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Užpuolė Suv. Valst. karišką laivą
Vokiečiai neteko 4,i80,

966 vyru
Pranašauja Suv. Valst. hadą
UŽPUOLĖ SUV. VALST.

KARIŠKĄ LAIVĄ.

Submarina pabėgo.

BOSTONAS, bal. 18. -- 
akar prasidėjo faktiškoji 

Karė tarpe Suvienytųjų Val
stijų ir Vokietijos. Apie ke- 
turiasdešimts mylių nuo 
Long Island pakraščių vo- 

4mith. Torpeda praėjo pro 
laivą apie šimto pėdų atstu
me, vadinasi nepataikė. Po 
to suhmarina tuoj pasinėrė 
ir nuplaukė savais keliais.

Pirmą žinią apie užpuoli
mą gauta Charlestowne.

Vadinasi, galutinai paaiš
kėjo/jogei Atlantiko pakra
ščiuose randasi vokiečių su- 
bmarinų. Jos, manoma, čia 
pasiųstas skandinimui laivų, | 
vežančių talkininkams karės 
pabūklų. Kiti net spėja, kad 
netolimoje ateityje Vokieti
ja paskelbsianti šios šalies 
pakraščių blokadą.

VOKIEČIAI NETEKO
4,180,966 VYRŲ.

Tiek vokiečiai neteko 
pradžios dabartinės 
rėš.

LONDONAS, bal. 18. — 
Sulig pastarojo vokiečių va
ldžios išleisto žuvusiųjų ka
reivių sąrašo Londonas ap- 
skaitliuoja, jogei nuo pra
džios dabartinės karės vo
kiečiai neteko 4,180,966 vy
rų užmuštais, sužeistais ir 
patekusiais belaisvėn. Taip, 
iki šiol užmuštų ir mirusių 
nuo žaizdų skaičius siekia 
960,760 v.; mirusių del įvai
rių ligų 63,920; paimtų belai
svėn 512,838; sužeistų 2,643, 
428. Vadinasi, vien tik mi
rusiųjų skaičius siekia virš 
miliono vyrų! Iš virš dvie
jų mlionų sužeistųjų veikau- 
sia pusė yra niekam netin
kamų koliekų. Tatai liudija, 
kad ši karė prarijo virš tris 
milionus sveikiausiųjų Vo
kietijos vyrų.

Sulig pastarojo žuvusiųjų 
sąrašo pasirodo, kad vien tik 
kovo mėnesiu vokiečiai nete-

Ir vis dar nėra galo toms 
skerdynėms!

PRANAŠAUJA SUV. VAL
STIJOMS BADĄ.

Joms stoka ūkio darbininkų 
ir dagos.

MSTERDAM, Ml. Į8. - 
"y universitdtes profėso

rius Wygodzinski pranašau
ja, kad Suvienytosios Valsti
jos jau stovi ant bado slenk
sčio, ir kad todėl jos esą la
bai abejotina pagelba talki
ninkams. šitą savo nuomo
nę prof. Wydzinski remia 
tuo, kad Suvienytomsioms 
Valstijoms be gerai išlavin
tos kariuomenės stoka dar

čiaus ūkio darbininkų. Jis 
toclel mano, kad visuotina 
suirutė Suvienytų Valstijų 
ūkyje'yra neišvengiama. O 
prie tokių apystovų, girdi,

KAIZERIO SOSTAS 
TURI BUT NUVERSTAS.

Jis yra didžiausia klintis 
prie taikos.

skelbia, jogei šiomis dieno
mis Irkutske, Siberijoje, įvy
kęs didelis masinis susirinki
mas . S u si rin k i rne p r i imta 
tam tikra rezoliucija, kurio-

LONDONAS, bal. 18. — 
Londone gauta pranešimų, 

Todėl esą reika- jogei Petrograde darbinin- 
linga kovoti, kol visa tai bus kų ir kareivių atstovų tary

ba spirianti naująją valdžią 
(kaip galima greičiau sušauk
ti konstitucinį suvažiavimą 
Petrograde. Beto taryba 
reikalauja, kad busimame

nuo lei nebus nuverstą dabartinė 
kaizerio valdžia, taika esanti j 
negalima.

atsiekta. Tam reikalinga
visų Rusijos piliečių vieny
bės ir laikymąsi iki paskuti- 
nosios prieš vokiečius.

' Kalbėtojai, kaip skelbia
tie patįs pranešimai, kur ba- suvažiavime turėtų atstovy-

• •• 1 • •
ndė kalbėti už atskirą taiką
su Vokietija buvę apšvilpia-
mi ir turėję pasitraukti nuo Į-šalies piliečiais.
pagrindų.

ATIDĖS PARLAMENTO 
RINKIMUS.

žadaAirijos nacionalistai 
priešinties tam valdžios 
patvarkymui.

LONDONAS, bal. 18. — 
Vakar Anglijos parlamento 
karės tarybos narys A. Bo- 
nar Law dar sykį perskaitė 
naująjį valdžios patvarky
mą, sulig kurio turės būti 
atidedama naujo parlamen
to rinkimai iki sekamo lap
kričio mėnesio. Bonar Law 
mano, kad bent dabar esą ne
laikąs paskelbti parlamento 
rinkimai, kuomet šalis turin
ti intempti visas jiegas ka
rės reikalų vedimui.
'Airijos nacionalistai, ma

toma, kad atkeršijus valdžiai 
už atidėliojimą Airijos savy- 
valdos klausimo, žada bal
suot prieš pasiūlymą.

i VOKIETIJA PASIŪLY
SIANTI NAUJAS TAIKOS 

SĄLYGAS.

Taika netoli, sako praneši
mai iš Šveicarijos.

CHRISTIANIA, bal. 18.— 
Iš Norvegijos sostinės pra
nešama, kad ten esą gauta 
patikėtinų pranešimų, jogei 
,Vokietija rengiantis išsiun
tinėti neutralėms šalims na
ujas taikos sąlygas.

Kokios bus tos sąlygos, 
pranešimai nesako. Mano
ma, kad jos turės daug kuo 
skirties nuo pereitojo Vokie
tijos pasiūlymo.

Kitos žinios iš Šveicarijos 
sako, kad Austrijos žmonės 
su intempimu laukia dviejų 
dalykų — taikos ir pavasa
rio. Neapsakomi karės nuo
stoliai ir paskui juos sekan
tis vargas jau galutinai iš
sėmė; žmonių l 

taikos,”

nga, netolimoje ateityje tu
rės įvykti, jeigu valdžia ne
norės sukelti prieš save žmo
nių rūstybę.

REIKALAUJA BALSAVI
MO TEISIŲ KARIUO

MENEI.

Konstitucinis suvažiavimas 
turi but sušaukta kaip ga
lima greičiau; kareiviai 
privalo turėti jame lygią 
atstovybę.

,bės ir armija, vadinasi, ga
lėtų balsuoti lygiai su visais

Armija, zi-t 
noma, turėtų balsuoti atski
lai — karės lauke. Balsavi
me dalyvauti galėtų visi su
laukę 20 metų amžiaus šalies 
.gyventojai.

Suvažiavime, beje, turėsią 
būti išrišta agrarinis klausi
mas, priimta nauji patvar
kymai sulig darbininkų, tau
tinio klausimo, komunalės 
savyvaldos ir tt.

Iš visko matyt, kad darbi
ninkų ir kareivių atstovų ta
ryba yra įgijusi \ dide
lės intekmės Rusijoje, jeigu 
ji turi drąsos statyti valdžiai 
tokių reikalavimų.

KVIETĘS AUSTRIJĄ AT
SIMESTI NUO VO

KIETIJOS.

AMSTERDAM, bal. 18.— 
Žinia iš Amsterdamo ‘skel
bia, jogei buvusis Suv. Vals
tijų ambasadorius Viennoje, 
Frederick C. Penfield, dar 
prieš apleisiant Austriją, pa
siūlęs jai atsimesti nuo sa-

.... .............. —--- i..... ............ .... -“—T 
vo talkininkės Volietijos at
sisakant nuo dalie| Galicijos, 
Trentino ir Bosnijos bei He
rcogovinos proviifcijų. Va
dinasi, atiduoti jąfe talkinin
kams. Vietoj to, lĮuomet bu
sianti sumušta Vmcietija, ji, 
Austrija, gausianti Sileziją 
ir Bavariją. į

Pranešimas sakp, kad val
džios atsakymas!} Panfiel- 
do pasiūlymą buv^s toks ne
dėkingas, jogei j|s turėjęs 
apleisti Vienną..*

BERLINO STREIKAS RA
DO ATBALSIO ill KITUO

SE VOKIETIJOS MIE- 
stuosC

Jo prysakyj stovi “kairieji” 
socialistai.

_____ —Iv-

- COPENHAGEN, bal. 18.
— Iš Copenhageųl praneša
ma, kad Berlino darbininkų
streikas radęs S|ffi atbalsio 

rijos vai- * kituose Vokiė||os nlies- 
r _ ! tuose, ypač Leipcige. Aiš

kesnių žinių apieW betgi sto
ka, nes Vokietijps valdžia 
stropiai cenzūruoja visas at
einančias žinias, i^iek tik ži
noma, kad dabartinio strei- 
ko prysakyj st®j kairieji 
Vokietijosf>soęDeši
nieji su vyriausiuoju parti
jos,organu Vbrwaerts’u pry
sakyj peikia tą darbininkų 
žingsni.

KAINOS MAISTO REIK
MENIMS KĮLA. -

CHICAGO, bal. 18. u- Ne- 
; žiūrint to, kad jau ir dabar 
maisto reikmenų) kainos ne
svietiškai pakilo, spekulian
tai vis dar nesiliauja plėšti 
publiką. Laikraščįai skel
bia, kad ir vėl norima pa
kelt kainas bulvėms, kiausi- ’ 
ni^mS„,iLS i Pirmiau“ įgytats“Talkininkų

| laimėjimais. Pranešimas iš 
i Paryžiaus sako, kad Sois- 
*sons-Rheims fronte francu- 
zai paėmė šešioliką mylių 
tvirtai įrengtų vokiečiais 
apkasų. Čia jiems teko 2/ 
500 vokiečių belaisvių ir da
ug šiaip visokio karės gro
bio. Iki šiol franeuzai Soi- 
ssons-Rheims fronte pasiva
rė nuo dvieju iki dvieju ir i _ .. z . /.

O valdžia.? Ji dar tebegra
sina spekuliantams...

SULAIKO KONSKRIPCI 
JOS BILUI.

Atstovų buto nariai mano, 
kad pirma reikėtų palau
kti, kokias pasekmes duos 
liuosanoris įstojimas.

WASHINGTONAS, bal.! _ ......
18. - Žinios iš Washtagtono-'P^L^,’,?™.!' 
skelbia, kad konskripcijos 
bilius neranda sau didelio 
pritarimo atstovų bute. At
stovų buto, t. V. karės reika
lų komisija vis dar atidėlio- 
janti svarstymą to biliaus.
Be to, daugelis atstovų buto 
narių esą išreiškę nuomonę, 
kad pirma būtinai reikia pa
laukti, kokias pasekmes duos 
dabartiniai rekrutų verbavi
mo budai, o tik paskui kalbė
ti apie konskripciją.

SERGSTI ATLANTIKO 
PAKRAŠČIUS.

WASIHNGTONAS, bal. 
18. —- Pasirodymas vokiečių 
submarines New Yorko pa
kraščiuose privertė valdžią < pkričio men. 1917 m. 
stverties rimtesnių žingsnių. J Vadinasi, Airijos načiona- 
Pranešimas iš Washington o; listai pralaimėjo.

’sako, jogei į šiaurinio Atlan- 
tiko pakraščius esą pasiųsta 
daug patrolinių laivų tikslu 
apsergėti pirklybinius lai
vus ir sunaikint submariną, 
atakavusią Suv. Valst. tor
pedų naikintoją Smith.

BERLINE RAMU.

Norėta surengt demon
stracija.

COPENHAGENAS, bal. 
18. — Paskutinės žinios ske
lbia, kad Berline esą ramu. 
Vakar streikininkai, vado
vaujami kairiųjų socialistų, 
porėję surengti demonstra
ciją. Blogas oras betgi da
linai išardęs streikininkų 
pienus. Berlino policijos sa
rgyba padidinta, bet ji netu
rinti ką veikti, nes visur pa
lyginamai ramu. Tik vienur 
kitur ji neleidus demonstra
ntų būreliams susivienyti, 
kurie buk norėję maršuoti 
viena puošniausių Berlino I stacijomis, minių susirinki-
gatvių — Friedrichstrasse.

Sakoma, kad neramumas 
eina prie galo ri šiandie tūlų 
dirbtuvių darbininkai sugrį
šiu darbana.

• MUŠIS FRAKCIJOJE 
- NESILIAUJA.

Talkininkai vis dar nugali 
vokiečius; franeuzai paė
mė šešiolika mylių vokie
čių apkasų ir 2,500 belais
vių.

LONDONAS, bal. 18. — 
Didžiausioji ir kruviniausio- 
ji pasaulio istorijoj kova 
dar tebesitęsia vakariniame 
karės fronte, šiandieniai 
talkininkų laimėjimai gal ir 
merą taip dideli, kaip vaka- 
irykšti, vis dėlto jie yra pa
stebėtini palyginus juos su

. Eina atkakli kova 150 my
lių fronte. Jos pasekmės 
šioje valandoje dar nežino
mos. Aišku betgi, kad fraiy 
>cuzai ir jų talkininkai ang
lai yra padėjimo viešpačiais, 
nors visa tai jieperka už pa
sibaisėtinai brangią kainą.

ANGLIJOS PARLAMEN
TO RINKIMAI ATIDĖTA.

Airijos nacionalistai 
pralaimėjo.

LONDONAS, bal. 18. — 
Paskutinės žinios skelbia, jo
gei Anglijos atstovų butas 
280 balsais; prieš 52 priėmė 
valdžios pasiūlymą atidėti 
parlamento rinkimus iki la-

Socialistu Partijos 
Konvencija.

Konvencijos priimtoji karės 
ir militarizmo dalykais re
zoliucija.

(Pabaiga)

Sulig šitais principais so
cialistų partija griežtai at
meta pasiūlymą, kad karės 
laiku darbininkai turėtų pa
liauti savo kovą už geresnes 
sąlygas. Priešingai, skau
dus padėjimas, kurį pagim
dė karė, reikalauja, kad kle- 
sų kova butų dar energin
giau vedama, ir mes pataria
me darbininkams, ir patįs 
pasižadame, pavartoti seka
mą veikimo būdą:

1. Nuolatinis, veiklus ir 
atviras priešinimąsi karei, 
pasinaudojant tam demon- 

mais ir visokiomis kitokio
mis musų galioj priemonė
mis.

2. Nenuolaidus priešini
mąsi proponuojamiems1 įsta
tymams, kuriais butų įvesta 
kareivinė arba industrinė 
kon<kripcija. Jeigu tojeia 
konskripcija butų antmesta 
žmonėms, mes pasižadame 
stengties be atlaidos, kad to
kie įstatymai butų panaikin
ti, ir remti visokį masinį ju
dėjimą priešingą konskrip- 
cijai. Mes pasižadame viso
mis savo jiegomis kovoti 
prieš visokį pasikėsinimą 
uždėti mokesčius ant gyveni
mui reikalingų daiktų, arba 
išleisti bondus, kurie patap
tu sunkia našta sekamoms 
gentkartėms, kad tuo budu 
surinkus pinigų karės išlai
doms padengti. Mes reika
laujame, kad kapitalistų kle- 
sa, kuri karę sukėlė, paden
gtų ir jos išlaidas. Tegul tie, 
kur sukuria ugnį, rūpina jai 
ir kuro.

3. Nenuolaidus priešini
mąsi visokiems reakcin
giems sumanymams, kaip 
antai įvedimui spaudos ir 
krasos cenzūros, varžymui 
žodžio, susirinkimų ir orga- 
pizavimos laisvės, priversti
nai arbitracijai ir siaurini- 
mui streikavimo teisių.

4. Neatiaidi propaganda 
prieš kareivinį lavinimą ir 
kareivinį mokinimą viešo
siose mokyklose. J

5. Išplėtojimas darbininkų 
auklėjimo kampanijos, orga
nizavimas jų į tvirtas klesi- 
niai susipratusias ir ankš
čiai tarp savęs susijungusias 
politines ir pramonines or
ganizacijas, 
sutariamu ir bendru 
nių veikimu suskubint šios 
karės galą ir įsteigti patve
riamą taiką.

Išjudinimas minių veikti
6. Plati auklėjamoji pro

paganda, kad supažindinus 
minias su tikruoju santykiu 
tarp kapitalizmo ir karės; 
kad išjudinus ir suorganiza-

kad jie galėtų 
masi-

: vus juos veikimui ne tiktai 
prieš dabartinės karės bai
senybes, bet taipjau kad už
kirtus kelią karėms ateity
je, ir panaikinus priežastis, 
kurios kares gimdo.

7. Kad apgynus Amerikos 
žmonių minias nuo gręsian
čio bado pavojaus, kurį Eu
ropos karė užtraukia ant jų, 
ir kurį dar laMau padidina 
Suvienytųjų Valstijų įsimai
šymas karėn, mes reikalau
jame :

(a) Suvaržymo maisto 
produktų išgabenimo svetur, 
kol jaučiama jų stoka na- . 
mie; nustatymo maksimalių 
kainų ir pavartojimo kitokių 
reikalingų priemonių, kad 
neleidus maisto spekulian
tams užlaikyti nuo rinkos 
produktus, kuriuos jie dabar 
savo sandėliuose laiko.

(b) Socializavimo (visuo- . 
įmeninimo) didžiulių indust
rijų, užsiimančių agminimu, 
gabenimu, sandėliuose laiky
mu ir pardavinėjimu maisto ’ 
ir kitokių gyvenimui 
lingu daiktų.

(c) Socializavimo
dirbimui tinkamos
kuri dabar laikoma monopo
liniam . ir spekuliuojamam, 
pelnui. : - .

Priemonės darbininkams 
apsaugoti.

Paduodamos čia priemo
nės tai priemonės darbinin
kams nuo .baisių dabartinės 
karės pasekmių apsaugoti. 
'Karių atsikartojimo pavojai 
bus tol, kol viešpataus da- 
bartinioji kapitalistinė indu
strijos sistema. Karės iš
nyks tik tada, kaip bus įstei
gta socializuota industrija ir 
industrinė demokratija visa
me pasaulyj. Socialistų par
tija atsišaukia j visus darbi
ninkus prisidėti prie jos ir. 
kovoti išvien tam tikslui pa
siekti ,ir tuo budu duoti pa- : 
Sauliui naują visuomenės 
draugiją, kur viešpataujan
tysis idealas bus taika, bro
lybė ir žmoniškumas.

