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Italija pradės užpuolimą
■"NUŠOVĖ ui orlaivių.

Bėgiu vienos dienos anglai 
nušovėketuriasdešir/l vo
kiečių orlaivių; patįs sete- 
ko — dviejų.

ANGLŲ KARĖS STOVYK
LA FRANCIJOJ, bal. 25. — 
Vakar angiai laimėjo didžia
usią šioje karėje pergalę — 
ore. Jei tikėt atėjusiam per 
Londoną anglų kares stovy- 

| klos pranešimui, anglų or- 
I laivininkai vakariniame ka- 
* rėš fronte nušovė keturias

dešimta priešo orlaivių Pen
kiolika jų paversta šipuliais 

i dvidešimt penki nebepatai
somai pagadinti.

I
Ir lyg pasityčiojimui iš to- 

Jkių baisių priešo nuostolių— 
anglai netekę tik dviejų or
laivių.

Pergalėtojai nutraukę di- 
’elį skaitlių fotografijų nuo 
>ešo pozicijų ir pridarė 

j^jam semaža nuostolių nume
stomis bombomis.

SOCIALISTIšKAS
BUCKNER.

Socialistai užkariavo Buck
ner miestelio rotužę; de
mokratai teįstengė išrink
ti tik vieną savo žmogų, 
republikonai — nei vieno.

BUCKNER, Ill., bal. 25.— 
Šiomis dienomis čia atsibu
vo miestelio administracijos 
rinkimai. Iš septynių vietų 
šešios teko socialistams, ir 
tik viena demokratams. Mie
stelio may oras, raštininkas 
(klerką), du tarybos nariai, 
iždininkas ir policijos virši
ninkas — visi socialistai. De
mokratams teko tik viena 
vieta miestelio taryboje. O 
vargšai republikonai — iš 
viso jie teturėjo tik vieną 
kandidatą (į raštininkus), 
ir to paties nepervarė!

, -.Miestelio administracijon 
išrinkta ir vienai lietuvis so
cialistas, LSS. 238 kuopos 

snarys — drg. V. A. Mačiu-

t adinasi, draugai buckne- 
.'lėčiai laimėjo svarbią per
galę; Užkariavo Bucknerj. 

/ Padarė jį “raudonu, socialis- 
tišku.” Valio, draugai buck- 
neriečiai 1

O demokratiškos bei repu- 
blikoniškos pelėdos ir šeškai 
— į urvus.

ŠNIPŲ BILIUS BUS 
PATAISYTAS.

Gal išmes paragrafą apie 
laikraščių baudimą.

WASHINGTONAS, bal. 
25. — Žinios iš Washingtono 
skelbia, kad šnipų bilius tu
rėsiąs būti pataisytas. Iš jo 
busią išmesta paragrafas, 
kuriame g r a s a m"a 
laikraščiams aštriomis ba
usmėmis už kritikavimą val
džios žygių. — Apie tai at
stovų butui pranešė teisių 
komisijos pirmin. Webb.

ITALAT^mtDĖS 
OFENSIVĄ..

Viskas laikoma paslaptyj.

ROMA, bal. 25. — Mūšiai 
Karšo lygumoje plėtojasi.. 
Laikraščių korespondentai 
ir žinių agentūros spėja, 
kad greitu laiku gen. Cador- 
nos (vyriausias italųjvrmijų 
vadas) pulkai pradėsią vi
suotiną užpuolimą prieš au
strus.

Karės cenzūra betgi nelei
džia rašyti laikraščiams apie 
italų armijų žygius.

KAIZERIS TURI IšSIžA- 
DĖT SOSTO.

Nesą kitkio išėjimo, kaip pa
sekt “brolio” Mikės pavy
zdžiu.

ROMA, bal. 25. — Vieti
nis klerikalų organas “Cor- 
riere d’Italia” patvirtina pa- 
sklydusį Ispanijos spaudoje 
gandą, buk Vokietijos kai
zeris Vilius esąs spiriamas 
išsižadėti sosto. Prie to jį 
s p i ri a n t i pati H o h en z oller- 
nų šeimyna, vadinasi kaize
rio giminės.

Laikraštis sako, kad šio
mis dienomis buvo sušauktas 
Hohenzollernų šeimynos su
sirinkimas. Susirinkime 
vienas šeimynos narys tie
siog pasakęs, jogei vieninte
lis išsigelbėjimas nuo gręsia
nčio pavojaus visai Hohen
zollernų šeimynai dabar yra 
— kaizerio abdlkcija, t.y. at
sisakymas nuo sosto, šitam 
“drąsiam” pienui pritarę ir 
kitf šeimynos nariai. Kaize
ri toks užreiškimas labai su
graudinęs. x Išeidamas iš su
sirinkimo jis tyliai prataręs 
“Pažiūrėsime”... , :

Blogi popieriai...

REICHSTAGO POSĖ
DŽIAI PRASIDĖJO.

Socialistai ir liberalai ren
giasi atakuot valdžią rei
kalaujant įvesti šalyje re
formų.

AMSTERDAM, bal. 25.— 
Vokietijos reichstago-parla- 
mento posėdžiai jau prasidė
jo. Amsterdamo praneši
mas sako, kad socialistai ir 
leberalai sutarę be pasigai
lėjimo atakuoti valdžią, kad 
ji pravestų šalyje reikiamų 
reformų ir rūpintųsi greite
sniu užbaigimu dabartinės 
skerdynės-karės. Tuo tarpu 
junkeriai (dvarininkų atsto
vai) žada priešinties viso
kioms reformoms ir stoti, 
kad “šventoji Vokietija” lik
tų nepaliesta raudonuoju pa
vojumi...

Laukiama, kad kancleris 
Bethmann-Hollweg bandys 
išdėstyti vokiečių valdžios 
pažiūras linkui taikos ir Suv. 
Vąlstijų įsimaišymo dabarti- 
nėn karėm

KARDAS SPRENDŽIA

Amunicijos dirbtuvės Vokie
tijoj pateko kariškos val
džios žinion.

ROTTERDAM, bal. 25. — 
Iš Rotterdamo pranešama, 
kad visos amunicijos dirbtu
vės Vokietijoje patekę kari
škosios valdžios žinion. Tai 
kilusio amunicijos darbinin
kų streiko pasekmė. Prie di
džiulių Berlino amunicijos 
dirbtuvių — Watten und A- 
munition Fabrįks — vartų, 
esą prikalta aštrus perser
gėjimas darbininkams. Tarp 
kita ten sakoma, kad bile as
muo, kuris bandys agituoti 
už streiką ir apleisti dirbtu
vę, busiąs pasiųstas į karės 
frontą. Panašiu budu esą 
pagraudenta amunicijos da
rbininkams ir kituose mies
tuose. 4

Vadinasi, dabar kardas 
spręs.

GENEROLAS JOFFRE 
IR VIVIANI AMERIKOJ.

Su jais atvyko ir daugiau 
franeuzų valdžios pasiun
tinių; tarsis su Washing- 
tono valdžia apie bendrą 
karės reikalų vedimą.

WASHINGTONAS, bal. 
.25. — Vakar-į Suv. Valstijas 
atvyko dar vienos kariau
jančios valstybės diplomatų 
partija. Tai Francijos. Šios 
pasiuntinybės pryšakyj sto
vi buvęs vyriausias franeu
zų armijų vadas, fieldmarša- 
las Joffre, ir Viviani, vienas 
įžymiausiųjų Francijos dip
lomatų.

Francijos pasiuntiniai at
vyko tuo pačiu tikslu, kaip 
ir. jos talkininkės Anglijos 
pasiuntiniai, su Balfouru 
pryšakyj — tarties su Wa- 
shingtono valdžia apie ben-, 
drą karės reikalų vedimą. /

PRADĖJO UŽPUOLIMĄ.

Mūšiai Rygos*Dvįnsko fron
te jau prasiįdejo.

LONDONAS, bal. 25. — 
Atėjęs iš Londono praneši
mas sako, kad vokiečiai jau 
pradėję senai plekuotąjį už
puolimą prieš rusus Rygos- 
Dvinsko fronte, i Vakar vo
kiečių kariuomenė pradėjo 
užpuldinėti rusus tame fro
nte. Kol kas. tai esą tik “pir
mieji bandymai”, kurie ilgai
niui turėsią išsiplėtoti iki vi
suotino užpuolimd “žemės, ju 
rų ir oro spėkomis.” Kol kas 
jie dar užpuldirieja rusus 
“žemės spėkomis/’ t.y. saus- 
žemio kariuomene. Kur ra
ndasi vokiečių laivynas, ap
leidęs Liepojauš ir KieU 
prieplaukas, pranešimas ne
sako.

Smulkesnių žinių apie da
lykų stovį rytiniame karės 
fronte kol kas dar stoka. 
Bent Petrogradas apie tai 
nesako nieko, išskiriant tru
mpą pranešimą apie "susirė
mimą ant Aa upės, kur vo
kiečiai šaudę į rusus stikli
nėmis kulkomis.-,

. .RUSIJA SUSIVIENIJO .

Ji dabar kariaus, kad apgy
nus savo laisvę.

LONDONAS, bal. 25. — 
Pasikalbėjime su vienu Lon
dono laikraščio korespon
dentu Rusų justicijos minis- 
teris Kerenskį užreiškė, jo- 
gei šiandieną Rusijos žmo
nės yra labiau susivieniję se
gu kuomet nors pirma, žmo
nių dvasia pakilus, visi stoja 
už apsigynimo karę. — Lie
tuviai, lenkai, finai ir kiti, 
sako Kerenskis, kurie prie 
senojo režimo nerodė palin
kimo prie karės, dabar pasi
rengę ginti savo šalį iki pa- 
skutinosios.- 

.■r

Kerenskis dar sykį nerei
škė, kad Rusija' nemananti 
prijungti svetimų teritorijų 
priešais jų gyventojų valią.

SKANDYSSAVO 
ŽMONES.

Vokiečių belaisviai busią lai
komi ligonbučio laivuose.

PARYŽIUS, bal. 25. — 
Kadangi vokiečių valdžia 
užreiškė, jogei jos submari
nes be jokio persergėjimo 
skandys ir ligonbučio laivus, 
tai Francijos valdžia viešai 
praneša, kad tuose laivuose 
nuo dabar busią laikomi vo
kiečių belaisviai. Vadinasi, 
jeigu vokiečiai ir ateityje 
skandys ligonbučio laivus be 
persergėjimo, tai su jais tu
rės žūti didelė daugybė jų 
pačių kareiyių-belaisvių.

Skaitykite ir Platinkite 
“N a u j iena s”

ANGLAI VEJA TURKUS.
X . -...y '

Paėmė Samaros stotį, šešio- 
liką lokomotivų, 224 vago
nus ir daug karės pabūk
lų.

LONDONAS, bal. 25. — 
Anglai dar sykį uždavė smū
gį turkų armijai Mesopota
mijos fronte. Vakarykštis 
Londono pranešimas skelbia, 
kad turkai' buvo priversti 
apleisti stipriai įrengtas po
zicijas ant. dešiniojo Tigris 
upęs šono ir traukties Sa
maros linkui. Šiandieninis 
pranešimas jau sako, kad 
gen. Maudes pulkai paėmė 
Samaros geležinkelio stotį, 
kur angalms teko šešiolika 
lokomotivų, virš dviejų šim
tų vagonų ir daug karės pa-’ 
buklų. Kiek suimta priešo 
kareivių, pranešimas nesa
ko, — “dar nesuskaityta”— 
pastebi jis.

“Turkai dar tebesitrau
kia,” sako gen. Maudes pra
nešimas. „

PLOJO VOKIEČIŲ SUB-
M ARINAI. "

~~ . -z j -k.
Užsimokėjo dešimtį dolerių 

pabaudos.

NEW YORKAS, bal. 25.- 
Georgas White, šoferis, už
simanė paploti vokiečių sub
marines scenai krutumuose 
payeiksluose. Drąsuolis su
areštuota. Teisme jisai aiš
kinosi, jogei čia buvusi klai
da: jis manęs, kad tai Suv. 
Valstijų submarina. Teisė
jas betgi netikėjo jam, ir pri
teisė dešimtį dolerių pabau
dos. Jisai yra vokietis. 
Tht’s all.

PASKANDINO DAR DU 
NORVEGIJOS LAIVU. •»

Norvegijos žmonės nerimsta

LONDONAS, bal. 25. — 
Oficialis Christianijos (No
rvegijos sostinės) praneši
mas sako, kad vokiečių sub
marines paskandinusios dar 
du Norvegijos pirklybinius 
laivus — Reice ir Skjold. 
Pirmasai paskandinat šiau
rės juroje, antras — Atlan- 
tiko vandenyne.

Norvegijos žmonės, kaip 
skelbia Londono pranešimai, 
esą nepaprastai sujudę dė
lei beribio vokiečiu submari- T **
nu veikimb.

IR ITALIJA.

Siųsianti savo diplomatus į 
Suv. Valstijas.

■ ROMA, bal. 25. — Associ
ated Press žinių agentūra 
praneša, kad ir Italijos val
džia rengiasi siųsti savo dip
lomatus į Suv. Valstijas — 
delei tų pačių išrokavimų, 
kaip Anglija ir Francija. Di
plomatų partijos vadas buk 
busiąs Italijos karaliaus E- 
manuelio pusbrolis — kuni
gaikštis AJbruzi.

STUMIA ATGAL VO
KIEČIUS.

Dar du miestai pateko ang
lams; mūšiai tebesitęsia.

LONDONAS, bal. 25. — 
Pradėtas vakar gen. Haigo 
užpuolimas ant vokiečiųxAr^ 
ras fraonte dar tebesitęsia
— tuo pačiu atkaklumu kaip 
ir pradėtas. Anglai šiame 
fronte visu sunkumu užgulė 
vokiečius. Ir povaliai stu
mia juos atgal. Vokiečiai 
daro pasibaisėtinų kontrata
kų, kad atsiėmus pralaimė
tas pozicijas. Tatai jiems 
brangiai kainuoja. Kiekvie
na pėda atimtos iš vokiečių 
žemės yra atkakliausiai gi
nama.

Vakar anglai atėmė iš vo
kiečių dar du miestuku — 
Beaucamp ir Villeres Plo- 
ich. Jiems čia teko nemaža 
vokiečių belaisvių ir kitokio 
karės grobio. '

Karės kritikai sako, kad 
dabartinis mušis savo žiau
rumu galįs prilygti nebent 
istoriniam Marne mušiūi, 
kur buvo sumušta vokiečiu 
armija ir turėjo pasitraukt 
nuo Paryžiaus vartų...

TURĖSIĄ GAUT VA- 
KACIJŲ.

Dar keli Europos karunuo- 
čiai gausią... įspirti.

LONDONAS, bal. 25. — 
Šiomis dienomis Londone 
buvo sušaukta neutralių Eu
ropos valstybių laikraštinin
kų konferencija. ^Konferen- 
cijoj tarp kita svarstyta Ru
sijos revoliucijos klausimas. 
Visi sutiko su ta nuomone, 
kad ji padariusi milžinišką 
intekmę į kitas Europos va
lstybes. Konferencijoje va
dovaujančioji nuomonė bu
vo, kad tokio pat likimo lau
kia ir kelios kitos Europos 
valstybės, būtent — Ispani
ja, Holandija, Švedija ir 
Graikija. Susidėjusios poli
tinės ir ekonominės, tų šalių 
apystovos neišvengiamu bu- 
du turėsiančios privesti tas 
šalis prie revoliucijos.

Vadinasi, dar keli karū
nuočiau gaus vakacijų. Ne
pavydime.

ARGENTINA DUOS AN
GLIJAI KVIEČIŲ.

Dalį reikalauja sugrąžinti.
— BUENOS AIRES, bal. 25
— Pagalios Anglijai pavyko 
iškaulyti iš Argentinos val
džios 180,000 tonų kviečių 
dagos ir 200,000 tonų miltų. 
Argentinos valdžia betgi su
tiko ant šito tik tada, kai An
glijos valdžia prižadėjo su
grąžinti jai 200,000 kviečių 
dagos iš Kanados — po se
kamos pjutės.

Argentinos valdžia,“ kaip 
žinia, yra uždėjusi t.v. em
bargo ant išvežamų maisto 
reikmenų, tiesiau tarus — 
neleidžia jų išvežti iš Argen
tinos. -

Ciceriečiu domai.
Stilsono prakalbos.

Ciceriečiai, visi ir seni ir 
te progą išgirsti vieną ga
biausių Amerikos lietuviu 
kalbėtojų, drgą J. Stilsonf. 
Draugas Stilsonas yra Lie
tuvių Socialistų, Sąjungas 
sekretorius. Sąjunga pasky
rė jį kaipo vieną geriausią 
savo kalbėtojų važinėti pa 
visas lietuvių Kolonijas su 
prakalbomis. Dabar drg. JL 
Stilsonas lankosi Chicagoj ir 
šiandie jis kalba Ciceroje JL 
Jukniaus svetainėj, 4837 W. 
14 St., Pradžia 7:30 v. vale

Drg. Stilsonas paprastai 
gyvena Philadelphioj. Taigi,. 
Cicero lietuviai, jums šian
die yra proga išgirsti svečią* 
pažiūrėti, kaip jis kalba, kį 
jis sako. O pasakyti jis turi 
daug - daug ko. Ir’ galima 
drąsiai tvirtinti, kad tie, kas 
ateis jo pasiklausyti, nesi
gailės.

