažomis rankutė
mis ašaras.

ištarė jis drebančiu balsu. 
-Na, eikiva kartu.

ksmi ir laimingi.

kle ir tėvai, kuomet auklė, juok- 
damos, papasakojo jiems visą 
istorija. ' Vertė K. A.

cago, 111.).
6«TL --- Agnieška Mikalauskis

Adolfo Mikalausko 
ilnd., P. O. Box 284).

632. — Mikolajus Murkuckis, 
iš Mediniškių, įieško Juozo Mur- 
kuckio (Box 734, Mechanicsvi-

mirė.

(Tallis ton,

Krank J. Palt, Pirmininkas,

Arnold H. Brautigam, 
Juozapas 
Wm. M. 
Antanas

Krasauckas,
Antonisen,
Olszew«kis,

Jfimes P.
Dr. Jokūbas Kulis, *- 
Felix Lukaslękskis, 
Laurinas Azukas, 
Vincentas Rutkauskas.

Dootly,Jonas L Bagdžiunas, 
Mikolas J. Kiras, 
Steponas Vilimavičius, 
Otto H. Beutter, 
Joseph J. Elias,

BANKINES VALANDOS: Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis— 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po piety. Utarninkais, Ketvergais ir Su- 
batomis —- nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosė' 
taip ir civitiikųose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: "•

IS2I S. Halsled SI.
Ant .trečių lubų

Td. Drover 1310

7

Miesto Ofisas:
127 N. tartom lt.i 

1111-11 lolly IMf.
Tel. Central

vi

Keletą dienų atgal pranešė jam, kad tarpe tūlų ypatų apsigyve
nusių šiame krašte, kurie yra pavaldiniai kitų kraštų, viešpatauja 
abejonė, kad ištikus karei tarp Suvienytųjų Valstijų ir kitų šalių, jų . 
taupomiej pingai bankuose arba ir nuosovybės gali but paimti val
džios nuosavybėn. Prezidentas davė atsakymą, kad tokis gandasLyra 
visai be pamato. Suvienytųjų Valstijų valdžia jokiu budu neL.«"ku
dos, kariaudama, užgrobtu turtu prie kurio sulig tarptautinių teisių 
neturi teisės nė turi įstatymiško titulo. Valdžia sąžiningai apgins vi
sas teises savo piliečių ir kitų šalių pavaldinių.

Tokiu budu dėkite savo pinigus į tvirtą banką, kuri yra saugiau
sia vieta laikymui jūsų pinigų. Neslėpk savo pinigų namie, kadangi 
namai neatsakanti tam vieta.

Mokame 3° už jūsų padėtus piningus

Musų turtas virš 7 milijonų dolerių

J

niuž’o (Mt. Carmel, Pa.. 30 Lo

616. Konst. Matuliene, iš
Jolainėlūs, Pancv. pav., jieško

617. Ona Morkulis, iš Tat- 
kunų,’imo Vilkmergės, jieško 
Jono Morkulio (MeKivs Rock,

<«^ t O 11* I •

648. Magd. Mažeikienė, iš

Juškio (Brooklyn, 
šo, jog reikia nors

Ba

Skaitykite ir Platinkite

Mass.). Rašo:

J. Marčonis (iš Uk- 
“Kreiserių niemčių val-

! Ateikit If VD A l Aš jus I 
I pas V T Ii Ml išgy~ S 
X mane ,W I I II II dysiu A

Per 30 T 
inety ši- H 
nitai iš- A 
gydytų 

yra ma
no Le- 

putaci- 
ja.

kiek loska pinigų.”
634. — Mikelioniene, iš Ru- 

dupių, jieško Jurgio Mikelionio.
635. — Ant Mečionis, iš Rad

viliškiu, jieško Vinco Mečionio 
(Cuadrilla, de P. Perenti Tccn 
Gontrucion Comodori, Rivada-

366. — Andrius Mucleviče, iš 
Sokdlkos, nuo Baltstogės, jieško 
Mikolo Mucleviče (Stannope, N. 
II., P. O. Box 183).

637. — Karolina Mildunas, iš 
Parderšių, jieško Jono Milduno 
(Thomas, W. Va., 222 Bar Si.)

638. — Adelė Merkyče, iš 
Drulanų, nuo Kupiškio, jieško 
Albino Gehomočkoko (Onaij 
Merkyčci) (405 Mdin st., Brid
geport, Conn.),. Rašo, jog mo
tina pasimirė.

639. — Marijona Marčauskis, 
iš Vilkaviškiu, jieško Juozo 
Marčausko (803 Seventh St., 
Grand Rapids, Mich.). Prašo

640. — Jozafata Motėj units, iš 
limiškių, nuo šaduvos, jieško 
Povyio Motėjuno (Box 161, 
Bloomfield, Conn.).

* 641. —Pranciška Motėjunas, 
iš limiškių, jieško Povylo Mote
juno (žiur. No. 640.).

642. —- Ona Malakauskis, iš 
Bartįnikų, nuo Oškabalių, jieško 
Kazio Malakauskio (Box 308, 
Benld, IŲ.).

643. — Kasparas Miliulis, iš

(2004 Chrnct St., Carrick, Pitts-

644. —Justa Marčulaitis, ijš 
Butrimančių, jieško Viktoro 
Marčulaičių (Box 23, Rhone, 
Pa.).

l 645. — P. Makareviče, iš Nau
jos Vileikos, jieško Juozo Šie- 

f ;’t„ J . ■ '
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PROF. DOCTOR COATES
‘Beturčiai -taipgi ateina pas mane iŠ 

J visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
.X aš esmi expertas specialistas Jie 
V realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
T aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiu- 
0 rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- 
Imas nyksta, kuomet jus turite ją savo 

rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane j laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą j trumpinu
sį laiką, ir už mažiausią mokestį 'del 
sumanaus ir ifasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau -juos greitai, saugiai-ir visiškai, 

A vėliausiomis metodomis ir už pigiausią j 
X mokesti del sumanaus patarnavimo ir 

pasekmingo gydymo. ' ■!X PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS j 
A DYKAI ‘I

i PROF. DR. COATES j
430 So. State St., 2-ras' augstas, i 

Prieš Siegel Cooper and Co.

yra geresnė negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau Šj mano special} 
studijavimą; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tuksiančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir inoksliŠkiausių mašinų ir luriu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parodė ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydo ir nustojote vilties, tuo kart ateikite i mano raštinę ir leiskite man pa
rodyti jums, kaip lengvai

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

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

g
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PEOPLES = BANK
Didžiausia Valstybinė Banka 
nuošaliai nuo vidurniiesčio.

ASHLAND AVĖ., ir 47-tos GATVES

• L 1.> ’A“-V ■ f - ■ • it.-į .• 1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMĮSTEIGTAS į ill

f*

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.’’

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

riELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ..TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas'Ccntro Sekretorių, šiuo .adresu:

A. B. STRIMAITIS ’
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

DR. WHITNEY
Gydė ir Išgydė Vyrus per 

Dvidešimts Metų.
Jeigu jus buvote kur nors kitur gy
dytas be pasekmės, ateikite ir pasi- 

matykit su juo tuojaus.

i

■

Jis gydo tiktai vyrus, ir Jo SPECIALIAI NAUJOS 
METODO8 iėgydė kuomet kitos negelbėjo. Jis gydo pa
sekmingai kaip galima trumpiausiu Ikiku, visas privatUL 
kas ligas, kaip tai Užnuedijimą Kraujo, Stricture, įPuMa- 
vimn, Žudymą, Švaros, Nutekėjimą, Nuatojimą spėkos,'He- • 
morrhoidus. Silpną Pūslę, Inkstų Ligas ir tt. Mes vartojam

Tikrą Importuotą £»/!/> 01 A 
Prof. Ehrlich’o Q VQ-<J

tt., kurie paro- 
su Dr. Whitney 
ir Laimę. Pasi-

Gonorrhoea Vaccines, Rheumatic Phylarogee, Serums, Bacterins ir 
do pozityvi&kas pasekmes be atitraukimo nuo jųsų užsiėmimo. 
Jei jus esate ne tas žmogus, kokiu jus turėtumėt būti, pasitarkite 
be atidėliojimo ir grįžkite ant kelio, vedančio j Sveikatą, Stiprumą 
tarimas dykai. Kviečiame atsilankyti.
DR. WHITNEY, 505 S. State Gatve, Kam p. Congress, 
VALANDOS: KASDIEN nuo 9 iki <S,NED£LIOM1S nuo 10 iki 2.