Seka nuo 2to puslapio.

reika-

visos 
žemės.

IR SENATAS PRIĖMĖ 
KARĖS PASKOLOS 

BILIŲ.

WASHINGTONAS, bal 
18. — Pereitą naktį ir sena
tas priėmė naująjį septynių 
miliardų paskolos bilių. Va
dinasi, dabar po juo lieka tik 
pasirašyti prez. Wilsomri ir 
pinigai bus išmokami “kur 
reikia.”

Kai]) “Naujienų” skaity
tojai jau žino, iš naujosios 
paskolos trįs miliardai bus 
pask o] i n ti talkini n k a ms, o 
keturi eis pačių Suv. Valsti
jų karinio prisirengimo rei
kalams.

RYTO—
Naujienose tilps platesnis 
aprašymas, kaip Cicero’s 
bažnytininkai sutrukdč
Mockaus prakalbas.



Socialistų Partijos 
Konvencija.

T XT3sa nuo 1-mo pusi.)

Rekomendavimai.
> 1. Mes rekomenduojame, 
kad konvencija duotų inst
rukcijų mušti išrinktiems at
stovams kongrese, valstijos 
legislatųrose ir miestų val
dybose, kad jie visur balsuo
tų prieš visokius kreditus 
kariuomenės, laivyno ir kito
kiems karės tikslams.

2. Mes rekomenduojame,
kad konvencija duotų in
strukcijų Nacionaliam Pil
domajam Komitetui, idant 
butų paplatinta ir pagerinta 
propaganda tarp moterų, 
dėlto kad jos ir kaipo namų 
šeimininkės ir kaipo motinos 
greičiausia atsilieps į musų 
balsą. *

3, Mes rekomenduojame, 
kad konvencija duotų in
str u k ei j ų N a c i o na 1 i a m Pi 1- 
domajam Komitetui pradėti 
organizuotą socialistų judė
jimą, organizuotą darbinin
kų ir kitokių karei priešingų 
elementų judėjimą, kad ben
drai ir sutariamai veikus su
lig musų grogramo linija.

Kate Richards O’Hare, 
Pirmininkė; Victor L. Ber
ger; Job Harriman; Morris 
Hillquit; Dan Hogan Mid- 
ney; Patrick Quinlan; C. E. 
Ruthenberg; Maynard Ship- 
ley; Geo. Spiess, jr.; Alger
non Lee, Sekretorius.

St. Louis, Bal. 13. — Va
kariniame socialistų partijos 
konvencijos posėdyj tapo pa
naikintas nacionalis partijos 
komitetas. Pildomojo komi
teto narių skaičius tapo pa
didintas iki 15. Jis susidės 
iš trijų narių nuo kiekvieno 
iš penkių šalies sričių arba 
zonų.

Buvo paduotas sumany
mas pakeisti socialistų par
tijos konstitucijos Art. 2 pa
ragrafą 1, išbraukiant iš čia 
žodžius “politinė organizaci
ja.” Tuo budu butų leista ir 
kitų politinių organizacijų 
nariams stoti socialistų par
tijom Tas sumanymas betgi 
tapo dar rytmetinėj sesijoj

atmestas 113 balsais prieš 
51. ‘ '

i Pietų pertraukoj buvo lai
komas didelis mitingas visų 
tų delegatų, kurie yra unijų 
nariai. Čia taipjau buvo rei
kalaujama pakeitimų konsti
tucijoj taip, kad ir kitokių 
politinių organizacijų (ne 

i partijų) nariai galėtų prisi
dėti prie socialistų. Ginčai 
buvo labai karšti. Kad Jo- 
iseph D. Cannon, kalbėdamas 
taipjau už tokį pakeitimą, 
ironiškai atsiliepė į tuos, ku- 
.rie vadina save nenuolai- 
džiais revoliuciniais socialis
tais, o betgi atėjus rinki
mams balsavo už Wilsoną, 
dėlto, kad jis “išsaugojo mus 
muo karės,” ir čia jau nuro
dė į Russellį ir Wallingą, 
konvencijoj kilo trukšmas. 
Cannon savo kalbą užbaigė 
žodžiais: “Faktų jus neuž
slėpsite. Šalia revoliucingų 
frazių mes turime dar skai- 
tyties ir su sąlygomis.”

Vis dėlto reikalaujami pa
keitimai tapo didele didžiu
ma balsų atmesta.

Popietinėj sesijoj taipjau 
buvo karštų ginčų, ypatingai 
kada buvo duotas sumany
mas i pakeisti konstitucijos 
skyrių 10. Buvo įnešta, kad 
partijos nariams, kurie del 
“primarių” kliūčių nebegali 
balsuoti už socialistų kandi
datus, butų leista balsuoti už 
.kitų partijų kandidatus, su
lig savo pasirinkimu. Už ši
tą sumanymą ypatingai sto
vėjo delegatas Mahoney, iš 
Buffalo. Jis pasakė, kad 
reikią imti dalykus šiek tiek 
plačiau ir atsižvelgti į aplin- 
bes. Perdidelis siaurumas ir 
grieštumas paverčia partijos 
narius mašinos krumpliais.

Paleidus balsavimui, įne
šimas tapo didele balsų di
džiuma priimtas.

Skyriaus 2 paragrafas 6 
tapo visai iš konstitucijos iš
brauktas.
' Budų ir priemonių komisi
jai pristačius savo priedinį 
raportą, konvencija nutarė 
antdėti ant kiekvieno parti
jos nario extra 25 centus mo- 
kesties, kad tuo budu pade
ngus nacionalio ofiso skolas 
ir šios konvencijos išlaidas.

IŠRADĖJAI!
Naujienų agentai

av.

av. 
av.

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

CHICAGO, ILL.
18-tos gatvčs Skyrius: P. Misiūnas, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted SL 
North Side .Skyrius: P. Pučkorius, 

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ave.
Brighton Park:

M. D. Seefor, 2432 W. 39th St., 
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth
F. Sandarga, 5418 S. Prinpeton

Kcnsingtono, Rosclando ir Burnsi- 
dSs.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.
ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

19 W. 2nd St. 
Melrose Park, HL: Chas Kochoncs, 

2005 W. Lake St. 
Springfield, Ill.: K. Lagunas,

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

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

Box 210. 
Rockdale, III.: via Joliet, D. Lukša, 

140 Moen Ave. 
Westville, HL: St. Mazremas,

Barber Shop, State St. 
Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,

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

8904 S. Houston Ave.
Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 

Račkeviče, 1012 S. Main St. 
W. Pullman, HL: W. Pilypas,

720 W. 120 St. 
Harvey, Ill.: Z. Putramentas,

15725 Finch Ave. 
Chicago Heights, Ill.: M. Remeika, 

1330—15th Ave. 
Spring Valley, Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St. 
Kewanee, Ill.: K. Valančiunas,

506 E. 7 
Pana, HL: W. W. Petraitis,

w 210 W. Wash
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis, 
E. St. Louis, Ill.: Žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1630 Sąngamon
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair
MASACSUSETTS VALSTIJOJ:

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

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Millbury St. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 W. 23rd St. 
Cliffside, N. J.: K. SteponaviČe, 
• Box

NEW YORK VALSTIJOJ:
Albany, N.Y.: M. Lazarko, 

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.: Mr. Males, 

145 E. Main
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Main
Box 139.

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudsin Ave.

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Baltimore, Md.: A. Brazis, 

650 W. Lombard 
Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 

437 S. Paca
IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd St. 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd.

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

NEBRASKA VALSTIJOJ: 
So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 

3223 O 
So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 

5508 So. 32
OHIO VALSTIJOJ: 

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E. 59 

Cleveland, O.: A. Valenton.
2120 St. Clair Ave. 

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ: 
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,

P O Box 407. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Co., 

Liberty Ave and Grant St.
Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

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

2204 Forbes St.

Ave.

Ave.

Ave.

st.
st.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose, taip 
ir civiliškuose teismuose. Daro visokius 

dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S0. HALSTED $T

(Ant trečių lubų)
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 M. DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central- 4411.

17.

St.
st.

MILIONUS DOLERIŲ ŽMONĖS DASIDIRBO PER NAUJUS IR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA GALI BŪTI KIEKVIENAM; 
gal but turite kokį išradimą del užpatentavimo, gal norite * IŠRASTI, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDfiJO 
IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim dykai. Risunkus ir modelius bandome ir egzaminuojam 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent į katrą musų ofisą.
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO) 309 Broadway, New York, - Barrister Bldg., Washington, D. C.

Parmos! i ''anuos!

*>

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

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

8.

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

st.
St.

st.

st.

St.

Civilizacija—Ward ir Dietzgen 
Kaina 50c.

Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovičh, 
2228 Tustin St 

Duquesne, Pa.: K. Lideka, 
306 Hamilton avė.

J. Teleysh, 
1726-28 Jackson St 

_____ r VALSTIJOJ: 
Grand Rapids, Mich.: J., Žilinskas,;

WEST VIRg/nIa'vALSTIJOJ: St 
Mlnden.AV. Va ~

Scranton, Pa

MICIGAN

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

Mes turime didelius plotus žemes Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo geria
si a ir derlingiausia žemė del ukininkystės.

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokestį agentams 
duodame gerą. z .

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

Chicago, Ill.1840 So. Halsted St.,

Moralybės Išsivysimas
—*

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Ka® mane iigelbėjo nuo varffinanėių IbnjT 
Salutaraa Bitterie. Al per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo nevi- 
rinimo* pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Jonuose ir strėnose, 

k Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos. 
■ Bet kada aA pradėjau reikalauti Salutaraa Bit- 

teris ir Salutaras, Begulaatria, del moterų, 
9 pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
f pasidarė smagu viekas. Per 6 mėnesius ai 

■ savo paveikslą nebegaliu pažint h* palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bitter i a. Kai
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 

' ae ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis j:

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

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

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

I.........................■ ■■■■■■ ■> I II. ,1 . ........................ ............................■■■■........     ■■■■'■

1709 So. Halsted St

8ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION
Į Žolea nuo visokių blogumų.

’ P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III Gliudi
IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo , 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų raščjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

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

Telefonas Yards 1546.

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

melis, kur telpa apie šimtas įvairių eilių.
Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

“N AI
1840 So. Halsted St Chicago, Ill.

J. GRUŠO
INDIANA VALSTIJOJ;

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

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

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

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

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wis.: K. Paukštis.

809 Park St. 
Racine, Wis.: Tony Vcgela,

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

1005 Gideon Ct.
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

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

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

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

Amerikos Lietuvių Mokykla 
Mokina 
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Anglų kąlbos
Lietuvių kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystčs 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirklybos teisių 
Abelnos historijos 
Suv. Valst. historijos 

. Geografijos
Pilietystčs
Politines ekonomijos 
DailarašystCs

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po plet^. 

Vakare nuo 7:30 iki 0:80
3360 Emerald Ave. Chicago.

Dideles Prakalbos
kurias rengia J. V. D. ir P. Kliubas 
Ketverge, balandžio 19 d. Mildos sve- 
tainčje, po num. 3142 So. Halsted st., 
ant trečių lubų. Bus labai aiškiai 
apkalbama apie žmonių gyvenimą 
atgal keli šimtai tūkstančių metų —
kaip jie kovojo su žvėrimis ir gam
ta. Taipgi bus kalbama, kas reikia 
daryti, kad visas pasaulis dreba, ti
žia kraujuose; žmonės nebežino ką 
daryti, tatai bus labai nuosekliai iš
aiškinta. Taigi, draugai ir draugės, 
nepraleiskite sity prakalbų, nes re
tai pasitaiko 4 
InžangalOc. 1 
ir J. SUJUS 
7:30 vai. vak.

girsi tokias prakalbas, 
ialbes A. MONTVIDAS

Prakalbos prasidės 
Kviečia Komitetus.

ORKESTRĄ
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus au didžiausia atyda, 
(nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie- 

tuvlAka aptleka Bostone Ir Massachu* 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per lalikus, o ai prisių
siu per express.

K* Šidlaoslcio
Aptlekorlūk ir nmvlnlnkaM 

SOUTH BOSTON, MASS.

n A R B Ag,
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

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

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

KODUI. NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas,. Visiška Lygybė,. Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktis-Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai 
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
111111.. ...................m..... . ..................... .......... ....................................... ...................................... ...................... ..... ................... —. .......................

Knygos'kaina tik 50c. Reikalaukite

NAUJIENOS
Chicago, Illinois



Korespondencijos
STEGER, ILL.

i Skaitytojų 
Balsai.

vių literatūrą savo giminėms iš-

Darbai ir lie tu via i.

saros laiku smagu gyventi
va-
nes

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.
dirbtuvių, kurios galėtų užteršt 
orą. Iš vidurio miestelio, į ku
rią pusę nepažvelgsi, visur ma-

laukia, laukia su neapsakomu 
pasiilgimu. Dabar cenzūra nu
šluota — galima siųsti ir socia
list i škn s la i k ra šči 11 s.

Rašantis šiuos , žodžius^ jau 
nuo pradžios karės siuntinėja

[oro
Sutaisytas js ' tėrmuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

3
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j Mes Išredysiin Jūsų 4 Kambarius su Geriausiais f 
| Rakandais už $35, likusius ant lengvų išmokėjimų | 
X * Nejieškok kitų bargenų, nes niekur tokių nerasite kaip tik pas mus. Mes tu- r 

rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų Baksų. 1
Ž Prisiunčiam tavorą į visas dalis miesto. f

ŽODIS LAISVĖS MYLĖTO-

JAMS IR MYLĖTOJOMS.
o ir ir 

rašo,

Lietuvių skaičius siekia apie 
šimtą žmonių. Dauguma lietu
viu turi nuosavas stabas ir laiko •7

Drauge su visu pasauliu ir rių pasidalindami skaito šimtai

jami didžiumoje.

nos, Laisvė, Keleivis.

valandų į dieną. Dirbtuves po
nų esama labai didelių patrio-

dolerinis, ir iš jų ne
laukti darbininkams

tik išnaudojimo. ir

Dabar

nemiega.

S. Pašulnietis.

SPRINGFIELD, ILI

šis ir anas.

Pas mus, kaip ir visur 
apykanta varoma di

v • 
ciai.

iškila
unijos

kalčiausis.

dama. Jos

pu laiku jau surinkta arti 
$200.00. L. š. F. iš čia pirmiaus 
buvo priduota virš $300.00. 
Dabar manoma surinkti bent

Todėl nekuriu v

neveiklumą yra nieku neparem-

užsi

darys.

paminės.

peticijas ir klausė pamokinimų 
tie ir lošė gerai, o “N." aprašy
mas buvo teisingas.

F. Klembauskas.

) Naujienų n r. 91

dento. Atleiskite, kad jūsų raš
to nesunaudosime.

, ačiū nenuilstan-
Rusijos žmonių

Rusijos pavaldiniai 
laisviau, bet juoda-
pegos da toli gražu 

. Juodašimtiškos jie-

Ieną ant Rusijos žmonių spran-

Galutinam išnaikinimui juo-

tamsiomis jiegomis pataikau
jančiomis sen a j a i- k r a u gerška i
valdžiai (kapitalistai, popai, ku
nigai, aklos sufanatizuotos mi

na ują parlamentą — durną 
priklausys nuo šalies žmonių

n vmas. v*

nieriai veikia: miniose platina 
lapelius, kuriuose aiškina darbi
ninkams ir valstiečiams naujo-

si žmogumi

organizacijos perm a f a n či os

mui ir diktuojančios dabartinei

rius darbininkų organizacijos

dabar ir daroma.

mas

minias tremtinių dvasiniu pe
nu.

kos lietuvius,

Clll

šti kėdėmis į grindis; kuomet 
kalbėtojai kalbėdami pasako:

'S caras nu- 
liaudies rete-

vėtųjų pusėn, kurie pasiryžo iš-

misijos, taip Lietuvos liaudį ir 
kitų tautų Rusijos valdinius.

Kas ištiesų brangina laisves 
idealą, tas netur ilgiau laukti, 

a-....ai'. » .. ."■M^U

kuriems yra

laimėjimas — prisidėkite

prie žmonių meiles ir brolybes 
da neprieitas. Santakiškis.

REIKIA KANTRYBĖS.

Sakoma,
viską pergali. Tai tiesa. Tik 
beda, kad, apskritai imant, 
žmonėms trūksta kantrybes.

Labai tankiai darbininkams

kio amato. Sakysime, dirbtu
vėj mokinama dirbti prie ko
kių nors mašinų. Kaip žinia, iš-

8 — 10 dolerių į savaitę. Jeigu 
darbininkas gauna šiek-liek 
daugiau, jis nieku būdu nesu
tiks mokvlies prie mašinos.

kelis dolerius. Jis visai neima 
domon to dalyko, joge i išmo-

gus keliems metams, jis susi-

se:

is-

Tai niekis, jei pri-

gyvenimas bus daug geresnis

r Reikia fdrėti užlėkti-

mokus kokio nors amalo. Ki-

paslumdeliu.
A. Garbukas.

NEVEDUSIEJI TURĖS 
KARIAUTI.

Nuo 18 iki 23 metų amžiaus 
ims į kariuomenę. Panašią ži
nią pirmiausia paskelbė anglų

pasekmių, štai jau pilni laik
raščiai žinių, ka ypač didesnių 
miestų apsivedimo įstaigos už
sikimšusius kostumieriais. Ap- 
sivedimas daugiau nieko ir ne-

lodei mes prieš lai nieko ir ne
turime. Tiktai mums svarbu

ir tas: kuomet mes perska i le
me praskambėjusią žinią, kad 
visi nevedę vyrai bus imami ka- 
reivijon, •> 

kariuomenėj 
netarnauja nė vienas vedęs vy
ras. Bet tikrenybėj daug vedu
sių vyrų yra kariuomenėj. Šiek 
tiek permalant dalyką aišku, 
kad ne ten laikoma, kur sako-
ma. Jeigu i,sl 
jau čia išrod; 
žuvis norima

* fe’ * P 4 * fe I * fe ♦ fe

prudą. Kadangi nė vienas ne
norės sulikti su panašiu išvedi
mu, todėl priseina jieškot išė-

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
__ nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 

klės skaudėjimo, diamtio, galvos 
w-j skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I Šalčio galvoje, ect., ect<, Sutai- 
l! irt somas išdirbėju labai pagarsėjusio

—■■-.r wwsy
.. .. i> u-irar u trri iT.r'Ij. J
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£0R0C PAIN-EXPELLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojAiii'o visame pasau
lyje per pustf'šimtmečio—455c. 
už bonkutę .visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

< F. AI). RICHTEK & co. 
14—80 Washington Street. Nrw Vork. g

, ant

jiems bus

linga ikškalno sufabrikuoti. No
rima, kad 18 m. jaunikaitis ap-

Jicms nė galvoj kokiu

mo godumas neturi

pitalistiškoj tvarkoj (kuriai pri-

bulkalnieriai) visiti neapeina 
kokiose aplinkybėse kasdien 
nati nedavalfiius motina išau-
gino savo ylimą sūnų. Jai tik 
apeina du r kūdikį su bile mer-

negu išeis numirti ne už savo

likti nėščia varguose.
Mes ir tik mes, t. y. darbinin

kų minios, turime ne prašyties,

mainytų savo politiką.
Paėmęs.