Oiceriečiai, visi ir seni ir 
jauni, ir davatkėlės ir jųfe 
į prakalbas! Bukit lygiai 
7:30 v. v. svetainėje.

Įžanga dykai.

Valdžia uždraudė pardavi
nėti degtinę; bijosi mat, 
kad pasigėrusieji darbini
nkai nesukeltų... revoliuci
ją

PASKANDINO RUSIJOS 
LAIVĄ.

ŠVEDIJA “SAUSA.”

STOCKHOLM, bal. 25 — 
Valdžios [sakymu Švedijoje 
sulaikyta pardavinėjimas vi
sų distilirūotų likierių—nuo 
balandžio 24 iki gegužės
d. Šitą savo žingsnį valdžia 
kol kas atsisako paaiškinti. 
Esą tečiaus rimto pamato ti
kėti, kad naujasis jos patva- 
rkyams tampriai jungiama 
su laukiamomis pirmosios 
gegužės darbininkų demon- 
stracijomis. Vadinasi, bijo
masi, kad pasigėrusieji dar
bininkai nesukeltu revoliuci- 
<• 
ją- -

Paiki tečiau tie valdonail

žuvo nemaža revoliucionie
rių, grįžusi ^Rusijon.

COPENHAGEN, bal. 25.- 
Iš Copenhageno pranešama* 
kad vokiečių submarina pa-r 
skandinusi Rusijos pirkly- 
binį laivą Žara, žuvo daug 
žmonių, jų tarpe ir politiniu 
tremtinių, grįžusių Rusijon, 
žuvusiųjų tarpe yra ir žino- 
masai socialistų veikėjas N. 
Karpo vi č. *

Žinia apie paskandinimą 
laivo Žara su vykusiais Ru
sijon revoliucionieriais, sa
ko, labai sukėlusi pažangiuo
sius Petrogrado visuomenes 
sluogsnius. Visi šaukia už 
tęsimą karės su vokiečiais*



PIRŠLYBOS
Šokią Mokykla

or. w. wszkiewicz žemaitės pasitikimo

Progresyvė Lietuvių

1709 So. Nahled SI

APTIEKA
CHICAGO

Moralybes Išsivysimas

Priėmimo Valandos: Nuo 9 ryto iki 
5 po piety. Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Scenoje statoma dviejų 
veiksmų komedija—

kito
revo

išvien ne iš prievartos 
laisva valia... Pirmasis

Atlanliką (iš Europos į Aineri 
ką) 1819 melais.

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

Sutaisau receptu* su didžiausia atyda, 
Nežiūrint, ar tia receptai Lietuve* ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie- 

tuviika aptieka Boston* Ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalaut per laiiku*. a aš prisių
siu per expresg.

K. Sidlauskis
Aptlekorlun ir vavininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

TAŠKENTAS,-bal. 25. — 
Iš Taškento pranešama, kad 
kareivių tarybos įsakymu 
išsiųsta Petrogradan buvęs 
rusų-japonų karės “karžy-

Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
-Telephone Drover 1310.

Už pranašavimą 
revoliucijos

Jisai atsiųsta į čia po saugia 
sargyba. Manoma, bus pa
sodintas sykiu su kitais Mi
kės meilužiais Carskam Se-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Miesto Ofisas:
į / / DEARBORN $L

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 441L

šnipai sekioja prof. Scott 
Nearingą.

KUROPATKINAS PET 
ROGRADE.

NEW Y ORKAS, bal. 25.— 
Atvykęs į čia vieno pirkly- 
binio laivo kapitonas papa 

šakojo United Press žinių 
agentūrai, kad Viduržemi- 
nėse jurose Anglijos pirkly- 
binis laivas paskandinęs už
puolusią jį vokiečių ubmari- 
ną. Kova tęsėsi ilgoką va
landą. Pagalios pirklybinis 
laivas paėmė viršų patai
kiusi į submariną kulka pa
gamino joje eksplioziją ir 
submarina ant syk pasinė-

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

Keturi vietos laikraščiai pa
skelbė padidinsią kainas nuo 
1 iki 2 centų už pavienį laik
raščio numerį. Iki šiol jie 
parsidavinėjo po 1 centą. 
Priežastis — spausdinamo
sios popieros ir kitų spaudos 
dalykų brangumas.

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

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

niais viršeliais; Kaina 50c.

PADIDINO LAIKRAŠČIŲ 
KAINAS.

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles Ligų

120 So. State St., 2s augštas 
Vienos durįs į žiemius nuo 

The Fair.

No. 1. — vokiečių submari
na U—53, kuri pereitą metą 
paskandino kelis talkininkų 
laivus Su v. Valstitjų pakra
ščiuose; No. 2, 3, 4 — Suv. 
Valstijų torpedų naikintojas 
Smith, r v -

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 Augštesnįjf Gyvenimu.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c. ..

Išėjo eikštėn, kad federa- 
lės valdžios šnipai akyliai 
daboja kiekvieną profeso
riaus Scott Nearingo žings
nį, kiekvieną jo prakalbą.

Prof. Nearing yra, mat, 
šalininkas taikos ir smerkia 
šios šalies įsimaišymą euro- 
pinėn karėm Gilios erudici
jos ir labai radikalių pažval- 
gų žmogus, jis pirmiau nete
ko profesūros Pennsylvani- 
jos universitete, o dabar vėl 
del tų savo pažvalgų turėjo 
rezignuoti iš Toledos univer
siteto, kur jis buvo politinės 
ekonomijos profesoriumi. 
Prof. Scott ' Nearing yra 
nuolatinis “Naujienų” bend
radarbis, taigi musų skaity-

. Pereitą subatą prof. Nea
ring buvo pakviestas kalbėti 
Ohicagos universitete. Jis 
kalbėjo, ir už tai, ką jis pa
sakė, dolerinių patriotų 
spauda pradėjo staugti, o va 

Idžios šnipai jį sekioti.
Jis, butent, tarp kitko pa

sakė:
“Kada tik žmonės stengia

si įsteigti prievartos val
džią, visuomenės organiza
cija turi irti. Pavyzdžiui, 
nežiūrint jūsų policijos jie- 
gų, Chicagoj turite daugiau 
banditų, nekaip jų yra šiau
rinėj Mexikos dalyj. O prie
žastis to — visuomeninė ne
lygybė. Prievartos priemo
nes niekados nesutveria so- 
cialės vienybės. Socialė or
ganizacija tegali but tobula

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 lietuviškas 
žoles.
Reikalaujantiems pasiunčiu 
krasa arba per espresų.
A. KARTANAS, 

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

Tel. Drover 8448.

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

dokumentus ir popieras.

Phone Canal 1250
Geo. M. Chernaucko svet, 1900 So. 
Union Avė. ir kampas 19-los gatvės, 
Chicago, Ill. Ateik j vichintėlę Šo
kių Mokyklų. Visi šokiai mokinama 
sulig naujausios mados, angliški ir 
lietuviški. Vaikinas ar mergina ne
mokantis šokti neturi savyje links
mumo; mes gvarantuojame, kad iš
mokinsime j trumpų laikų šokti. Ne
užmiršk, kad ateis neužilgo vasaros 
laikas. Norėsi nusivežti savo mylimą 
į piknikų, o šokti nemokėdamas, ką 
veiksi, šokiai atsibuna kas jiancde- 
lį ir kelvergų. Pradžia 7:45 v. vak. 
t C myk vietų. Muzika po vadovyste 
T. Bernotaviez. Mokytojas J. K. Rū
belis ir pagelbininkai.

Rengiamas Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiško Kliubo.
NEDĖLIOJĘ,, 

Balandžio 29 dieną, 1917 m

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -. C

Kurie norite tureli paveikslus trečio, antrė ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikŠ- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir * “
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašejo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St., Chicago, 111;

Telefonas Yards 1546.

F. O. Carter M. D
SPECIALISTAS

Phono: Yards A8IV

Br. AX Blumenthal

“Imperializmas visados 
griovė tas valstybes, kurios 
imperializmo politiką vedė. 
Anglijos imperija yra tik 
tuščias kevalas. Romos im
perializmas buvo pasiekęs 
augščiausio laipsnio, ir Ro
mos imperija puolė. Dąbar 
mes išvažiuojame su savo 
imperialistine politika, ir jei 
dabartinė gentkartė nepada
rys jai galo, tai dar šiam ši
mtmečiui nepasibaigus mu
sų demokratybė bus gaišus.

“Mes turime tobulinusį pa- 
jsaulyje despotizmą. Prie
žastis to yra musų industri
nės visuomenės draugijos 
organizacija, šios gadynės 
darbininkai skursta dėlto, 
kad jie darbininkai. Savi
ninkai, kapitalistai, turtingi 
dėlto, kad jie tą musų žemę 
valdo. Vergybės laikais ve
rgai nebuvo taip išnaudoja
mi, kaip šiandienė sistema 
išnaudoja tuos, kurie nau
dingą darbą dirba.”
' “Laikraščiai, tarp jų ir 

Chicagos Tribūna deda šito
kį., motto: “Mąpoji šalis! 
Santykiuose su kitomis šali
mis tebūnie ji visados teisi. 
Bet teisi, ar neteisi, ji visa
dos mano šalis.” Ir šitas 
motto lydimas paraginimu 
“remti prezidentą.”

“Sudėkite ekbnominį ir fi-

Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.
“NAUJIENOS” * ’į

18*40 So. Halsted St., Chicago, III.

lu tokių obalsių sekimu, ir 
jus turėsite tokį-pat demo- 
kratybę griaunantį imperia
lizmą, kurį Cezaris buvo įs
teigęs Romoj, o Napoleonas 
Francijoj. Tie, kur nori, 
kad mes priimtume šitokius 
obalsius, nori, kad mes pro
tautume ne savo galvomis, 
bet kojomis. Mus ragina “eit 
su prezidentu.” Roma ėjo 
su Cezariu, Francija ėjo su 
Napoleonu, ir kas atsitiko? 
Jos sukrito, suiro. Sakote, 
kad su Suvienytomis Valsti
jomis to neatsitiks? Sekite 
aklai paskui prezidentą, ir 
jus sulauksite neišvengiamų 
pasekmių.”

“Musų juristai, musų tei
sėjai ir teismai, vietoj stovė
jus už teisybę, stovi už nuo
savybės teises. Nuosavybės 
teisės betgi turės but pakei
stos. Jeigu jus, juristai, jų 
nepakeisite, pakeisime mes. 
Žmonės, kur čia universite
to įstaigos ąpielinkėj gyve
na, pakeis jas šautuvu ran
koj, pakeis jas degančiu dar- 
vokšniu ir visokiomis 
mis baisiomis socialės 
liucijos jiegomis.”

“Jeigu mes seksime 
kui prezidentą ir nuseksime 
imperializman, tai sulauksi
me tokių pat pasekmių, ko
kių turėjo Roma ir Franci-

VyriškyOrapani|Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nau’ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų oyerkotų.'

Visai mažai vaHoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir aųgščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėlioniis ir va
karais.

Kuomet jus tariatės su akių spe
cialistu, bukite atsargus. ..Pažinkite 
jį, suraskite jo gerų vardų ,ir jo re
kordus — jo patyrimų. Kuomet 
jus pasitarsite su manim, aš išegza- 
minuosiu jųsų akis ir jei^ jums rei
kės mano patarnavimo, aš jums pa
sakysiu. Aš turėjau

20 jnetų patyrimu
ChicagOje 4r išgydžiau tuksiančius 
ligų nuo vaikio, užbliurkimo vokų, 
traškanų, kreivų akių ir tt. pirmiau 
gydytų kitų daktarų, ir paliauta be 
vilties.

Kreivos Akjs Išgydomos 
Vienu Gydymu be Chloro

formus arba Skausmo
Jei jus kenčiate nuo galvos skau

dėjimo arba kitų nerviškų ligų, su
stokite ėmė vaistus — jie negali 
pagelbėti — jie suteikia tiktai laiki
nų pagelbų.

Nosies Keblumai
Nosies ligos atsiliepia netiktai ant 

ausų ir kitų ligų; jos atsiliepia ir 
ant daug akių keblumų. 'Todėl, pir
ma įsigijimo akinių pritaikytų prie 
jųsų akių, gerai butų apžiūrėti, ar 
nėra kartais nosies ligos. Jeigu taip, 
tas, turi but padaryta, ir tuokart tik
tai rupinties akimis. Daugelyje atsi
likimų, kuomet nosies liga yra praša
linta, akiniai ilgiau nebereikalingi.

Programų 
32’tas Place ir Auburn Ave.

p

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dykai 

\ Gyvenimas yra tu&čliu
kuomet pranyksta r$ 
gejimas.

y Mes vartojamo page 
rintą Ophthalmometer 

jSlL Ypatinga doma atkrei 
piama j vaikus.

VRlwodoMt Nuo W ryto iki fe vmkturoj iaoįlfih* 
nuo 10 iki dl*niy.

M.. AHIH.ANI* A V M., fe •« te. Mte Af H.

oro
UTAI9YTA9 15 fomulos- 
recepto; suteikto išmintin
gų Egypto zokoninku,

•P»irei6kia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, V | šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 

jĮJĮ somas išdirbbju labai pagarsėjusio 

Bį) PAIN EXPELLER10-
Geno ir ištikimo draugo žeimy- 
,108’ naudojamo visame pasau- 
lyje per pusę šimtmečio—26c. 

SčHHl bonkutę visose apliekose, 
_ V arba galite užsisakyti tiesiai iŠ 

ggtl I« F. AD. RICHTEK & CO.
14—80 WaPilattea Strait New Tortu

PU KARR ’’eikalinga bus gerų 
I U IKHnUO šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amalo pas mus greitu laiku. Vakari
nės ir dieninės klesos. Parūpiname 
valslijinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL
' 1111 W. Harrison Street

Pasiramlavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t .

'Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI, Savininkas.

LIETUVIŠKAS' AKIŲ GYDYTOJAS 
Kan turi skaudamas arba silpnas , akis, nr 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
■Madelvwei® n»io 9 ryto iki 1 po piet.

^***^-; • :?:• •< ’

Visiems žinoma, kad Kliubo vakarai yra rengiami daug įvairiau kaip kitų, ir j tuos vakarus t 
lanko daugiausia publikos ir vis buna mandagiai priimti. KLIUBO KOMITETAS. Z

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Ku man« iigelbėjo nuo varyinAiiSiii
Salų taras Bitteria. Ai pat 4 matm
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nrvi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegulėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skUvyj 

> skausmai, ritimas, gu r girnas vidurių. X>kff- 
t liai suimdavo po krutins, ionuoae ir strėnos*. 
\ Niekur ai negavau pagelbės del savo *v*nratn* 
n Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
I* teris ir Salutaras, Regulaatrfcų del moterų,

J pradėjau gerai jaustie*, gerai valgyti ir dirbi, 
tt pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesiu* a* 

savo paveikslą nebegaliu paiint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bltteria. Kai. 
na 51.00. Galim* gauti geresniuoee salhmao* 
•e ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* |1

( BALUTAHA8 CHEMICAL TNBTTTUTlOM 
želė* nuo visokią blogumą.

’ P. J. 0ALTRENA8, PROF.

Id. Canal Ml7 < Chicago, III.

r—>
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Naujienų agentaiKorespondencijos

Fanuos!Farmos!

p ARBA g,DeKalb, Ill

Kewanee, Ill

Rusiškos ir Turkiškos VanosPana

Avė

Avė

Telefonas Canal 3787

Akušerka

CHRISTOPHER

AKIŲ

Chicago, Ill

Baltimore

Viena saugiausiųjų

So. Omaha, Nebr

Nemokėk man

Pittsburgh

RUSSIAN
TURKISH

14 So. Halsted St 
Bank Building.

Skaitytojų 
Balsai.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriatis

Po $1.00: 
Paskeviče, J 
lė O. Bišiutė

Valandos:9 ryto iki 8'Vai. vakaro 
Nedaliomis: 9 ryto iki pietų.

muzika ir t. p. alsi 
kuriuos pats Miller 
Literatūros tapo 
$9,00.

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

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

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

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

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

OHIO VALSTIJOJ:
Cleveland, Ohio.: F. Januška

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

Kaina 50c.

Del pasekmingo gydymo bile ligos jys turite žinoti didumą ir būdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų 
chemiškas analyzas kraujo ii

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prak
tikavusi Pennsylvaiiijos Hospitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodjj 
visokiose ligose moterims- ir mergi
noms. Kalbu lietuviškoj, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

neatsargumas. Prieš lai kitai 
lietuvis buvo įšokęs į > vanden 
netoli miesto, bet Mraukta gy 
vas ii’ paduota policijai.