1 Si yra Jūsų proga dabar!

galiu jums suteikti pa^eidaujainan pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!
Kodėl nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti juips 
pastovias pasekmes j frumpiausii) laikų. Jeigu no al- 
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš nugaliu jys iš- . 
gyilyt, aš taip jums, pasakysiu, bei, jeigu aš atrasiu, 
kad Jusi; liga gali but išgydyta, jps galėsit but ramtis, 
kad greit pradėjus mano gydymų jus busite tint kelio 
j sveikatą.

Jus nesuagisite nuo darbo arba nuo savo paprasty pareigų kuomet jys paimsite mano gydymą ir atminkit, 
as niekuomet .ne operuoju, visi gydymai priimnys ir lengvai priimami. Del parankumo mano ligonių aš tunu 
savo labaratoriją ir Vaistų skyrių, čia r* --1 ” • ----- -------- • . . v . . . . ...
pilną. Aš ule speiioju, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kinis suteiks jums pageidaujamas 
sekines į kaip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypališkai ir aš užkvieciu atsilenk1 
mano-puikiai įrengtą ofisą tuojaus. -----..................... : . .» _ . ..

PRIfiMIMO VALANDOS:
KASDIK 9 ryto iki 8 vak.
NEDALIOM, 9:30 iki 1 po piet.

- • Cia suteikiu xvi sus reikalingus vaistus ir išegzinninuoju kraują ir Šia-
As^ *nc spėlioji!, bet surandu Jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidauja mes pa- 

atsilankyiij
Pasikalbėjimas irPatarimai dykai.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

Kviečiame atsilankyti.

Prieš pačto ofisą,

Chicago, Illinois

i
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SVEIKATOS SKYRIUS Turgaus Žinios

SlUOS

No.2

1840 S. Halsted St Chicago, III

sankrovos jren

oro

pamini

LOKis

geni.

Garsinkis ‘Naujienose’

22 % 
23%

32 %
31 %

4.50
3.50

9.50
8.90

3,000
2,500

2,700

18.00
16.50
14.50
15.50

9.90- 
11.00- 
. 7.50 
8.00- 
7.00- 
8.00-

11.50
10.60
10.40
9.60

13.25
11.35
12.85 
-9.50 
10.75
10.25 
40.00

7.00
7.50 
-4.50

8,000 
7,000 
2,500 
2,000 

500

Vasarių kviečių: 
Special Brand 

Patents ....

3.00—6.50 
3.00 
2.50 
3.25—4.00 
3.00->5.00

Oleomargarinas
Stalui .......... .

% Kepimui ....
Kiaušiniai:— 

Extra........

1. Žinoma
2. Kenkia.
3. Galima.

Kiaules:—
Sunkios (250-400 sv.)
Vidut. 200-250 ..........
Lengvesnes ...............
Paršai, geri ...............

Jautiena
Bibs, (sv-arui)
Loins
Bounds

First (dears........
Prastosios rųšies

žiemkenčių kviečių
Patents ...............
Standard .............
First (’tears ....
Second Clears ..

tuviams.
Čia kalbama Lietuviškai ir

kai. . —
Kapitalas ir perviršis;

22,000
3,0000
28,000
17,000

prie (» 
po Jot Mk
JOJO

yra ženklas, jos abejotino stovia
Tildai 1 virčhiiisio.s ir s;infi*MHK 

bankos gali but Clearing Hou** 
riais.

-20.00 
49.00 
47.50 
15.50 
47.50 
47.00 

. 7.50—8.50 
10.00-410.50 
. 7.50-41.50 
.. 7.50—8.50

NAUJIENOS, Chicago, TU

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ii’ nieko nenori ži
noti.

labai pris 
is daryli, 

išgėrus jaučiu 1 
viduriuose. Kas

2. Ar kenkia sveikatai kiau 
rai išpuvę dantįs?

3. Ar reikia vakare gerti ko 
kitu* 6 puodukus arbatos su le

up rei 
kiant; maistas gal but viduriui) 
se pūva 
nosis nesveik

Paprastieji first , 
Maišyti .............
Check .................
Purvinokai ........

Suris:—
Twins .................
Daisies .................
Young American 
Longhorns ........
šveicariškas ....
Limburger .........
Brick .................

tu» arba aprėdai ui 
kiekvienam, kuri

na kitai su pagelba.
The American State Bank prlkl*®** 

so prie Chicagos Clearing Homa, 
ra po jos priežiūra, naudoj**! Mr 
feisėmi ir išduoda penkias pilna* ĮĮte* 
skaitąs J metus.

Ji taipgi yra po valstijos pHcMfc* 
ra, yra reguliariŠkai tyrinėjama 
kas metą išduoda penkias pilna* 
skaitąs Bankinei Valdybai HIU** 
Valstijos.

Packing ..... 
šiaudai, ruginiai 
yKvieJlniai ... 

^Avižiniai.......

dai, mortgage! ir kitos apsaugo* MįĮ* 
žiurinimos ir patikrinamos; pi&toM 
kituos bankuose patikrinti ir LjM 
ištįrlos. Tiktai tikį a apsaugo* 
tč gali Imt knygose parodyta.
tina tvarka arba atsargumas, pttt 
nedaleidžiamos. Jeigu banka

ore įjavaiKseiojus.
10. Taisyti dantis.
Dantistas. Oil of Cloves kar

tais sustabdo skaudėjimų; arba 
chloroformą: lašelis ant vatos.

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill. MOKYKIS SILT MOTERllEU*
RŪBUS.

limokhmme piešimo,

Kokia gyduole reikia 
dėlei pirmo klausimo?

6. Kiek valandų reikia

"NAUJIENOS”
1840 S Halsted St.,________Chicago, Hl

MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

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

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 100Q egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

Vyrišky Drapanų Bargmraf
Nauji, neatimti, daryti *ni ato*** 

kymo siutai ir overkotai, vertM Mft 
$30 iki $50, dabar partidiiod* Utį? 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti
$35 siutai ir overkotik nuo MM MB 
18 dolerių.
' Pilnas pasirinkimai kaili* 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir
koala ,vertes nuo $25 iki IAB. dhkratr 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo I1.M HK 
$4.50. Vaikinam* liūtai n*e toUV 
iki $7A«.

Atdara kasdien*, nedMioml* k* Tfk 
karai*.

Prezidentas,
AMERICAN STATE BANK, 

Kampa* Blue Island Ave., LoamM fek 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, KetvergaisfeBf 
Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

Kansas City . . 
Omaha ..........
East St. Louis

St. Joseph . . 
Soux City ... 
South St. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo ..........

ti dedervines?
12. Kaip apsisaugoti, kad ne

pagautų šaltis, ir kaip nuo jo

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

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

prisilaikant hygienos nurody
mų; kartais reikia išpjauti.

J. Uz. iš Rockford, Ill., klan 
šia:

Mano kvapas labai atsiduoda 
Daktaras si 
no ir kavos

Ats. Pienas ir kava su tuo nie 
ko bendra neturi. Gal but tams 
los viduriai nedirb

Telephone Humboldt 1171

M. SAHUD N. D.
Benae Mum Gydytojai ir CHraraato 
BpMUltoUa Motorilk% VyrUk* ir V* 

kUkn. tatpri ChroeiUk* Ll*> 
OFISAS: 1S7* Mflwubi Av*, 

Kampu North Ava^ Kambarya MA 
VALANDOS: l:M Iki !• Brytol 

1:M iki t ir f:* Iki f v*k*e»

sveikos yra mano akis f
2. Aš nieko nesuoudžiu, vien 

tft< iš automobiliaus gazolinų, 
bet kitus kvapus lik tuomet su
uodžiu, kuomet jau pamatau ar
ba pajuntu blogai nuo jų. Kas

16.25—d 6.50 
16.20—16.45 
15.80—16.40 
11.50—14.00

I. Mazgok i t su 
skystimu.

P. S. Kas link akiu tamistai

1 L Su kuo geriausia gydyt nu 
gus arba nusiplikinus?
15. Su kuo geriausia apsisau 
I nuo nudegimo saulės?

.L B. — iš Chicago, 111

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

Daržoves:—
Barščiai ,statine ...........
Kopūstai, did. gurb. .. 
Morkos, statine ..........
Kalafiorai, dėžė ..........
Salierai, pintine ..........
Agurkai, dėžė ..............
Salotos, gav., gurbas .. 
Cibuliai, 100 svarų .... 
zal. pipirai, pintinė .... 
Ridikėliai, statinė .... 
špinatai, statine ..........
Tomctčs, pintine..........
Grieščiai, statine..........