ATSAKYMAS KUN. LAPELIUI.

Reikale debatų su kun. 
Mockum.

> t'

i debatus su kun. Mockum tik-
Bet

’rir mes j ieškome; teisybes o ne 
pinigų. Tatai įbes kviečiame 
kun. Lapelį stotį su kun. Moc
kum atvirai, be išsikalbėjimų, į

Mockus mielai sutinka ir yra 
’alavas stoti. į debatus su kun.

ir

abie

2. Jie bus sekančiu klausi
mu: “Ar kun. P. Lapelis tiki į 
.Jėzų Krislų, ar neliki?” Pagal:
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lai žmones nori žinoti, ar jis

lai neturi nieko bendra sirdc-

Galutinam sutikimui sto

5. Jei į vieną savaitę laiko* 
t. y. iki balandžio 25 d. j deba
tus nesutiks, tai žinos visi, kad

Seklyčios Setas, geriausios skuros, ąžuolo arba mahogany, 31/2 « į\T"^
colių tremai, gvarantuojam, kad geriausia nešiosis skūra. Šis /Į Vl*"V
setas nėra pigiai padirbtas, bet mes ji pigiai parduosim, tik už {jj "t C#
.„■II... ..I— . III... -■■■■!■■■ .U......     r,.—    , j,| I .... ....................   L ...... ................. ...I..    III '.-.I...     -    —- .I...—................................... . ■■■■■IIII " .  ..II. 

ij.iu

Plieninė lova 2 colių sto
rumo, balta, auksuota arba 
juodai marga, sykiu su geru 
medžvilnių matrasu ir sprin- 
gsais, už

$12.85

labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia 
žemyn, kiekvienas pamatęs 
jos norės, parsiduoda po

$5.35

Medinė vaikam lova,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE. 

■Augioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozite 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros.

CHARLĖS KRUPKA
vice-prezidentas .

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS :

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.

Ice
GEO. C. WILCE

; Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA . , 

kaperius.
PERVIRŠIJA $6,000,000

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN
prez. Atlas

[Brewing Cc

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

aprūpinimą.

vergai' reikalingi pasaldinimui 
jų gyvenimo, šiandieninio ka
pitalizmo šulai anaiptol nenori

del savo kruvino biznio turi rei-

plauko kapitalistais. Todėl 
jiems užvis svarbiau padaryt

kiame atsakymo.
Teisybės Jieškotoju Komitetas.

•I / .

Del tolimesnių susj.nešimų

ką, 10541 Edbl’ookc Ave., Rose
land, Ill.

Prierašas: Run. M. X. Moc-

reikale debatų ir 
Studentui” Račkui

Maža kambarine dės- 

ka, ąžuolo arba maho
gany medžio, su vienu 
stalčių viduj, galima su
sidėt visi rašomi daiktai 
tiktai-už

$5.95
Pirm, kol pirksi Pečių 

pamatyk šitą “combina
tion” su gesu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo dalių, stikli
nės duris arba baltos,.vi
durius gvarantuojame 
nuo išdegimo ant 5 me
tų, nes jis padarytas iš 
geriausio špižo, parsi
duoda nuo

$55.00
ir augščiaus.

Geriausias paintas — po $į.35 gal. Krautuvė atdara kiekvieną vakarą.

I Kulis Furniture House 1
t 3224-3226 S. Halsted Street, Chicago, UI. ♦
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jpERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

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

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

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

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

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

DR. SCHNEIDER
1G45 W. 47 galv. Chicago

LOKis
Lietuvių Legenda. .

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

Kaina 15c.
“N A U J.I E N 0 S”

1840 S Halsted St.,_______ Chicago,'BĮ.
i

Nuosavybes 
Išsivystimas 

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

1. Bendralaikines 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
latinį, supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.



W
>:

 , ■

NAUJIENOS
Plonis Lietuviu Dienraštis Amerikoje 

Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
1 * Kasdien, išskiriant nedšldienius

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 

Pįnty savaitčje. Pačtu siunčiant, 
fchieagoje metams $6.00, pusei me
ta 13.50.

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

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
JUlytoJų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Irardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
|M« rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tal, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
I* ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Socialistų 
valdžia.

Finlend i j os (Suomijos)
valdžia jau socialistiška.

Jos parlamente iš 200 na
rių yra 103 socialistai. Soci
alistai turi didžiumą vietų ir 
ministerių kabinete: iš 11 
ministerių tenai 6 socialis
tai, o 5 buržuazinių partijų 
atstovai.

O tūli žmonės sakė, kad so
cialistų viešpatavimas nega
lėsiąs ateit anksčiau, kaip už 
keleto šimtų metų!

Koliai Rusijos valdžia bu
vo atžagareiviška, ji smaugė 
Finlendijos laisvę, ir sociali
stai negalėjo tenai parodyt 
savo galios. Dabar, sugriu
vus carizmui Rusijoje, Fin
lendijos socialistai galės 
pradėt vykint savo progra
mą gyvenime.

Finlendijos socialistai tu
rės dar kliūčių iš Rusijos 
pusės, kadangi ši šalis, nors 
ir nusikratė nuo despotiškos 
valdžios jungo, visgi dar nė
ra darbininkų valdoma. Ru
sijos buržuazijai butų negei
stina, kad socialistinė Finle
ndijos valdžia turėtų pasise
kimo, nes tuomet Rusijos 
darbininkai užsimanytų to- 
kios-pat tvarkos; todėl ji 
stengsis, kiek galėdama, tru
kdyt finus.

Bet vis dėlto Finlendijos 
socialistai sugebės įvest 
atmainų savo krašte. Jie pa
rodys, ką socializmas žada 
praktikoje. Pažiūrėsime tuo
met, kieno žodžiai išsipildys 
—ar tų, kurie kovojo už so
cializmą, ar tų, kurie smer- 
kė jį.

Musų priešai skelbė, kad 
socializmas esąs nejvykdina- 
mas. Kiti vėl sakė, kad so
cializmas praktikoje reikštų 
arba didžiausią žmonių su
varžymą — kazermių tvar
ką, despotizmą, vergiją, ar
ba visišką betvarkę — pasi
leidimą, anarchiją, suirutę. 
Ypatingai kunigai nuolatos 
pasakoja, kad socialistų ide
alas reikalaująs suirimo šei
mynų, paleistuvystės santy
kiuose tarpe vyrų ir moterų 
ir atmetimo visų doros prin
cipų.

Dabar visi tie ponai, kurie 
taip smerkė socializmą, tu
rės progos patikrint savo žo
džius Finlendijos gyvenimo 
faktais, žiūrėsime, ar jie 
prirodys, kad socializmas- 
toks yra, kokiu jie piešė jį.

Kas del musų, tai mes ne
turime abejonės, kad Finlen- j 
dijos socialistų veikimas

Firs) Lithuanian Daily in> America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
In Chicago, by carriers, per week, 

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

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

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

European countries, 1 year .. $7.00

duos mums tūkstančius nau
ju argumentų prieš socializ
mo niekintojus.

Pavojus ir viltis.
Kada prasidėjo Europos 

karė ir socialistai parlamen-- 
tuose balsavo už karės kre
ditus, tai visa buržuazinė 
spauda sušuko, kad sociali
zmas, kaipo revoliucinė jie- 
ga, žuvo. Tiems šauksmams 
pritarė daugelis ir pačių so
cialistu.v

Ką-gi matome šiandie, po 
33 mėnesių karės?

Šiandie matome, kad soci
alistų spėką pasaulis pripa
žįsta labiaus, negu kuomet- 
nors. :

Vieni tos spėkos bijosi ir 
kovoja su ja/ kaip iš proto 
išėję. Taip elgiasi Didžio
sios Britanijos valdžia, ku
ri nesenai suareštavo būrelį 
socialistų, keliavusių- Rusi
jon dalyvaut revoliucijoje. 
Britanijos valdžia galėjo 
puikiausiai numanyt, kad 
brutalis jos apsiėjimas su 
Rusijos revoliucionieriais, 
pakenks jai, o ne naudos at
neš, vienok jos baimė prieš 
revoliucionierius buvo dide
snė, negu apsirokavimas.

Socialistų bijosi ir Vokie
tijos valdžia. Bet bėda ver
čia ją j ieškot pagelbos pas 
socialistus. Ji gerinasi Ru
sijos socialistams, leisdama 
jiems pervažiuot per Vokie
tiją iš Šveicarijos į Švediją. 
Ji mėgina panaudot vokie
čius socialistus, kaipo taikos 
tarpininkus.

Ir Suv. Valstijų ponai, ku
rie savo šalyse, rodos, ma
žai tesiskaito su socialistų 
judėjimu, didžiai nerimauja, 
kad Europos socialistai ne
suardytų talkininkų valdžių, 
pienus ir neatsistotų skersai 
kelio imperialistiniemst A- 
merikos pienams. Jų ragi
namas p. Gompersas siunčia 
telegramą Rusijon ir prašo 

i socialistų nereikalaut ant- 
syk “perdaug” ir neardyt sa
llies “vienybės”.

Bet kuomet valdžios bijo
si socialistų, tai žmonės vi
sose šalyse tolyn vis didesne 
viltim žiuri į juos. - Ministe
rial ir diplomatai nepajiegia 
suteikt taiką pasauliui. Vie
nintelė tikra taikos spėka y- 
ra šiandie socialistų judėji
mas. Juo labiau tęsis karė 
ir juo labiaus ji darysis žmo
nėms nepakenčiama, tuo la
biaus augs socialistų, kaipo 
taikos kovotojų spėka. Tik 
ji ir įsteigs padaryt galą šiai 
ikarei.

Tiktai aklumas arba fana
tizmas šiandie dar gali pas
lėpti tą faktą nuo žmogaus 
akių. Kaip tik tuo laiku, ka- 
ka daugelis buvo “palaidoję” 
socializmą, jo intekmė apsi
reiškė neregėtam iki šiol di
dume. O kodėl? Todėl, kad 
jisai yra tarptautinis judė
jimas.

Kvaili 
pliauškalai.

Draugai iš Rusijos du ka
rtu kvietė telegramomis įžy
mesniuosius lietuvių sociali
stus grįžt Europon ir daly- 
vaut revoliucijoje. Tas fak
tas suteikė “įkvėpimo” kle
rikalų laikraščiams naujais 
šmeižtais apdrabstyt minė
tuosius socialistus.

Jie esą nevažiuosią Rusi
jon, kol neprisirinksią čio
nai pinigų; jie saugoją savo 
kailį; jie lauksią, kol Rusijo
je pasibaigsianti revoliucija, 
kad galėjus pasinaudot jos 

t vaisiais...
i Ir kas zaunija tokius daly
kus? Kunigai ir jų pastum
dėliai, kurie niekuomet ne
buvo kuo-nors kitu, kaip tik 
^visuomenės parazitais. Tie 
gaivalai, kurie visuomet 
įsmukdavo į tamsias palėpes, 
kaip tik pamatydavo pavojų 
savo kailiui; tie sutvėrimai, 
kurie visuomet parsiduoda- 
vo tam, kas brangiau užmo
kėdavo už jų “sąžinę”—jie 
dabar drįsta su panašiais 
priekaištais lįsti į akis revo
liucijos veikėjams!

Kas patikės toms jųjų 
zaunoms?!

Visi žino, kad tūli kleri
kalų “laikraščių” “redakto
riai” perdaug sėbraujasi su 
snapso bonka. ' Bet pej^ugi 
jie negali išsipagirioti, bent 
savo “editorialus” rašyda
mi?

Angliakasių 
laimėjimas.

Vakar susėjo New Yorke 
angliakasių atstovai su min
kštųjų anglių kasyklų savi
ninkais iš Ohio, Indianos, Il
linois ir vakarinės Pennsyl- 
vanijos ir tarėsi apie darbi- 
minkų reikalavimus. Darbi
ninkai norėjo, kad jiems bu
tų pridėta algos nuo 20 iki 
30 nuošimčių.

Pirmutinis darbininkų ir 
'kompanijų komiteto pasikal
bėjimas, kaip praneša tele
gramos, buvo labai pasek
mingas. Abi pusės priėjo 
prie sutarimo, kad darbinin
kams butų pakelta algos dvi
dešimčia nuošimčiu. Šita V ,
sutartį dar turės patvirtinti 
pilna angliakasių ir savinin
kų atsotvų- konferencija, bet 
tikimasi, kad jos patvirtini
mui kliūčių nebus.

! Išrodo tuo budu, kad ang
liakasiai turės didelį laimė
jimą. Juo naudosis apie 225- 
000 darbininkų šeimynų ir 
asmenų.

Reikia pastebėti, kad tie 
darbininkų reikalavimai 
prieštaravo sutarčiai, kurią 
jie buvo padarę su kapitalis
tais ir kurios laikas baigsis 
tik kovo mėn. 31 d. 1918 m. 
Iki to laiko darbininkai pa
gal kontraktą neturėjo tei
sės reikalauį didesnių- algų. 
Bet kadangi gyvenimas la
bai pabrango, tai angliaka
siai buvo priversti nepaisyt 
kontrakto.

i - Galima buvo laukti, kad 
kompanijosjokiu budu nesu
tiks išsižadėti to, ką joms 
duoda rašltiška sutartis su 
darbininkais. Tuomet dar

bininkams butų reikėję stot 
i kovą. Ir jie butų taip pa
darę, nežiūrint to, kad p.

jogei karės laiku nebusią 
streikų. Negalėdami išgy
vent tuo uždarbiu, kurį ang
liakasiai dabar gauna, jie 
butų nežiūrėję ir karės, jei
gu kasyklų savininkai butų 
atkakliai laikęsi kontrakto.

Bet ponams kapitalistams 
buvo pavojinga iššaukt į ko
vą darbininkus šitokiu laiku. 
Darbininkų' kasyklose dau
gelyje vietų trūksta; streik
laužių gaut butų sunku. 0 
karės reikalams anglįs yra

Apžvalga
KAPSUKAS 
VĖL MELUOJA.

rasa- 
” “Ko- 

redaktorius apšmeižė

Vos spėjo nudžiūti 
las, kuriuo. “antrasis 
vos” 
“Naujienas” delei pastabos 
apie Z. Aleksą, o jau jisai vėl 
skleidžia bjaurius melus a- 
pie musų dienrašti.

“Naujienose” buvo pasa
kyta, kad Rusijos darbiniu-. 
kai privalo verst savo vald
žią prie taikos, bet koliai tai
ka neįvyks, jie negali išsiža- 
dėt gynimosi nuo Vokietijos 
kariuomenės. “Kovoje” da
bar skaitome:

Ką tai reiškia toks “tė
vynės gynimas” ir rūpini
mąsi, kad “Vokietijos kai
zeris” neliktų pergalėtoju 
ir kad ta pergalė neišgel
bėtų jo nuo revoliucijos, 

i aišku. Tai, žinoma, yra 
ne kas kita, kaip tos pačios 
MiliukovU politikos rėmi
mas, ar tu kalbėsi tik a- 
pie “tėvynės gynimą”, ar 
šauksi “šalin kaizerį!”, ar 
ką kitą. Šito priminimas 
ir išvados tokios labai ne
patinka “Naujienoms”, ir 
jos šaukia: pirmon vieton 
“Nauj.” stato kovą už tai
ką ir radikales reformas... 
žinoma, jei jos tame strai
psnyje visiškai nebūtų 
kalbėjusios apie kovą už 
taiką ir reformas) o tik 
šaukusios apie “tėvynės 
gynimą”, nedavimą “pro
gos palikt pergalėtoju ka
re Vokietijos kaizeriui”, 
tuomet pas nieką nė abe
jonės nebebūtų apie tikrą
jį jų veidą. O dabar rei
kia jis atkasti iš žodžių 
gausybės. I Primįsime da 
tuos “Nauj.” žodžius, kur 
jos sako, jog “Vokietijos 
kaizerio pergalė išgelbėtų, 
jį nuo revoliucijos”. Ir kas 
gi reikia daryti, kad tos 
pergalės Vokietijos kaize
ris neįgytų, kad ten revo
liucija įvyktų ? Reikia

’ “gintis” —atsako “Nauj.” 
Vadinasi', ginklu (nes, “gi
nasi” ginklais) revoliucija 
ten nešti!

i Taigi, “Naujienos” remia 
.politiką Miliukovo, kuris 
atvirai kalbėjo, kad Rusija 
privalo sumušt Vokeitiją ir 
paimt Konstantinopolį. “Na
ujienos” rašė apie taiką ir 
reformas tiktai tuo tikslu, 
kad paslėpus Savo tikrąjį 
veidą, o ištiesų joms rūpėjo 
paremt imperialistus “Nau
jienos”, pagalios, patarė Ru
sijos darbininkams nešt gin
klais revoliuciją Vokietijon.

Visa tatai yra ne tiktai 
grynas melas, bet ir didžiau- 
sis nachališkumas, kadangi 
(Kapsukas rašo tuos dalykus 
po to, kai “Naujienos” jau 

taip reikalingos, kad, jeigu 
streikas butų sustabdęs ang
lių gaminimą, tai valdžia bu
tų turėjus paimt kasyklas Į 
savo rankas ir operuot jas, ] 
iki karė pasibaigs.

Antra vertus, pats tokio 
didelio streiko faktas dabar 
butų labai nepageidaujamas 
visai’ kapitalistų klesai ir va
ldžiai. Toks streikas sunai
kintų šalies “vienybės” iliu
ziją ir paskatintų prie kovos 
ir kitų pramonijos šakų dar
bininkus.

Todėl kapitalistai turėjo 
nusileisti.

tužprotestavo prieš panašius 
jo melus. Nežinia nė kuo 
labiau stebėties, ar be galo 
dideliu jo proto, ar sąžinės 
atbukimu.— 

, Tame pačiame “Kovos” 
numeryje skaitome, kad Ru
sijoje revoliucija tęsiasi, kad 
Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba nepripažįsta tuolaiki
nės valdžios ir savarankiai 
veikia. Šita žinia, girdi, pa
rodo neteisingumą “Naujie
nų” skelbimo, kadangi jos 4 
d? balandžio “tikino, kad Da
rbininkų Atstovų Taryba pa
turi valdžią”. Na o žiūrėki
te, ką rašė 4 d. balandžio 
“Naujienos”.