Abudu nelaimingieji plačia 
visuomenei nebuvo žinomi.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

»u viena jie 
ikarais su

Didžiuma apie 
ir manyte nemanė, 
gelbejus nuo karės 

o apsvarstymo. 
; meilės, bet iš 
ko vertas tokis 

Mes šiandie mato- 
kurie iš šiokios-to- 

. vienok 
kokio gi 

galime

:., arti Madison St., sekantis prie Mid City 
Visas 2-ras augštas. Chicago.

vartoju moksliškas laboratorijos metodas, tokias kaip b
šlapumo, ir tokiu budo surandu tikrą priežastį jųsų negales

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pajiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies
Suranda žmonėse aiškiai pilnumą sveikatos

Kaip randasi jųsų kraujo sudynąi? Ar jie smarkiai didėja?
leiskite man išpasakoti jųsų širdies ir kraujo sūdymų paslaptis

eveskio ^MOKYMĄ
Čia galt išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

Ilgi augščiausia!, teipgl Lietuvių, Vokiečių 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos. Istorijos, Geografijos, PolitiŠ

• Ekonomijos, Knygvedystfis.Dailiaraščio. Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL. HIGH SCHOOL i* 
PREKYBOS KURSUS. V’SKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI,

3106 So. Halsted St..Chicag>

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, - :■ > Chichgo, III

vienas ga- 
enti šeimyniškame 
iš dešimties vienas.

A. Garbukas,

kita su šeimyniniu gyvo
jo igu tarp vyro ir mo- 

yvenimas
Miniu 
terš nėra meilės, tai 
pasidaro tikru pragaru. Jis vi
rsta karės lauku, l ik ta kare 
tęsias nu metus..— kitus, bet vi
są amžių. Pagalios, realeje ka- 

jeigu žūna vyras, tai jis Žil
ėnas. Tuo tarpu šeimyni- 
? gyvenime vyras sugriau- 
savo gyvenimą ir moters, 
p, apsivesti bik 
t su u

WITH SA

niosios Gegužės. Tartasi, važi
nėta, kuopoms? raportuota, kaip 
daug žadama nuveikti darbinin
kų labui. Visi džiaugėmės, kad 
taip solidariškai veikiama, bet, 
neilgai. Kaip tik papūtė šiurpus 
karės vėjas — visi paliko p ru
dėtąjį darbą. Bailumas nelai-

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

CHICAGO, ILL.
18-tos gatves Skyrius: J. Šlajus, 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St.
North Side4Skyrius: P. Pučkorius,

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

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

8127 S. Normai Avc.

WISCONSIN VALSTIJOJ: 
Kenosha Wis.: K. Paukštis,

809 Park St 
Racine, Wis.: Tony Vegela,

1029 % Lach wood ave 
Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon Ct
CONNECTICUT VALSTIJOJ: 

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

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

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

Bal. 15 
prakalbas apie misijos revo 
ciją. Žmonių susirinko i 
200. Pirmiaus viena amerik 
ka paskambino pianu, o pas 
Miller kalbėjo apie Busi jos 
furiją, apie socialistų veikimą 
Rusijoje ir apie caro nuvertimą. 
Rusijos revoliucijai surinkta 
aukų virš $100.

Po prakalbų Milleris dalino 
Naujienas h* šiaip literatūrą tarp 
susirinkusių j ų.

Surengimas prakalbų, kaip

Rodos tamsiausi lietuviu ko- c
Jonija .Amerikoje bus Kansas Gi 
ty. Nors čia lietuvių yra apie 
500 žmonių, bet jokio visuome
niško veikimo jie nenurodo.

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

Mes turime didelius plotus žemės Wisconsino valstijoj, peržiū
rėta per Suvienytų Valstijų agrikultūrą ir pripažinta kaipo gerin
sią ir derlingiausia žeme del ukininkystes.

Clark County, Wisconsino valstijoje yra vienas iš geriausių ir 
derlingiausių plotų ežiries visose Suvienytose Valstijose, juodžemis 
su moliu. Delio gi. mes ir kviečiame visps lietuvius pirkti farmas 
šiojezapielinkėjc; jau daugelis lietuvių yra nusipirkę ir laimingai, 
gyvena. Turime tūkstančius akrų puikios žemės su mišku, ir ap
dirbtų farmų. Norintis pirkti farmą.atvažiuokite pas mus persitik
rinti, o jeigu negalite atvažiuoti, tai Tašykite laišką del pilrtų in
formacijų. "

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Užmokesti agentams 
duodame gerą.

Lithuanian Colonization Co.
OWEN, WIS.

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

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

P O Box 407 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co., 

Liberty Ave and Grant St.
Kulpmont, Pa 
Pittsburgh, Pa

Kurie sergate, kenčiate ir nusimi
nę, pasinaudokit šia didele auka. Tik
tai trumpam aikui aš suteiksiu X-Ray 
ir daktarišką examinaciją už $1.0u, 
daug expertu ima nuo $5.00 iki $ 10.00, 
Jus nebusite priversti gydytis. Aš duo
di! kiekvienam sergančiam vyrui ir 
mutereį šioje apielinkėje progą žinoti, 
ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau 
daug metų patyrimo pasekmingo gydy
mo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir 
pūslės kliūtis, reumatizmą, dusuli, 
kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerkles, chroniškų ir ner
viškų Jigų ypatingai pasekmingas pil
vo kliūtyse, taipgi pnvątiškų vyrų ir

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą 
silpną nugarą, apsvaigimą, prleįvarą 
atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve 
murmėjimą žarnose, nustojima apeti 
i o, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą 
nerviškumą, ir palengva nykimą, ta; 
yra priežastis, kuri turi but Žinoma 

norite greitai pasveikt!

Jos. Burauskas, 
F. Krasowski,

,2809 Penn Ave.
J. Katkus, 

2204 Forbes St.
F. Tevlovich, 

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

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

1726-28 Jackson St.
MICHIGAN VALSTIJOJ: 

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
45*2 W. Leonard St. 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ave.

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

Box 138 
INDIANA VALSTIJOJ:

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

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

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

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

Gary, Ind.: D. Bassin, • .
1214 Broadway.

kariauti, nu^u 
kurios nemyli
Patekus kariuomenėn, arba 
blogiausiame atvėjuj, mušio*lau- 
kan visgi yra šansų išlykti gy
vam. Galop, užmuša, lai 
tuo viskas ir užsibaigia.

WALENTY SZYMANSKI
pirklys
II. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB?iMA LIETUVIŠKAI

Po priėmimo cgzamihacijos, jei ji 
nevisai užganėdina jus, nemokėki! man 
ne cento. Visai nėra nė skausmo nė 
pavojaus sąryšyje su X-Ray 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 už 
dalelę paprastų išlaidų. Ateikite tuo- 
jaus pirm negu šis specialis paaukavi- 
mas užsibaigs 
kyli tikrą teisybę apie priežastį jųsų 
ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasau
lyje del jus žinoti, ir jus taip ilgai ne
žinote. Bukit atsargus, suraski t tikrą
ją.savo negales priežastį, ir sutaupyki
te, galima, mėnesius bereikalingų ken
tėjimų, svarbių komplikacijų, ar dar
gi pačią gyvastį.
Šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos iy laimės, kuri lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir 
atsiheškit šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X-Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

, * NE ATIDĖLIOK, ATEIK TUOJ AUS.

Viena saugiausiųjų Bankų ' 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

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

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESIIEL 
sekr. Turk Mnfg Co 

OTTO KUBIN 
Wilce Co. prez. Atlaž 

[Brewing Co

Lietuviai socialistai rengia ap- 
vaikščiojimą G d. gegužės.

Keletas dienų atgal, čia už
mušė C. A. traukinys lietuvi ant k.
Saugomai) upės tilto. Priežastis

*!**«l***i**^O^<BI ®14BX*0H»****!*O I 01 ! 

į Vaikti Dienine Globa | 
J Parengė ®
f Bazara su Šokiais ir Visok. įvairumais f 
A SEREDOS ir NEDĖLIOS VAKARAIS, Balandžio 25-tą ir 29-tą 1917 @ į Nedėlioję prasidės 4-tą vai. po pietų. TS MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street Chicago |
Ž Kviečiame visus atsilankyt ir užtikriname, kad busite užganė- g 
J dinti, ir ateisite antrą kartą. Bus proga pasilinksminti ir išlošti Ž gražių dalkų, taipgi sušelpsite viršminėtą Draugiją. Visus be skir- į 
S t ūmo kviečia KOMITETAS. J

Prirenka , v in i emu tinkamiu akiniu*, 
nuoja ir patarimu* duoda iykal.
78C-88 Milwaukee Ave., arti Cbleage A v s. 
luboe. VALANDOS' Nuo 9 Mryto iki 
rot Nadfiliomis nuo » iirrto iki S jm> 

T«I. Hayaaarket 5KJ14.

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., , 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

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

Kensinglono, Rosclando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas, 4 

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, Ill.: Chas Kochones,

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

1716 Matheny Ave. 
Mike Taruti,

1118 Market St.
Divernoon, Ill.: W. A. Žilinskas, 

Box 210.
Rockdale, Ill.: via Joliet, I). Lukša, 

140 Moen Avc.
Westville, Ill.: St. Mazremas, 

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

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

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

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

720 W. 120 St. 
Z. Putramentas,

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

1330—15th Avc. 
III.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St.
K. Vidančiunas, 

506 E. 7 St.
W. Petraitis, 

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

459 Collinsville 
Springfield, III.: K. StoČkus, 

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

123 St. Clair 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ: 

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

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

Montello, Mass.: P. > Kurpius, 
175 Ames St 

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

Boumil, 
50 Charles St 

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

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

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

211 First St. 
Paterson, N. J.: A. Alkind,

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

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

314 Walnut St.
Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 

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

Box 17.
NEW YORK VALSTIJOJ: 

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
Riverdale Ave. 
St ruminski, 
184 Grand Str. 

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

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

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

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

MARYLAND VALSTIJOJ: 
Aleknevicz, 
W. Lombard St. 
Filipovicz, 
437 S. Paca St. 

I. Lažauskas, 
637 Lombard SI.

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

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

- 2510 Correctionville Rd. 
OREGON VALSTIJOJ: 

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

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

Dr. Ramser
BPECULIlgWi

w. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidenta

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALASmmomsnainssam:

Dabartiniu laiku tai mergi
nos, tarytum, koki barikada. 
Kaip lik Amerika paskelbė ka
rę, tai vaikinai pradėjo jieškoti 
budi/', kaip išsigelbėjus nuo jos. 
Reikalas geriausias išradėjas. 
Musų vaikinai sugalvojo pasi
slėpt už merginų lai yra apsive- 
sji. Kai kam gal tas ir nebloga, 
bet toli gražu ne visiems. Ir štai 
kodėl. Vaikinai tprejo užtekti
nai merginų. Su viena jie išei
davo subatos vakarais su kita 

nedėlios ir 11, 
a psi vedimų 
Bet kad išsi 
jie vedė be j oi 
Jie žinijos 
baimės. Nu 
apsivedimas 
me šimtus, 
kio meilės ; 
nekaip sugyvena. Tai 
še i m v n in io gy ven i mo

TAIGI NULEISK $1.00 STOVĖTI 
TARPE .RS IK SVEIKATOS 
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nmjjsenos
Lithuanian Daily New®

F Firmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
gMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

& Kasdien, išskiriant ned&ldienius

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje — per išnešiotojus 12 

IBnty savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Udcagoje metams $6.00, pusei me
ti $3.50/

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

• JEuropoje, metams................. $7.00
nr.-irn ■ “■ - -------- l J'——xr.r.'—j,:!''/'.. :

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
HaiytojŲ ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
frardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Mliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei-. 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

. R ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Apžvalga

ATĖMĖ “ŽIBURĖLIO 
ATSTOVYBĘ].

“Ateities” redaktorius p.

nuo “Žiburėlio” atstovybės, 
kurią jisai turėjo nuo-pat at
važiavimo Amerikon. Apie 
tai rašo pats buvusis atsto-

Po to buvo “oficialis pa
sikalbėjimas” su p. Bulo-

mpas. A. Bulotienė trum-

rėlio” draugijos atstovybę 
palieka trijų asmenų ko-

būrelio” atstovybės pa- 
.^Jiuosuojamas.

Atstatymo priežasties p. 
Rimka nepaaiškina. O ji y- 

jus ir pusę metų savo buvi
mo Amerikoje, iš progresy- 
vio žmogaus pavirto atžaga
reiviu. Moksleivių-gi šelpi
mo draugija “žiburėlis” su 
atžagareiviais nenori susi-

KLERIKALIŠKI
KARININKAI.

Musų klerikalai gali visaip 
giedoti. Prieš karę Ameri
kos su Vokietija jie rodė pri
tarimą taikos šalininkams; 
dabar, kada karė tapo pas
kelbta, jie šoko visoms ketu
rioms remti valdžios politi- 

ristiškoms valdžioms užgai
doms, bet mėgina ir patįs 
skleisti militarizmo dvasia c 

savo pasekėjų tarpe.

niame numeryje klerikalų 
jaunuomenės laikraštukas 
“Vytis”:

Nėra abejonės, kad A- 
merikos lietuvių tarpe at
siras daug jaunuoliu no
rinčių pasinaudoti proga 
ir pamankštint savę kari
škame muštre ir stos j 
Suv. Valstijų armiją ir lai 
vyną. Jau daugelį tokirj 
jaunikaičių mums teko pa
žinti. Jie rengiasi į ka
riuomenę. Nemanome jų 
nuo to žingsnio sulaikyti, 

' bet dar paskatintume ki
tus, kurie nesibijo karei
viško gyvenimo ir nori bū
ti išlavintais kareiviais, 
jūreiviais, vyrais — pasto
ti į-kareivija. Jauną vyrą 
kareiviavimas kuotinka- 
miausia išlavina, išdirba ir 
ištobulina jo kūniškas pa- 
jiegas, tarsi kitas žmogus < 
iš jo pasidaro. Ypatingai

First Lithuanian Daily in« America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Term* of Subscription:
Isį Chicago, by carriers, per week.

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

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

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

European countries, 1 year

it.oo 
13.00 
$1.75 
$6.00 
$7.00

<•" i

-gi svarbu, kad musų Vy
čiai nebūtų šiame žygyje 
paskutiniais. Jų dvasia, 
veikimas kuogeriausia 
šiam momentui atsako.

kaip reikia kūno mankšti- 
nimais užsiimti, nors tai 
jų buvo vyriausia pareiga. 
Truko mums tame dalyke 
prityrimo ir laiko. Bet da
bar Suv. Valstijose kariš
kam gyvenimui prasiplė- 
tus, tikimės ir iš valdžios 
paramos. Jinai neatsakys 
mums patyrusių kareivių 
darbininkų, kurie musų 
Vyčius ir aplamai visą ja
unimą išmokins muštro ir 
pralavins juos kūniškai. 
Tik reikia pirm patiems 
susiorganizuoti ięsužįno- 
ti išanksto, kaip daug tu
rime norinčių pastoti išla
vintais vyrais.

Tas reikalinga ir todėl, 
kad dabar, kurie stos pa
vieniais į armiją ar laivy
ną — sutirps tarp kitų ir 
niekas net nežinos, kad lie
tuvis kur ten kariuomenė
je tarnauja. Geriaus butų, 
kad visi lietuviai liuosno- 
riai sueitų į vieną kuopą, 
tuomet ir daugiaus dva
sios ir daugiaus naudos 
btitų. Lietuvos Vyčių ko
misija paskirta praeita
me seime išdirbimui Vy
čiams uniformų ir muštro 
vadovėlių (J. E. Karosas, 
J. J. Ramanauskas ir V. 
Vaškevičius) dabar uoliai, 
prie savo pareigų išpildy
mo rengiasi. Jau baigia 
nustatyti Vyčiams unifor
mas, gamina tam tikrus 
vadovėlius. Su komisija 
galima susinešti šiuo ant
rašu. 2^12 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Komi
sija netrukus padarys rei
kalingas sutartis .. ir su 
Suv. Valstijų karinės val
džios atstovais kas link 
gavimo mokytojų ir inst
ruktorių. Manoma
viskas kuogeriausia nusi
seks, tik laukiama iš visų 
Vyčių kuopų pranešimų, 
kaip jos į- tą dalyką žiuri 
ir kiek norinčių pasimo
kini kariškojo muštro ga
lės pristatyti. Taip-pat ir 
ne Vyčiai yra prašomi šios 
komisijos vardu atsišauk-

kad

Sužinoję, koks upas mu
sų jaunimo tarpe randasi, 
komisija galės tam tikro
je linkmėje ir pasidarbuo
ti.

Svarbiausias šiandieną 
mums lietuviams dalykas, 
kad musų jaunimo pajię- 

gos neišsiblaškytų, bet į 
vieną vietą susitrauktų.