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine........ ;
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai,. dež6s ...........
Citrhiai, dėžė ..............*.
Ananasai, gurbas...........
žemuoges, kvorta .........

Cukrus, už 100 sv.:—
Piaustyats II. and F. . . 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

.. M I L T A I

15%—16%
16%—17%
17%—18%

12%—15
No.3

... 10.30 
.... 10.10 
8.95—9.30 
7.50—8.00

Bankos, priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, Clearing 
revizoi i;o nuodugniai i.šliria 
bankų stovį ir Jbuda jų vedimo.

žiūros užmanymas lupo jv«*Mg 
pirm dešimt metų, ir nuo to 1*M|K 
nei viena Clearing House touaMft 

nesubankrutijo., Reikalui rtrį.

12.00—14.00
10.00—12.00
11.00—12.50
14.50—15.50

1.31—4.39
2.17—2.20
........ 1.81
1*^20—1.40
68—70%

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 
4.00—7.00 
34)0 
4.00 
3.00
4.00—6.00

monais ir liepų žiedais?
L.Kas daryti, kad vasaros lai 

ke kojos prakaituoja?

išmokami ant kiekvieno prrMbMff- 
vimo.

čia galima gauti pirmus AaSMR 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortos* 
ges Bondus po $100.00 ir $50MB.

naudoti* po 2 3 pilei* s vai 
rais. Vidurių snkielūjimų p 
šalina bėgyje 5 G mėnesių I 
rsiduoda E. Fougera el Co. i 
92 Beckman si., Xe\v York 1

2.75—3.00
2.00—2.75

o. Ar pavojingas sveikatai 
duonkepių ir mėsininkų darbas?

9. Kas daryti, jeigu žmogus 
sutingsta ir jaučias nuvargęs?

10. Kokie geriausi vaistai nuo 
dantų skaudėiiimo?

noje per 7 dienas, 
mirkink ir išplauk, 
galima tuos pačius 
ha sulig nurodymų

(). Pienas —- rug< 
daržovės, vaisiai; s\ 
pūtis sūrio; duona ir pyragai
čiai (nesaldus); mėsos mažai; 
gert — vanduo, grape juice etc.

7. Jie yra labai jautrus, sap
nuoja baisius sapnus. Pavel
dėjimas.

8. Pavojingas, jei ilgos valan
dos ir nešvarios, neišvėdintos 
dirbtuvės.

9. Pasilsėt — pirmiau tyrame

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Bal. 11, 1917. 

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

Extra Creamery 
Extra First .... 
First ...................
Seconds ..........
Ladles ...............

TURĖKITE 
PINIGŲ 

Jus galite juos turėti. Kiekvitasl 
gali juos turėti. $5 iki $2®KM. 

Moters ar merginos, ar ve<< 
pavienius, senos ;ir jaune*. 
Mes skoliname del Slocky*r<®

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

V. V-s. Suteikit patarimų kaip 
panaikinti karpas nuo rankų.

Ats.: Nusipirk aptiekoj šių 
chemikalų ir su plona stiklo laz
dele karpas aptepk kelis kartus 
kol nu t rūpės. Tepk tik karpas.

Chromii T’rioxisi — grn. 45 
Aqua Destil. - Ounce-half.
Nenudegink rankų!

ka paimti lygias dalis sėmenų 
aliejaus ir kalkių skystimo 
Liquor Calcis), pridėti truputį 
karboliaus ir tepti arba pavil-Malonėsite paaiškinti 

klausimus:
1. Ar pavojingos miltų dulkės 

plaučiams ir ar galima nuo jų 
gauti džiova?

2. Kas darvt, kad rankos tir-

I Didžiausias šios die-1

Socializmas di- | 
skusuojamas su- j 
sirinkimuose; di- + 
skusuojamas spa- i 
ūdoje. Apie soči- I 
alizmą kalba soči- j 

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- J 
tiškiai ir kunigai, vienruž jį, kiti jam prieštarauja. I

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- + 
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- J 
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. |

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- T
mėnuo; buvau prie dviejų da
ktarų — vienas sako, kad aš tu
riu “Irritation of the chest,” ki
tas sako, kad mano kraujas pa
gedęs. Aš gerai miegu ir valgyt 
viską galiu ir spjaudau lokiais 
juodais šmotukais; turiu kaika- 
da skaudėjimų krutinėjo. Ar 
tai reiškia, kad aš turtu djžiovų?

2. Kiek turi vaikas ar mer
gaitė keturiolikos metų sverti ir 
augščio kiek turi būti?

t. Matomai tamista kvėpuoji 
per burnų. Pratinkis visada 
kvėpuoti per nosį; plauk burnų 
šiltu vandeniu.

2. Gerk postum, penų, kakao, 
čokoladų, vandenį.

3. šepetuku, vandeniu su mui
lu; galima vartoti kokis nors 
jdimtų tepalas

L Pramuši

1. Tamsta nueik į gerų klinikų 
arba pas dalykus žinantį dakta
rų ir leisk padaryti pilną išegza- 
minavimą. Tiedviejų daktarų 
nuon'lonės tai grynas “bluff.” 
Gali būti* pradžia džiovos; gali 
ir nebūti.

2. Turi sverti ne mažiaus 70
85 sv.; augščio ne mažiau 3—- 

iok gail mažiau ar 
rti ir būti sveika.

rai Kozną sįiuogų isspauuęs, nosį 
su vandeniu numazgok. Atkar
tok kas antras vakaras.

Zinci Oxidi drachm 1 
Ichthyolis ,drachm 1 
Chrysarobini drachm 
Lanum — ounce 2 
Petrolati — ounce 
12. Buk kiek tik g 

orc

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui .. 

Vištos ...................
Viščiukai ...................
Antjs.............
Žąsįs ...........................

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui) 
Vištos .......................
Antjs ..........................
žąsįs ...........

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

No.l

Naujienų skaitytojas is ci
cero, 111., klausia:

t. Man akių niekuomet nes
kauda, bet kuomet prisieina 
kur labai intemptai žiūrėti, tuo
met negaliu, uženia lyg koks 
mirkčiojimas arba net ašaros, 
bira. Kas gi darvti, ar tai ne-

del Juių para n kūmo. DI HR 
išmokiname ju> »iut

i drabužiu*.
DRESS MAKING COLLTC** 

2336 W. Madhon g. Wwt«ra 
1850 Well*

SARA PATEK, MOKYT***.

utis?
I. Mano 

spuoguota; 
limpa; kas

JOSEPH C. WOLOM 
L1BTUVU ADVOKATAI

Kulnu Mt-MM Nattenal Mfe 
8o. La BalU B L, Chlaaųra. Bfe 

Tai. Oantral UH4II1 AUaxai V* 
niiJka, k at vargo Ir anbataa va karri* Ml 
• Iki 8 vai. vakara, pa au—Bilal 
i*M MILWAUIH AVA M

Tat Huaakallt FT.

nervinio suirimo.
T'ame nieko ypatingo. Ge 
sulaikyt nosį gerai užspau

ŠIENAS 
Motiejuką, geriausias 19.00 
Motiejuką No. 1 .. 
Motiejuką No 2 ..

Mot. No. 3 maišytas 
Dobilą, suig rąšies

žiliausia taip buvo: viduriams 
tinkamai nedirbant, pavalgius 
didele vakariene; kariais nuo

S. A. iš (Jiicago
1. Mano burna 

liu bemiegi
2. Kavos 

tai degimą 
rti vieton kavos

4. Je/.gu kraujas bėga is no
sies du ar tris karius per melus 
ar geriau sulaikyti ar teisti be

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ra* **1
Telephone Drover 211C

5. Buk kuodaugiausia tyrame 
ore; nesivaržyk; miegok ant la
uko; vartok tinkamą maistą — 
kiaušinius, daržoves, vaistus etc. 
nesirūpink; neik į jokią dirbtu
vę; užsiimk gimnastika.

