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GUSTAVAS ANT ŽARIJŲ

Maisto riaušes Stock
holme

e m ...........    m ■ ■ m

Paskandino 40 Anglijos laivų
* ATĖMĖ DVARŲ ŽEMES.

Sukilę kaimiečiai išvijo dva- 
* rininkus ir paėmė savo ži

nion jų žemes.

PETROGRADAS, bal. 26
— “Kaimiečiai konfiskavo 

dvarų žemes!” Toks prane

šimas vakar pasiekė šią šalį. 

Atėjusi iš Petrogrado žinia 

sako, jogei sukilę kaimiečiai, 

ypatingai Saratovo guber

nijoj, nežiūrint laikinosios 

valdžios ir vietinių maisto 

l tvarkymo komitetų duoto 

užtikrinimo, kad agrarinis 
^klausimas busiąs išrištas jų 

naudon, patįs pasiryžo jį iš

rišti. Vadinasi, konfiskavo 

dvarų žemes, išvijo dvarini- 

x nkus ir paskelbė, kad šiemet

’S žemes apdirbs ir naudo- 
ų vaisiais jie, kaimiečiai.

Prie sukilimo prieš dvari
ninkus, kaip sako praneši
mai, kaimiečius paskatino 
sugrįžusieji iš fronto karei
viai, kurie čia besiviešėdami 
išplatino žinias apie revoliu
cijos laimėjimus...

Visuose p r a m o n i n g i a u - 
siuose žemdirbystes distrik- 
tuose kaimiečiai dabar sku
biai organizuojasi ir rengia
si patįs atsilyginti su “pil
kaisiais baronais“ — dvari
ninkais.

Kadangi dabar Rusijoje 
esą stoka dagos, o prie to iš
kilusieji neramumai gali su
trukdyti sėją ir tose vietose, 
kur jos šiek tiek dar randa
si, tai laikinoji valdžia di
džiai susirupinus delei pase
kmių, kurias gali atnešti tie 
neramumai. Rusijai gali 
pristygti maisto... Vis dėlto, 
tikimasi sutvarkyti dalykus 
taip, kad išvengus galimo 
pavojaus. *

Kaimiečių Sąjungos komi
tetas, kaip skelbia praneši
mai, išleido į kaimiečius, e- 
sančius dabar karės fronte 
(vadinasi, kariuomenėje) se- 

^>amą atsišaukimą:

z “Išpildykite savo parei- 
' gą. Nesibijokite, kad že- 

i mes į)us išdalintos be jūsų 
rjr f žinios ir sutikimo, šitoks 

« padalinimas negali but at
likta atskirų kaimų, kada
ngi tai sukeltų tik viduri
nę suirutę, kuria galėtų 
naudoties priešas. Vieni-

ntėliai tik konstitucinis 
suvažiavimas, kuriame jus 
busite atstovaujami, ga
lės išrišti ši didelės svar- v
bos klausimą.”

Smulkesnių žinių apie Ru
sijos kaimiečiu judėjimą kol 
kas prisieina palaukti.

MAISTO RIAUŠĖS
STOCKHOLME.

Kareiviai nebeklauso oficie- 
rių — dalyvauja socialistų 
sušauktame susirinkime.

COPENHAGEN, bal. 26. 
— Vakar Švedijos sostinėje 
Stockholme ivvko dar viena 
t. v. maisto demonstracija. 
Demonstracija buvo nepa
prastai skaitlinga. . Po de
monstracijos įvyko didelis 

masinis susirinkimas, kur 
aštriai kritikuota valdžia 
delei maisto stokos ir kitų 
jos še i myn i ūkavimo blogy
bių. Susirinkime dalyvavo ir 
apie septyni šimtai kareivių. 
Ir tai nežiūrint to, kad ofi- 
cieriai buvo jiems griežtai 
uždraudę ten dalyvauti!

Panašios1 maisto demon
stracijos įvykę ir kituose 
Švedijos miestuose.

PASKANDINO 10 ANGLI
JOS LAIVŲ.

Anglijai gręsia badas.