- Todėl vjsi jaunuoliai ir 
pasistengkime savo pajie- 
gas sumobiliuzuoti šios ša
lies ir tėvynės naudaį.
Taigi “vyčių” vadai ragi

na lietuvių jaunuomenę stot 
į armiją ir laivyną ir pataria 
jai steigt lietuvių “kuopas” 
(apie pulkus nedrįsta kal
bėt, nes žino kad pulkų nesu
darys). “Vyčių” organiza
cija ketina išdirbt muštro 
vadovėlius ir uniformas ir 
tikisi gauti iš valdžios kari
škų instruktorių.

Visi šitie pienai išeina iš 
tos pačios pastogės, po kuria 
sėdi kun. F. Kemėšis ir re
daguoja šv. Juozapo darbi
ninkų sąjungos organą, —tą 
patį, kuris nesenai išrodinė- 
jo karių pragaištingumą ir 
dėjosi dideliu taikos šalinin-

Tokie jie yra tie ponai kle
rikalai. Jie giriasi esą Kri
staus pasekėjais, ir jie stei
gia organizacijas, kurios 
svajoja apie karišką muštrą 
ir kareiviškas uniformas. Jie 
giriasi esą Lietuvos patrio
tais, ir jie pasakoja, kad lie
tuvių pareiga esanti duot 
kanuolių pašaro Amerikos 
kapitalui. Jie dedasi laisvės 
ir demokratijos mylėtojais, 
ir jie su džiaugsmu priima 
•militarizmo plėtojimąsi šio- 
je šalyje. ' •

TAUTIšKALKLERIKA- 
LIšKAS “BLUff”.

Tautininkų ir klerikalų 
spauda šaukė ir šaukė, kad 
L. š. F. sulaikąs pinigus A- 
merikoje. Tikslas, žinoma, 
buvo tas, kad pakenkus L.

jo žmones. Tuo-gi tarpu L. 
Š. F. yra jau išsiuntęs Euro
pon didelę didžiumą surink
tų aukų, o klerikalai su tau
tininkais, nežinia kokiam 
galui, “pūdo” Amerikoje di
deles sumas.

Štai ką rašo apie tai “Ke
leivis” :

Bet šiomis dienomis ne
tikėtai paaiškėjo, kad su
rinktus Lietuvių Djenoje 
pinigus tautininkai su kle
rikalais laikosi dar savo 
rankose. Pas Raudonąjį 
Kryžių, kaip Lietuvos Šel
pimo Fondo delegacija pa
tyrė, guli dar $133,440.58.

—-Darling in New York Tribune.

Rusija suteikė Mikei stiprų ukiką.” Kaizeris Vilius bijosi, kad ir su juo tas pats 
neąfsitiktų. Ir ve, traukia savo žmones nuo statinės, L ad jie nematytų “brolio” Mi
kės bėdų.
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Kokiuo tikslu Central^ 
Komitetas tuos pinigus lai 
ko ir tyli, tai turbūt tik jis 
vienas težino. Vienok tuo 
pačiu tarpu to Centralio 
Komiteto žmonės gerklau- 
ja ant socialistų, kad šie 
nesiunčia surinktų aukų. 
Vos kelios dienos atgal d- 
ras Šliupas, vienas Centra- 
lib Komiteto narių, būda
mas Sd. Bostone šaukė 
kiek drūtas, kad “Sociali
stų fondai surinko pini
gus ir laiko pas Šidlauską, 
o Lietūvųj musų brokai 
tuotarpu miršta badu.” Ir 
taip šaukdamas jis neikiek 
neparaudo, nors gerai- ži
nojo, kad jau pusė metų 
kaip Lietuvių Diena pra
ėjo, o surinktų tą dieną pi
nigų jo paties komitetas 
da neišsiuntė.

Centralio Komiteto ma
šinistai užsipuldinėja ant 
Lietuvos Šelpimo Fondo ir 
prikaišioja jam pinigų ne- 
siuntimą turbut iš dalies 
ir dėlto, kad žmonės ma
nytų, jog Centralis Komi
tetas surinktas Lietuvių 
Dienoj aukas turbut senai 
jau išsiuntė.

Lietuvos šelpimo Fondo 
delegacija pareikalavo iš 
Raudonojo Kryžiaus, kad 
jisai tuojaus išsiųstų nors 
tuos $15,000, kurie, sulyg 
aukų rinkėjų išreikšto no
ro, priguli L. š. Fondo dis
pozicijai, ką Centralis Ko
mitetas taipgi buvo užslė- Iš VOKIEČIŲ NELAISVĖS 

PAJIEŠKO:
Nėra abejonės, kad be 

tų $133,440.58, kurie laiko
mi pas Raudonąjį Kryžių, 
Centralis Komitetas turi 
da ir pas save nemaža pi
nigų, nes iš laikraščių mes 
atsįmęnam, kad po Lietu- 
vių Dienos žmonės siuntė 
aukas ir jam tiesiog.

Taigi visuomenės var-> 
dan mes reikalaujam, kad 
Centralis Komitetas kaip 
galima greičiau paskelbtų 
pilną ir smulkią atskaitą:

(1) Kiek iš kur aukų ga-

(2) Kiek buvo prisiųsta 
į New York Liberty Ban
ką, kiek tiesiog į Raudo
nąjį Kryžių ir kiek tiesiog 
į Centralinį Komitetą.

(3) Kiek įplaukė Lietu
vių Dienos pinigų iš viso.

(4) Kiek iš to išsiųsta, 
kada išsiųsta, kam ir ko
kiais keliais.

iilMli

(5) Kiek Lietuvių. Die- 
' nos pinigų yra Centralio

Komiteto dispozicijoj da- 
» • t 

bar.
(6) Kiek atsieina užlai 

kymas Centralio Komite
to raštinės ir iš kokių šal
tinių jos-išlaidos apmoka-

- mos.
(7) Kiek atsiėjo suren

gimas Lietuvių Dienos. 
Čia butų pageidaujama ne 
aplama išlaidų suma, bet 
kuosmulkiausia apyskai
ta: kiek, kam, už ką ir ka
da išmokėta.

Mes girdėjom, kad tie 
pinigai, kuriuos Centralis 

į Komitetas ketino siusti v- 
per Švediją, o paskui sakė
si siusiąs per Amerįkos 
ambasadorių Geradą, te
bėra da neišsiųsti, nes pi
nigus siųsti besirengiant 
Amerika savo ambasado
rių atšaukė.

- -Vienu žodžiu sakant, 
mes girdėjome, kad iš su
rinktų Lietuvių Dienoj au 
kų da nei vienas centas 

- Lietuvos nėra pasiekęs.
Centralis Komitetas tu

ri paaiškinti, ar tai tiesa, 
ar ne.
Ištiesų, tai klerikališkai - 

tautiška kompanija turėtų 
> pasiaiškint kuogreičiausia. 
Nes išrodo, kad jie, kitus 
kaltindami, o patįs šitaip el
gdamiesi, daro tatai su blo
gu tikslu.

Baronas Rosen, kurį laiki
noji Rusijos valdžia pasky
rė savo ambasadoriumi Wa
shingtone.

Musų šalis

Jonas Daukšis —^19 Hum.

Gcrmania — j ieško Antano Vai
tukaičio ir Aleksandro Židraus- 
ko paeinančių iš Suv. gub., Vil
kaviškio apskr,., Pajavonio vals.

Franc Maskvitis — Kriegsge-

14962. Schneidėinuhl — Germa
nia j ieško brolio Kazimiero
Maksvičio paeinančio iš Kauno 
gub. Prašo pašalpos.

’ Anton Pliuškiu, 17090 Kriegs- 

muhl 19, Germania, įieško savo 
brolio Jono Giedra, lietuvio, 
Kauno gub., nuo Kretingos.

Schncide-

Dominik Zaharovski, Kriegs- 
gcfangcnen Lagci\ N 41878. 
Cchncidemuhl — Germania — 
j ieško Stanislavo Dijako, gy
venančio Amerikoje. Prašo pa-

Iš-pat mažens mokina mus 
mylėti “savo šalį”, gerbti 
“savo šalį”. Ir vaidais (jar 
būdami, jau mes didžiuoju- 
mes “savo šalim”.

Ekonomiškai betgi, toksai 
pasakymas “musų šalis”, y- 
ra ne visai teisingas. Apskri
tai imant, labai retas ameri- 

1 kietis, gyvenąs pramonių 
centruose, turi ką nors Su
vienytose Valstijose, kas 
jam priklausytų, lygiai taip, 

• kaip kad apskritai imamas 
kinietis Jangtse klonyj nie
ko, savo neturi. Amerikos 
žmonės taip išmesti, ekono
miškai, iš tėvynės, jogei di
džiumoj dagi ne jų tie na
mai, kuriuose gyvena.

Geriausią pavyzdį duoda 
iNaujoji Anglija — seniau
sioji ir labiausiai “sūmiestin- 
toji” Suvienytųjų Valstijų 
dalis.

Revoliucijos laikais Nau
joji Anglija-buvo ūkių, kai
mų ir mažų miestelių šalis. 
.Ten buvo tik keli šiek tiek 
didesni miestai. Viešpatavo 
žemės ūkio, gyvenimas, že
mės ūkis—tai buvo tvirčiau
sias ramstis tuometės dar 
jaunutės Amerikos demo
kratijos.
: Kad daryta paskutinysis 
gyventojų suskaitymas, pa
sirodė, kad žemės ūkio gy
ventojų beliko mažiau nei 
vienas penktadalys,-— 83.3 
nuošimtis visų gyventojų, tai 
miestų ir miestelių gyvento
jai. . '

Trįs Naujosios Anglijos 
valstijos, kur pramonė ypa
tingai išsiplėtojus, tai Mas
sachusetts, Rhode Island ir 
Connecticut. Proporcija 
kaimo gyventojų tose trijose 
valstijose tokia: Connecticu- 
te 10.3 nuošimtis, Massachu
setts 7.2 nuošimtis ir Rhode 
Island 3.3 nuošimtis. Kitais 
žodžiais, visose tose trijose 

, valstijose daugiau kaip de
vynios dešimtos dalįs žmo
nių yra miestų gyventojai, o 
Rhode Islande beveik 97 iš 

i kiekvieno ),00 žmonių yra 
miestų gyventojai.

Senos Naujosios Anglijos 
kaimo gyvenimas tapo pa
keistas naujoviniu miesto 
gyvenimu. Naujosios Ang
lijos ūkininkas trijose vado
vaujamose industrinėse val
stijose beveik visai išnyko, o 
likusiose kitose. Naujosios 
Anglijos valstijose'jis taip
jau mažą rolę belošia. Ne
priklausomo savižemio ūki
ninko vietą užėmė miesto gy
ventojas, dirbąs fabrikuose 
ir gyvenąs nuomojamuose 

^namuose arba butuose. Že- 
pmės ūkio nuosavybė kitados 

buvo Naujosios Anglijos šlo
vė. Ūkininkas turėjo savą 
ūkį, savo lauką, ir dirbo jį 
patsai — ekonominės sąly
gos, iš kurių visados dygo 
demokratija. 1910 metais 
visoj Naujojoj Anglijoj bu
vo tik 188,802 ūkiai (18,430‘ 
ūkiais mažiau ne kaip buvo 
T880 metais). Nuosavybės, 
tradicijos vis dar užsiliko. Iš 
visų tų ūkių, tik 15,015 nuo
motojų dirbamos. Maine 
valstijoj mažiau kaip viena 
dvidešimta dalis ūkininkų 
yra nuomotojai, Vermonte— 
viena aštunta dalis, o Rhode 
Islande beveik viena penkta 
dalis nuomotojai. Svarbu 
čia betgi ne nuomotojų, pro
porcija, bet maža ir vis la-^ 
biau mažėjanti ūkių ir ūki
ninkų proporcija.

Naujosios Anglijos ūki
ninkas buvo savižemis, turė
jo nuosavus namus; Naujo
sios Anglijos miesto gyven
tojas yra nuomotojas. Pas
kutinis cenzas paduoda 179,- 
700 ūkininkų namų ir 1,385,- 
242 “kitokių namų” Naujo
joj Anglijoj. Iš tų “kitokių 
namų” 853,041 namai buvo 
nuomojami, 412,249 namai 
savi, ir 226,232 savi ir liuosi 
nuo morgečių. Tai yra, iš 
kiekvieno 100 Naujosios An
glijos namų miestuose ir 
miesteliuose, 66 buvo nuo
mojami, 14 savi, bet turintįs 
morgečių, ir tik 20 savų dr 
laisvų nuo morgečių^

Namų nuosavybės profesi
ja Massachusetts, Rhode Is- 
Jand ir Connecticut valstijom 
se daug mažesnė ne kaip ki
tose trijose Naujosios Ang
lijos valstijose. Massachu
setts valstijoj iš kiekvieno 
100 miestų w namų 17 buvo 
nuosavi ir bfe mdrgėčių; C6^ 
nneetieute 15; Rhode Islan
do 14. Didžiausia proporci
ja nuosavų ir be morgečių 
namų yra Maine valstijoj: 
39 iš kiekvieno 100. Nei vie
na tų trijų pramoningiausių 
Naujosios Anglijos valstijų 
negali pasigirti daugiau kaip 
vienu penktadaliu savo mie
stų gyventojų, kurie turėtų 
nuosavų ir neužmorgeciuotųi 
namų ; kiekvienoj tų valstijų 
daugiau kaip du trečdaliai 
miestų ir miestelių gyvento^ 
jų gyvena nuomojamuose 
namuose.

Per ištisas' gentkartės 
Naujoji Anglija gyveno, taip* 
sakant, apsisaugojus augstu 
tarifu. Ji gėrėjos tuo,, ką 
paprastai vadinama “pros
perity” — gerovės pakilimu. 
Ji turi puikią mokyklų siste
mą. Knygynų visur pristeig
ta. O betgi toj pradinėj Su
vienytųjų Valstijų dalyj (ku 
ri daugiau nei kuri kita da
lis- turėjo laiko išmėginti e- 
konominę sistemą, kuri čia 
bėgiu paskutiniųjų dviejų 
šimtmečių išaugo) mažiau 

ri nuosavus namus gyventi.
Neturiu po ranka skaitli

nių, kurios parodytų, kokią 
proporciją viso industrines 
Naujosios Anglijos turto va- 

žmonių, i orinčių nuosavus 
namus. 'Tur but labai dide
lę. Pakaks čia pažymėti, 

rėjo didžiausios progos iš
bandyti musų ekonominę si
stemą, didele didžiuma žmo
nių tai)) visiškai išstumta iš 
ekonominio dalyvumo šalies 
gyvenime, kad mažiau negu 
viena šeimyna iš penčių tu- 
ri nuosavus namus, kuriuose 
gyvena.



Santa k iškis

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Iš KariSkoJieninio. pSJMEJM
1RCVVRNIMAI LIETUVOJ i oi klmisvloin tarne buvo neina-

MILIONUS DOLERIŲ ŽMONĖS DASIDIRBO PER NAUJUS IR GERUS IŠRADIMUS, TA PROGA GALI BŪTI KIEKVIENAI 
gal but turite kokį išradinuj del užpatentavinio, gal norite “KĄ IŠRASTI, reikalaukite nuo musų dykai patarimų ir VEDĖJO 
IŠRADIMŲ, ką išrasti ir kaip užpatentuoti, kurį kiekvienam išsiųsim d} kai. 
DYKAI. Rašykite lietuviškai, bent į katrų..musų ofisą. 
AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES, (NO) Barrister Bldg., Washington, D.' C

PERGYVENIMAI LIETUVOJ Į gi klausytojų tarpe buvo neina
ANTRU KARĖS 

PUSMEČIU.

mynų, tuojaus pasibaigs kare 
ir vėl susirasime; savuosius, vai- metu

tėtės

dinčius kūdikius malėsi, kad jų 
iatinutėlės sielos iiergvvena ne-

Anl ablejų akių aklas -

žmonių

kirviu
- aš jūsų 
generolas

..................MĮM—•Huniim.wir.TTi .     s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- -------------------------,

Pradėjome tarties ką skaityti, j

|Mes ^šrėdysim Jimą 4 Kmnhdrp
Rakandais už $35 lf

Daugiausia radosi pageidaujan-

Vienas vargoninin-|

aan

ne
Kitas:

Prasidedant 9

uz-
su-

Taip jūsų malonybe, bet ge-

amžių gyvent nabašninku.

galvočius... ‘
Polam pasikėlė nuo šiaudų ži-

rime didelį pasirinkimą Pečių, Divonų, Lovų ir gerų 
Prisiunčiam tavorą įvisas dalis miesto.

UI

gvų išmokėjimų 
kaip tik pas mus. Mes tu- 
; Baksu”.