4. Taip kaip kozną paprotį — 
nutark, kad reikia pamesti ir 
pamesk.

(). Priklauso nuo amžiaus ir 
kūno stiprumo. Aplamai imant 
— apie 8 vai.

7. Tai gana svarbus dalykas, ne 
mačius sunku kas nors patar
ti, ypač kad Tamsta apie tai tik 

Neaišku. Kartais 
ir ha išsipiltus thyroi- 
pati susimaždna, ypač

ros melu miegoti.''
7. Aš turiu augantį “goitre” 

Kų reikia daryli, kad jis neaug

.TAVAI
Kernai .......................
Kviečiai .......................
Rugiai...........................
Miežiai .......................
Avižos .........................

nos klausimas yra !

Socializmas!

5. Kokie geriausi vaistai kor- 
nams ir karpoms pašalinti?

(),. Kas geriausia valgyt vasa
ros karščiams užėjus?

7. Delko nekurJe žmones 
miegodami kalba?

ležinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padaromi t B 

minutes.
Paskola ant rakandą — i > .V®- 

landas.
Mes taipgi suteikiame paUiel® 

ant pianą ' *
arklių, vežimų, apdrandos poMk E 
šių ir bite kitų užtikrinimą. Mae į 
nepaisome ką jąs turite arba to* \ 
jus uždedate, mes norim dara^M 
jums kad musą^mokestis maita®-| 
šia mieste. Tas yra delko jfH I 
turite veikti su mumis. Mes irto- [ 
Čiame jus pasiteirauti musą J 
manymu, patirti, kad mes pairto* P 
tinime musą pranešimus.

LOCAL LOAN:

H per vasarą vaisiai nieko ne 
gelbės. Buk daugiau tyrame o 
re, jei negali miesto apleisti, ii 
aplamai stcngkis hygieniška

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

Gyvulių turgus

d dantįs pūva; gal 
i ar plaučiuose kas 

nors negero, ir tt. Matot, tiek 
daug priežasčių'yra. Plovimas 
nįeko negelbės. Nueik pas dak
tarą ir leisk padaryti pilną išeg- 
zaminavimą. Dr. A. J. Karalius.

taip, gana pavojingo, ypač 
mg. Prie džiovos jos | 
gali prirengti.
Biv.kia surast priežastį 
nuo silpnumo, netyro

lo minučių geria galvą įs
iūk su vandeniu ir “cocoanul 
1” muilu. Padaryk tai kas 
karas per 10 dienų; paskui kas 
diena, vėliau rečiau.
5. Visos nieką;:; i.š i u nieko

iii tyrame 
i įdarytus; 

kas rytas priprasi; prie šaltos 
maudynės (įlįsk į šaltą vandenį 
ir tuojaus vėl apsirengk); ge
rai maitinkis.

Gydymas: Išgerk kiek tik gali 
karšto pieno arba arbatos su 
lemonu 
užsiklot
Įgyg lik skystus daiktus; laikyk 
vidurius Jiuosus.

13. Galima nuo daug dalykų 
vidurių nedirbimas, ausų li

gos, nosies ir gerkles ligos; 
šiaip kokia nors kūno liga; var
tojimas kokių nors pilių ir tt. 
Peikia surasti priežastį ir ją 
ura ša liuli.

5. Kornams:
Extr. Garniai). Ind. grn. 30
Acid Salicyl grn. 30
Collodii — ounce 1
Aptckp kornus du kartu die- 

Paskui iš- 
Karpoms 

naudoti ar- 
B. V-iui.
s ar saldus,

3. Kas darvti, kai 
nosies yra spuogeliai 
tartum kokiais juo( 
bais išpilti ir jau seniai bun

L Mano plaukai ant g: 
man geriau pritinka ili/i, b 
svcvka, kuomet 
ar neslinks?

Atsakymai.
t. Matomai tamstos akvs vra w *

silpnos. Plauk jas su šaltu van
denėli kas rytas ir vakaras Pra
tinkis indėli ‘įkiš į vandenį ir 
atsimerkti vande. vii*. •*

2. Gal but kas nors uošvio au
ga arba užaugo; ga! uodime kū
neliai sunykę. Nemačių^ nega
lima pasakyti.

3. Paimk tvra skarele ir. £>c-

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

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 11. į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulią, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
I— Galvijų Kiaulių Avių

7,000 10,000 
8,800 11,200 

7,000 
4,500 
6.500 

6,000 
2,000 
1,400



ARBAT/COCOA

st.

Telephone Canal 8110

1S-

Chicago.

: 1700 So. Raisteli St., Chicago, j

1044 
tęsę 
2612 
1217 
1882 
1818

Prašo pinigų mokyklų 
vaikams įsigyti uniformas.

Rekrutų ėmimo stotjs bus ati
darytos įvairiose miesto dalyse.

48 aeroplanai bus vartojami 
mokinimui lekioti įsirašiusiųjų 
aviatorių buriu,s naujokų.

Pradėta kampanija po Chica
go, kad parinkus kareiviams už
tektinai tabako.

Re i k alau ja panai kinti 
patentą, ant salvarzano.

Chicagos daktarų draugija ša

Illinois valstijos činovninkai 
ketina padaryti sąrašą, vyrų, 
pramonės įstaigų ir reikmenų, 
tinkamų karės reikalams.

išgelbėti Pearson’ą, jei jis pakliu 
'tų Chicagoj panašinu nelaimėn.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subartoji 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

Subartos vakarais ir nedaliomis pir- 
- mas floras 15c, Balkonas 10c. 

HALSTED ir S2-ra GĄTVB.

RYŽIAI
Gsriaucioo 

rųil«*. 10a va 
’15», paral- 
<uoda ui ..

Vf. Ohleaire Av. 
Blue lalarnĮ A v. 
W. Norta Av.
H. Mi.
H. R*wUd BL
W. Aith SI

3102 W. Und I 

sottth sn>n 
W*ntw«rUte 

34 Tl B. Halst«4 
4723 S. A*hl*n4

Kapitonas Kenny, rekrutų ė- 
mimo oficierius, užreiškė, kad 
reikalinga, idant Chicagoj kas
dien įsirašytų armijon po 1,000 
vyrų.

Turtingas South Chicagos gy
ventojas paimtas tardymui. Ka
ltinamas darbavimusi vokiečių 
labui. Padaryta taipjau areštų 
Gary, Ind. amunicijos ddrbtuvė-

Apskaitliuojama, kad apie 5,- 
000 chicagiečių moterų įsirašys 
liuosanorėmis į Raudonąjį Kry
žių. 396 jų įsirašo užvakar.

NORTH »I»1
V.

724 W. North At
1444 Linoola
3244 LinoolM Av

G«rtM»cat<* jį * 
iankeu, auly- | p
rink iu b«nt | b

J. KLOVAS, G. ZAKER
Užkviečiame visus, kurie no

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va-> 
lom. ir prosiiiam greitai ir ph 
rtiai. Tel JCanal 7270. i

• 1», G wr»n- fk m
loot*, v*rtA.<l||P 
Oe parsidne 

la DO....

alb

Ketvergas, Baland. 12, 1917

nužiūrėti, kad minėtos firmos

Velykų švente.

ipas

kviečių derlius.

ten užtektų darbo ne 3, bet ko-

Bet kai-kurie musų bosai ne.

Iš WEST SIDĖS.

24

ims irrevolve r io.

žnionni.

tai prisėjo

Laisvas Kareivis.
•7—

I

i va-

amų, etc.

trukus susirinkome pulti žemyn, tuose kvartaluose

biuame

Nors die-

negru

disku sarašu ;
C U V

nuomonę.

gyventose vietose pasidarė an
kštu ir senesnieji miesto gyVCn-

darni serus, pirkdami ten visas 
gyvenimo reikmenas. Visuome-

Ant rytojaus musų bosai p ri
si rinko vaikų ir mane jų pagcl-

šios šalies įstatymus pakalusios 
javų kainas, kad jos susikalbė
jusios pakelti.