Pažvelgkite, pavyzdžiui, 
į dabartinius santykius 
tarpe tuolaikinės Rusijos 
valdžios ir darbininkų. Tie 
santykiai išpradžių buvo 
blogi, bet paskui pasitaisė. 
Valdžia ir darbininkai pa
darė sutartį, kurios pama
te yra tokie punktai: pa- 
liuosavimas Rusijos nuo 
visų pančių, kuriuos uždė
jo ant jos senasis režimas 
(tvarka), ir neatidedamas 
sušaukimas įsteigiamoj o 
susirinkimo. Darbininkų 
Atstovų Tar. narys N. So
kolov sako: “Mes esame 
pasiryžę remti tuolaikinę 
valdžią, jeigu tiktai ji tei
singai pildys visus punk
tus padarytosios su mumis 
sutarties.”
žodžiai, kuriuos mes pa

braukėme šitoje ištraukoje, 
rodo, kad “Naujienos” rašė, 
jogei darbininkai remia val
džią tiktai tam tikra sąlyga, ’ 
o ne absoliučiai, kaip pasa
koja apie musų straipsnį 
“Kovos” redaktorius. Ta vi
sa ištrauka, be to, rodo, kad 
darbininkai veikia savaran
kiai, t. y. kaip tik taip, kaip 

: skelbia ir tos telegramos, 
kuriomis Kapsukas mėgina 
parodyt “Naujienų” straips
nio klaidingumą.

i Vadinasi, Kapsukas ir čio- 
mai pamelavo be jokios gė
dos.

Na, ištiesų, tokio literatiš
ko banditizmo tai dar mums 
.neteko matyt darbininkiško
je spaudoje.

LONDONAS, bal. 18. — 
Pranešimas iš Londono sa
ko, jogei dabartiniuose mu
kiuose Soissons-Rheims fro
nte vokiečiai neteko apie ši
mto tūkstančių vyrų užmuš
tais, sužeistais ir pateku
siais belaisvėn.'

Vokiečiai šioje vietoje da
rą desperatinių kontratakų, 
kad atsiėmus prarastas po
zicijas. Iki šiol, kaip skel
bia Paryžiaus pranešimas, 
visi vokiečių užpuolimai at
mušami.

Pabraižos
Smarkus vyras.

Redakcijos gurbe radau šito-

“Garbus Nauyinu Redakciyo 
duosi yumis pupini dulko yus 
asat socyalistc ir kas da vieni 
yaibu yumis netiunk tas kont
ras yaibu yums netiunk tas val
džios suredimsa kon yus czc rio- 
ksat ko yus cze smirdzet važiok 
po sziumts pipkiu pas to sava 
koizeriu giart smarves ir buk 
ten kuru besu cze smirdi kas 
tąw cze turi ir nustok pliausz- 

tainsyo o mums ira giaras toks 
kontras ir mias tu reni stoti us to 
kontro ir turi but kaizens su- 

ik snuki Jo onosz- 
keviez” 

keviez. Jis, be abejo, nenori čia 
smirdėt ir, veikiausia, kaip tik 

ėjo rekrutavimo stotin ir stojo 
Dėdės Šamo kariuomenėn, kad 
drožus kaizerį. į ožio ragą su- 
truškinti; ir dacol. •

Didis džiaugsmas davatkijoj, 
kad antikristą sugavo.

O jazau!
Didis stebuklas stojos!
Vyrai! Moters!
Žiūrėkite! Klausykite!
Naujienų...

su

Kalėjimai! įmestas!
Grandiniais surakintas!

Devyniais raktais užrakintas!!

Džiaugiamės, kunigų gaspa- 
dinės, klapčiukai ir davatkos ?

Džiaugkis Maliauskync!

Alei u ja!
Deo gratia s!
Per sekuliasekuliorum!
Pastaba. Šitą egzultaciją pa

kartoju iš čikagiškio kunigų ir 
davatkų organo. Ten ji išspaus- 
dpnta dideliausiomis raidėmis, 
kad visos ir skaityt nemokančios 
davatkos galėtų sučiupineti, o 
sučiupinėjusios iš džiaugsmo 
ant vienos kojos kartu su kuni
gais šokti. O džiaugties yra ko, 
nesang tapo suimtas ir geležinėj 
klėtkoj už devynių raktų užda
rytas baisių baisiausias sutvėri
mas, beveik patsai antikristas— 

jis, kada jis norėjo baisiausį 

už, kunigo Ežerskio — to šven
to žmogus kur nekalčiausiai 
užsimiršta pas save svetimus pi
nigus —, taigi prieš kunigo E- 
žerskio bažnyčią, ar už kunigo 
Ežerskio bažnyčios, Ciceroj, no
rėjo dalinti žmonėms plekatus! 
Kunigo Ežerskio bernai suėmė 
jį ir nudangino, kur priderėjo 

dženą. D*elto tai Maliauskynej 
ir Bučynėj ir Ežcrskynėj cgzul-

Bet ką tu su nečysta dvasia 
pa darysi! Ncspėjo kun igo Ežer
skio bernai nuo dondž^nų durų 
pasišalinti, kaip tas antikristas 

trupėjo, o jis, išėjęs, ,ir vėl savo 
baisųjį darbą dirba: Naujienas

Pabraiža.

PASTABOS
iko, vienas tautietis paldnu-

—Gerbiamas daktare, pasa
kykite man, kaip tie t vulkanai 
išsiveržia iš žemės ir kokiu bo
du įvyksta žemės drebėjimas?

—Kvailas klausimas. Ateik
ant niano prakalbų ir gerai tė- 

myk. Kuomet aš pradėsiu bro
lius socialistus akėti'ir agituoti 
už karę, tuomet pamatysi, kad 
mano kūnas stovi ne ant estra- . 
dos, bet ant žemės drebėjimo\ 
vietos. Kas del vulkanų...hm, 
hm... tikiu, kad mano galvoj ne
trukus atsivers tikras vulkanas,

—Suprantu. Tai tamsta, da- .

ėmęs iš žemės: kas geresnę trąšą 
tamstai suteikia, tokie ir vaisiai 
auga. Tik stebėtina, kaip tas 
tamstos šiaurinis žemgalis ran
dasi tokiame karštyje, kad net 
vulkanai atsiversią?

—Kvaily, aš esu ta žemė, ku
rią kunigai pripažįsta: paplok-

* ★

Vienas prietlis Naujienų klu
snia :

.—Ką reiškia toks vardas, ku
rį parašė Senas Vincas, kaip ve: 
“A. M. J. K,. J. S. V. Pabraiža?**

—Pabraižos ir Seno Vinco fi
losofiją ne bile kas supranta. 
Važiuok, prieteli, į Valparaisą ir 
pabūk bent metus, tai žinosi.

Senas Vincas.

REIKALAVIMAI.

vada.

Reikalinga — keturi, smarkus 
vyrai automobiliams vogti. 
Pastovus darbas, gera rnokes-

Reikalinga — pirmos klesos per
kūnas, kad nutrenktų Mockų. 
Kreipkitės į metodologijos

Reikalinga — vargonininkas. 
Turi mokėt griežti be vargo
nų. Kreipkitės į kun. Moc
kaus parapiją.

Reikalinga — pirmos klesos ba- 
rtenderis. Turi turėti paty
rimo degtinės su alum maišy
ti. Kreipkitės į bliavininkų 
draugiją. ; .

•- 1 , r # y

Reikalinga — dora mergina. Tu
ri but dirbus klebonijoj ne 
mažiau kai dešimt metų. Atsi
šaukite į minyŠkų klioštorių. 
Daktaro paliudijimai nereika
lingi. A. Garbukas.

Laiškai iš Lietuvos
Chicagiečiams.

Vietos Immigrant Protec
tive League gavo vėl pundą 
laiškų iš Europos visokiems 
Chicago j gyvenantiems žmo
nėms. žemiau paduodame 
tų laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
minėtame Imigrantų Apsau
gos biure, nr. 1140^ So. Mi
chigan Ave., 3čios lubos. Biu
ras atdaras kasdien nuo 9 
ryto iki 5 vak. Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 dienos, o sere- 
domis dar nuo 7 iki 9 vai. va
karo. Vizituotoja 

Mare Jurgelionienė.
Boczi tinas b 172 State street 
Butatos Julian 1208 Chicago Ave 
Cash’s Geovicus 2425 West 45 Place 
Carabo Williams 1210 Hasting Str 
Dereszkewicz Alex 724 Eda Str 
Jalczewska Paulina 195 Casalport av 
Jerusevicz Kazimieras 714 West 19 pi 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 Str 
Juzonis Boleslavas 1753 Wabansia or

Wabash Avenue.
Kaslauskis Joseph 3257 Emerald av 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
Kenusaitis K 843 — 32 Place 
Koszulanis..Stanislav 1112 Marsh

field Avenue
Kosubs corge 3246 S Hal st cd st ' 
Kraginski K 450 S Wood Street 
Kroycr Aleksander 3249 Pierce avc 
Kroycr Robert 1830 N Sawyer Ave 
Kuras Vladislovas 2903 West 25 PI 
Lawcdanski Witold 4624 Winchester 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage 

avenue
Marcinkievkz Joseph 1625 West 18 * 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt Ave 
Merkin Joseph 203 S Hermitage tv 
Mikalauska Domis 1358 S ePoria ft 
Milickis Anton 3252 — 54 S 
Micevicz Vincent 1122 S 
Nausakaftis Antanas 17M
Norelko Adalbert 520
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Chicago, Hl

Pajieškoji jiai giminių 
Amerikoj.

is 
vokiečių užimtos Lietuvos dau
gybę laiškų, adresuotų gyvenan
tiems Amerikoj giminėms ir 
pažįstamiems. Žemiau išspaus
diname tuos giminių pajieškoji- 
znus. Tie, kuriems tie laiškai

o

Wlasny), jieško Fran. Skočyloš 
(662 Prospoct St., E. Ndw York, 
N. Y., Basement). Rašolenkiš- 
kai: “Visi esame gyvi. Prašo
me tėtušio pinigų; labai reikia. 
Bučiuojame visi ir mažas Oliu-

670. — Stan. ir Paulina Nak- 
vošai, iš Velšių, nuo Panevėžio, 
jicško Petro Nakvošo (532 E.

nes 671. — Emilija Nybor, iš Ra
seinių, jicško Juliaus Nyboro 
(Paterson, N. J., 51- Lafayette

609. - Elena Morkūnienė, iš 
Runidžių, jieško Just. Morkūno 
šPainesdalc, Mich., Box 283).

650. — Ant. Mitkus, iš Mažei
kių, jieško Viktoro Mitkaus 
'(Braddock, Pa.). Rašo, jog mo-

672. - Julijonas Nikantas, iš 
Švėkšnos, j ieško G. L. Kubach’o 
ir OI. Nikanto (Uitton, N. J.). 
Rašo, jog brolis Julijonas serga,

673. Nemma Volene, iš 
Kauno, jieško Mato Sabun’o

liną mirė.
651. — Gumbinai ir M. Mor

kūnienė, iš Karčianaukos, nuo 
Panevėžio 
(2026 W. !

652.
kaimas 
Mizero

671. V. J. ir E. Nausėdai, i 
Skaudvilės, nuo Kelmės, jiešk< 
kunigo Juozo Raštučio (46!

Gna Mizer, iš Alytaus, 
einunai, įieško Jono

675. — Vincas Norvaiša, iš 
Medikėm], nuo Rozalino, j ieško 
Al. Norvaišo (Toliesiem, Ind., 13 
Fron St.). Rašo, jcii Vincas

Jeigu jus nutarėte' persikelti j naują butą 
arba vertelgystės vietą, paduokit mums da
bar užsakymą

Perkelti Savo Telefoną
Mes reikalaujame pranešti prieš trisdešimt 
dienų prieš persikeliant laikas tarp Baland
žio 1-mos ir Gegužio 1'5-tos dienų.
Lengvas būdas paduoti per telephoną jųsų 
užsakymą. Pašaukite Official 100—nemo
kama nieko.
Jeigu jus siųsite rašytą pranešimą, būtinai 
paduokite telefono numerį savo seno antra
šo ; taipgi flatą, augštą, ir kambario numerį 
savo naujo'antrašo.

Chicago Telephone Company
H jjk n Ocll Telephone Building

Commercial Department
Official 100

DR. I. W. HODGENS
Ištikimas Specialistas,

Ar Jus neperžengėt gamtos įstatą?
Metai nepermaino jųsų amžiaus. Vieni yra seni būdami trisdeiimts, kiti jau
ni septyniasdešimties. Jųsų tikras amžius yra kuomet jus esate naudingu. 
Kaip senas JUS jaučiatės? A? JUS leidžiate* tūloms vyriškoms ligom* ar
dyt JŲSŲ gyvenimą—būti sdsarmatytu savo vietoje ir nusilpnėtu tarp savųjų? 
AR JUS sergate nuo užnuodijamo kraujo, žaizdų burnoje, žai*.xlų arba voėitj. 
kurių nenorite išsigydyti, skausmų kauluose, reumatizmo, skausmų nugaroj* 
arba galvoje, sustingimo, niežėjimo rankų ir kojų, nusiminimo, palinkimo prt* 
melancholijos, baimės nedirbimo vidurių, stokos apetito, iŠpurtimo, guodimosl 
strėnose, rankose arba šlaunyse? Ar jus esate nusiminę, ilgai vargindamitai 1 
PRADfeKIT TUOJ: Daug vyrų praleidžia daugiau pinigų ant nenaudinga gy
dymo (ir ikšiol da tebeserga pasididinusia liga), negu man butų užmokėję. AR 
JUS GALIT TAI PADARYT? AR VERTA TAIP RIkIKUOT SAVO ATEITI 
2R LAIME? ARGI NEGALIT TURfiT GERESNIO GYDYMO? Jeigu j«a per 
savaites ir mėnesius gydytis, ir nepagerėjot, tai aišku, kad jus neteisingai gy- 
dėtis ir buvot gydytas ne nuo tos ligos. Jei sorite pasveikti, attikite pas mana 
ir leiskit man jus pinai išegzaminuot; jei aš rasiu jus išgydomu ir ai apsibu
siu jus gydyt, ir suteiksiu jums pageidaujamas pasekmes grei, saugiai ir tikrai.

VYRAI, saugokitės nuo X-Ray prigaudinėtojų, kurie tvirtina, kad jie galį pamatyti jųsų kliūtis, jie tiktai jieško jųsų pinigų. 
Kuomet tikati jus jaučiatės nesveikas, tuojaus be atidėjimo turite jieškot tikro daktariško patarimo..
Dr. Ilodgens ofisai įrengti geriau negu kitų šioje šalyje del gydymo vyriškų ligų, 
jus be abejo nusistebėsite jeigu yra geriau įrengtas specialisto ofisas visame

ATMINKITE—PRITYRUSIOS YPATOS YRA GERESNES NEGU JAUNOS.

Nėra nieko lygaus šaim {rengimui Chicago}*, ir 
sviete. >. Patarimas dykai.

35 So. Dearborn St., Crilly Building, 2-ras an* 
štas, Boom 208-209. Chicago. įsteigta 20 metų.

rašo
me pagelbėti. Franc. No.kvče, iš 

įieško T. Norkaus
Antanas Medeiša • 9

691. — Marija Sekreskienė, 
iš Rudžių, nuo Kelmės, jieško 
Kaz. Pavalskio (1927 Fillmor 
St., Camden, N. J.). Rašo, jog

711. — Teofilė Pavydis, iš 
Bakšanų, nuo Vilkmcres, jicško 
Igno Pavydžio (Box 101, Paincs-

Kazimiero Medaisy 677. - Kazim. Nikantienė, iš 
šeštuigių. nuo Telkti, jicško 
Juozapo Niką (310 Franklin St.,

Eleonora mirė.
695. — Jonas Gaiževski, iŠ 

Visokį DWor, nuo Čekiškių, jieš
ko Oles’o Masties’o (West Exe-

654.

Mart i šo nok (179 8th St., 
na ja Amerika?) Prašo 
nors pinigų.

655. - Adėlė Margis, iš 
lės, nuo Pajūrio, jieško L

Jono
Juz- kus?), r no Akmc’iū

Dominika Surkans 
kaus?).

šo, kad bobute mirė.
656. — Vladas čečkevičius, iš 

Pockunų, jieško Simono čeč^ 
kievičiaus (Kingston, Pa., 289

712. — Izid. Plekviče, iš Tel
šių, jieško Petro Petrolevičiaus 
(Fort Plain, N. Y., Box 53).

713. — Kotrina Pasukevič, iš 
Radzinčių, nuo Seinų, jieško 
Stanislovo PasukeviČiaus (211 y2 
Huchklcberry Alley, Shenan-

Geriausia Šokių 
Mokykla Chicago

J. šLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
is uancdėli ir

J. KLOWAS, j
Tel. Canal 7270 I

Prof. J
Šokiai atsibuna 

pefnyčią, 7:45 va).
Ales apsiimame išmokinti šokli 

trumpą laiką. Užtikriname.
Muzika J. Keturakio.
Jono Hrinevičiaus Svetainėje. 

1843 So. Halsted St., Chicago., 
prieš “Naujienų” Redakciją

Šokių Mokykla
Progresyvė Lietuvių

Užlaikau vaistus iš viso svieto. 
Išpildau receptus kaip Ameri
kos taip ir Europos daktarų. 
Išdirbu vaistus savo laborato
rijoje ir atsakau už jų gerumų. 
Užlaikau visokias lietuviškais 
Žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per espresą.

Aptiekorius ir Savininkas
3203 S. Halsted St. Chicago, Ill 

Tel. Drover 8448.

656. — Krištolas May, iš Maut- 
vilų, jieško Mike Borchert’o 
(216 Dower St., New Haven, 
Conn.).

657. — Matas Miešlaiškis, iš 
Rudominos, jieško Antano Sa- 
vage’o (105 Wallace St., New

680. Vincas Kavaliauskus, 
Kelmės, jieško Petro Kava-

68’. — Johana Adamovič, iš 
Šiaulių, jieško Stan. Adamovič’o 
(1251 No. Ashland Ave. Chica
go, III.). Prašo pinigų ir rašo,

697. — Jonas Degutis, įš Stcl- 
maniškių (nuo Sumcliškių), jie
ško Juozo Degučio (New Brig-

698. -v- Aleks. Donušas, iš 
Maigių, nuo Akmenos, jieko An
tano Stanaičio (R. F. D. No 23, 
Plantsville, Conn.). Rašo: “Vi
si esame gyvi. Prašome pini
gu.”