Beveik visuose pabėgėliuose 
pastebiamas persimainymas li
po: vienų lupos krusčioja nuo 

murzinomis rankytėmis ir, ne-’ dainos harmonijos ir turinio, 
galėdami nuryti jokio kąsnio, kili gi atsargiai šypsosi, kuomet

vaikeliai bežiūrėdami į apsipylū
šį ašaromis savo nelaunės drau-

Mes nenorime valgyt.

mania

k r ulinę ir..

duona, ir, kad nuramyti susi
graudinusius ir palinksminti sa
ve ketino įvairinti sunkų, nuo-

niekuomet neužmiršiu.

krašto, nepakenčiama yra gilin

be to šalti šiurpuliai

tant, kuomet kiekvienas senas ir 
jaunas žmogus stengiasi visus

sieloje, stengiasi
širdies skausmo savo ne
laimės draugams, taip ir prisi-

nepadidint
savo

mano švogeriui nukirto

namo, — taip melavo čigonas 
žemaičiui.

Žemaitis netikėdamas atsako:

Matydamas netikėčiau,

Ihi vaikinai tariasi:
—Raskime kokias nors prie

mones nusiraminimui, reikia 
nors valandėlei užmiršti 
nepakenčiamas aplinkybes.

—Na tai padainuokime.

šias

sėtkų jaunimo, dalyvavusio 
bažnytiniuose choruose, bet bai
su— gal užgirsti žvalgai..

v’si džiaugiasi jo anekdotais, 
suliko pasakoti apie ką tik kas

kad tuščiuose
iam

atsakau: jeigu sveikas žinotute

“Vedv

budistų -
Penki karaliai”,

5 ntHAVO

šimtmečių

Seklyčios Setas, geriausios skuros, ąžuolo arba mahoga 
colių frėmai, gvarantuojam, kad geriausia nešiosis sku 
setas nėra pigiai padirbtas, bet mes ji pigiai parduosim,

Maža kambarinė (les

ko; arba stačiai dėlto, kad ką 
nors neštis iš degančių namų. 
Paskui (lainerius įsidrąsinęs už
rietė augsivn galva, užsimerkė

so-
ti

Moterįs jau linksmiau klegė
damos tarp savęs tvirtina, kad

jau

karei viu-atsarginiu. Vokieči
ams sumušus jo pulką, didžiu-

mis drapanomis, ir vėl gyveno 
kaipo valstietis, draugia su mu
mis tarp rusų ir vokiečių armi
jų kariškose' pozicijose. Jis ša

mušė mus iš apkasų ir užskuri- 
no vyti. Paskutiniu iš musų

Kuomet į-

nas kai n M) Kadan- klausia: “

Nuosavybes
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

2.
3.

5.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz 
mas. '
Feudališka nuosavybė. 
Buržuaziška nuosavybė.
Ši knyga patartina būtinai perskaityti 

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybes išsivy
stymą. Kaina 50c.

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

IV CIO

atidžiai žiūrėti jam

eina pr:e jo.

artinasi.

Kas c

Tuomc
jau jis dauginus bi-

sumurmėjo r įsivertė j 
a. Kuomet kareivis nu- u
įmatė, kad jisai nušovė 
tad ai'žčręs iv. žemėmis

klausia:

—Kame dalykas?
Pasir odė 18 va 

malonybe, as vieną 
jie jį nuvd’io su savm,

11

jcm. jūsų 
nušoviau,

- pa-

Oficieras užrašė kareivio pa- 
rde, o ant rytojaus išdavė

kad vienas būdamas nesibijojo 
šauti į 18 vokiečių.

Moteris, kuri pynėsi kasas sa-

gana jau šitų anienbatų , 
riaus ką nors paskaitykite

nešė ir knygų, vįeni siūlo skai
tyti “šiapus ir anapus grabo,” 
kiti “Gyvenimą šventųjų”, 
treti — Bibli ją,‘ketvirti da kokią

Valstijų kareiviais

starosios knygos

periodo. Juk.daug naujo Kri
slus “Naujau Įstatymai!” neįne-
se.

Kynicčių galvočiaus Pandų 
(I I pr. Kr.) pasakos — mokslas,

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

S12Ž.85 ■

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

visgi svietas neskaito šventu.
:nvi ......i..:..

šventumo, kad ji perbiedna tą
ja jiega, kuri galėtų laikyti vie-

tad “Koran” laiko vienybėje 
magometonUs. ‘Vedy’ indusus ir 
tt. Ir šiuo laiku trečdalis žom- 
nių rasės ’išpažįsta budizmą.

beveik

vairiose žemes vietose ir tarp

“Visai ką kitą mes matome 
krikščioniškame pasaulyje: ar-

katalikystes, arba imkime Rusi
ją: čia vienos rasės įmonės ne
gali užlaikyti savo tėvų tikėjimą

Nekalbant apie svarbesnes 
atsidalinuses nuo pra- 

kas kart 
sm nikes,

cerkvcs
voslavijos, matome

pav.: slapieji ir sausieji paplis
tai; laikiniai ir nuolatiniai malo- 
konai; senieji ir naujieji izraeili- 
tonai; adventistai; mazdaznanis- 
tai ir kiloki.

Medinė vaikam lova, labai 
dailiai išrodo, balta arba mė
lyna, viena pusė nusileidžia 

“žemyn, kiekvienas pamatęs 
jos norės, parsiduoda po

$5.35

pamatyk šitą “combina
tion” su gešu ir angliais 
kept ir virt be jokio per
mainymo dalių, stikli
nės durįs 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 $1.35 gal. Krautuve atdara kiekvieną vakarą

Kulis Furniture House
. 3224-3226 S. Halsted Street,

plepėjau, bet kadangi nėr kas 
•veikti, tad vistiek —ištarė pa
žvelgdamas į klausytojus žila
barzdis senukas, ir šiaip užbai-

to bibliją raštu, bet ne šventu; 
viena dėlto, kad biblija parašyta 
griešnesnįais žmonėmis negu 

r7ga, kuriojmes, o antra
mes skaitome apie prakeikimus

daug nepastovumo ir 
mo, -— kad ją negi

kaltininkė <laug>rbės nesutikimų 
ir kivirčių tarp žmonijos — nu-

Kas per vienas buvo tas senu- 
s, taip ir * nesužinojau. Tik

šti, bet nekurto atidžiai klausė
si, akis išvertė r ausis nastate.

nieks nedrįso ką nors pradėt 
kalbėti. Galop viena moteriškė, 
bevartydapia kantičkas, pasiūlė
jaunimui ką nors pagiedoti.

Pradėjus rinkli tinkamą gins 
mę, vėl pradėjo rištiės kalba. 

. Vienas didelio ūgio vyras, pa 
braukęs savo didelius usus sto t
reii prabilo:

. , (Bus daugiau) > .....

Z TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONI KAITIS
I Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

!
Or« Povilas Žilvitis &
(.VnV'MUAK h < HHil HI.-AI f

OFISAS: 3103 So. Halsted Street i"
Tel. Drover 7179 S

VALANDOS: 9—11 ifcryto; T

2—5 po pietų ; 6—9 vakare. X
GYVENIMAS: 8841 Sv Union Avė. BTel. Yards 537. $

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
SpecialiSka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1—3 po pjetų ; 7—9 vak.-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams -žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSerte.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir LaVaratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
G 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 
mtą. • Mes vartojame geriausią 

A jums darbą už
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store 

SIOUX CITY, 1A.

Skaitykite ir Platinkite 
“Naujienas”

4’1}-

VYJLAI: AR JUS ITJ- 
KJ l'BY \ IENA Iš TV?

Ar jus esate nusidčvėję, ner
viškas ir suiręs? A 
kuoja vyriškos spe 
gvai sujudinamas,
nesmagus? Ar jys turite pla
stą atmintį, prastų regėjimą, 
d\«d. nnilj kvup.'i, šit du s plaki
mą. I; :d ;i i ;i, p) ;d. ;< j I ;i \ i mų nm- 
ku ii J <i ui, <j-..-tusHjiis rnigm li
ję, skausmus viduriuose, gal-

< jimii’., iipsviiigimą, 
reu- 

nm don u ji g v'dm su-
taiHsys n ūkiai 
matizmas 
skyJinias, dusulis, 
ui pl( iu;n, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpn^jimss nu* 
L i. < j i m : o vandens d j h a^ai<- 
tiuguiBHs; jeigu jys 
n <• f a's / i m ;,uu k < >l, i u jys t urč 
tumele būti 
gydymo.

Jeigu jus
atsargus nu v
silpnumo, jus neturite gailinti 
laiko bandydami, bet eikite

ja učiai ės

jus

< Mile

ččd\ hite

Pii’-. Ik f ’ :H-. oik ( |)| r lio jl) SaVO 
r ;il K)! Į!;! >. ;-id SHVO S|K(i.‘d išku- 
mo ir '.i <•>ii’i mvisas

n linui) )s-

tyrimas padengia iaik.-i dange 
h" Halu, p \ d \ me \\\ jis ką Ii 
gi), kinius sulcjhia man daug 
pirmybSs.

?da)n> sąžiniškas patarimas 
de) įijs yra las. kad juo įgysite 
Ii'h’.į uk dik;diš"ka patarimą ir 
gydymą hc jokio gaišinimo lai
to. j< igu jus pt i ilgai atidėlio
site, jin Imsdc vienas iA dau
gelio m hiiiiurigijjn. kurie ilgai 
apgailėsi n vo, kad jie nesimatė 
su pi inn'iu daktaru pirmiau.'

Išgydyti hipuii.-d geriausias 
darmhmas. Riminei dėkingas 
ligoms sakys jums, kad aš j| 
išlydžiau, jus žinosite, kad aŠ

nusiminęiŠgydžiau.
v\ r.-d, įnikite mmi.-i viltį, atei
kite ir pasisuk\ kite savo ligas. 
1 'ai ita i i iti.’ih dykai. Valandos:

DR. SCHNEIDER
5 W. 17 g.Hv. Chicago.

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS”



SVEIKATOS SKYRIUS

IŠDŽIŪVIMAS

žmones

EPSTEIN ■Mfi—

No.2

Wi

9.60

žmonių

l'aiDsieji Krasos dėžutė
Gyvulių turgus

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai

38%

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Hl

4,000

Nauja Antrašų Knyga Užsibaigia Geguž. 15 
Duokite mums kuogreičiau savo užsakymus

10.25
10.00

22%
22 %

4,000
7,000

14,000
11,000

•13.50 
11.35 
12:85 
-9.50

16.00 
16.00 
15.90
14.25

11.00
10.00

-6.50
-4.50
-2.50
-4.00
-3.50
-9.00
-5.00

Komai 
Kviečiai 
Rugiai . 
Miežiai 
Avižos

20.50 
19.00 
17.00 
19.00 
17.00 
-8.50 
10.50 
-8.50 
-8.50

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

J. KLOWAS, 
Tel. Canal 7270

Prof.

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

Seconds ....
Ladles ..........

Oleomargarinas
Stalui ..............
Kepimui ...<

Kiaušiniai
Extra

nors j
kas Iii

J. B. iš Rockford, III., klausia
1. Kaip sustiprinti kojas, je

Kansas City < 
Omaha ...........
fast St. Louis 

t. Joseph ...
Sioux City .,.

2.00—2.75

12.25-
9.90- 

11.00- 
. 7.50 _ 
8.00—10.75 
7.00 
8.00

Visi indai turi Luti užlaiko 
kiekvieno varto 
Geriausia pusi

Angly kalboj 
Lietuviu kalbos

gana šun
iniam

CHICAGO, bid. 24. Gyvulių 
berita šiaip:

Galvijų.......................................
Veršių ............ ..............

ir didelis galvojimas gali nubal 
tinti plaukus, žilimas 18 m 
žmogaus reiškia kokį nors ku

Didžiausias šios

Trįsdešinitjs Dienų 
nuo Balandžio 1-mos i r Gegužės 15-tos. 
Pašaukite Official 100— nemokama nieko

CHICAGO. Bal. 21, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu' (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant Seimy- 
ninkCs moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery...............r... 41
Extra First............................... 49

Prastosios rųšies
Žiemkenčių kviečių

Patents ...............
Standard ............
First Clears ....
Second Clears ..

langus
naslika
maistu; ir visame
laikyk švarumo. 

v

Anele C. iš Brooklyn v 
klausia:

1,. Nurodykit kokias

... 13.00
... 11.90
.... 11.70
... 10.90
7.50—8.00

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Kapitalas ir perviršis: $600,000.0®»

Kiaurai r Pasakojama, Kad 
žmogus gauna vėjo užpūtimą ir 
kartais paralyžių nors oras butų 
gana šiltas. Ar tiesa?

up šiam skyriuj buvo 
; neužmiršk miegruimio 
atidaryti: užsiimk gim- 

; maitinkis tinkamu 
kame pr.isi-tymu: vaikščiojimu, giliu sis t 

matiniu kvėpavimu ir šiaip len 
va gimnatslika. Jis turi apl 
mai vesti gyvenimą sulig hygi 
uos nurodymu. 

v c

Rankos priklausančios 
cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas 
bent sykj 
revizoriai

4.50 
4.00 
1.50 
2.75- 
3.00 
7.50 
3.00- 
3.00—5.50 
4.00—7.50 
3100—4.50 
3.00—4.50 
4.00—5.00

Daleiskim, turime išdžiūvusį 
žmogų, kuris yra liuosas nuo 
kokios nors organiškos ligos ir 
norime jam 15—30 svarų pridėt.

2. Gia galt būti daug prie 
ždsčių, lodei sunku duoti tiesio 
gi n is pa ta rimas. M>Stcngl<is p ra 
salint vidurių užkietėjimą, je 
jis yra; miegok kambaryje, ku 
rio Įaugai atidaryti; buk tyra 
me ore kada lik gali.

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

Kiaujes:— *
Sunkios (250-400 sv.) 15.75 
Vidut.,200-250 ........... 15.70.
Lengvesnes ................. 15.25
Paršai, geri ................ 11.50

2. Kaip prašalint iš po kruti
nės skausmą, kuris labiausia 
jaučiamas kvėpuojant?

3. Ar neseku motete i kenkia 
pasivaikščiojimas?

4. Ar kenkia akims saules 
spinduliai?

5. Kaip apsisaugoti nuo pa
gavimo šalčio ir slogų? 
Atsakymas.

1. Pirk tokius batus, kurie 
vakarais 

šaltam vando

20.50— 21.50
19.50-
17.10-
16.00-
17.00-

Prerejų, sulig rųšies 14.00-
Packing ..................  7.50

šiaudai, ruginiai........... 10,00-
Kvietiniai ....................... 7.50
Avižiniai............................. 7.50

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Specialistas moterišką, vyrišką. Ir valką ligą
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 3G Str< 
Telephone Drover 4974.

Ofisas ntdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

TURĖKITE 
PINIGŲ 
Jus galite- juos turėti. KiekvltM* 

g:di juos tureli. $5 iki
Moters ar merginos, ar vsdf įįĮ 

pavienios, senos ar jaiUMC. 
Mes skoliname del Stockyar** 

šapos ir dirbtuvės darbininką* Mk 
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* | B 
minutes.

Paskola ant rakandu — | S Mk 
landas.

1,500 500
4,000 4,000

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ ir BURNSIDĖJ

Išmokiname piešimo, kirpimo 
formų, sinti naminius daiktas, 
arba apredalus. Diplomas Jdefc* 
vienam, kurs išsimokins. Va
landos dieną arba vakarais del 
jūsų parankunio. Už $10 išmo
kiname jus sint visokhts drabtt- 
žilis, •
DRESS MAKING COLLEGES^ 

2336 W. Madison g. Western ar-
1850 Wells gatvė. . Š 

SARA PATEK, MOKYTOJA-

Kraustymo Diena
Susitarkite dabar perkelti telefoną j .savo 
naują vietą.
Reikalinga del permainymo telefono pra
nešti prieš

Socializmu šiandie į 
užimti visi, kurie Ž 
t i k visuomenės Z 
klausimais inte- j 
resuojasi. O kas t 
gi jais nesiintere- + 
suoja, kam jie ne- J 
rupi? Nebent tik f 
tamsiausiam žmo J 
geliui, kurs apsk- 9 
ritai nieko nežino į 
ir nieko nenori ži- S 
noti. a

augusiam 
gu Įmigai 
šono i ki

Ar sveika vaikui gulėti 
i įdaro lango?
Ar kenkia mažam ir su

gulti kambaryje, jei- 
itdari tiesiai iš vieno 
i taip, "kad oras eina

15%—16% 
16%—17% 
17%—48% 

12%—15
No.3

South St. Paul .. 2,600 
Pittsburgh ...........
Buffalo ............... 500

2. Nėra jokių tepalų arba 
skystimų, kurie sustabdytų plau
kų žilimą ilgiau, negu iki pir
mam nusimazgojiniui,. Reikia 
j ieškoti priežasties.