677 vyrų įstojo kariuo
menėn utarninke.

lnotas) .
Nelaime
Tai jau antro generolo netenka

Iš KENSINGTON IR 
ROSELANDO.

gi, nenorėdami gyventi 
su negrais, ėmė bėgti į

Bet 
vyro

Negrų klausimas 
Chicagoj.

r

rėti, turbut patikrinti, ar tikrai 
jis prisikėlė. O jau paskui, pa-

Western Electric 
kompanijos politika.

Kaip girdėti iš Western Elec-

Vyskupas Mundelein 
patriotas.

Chicago diecezijos ant-vysku- 
pis Mundelein vakarienėj, pa-

reikalavimus ir pasirašė po su
tarčių (agreement’ll). Ir link
smi krautuves darbininkai su
grįžo laimėję kovą.

rius nuo Valdžios činovninkų

penkias dienas. Kuomet taip, 
staigu pakilo javų kainos, turė
jo virš $1.000.000 gryno pelno!

nyčiosr kad jau šventėm tai 
šventėm, kad jau linksminamės 
tai linksminamės! Kiaušinių 
visokių ir baltu ir margu, alaus

Susipratusieji darbininkai pri-

Toliaus,

ir negrus geromis

ta ant kooperacijos pamatų, dar
bininkų Šerais. Randasi ji Ken-

skali kokio nors išėjimo. Tuo

mė gabenti negrus iš pietinių-

alų tvarkymą
Teisėjas dar no-

Kari ngas teisėjas.
Karingųjų gyventojų Wilso- 

nas vis dar nepatenkina. Tei-

markas. Moterįs rėkė ir kolio- 
jo savininkus, kodėl jie nepri-

Prie mano draugo
Armouro valdžia kabinasi.

I'ederalės valdžios činovnin- 
kai tiesią savo nagus prie ma
no draugo Armouro katnie-

finą kareiviavimą ir paėmimą 
kariuomenėn tų, kurie dabar 
norėdami išsigelbėti nuo karės, 
ima vedimo laisnius.

Kiek iki šiol žinia,

(kitten ir Martin, baisiai 
se iš javų. Anot valdžią

veikiausia Jėzus nebuvo prisi

tyj užreiškė savo ištikimybę 
Suv. Valstijų valdžiai. Jis pa
sakė, kad 1000 kunigų ir 1,000- 
000 jo diecezijos parapijonių 
šalia kongreso ir prezidento.

CICERO, ILL.

L 1 1 I V J A 1 1 L l 4. 1LV JkJLVJL 3 VI AWJLX

perdug didelis ponas yra, nes 
A r ni o u r i r p c r p n i k i 
gelumbė, iš kurios yra pasiutas 
jo frakas, kad činovninkai tti-

vmiagh nori, kad Wilsonas pa- 
sekmingesniam karės vedimui 
doutii kares miinisterio vietą 
Roozcvcltui, laivyno reikalą

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

MOKINIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiŠkas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų 
m i erą — bile stailŽs arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, prinčipalas. 
416-417 Prieš City Hali.

■.............-............................. _ ........... — --------' .............................................................. .............-.......... .

CHICAGOS ŽINIOS]
1 .

ją paskirta ir reguliarė armija, 
dalis į laivyną, o kiti —■ į įvai
rius Illinois valstijos milicijos 
burins. *

Nemažesnių pelnų mokėjęs su* 
sigriebti ir pono Armour javą 
kompanija. .

Valdžios činovninkai sakosi 
norį ištirti, kodėl taip staigu

Balius prasidės 6 vai. vakare. 
Inžanga 25c. Porai. Sidabras 
bus duodamas uždyką visiems 
Visus kviečia atsilankyti kuo- 
skai t tingiausia i. Komitetas.

l.md<p dienos taP° paskelbtas 
lietuvių bučernią ir grosernią 
darbininkų streikas. Kadangi 
bosai nenorėjo geruoju pasirašy-

pso taipjau keleriopo. Kad 
drožėm, tai drožėin*! Ir giedo
jom: “Alleliuja. alleliuja, prisi
kėlė, prisikėlė!!” Giedojom vi
są dieną ir vakarą, pilni subti
liai, pilnos karčiamos, nes ir iš 
Chicagos daug svečiu privažia- 
,vo. /Cicero tapo tarytum viena 
ididelė karčiama. Ir aš.

! Puikus Sidabrinis Balius j
Rengia I

Panos šv. Draugystės, 
Moterų ir Mergaičių, 

SUKATOJE 
Balandžio 14 d. 1917.

WAWŽINSKIO SV ET. 
3925 So. Kedzie avė.,

lietis nusisamdę lenką pagelbon, 
skelianti. Bet kuomet lenkui 
tapo pranešta, kad jisai tapo 
nusamdytas skebo darbui, lai 
ant rytojaus nė lenkas nebesu
grįžo. l ik vien bosai su pačio- 

vaikais triūsė, bėgiojo

Laukia Jus nepaprastai smagus laikas
ANTRAME! DIDELIAME! PRIĖMIME IR BALIUJE!

Rengiamame
BALTO DOBILO LIET. I’Ąš. KLIUBO.

SUBATOS VAKARE, Balandžio-April 14 d., 1917-
. . PILSEN AUDITORIUM

Kampas 18-tos gatv. ir Blue Island avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 25c ypatal.

Muzika nario Ambrozaičio.

NAUJIENOS, Chicago, Ill

Užmušta moterų 
balsavimo bilius.

Springficlde, 22 balsais prieš 
11 atstovų buto teisių komitetas 
užmušė Kilių, kurs, jei butų pra
ėjęs abiejuose legislatures bu
tuose, butų suteikęs moterims 
visas balsavimo teises Illinois

Bet biznieriai juokiasi iš to
kių valdžios činovninkų tyrinė
jimų. Jie nurodo, kad javų 
kainas pakėlė ne kas kitas, kaip, 
tik Amerikos stojimas karėn, 
pati karė ir menkas žieminių

Majorui Thompsonui 
nereikės stoti teisman.

Mayoras Thompsonas nesenai 
buvo nubaustas Evanstone už 
greitą važinėjimą automobiliu. 
May orą laukė $5 bausinė. Bet 
kiek patirta, Evanstono mayo
ras Harry P. Pearsons pasirūpi
no, idant Thompsonui nereikė
ją stotį teisman. Iš kilos pusės

j RAY E. RIEKE

I -A-dvolcatus ,

619 Fourth St., (viršuj Saper

I
 raistiny Čios). I

SIOUX CITY, IA. | 
Pasekmingai vedu visokius '? 

reikalus, kaip krim’inaliukuose h 
taip ir civiliškuose teismuose. X 
Išdirbu visokius dokumentus a 
ir popieras. Užlaikau patar- J 
navimo ofisą. 2

BANKES
!l COFFEE 

19c QB

3

TELEPHONE YARDS 2721 g
DR. J. JONIKAITIS |

MEDIKAS IR CHIRURGAS 8
3315 S. Ilalstcd St., Chicago. 2

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

im
2064
1046
1510 
2810

SVIESTAS
Gerinuisio® 

įmetonoų, 
reenb, negu n K p 
įcur lu* IC»-‘TUU 
lit gaut! ••

WKST BIDM
Milwaukee Av.
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St 
W. Madison BL

r / .■ ' Ji’

264

Dr- Povilas Žilvitis 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 80. Halsted BtrwS.
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9—11 iSryto;
2—5 po pietų; 6—9 vakar*, 

GYVENIMAS: 3341 So. Union Ava 
Tel. Yards 587.

kompanijos bosai vaikščioja po 
savo dirbtuves ir klausinėja 
darbininkų ir darbininkių, ku
ris arba kuri jų kiek turi metų, 
kaip senai gyvena Amerikoje, 
ar turi šioj šalyj brolius, seseris 
ir tėvus; ar nenori eiti į karę. 
O jei kuris pasisako, kad nori, 
tai tokiam duoda jo visą užmo
kėsiu (pėdę) ir leidžia eiti na
mo. Jeigu gi kuris pasisako, ne
norįs, tai tokiam liepia apsimis-

Kaip girdėti, lai atsiranda ir to
kiu, kurie rašosi.v 7

K. Kaminskas.

Nauji areštai 
Chicagoj.