714. — Veronika Pusnik, 
Lopų, nuo Bcisogalos, jie 
Pet. Pusniko (126 North? St., 
Brooklyn, N. Y.). Rašo, jog le
vas mirė.

715. — S. Parulis, iš Karkli
nės, nuo Ajytaus, jieško Jono 
Parulio (8LCrand St., Brooklyn

Phone Canal 1256
Gco. M. Chernauoko svet, 1900 St). 
Union Ave. ir kampas 19-tos gatvės, 
Chicago, Ill. Ateik j vienintele Šo
kių Mokyklą., Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokli neturi-savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime j trumpą laiką Šokli. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
1 pikniką, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi. Šokiai atsibuna kas panėdė- 
lj ir ketvergą. Pradžia 7:45 v. vak. 
lėmyk vietą. Muzika po vadovyste 
T. Bernotavicz. Mokytojas J. K. Bu- 
belis ir pagelbininkai. 1

0, M, HERZMAN |
IŠ RUSIJOS 5

Gerai lietuviams iinomai p«r 16 m*- q 
tu kaipo patyrę* gydytojai, ehlrur- X 
gaa ir akušeri*. X

Gydo aitria* ir chroniška* ligas, vy- g 
rų. moterų ir vaikų, pagal na u jau* U* X 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektrai A 
prietaisu*. O

Ofisas ir laboratorija, Itti W. ištiš t 
St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10— 1J pietų. Ir g

6- 8 vakarais. Telephone Canal 9114 n 
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st S

Valandos: 8—> ryte, tiktai.

716. — Jonas Pužas, iš Vevir- 
žėnų, jicško Juozo Pužo (2231—

658. — St. Malakauskienė, iš 
Novostkų kaimo, nuo Kauno, 
jieško Juozo Malakausko (Gir- 
berton, Pa.).

659. — Stanislovas Minelga, 
js Josvainių, jieško Kazimiero 
JMinelgos, 
Rašo, jog 
pinigų.

660. -
Pašeišių, nuo Kauno, j ieško Juo
ko Mackevičiaus (Girardville,

682. — Marija Dobkevičienė, 
iš Kauno, jicško Juozo Paders-

Rašo, jog Miečislovas nri-

683. Dornin. Labanuskas,

motina serga, reikia

Rozalija Mackevič, iš
Chicago, Ill.). Rašo, jog Liu
das Žynda mirė 25 d. rugpjūčio,

661. — Alfonsija Misevičienė, 
iŠ Berną tanų, nuo šaduvos, jicš
ko Juozapo Vėdaravičiaus (265

684. — Konstancija Malinov- 
skienė, iš Panevėžio (Friedrich 
strasse, 5) jieško brolio Adolfo 
Gumbrevičiaus (West Su f field,

!/</</• • J JL ACl «. L (III V y I V* llkJj

iš Vilkaviškiu (Bade Strasse, 1), 
jicško Kastės Rogorcko (?)

700. — Marija Griškevič, iš 
Krauniškių, nuo Alytaus, jicško 
Simono Griscavage (29 W. 6th 
St., MtCarmell, Pa.).

701. — Juzefą Jocis, iš Melni
kų palivarko, jieško Boleslavo 
Jocio (118 Millbury St., Worces
ter, Mass.). Rašo, jog mirė mo
lina Ona ir prašo pinigų.

702. — Aleks. Jucaitienė, iš 
Slabados, nuo Kražių, įieško 
Juozo Bichmievičiaus (504—155 
St., W. Hammond). Prašo, kiek

717. — Anelė Petrušunas, iš 
Radunes, nuo Eišiškių, jicško 
Vinco Petrašuno (27 Peach St., 
Paterson, N. J.).

718. - Adėlė Prokopas, iš Vil
kių, nuo Bubių, jicško Mykolo 
Prokopo (1421 — E. 14th St., 
Cleveland, Ohio).

719. ___ Olga Preikšai, iš Meš
kių, ties Tauragės, jieško vyro 
Martino Preikšat’o (Milwaukee, 
Wis.). Rašo, jog išviso 814 
markių yra priėmusi.

720. — Elzė Petrauskienė, iš 
Šateikių, jieško Simono Lacy 
(Box 13, Hartford, VL).

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

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

Telephone Canal 2439

721. — Adomas Pečiulis, iš 
Išlandžių, nuo Kalvarijos, jieško 
Juozo Pečiulio (1447 E. 251h 
St., Cleveland, Ohio).

722. — Petronėlė Pagojienė, 
Petraičių kaimo, nuo Navarenų, 
jišeko Franc. Pagojo (Box 119, 
Beloit, Wis.). Prašo pašalpos.

723. — Rozalija Palucis, iš 
Leipumi, nuo Alytaus, jieško 
Albino BalaviČiaus (Hesperus,

724. — Juozas Popieraitis, iš 
Antanavo, nuo Pilviškių, jicško 
Juozo Popieraičio (Bloomfield,

725. — Juozas šalčius ir Kaz. 
Petraitis, iš Vilkaviškiu, jicško 
Juozo Stadalniko.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12(h St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12tb 
St., Chicago. Ill.

RUSSIAN
TURKISH
HATH
^gtwrrH sXu;

/\ <"' ' ''x* -' <*•'> •*■ •* ■■'•''•' >'-'-'X^4
^"UX4 r . . . ., ... _•

rx ujo : oocs ju<kxcjcj

Telefonai C* n a) 1717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi AkiiGiijon Kolegiją; ilgai prak- 
fikavuM P< BiihylvanijoH Hospitalise ir 

•Iphijoj. Pasekmingai patarnau- 
gimdymo. Uždyką duodu r odų 

ligose moterims ir raergi-
Kaliui lietui iškai, angliška), rw- 

lenkiškai ir s)a> ūkiškai.

v jMok iose 
no ms.
Ml sk »>,

)73>

NHI

S. H A ESTEI) ST\ CHICAGO, 
Ant h n try labą.,

662. — Rozalija Mickus, iš 
•yadelišk ių, nuo Kelmės-Kaltinė- 
nų, jieško Jono Jokubauskio 
'(705 Chesnut St., Port Washing-

685 ir 686. — Ona Seiko ir O- 
na Jezko, iš Bcndzykų, nuo Bal
tstogės jieško Antano Jezko 
(438 Wasson Ave., Detroit,

u

663. — Magdelena Moeevičie- 
jie, iš Aleksotos, jieško Andrius 
Mocevičiaus (7 
Brooklyn, N. Y.).

664. — Ona Martinaitė, iš šal-
uakundžių, nuo Kupiškio, įieš
ko Jono Martinaičio (203 5
St, Pittsburgs, Pa.). Rašo:

687. — Marija Mikulsky, iš 
Virbaliu, jicško Juozo Petraus
ko (Boniego, Pa., 321 Willing

703. — Antanas Katoriks (?), 
iš Ga d Ievos, jicško Jurgio Rim- 
idžio (Box 225, Rockford, 111.).

701. — Juozas KurŠeviče, iš 
Metelių, nuo Alytaus, jicško F. 
Gybo (103 Elm St., Tamaqua,

šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui

ma” serga.“
665. — Petras Marei jonas, iš 

*Iindžiulių, nuo Rokiškio, jieško 
Lado Marei jono (82 Pa m broke 
St., Bridgeport, Conn.). Prašo 
nors kiek

666. —
J^driškių, 
ko Krolio
wood, N. J.). Rašo, kad “Brolis 
nairė.“

667. — M. Ošimas, iš Rymše-

Jono Wahl

Ona Oleševskienė, iš 
nuo Vilkmergės, jieš- 
Oleševskio (Englc-

iu> Ošuno (152—10th St., North 
Chicago, III.). Rašo: “Prašome 
pagelbėti. Petruks išėjo į vai-

668. — Mykolas Bernataviče,

6ę8. — Ignas ir Domicėlė Bu- 
dainai, iš Rietavo, jieško Antano 
Jokučio (1455 Wood St., Chica
go, Ill.). Rąšo: “Esame sude
gę, gyven’amc prie Banio. Mel 
tižia me pašalpos kiek galint.“

689. — Josefina Dering, iš 
Švėkšnos,
(Mitchell, Ris. Co., Kansas).

690. — Zacharijus ir Emilija 
Gyrai, iš Jautsodos (Biržuvėnų 
žandarmas, Telšių Krcisman- 
tas), jieško sūnaus, Bron. Gyr- 
to. Rašo: “Visi, kaip palikai 
gyvename.“

691. — Benediktas Piičkus, iš 
Narušaičių (Gendarmerie No- 
tzautzie), jieško Juozo Pučkaus 
(820 Bank St., Waterbury, 
Conn.).

692. — Kotrina Mikolainienė,

dS Kalvarijos (Bruderstrasse, 
34), jieŠko Juozo Bernatavičiaus 
<320 W. 4th St., Mt. Carmel,

669. — Viktorija Skolylas, iš 
Skiemievicų (Ulica Slepa, Dom

ko Motiejaus Mikolainio (Ams
terdam, N. Y.). Labai prašo 
pašalpos.

693. — Vincas Petraitis, iš U- 
pinos, 
no 
eago,

705. — Veronika Kūrauskiis, 
iš Kampiškių, nuo Gadlcvos, įie
ško Jono Kurausko (250 E. SI., 
Detroit, Mich.).

706. — Dominikas Laurinavi
čius, iš Kolybų, nuo Raseinių, 
jieško Kaz. Laurinavičiaus 
(1472 N. 173 St, Indiana Har
bor, Ind.). Rašo: “Gal musų 
vaikai galės mums atsiųsti pi
nigų?“

707. — Vladislavas Morkūnas 
(Diejstvujuščaja Armija, štab. 
4 anniji, 17 Otdielnaja Telcgra- 
fnaja Rota) rašo Laurinui Mor
kūnui (Paincsdale, Mieli.). 
Prašo kiek pinigų.

708. — Ona Nekraš, iš Kru- 
vainių, nuo Čekiškės, jicško Si
mono Nekrašo (care of E. S. 
Mocton, R. R. D. Brard (?).'

709. — Ona Norvaišienė, iš 
Vendžiogalos, jieško brolio Jo
no PryševiČiaus (114 Essex St 
Jersey Ci ty, N. J.). Klausia, kur 
yra jos vyras.

_ _.LI

710. *— Barbora PodOlskiehė, 
iš žyžmurių, jicško Jono Podols
ko (2112 Jackson St, Scrapto^, 
Pa.)'. Prašo keleto rublių.

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

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jūsų širdies.
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, ženklai, kurie parodo staigią įnirtį, gali apsireikšti bile laiku. 

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

Nemokėk man Vyrai ir Moters
Po priėmimo cgząminacijos, jei ji 

nevisai užganėdina jus, nemokėkit man 
nė cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Bay egzamina- 
cija, ir dargi nėra reikalo jums nusi
vilkti drabužių. Užleidžiant ant už
dangos šviesus aiškus paveikslas, paro
do nenaturališką stovį, ir visai praša
lina., visą spėliojimo darbą. Jeigu jus 
niekuomet pirmiau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų kūno, jus neturė
tumėt praleisti to stebėtino patyrimo, 
kuomet jus galite įsigyti vien tik uz 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi
mas užsibaigs — ir leiskit X-Hay pasa
kyti tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski! tikrą
ją savo negalės priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar- 
gi paSą gyvastį.

ir nusimi- 
auka. Tik-

ir daktarišką examinaeija už .$1.00, 
dang expertu ima nuo $5.00 iki $10.00. 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
du kiekvienam sergančiam vyrui ir 
moterci šioje apielinkėje progą Žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug melų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūsles hlinlis, reumatizmą, dusulį, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir geiklės; (hroniškų ir ner
višku lipų \ patingai pasekmingus pil
vo klinl\s<. taipgi jnjvališkų vyrų ir 
molei ų ligų.

Jeigu jus įmitę galvos skaudėjimą, 
Silpną nugarą, apsvaigimą, prietvarą, 
al sir augčjjmą^ ga/ų, skausmus pilve, 
nnirinėjimą žai nose, nuslojima apeti
to. nuovargi, rmsidėvėjimą, pajautimą, 
nei viškniiią. ii palengva nykimą, tai 
yra priežastis, km i turi but žinoma.

Sis apgarsinimas užkyicčia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. J< igu jus serg.de ii noriu greitai pasveikt, 
atsineškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

Valandom: 0 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėliotais: 9 ryto iki pietų. 14 So. Halsted St., arti Madison St., sekantis prie Mid City

Bank Building. Visas 2-ras augštaę. Chicago.

TAIGI NELEISK ILGO STOVĖTI 
TARPE JVS IR SVEIKATOS 

----- ATEIK-----  
PAS RAUK

serg.de


mmwiw MmvMW

Turgaus Žinios
Pusinaudoketė visą SmetonąValgomieji produktai

mus

ruma

Kapitalas ir perviršis;

Veršiena

No.2

mimo

susi m use

uuos

9.78

^OSYBt

niai

Gyvulių turgus

įams

mo

Chicago, III

2.0001,000

Avižiniai

7,000 
5,000 
1,500 
3,000

19.00
17.50

8,000 
8,400 
F,000 
1,500 
1,000

4,500 
(>,000 

10.000 
15,000

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

ypač reikia j 
nežiūrint
Žmones kar
nutuko visai

Sioux City —. 
South St. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo ...........

Oleo margarinas
Stalui ........ .
Kepimui ....

Kiaušiniai:—
Extra ..........

iss'g'i m-
atlikti

Mcčn -

Mitule
Senos,

Jautiena
Ribs, (svarui)
Loins
Rounds 
Chucks
Platės

Ježinkelio klerkams ir tt.
Paskola ant algos padarom* IJi 

minutes.
Paskola ant rakandu — ji 

landas.

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

■m*
Tiktai tikra apsaugo«

NAUJIENOS, Chicago, IR

Kiaules:—
Sunkios (250-400 
Vidui. '200-250 . . 
Lengvesnes . .. . 
Paršai, geri . .. .

21.00 
20.00 
18.50 
46.50 
18.50 
17.00 

. 7.50—8.50 
10,00-40.50 
. 7.50—8.50 
,. 7.50—8.50

Ko r n O i 
Kviečiai 
Rugiai 
Miežiai 
Avižos <•<

Paduoki tu antrašus.
Ačiū už konipli 
. A. J. Karalius.

nuiis apie nutukim 
skinti atsakyti u e/
la ko ir vietos. To(

kas melą išduoda penkias pilnw M 
skaitąs Bankinei Valdybai 
Valstijos. '

Pinigai sudėti šiepė banko}* pv# 
išmokami ant kiekvieno p»rdJwdte<- 
vi m o.

Čia galima gauti pirmus 
Mortgageš. Taipgi Aukso MorteJfc 
ges Bondus po $100.00 ir $50M€

Sis bankas yra atsakančiai!*}* 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir

4. Kas daryti kad kojos ne 
prakaituotų?

5. Ar galima nutukti neva! 
vien tik nuo dar

T«l*pbon« Humboldt 1171

M. SAHUD M. D.
IU*u Rvu Gydytoju tr ChinmgMh 
Spocialtetu Mot«rUDrų, Vyrliku t» 

kiiku, taipgi CbronUDai MT* 
OFISAS t IRI Mfhraskw Av*«

Kumpu North Bambarm M 
▼▲LANPOKt BtM M !• fcrtH

2. Kaip galima atskirti oleo
ma rgariną nuo sviesto?

3. Ką reikia valgyti perina ža i

Prezidentas,
AMERICAN STATE RANK, 

Kampas Blue Island Ave., L***fcr & 
18-tos gatvių.

Atdaras: Panedčliais, Ketvertą# & 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare

2. Masažas, ypač elektrinis; 
glycer’na ir rožių vanduo (rose 
water) iš puses ištepti veidą va
karais.

37K.*38Kj
44 Va—45%

us su klausi 
ą. Visus at 
žirniu dam * K
7'1 šiou strai 

psuiu noriu visiems tuo tarpi 
svkiu atsakyti. Ka čia nepalie

Vasarių kviečių:— 
Special Brand . . 

Patents ..........
Straights............ .
First ('dears .... 
Prastosios rųšies

Žiemkenčių kviečių 
Patents ..........

Standard .............
First ('.tears . . . . 
Second Clears . .

S. G O K D O N
1411 g, Hal«tul SU OdeM*, Mb
.    ........................ ... ——  ■■ * 

Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte1- 
resuojasi. O kas 
gi jais Besiintere
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži-

ir daugiau kūną 
jokia žemiška gi 
kys svarulno 
nereikia jokių 
vaistų. Lengva 
ne? Kiekviena 
prasta ir aiški, 
ra teisvbės.

Kok i u 
Atsakymas

4.50— 6.50 
4.00—4.50
1.50— 2.50 
175—4.00 
3.00—3.50
7.50— 9.00 
3.00—5 00

Nariai Cook County Real Katate Tarybas
A. PETRATIS & CO.

Real Katate Ofisaa
Paskolina pinigus. Perka, parduoda tr 

maino namus, lotus ir farmaa.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Periiuri ^patraktus, padaro popieraa
NOTARY PURLIO

751 W. 8 5 ta galvi
kampas Halated

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

Daržovės :-r-
Barščiai, statine ... 
Kopūstai, did. gurb. 
Salierai, pintine ... 
Agurkai, dežč ..... 
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintine 
Ridikėliai, statine .. 
špinatai, statine ... 
Temetės, pintinė ... 
Grieščiai, statine ... 
Morkos, statine ... .

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

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

Prezidentas Federacijos Susivenimo del karvių 
bandymo Valstijos Iowa saka, kad Primrose sepera- 
torius arba skyrejus nugraiba Valiaus smetono negu 
visi kiti seperatoriai. Is palikta tik vieną arba du lašu 
smetono ant vieno galono nugraibta pieną. Lily sepe- 
ratorius nugraiba taipgi valai. Kaip vienas taip ir antras ne naikiu 
Smetoną. Turen t dabar toki aukšto prekė ant visu daiktu, naiki
nimas Smetoną’ bytu kaip ir kriminoliškas prasižengimas.