Noriu paminėti, kad chemiš
kose dirbtuvėse dirbančių žmo
nių plaukai nubąlą. Man teko 
matyti kelis, kurių juodi plau
kai pavirto balzganais ir tokiais 
pasiliko jau šeštas niėųuo jiems 
dirbtuvę apleidus. Iki šiol jų

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Atsiimkitc laiškus! .
Naujienų Administracijoj randas*, 

laiškų šioms ypatoms:
Stella Maculis
T. Danta (3)
R. Ivonaitis
Juozapas Maželis
Frank Paulas
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Šimėnas Ješkevičius
Mrs S. Žukauskas /
Antony Robish 
Frank Mo.ška
K. Jacikas- . •
J. Jaras ' t
K. Waitkus 
Stanislovas NVilimavičia 
Marta Samson
T. Strikol Ona Szinickienė (3)
Joje Stroi
James L. Kostka 
L Galvanadskaitė
J. Duoba 
Košt. Bimkus 
Joe Stroll
A. Jakubauskas (2)
L. KHmaitė
J i m Petriš
Awgustyn- Joskava
K. J. Korikus
John Seliskyj
K Bush as
J.* Aniolainskiutė
Frank Mazaika.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kampas Blue Island Ave., Looadto 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais ir* 
Sukatomis iki 8:30 vai. vakare.

L Buk daugiau tyrame ore 
maudykis šaltam vandenyje ry 
tais

š I E N.A S 
Mo t i e j u k ų, e ri ausi as 
Motiejukų No 1 .... 
Motiejukų No 2 .... 
Mot. No. 3 maišytas .. 
Dobilų sulig rųšies . .

loki jokių patentuotų vaistų.
7.- Parašykite i Life Exten

V C

tion Institute”, 25 West 451 h SI..
Nem York City

%.

tikras žiflias.

22 - - 25 metai.
Daug priklauso nuo sąly- 

venliliacijos, darbo valandų

........ 12.70
.......... 12.50
10.50—10.90
. 8.50—9.00

Suris:— 
Twins ...................

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

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui .. 

Vištos ...................
Viščiukai .................
Ahtjs.........................
žąsįs ......................... .

Paukščiai, išdarinėti 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ............... . ..
•Antįs.........................
žąsis .........................

Veršiena:—
50—60 svarų, svatui

- 60—80 svarų ” 
90—'100 svarų ” 
t50—145 sv.; kaul.

No.l

Sveika, tik ne 4 men. vaikui.
Kiaušiniu duokite 12 — 15 men. c
vaikui.

J. M. S. iš Bockfbręl, Iii.
1. Kodėl plaukai pradeda žil

ti jaunu esant, pav. 17 - 18 melu

mu-/ il3\44\j

y* \ \ \ \

lankyk tokius susirinkimus, ku
rie duoda dvasiai tikrą peną; 
draugauk su žmonėmis, kurie 
tamstos silpnybę nori prašalin
ti; liuosose nuo darbo valandose 
užsiimk kuo nors naudingu ir 
smagiu? šalinkis saliunų ir pa
našių vietų.

Parašyk apie savo gyvenimą 
plačiau — tai duosiu tinkamus 
patarimus.

p. E. Povilatienė, iš Cicero, 
Bt klausia:

1. Kaip geriausia maitinti 4 
mėnesių vaiką, jei jis negali 
maitinties prie motinos?

% Ar sveika vaikui Eagle 
brand pienas iš keno?

3. Ar galima duoti vaisių?

Avjs• 
Mitulės .... 
Senes, geros 
Avinai, geri 
Erai ..........

nos klausimas yra 

Socializmas
ant pianų, sankrovos įreng 
arklių, vežimų, apdraudo* 
šių ir bile kitų užtikrinimu, 
nepaisomi* kq jus turite ar» 
jus uždedate, mes norim 4ar 
jums kad musų mokestis mti 
šia mieste. Tas yra delko 
turite veikti su mumis. Mes 1

COMPANY
4647 So. Halsted StrmC 

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

(i. Ar pmarial merginai var
toti “Nuxated Iron” del kraujo 
pataisymo?

7. Kur gauti teisingiausių ži
nių apie pelagrą?
Atsakymas: ‘

negerumai tur
Basi išauk 

d but levai kiel 
iii) sakant, už

J. ŠLAZAS 
Tel. Canal 3161 

Prof.
Šokiai atsibuna kas panedėlį ir 

pelnyčių, 7:45 «val. vakare.
Mes apsiimame išmokinti šokti j 

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

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

Burnsidėj utarninkais ir kclvergais, 
J. Marcinkevičiaus svetainėj, 1036 
E. 93rd Sf. ,

ft ° . Knygvedystės 0
Q ' ” Stenografijos 5
g ” Typewriting *
* ” Pirklybos teisių Q
9 ” Abelnos historijos g
n ” Suv. Valst. historijos *
Js ” Geografijos Q
2 ° Pilietystės q
□ ” Politinės ekonomijos ft
®” DailaraŠystės Q
g Mokinimo Valandos: 2
◦ Nuo 8 ryte iki 5 vai. po pietų, ft 
S Vakare nuo 7:30 iki 9:30 Q
q 3106 S. Halsted St. Chicago, ft

1.51—1.58
2.42—2.55
1.95—1.99
1.30—1.50

manymu# patirti, kad mes patYliH 
tinime musų pranešimus.

LOCAL LOAM

2. Ar vra vaistu, kurie ». v
tabdvtu loki žilima?* u t v

Atsakymas:

Aplamai imant, geriau būti 
kudfsniu, negu perriebm, ypač 
no 35 melu:

| Amerikos Lietuvio Mokykla |
2 Mokina

1 ra daug priežasčių: ner
iu jo ar šiaip kokia liga; 
’jimas; didele baime (?) 

Mečnikov tvirtina, kad 
ji kraujo skritulėliai išw- 

nesioja plaukams dažą sutei
kiančią medžiagą.

Neretai jaunuolio plaukai pra
deda žilti, bot vėliaus patįs savo 
rėžtu pasitaiso, pageltonuoja ar 
pa juoduo ja. V. Hugo -{-“Les 
Miserabilles”) paminėtas atsiti
kimas, kad jo apysakos karžy
gio plaukai begyje baisios nak
ties pražilo, tūliems išrodo pasa
ka, bet yra faktų manyti, kad 
didis rašejas nevisai “blofiho.”

maisto suteikiamos jam šilu- 
mos, nes jis turi daugiau odos 
paviršiaus, sulyginant su riebiu 
tokio pat didumo žmogumi. Jo 
veikiančių audinių nuošimtis y- 
ra dalesnis.

merginu c? t
pripratai 

žmonių bijot. Gal but esi silp
nas kūniškai (greičiausia) ir 
tas suteikia visus negerumus.

Pirmiausia stengkis sustiprin
ti kūną. Paskui lavinkis, skai
tyk gerus raštus, kad su draugu

geresnis, negu kalKio vanduo 
pieno cukrus parsiduoda aptie 
koje; “certified” pienas — Bor 
den pieno kompanijoj. į ,

SKAITYK IR PLATINK 
“N a u j i e n a »*

T V '

Reikia atminti, kad*iki 35 me 
tų išdžiūvimas yra pavojingas 
o po 35 m. paprastas išdžiuvi 
mas nieko nereiškia, žinoma 
jei išdžiūvimas vra labai dklelis

xiwynmi uin>iĮ*w»iwnyĮy

no suirimą, kuri tuo laiku

3. Galima: oranžių skystimo, 
virtų obuolių, slyvų; po pora-tris 
šalikštukus tarpe maitinimų.

4. Kas 3 valandos iki 5 me
nesių; vėliaus l 
7 men; paskui 1 
ki 12 men.

Jis turi daugiau miegoti; dau
giau būti tyrame ore; miegoto 
lauki', jei galima.

geriau merginai dirbti oiisc a 
rubų dirbtuvėje?

4. Ar tiesa, kad B. Shaw už 
daugpatystę?
Ką jus manot apie slap 

pardavinėjamą lietuvių kai 
knv£$a “Kaip — — ”?

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 didziausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol višos neperskaitai. *" kz - J ■*

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:

1. Karves pienu; pirkite va
dinamą “certified” pieną, kurį 
nevirinkite, tik pašildykite. Prie 
pieno reikia primaišyti miežių 

•arley water), pieno 
igar of milk) ir van- 
a ir truputį grietinės 
idėti. Paimkite dvi

(anglų kalboj) suteikia mergi
noms žinotinus dalykus.

2. , Kokis amžius yra tinka
miausias motina tapti?

3. Sveikatos žvilgsniu kur

O O V; -

Nors kudi, išdž 
aplamai imant, turi geresnius 
šansus kovoje su ligomis, negu 
nutukę, bet didelis išdžiūvimas 
ir-gi kenkia,, čia 
k u pasakyti, kiek svarų 
žmogui reikėtų pridėti, 
priklauso nuo kimo subilda vo j i 
mo. Vienok tikrai išdžiuvus 
žmogų visi lengvai pažįsta. Ji:

Miežių vandenį galima pasida
ryti namie, virinant miežius 
vandenyje kol vanduo paliks 
tirštoku. Miežiu vanduo yra

prie Cbi- 
po jos at- 
nuo laiko 

j metus, Clearing House 
nuodugniai ištiria savo 
J ir būdą jų vedimo. Vi

si pinigai yra suskaitomi, notos, bon- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per
žiūri amam os ir patikrinamos; pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos verte gali but knygose parodyta. 
Abejotina tvarku ;u b.i .dsarguinasį 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja sąvo Clearing House teisiau, 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausios 
bankos gali but Clearing House nat
riais.

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo jvestas pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
krutijo. Reikalui esant, Cleai^fam 
House bankos viena kitai pagelbsti!

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y- 
ra po jos priežiūra, naudojasi joar 
teisėmis ir išduoda penkias pilna* 
atskaitas j metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai 'tyrinėjama ir 
kas metą išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankOįje yra. 
išmokami ant kiekvieno pareikala
vimo/

Čia galima gauti, pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bondus po $100.00 ir $500.00

12.00—13.80
11.50— 12.75 
11.00—12.50
14.50— 16.00

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 24 į sekamas vyriausias 

Amerikos ’rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:

Galvijų Kiaulių Avių 
, 10,000.14,000 5,000 
. 3,400 9,100 9,800 
. 3,000 13,000 

.. 2,(į00 9,000
5i50Q

B. B. Br iš Batavia 
“Malonėkit paaišf 

man prašalinti štai ka
1. Aš dažniausia esu nusimi

nęs ir piktas; ir geram draugui 
į veidą žiūrėdamas negaliu kal
bėti.

2. Jei tik išgirstų ką nors ant 
manes pasakant, tai šiurpuliai 
visą išpila ir iš galvos neišeina 
iki kitam “trubeliui 
Atsakymas:

Visi tamstos
savo tikrą priežastį
Įėjimas kalta: 
tik galėdami 
pečkyje laikė, ned

Jautiena
Ribs, (svarui) 
Loins 
Rounds 
Chucks 
Plates

Bulves, bušelis .
Saldžiosios, gurbas

Daržovės:—
Barščiai, statinė ... 
Kopūstai, * did. gurb. 

. Salierai, pi utinė ...
Agurkai, dože ........
Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
Žal. pipirai, pintine 
Ridikėliai, statinė .. 
Špinatai, statinė ... 
Tomėtės, pintinė ... 
Griežčiai, statinė ... 
Morkos, statinė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė...........3.00—6.50
Grapefruit, d. 46—96 št 3.00—4.50 
Apelsinai, dėžės ..............2.50—3.50
Citrinai, dėžė ............... 3.25—4.00
Ananasai, gurbas...........3.00—5.00
žemuoges, kvorta ........

Cukrus, už 100 sv.:-—• 
Standard, maltas ....
Standard cane,-smulkus 
Burokų, smulkus ........

M I L T A I

N A U J I E N C> S, Chicaėo Ih

jei orus neina 
jokios ventiliacijos. S 
čiu oru reikia susidrau 
stiprina kuna.

Pieno (certified) — 7 misijos
Vandens — 3 misijos
Barley water — 2 uns.
Pieno cukraus 3—5 šaukšt.
(i riet i nes — - 3—5 šaukštukai.

Vieton miežių vandens galima 
vartoti kalkio vandenį (Limo 
\Vater), kurio reikia truputį ma-

men.
laip; geriausia lai langas 
itdaras viršuje.
ame nėra tiesos. Tik, 

žinoma, prie to reikia laipsniš
kai prisipratinti. Geriausia lai 
langai buna atdari viršuje. Juk 

kiaurai, lai nėra

'Lodei jam reikalinga daugiau 
energiją suteikiančių maistų, 
riebalų, skrobylų ir cukrų. La
biausia jam tinka sviestas ir a- 
liejus, čokaladas, bulvės, daržo
vės, riebi kiauliena, žali kiauši
niai, pienas, grietine, juoda duo
na, etc.

MlWilillilW
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CHICAGOS ŽINIOS
P-lė Al. Bukantaite 

surinko ........
P-lė Em. Baranaus-
•... kiutė 4................. 12.84

15.80

Drg. Stilsono 
prakalbos.

stengtus tapti šios šalies pilie
čiais,.

Paskui kalbėjo p. Bagdžiunas,

Viso aukų surinkta $28.64 
^Pinigai priduoti “Naujienų 
redakcijai, kurios meldžiame 
pasiųsti revoliucijos rėmimo 
komitetui.

NEPRALEISKITE
PROGOS.

te S. Sąjungos, cen tralinio 
.sekretoriaus drg. J. STILSONO 
prakalbos įvyks šiose vietose: 
šiandie 7:30 vai. vak., 4837 W. 
14th St., J. Jukniaus s ve t., ren
gia LSS. 138 kp., Cicero, III.

Petnyčioje, 7.30 v. vak., LSS. 
137 kp. rengia J. Stančiko svet.,

Nedėlioj, bal. 29 d., 6:30 vai. 
vak. Zwiąžck Polek svet., 1315 
N. Ashland avė., rengia LSS. 81 
kuopa ir L. M. P. S. A. 29 kuopa.

Į augščiau minėtas dvejas 
prakalbas įžanga dykai. Visi 
malonėkite įsitėmytį.

Petras.

Tėmytina
Visiems Chicagos 
gyventojams.

Miesto įsakymu jus privalote 
užlaikyti jūsų sėdybos ( namus, 
kiemus, daržus, etc. švariai ir 
sanitariškai.

Svarbu
Visiems Chicagos 
gyventojams. . w *

Miesto įsakymu jus privalote 
užlaikyti jūsų sėdybas švariai ir 
sulig sveikatos reikalavimais vi
suomet. Mes todėl reikalauja
me, pradėti 23 balandžio valyti 
5ūsų kambarius, pricmenis, kcl- 
uoreįUJkUmus ūpo visokių „pu- 
rvųt^stidėtr atmetąs' ir šiukšles 
į kūnus, vartojamus pelėnų su- 
pilimtii, sudėti didelius daiktus, 
kurie netilpsta į kūnus, ant oro 
prie kiemų, kad miestas galė
tų juos išvežti. Jums pataria

suą medžio rakandus; numale- 
voti namus, prieangius išvidaus 
<r oro; išnaikinti žiurkes, ir vie
tas, kuriose veisiasi visokie kir
minai bei musės; ypačiai gi 
mėšlai, kurie yra 1 uždrausti į- 
statymais laikyti, jei tik ne pri- 
vatiškosu sėdybose, kadangi to
kios vietos yra musių veisimos! 
yietos. Apdirbki! visą tuščią 
žemę; auginkit medžius ir kviet- 
kynus; reikalaukit iš savo gas- 
padorių pataisyti prakiurusius

Jote tuojaus ir tolinus padėkite 
palaikyti miestą švarume.

John Dill Robertson (sveika
tos komisionierius)

Frank J. Bennet (viešųjų dar
bų komisionierius).

Thos. O’Connor (gaisrininkų

Herman F. Schuettler (gene- 
falis policijos superintendentas)

CICERO, ILL.

Apvaikščiojimasf.

Lietuvos Mylėtojų užsiprašė dar 
kelias šio miesto lietuviškas 
draugijas ir surengė a p vaikščio
jimą paminėjimui jos 12 metų 
gy v avimo sukaktuvių.

ties J. Jukniaus svetaine susirin
ko daug lietuvių, vieni unifor- 
inuose, kiti paprastuose rūbuo
se; su vėliavomis, grojant muzi
kali tams marša vo ga tvė m is. 
Paskiau susirinko į A. Lautcr- 
bach svetainę, kur išpildyta ap- 
vaikščiojimo dienos programas.

Tvarkos vedėjas F. Strelčiu- 
uas pirmiausia perstatė kalbėti 
Joną Kuchinskį. Kalbėtojas 
trumpoje kalboje pasakojo apie 
lieu vi ų tautą, draugijų reikalin-
gumą Ir ra.
Dar jisai paragino, kad lietuviai.

gino visus imties Amrikoniškas 
popieras ir tapti šios šalies ūkė 
sais; nepaisyt, nebijot, jeigu ir 
į karę varytų.