Vakar, apie 3 vai. nakties a- 
rešluota trįs 'ypatos, kurias po
licija kaltina norėjus išsprog
dinti keturis didžiausių vidur- 
miesčio budinkų. Kiek tam te- 
čiaus yra teisybės —- nežinia. 
Menamus piktadarius užtikęs 
namu sargas, prie vieno banko

Užėjo vestuvią karštis.
Utarninke apsivedė 609 flo

ros,. Teismuose buvo k 
rekrutą ėmimo oficierią. 
jiems nepavyko nė vieno 
įrašyti armijon.

I
. .Navigacija didžiausiais eže
rais prasideda sekamą nedėldie- 
nį. Chicagą apleidžia dar pir
mą dieną 50 didelių laivų. Lau
kiama nepaprastai gero biznio 
^įmet, nes mat keliai užimti 
j amunicijos gabenimu ir kanuor’ 
menės reikalais.

vo susirinkime priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad kong
resas panaikintų salvarzano pa
tentą, kurs duodavo teisės išdir
binėti tą, reikalingą gydymui 
veneriškų ligų, vaisią. Dabar, 
kuomet Suv. Valstijos paskelbė 
karę Vokietijai, salvarzano ne
begalima gauti, ir todėl atsirado 
būtinas reikalas dirbti jį čia, S.

Chicagos biznieriam tapo 
siuntinėta 10,000 laiškų, kuriuo
se prašoma paaukauti pinigų 
intaisymui vidutiniųjų mokyk
lų mokiniams kareiviškų unifor
mų. Kazarmina, vadinas, mu
sų mokyklas kiek drūti. Nespė
jo dar vaikų kareiviško amato 
pradėti mokinti, kaip jau nori
ma kareivio rūbais apvilkti.

Chicagos karės 
naujienos. . !i

Vii tor Doris, 2 metų* 1019 
Newton, įėjęs restoracijon ad
resu 1541 W. 18 st., pareikala
vo: “Duokit man vokiškų kep
tų bulvių.” Trįs jauni žmonės, 
buvusieji rcstoracijoj, apkūlė jį 
gerokai už tai.' '

DS. M. HERZMAN aš Rusijos
Gerai lietuviams ftinomaa per 10 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- 
gas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškai ligas, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Iluy ir kitokius elektros 
prietaisus,

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th 
St., netoli Fisk

VALANDOS: Nuo 10—12 pletij. Ir 
C—8 vakarais.
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st 

Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

Phoneu Yardm 4(1’17'

Dr. A.R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

Gyvenimas yra tuščiai 
kuomet pranyksta r« 
gėjimas.
Mes vartojame page 1 
rintą Ophthalmomete) 
Ypatinga doma atkrei 
piama j vaikus.

Valandos: Nuo h ryto iki 8 vakar*i heAW 
mis nuo 10 iki 12 dienų.

4442 0. ASHLAND A VI. 0 IU

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du metu. Turėjau viso

kią daktarų ir -vaistų ir -jie manęs 
neišgydė.

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

Kiekvienas sergantis asmuo no
rintis žinoti, kaip aš pasveikau, gali 
mane matyli po darbo, seredos ar
ba pėtnyčios vakarais arba nedėlios 
rytais,

FRANK MILIUS,
4545 So. Honore St., 1-mas augštas, 

Chicago. (apg.)

GERA NAUJIENA
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagelbos. -Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinčs kirmis 
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinčs 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus riūkiai 
po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
nustojimas apetito, godus ap
sivalgymas, sirguliavinias- po 
valgio nekuriu valgių, kaip 
silkes, svogūnų, uksuso, ir lt. 
dargi žavėjantis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, laidoji
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerklės, rukštys vi
duriuose, širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimbi- 
inas ausyse, jautimai sunkių 
vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 
žarnose, murmlcnimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kinias, -nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
ambicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinčs kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinčs kir
mėles į keletą valandų, be jo 
kio jautimo bei sugaišlmo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

DR. FIELD,
74() W. Madison gatve, kampas 
Halsted Str., 2-ras augštas

Chicago, Ill.

dtal proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososi
—Į—, (... KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiek vien** fil! Umoktl

ANGLIŠKAI labai greitai aaro namuose H lekcijų eutateytų 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai paranKUs kiekvienam, 
kuris nori greitai iimokt! Anglų kalbos, bet neturi progoe !*»• 
kyties i mokyklą y patiek ai. Geresniam persitikrinimui, eiun- 
čiame gražiai iliustruotų, su daugeliu, paaižkinimų KATALOGU 
DYKAI. Rąžyk laiikų tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimiri 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti 1 musų m*- 
kyklų ypatižkai, turime dienines ir vakarines k lesąs. Mokina* 
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del pradiiajaok»itų 
greitam ižmokinimui Anglų kall>OB. Daugiau euprantantieMMi 
turime GRAMMAR ir HIGH SOHOOLtekyriue.

Viskas aiikinama LietuviŽkal

American t Ichool 
of Languages

DYKAI
KLMOti

______________ iii Dvi mokyklos: 781 W. 18th 8t., ir 1741 W. 471h Si.
LaiAkus adresuoki!: American School of Lanauairee, 1741 West 47th St., Cbice**, <X

PASEKMINGI

118 N. La Salle St.. Room

REIKALAUJI AKINIŲ
į JelgR

Jeigu 
į Jeigu
į Jeigu

Jeigu
> Jeigu
K Jeigu

.reikalingan akini*.
X Duokite apžiūrėti sbvo ūkis sp< ( inlistni akių, kuris iurl Ji mtt 
į tyrimo Sv. Vaftekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųių ak 
£ ekiniid i>H<h»r(iuii brluukiunl, labui vidui iuiAt k kaina.

JOHN J.

nuolatos Tau ašaros krinta Ii ak!<, 
Tau Hkauda akys, 
hkhitHlrt raide* *mdbfy» j Ii ) m jį 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimai *kią,

1xu rkaud* aky* akailahi arba alwYa*t, tV

TEMYKIT MANO UŽRASA.
! , moiHoirm ahiii.atnj) avi
S Kampa* 18-tori 
į ValMBdow: nuo

Ant Platt s Aptiek 
ryto iki t va. NtilMiomiM nuo I uito

Te). Galini RH'rtb

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Duri|f Lentą Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. HalstcJ SI ChicBfo, I1L

Tele)odm (Lutu) J/«7

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
pBipjini AK user i Kolupiių; ilga! prak-
1 i)<m\ imi I'i'iiiiky H unijos Hospiir 

Iphijoj. JTm K mi uRBi pjrtRFnau- 
UždjJky duodu rod< 

moU’iinih ir mergi-
Kallru lietuviškai, angliškai, r»- 
lenkiškai i) asla vokiškai.

ju prie pj m d v m 
t jf-okionr I))•<)>-«' 
n<> m h. 
aišk h),

iv 3 y

Te). Drover 7«O

Dr. C. Z. Vežei is 
LIETUVIS NUTĮSTA 

Valandos: nuo I ryto iH I 
Nadftliomls atgal Mtarlnųk 

47128a. Ashland Ava. 
arti 47-tas g atris.

S. RAUSTEI) ST., CHICAGO, 
Ant an t r u hib^.

H Tel. Canal 2119 £

1 Dr. A. L Yuška S
Gydytoja* ir Chirurgas H 

S 1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, 111.BM<I3<B<C<B
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skyriaus Komitetas.

Chicago

nekito atvykti į šį susirinkimą

svarstvmui.
r

Chicago, Illinois
tikėtai School, Morgan Park, 111.

726 W. 19th Place,

Reikalavimai

aldmna- RE! KALA UJAMA 50 moterų pjau- Chicago, III.
Atsišaukite

Parsiduoda bučcrne, nauja lietu-

j Naujienų Ofisų N 107.

Kaina 15c.

Šin susirinkimai) kviečiami atei-

V. Burda.
Ill.

nr-

o vieton 35c.

viena
V. Prusis.

rusiu,cialistai

Kensmgtom

k p. balandžio

e 
o
11 

c

ptis-
Mel-

Pajieškau savo tėvo Juozapo 
galiūno ir Jono Baubus, savo 
brolio; turiu svarbų reikalų, 
džiu atsišaukti šiuo adresu-:

Sili
konas apsiima kalbėti tiktai pen-

nes mums

Continental Can Co.,
2201 So. Halsted si., Chit

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

“NAUJIENOS”'

raitės, Kauno gub., Šiaulių pav., Pa
pilės valsčiaus, Gumbakių sodos. 
Prašau atsišaukti arba kas jų žinot 
malonėkite pranešti adresų.