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

3.00—6.50
3.00—4.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00

nos klausimas yra |

Socializmas I

........ 11.20 
... . 11.15 
10.00-vl0.35 
. 8.00—8 .50

45i/2__ 16i/2 
16 K—17 % 
17V2—18V2 

12i/2—15
No.3

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

No.l

Pirmiausia dėvėk tokius ba
lus, kurie pritaikinti prie kojų 
Nusipirk aptiekoj:
* Extr. Cannabis Ind* grns 8

Acidi Salicylici grnš 15
Etheris M 40
Alcoholis M. 15
Collodji H M.,75 <

9.90—11.35 
11.00—12.85 

. 7.50—9.50 
8,00—10.75 
7.00—10.25 
8.00—10.00

so: Laisvej( 
grvbai vra mažiausios 
maistas. Ar tiesa?”

da grybų sudėjimą šiaip: Van
dens 88,1 nušimtis, proteino 3,5 
nuoš., riebalų .4 nuoš., ang
liavandenių v- 6. 
ras grybų duoda 
šilumos.

Yra Iūksiančiai

otaigus svarumo mažinimas 
kenkia. Badavimas ir-gi nepa
geidaujamas^ apart po dieletisto

Jaunesniu būdamas bi 
valdomai piktas.

Ar tamsia manote 
gali būti išg\ 
kiek pagelbėt 
n i m a s ? .
Atsakymas:

16.00... 16.30
15 95—16.20 
15.80—16.20 
11.50—11.25

12,00—13.80 
11 50—12.75
11.00—12.50
14.50—16.00

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

Cukrus, už 100 sv.:— 
Piaustvats H. and E. .. 
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ......

Vyrišky Drapanų Bargerrai
Nauji, neatimti, daryti ant 

kymo siutai ir overkotai, vertie Mg 
$30 iki $50, dabar parsiduoda >• 9M 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo III M5 
$35 siutai ir overkotai, nuo |7Jt M£ 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kaili a pMg** 
tų overkotų.

Visai mažai, vartoti siutai ir 
koats ,vertės nuo $25 iki $81, KadMTff 
$5 ir amtšČiau. Kelnės nuo HM 
$4.50. Vaikinams siutai ma» MMNf 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ta Yl* 
karais.

mažėjimą, čia 
prietaisų arba 

ir paprasta 
teisybė vra v
Misterijose

International Harvester Company of America 
(Incorporated)

CHICAGO , V USA
Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne Plano

7. lai ženklas silpnumo 
mažakraujystes, netyro oro, ne
tikusio maisto ir lt.

8. Iš (Palies; uksusas kenki;

Grybų reikėtų daugiau vai
Ii, negu

Atsakymas J 
III. Priduol 
parašysiu ypatiška laišką.

Kalviui iš Poeksvillc, Wis
Parašyk

Parašysiu 1
A. B. C. iš Paeini', Wis. klau

Aptepk kornus rytą jr vakare 
už savaitės pamirkyk koją karš 
tam vandenyje ir kordai leng

11 )idžiausias šios die-1

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

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

TURĖKITE
PINIGŲ
Jus galite juos turėti. Kiekvitaefc 
gali juos turėti. $5 iki $2MM« 

Moters ar merginos, ar veig M 
pavienios, senos ar jauiMMk 
Mes skoliname del StockyaHM

2. Ar sveika valgyt nedaku 
pus mėsa kaip kad paprastai 
duodama restauracijose?

3. Delko žmonės nevalgo ar- 
ji nesveika?
i prašalint nuo

. . B. J. iš Grand Rapids klausia:
Ką reiškia liga “varicocele”? 

Ar galima išsigydyti? Ar greit? 
Atsakymas:

Jai yra išsiskėtusios venos 
\ yro sėklų kavalelio ir gimties 
gilių krepšelio. Kas link gydy
mo, tai daug priklauso 

išsiskė t i m o 
dažnai palit

Red. Pastaba.—ši skxriu veda Dr. A. J. Karalius. Naujienų skai
tytojus kviečiame kuoplačiausia naudoties maloniu* vedėjo patar 
navimu. Be įvairių slraipsnelių medicinos ir higienos klausimais 
Dr. Karalius pasižadu taipjau duoti šiame skyriuje atsakymų žmo
nėms, kurie norėtų gani i iŠ jo šiokių ar tokių daktariškų patarimų 
Kreipianties i jį klausiniais laiškai reikia adresuoti šiaip: Dr. A. J 
Karalius, 1810 S. Halsted St., Chicago, Ill.

paprustiii knd valgoma 
iš Chicago 

savo antrašu, ta

kad šutu 
kę, t. y. perdaug sverianti žmo 
nes trumpiau gyvena, negu iš 
džiuvę. Nutukim 
tų mažiau kenki 
kenkia po 35 meti

kokia nors žaizda, kurią gain- 
stengiasi užgydyti arba bent 
ii) nors aptaisyti. Jei epilei)-

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 20.00 
Motiejukų No 1 .. 
Motiejukų No 2 .. 
Mot. No. 3 maišytas 
Dobilų sulig rųšies
Prėrėjų, sulig rųšies 14.00 
Packing ....;

šiaudai, ruginiai

tik ką nors skanaus 
Na, ir tunka.

Pen’ideliam nulukinu 
visuomet pasiteirauti pas 
ką suprantanti gydyt n 
čia paduodu patarimus vidui’ 
niems nutukusiems žmonėms 
Kas Iinl

uncija apims.
4. Mazgok 5f/ 

skystimu (iš pusės 
niu); nusipirk kelias poras batų 
ir dažnai persimainyk.

5. Galima. Žinot, ki 
kščiai riebalu visai nevc
nutunka.

ženklas Bankos Saugume 
Chicago Clearing House

Narystė.
Bankos, priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykį j metus, F" 
revizoriai nuodugniai ištiria 
bankų .stovį ir būdą jų vedinu 
si pinigai vi a suskaitomi, notoa, 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos 
žiurinimos ir patikrinamos; 
kituos bankuose patikrinti ir 
ištirtos 
tė gali but knygose parodyta. Abo>^? 
tina tvarka arba atsargumas, 
nedaleidžiainos. Jeigu banka 
ja savo Clearing House teisiu 
yra ženklas, jos abejotino stovas

Tiktai tvirčiausios ir saugiawMIP 
bankos gali but Clearing Hou>« W 
riais.

The Chicago Clearing Hou»< 
žiūros užmanymas tapo 
pirm dešimt metų, h nuo to 
nei viena Clearing House 

nesubankrutijo., Reikalui 
Clearing House bankos ateina vafe1 
na kitai su pagelba.

The American State Bank prtkh^r 
so prie Chicagos Clearing H 
ra po jos priežiūra, naude 
teisčmi ir išduoda penkias p: 
skaitąs j metus.

Ji taipgi yra po valstijos

Paduodamos kainos:
Galvijai:

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

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 17 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:
l— Galvijų Kiaulių Avių

10,600 18,000 ........
10,000 14,000 
5,500 12.500 
3,400 9,000 
2,500 
1,500

......—-- -------------- --------------—--------------- - .• Miai—OT

MOKYKIS SILT MOTCRlllW 
RUKUS. ’ '

limokinanie piešimo,, MBfO* 
ermų siūti nai 

rus aprėdalu*.
kiekvienam, kum
Valandos dieną ari 
lel pa rank mi
išmokiname Ju« 
drahuHu*.
DRESS MAKLNf; COLLJHwMl

W Madluon g. W 
1850 WeBn
PATEK. MOKYT>44«

Aš nemačiau “Laisvoj” to 
straipsnio ir nežinau kokias 
kvalifikacijas, kaipo dielctistas, 
turi jo autorius. Jei ten tikrai 
buvo pasakyta, kad grybai “yra 
mažiausios Nertos maistas”, tai 
didele neteisybe. Grybai toli 
gražu ne mažiausios vertės mai
stas; juose randasi truputis pro
teinų, riebalų ir angliavandenių; 
apari to lutų druskų bei rūgš
čių. Ant galo grybai puikiai 
stimuliuoja apetitą ir padaro 
gerą priedą prie kitokių valgo
mų daiktų. W. O. A t. water (U. 
S. Dept, of Agriculture — For
mer’s Bulletin No 1 12) paduo-

prl«
po jo* tty 
nuo 

Clearing 
i ištiria

ant pianų, sankrovos įrengtaOL 
arklių, vežimų, apdraudo* 
šių ir bile kitų užtikrinimu. MM 
nepaisome ką jus turite arba ĮUg 
jus uždedate, mes norim dar«4M| 
jums kad musų mokestis maMev* 
šia mieste. Tas yra delko įgfį 
turite veikti su mumis. Mes kvSU 
čiąme jus pasiteirauti musę 
manymu, patirti, kad mes 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAN

gyvenimą ant kiek tas galima. 
Daug kavos gerti kenkia. Gali 
gyvi'ut’jfaug metų, jei prisilai
kys bygienos nurodymų, kurie 
jam ir yra geriausiais vaistais.

A. M—tis, iš Chicago klausia:
L Aš dažnai jaučiu, kad 

gerklėje kas tai erza; atkosčiu 
juodus, kariais kietus spjauda
lus. Ar tai reiškia plaučiu pu-

CIIICAGO, Bid. 17, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery
Exira First
First ........
Seconds . .

Ladles ........

Pusryčiams, vienas kia 
mažai duonos ir sn irsto 
riaus’.a vartoti vadinama 
feno

I. lai greičiausia chroniš
kas bronchitis arba branchų (o- 
ro dūdų) uždegimas. Gali pa
eiti nuo dulkių, netyro oro, ne
tinkamo kvėpavimo ir lt. Vi
suomet reikia toki dalyką labai 

dž/ova

2. Pašildžius šmotelį oleomar 
garino jis pasileidžia; svies 
tas sprogsta; sviestas piene ly 
giai išlupsią ir išsiskirsto; oleo

... 12.<80 
... 11.35 
... . 11.15 
... 1,0.35 

7.00—7.50

COMPANY
4647 So. Halsted Str««4^ 

Kampas 47-tos glv., 2-ra«
Telephone Drover 21K ,

1.44—1.52
2.31—2.45
1,88—1.91
1.03—1.501

r irt u ms 
žuvis virta - mažai; 
salierai, salotos, aguri 
kos, tomatai, kopusiai, arbūzai. 
Mažai sviesto ir lauku, ginimo

Apart to vaikščiojimas, plau
kimas, bėgiojimas, važinėjimas 
velosipedu ir visokia gimnasti
ka labai pageidaujama.

Pagal šituos nurodymus gyve
nant kiekvienas gali sumažinti 
savo svarumą. Tame nėra jo
kios misterijos^ Jei valgysi ma- gan t riebalų 
žiau ir vengsi nurodytų maistų žovių, vaisių, pieno ir t. p.?

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

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

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenes klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų^ išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitąi. ‘

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

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

Pinigus siųskite adresu:

nepaisant gal 
kitas prisimest i 

įčiau •duosiu

Dinų, sviesiu, Kiaulienos, riešu 
tų, grietinės, aliejaus, saldainių 
salmon žuvių, vėžių, sardinių

rus, čokoladas, bulvės, duona 
skrobyluolos daržovės ar vai 
šiai, kiaušiniai, kiauliena.

Po ,35 metu c
U)ti('s tukimo, 
p jaustumeis, 
sakosi, kad jie 

jausdami kodėl, 
iškus. Viename 

sakoma: "As nežinau kodėl taip 
greitai nutukau... Rodos gyve
nu paprastai.” Vienok susira
šius pasirodė, kad autorius dir
ba tokioj vietoj, kur galima val
gyt čokalado, riešutų, grieti
nės etc. kiek tik nori. ()t ir prio- 
žastis. Dažnai žmonės cukrų, L 
sviestą, pieną, saldainius, alų, 
riešutus valgo bei geria kas va
landa ir apart to da sykiu su vi
sais pavalgo. Tuo būdų jų kū
nas gauna daugiau maisto, negu 
reikia. Na/ ir jie tunka.

Kita vertus, moteris dažnai 
apart perdaug valgymo, peril
gai lovoje guli, neišmankština 
kuna kiek reikiant. Jos nevėlai

apkurumą vienos ausies ir nuo 
to laiko turi epilepsiją. Puola 
kartą mėnesyje; kariais du. 
Fina pas įvairius gydytojus ir 
kožnas savotiškai gyt 
uždraudžia svaigalus; t 
(los, ir muz/ką,. Darba 
liejykloj; geria dau 
l'uri viena uiminaili,

JOSEPH C. WOLOW f.
V 14MWVIM fr
Q K uitou Irftt «•*
n 2* 8o. Ua Sali* Bt., t'
X T«L Centrui
A nijolta. k«tv»rt<> ir /
£ į iki R i ai. \akar*. {v ;

į. Tat ** f

sušildytas; ži- 
ikų karvių, 
pirklį vadina- 

piuną ir ne viriu t. 
I'k gera mėsa.

mėsa valgoma net 
ir Amerikoje; ji yra beveik ly
gi jautienai; žinoma, branges
ne.

4. Nesenai 
lis karius

bėgdamas greitai 
ksia, o kitas ne?

7. Kone! daug žmonių turi 
juodus pietums apie akis?

8. Ar tiesa, kad uksusą ge- 
r’.ant riebus žmogus gali palikti 
labai kudu?
Atsakymas.

Kahsiipnma visus organus. ,xi 
retai nutukusio žmogaus svai 
bitiusi narveliai (celės 
sta'j taukus ir negal 
jiems skirtų užduočių 
kovas aiškiai parodo, kad 
svarų žmogus nesulaukia

Sereda, Balandžio 18, 1917

Epilepsija (Muomarius).
Mano geras pažįstamas, turįs 

10 m. ilgai dirbo prie sun- 
(‘nrbu ir d kčiai išgerdavo 

191 I m. išouolė iš galvekario ir

1



Chicago, in

CHICAGOS ŽINIOS LIETUVIŠKAS MILIJONIERIUS

CICERO, ILL

Paaiškinimas

PAVYZDINGOS VESTUVeS

Auka Liet. šelp. Fondui

Telephone Tarti MH

insiu

CICERO, ILI

laukiančių kares

1,125,764
1,059,519

Vyrų išviso 
Moterų ...

Vyrų balsavimo amžiuj sulig 
1910 m. sąskaitos Chicagoj bu
vo 700,590.

Illinois valstijos darbo , 
federacija už karę.

Illinois valstijos Darbo Fede 
racijos pildantysis komitetas iš 
nešė rezoliuciją, kuria užreiškia 
ma, kad Illinois valstijos organ! 
zuotieji darbininkai remia Wil 
šoną ir kongresą.

Mažiau apsivedimų.
Jau sumažėjo skaitlius iirian 

čių apsivedimo laisnius.

Ateivių, išsiėmusių pilnas pi- 
getiškas popieras buvo 190,693 

Turinčių pirmas popieras bu
vo 31, 585.

Nedėlioj įstojo kariuomenėn 
200 žmonių.

Surface Lines, 
Illinois Steel

Valdžios agentai kvotė'be to 
tūlą Edward Garsten Smith, ra
šytoją už rašymą pamfleto prieš 
šios šalies įstojimą karėn su Vo-

5,526,962
, 109.049

Neturinčių jokių popierų bu 
vo 124,553.

Užsimanė surinkta $200.000 
karės reikalams.

Skaitlius mirčių, 
vėžio liga prasidėjo.

Sveikatos departamento bule- 
tinas paduoda žinias, iš kurių 
matyt, kad Skaitlius mirčių nuo 
vėžio ligos šioj šalyj žymiai pa
didėjo. Laikotarpyj, pavyzdžiui 
nuo 1906 iki 1916 m. vidutiniš
kai nuo vėžio iš 100.000 gyvento
jų mirė 87.8 žmonės, o 1916 me
tais iš 100.000 gyventojų mirė 
92.1 žmonės.

Laukia karės 
užsakymų.

Kapitalistų laikraščiai, einan- 
tįs Chicagoj bado Washington© 
valdžiai akis, kad ji nemato, jog 
Chicagoj e stovi bą darbo kele
tas fabrikų 
užsakymų,
dįuoda jų, taip neduoda, Girdit

šeši streikininkai, patamau

Sutinka pildyti karės užsa
kymus ir už mažus pinigus.

Illinois valstijos fabrikantų a- 
sociacija ruošia paskelbti užrei- 
škiimą, jog šios valstijos fabri
kantai sutinka parūpinti val
džiai visa, ko reikalinga kares 
vedimui tik už paprastą pelną, 
kuris turėtų būti nustatytas'pa-

BIRUTES’'” PAKVIESTAS, CHICAGON ATVAŽIUOJA PIRMU KARTU

uefonieriams prakalbos atsib

Policmonų kliųbas nedėlioj iš 
si rinko naują valdybą ateinan 
tiems metams.

Plėšikai išsprogdino saugiąją 
išėpą kompanijos T. A. Snider 
Preserve Co., 168 N. Michigan. 
Paėmė $400 pinigais ir paskui 
čekių $15.000, bet netikusių.

JSfedėlioj keturi žmones, va
žiavusieji dviračiais tapo užmu
šti, o keletas sužeista. Ant jų 
tai automobiliai užvažiavo, tai 
motorcykliai.

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys ;

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

Paliuosuoti milicionieriai, 
turįs šeimynas.

55 milicionieriai tapo paliuo
suoti iš eilių, todėl, kad jie turi 
šeimynas, kurios reikalauja pa- 
gelbos.čio, areštuoti sąryšyj su streiką

16.000 žmonių žiurėjo užva
kar bascball’istų žaismių. Bet 
iš tos sumos įrašyti į kariuome-

Billy Sunday atidėjo atva 
žiavimą Chicagon.

Šioje Nedelioje
PULASKIO SVETAINĖJE, 18tos Gatves ir Ashland Avė.

Pradžia lygiai 7:30 vai, vakare.____________ sj:___________ PO DEBIUTO PUIKUS BALIUS !

IŠLEISTUVĖS GERB 
BULOTAMS.

Vasarai artinanties.
Chicagos sveikatos departa

mentas perspėja miesto gyven
tojus, kad dabar, vasarai užei
nant, jie pasirūpintų turėti ge
rus kenus užlaikymui išmetu. 
Sveika tęs -departamentas ypa
čiai pataira turėti uždengiamus 
išmatų kenus, taip kad į vidų, 
prie išmatų negalėtų patekti mu
sės. Nes, kaip jau senai patirta, 
musės yra didžiausios išnešioto
jus, užkrėtėjos limpančių ligų. 
Gi muses, veisiasi labiausia iš
matose. Tad ir svarbu turėti už-

Nemokančių rašyti vyrų bal 
savimo amžiuj buvo 35,636, ar 
ba 5.1 nuošimčiai. Iš to skait 
liaus, čia gimusiųjų nemokan
čių rašyti buvo 717, 
34,145 ir negrų 546.

namų 
o su- 
ir ra-

nois valstijoj gyventojų buvo se 
karnai:

Baltųjų . . .
Juodukų .
Indionų ..
Chiniečių .
Japonų . . .
Filipiniečių
Hind irių ..

dengtus kenus, o ne taip ko
kias rėčkas ar viedrus, kaip kad 
daugelis tam tikslui juos pavar
toja. Kenai dar turi būti už
tektinai dideli, idant išmatos vi
sos suliptų iki d įvažiuojama jų 
išvežti.