Žmonių buvo apie 500. Už
tai Bagdžiunas norėdamas žino
ti, kiek iš jų yra šiame susirin-

rankas tiems, kurie turi popie
ras. Iš taip skaitlingo susirinki
mo pakėlė rankas rodos 39 ypa- 
tos. Bagdžiunas papeikė tuos, 
kurie būdami arba jausdami sa
vu lietuviais, persekioja kitus.*. 
Ragino mylėt savo kalbą.

Paskiau, verksmingu balsu 
kalbėjo Lietuvos kareivių pir
mininkas Jonas Eidentas. Jojo 
kalbos publika, matyt, nenorėjo 
klausvti. aipe-

Trumpą prakalbą laikė Jonas 
Kvedaras, kuris šiuose metuose 
vietos gyventojų buvo nomi
nuotas į miesto tarybos narius. 
— te išdarį. Jisai pasakė, kad už 
jį buvo paduota daug , balsų. 
Bet dėlto, kad lietuviai nesirū
pina tapti piliečiais jisai nebuvo 
išrinktas.

Gesiunas, šv. Antano draugys
tės narys, ir-gi kalbėjo. Tik

Tvarkos vedėjas pasakė, kad 
ir draugystė Motinos Dievo So
pulingos dalyvavo apvaikščioji- 
me, kaip “lelija tarp erškėčių“ ir 
perstatė kalbėti tos draugystės 
narę, Nausėdaitę. Pastaroji 
pasisakė, jog jį pirmiau buvo 
priešinga tam apvaikščiojimui, 
bet dabar ir ji pati atėjus pažiū
rėt i,\ar čia negriaunamas tikėji
mas jr ar nepeikiami kunigai.

Dėklą me torkų buvo pririnkta 
daug. Reikia pažymėti betgi 
Jurkuniutę ir Juškiutę.

Baigianties programui šv. Ga- 
brijieliaus choras padainavo dai
neles: “Aš už marių žiemavo- 
jau”, “Tekėjo saulelė”, ir “Lie
tuva, tėvynė - musų.” Dainos, 
galima sakyti, tą sykį sudainuota 
neprastai. Pažymėti reikia,

tik jie neišlavinti.

dėjo šokiai ir balius. Kaip ma
tyt apvaikščiojimas Lietuvos

šiaurys.

CICERO, ILL.

Aukos revoliucijos parėmi
mui, surinktos prakalbose ba
landžio 20 d., J. Jukniaus sve-

V. Voverienė

$1.00 
. 1.00 
.. .50

Stp. Slivinski............. 1.00

Jonas Marcinkevičia . . .50
Jurgis Mikus................. 50
Kaz. Jasutis.................... 50
Izid. Gudas .............. 1.00
Anelija Dočkienė .... 1.00
P. Šiaulys............. 1.00
Ant Malinauskienė .... .50
V. Strumila.................... 50
A. Grabauskas................ 50
Petras Juknis......... 1.00
Pet. Žvikas............. 1.00

J. Bulikas ..
M. Bučinskas
S. Turą . .T..
F. Turą . . .
A. Klainis (Klajus) ..
A. Labanauskas........
Jųrg. Skaisgiris .... 
Ig. Pūkis
Jonas Voveris ....,. 
Smulkių aukų < *

.. .50 
. 1.00 
. 1.00 

.50 
.. -.50 
.. .50 
. 1.00
.♦ .50 
.1.00 
.. .50 
. 8.14

Komitetas.
(Pinigai $28.64 priimti ir bus 

pasiųsti sulig paskirimu. Red.).

Tuo tarpu Maliauskas... pei- 
beliai žino, ką daro. Ne, su juo, 
matyt, ištiktųjų kas nors nege
ro yra. - N.

pirmeivių pramogas. Kur iŠ to 
rasti išėjimą? . N.

Detektyvą minia 
užmušė.

Kūdikių savaitė 
nebetoli.

departomentas ir įvairios drau
gijos, besirūpinančios kūdikių 
gerbūviu, nutarė paskirti laiko
tarpį nuo 1 iki 6 gegužės taip 
vadinama kūdikiu savaitė.
- /Jau padaryta plonai, sulig 
kuriais įvairiose vietose, plačiai 
publikos lankomose^ bus laiko
ma prakalbos, skaitoma ,-prelek- 
cijos, rodoma paveikslai, etc, 
paliečiantįs kūdikių sveikatą, jų 
reikalus. Trumpai kalbant, toji 
savaitė bus pašvęsta ąiškinimui, 
kaip reikia rupiu ties kūdikių
gerove.

Mokyklų taryba taipjau pri
sidės prie kūdikių savaitės.

Strand Theatre, prie 7 gatvės 
it Wabash, avė., pradedant ba
landžio 30 dieną, nūo 10,vai. ry
to iki 6 vai. po pietų, bus rodo
ma paveikslai kasdien. Parody
mų programas taip sutvarkytas, 
kad davus atsilankusiems juo 
pilniausį supratimą apie kudi-

Pigesnio pieno 
klausime.

šiuo laiku Chicagoj, New Yor
ke ir kituose didesniuose ir ma
žesniuose miestuose, pienas la
bai brangus. Laukiama betgi, 
kad ateityj jis da labiau pa
brangs, jei pieno dalykai nebus 
kitaip sutvarkyti.

Iv įvairios įstaigos, neva^besi- 
rupinančios, plačiosios visuo
menės gerove, stengiasi išrasti 
budus, kad nupiginus pieną, bet 
kartu visgi nesumažinus pelnų 
pieno kompanijoms.

Tuo tikslu siūloma: 1 — kad 
žmonės turi sutikti pasiimti pie
ną iš krautuvių, iš kurių ima
ma kitokios gyvenimo reik- 
mens; 2 — kad pieno kompani
jos sutvarkytų pieno pristatymo 
į namus reikalus taip, kad ne
reikėtų kiekvienos kompanijos 
vežimui važinėti del vienos bon- 
kutės keletą blokų, bet kad vie
name vežiųie butų išvežiojama 
pienas kelių Jirmų..

šitoksai sutvarkymas pieno 
išvežtoj imu’■ panaikintų daug 
bereikalingo darbo. Nes nerei
kėtų išvažiotojams bėgioti ant

o tolinus —: nebereikėtų kiek
vienos kompanijos vežimui dau
žyt ies kažin kur del vienos pie
no bonkos.
- Ačiū tam gi, sakoma, sumažė-

išvežiojimu,. O tasai pavelytų 
kompanijoms padaryti pigesni 
pieną nenumušant savo pelnų.

Vadinas, ir ožka pasiliktų čie- 
la ir vilkas butu sotas. Nukcn-

kuriu liktų be darbo.

Areštai už nepat- 
riotingumą.

Orchestra salėj, koncerto lai
ke muzika užgrojo Amerikos 
himną. Tris jauni vaikinai, sė
dėjusieji ant balkono nepakilo 
tečiaus, kaip kiti iŠ sėdynių, ir 
pasiliko sėdėti. Prie jų prisi
kabino biznierius A,. A. Sprague, 
prezidentas Sprague, Warnei’ 
and Co. firmos, 
kad vaikinai atsikeltų, 
rieji tečiaus nepaklausė.

Po koncerto Sprague skundi
mu vaikinai areštuota. Jiems 
primetama, buk jie įžeidę šalies 
vėliavos garbę, nors 
griežtai užginčija, tą

Jis reikalavo,
Pasta-

vaikinai 
pramany-

armijom Kuo- 
atsilanke pas 

ką jisai mano

Cumiea sūnus pabėgo.
Cunnca’os, Socialistų, partijos 

kandidato į valstijos prokuro
rus, sunūs prapuolę, Ant ryto
jaus tėvas sužinojo, kad vaike
zas (vos 18 metų amžiaus) mo
kinys paskutinių metų high 
school, įsirašė 
met reporteriai 
Cunnea patirti,
apie sūnaus pabėgimą, tai pas
tarasis pasakė, kad jeigu tie 
žmonės, kurie rengia visokias 
parodas, patįs rašytųs armijon, 
tuomet, girdi, nereikėtų atimti 
iš tėvų jų jaunus, nesuaugusius 
vaikus.

\ ;

Aplaikę paliepimą 
areštuoti 25 žmones*.

Sakoma, čia, t. sy. Chicago), 
aplaikyta iš Washington© pa
liepimas areštuoti 25 žmones, 
nužiūrimus turint ryšius su Vo
kietijos šnipinėjimo systema A- 
merikoj.

300 žmonių išvažiavo 
Rusijon subatoj.

Subatoj apie 300 žmonių Ru
sijos išeivių, išvažiavo iš Chica
gos į San Francisco, o iš ten į 
Rusiją. Plauks japonų laivu 
Nagasaki.

Vien iš Chicagos išvažiavo 90 
žmonių. New Yorkiečių važia
vo apie 60 ypatų. Grįžo ir iš 
kitokių miestų.

Grįžtantiemsiems revoliucio
nieriams duodama dykai kelionė 
ir po $1.50 dienoje maistui.

Geležinkelio darbininkai, kaip 
praneša kapitalistų laikraščiai, 
užklupę privatinį detektyvą, tū
lą Richard A. Lecord ir tiek va
noję, kol tasai atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Dalykas buvo tokis: Saliune, 
esančiame adresu 302 W. 47. St* 
buvus minia žmonių. Jin įėjęs 
minė tasai detektyvas. Susirin
kusieji iš jo kalbosj jį nužiūrė
jo. Kasžin-kas suriko “šnipas.” 
Ant detektyvo pasipylė smūgiai. 
Jis parlurto. Saliunininkas iš
vilko jį į kitą kambarį, iš kurio 
detektyvas pasileido bėgti. Iš
bėgo ant gatves. Darbininkai v 
ėmę vyti. Paviję ir vėl ėmę 
mušti. Detektyvas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. 

. ............ *

Daugiau negu 
reikia.

Reikėjo keliolikos tūkstančių 
vyrų oficicrais į Suv. Valstijų 
naijai mobilizuojamą armiją iš 
500.000. Atsišaukė gi net 
50.000; net kokis trįs sykius 
daugiau, negu reikia. Oficie- 
riams besimokinantiems, mano
ma, bus mokama po $100 mė
nesyj .

$10.000 iiž pačią.
Dominikas Kubilius j ieško 

$10.000 atlyginimo iš pusbrolio, 
taipjau Kubilio. Kaltina pačios 
simpatijų paviliojimu ir netei- 
sotu areštu.

J. Ogden Armour, John G. 
Sheld ir keletas kitų pradėjo ru- 
pinties suorganizavimu Chica
goj taip vadinamo apsaugos ko
miteto.

Valstijos prokuroras Hoyne 
suareštavo plėšikų gaujos vadą. 
Ačiū tam areštui Hoyne mano 
suseksiąs visą šaiką, padariusią į 
pastaruosisu keletą mėnesių va
gysčių ant $50.000.

Chicagoj yra atgabenta 200 
vagonų kiaušinių. Išviso juose 
randasi apie 36 milionai< (36,- 
000.00) kiaušinių. Bet kiauši
nių neiškraunama, vertelgos 
mat laukia, kad. pritrukus kiau
šinių krautuvėse, jų kainos pa
kils. Tuomet tai bus iškrauta 
kiaušiniai ir iš vagonų. Vadi
nas, šiuo laiku vertelgos’ “ren
gia” gerą, markėtą.

Jau trįs socialistai 
miesto salėj. *

Nuo šiandie dienos jau trįs 
socialistai sėdės miesto taryboj. 
Jie yra: Kennedy, Rodrigucz ir 
Johnson.

Slaptoji policija kabinas 
prie socialistų. 

J

Įvairiose vietose slaptosios po
licijos. agentai teiravos, kokius 
susirinkimus laikė tai šen tai ten 
socialistų jaunuomenes lygos

Paskui, detektyvas pareikala
vo, kad butų paimtas nuo lango 
paveikslas, s _ taikos šali- 

Paveikslas lai-

raščio redakcijos.
Detektyvui atsakyta, kad te-

mą nuimti paveikslą nuo lango, 
tuomet jo reikalavimas busiąs

“ Chicagos ėmėjams suvėlavo 
socialistų laikraštis Masses, ka
dangi cenzūros rankas turėjo
pereiti.

Prie Maliausko 
Charakteristikos.

Paduosiu vieną atsitikimą iš 
paskutinių kunigo Maliausko 
konferencijų, kurias jisai laikė 
praėjusią savaitę Ciceroje. Ta
sai atsitikimas labai charakte
ringai atvaizdino Maliauską ne 
kaip visuomenės veikėją, ne 
kaip tam tikros partijos agita
torių, bet kaipo žmogų, kaip 
ypatą. \ -

Dalykas buvo toks. Maliaus- 
kas pasakojo ką tai nuobodaus. 
Pasakojo, pasakojo, emonėms į- 
griso beklausyti. Ir ve, vieni 
pradėjo žiovaut, kitf— kone 
snausti. Dvi-gi moteriškės, sė
dėjusios greta, ėmė tyliai, tyliai 
kalbėti. Ir, oi tu dievulėliau 
mano: pamatė tatai Makauskas! 
Kad-gi sušuk, sušuks: “Kas čia 
kalbas ? Kas, kas?! Kas mai
šo? Kad nenorit klausyti eikit 
lauk! Kur tvarkdarys ? 
kit jas lauk! Lauk 
Ko žiūrit? Lauk!
Kunigas tiesiog proto neteko.

Suprantama, negetai daro tie 
iš publikos, kurie ar kurios kal
basi prakalbų laike, nes tai mai
šo kalbėtojųi*(jrNors tai pasitai
ko, kad kalbėtojas perspėja, pu
bliką nešnekėti. Bet perspėja 
jie rimtų, ramiąu balsu, kaip ir 
pridera save geHriančiąm, išau
klėtam žmogui.

Dar 1.000 policistų 
Chicagai. f' <
i. Chicagos policijos viršininkas 
Schuettler paskelbė vakar, kad 
Chicaga gali turėti 1.000 policis
tų daugiau, negu šiandie, ir to
kiomis pat išlaidomis josios pa^ 
laikymui, kaip kad šiuo laiku 
tam tikslui išleidžiama. Schuett- 
lerio nurodymu reikia tik, . kad 
vietoj 45 policijos stočių, butų 
22 stotis; paskui, jo nuomone, 
nebereikalinga siuntinėti polici
stų į vakarėlius, į šokių, sales ir 
tt.j nes tatai irgi atima apie250 
policistų kasdien.

Sumažinimas stočių skaitliaus 
sumažins išlaidas policijos de
partamento bent $650.000. Už 
tuos pinigus bus galima padidin
ti policistų skaitlių. Paskui, 
iš dviejų šimtų penkių dešim
čių policistų, pavedamų daboji
mui visokių prakalbų, susirinki
mų, šokių salių, ir tt., dalis pa 
siliuosuos ir taipgi galės vaikš
čioti gatvėmis ir daboti tvarkos 
bei saugoti gyventojų turtą, gy
vastį nuo piktadarių.

Nauju patvarkymu, Schuett? 
lerio nuomone, ir galima bus 
padidinti Chicagos policiją 1000 
nedidinant išlaidų^ policijos de
partamento užlhikymui. Schue- 
ttler’io pienas pasiųsta, miesto 
tarybon, apsvarstymui.

Policijos virininkas dar sako, 
kad į tokias šokių sales ar į va
karus visai nė nereikia siųsti po
licijos. Girdi, jei kur be polici
jos negalima apseiti, tai tokio
se vietose nereikia visai leisti 
jokių pramogų darytį

Valdžios agentai nuklausė, 
kad koks tai North sides dakta? 
ras ir dar koks tai real-estate 
bįznicrius kalbėję balsiai prieš 
šios šalies valdžią. Taigi du 
žmonės buvo pašaukti Mr. Cola- 
baugh ofisan, kurs yra viršinin
kas i n vesti ga ei jos biuro. Pa
šauktuosius perspėta, kad jie 
laikytų liežuvį už dantų. Reiš
kia, jau pradeda kaikurie paju
sti, kas tai yra karės paskelbi-, 
mas.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina:
' Panedelyj, Ketverge ir Subatoj
Paprastomis dienomis pirmas florai

10č, Balkonai
Subatos vakarais ir nedaliomis plr* 

mus floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 12-ra GATVR.

<■ I iTF"..0.1—...........................■ .... ....... •.

Telephone, Humboldt 1171

M. SAHUD M. D.
SoBaa Huaaa Gydytoja* tr CMnurimk 
BpooUlbUa Motorilh* Vyrilki ir ▼•b 

klikų, taip?) Ohronilkų
OFISAS: 1171 Mllwaukw Ar*., 

Kampa* North Ar*., Kambary* 
VALANDOS: 1:11 iki 11 Urytai

1:10 iki B ir 7:M IMI vakar*.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Talpina 'savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. Lai
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudotu

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru. :|’

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

Lietuviškai-Angliškas
i~y« i ' "."r.,ra.

AngLiškai-lietuviškas

MACBETH

Versta lietuvių kalbon 

(eilėmis)

penkiuose aktuose.