LONDONAS, bal. 26. — 
— Oficialis anglų admiralti- 
jos pranešimas sako, kad 
nuo 8 iki 15 d. balandžio vo
kiečių submarines paskandi
no keturias dešimts pirkly- 
binių laivų — iki 1,600 tonų 
intalpos kiekvieną.

Toks nepaprastas vokie
čių submarinų veikimas iš- 
tiesų baugina Angliją. Taip, 
vakar maisto diktatorius 
Devenport lordų bute viešai 
persergėjo anglus nuo vo
kiečių submarinų pavojaus, 
kviesdamas juos būti kiek 
galima ekonomiškesniais, 
kad sulaukus sekamos pjū
ties..

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

Norėjo užpulti Suv. Valstijų 
pirklybinį laivą.

LONDONAS, bal. 26. — 
Atvykęs čia Suv. Valstijų 
p i r k lyb i n i o laivo M ongol i a 
kapitonas Rice papasakojo, 
kad kelyje į Angliją jo laivą 
bandė užpulti vokiečių sub- 
marina. Užpuolike tečiaus 
laiku buvo pastebėta. Ir 
paskandinta. /

Švedijos socialistų vadas sa
ko, kad darbininkai vis la
biau nepasitenkina val
džios politika.

LONDONAS, bal. 26. — 
Švedijos karalius Gustavas 
dabar nei ant žarijų. Tos 
šalies darbininkų nepasiten
kinimas dabartiniu valdžios 
šeimyninkavimu tolydžio a- 
uga ir grasina nemenku pa
vojumi Gustavo sostui. Štai 
kaip išdėsto darbininkų atsi- 
nešimą linkui valdžios žy
miausias Švedijos socialistų 
vadas, d. Hjalmar Srautin
gas, savo telegrama i Lon
dono Chronicle:

“Darbininkų n e p a s i te n - 
k in imas v iešpatau jančia 
reakcionierių partija stip
rėja. Ačiū netikusiam tos 
partijos šeimyninkavimui 
šiandieną mes turime duo
nos stoka, ir kenčiame nuo 
to.”

D r g. Srautingas sako, kad 
ilgai taip negalės tęsties. Va
ldžia turės pasirinkti vieną 
iš dviejų: patenkinti darbi
ninkų reikalavimus, ar -r- jie 
patis padarys tai spėka.

NORVEGIJA NETEKO 8 
LAIVŲ.

Vokiečių submarinų aukos.

LONDONAS, bal. 26. — 
Norvegijos valdžia oficialiai 
praneša, kad bėgiu kelių pa
starųjų dienų vokiečių sub
marines paskandino aštuo
nis tos šalies pirklybinius 
laivus — Vestelo, Ville-de- 
Dieppe, Shiold, Girda, Girko, 
Godo, Gilida ir Valerie.

Su jais žuvo nemaža mais
to reikmenų ir šiaip kitokių 
ūkio padargų.

TEISINA RHEIMSO BOM
BARDAVIMĄ.

Sako, franeuzai naudojasi 
Rheimso katedra kariš
kais išrokavimais.

COPENHAGEN, bal. 26. 
— Karės korespondentai, e- 
santįs vokiečių fronte, teisi
na garsiosios Rheimso kate
dros bombardavimą. Kores
pondentai pažymi, kad fra
neuzai naudojasi ta katedra 
kariškais išrokavimais. A- 
biejuose katedros bokštuose 
pastatyta žvalgai, kurie nu
rodo franeuzų artileristams 
priešo pozicijas...

Korespondentai sako, kad 
už tolimesnį tos istorinės ka
tedros naikinimą atsakomy
bė puls ant pačių franeuzų.

DIDELIS TRIUKŠMAS 
VOKIETIJOS PAR

LAMENTE.

Posėdžiai pertraukta — iki 
gegužės 2 dienai.