Areštuota vokietys.
Generolo Suy. Valst. prokuro 

ro Gregory paliepimu tapo areš 
luotas chicagietis vokietys Mul

Baltųjų vyrų buvo 2,852.286 
Baltųjų moterų 2,674,576 
Negrų vyrų .. .............56.Q09
Negrų moterų .... 52,140

Pasiūlė savo 
patarnavimą.

Chicagos stockyardų baronai 
pasiūlė valdžiai, kad ji kontro
liuotų jų skerdyklas karės metu, 
t. y. jie pranešė, kad jie sutinka 
idant valdžia reguliuotų mėsos 
kainas.

Kova miesto 
taryboj.

Miesto taryboj eina faitas. 
Republikonai kovoja už tai, kad 
transportacijos komisijos pir
mininku palikus aldermaną Ca- 
pitain, kuris yra kaltinamas tar
navimu kompanijoms. Demo
kratai nori Capitaino vieton pa
skirti aldermaną Eugene Block.

Republikonai taipjau dirba iš
sijuosę, kad gavus daugiau vie
tų taip vadinamoj laisinų komi
sijoj, kuri kontroliuoja saliunus.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI |

Vodeviliam Permainas 
Panedclyj, Ketverge ir HobitoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas be.

Sub at O s vakarais ir nedčUomla >lr- 
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir li ra GATVM ,

Dr.M.Stupnicki 
lit* Be. Morgą* BL Chlcaf*. 
VALANDOS: n*o t Iki 11 U- 
ryto, nuo b iki t vakaro.

Iš to skaitliaus čia gimusių, t. 
y. šioj šalyj ’ gimusių buvo 
4,433,277; ateivių 1, 205,314.

Nedėlioj, bal. 15 dieną įvyko 
vestuvės F. Shusho, 3138 S. Nor
mai avė., su panele V. Kruge- 
liute^ . Vestuvės buvo be dide
lių ceremonijų, bet gi pavyždin- 
gos. Giminėms susirinkus bu
vo iškelta puiki vakarienė, pas- 
Jkui buvo deklamacijų, dainų ir 
šiaip pramogėlių. Kad svečiai 
linksminos, J. Shusho užpropo-

Baltųjų.........  2,139,059
Negrų............. .  44,103
Juodųjų................. 25,760
Mulatų (maišytų) 18,343
Japonų.......................... 233
Chiniečių................... 1,778
Indionų .........  108
Kitokių........................  4

Tek Drover MM1

Dr. C. Z. Vežei te
UETim BEKTUTA

Valandos: *•• t ryto iki I HM 
Nedaliomis pagal aatarfcml

Chicagos karės žinios.
1400 jūreivių apleido Chicagą 

ir išvažiavo tarnybon.
500 rekrutų paimta kariuome

nėn panedėlyj.
60.000 vokiečų metodistų iš

reiškė savo ištikimumą Suv. 
Vastijoms.

200 cechų sokolų įstojo Suv. 
Valstijų armijon.

Chicagon atvažiuoja Theodor 
Roosevelt. Kalbės stockjardų 
amfiteatre. Agituos stoti ka
rėm

Lyon and IJealy kompanija 
prižada apmokėti savo darbinin
kus, kurie įširašyš kariiičihertėh.

Dryda Rubber Co. taipjau pri
žada apmokėti darbiniiikams, 
kurie įstoja kariuomenėn.

viršininkas, kapitonas 
atsišaukė į Chicagos 
prašydamas naujai 
sies armijon kareiviams 5.000 
antklodžių, 10.000 porų pančiu- 
kų, 10.000 skalbinių.

ką turėjo kompanijos pirm Eu 
ropos karės prasidėjimo.

uių pradėjo rinklios iš visų da
lių miestelio prie A. Lauterbach 
svetainės.

Bet svetaines savininkas pra
nešė^ kad vietos katalikiškoji 
valdžia su policijos pagelba už
draudė dtioti svetainę del Moc
kaus prakalbu, nors piriniaus 
tu pati valdžia buvo davus lei
dimą prakalbas rengti.

Apie 8 valandą žmonių gatvė
je jau susirinko didelė minia, ir 
visi nekantraudami klausinėjo: 
“Kame dalykas? kas per žaban
gai”? Visi dar laukė, ar bus pra
kalbos ir ilgai nenorėjo skirs ly
ties nuo svetaines durų. Galų 
gale, pribuvus pasiųstajai polici
jai, žmones pradėjo skirstvties...

Policijai įskųsti tapo vėl areš
tuoti dd. P. Janutavičius ir J. 
Aceris už tai, kad darbavosi pra
kalbų rengime.

Tie dvasiški tėveliai da vis ne
užmiršta laisvės žodį varžyti ir 
^visuomenę pykinti. J. Aceris.

Jaunuomenės amžiuje nuo 6 
iki 20 metų buvo 594.012.

. Iš jų lankančios mokyklas 
349,037.

Vaikų amžiuje nuo 6 metų iki 
14 buvo 336,808.

Iš jų lankančių mokyklas 
296,766.

Bostone ir apielinkėse Lie. Milijonierius prikėlė didžiausius triukšmus. Chicagon
SPECIALI!) “Birutės” pakvietimo
musų lietuvių sostapilį'. Visiems atsilankiusiems Liet. Milijonierius aiškiai, kaip ant delno papasakos pa
slaptį savo greito praturtėjimo iš varguoliaus į milijonierius. Todėl nepamiršk at silankyti ir savo 
draugus atsivesti, nes tai bus didžiausia naujiena tamstos gyvenime! “BIRUT®.”

DalyvauJa DIdelis ‘BirutSfc’Choras Ir Didele Orkestrą. -======= Geriausi Artistai I Puikiausios Dainos!

Kaip Žmogus Mausto
Knygele parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Išaušus nedėlios rytui, Tveri- 
jonas pasiprašė dar vieną savo 
draugą, kad padėtų jam nueiti į 
sudegusį butą apžiūrėti dar kar
tą šviesoje tą vietą, kurioje bu
vo jo pinigai ir popieros. Tą
syk girti peštukai užpuolę juos 
ir sumušę jo draugą. Prie to 
dar intare juodu padegime na
mo ir visai nekaltai areštavo. 
Teismas atsibus 18 d. bal., scre- 
doje, Cicero teismo name.

N. Korespondentas.

Jono Tananevičiaus 
banko reikalai.

Seredoj, balandžio 25 d. Re
feree Frank L. Wean klausys 
Central Trust kompanijos pa
duotą peticiją, kad butų leista 
paskirti išpardavimą įvairių 
Jono Tananevičiaus subankru- 
ti j tįsio banko turtų. Peticija bus 
išklausyta Monad nock Block na
me, kambaryj 437.
Illinois valstijos 
gyventojų skaitlius.

Stoka antklodžių 
kareiviams.

Chicagos rekrutavimo darbo 
Moffclt 
kupčius 
įsirašiu-

Nors J. Aceris daug teisingų 
žinelių paduoda iš Cicero mies
to, bet kartais, gerai neištyręs 
dalyko, padaro ir klaidų, kurias 
priseina paskui kitiems taisyti. 
Reikia pataisyti ir jo žinutę apie 
nesenai buvusį Ciceroje gaisrą.

Naujienų nr. 86 jisai rašyda
mas apie gaisrą, buvusį bal. 17 
dieną pasakė, kad Tverijonas 
sugrįžęs apie 3 vai. nakties ra
do namą sudegusį. Tverijonas 
su savo draugais išėjo iš 
7 bal. 7.30 vai. vakare, 
grįžo 8 d. bal. 3:30 ryto 
do namą visai baigiantį 
Sudegė jo visi rakandai, 
rino popieriai, drabužiai ir 
$200.00. Kuomet Tverijonas 
atsipeikėjo ir pasakė ugnage- 
siems apie tai, jie su šviesomis 
darbavos, kad suradus nors da
lį pinigų ir inšiurino popieras, 
bet veltui.

keletas fabrikų pabudavota bu
vo kares pradžioj, kuomet ap- 
laikyta didelių kares* užsakymų 
iš Europos valstybių. Gi kuo
met užsakymai buvę išpildyti, 
tai ir sustojo fabrikai ir tebe
stovį. Taip esą negali būti.

Vadinas, valdžia anot kapita
listų laikraščių, privalanti pa
rūpinti tiems fabrikams užsaky
mų. i

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

Kaina 15c.

4837 W. 14 St. Kai- 
redaktorius P 

šiaurys

BtiRmdŽRV T6 d., kuomet 
tursoj kalbėti M

Nebeleis šoklį >
paraki n ji nė j svetainėj. f

Pirmu lines presbyterionų ba 
žnvčios iš Lak View trustisai nu v '
Lare nebeišduoti parapijinės sve 
ta i nes šokių vakarams. Jau 
nounienė todėl turės j ieškot 
kitokių svetainių šokiams. Tik 
rai bažnytinių trustisų 
m as.

Meilinasi darbininkų 
vadams.

Illinois gubernatorius Frank 
O. Lowden pasiute George’ui 
W. Perkins, cigarmakerių uni
jos prezidentui vietą darbo de
partamente direktoriaus Illinois 
valstijoj. Tuo budu, matyt, gu
bernatorius nori turėti savo glo
boj žmonių, kurie turi didesnę 
intekmę į darbininkus ir gali 
geriau juos pažaboti,. Nežinia 
dar tik, ar Perkins priims pa
siūlytą vietą, ar ne.

Šiandie Liet. Mot. Progrcsyvio 
Susivienijimo 9-toji kuopa ren
gia vakarienę išleistuvėms gerb, 
svečių pp. Bulotų, kurie šį mė
nesį išvažiuoja Europon.

Vakarienė bus Mildos svetai
nėje, 3142 So. Halsted st., šian
die vakare, bal. 18 d,

įtukentėjusiems lietuviams su
šelpti. Sumanymui visi prita
rė ir tapo tuojau sudėta 9 dol.

Aukojo visi po dolerį: Joseph 
Shusho, Antonina Shusho, Dom. 
Maliorius, Jonas Zoris, Vladisl. 
Zoris, Fr. Zavistas, Juoz. Navi- 
rauskas, Viktorija Shusho ir J. 
ataras.

Aukos nutarta pasiųsti į Liet. 
Šelpimo Fondą.

Po to svečiai palinkėję jauna
vedžiams geros ateities išsiskir
stė. A. S.

Aukų $9 priimta ir tapo pa
siusta L. Š. Fondan. — N. Red.

Darbininkai privalo 
sustoti valgę.

Chicagos turtingosios ponios, 
priešakyj su ponia Armourierie, 
pačia žinomo kiaulių barono, 
nusitarė daryti ekonomiją su 
maistu, kadangi mat ateinan
čiais metais Amerikai grąsina 
badas. Turtingusios ponios pa
skelbė, kad jos stengsis taip 
šeimyninkauti, kad butų jų na
muose juo mažiausia maisto su
vartojama.

Ar matote, darbininkai, tokios 
turtingos ponios ir tai daro eko
nomiją su maistu! Tad jus, 
kurie neuždirbate nė tūkstanti
nės dalies to, ką pelno Armou- 
rai, — ką jus privalote daryti? 
Jus, sekdami Armoufų pavyz
džių, privalote visai sustoti vaL

i. M. c. A. caiicagos skyriai 
sumanė surinkti karės reika
lams $200,000. Jau į tą jų fon
dą paaukavo $10.000 ponas Ar- 
mouras.

Žinia, jam kare reikalinga, 
jis aukauja jos reikalamas.

Dr* P o vi las 211 vltli 
GYDYTOJAS ir CJURUKGA* 

OFISAS: 31«S So. HaI»U4 Strwl. 
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: B—11 iiryto:
2—5 po pietų; 6—9 vakore. 

GYVENIMAS: 1141 Be. U»l«. Avė 
TeL Yards 617.

čia
Mockus, tai

Kunigai dar niekuomet neiiž- 
sipuldinėjo ant viptos socialistų, 
kaip kad dabartiniame laike. 
Susipratusieji darpo žmones ži
no jau senai, kad keiksmai, ap
gavystė, gyrimas senų papročių, 
tai vienintelis kunigijos amatas, 
iš kurio jie iki šiol vis dar turi 
gerą gyvenimą, mulkindami ne
susipratusius darbo žmones.

Už ką-gi kunigai taip * labai 
dergi Cicero miesto/socialistus? 
Na-gi štai už ką: socialistai rašo 
ir sako teisybę, o tai musų ku- 
^iganis labai nepatinka.

Socialistai tečiaus į kunigų 
burnojimus a lydos neatkreipia. 
Jie einat darbuojas, kiek kas 
galėdamas, skelbia tarpe žmo
nių susipratimą.

tSS. 138 kp. ir LSJ. Lygos 2 
kp. suvienytomis spėkomis ren
gia prakalbąs, šios prakalbos 
yra rengiamos tikslu išreikšti

Apie Marshal Field.
Kapitalistų laikraščiai su di

dele pompa paskelbė, kad tur
tingiausias Chicagos jai^nų 
žmonių, būtent Marshal Field 
atvažiuoja šią savaitę į Chica
gą ir įstoja pirmajin Illinois 
valstijos raitelių regimentan pa
prastu kareiviu.

Jeigu tatai tiesa, jeigu kapita
listų laikraščiai nemeluoja, tai 
rėkia pasakyti, kad taip ir turė
jo pasielgti. Marshal Field; 
Nes jisai yra paveldėtojas did
žiausių mieste sankrovų, pavel
dėtojas daugybės Common 
Wealth Edison 
Illinois Central,' 
korporacijų Šerų

Tegul gi jisai 
pasižiūri, kaip 
biedni žmonės; tegul gi pavalgo 
kartu su kitais paprastų lašinių 
iš bendros kareivių virtuvės; te
gul pats išsimokina pareiti ir 
nuvalyti savo arklį ir apvalyti 
arklydę; tegul patsai išsimokina 
patiesti savo lovą; tegul pamė
gina pernakvoti ant kietos že
mės, kur akmuo gal kartais bus 
pagalvė; tegul pabando plauti 
savo skalbinius įr tegul para
gauja kovos su parazitais, ku
rie labiausia veisiasi kareivio 
drabužiuose. Tegul tas jaunas 
Marshal Field įstoja kariuome
nėn ir tarnauja tikrai kaip pa- 
pratsas kareivis, nesinaudoda
mas tomis privilegijomis', ku
rias visuomet viriausybė gali 
suteikti jam, kaip piniginiam 
kunigaikščiui. Jam tatai išeis 
ant sveikatos,

O ir kas gi turėtų kąriauti 
arba kariuomenėj tarnauti, jei 
ne Marshal Field ir jam pana
ši? Juk ką gina kareiviai? 
šalies gerovę, gerovę tų, kuriems' 
puku gyventi. Bet juk Marshal 
Field ir* yra vienas tokių. Juk 
jis yra paveldėtojas $350.000.000 
turto, juk jis yra savininkas di
džiulių audinyčių, esančių Fran- 
cijoj ir Anglijoj.

O jo keliu tuoj aus privalo pa
sekti jo jaunysis brolis Henry 
Field ir kiti šios šalies inilionie- 
riai multi-milionierai ir jųjų 
sūnus.

Knyga padalinta į skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas.

1. Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky- 
. ba Išganys Liaudį 2

2. Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.

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

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

Vidurinių Amžių Bėgyje.
6. Tikįrb

Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap 

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

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



Pranešimai

COFFEEBr. W/WMO1CZ
Chicago

COCOA
Randai

Pajieškojimai

KIŠENINIS
Pardavimui ŽODYNĖLIS

DYKAI

ivimo prie

MACBFTHR Fl R W was® fwWr’ R F® R

AKINIŲ
penkiuose aktuose

William Shakespeare’o

Kleofo Jurgelionio

mylėtojo knygynėlyje

Kaina apdaruose 75c, be

Krasos dėžutė apdarų

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir valkų ligų

ie«
18M
1812
1217
1882
18) >

1»7»

loii 
lt) o 
>888

American School 
o! Languages

pra 
met

WK8T riIDM
Milwaukee Av. 
Milwaukee A v. 
Milwaukee Av. 
W. Mndbon St. 
W. MadUou BL

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

REIKALAUJAME patyrusios kny 
gvedes merginos

MJim™
ITHTUMirMHUtftS

is, “Nau 
. Montvi

A ceris

•kaudėji
persjfikrinklto, ka 
tūkstančiu* ligonių.

OFISO VALANDOS: L 
!••• BLUR ISLAND AVX

A. ARCIKAUSKAS 
R. 2, Box 45. 

Ludington, Mich.

WISSIG, 
seno knjaus

PARSIDUODA pigiai 3 fialų mū
rinis namas su duonkcpykla, lietuvių 
naujoje kolonijoje 
552 W. 37 St.,

Puikiausia ir geriausia 
mo ir designing, vyrų 

PASEKMINGI

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:

» 3315 S. Halsted SI., Chicago. X
■U. W.U. W ■ M JLL 4i

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotas ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap- I 
daru.

SVIESTAS
Geriausio* 

•metonoe, ge- » «■» 
rwnb, negu J| į fl 

Aur jua ga-H f |j 
it gauti ••

Prirenka vlslama flukausmt akinimų 
nuo j a ir patarimus duoda tykai.
788-88 Milwaukee Ava., arti Chicago Aw« 
luboe. VALANDOS’ Nuo 9 i»ryto iki vąh 
rut N«d3Homia nuo D iKryto iki M

T«L Haymarkat HM.

gvedes merginos, į bankų. Atsišauki
te į METROPOLITAN STATE BANK 
807 W. 35th St., Chicago, Ill.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200,00; $225 vietrola ir rekordai
— už $50. . 1

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

Chicago. HI.

ties • kiekvieno ■ scenos

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

pcero, III. — LSS. 138 kp. 
eatra susirinkimas įvyks šia- 
Mi ien, bSl. 18 d., Tamuliuno 
ir Gudgalio svet., 8 vai. va
kare. Draugai, ateikite, nes 
turime pasitarti kaszlink bu
simos LSS. VIII rajono ko
nferencijos. Valdyba.

$200 phonogra- 
rekordais, 

tik keletas

PIRK SAU visu PInmbavojI- t 
rnui reikmenis tiesiai už “who- ė 
lesale” kainas. Mes parduosi- 1, 
me visiems. T

LEVINTHAL PLUMBING ♦
SUPPLY CO., f

1637 W. Division st., Chicago, I
Cor. Marshfield Ave. f 
Kalbama lietuviškai. 1

BEI KALINGA 2 patyrusių langų 
oveju. Atsišaukite j Reliance Billi
ng, Š. W. kampas Stale ir Wash- 
gton si., T. .1. Roscoe.

TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Menthol atimi Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidų tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plčtmus 
raudonus, juodus arba Šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Kaina dėžutės $1.00. Pinigus galite 
siųst ir stampomis arba popieriuj do
leri indčkit į laiškų.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook. Mass.Ofisas hr Gyvautas* t

3600 8. Halsted St, kamp 30 mil
Ofisas atdara* iki 1© vai. ryta, X—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 417^

S TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. JONIKAITIS f

X MEDIKAS IR CHIRURGAS S

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka!

\ Gyvenimas yra tuščiai
^uon,et Pranyksta ra

( gejimas.
' Mes vartojame page

rintą Ophthalmometei
yJĮT Ypatinga doma atkrei

S 1 piama i vaikus.
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakares LmčCDi 
nla nuo 10 iki 12 dieną.

4949 B. ASHLAND A V 8^ kampu 4Y Bt

RYŽIAI
Geriausiu 

10e ve 
V&#, parai- 
fiuoda ui „

REIKALINGAS barberis kas su- 
bala ir nedčlia. Atsišaukite tuojau: 

Joe Mažeikis,
856 W. 33 St., Chicago, 111

PARSIDUODA greitai saliunas iš 
priežasties savininko nesveikatos; la 
bai pigiai. Atsišaukite greitai.
J. 2425 So. Oakley avė., Chicago.

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėjimui dviejų nedidelių yai- 

lera mokestis. Geras užlaiky- 
Atsišaukite greitai.

Mrs. A. Levan i e nė,
Winona Ave., arti Broadway.

Rusas (lydytojas ir Chirurgas
BDMlaHstaB Moteriškų, VyrUMh Vaiki 

ir vM chromui iifflh
Valnndoa: 10—11 ryto, 4—-6 po pM.<, f—8 va
kare. Nadfiliomia 10—-1 po Dietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 Si. Chicago

PARSIDUODA vargonai. Nauji— 
pigiai. Mokėta $25.00, parduosiu už 
$20 arba mažiau.

Louis Balčiūnas, 
3159 So. Daisied St 3-čios lubos, iš 
užpakalio. Chicago.

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

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

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

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

Dr. J. Van Paing
Wyru Chroniikos Ligo*

Elektrlika DlaraoM Ir Gydymas
SpecialiMka medicina nui 

utnuodijimo kraujo

Vondenota bedega Slaptom Ligom
2221 S. KEDZIE AVE., 

Netoli 22-ros gir.

DAKTARAS
SpBClallstas Iš

PMSĄRGA.—Draugijų pranešimus 
Stelbiame be užmokesties. Praneši- 
nani betgi turi but priduodami iš va- 
Jtato, laiškeliu arba telefonu. Pri- 
UtaiH tų pačių dienų, kada spausdi- 
iMnias dienraštis, nebegali but įdėti. 
►-^fNaujienų” adm.)

p M !SK H)
S=:;;M()KYKLA 

i Čia Kali ifimoktl Anglų kalbos nuo pradini
■ Ugi augficiauslai, tolpgl Lietuvių, Vokiečių,, 

j Rusų h Lenkų kalbų; Aritmetikos, Aūgfit 
j Matematikos,. Istorijos, Geografijos, Politic.

■ Ekonomijos, Knygvedystcs.DaiUarafičio, Lai
škų rafiymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gaUI užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL i?
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA-

Į MA LIETUVIŠKAI.
I 3106 So.IIalstfld St..Chicw

Stella Maculis 
T. Danta (3) 
St. Barzda i t is 
Joseph Inčiura 
NVm Drigot 
Felix Bunevič (4) 
M. Punis 
A Zymont Esq. 
K. Ivonaitis 
•Juozapas Maželis 
John Puskunigis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas 
Simanas Ješkevičius 
Albert Warkalis 
Antanas Wilis (2) 
Viktor 'Gustaitis 
Steve Narkis (3) 
Burba

Mrs S. Žukauskas 
An ton v Robish

ATYDA. — Parsiduoda pigiai grei
tu laiku pirmos klesos bujernč ii 
grosernč su vieno augšto namu 
Nauja lietuvių kolonija. Einu i ki
tų užsiėmimų. Atsišaukite į “Nau
jienų” Ofisų N 105.

(‘hieagoj. Meldžiu alsi 
Antanina Putvinaih 
(po vyru Ludicnč)

Atsiimkite laiškus! ,
Naujienų Administracijoj randasi 

laiškų Šioms ypatoins:
St. Adomaitis,
Anna Kavaliūnaitė

nų” Administracijoje

REIKALINGAS barberis vakarais. 
Atsišaukite luojaus 2050 Coulter St, 
Chicago, 111., Tarp Robey ir Iloyne 
ave., Tel. Canal 2177

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
ieigu 
Jeigu

REIKALINGAS atsakantis barbe
ris. Darbas ant visados. Užmokes
tis gera. Atsišaukite tuojaus.

•. Louis Trupas,
1656 Wabansia Ave., Cor. Paulina SI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pįgių kaįnų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių yiivonų, 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. Parsidlios taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

Rockford, 111. — LSS. 75 kp. 
prakalbos įvyks bal. 18 d. “Moo
se Club” svetainėje, Mulberry 
st. Kalbės LSS. sekr. iš Phila- 
delplujos — drg. S Ulonas. Pra
džia 7.30 v. v. Įžanga veltui. Kvie 
eiaini visi atvykti. Valdyba.

BURKE BARBER SCHOOL
S12 W. MadhoM SU Chicago. HL

PARSIDUODA mėsos marketas pi
giai, prilipsiu mažų jinokėjimų gry
nais pinigais; likusius lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Savininkas 
eina į “wholesale biznį.” Didelis 
pigumas. Geras biznis.
3001 Wallace St., ; Chicago. Ill.

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

4 kalvių
3 prie rakandų ajmiušimo
5 siuvėjų

GYDO VISAS EIGAS VIJOJ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENt.HJKlOS IR NEISGYIHIMOR JO8 Y»A

Rpecialiikai gydo Ilga, pilvu, plaukių, inkstų ir i-uGėa, užnuodijimą itra»>.
ihiniHH, rcumafitmB, gnlvoa skausmu*, skausmus )>ugaroj« kosAJimt, UsnrtrliB

. lr H#*s. kiti mgaR-jo Jus ifcgydytl. ataikfU *U C>
Jis Jums vali padarytu l’raktikuoja par dausralj Bestų UoM 
. Patarimas dykai.

nuo 18 ryto iki • vai. vakar*. NadUlosai* U
*»»»«• ll-Ua tau viriaj Būta*. Tat CmmI tMB

PARSIDUODA — 2 aukštų medi
nis narnas naujausios mados, su at
liko ir beizmentu. Konkretu bloko 
pamatas, nesenai statytas. Už pigių 
kainų. 5130 S. Albany Ave., 1-mas 
flatus. Phone Prospect 1060. Chgo.

1 fotografisto
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
2 saldainių dirbtuvėj
2 skardžių
5 prie rakandų dirbimo
6 prie pianų taisymo
2 elektrinėm;
2 molderių
10 prie Gordon fyderio
1 prie kaurų audimo
I phimberio
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

PARSIDUODA greitai saliunas, du 
arkliai, vežimas, pakinkiai. Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitų mie
stų. Taipgi PARSIDUODA gera jau
na karvė labai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, 111

NOKTI BUK 
<H W. DhMM 
723 W. North 
I44t Llnoohi Av» 
B244 Llneota Alfa 
B418 N. OhurK

PARSIDUODA namas su groser- 
nc , vieta del bučernės, arti lietuvių 
bažnyčios ir bulvaro. Medinis mi
nias, 4 menesiai atgal statytas—79 
pėdų ilgio. Gasas, elektra, maudy
nė. Augštas cementinis beizmentas. 
Parduodama grynais pinigais —inėra 
knygučių. Didelis išteklius grose- 
rio. Kaina $6500. Reikalinga gata
vais $4000. . Priežastis—nemoku lie
tuviškai. Nereikalauju agentų.
2451 W. 45 gatve., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ris, kuris supranta savo darbų. Dar
bas ant visados; gera mokestis ir 
trumpos valandos. Atsišaukite tuoj 
4349 So Hermitage ave Chicago Ill

lt mis 11> d II mWt 

belaukiant, labai vidutiniška kaina.

iankera, BūJy- 
Hnk bu bent 
cokla, bt

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir f..........
fas, su pagražinimais ir 
už $604 Viskas vartota 
mėnesiu.
1520 N. Western Ave.,

LHTUV1IKA8 AKIŲ GYDYTOJAI
turi fjknudanfiiaii arba Bilpnaui u

KbIvob NkauddJim*, atailankykite nuuu

Dr. W. Yuszkieswicz
USB MilrraukeB Are,

Valandom: Nuo ® ryto Od ® yaJuurB.^
Nedėliomio nuo ® ryto iki 1 po

visuose I 
lerencijos pasėdžiuose, nes 
sis dau<* svarliiu reikalu m

PARSIDUODA grosernč ir bučer 
nė pigiai. Pačioje lietuvių apielin 
kėje.. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas negali kalbeli lietuviškai. 
2614 W. 42 SI., Chicago, III

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernės fixtures (intaisymai) už pi
gių kainų; du metai tik vartoti. O 
jeigu kas norėtų gali eiti su manim 
j pusininkus. F. Juodis 
928 W. 33rd St., Chicago, III.

GERA PROGA jaunavedžiams.
Parsiduoda keturių ruimų rakan

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

B. Burba,
1332 S. Millard Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA maža ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidūrmiesčio. Reikalin
ga mažas įmokėjimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šj pigu
mą. atsišaukite laišku Į “Naujienų” 
Ofisų No 112.

KORE8PONDENCIJINI8 SKYRIUS 
ANGLIŠKAI labai greitai 
ypač tam tikslui 
kuria nori greitai ilmokti Anglų kalbos, bet neturi progoe lan
kylio* j mokyklą ypatifekai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame graliai iliustruotą, su daugeli 
DYKAI. RaAyk laiiką tuojau*; ind 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS 
kykl 
m« 
ma atskirą kursą 
greitam iimokinimui Angį 
-turima GRAMMAR ir HIG.

Viakaa
IDvi mokyklos: 731 W.

W. Chiaao Ay. 
Blue lalaml Av. 
W. N<o|> A v.
S. »t
r. plw, m

Or,, Rams©r
AKIŲ 0PBCUU9TAA

PASIRANDAVOJA vienas kamba 
rys dviem vaikinam. Arti dviejų ka 
rų linijų, šviesus, maudynė. Gali 
ma gauti ir valgį. Atsišaukite: 
3538 So.. Wallace St., Chicago.

Tel. Drover 8812.

PARSIDUODA teatras /—.“niekei 
show” 5 ir 10c. Rodoma krutomieji 
paveikslai kasdien. Biznis išdirbta 
gerai. Daugiau svetimtaučių apgy
venta vieta. Atsišaukite šiuomi ad
resu, 8 vai. vak 
3204 W

Telephone Drover ^0^3

M M BOTO Wl ■ 1RL n» IWIHKenosha, Wis. — LSS. 58 kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus 
Bedėlioje, bal. 22 d., Schlitz sa- 
Jtįje, prieš lietuvių bažnyčią. 
Bradžia 3 vai. po piet. Draugai 
liuopieciai, nepamirškite minė
tos dienos, nes turime daug 
•garbių reikalų. Juo daugiau 
narių turėsim, tuo daugiau ir 
nuveiksiin del socializmo. To- 
eteL efraucai. isitėmvkite ir atei-

MOKESTIS
WILSON and BE? 

MEG C.
šiuo pranešu, kad Aaujieni 

kuri randasi 1012 S. Main St 
jo j naujo menedži 
dtibar Ims užlaikon 
vienių numerių. Ir 
simokėtii ant s 
**Nat^jienas” vi 
P. F. Voketaitj

š. Jie patįs arba kas juos 
malonėkite atsišaukti:

Justina Wawži n skaitė, 
Wabansia Ave., Chie;

PARSIDUODA—
krautuve saldainių, tabako, so 

dos (namie darytos), “ice creain’o 
mokyklos rcikmenįs, ir kitokie rei 
kniens. Krautuve geroj vietoj, lie 
tuvių apgyventoj. Pardavimo prie
žastį s—n esveik a I a šeini y n oje.
1916 Canalport Ave.,! Chicago, Ill

Phone: Yard® O1V

Or. A.R. Blumenthal

mokykla Chicagoje, mokina kirpl- 
ir moterų drabužių.
MOK 1NIAI VISUR

Mųsų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į tru
mpų laikų.

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

Elektra varomos mašinos mtf- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku
gauti speciališkai pigią kainą lai- 2 
k e šio mėnesio.

Pelrcnos daromos pagal Jūsų X 
mierų — bile stailės arba dydžio, 
iš bile madų knygos.
Dijilomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOQL
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.
w i o i i og>et i <Bi

REIKALINGA langų plovėjų.
Chicago Gleaning (>>.,

W. Washington St., Chicago

ANTRU ir trečiu mortgage euteikiama pa
skola nuo $100 iki $5000.00 po 5 ir 0 proc 
apmokėjimui taksų, užmokėjimui interesų ant 
jųsų pirmo mortgage,- pagerinimui Jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate ir reikalau
jate dar daugiau _ pinigų. .. Greitas ir manda
gus patarnavimas’ teisingas reikalavimas.

• LOUIS STERN and'COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, ‘ ■ Chiaago. 
Telephone Main 4845.

Svarbus Pranešimas
Wf. J. TANANEVIČIAUS DEPO- 

ZITORIAMS
4iuomi pranešu savo Gerbiamiems 

D^pozitoriams, jogei netrukus pra- 
4&sime mokėti pirmų dalį mokes
tis ant Jųsų pas mane padėtų pini
gų. Idant Imtų galima kožnam 
wewRi apie tų dieną 
džiu kožno vieno 
vietų po No. 670 W 
likti savo Adresus, 
iMŽinome kurių 
imgeri adresai.

Viso gero ve
M. J. TAI

P. S. Del Jųsų pa ran k ūmo, mes 
kyšime ofisą atidarytų iki 9 vai. 
žxiq vakarų.

š)r. G. M. Glaser
Praktikuoja 25 mel>L 
Gyvenimas ir Ofiso 
L f'l., kerte JI

Chicago, I1L
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriški Ir Vaiki 
Taipgi Chroniški Ligi 

Ofiso valandos!
iki I ryto, nuo 12 iki 2 po >iet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedėJdie
niai s vakarais ofisas uždaryta® 

Telephone Yards 687

PARSLDUODA pigiai. Apleisdami 
estų Chicago, turime parduoti sa- 
rakandus greitai.

REIKALINGA 
KAIMYNO 

80 akrų geros žemes farma.
60 akrų išdirbtos, kita — ganyklos, 
20 akrų dobilų, 20 akrų sodo. Bu
dnikai. 4 viorstai nuo miesto Scott
ville, Mich. Kaina $2,400. $800 į- 
mokėt, kitus po $50 į metus.

Meldžiu neklausyti nieko, atva
žiuokite tiesiog pas farmerį. ir ap
žiūrėsi! patįs, ši vieta jums tikrai

Visos progresyvės Chicagos ir 
apielinkės draugijos nerengkitc 
jokiu.pnnnogų gegužes 3 dieną, 
nes tą dieną LSS. 231 kp. rengia 
Ukleles prakalbas pamnėjimui 
Rusijos revoliucijos ir geguži
nės šventės apvaikščiojinio.

Tos prakalbos rengiamos yra 
del visų lietuvių darbininkų vel
tui. Jos atsibus Calumbia sve
tainėj, 18 ir Paulina gat. Town- 
oflakiečiai, rengkitės visi, nes 
bus papuošta svetainė, ir kalbės 
gobiausi Chicagos 
Betojai: dd. P. Gri 
jienų” rcijaktorius 
dos, med. stud.

REIKALAUJI
kcnll ®*Ivok Bfc *urtėjlru 
miOl»t OM 'J B U B M )'<>► illldfc H >1*111 
Tau b^bihIn aky®, 

midi * nun<Ib( x® | h > o\ 
bjijmhIb khIohI Tmu (hi>:u6», 
turi nidjjzin ą bVIų.
(ku nkauda biLb BlmaaL |9I

.reikalbigBB akhdy.
Duokit® apžiūrėti savo akis specialistui
iyrimo $v. Vailtkuus parapijoje, Stiklai šlifuoti 
ukinisd padai oi

JOHN J. SMETANA
7X.lc.iiji Specif*Hostn*
TRMYK1T MANO UZ.RASA.

moi soijrrH ashl^/vno ave
iKtos |»1vėb A rd FJaH’s Aylirkos 

ValaaŽoa: nuo i ryto Iki I va. Ni dėliomis nuo I nito iki )> 
TrJ, Canal b33k

laišku
iteiti į mano seną 

18th St. ir pa
nes dabar mes 

yra geri, o kurių

am
SOUTH BID* 

IftSl Went worth 
1427 B. Habited 
4729 B. Aahlaa®

ARBATĄ
PriimnlB** 

ila, Gvaran- II f 
tuota, vertSi u Į 
Oe p&nihioa

| Galima gauti “Naujie

Jai proga išmokti angly kalbos, per laiškusarba klesosi
Kiekviena* rali fllmekt! 

savo namuose ii lekcijų autaierlq 
6is kursas yra labai parankus kiekvienaiB,

Geresniam persitikrini 
paaifckinjmų K.

. dvi marke* priaiuntimtd 
I
Tiem*, kuri*1 gali pribūti J muių

i ypatiikai, turime dienine* ir vakarines klesa*. Mokina- 
augiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 

utaisytą musų pačių del pradžiamoksli 
kalbos. Daugiau supranta&tkMM 
SCHOOLt skyrių*.

aiikinama Lietuviškai
18th 81., ir 1741 W. 47th Bt.

Laišku* adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th SL, Chlcaga, £L

RI£IKALINGAS atsakantis siuvę 
jas, kuris gali dirbti kotus. Atsišau 
kilę tuojaus. Gei'a mokestis ir Iru 
mpos valandos.

-------------- į > .. 1 ! Lt. II , ,, ..

REIKALAUJAMA 10 patyrusių vy-
rų į scrap iron yards. Atsišaukite į
1717 N. Western Ave., Chicago.

REIKALINGAS porteris į restora-
nų. turi būti blaivas. Atsišaukite
greitai. 1568 So. Kedzie ave., Chicago

»

t -'^UI