Mykolas Meiris,

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bučcrne ir 
grosernė su vieno augšto namu.

tii. Pastovus 
tuojaus.

Chicago Sanitary Bag Co

tų užsiėmimų. Atsišaukite j “Nau
jienų” Ofisų N 105.

Kewanee, Hl. Dramos “Pit

PARSIDUODA pigiai 3 flatų mū
rinis namas suduonkepykla, lietuvių 
naujoje kolonijoje.
552 W. 37 St.,

vinio priežastis, du bizniai. Ateiki
te' ir persitikrinsite kad lai ištikro 
yra

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas ,pakinkiai. Parda
vimo priežastis—važiuoju į kitų mic 
stų. rfaipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.

. ...............I...—-.I ■ ............... ..... ......................... ...................................... ................ ..... ...........................

BE!KALINGA MERGINU 1 <Url>-

REIKALAUJAMA merginų ope
ruoti punch presus. Gali išpradžios 
uždirbi i ^8 Į savaitę. Už pirmos sa-

SpecialiAkH medicina nuo
užnuodijimo kraujo

2221 S. KEDZIE AVE
Netoli 22-ro* ft*.

N A U J I E N O S, Chicago, Ill

Pranešimai
S^ASARGA.—Draugijų pranešimus 

elbiame be užmokesties. Praneši- 
MMri betgi turi but priduodami iš va- 

•Mro, laiškeliu arba telefonu. Prt- 
flkioti tą pačią dieną, kada špausdi- 
MMnias dienraštis, nebegali but įdėti, 
^“Naujienų” adm.)

Lietuvos Mylėtojų Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
oabatoje, bal. 14 d., 7.30 vai. va- 
Jfcaro, Bacevičiaus svetainėje, 
3®38 Auburn avė.

P. Orlauskas.

Laisvos Jaunuomenės Choro

jpėtnyčioje, balandžio 13 d., 8 v. 
vakare, Mildos svet. Visi cho- 
aristai ir choristes malonėkite bu- 

Valdyba.

Rengiama svarbios prakalbos

vakarų su prakalbomis. Bus 
rmos Cegužes socia-

Northsides

uz

Jarsim likviduoti pradėtą dar-

iriuos sudėjome.
A. Ambrazevičių, sek rot.

DEL DR-GO STILSONO 
PRAKALBŲ CHICAGO.!.

■me priversti pakirsti jo inoršru-

Cicero, ir

avoode, 1 own of Lake, 18 gat. ir 
Brighton Par apielinkėse, bet 
galite sušaukti kuopų susirinki-

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PAPKE 

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

Tel. .McKinley 2878

kampas 39 pi.

dentistai
Ateikite pas mus del susitaisymo 

(dantų. Mes vartojame geriausią 
Miksų Ir padarysime jums darbų už 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, lAi

P. P. D. Unija rengia prakal 
has, seredoj, bal. 18, 7:30 vai. 
vak., Mildos svetainėj, Halsted 
ir 32 gatv., ant trečių lubų.

Kviečia kuoskait

LSS. 174 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketverge, 
bal. 12 d., 8 vai. vak., F. Mažo- 
nio svet., 3824 Ketlzie avė., 38

bal
Ma-

lonėsite visi vietiniai aktoriai 
susirinkti ir kiekviensa atsineš- 
ikte del apsirengimo savo dra-

V. V. Petraitis

Kaminskas.

Cicero, III. L. Soc. Janu.
Lygos 2 kp. lavinimosi susirin-

BOSTON, MASS.

Columbus 
avė, Bostone. Kalbės: John G. 
Ohsol, antrosios du; 
vas, .angliškai; Leon

Skaitykite ir Platinkite 
“N a u j i e n a s”

Randai

PASIBANDAVOJA bučcrnč su vi
sais intaisymais ir gyvenama vieta, 
kas nori gali pirkti su namu, arba 
randavoli. Atsišaukite šiuo adresu: 
4100 S. Campbell avė. Chicago, III.

PASIBANDAVOJA puikus štoras, 
geroj apielinkėj, prie dviejų karų li
nijų. Atsišaukite greitai — gausite 
pigiai. K. Jamontas,
1810 S. Halsted St., Chicago.

Pajieškojimai

Pajieškau Jono Bikujčiaus, paeina
Salaku parapijos, Plavėjų sod

žiaus (gyveno ir Šakiškiuos), pra
šau jį patį atsišaukti arba kas jį 
žinote, praneškite jo adresų. Turiu

SU ve s t r a s čebo t ar u n a s, 
r. 47 St. Chicago, Ill.

Investykit j Real Estate.
Jeigu jus turite-$100 įvestyti, aš

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

Pajicškau savo brolio Wm. Pra
naičio ir sesers P. Pranaičiukės, ir 
pusbrolio Juozapo Kudirkos ir Wm. 
Kudirkos; 5 metai atgaLg.vvenovChi- 
cagoj. Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Griškabūdžio parap. Atsišauki
te šiuo adresu:

Juozapas Pranaitis, 
611 W. 18 St., ‘Chicago, Ill.

Pajicškau savo tėvo ir brolio Jo- PARSIDUODA pigiai vos 8 mėne 
nų Jankauškių. Kauno gub., Panevė- "sius vartoti 4 kambarių i.2..’ 
žio pav., Dicurtų sodžiaus; abudu'................. “ ‘ 1 ”
gyveno Chicagoje, III. Malonėkite at
sišaukti, arba kas juos žinote pra
neškite jų adresų. Turiu svarbų rei
kalą. BARBORA JANKAUSKIUTfi, 
525 Seward Av., Grand Rapids, Mich

i rakandai 
Atsišaukite greitu laiku vakarai: 
tarp 6 ir 8

A. BURBA,
1717 So Union st., 1-nias augštas už- KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?

Pajicškau savo pusseseres Liud
vikos Prancylaitės. Paeina iš Kau
no gub., Kurtovenų par., (Begis 
Šiaulių pay.). Turiu svarbų reika
lų. Ji pati ar kas jų žino malonės 
atsiliepti.

Barbora Mockhiticnė, 
3514 Emerald Ave., Chicago, 111.

Pajicškau Jono Stonio, paeina iš 
Kauno gub., Pogramontes parapijos. 
Turiu svarbų reikalų apie krajaus 
dalykus. Prašau atsišaukti šiuo adr.

s G. Kevish, 
1706/So. Halsted St., (Jiieago, HL

pasiskubinkite:
PAMATYTI -NAMA prie 33-čios, ant 
Halsted St., Parsiduos Labai pigiai ir 
su visai mažu įmokėjimų. Raudos 
neša $75.00 į mėnesį. Tas pats na
mas per save išsimokės bėgiu 5-ių 
metų. Norintįs įsigyti namų ant pui
kios biznevos gatves, pasiškubinkit, 
nes nevisada tokia proga, pasitaiko.

J. SINKUS and CO., 
3151 S. Halsted St., Chicago, Ill.

GEBA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

dai už pigių kainų, naudoti vienų 
metų. Priežastis pardavimo —turiu 
greit išvažiuot į kilų miestų. Ateikit 
ir persitikrinkite.

B. Burba,
1332 S. Millard Ave., ^Chicago, Hl.

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

F. Warnekc,
951 W. 19lh St., Chicago, IB.

4
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PABSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tobako, kendžių ir viso
kių dalykų del mok’slaines. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieš, mokyklų. Par
davimo priežastis — savininkas per
ka namų. A. Lawrence, 
1811 So. Union Ave., Chicago. Ill.

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individual iškurnąs,^ Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas, darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitą klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi :knygoje •

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

1840 S. Halsted St

PARS1 DUODA barber shop; gera

PARSI DUODA nuosavybe 2521 S. 
Halsted St. 3 flat ai priekyje ir me-

-PARSIDUODA grosernė. Gera vie
ta del biznio. Puiki viela kalbantiem 
lietuviškai ir lenkiškai. Pardavimo 
priežastis — šeimyna nesveikuoja.
965 W. 18-ta galy ė., Chicago.