AMSTERDAM, bal. 25. — 
Vokietijos reichstago posė
džiai ir vėl pertraukta. Po 

to, kai vakarykštėje jo sesi
joje d. Ledebouras, .kairio
sios soc. atstovų frakcijos 
vadas . reichstage, stipriai 
užsipuolė ant valdžios, sme
rkdamas ją dėlėj gręsiančio 
Vokietijos žmonėms bado— 
ji paskelbė partraukianti 
reichstago posėdžius iki gej 
gūžės 2 d. Vadinasi, vos spė
jus susirinkti ^Vokietijos 
žmonių atstovam^ kad ap
svarsčius bėgamuosius rei
kalus, jiems ir vėl paliepta 
išsiskirstyti... *

Vakarykštė sesija, kaip 
skelbia Amsterdamo prane
šimas, buvusi nepaprastai 
triukšminga. Įh’g. Lede- 
bour griežtai pareikalavo, 
kad seredos sesijoje reichs
tagas paimtų (svarstymui 
dabartinį blogą< dalykų sto
vį Vokietijoje in netikusį va
ldžios šeimyninkavimą. Kilo 
audra. Prasidėjo atkaklia
usi debatai. Čia jau pasiū
lyta ir socialistų rezoliucija... 
V aidžia, matoma, nujautė, 
kad visa tai gali pastatyti ją 
į labai keblų padėjimą. Ir 
pertraukė posėdžius.

GINS PETROGRADĄ.
. . Ttr .
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Laivynas ir sausminio armi
ja nutarė ginti Petrogra
dą iki paskutinosios.

LONDONAS, bal. 26. — 
žinia iš Helsingforso skel
bia, kad susirinkusi Sveabor- 
ge laivyno ir armijos atsto
vų taryba nutarė pasiųsti 
talkininkų admiraltijoms be
vieliu telegrafu pranešimą, 
kad Rusų Baltijos jurų lai
vynas taipjau ir kariuome
nė nutarė ginti sostinę nuo 
vokiečių užpuolimo iki pas
kutinosios — “varde laisvo
sios Rusijos.”

APLEIDŽIA PETRO
GRADĄ.

Bijosi vokiečių užpuolimo.

PETROGRADAS, bal. 26 
— Civiliai Petrogrado gy-) 
ventojai skubiai apleidžia 

Dešinėj — generolas Joffre, buvęs vyriausias franeuzų 
armijos vadas; kairėj — M. Viviani, vienas žymiausių 
Francijos diplomatų. Jiedu atsiųsta į šią šalį tarties 
apie tolimesnį karės reikalų vedimą su Washington© va
ldžia.

mieštą. Šimtai susirenka 
prie raštinių durų ir reika
lauja leidimo. Taip, utarni- 
nke vieną raštinę apspito a- 
pie 800 žmonių. Paklausti, 
kodėl jie taip skubia apleisti 
miestą, daugelis pakartojo: 
“dievas žino”... Manoma te
čiaus, kad žmonių sujudi
mą iššaukė pranašaujamas 
vokiečių užpuolimo pavojus.

KRITIKUOJA SUV. VAL
STIJŲ VALDŽIĄ.

Jinai privalaanti uždrausti 
gabenti talkininkams gin
klų.

AMSTERDAM, bal. 26. — 
Žinomasis Vokietijos profe
sionalių darbo unijų vadas, 
Kari Legien, dar sykį atsa
ko į Samuel Gomperso kab- 
legramą, kur jis reikalavo 
Vokietijos darbininkų dary
ti visa, kad išvengus susikir
timo tarpe Suvienytųjų Va
lstijų ir Vokietijos. Legienas 
sako, kad Suvienytosios Va
lstijos, jeigu jos ištiesų no
ri būti neutralėmis, turi at
naujinti pertrauktus su Vo
kietija ryšius ir uždrausti 
siųsti talkininkams ginklų.

TURKIJAI GRĘSIA SU
IRUTĖ IR BADAS.

Per tr a uk i m as d i plom a tin i ų 
ryšių su Suv. Valstijomis 
atenš badą Palestinai, Sy- 
rijai ir Armėnijai.