Parašyta
William i Shakespeare’O'

Kleofo Jurgelionio.
Šis veikalas turėtų ras-

k. ■Z*'1** ' '^1

ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje^ 
Kaina apdaruose 75c, be* 
apdarų — 50c.

1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk

Tragedija1

Kaip Žmogus Mausto
Knygele parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

Mes- 
meskit!... 
Lauk!...”

Tiesa, tai tiesa. Bet lietu
viams, ypač pirmeiviardš, iš 
Schuettlerio sumanymo didelės 
naudos nebus. Nes vyčiai, žino
dami, k jiems policisto lazda

TURINYS:
Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties in tėkmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime;
Svajonės ir idealai. — - .
Rimtumas.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, DI.

KODĖL NEŽINOTI SEKANC1UIŠAIŠKINIMŲ?
i1'. ' ■■rwawrr.’l.irT................ r....... . ■ > i .. - . ram.!,,.,,.................. ,-b7.

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

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP. 0 KAS NE TAIP?
1 Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. - Chicago, Illinois



Pranešimai Pajieškojimai
CTASARGA.—Drau
UMbiame be užmokešties

B betgi turi but priduodami iš va
. laiškeliu arba telefonu. Pri-
i tą pačią dieną, kada spausdi- 

Bamas dienraštis, nebegali but įdėti 
^•Naujienų” adm.)

pranešimas 
raneši- PAJIEŠKAU savo broko Jono Vai 

čaičio. Kauno gub., Raseinių pav, 
Viduklėj; par.; gyveno kur tai Pi Its 
hurgh’o apielinkėj, dirbo mainosi’ 
Kas žinote, malonėkite pranešti j<

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa 
bei. 25 d. 7:30 vai. vak. rengia 
prakalbas J. Jukniaus svetainė
je 4837 W. 14th st. Kalbės d.

Gerbiamieji, malonėkite atsi- 
Itekyti kuoskaitlingiausiai, nes 
šb kalbėtojas išaiškins daug 
amrbiy darbininkams klausi
ant. Komitetas.

NAUJIENŲ B-VĖS NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendrovės panau- 
jįntos konstitucijos projektus 
jau atspausdintas. Sulig pasku
tiniuoju Bendrovės dalininkų 
Msirinkimo tarimu projektas 
tarė tų but pasiųstas kiekvienam

w adresus, tai konstitucijos pro
jektas bus pasiųstas tik tiems 
įgariams, kurie urnai j šitą pra
nešimą atsilieps ir paduos savo

Konstitucija eis balsavimui se
gamame visuotiname N-nu B- fe 
ves dalininkų susirinkimas, kurs 
tturės neužilgo įvykti..

Del konstitucijos projekto 
kreipkitės N-nu B-vės sekreto-
riaus adresu:

P. Čereška

įžangą c. iraugsciau. Ib 
no perkant parsiduos p giau 
kiet

narą,
mui
neužmirškit
darni i ta va

1 gauti pas kiekvieną 
). ir LMPSA. 29 kp. 
musiejli pardavinoji- 

neparduotuosius 
ugrąžinti pribu-

repeticijas šiandie, Lal. 25 d., 8 
v. v., T. Badavič:ans svet., 936— 
33 gatvė, antros lubos.

Drauges ir draugai, vakaras 
artinasi — mums reikia prisi
rengt, dėlto visi atsilankykite.

P. J. Petraitis.

Z? ERB. Naujienų skai- 
y tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Randai

ANT BANDOS
Storas ir 4* kambariai; beizmentas 

Didelė barnė, gera del 2 automobi
li ą. Storas geroj vietoj del groser- 
nės ir bučernės. Kampas 36-tos ir 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa vie

Pajieškau trijų draugų 
Banaičio 
zimiero

Jono 
, Antano Vaickevičio ir Ka- 
šivirskio. Paeina iš Kauno 

gub., Panevėžio apskričio, Krekenos 
parapijos, Zibartono kaimo. Malo
nėkite atsišaukti ar kas kitas, kas 
žinote, praneškite šiuo adresu:

Benediktas šikšnis, 
720 W. 120 st., West Pullman, Ill.

PAJIEŠKAU DARBO keptuvėj 
anlrarankį ;< 
16 metų tame 
liu dirbti už 
riu

esu kepėjas iš Lietuvos 
L‘ amate, dirbu viską. Ga- 
: pirmarankį, bet neno- 

Geistina darbą gauti Chicago j 
vedęs, kalbu 4-riom kalbom.

Joseph Sustauskis,
So, Honore St., Chicago, III

Reikalavimai

REIKALAUJAME DARBŠČIŲ JA
UNŲ VYRŲ DIRBTUVEN. GERA 
MOKESTIS. PASTOVUS ’ DARBAS. 
PUIKI ATEITIS DARBŠTIEMS VY
RAMS. ATSIŠAUKITE SUPERIN- 
TENDENTO OFISE

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020—28 WEST 36th STREET, 

CHICAGO. ILL.

BEIKALAUJAMA: 100 DARBŠČIŲ 
M EKG IN Ų DIR B TU VĖN. GERA 
MOKESTIS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIKUS SU ŠVIEŽIU OKU KAM
BARIAI. ATSIŠAUKITE SUPER
INTENDENTO OFISE:

OPPENHEIMER CASING CO., 
1020—28 WES1’ 36th STREET,

REIKALAUJAMI 
ginų pardavėjų. G 
rbas. Atsišaukite

BANKES COFFl 
1836 Blue Island Ave.

REIKALAUJAMA 
MOLDERIŲ.

Gera mokestis 
pirmos klesos 
darbininkams. 
Paimkite 5-tos 
gatvės karą 
iki liejyklos 

" * (foundry) 
MASON DAVIS and CO. 
io. Chicago Ave., Chicago

REIKALAUJAMA 1-mos klesos o- 
peratorių prie baltų drobinių dra
bužių, suknių ir žiurkštų. Pastovus 
darbas. Atsišauktc i

Wash Fabric Co., 
508 S. Wabash Ave, 2-ras augštas.

Chicago. .

A. PETRATLS and CO., 
751 W. 35th St., netoli Halsted 

Tel. Drover 2463.

REIKALINGA jauna mergina ar
ba moterė dirbti į (gelių) kvietkų 
sankrovą. Turi kalbėti angliškai ir 
lenkiškai.

Frank J. Kral, Jr., 
1903 So. Halsted St., Chicago, Ill.

/ANT BANDOS — Fialai ir kamba
riai garu šildoma ir karštas van
duo. Naujai ištaisyti. Prieinamos 
kainos. Atsišaukite j janitorių ar
id pašaukite Main 4609 Mr. Netter.

REIKALINGAS atsakantis dnon 
kepis (bakeris), kuris supranta sa
vo darbą. Gera mokestis ir trurn 
pos valandos. Atsišaukite tuoj: 

Marozas Bros.,
4617 So/ Paulina 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, 
reikaląu ja:

2 elektrišenų
2 .saldainių dirbtuvėj
16 tapytojų
6 dailydžių
1 plomberio
1 fotografisto
6 prie knygų dirbimo
3 prie Gordon lyderio
2 molderių
2 prie siuvamųjų mašinų taisymo
3 dažų dirbtuvėj
1 prie kaurų audimo.
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvairių- 
jvairiausių darbų i fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

vyrų, merginų 
Pastovus darbas ir gera 

visiems. Puiki vieta kur 
t Mėklinai šviežio oro, su 
itai ir lt. Atsišaukite i 

EMPLOYMENT DIJPT., 
rn Products Refining (*o.
t. ir Archer avė., Argo, III.

Pardavimui
ANT PARDAVIMO.

Pirk kaip nori ar saliuną su namu 
arba be namo. Lietuvių apiclinke- 
je ir kur kas daugiau randasi „lietu
vių mūrinių namų.

F. Warneke,
951' W. 19th St., Chicago, IB

PARSIDUODA greitai Irįs lotai 
namais a 
neša visi

nl kiekvieno loto. Raudos 
namai $135.00 j mėnesį, 
žinias patirsite pas savi-

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plyer Piano, Ca 
bine, Phonograph ir lt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs Robins, 
2910 .North Ave, 1-nias augštas, prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARSIDUODA: — 2 fialų, akmens 
va ir muro, garu šildomas, ąžuolu nu 
dirbtas, $5100.00. Tiktai dalį, įmo
kėti reikalinga. Aukauja savininkas. 
3937 Fillmore St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
riams. Mažai vartoti. Priežastis 
pardavimo — išvažiuoju greitu lai
ku į kitą miestą. Atsišaukite adresu 
3423 Emerald avė., Chicago. 

3-čias augštas, iš užpakalio.

PARSIDUODA bučerne ir grosčr- 
nė labai pigiai. Puikiam miestelyj, 
netoli Chieagos. Vieta apgyventa 
lietuvių ir lenkų, prie didelių dirb
tuvių—kur gaminama kares pabūk
lai. Biznis išdirbtas, Dirba 4 buče- 
riai ir važiąja 2 vežimai. Pardavi
mo priežastis — savininkas turi ki
tą biznį. Norintis gali pirkti ir pu
sę biznio. Kreipkitės: A. Trakšclis, 
1345 S. 49lh Ct., Cicero, III.

DEL 
GERIAUSIO „ 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Diyonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
Iuotas, už-’$120, ir $200 phonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 
mėnesių.

1520 N. Western Ave., Chicago.

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

■i LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4846.

PARSIDUODA elektrikinis pianas 
pigiai, turi but parduotas prieš ge
gužio mčnesj.
1711 South Uųion Ave.>

' Teh Canal 3194
Chicago.

TURIU paaukauti <165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
<$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 

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

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

Chicago. Ill.

PARSIDUODA št orelis trmnpuJai- 
ku: cigarų, tabako, kendžių, “ice 
cream soda”, ir visokių dalykų del 
mokslainės. Biznis gerai išdirbtas. 
Prieš mokyklą. Pardavimo priežastis 
—savininkas perka namą. / 
1811 So. Union Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė. Vienuolika metų biznyje. Prie
žastis pardavimo — pastiraukiu iš 
biznio. Atsišaukite į “Naujienų*’ ofi
są laišku No. 113?

PARSIDUODA bučerne ,už pigią 
kainą. Gera vieta. Pardavimo pric-

YPATIŠKA PASARGĄ.
Jeigu Stanislovas Kozlowski nc- 

a t si ims savo tavorm kuriuos paliko 
po num. 1741 W. 47th St., į dešimts 
dienų laiko, jie bus parduoti sulig 
jų kainos.

MICHAL UGIANSKI,

PARSIDUODA — barbernė. Yra 3 
krėslai ir kiti visi patogumai. Vieta 
gera. Pardavimo priežastis —mirė 
savininkas. - Atsišaukite tuojaus.

E. Jurkauskicnė
2011 S. Halsted St., arba
730 W. 21st St., r Chicago, Ill.

PIRK
nienis
Mes parduosime visiems

ĄU visas Plumbavojimui reik- 
.iesiai už "wholesale” kainas

•T lvJ< vv. Division St., CnTcago, 
m Corner Marshfield Ave. M

Kalbama lietuviškai.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.
BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki H iš
ryto, nuox5 iki 8 vakare.

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimą*

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

I JOSEPH C. WOLON
■ UBTUVI* ADVOKATAM
Q MalmM 802-904 National I*lf« IRXlQh,
■ 29 fio. La Salla St., OMoaga, Hbr 
A Tai. Central 6890-6191. Atdarai
A nlnko, katvergo Ir Buttatoa vakaraM■ 8 Iki 8 vai. vakaro, pa aasMrtag

2 1888 MILWAUKM AVB^ OAhagfe Sk 
T«L Humboldt W.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.

Garsinkis ‘Naujienose’

Kas Išganys Liaudį
Knyga padalinta į skyrius:

Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį? ’
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Jjunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus^ supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šių knygą.

Kaina 50c.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu pesate Suv. Valstijų pilietis, bet no- • 

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25c<*
Toji knygelė sutaisyta anglų ir,lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

ANKES^
OFFEE

SVIESTAS I
Geriausio* 

įmetonoe, ga- 
r**nis, negu A | fi 
rar j u* ga-s-M U 
it Kauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųšhe, 10* vt 
'U*, par*i- 
Iuodą u*

COCOA.

3»nk»», »uly- 
tink tu bent 
Kokia, Vi •'*

ARBATA
Friimntkft-

•1*« G variui- J| i
luotu, v»l fl I
6« '

1878 
m* 
1041 
1610 
1810

WEST BIDM
Milwauk** Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Mndkon BL
W. Madison BL

1644 
i8»e

)«17 
1888 
1818

W. Ohlojyt# <▼<

W. Noi> A v,
B. )LfeU4*4 St
B. MfeLud Si
W. Tsth SL

sin w. n®* >
MOUTH 

8881 Wentworth 
8437 M.
<728 S. Jkaklani

NOBTJB BI»B 
4H W.
I'M W. Nortb At* 
8648 Lincol* A»i 
8844 Lincol* 
>418 M. O1*t8

Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpt 
mo ir designing, vyrų 

“ PASEKMINGI
ir moterų drabužių.
MOK INI Al VISUR

Musų sistema ir ypatiškas mo
kinimas padarys jus žinovu į tru
mpą laiką. •

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky
ti ir pamatyti musų mokyklą bi
le laiku 
gauti special i škai pigią kainą lai
ke šio mėnesio.

Petrcnos daromos pagal Jūsų 
mierą — bile stailės arba dydžio, 
iŠ bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kas nieką, principalas. 
416-417 Prieš City Hali.

dieną ir vakarais ir

KORE8PONDKNCIJIM8 SKYRIUS.— Kiekvienai gali ilmekti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų «utaiji>tų 
ypač' tam tikslui. Sis kursas yra labai paramois kiekvianiuM* 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progoe tes- 
kytiem į mokyklą ypatiŠkaL Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA. 
DYKAL Rašyk laišką tuojau*; indėk dvi marke* pri*iunti**w5 
KATALOGU.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiem*, kurie gali pribūti } n < .ų 
kyklą ypatiškai, turime dienine* ir vakarines klesas. Mokinia
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradiiamokslhl 
greitam išmokinimul Anglų kalpos. Daugiau supranta&tinMi

, Viskas aiški narna
Dvi mokyklos: 781 W. 18th Ir 1741 W. 47th Bt.

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

American School 
oJ Lwiguages

DYKAI
CMCO«,U.M01* turimo GRAMMAR ir HIGH SCHOOLl skyrius.

Liet u v likai

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St., ' Chicafo, Ill

Telephone Drover B611

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

SpoclaltitM MotorUkg, Vyrilkg, Valkg 
ir vb« chroaiiki H«.

Valanioo: 10—11 ryto, 4—I po pioUL f—8 va- 
kauro. Nodtliomlo 10—1 po plotu.

3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 2B metaL 
Gyvenimas Ir Ofisas

>] 45/ S. Morgan SI., kerti II sk 
Chicago, Ill.

Specialists* anl 
Moliriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Lirų 
Ofiso valandos:

ilsi k i \ l<>. )nn> 12 iki 2 po >let 
ir nuo 8 iki 8:30 va. NedMdio- 
nijiis vnLurinx ofisas uždarytas 

Telephone Yards 617

AKINIŲREIKALAUJI
Jeigu* kenti galvos skaudėjimu
Jeigu nuolatos Tau ašaros krints H shlg,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėgs | kinvg.
Jeigu spauda rodosi Tau dtiyuba,

' Jeigu turi uždegimą aklą,
Jeigu tau skauda akys skahsat si ha slavanL lai 
....reikalingas aklnlg.

Paoklle apihnJMi savo akis sp<ciali.ihd akių, kuris Inrl II ■
Stiklai šlifuoti sulig jąigtyrimo gv. Vuiteksus parnpijole

ludllild padaromi belaukiant, labui vidutiniška kaina.
JOHN J. SMETANA

,/VkivM Speci»li«taB
........... TftMYKIT MANO UžRASA-

lepi SOUTH A8HUAND AVĖ
KampMii IB-toa
Vaiaikdoat nuo

<>» 1-ras a
ryto iki B va. Nedaliomis nuo I ruto iki 11 

Tel. Canal k3U.

Daktaras WISSIG,
Spėčiąlištąš iš ■

<01)0 VISAS I1GAS VV1U.1 III MOIEHI
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSlOS IR N Liftu Y DoMo 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, u 
odos, Hitas,* Žaizdas* reumatitmų, galvos skausmu*, skausmu^ i 
gerklės skaudėjimų ir pailaptingas ligas, .l.-ign kiti ,i<
čia ir baršitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja p 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dyį

OFISO ‘V ALA Wok: nuo 10 rvto
1900 BLUE ISLAND AVE., kamp

JOK YRA 
uodijimą 
fioojr, - ""‘J. 
ifvyilO' rikiu

vai. vakare. N< d< iki 12 djeną 
19-tos gat., viršuj Bankus. Tri. Canal 3268