“ NAUJIENOS ”

t 11 .......... .......... ........................... .■.■■■—..■III......................    .UH.............-K III '

Kiaygos kaina tik 50c.. Reikalaukite:

Didelis

Chicago. 111.

injienų Ofisų N 109.

$3500. Atsišaukite į sa^ 
Thomas Kosina

6311 Drexel Ave.,

BARSIDUODA mūsos marketas pi
giai, priimsiu mažų įmokėjimų gry
nais pinigais; likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais, 
eina į “wholesale 
pigumas. Geras 1 
3001 Wallace SI.,

PARSIDUODA—
krautuvė- saldainių, tabako, so

dos (namie'darytos), “ice cream’o. 
mokyklos reikmenis, ir kitokie rei- 
kmens. Krautuve geroj vietoj, lie
tuvių apgyventoji. Pardavimo prie- 
žaslis.—nesveikata šeimynoje.
1916 Canalporl Ave., Chicago, III.

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
612 W. MadigoM SL. Chicago. Ill. 
t—---------- -----------------------------------------

REIKALINGA langų plovėjų. 
Boom 2, Chicago Cleaning Co., 
62 W. Washington St., Chicago.

skiltis. Darbas 
kęst is. Atsišau 
701 W.,35th St.,

Gera mo-

Chicago, III.

Louis Sirupas,
1656 Wabansia avė., kampas Pauli
na St., Chicago.

REIKALINGA merginų užbaigi
mui pamušalo prie jaketų. Pastovus 
darbas. Uždirbti galima nuo .$12 
iki $15 į savaitę. Taipgi reikalauja
ma operatorkų prie sejonų. Nuo 
$15 iki $18 į savaitę.

JOE PASK.
1618 W. Van Buren St., Čhicago, Ill.

REIKALINGA kriaučių prie mote
riškų drabužių siuvimo. Vyrų arba 
merginų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas geriems darbininkams. Krei
pkitės į K. P 
1715 S. Halsted St Chicago, III.

B1HKALINGA preserių merginų 
bei vyrų prie “Middy blouses”. At
sišaukite greitai į:

MODERN MFG. CO., 
4917 W. Polk St., Chicago, Hl.

BEI KALINGA —patyrusi Ii 
pardavėja į Talmon avė. Store,

avė., Chicago.

Pardavimui

PARSIDUODA saliunas. Geras bi
znis. Pardavimo priežastis—liga. 
Norintieji nusipirkti pigiai gerų biz
ni atsišaukite tuojaus.
501 W. 32nd Si., kampas Normai av.,

PABSI DUODA bučernes ir gro- 
sernes fixtures (intaisymai) už pi
gių kainų; du metai lik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
į pusininkus. F. Juodis 
928 W. 33rd St., Chicago, 111.

Pajicškau brolio, Klemenso Dundos
Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškio 
par., Jakiškių kaimo. Kas apie jį ži
no arba jisai pats, teiksis atsiliepti.

J. Dunda, mas. Apleidžiu miestą. Atsišauki
2078 Boston Ave., Bridgeport, Conn. 2823 RMERALĮ) AVR., C1IICĄGO

PABS1DUODA 2 namai ir Jotas — 
2 augštu mūrinis priekyje ir 2 aug-. 
štų medinis užpakalyje— retas pigu-. 

Apleidžiu miestą. Atsišitukit:

PASINAUDOKITli PliOC.A 
Parsiduoda pigiai puikus restoranas 
ir 5 kambarių fornjšiai. Taįppat 
parduočiau ir atskirai. Biznis iš
dirbta nuo senai. Lietuvių ii' sve
timtaučių tirštai apgyventa* apielin- 
kė. 1619 So. Halsted St., Chicago, Ill.

TURIU paaukauti IM65 seklyčios 
setą vėliausios stailėš už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra 
sinės lovos, paveikslai, firankos 

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

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

Chicago. Ill.

ANTRU ir trečiu mortgnge suteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir* 6 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų tint 
jųsų pirmo mortgage, pagerinimui jųsų nuo
savybės, ųrba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greitas ir manda
gus patarnavimas, teisingas reikalavimas.

LOUIS STERN and-COMPANY • 
MORTGAGE pANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephdne Main 4R45.
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PARSIDUODA
Sviesto, kiaušinių, arbatos, kavos, 
keninių daiktų ir tl. sankrova. Biz
nis gerai išdirbtas. Savininkas išva
žiuoja ant savo fanuos. Kreipkitės 
prie

' CALUMET-BUTTER STORE ' 
327 EL 1115th st. ir Cahimet ave.

Phone Pullman 5501

AU visai PlumbavojI- T 
unenis tiesiai už “who- ♦ 

parduosi- i

' PIRK S
i mui reikmenis tiesiai už “who

lesale’* kainas. Mes ]
1 me visiems.
i LEVINTHAL PLUMBING 

SUPPLY CO.,
’ 1637 W. Division st, Chicago,
i Cor. Marshfield Ave.

Kalbama lietuviškai.

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

Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus.už retai pigių kaina, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios diados 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
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
viela: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

Nnriai Cook County Real Estate Tnrybo* 
A. PETRATIS & CO.

Real Estate Ofisns , 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsouftoja turią nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popiera*
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvė' 
kampas Halsted Drover 2483

MM.
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Dr. A. I. EPSTEIN I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas moteriškų^ 

vyriškų Ir valkų ligų
Of hm Ir Gyv**lJMMt

1600 S. Halsted St., kamp II •!
Ofisas atdara* iki 19 vai. ryta, 1—S 
po . piat ir vakarai*.

Telephone Drover 4974

Telephone Yar«h MIS

Dr.MLStupnicki
UOS 8o. Morta* 8L, Chleaga. 
VALANDOS: nuo B iki 11 II- 
ryto, nuo 6 iki I vakare.

I.....i>'»'> ■<■■■»—<■»■ į—įl II JI IF■■■■!!

Dr. Ramser
AKIU flPICIALISTAB

Prirenka vl*i*m* Hnk«**n* ūkinio*, 
nuoja ir patarimu* duoda lykai. 
731-88 Milwaukee Ave^ arti Chieate Avd. B-*. 
luboe. VALANDOS’ Nuo 9 iiryte iki y ak
rui- Nedlliomla nua 9 iiryto iki 1 pe 

Tel. Haymarket 8484.

Dr. G. M. Glaser
v Praktikuoju 29 metai. 

Gyvenimai ir Ofisą*
1149 S. Morgan St., kerte II »L 

Chicago, III.
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyriški Ir Vaiki 
Taipgi Clirdniškt Ligtf 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plel 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedOldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards (187

Dr. W. YUSZKIEWICZ

LIKTUVIIKA8 AKIŲ GYDYTOJU* 
Em* turi «kaudan4Ia« arba silpna* akta, . 

<alr«w ■ kaudėjimą, hUHankykita pa* aaaa

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwauko Ava.

Valandos: Nuo 8 ryto iki 9 vakar* 
N«d8Uomi* nuo 9 ryto iki 1 na nlata

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

EIcktriika DlasnoMa Ir Gydymai

Varidenota Modega Slaptom Ligom

Valandos: 1—3 pę pietų; 7—9 vak,

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

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

Nuosavybes 
Išsivy stirnas 

Nuo Nuožmybes iki Civilizacijos.

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

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

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

1840 So. Halsted St. Chicago, Ill

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

TURINYS:

9.
10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
Wesntann’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.

1840 S. Halsted St

DAKTARAS
SpecialisesIš

WISSIG,
seno kn|ius

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENtJUSlOS IR NKISGYDOMO8 JO8

Speclaliikal gydo Ilga* pilvo, plaučiu inkatu Ir pu*)4», Dtnuodtjl*^ kr*«M 
Ilga*, iaiwlas, raumatUm*, galvo* *kau»niuj, »kau»mu* nugaroj*, ko««jfcn£ * 
■kaudtjima ir paslaptinga* ligas. J algų klH negalėjo jus 
persitikrinkite, ka jis jums gali padar 
tūkstančiu* ligonių.. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS

adarytL Praktikuoja per daugel| matų Ir