BERNE, bal. 26. Neue 
Zuricher Zeitung sako, kad 
Turkija dabar stovi ant pra
pulties kranto. Pertrauki
mas ryšių su Suvienytojnis 
Valstijomis atneš kelioms 
jos provincijoms badą ir su
irutę. Laikraštis nurodo į 
Syriją, Palestiną ir Armėni
ją. Jis sako, jogei iki šiol 
faktiškai tas provincijas še
lpė Suvienytosios Valstijos. 
Trukus diplomatiniams ry
šiams, gausiausias tų šalių 
šelpėjas bus atskirtas nuo 
jų. Tas turės iššaukti visuo
tiną suirutę jr badą.

NORI PAŠALINTI BETH- 
MANN-HOLLWEGĄ.

Junkeriai nepatenkinti juo.

COPENHAGEN, bal. 26. 
— Žinios iš Copenhageno 
skelbia, kad Vokietijos jun
keriai ir vėl daro pastangų, 
kad pašalinus kanclerį Beth- 
mann-Hollwegą. Savu laiku 
jie jau bandė “išėsti” kanc- 
rį. Bet paskelbus dabarti
nę submarinų karę jie buvo 
benurimstą. Dabar, kuomet 
Vokietijos socialistai ir libe
ralai reikalauja įvesti 
šalyje re f o r m ų i r 
ūmios taikos be aneksijų ir 
atlyginimo — juodašimčiam 
netinka, kad kancleris griež
tai neužreiškia stovįs už 
“Šventosios Vokietijos ne- 
paliečiamybę” ir prijungimą 
Belgijos, Francijos ir Rusi
jos teritorijų.

Ir dabar ve junkeriai no
rį “išėsti” kanclerį, kad į jo 
vietą pastačius kokį nors 
grynų-gryniausį juodašimtį- 
junkerį.

ŠVEICARIJA SUSIRŪPI
NUSI.

Bijosi, kad Suv. Valstijos ne
uždarytų jai savo maisto 
išteklius.

BERNE, bal. 26. — Iš Be
rno pranešama, kad Šveica
rijos valdžia nemaža susirū
pinusi Suvienytųjų Valstijų 
įsimaišymu j Europos karę. 
Tatai, girdi, gali privesti 
prie to, kad jos vieną gražią 
dieną uždarys Šveicarijai sa
vo maisto išteklius. Vadi
nasi, neleis įvežti Sveicari- 
jon maisto, kad iš ten jis ne
patektų vokiečiams...

Šveicarijos laikraščiai spi
ria valdžią arba pasiųsti į 
Suv. Valstijas specialę ko
misiją pašalinimui susidariu 
siu aplinkybių, ar įsteigti 
ten tam tikrą informacijos 
biurą, kuris suteiktų Washi- 
ngtono valdžiai tikrų infor
macijų apei dalykų stovį 
Šveicarijoje.

ANGLIJA GAVO 
$200,000,000.

Suv. Valstijos jau paskolino 
Anglijai du šimtu milionų 
dolerių; gal gaus ir dau
giau.

WASHINGTONAS, bal. 
26. — Vakar Suv. Valstijų 
iždo ministeris McAdoo intei 
kė Anlgijos ambasadoriui 
čekį ant $200,000,000. Va
dinasi, paskolino Anglijai 
du šimtu milionu dolerių. C' C

Dabar seks Francijos eilė. 
Po jos — Rusijos, Italijos ir 
kitų. Manoma, kad Angli
jos talkininkės gaus irgi po 
nemažesne dali.

Reiškia, Suvienytosios 
Valstijos patapo kariaujan
čiosios Europos bankierium, 

• Tūli spėja, kad vakar in- 
teiktoji Anglijai paskola nė
ra paskutinė.

Šiądien

I
Drg. J. Stilsonas kalbės 

KENSINGTONE
J. Stančiko svetainėje—
205 E. J15 gal. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.j Nepamirškite!

DIDELĖ DEMONSTRACI
JA WASHINGTONE.

Apie 100,000 žmonių sveiki
nę generolą Joffre.

WASHINGTONAS,’ BaL | 

26. — Vakar šios šalies sos- . j 
tine buvo vieta didžiausios 
patriotinės demonstracijos* . j 
kokia tik vra buvusi nuo
1865 metų. Apie šimtas tu- . i
kstančių žmonių pasitiko I
Washington© gatvėse Fran- i
cijos pasiuntinius su Marne
mūšio karžygiu Joffre ir Vi- I
viani pryšalkyj. Griežta įj
franeuzų nacionalis himnas
ir šaukta: “Vive Joffre! Vi* \ 
ve Viviani!” — tegyvuoja
Joffre, tegyvuoja Viviani. J

O tie, kur žuvo ir žūsta i
karės laukuose? * <3

IŠVAIKĖ DEMON
STRANTUS.

Norėta surengti demonstra
cija ties Suv. Valstijų am
basada — protestui prieš 
San Francisco kapitalistu 
sumoksią; demonstrantai 
išvaikyta.

PETROGRADAS, bal. 26. 
— Telegrafas praneša, kad 
vakar “būrys kairiųjų radi
kalų bandė surengti nedrau
gingą demonstraciją ties SL 
Valstijų ambasada” Petro* 
grade. Demonstrantų tiks
las buvo — užprotestuoti 
prieš San Francisco kapita
listų sumoksią nužudyt žino
mąjį darbininkų yadą Moo
ney. Demonstrantams te
čiaus nepavyko atsiekti tik
slo: “kariuomenė padariusi 
tvarką” — išvaikydama de
monstrantus.

GAL IR ĮVES KON- 
SKRIPCIJĄ.

Debatai tebesitęsia; sako* 
valdžia laimėsianti.

WASHINGTONAS, Bat 
26. — Konskripeijos biliusL 
rasi ir bus priimtas. Nežiū
rint tvirtos opozicijos, kon- 

džiumą. Spėjama, kad jis 

džiuma.
Vakar kongreso pirminiu

Jisai kritikavo pasiūlyti 
bilių ir stojo už senąją i 
krutavimo sistema.

Skaitykite ir Platinkite 
“Naujienas”



Gliudi-Liudi

Chicago, Ill

v 914 Pagerintas 606 
Be skausmo, be peilio
M. ROSS, 35 So. Dearbor

te mane. Aš visados busiu 
su jumis, kaip kad ligi šiol 
buvau.” Prisakymas mar- 
šuoti buvo duotas, bet mes 
niekados nematėme, kad so
sto įpėdinis butų vedęs ka
riuomenę atakon; jis bėgo 
nuo Verduno, ir nuo to laiko 
nieko apie jį nebegirdėt.

Nusimano kaltas esąs.
“Kaizeris Vilhelmas nusi

mano, kad karės kaltininkas 
yra jis patsai, ir dėlto jisai 
kankinasi —• taip kankinasi, 
kad jis niekur sau ramumo 
neranda. > y

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelioniu (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.

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

Monroe St.,...............-.............
506 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ;i 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai bus 
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokj silpnumą arba Ii 
ištikima specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9. v. ryto iki 
daliomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi 
PStnyČios ir Subatos vakarais nuo 7 v. ii

is Širdies
Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S.>alst^g^ 
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NAUJIENOS

PETROGRADAS, bal

šyvio bloko vardu išreikšdamas 
V. Durnos didumos reikalavi
mus.

sidlauskis pažymi, kad valdžia

“Antras kaizerio, o taipgi 
kancleriaus Bethmann-Holl- 
wego ir jo padėjėjo Helfferi- 
cho, priešas, tai pangerrha- 
nistu. junkeriu klesa, kur

ŠAUKIMAS KARIUOME 
NĖN POLITINIŲ TREM 

TINIŲ IR KALINIŲ.
Durnu Revoliucijos 

Išvakariais.

Kas yi
pa i Halinei 
'Turkiškas labakas ir 
išmint is kurie susitle 
ba i daikla teisingai.

Ar mes perdaug tvirtiname? 
Publika sako, kad ne.

Du sykiu tiek Helmaras rūkyta 
1917, kiek tame pačiame laike 1916,

Niekas dar niekuomet ilgai neapgau
dinėju. štai kodėl Helmar yra Hel- 
mar.
1007 Tyro Turkiško Tabako sudėta į 
daiktą teisingai
Geriausias tabakas cigaretams yra 
Priimniausias tabakas cigaretams—Turkiškas

Quality Superb
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$1.00 
$1.50 
$2.00 
$5.00

2.50 
$1.75 
$1.00

NAUJIENOS, Chicago, DI

Amerikos
MINERSVILLE, PA.

Tik neapy- Dainos taip patiko

japonų karės ir dabartinės Pu

iri uso, kurie
nuoširdų

buvo puikus savo įvairumu.

GIRARDVILLE, PA.

J. Ramanauskas;Bet ant nelaimės, už kiek laiko Rožių balius LDLD. 11 kp.

Bet, kas laisvės
Petrin ei lo Ploplis.

i

Dialo-mo

kiminais, kovojo prieš

. J. Levinskas.
Bambos Keidė ST. CLAIR, PA.

tatymui. Liuduos
Ba

daujančiu giesmė”

šiame karės

Baisus apsireiškimas

žaslis velionės, A. Diedulaitie-

vielos laikraščiai), kuri numirė

nusliūkino nuo St. Claire kovo 18 d.
svetainės.

tw w w w w w w w# w w w w

savo

St
Norint

Ko
Pirkties

sinčjo ligonę Pottsvillės ligon-
eikite į tas sąkro-

vas, kurios skelbia

si justi dienraštyje

NAUJIENOSE

a darbininkuC v

ver, H. J. Gwinner, T. IL Mont
gomery, Stanley R. Jones, Wil
liam Wood ir Albert docker.

Veliones duktė sako nieko ne
žinanti apiė tas aplinkybes, nuo 
kurių jos motina mirė, tik pa
tvirtina, kad jos motina vienų

$

ro Bacon, kas daroma išgelbėji
mui moteries, — pasirodė, kad

Bodos nuo vakaro rengėjoms 
atliks

», j <<• 

kurios

niai sėja 
minias. .

j dangų yra veidmainiai ir mo

kymų ir pritarimų moterų pir- 
myneigai, nežiūrint persekioto

ju, ypatingai tas visas, kurias 
pianu pritarė p-lė M. Bražiukiu-

co, iš atsitikimų šiame karės 
konflikte. Veikalas labai tinka
mas dabartiniam momentui, ku

ris mirė nuo nelegalės operaci
jos, padarytos Pottsvilleje. l)a

A *

studijavimų; tuo laiku aš pasekmingai gydžiau tūkstančius žmonių; aš sura
dau šalį del vėliausių ir moksliškiausių mašinų ir turiu savo ofise stebėtiną 
rinkinį mašinų, kurios parode ir suteikė pasekmes. Jeigu jus gydė kiti ir ne
išgydė ir nustojote vilties

Bal. 21 d. LDLD. 11 kuopa su
rengė puikų rožių balių. Buvo 
įvairių pa marginimų. K. Bub
nio choras iš

je 15 d. balandžio. Molerįs pir
miausia pasirūpino leidimų mie-

tariant pianu “Stokim ant ko
jų mes darbininkai.” Vyru

Kviečiame atsilankyti.

Prieš paČto ofisą.

Chicago, Illinois

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

SIOUX CITY, IA.
Po valdžios priežura. 

Generalis Bankini ūkavimas.
Pelnas mokama ant laiko ir 

taupomųjų sanskaitų.
Taupom asai skyrius atdaras 

Subatos vakarais.

Dabar aišku, kas trokšta ka- 
s. J. Ramanauskas.

apykantų ir draudžia, kad ne
dalyvautų juokiuose susirinki
muose, perstatymuose, prakal
bose — kur žmones veda prie

Vakar pavyko pasekminga i. 
Publikos susirinko stebėtinai 
skaitlingai; atsilankė daug Šve-

Bekordus laimėjimuose su
mušė 3 draugės iš St. Clair, Pa., 
tai LDLD.. 76 kp. narės M. Jur- 
kšiulė už 57 rožes (radusius)

>ba. Monologai 
žmogus” V.

Nebūk suvadžiotas!
Atminkite, kuomet jus pamatysite mane raštinėje, 

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

Jus nesuagišile nuo darbo arba nuo savo paprastų ( v f i_____ x    *.« ...  • — i
savo lybaratoriją ir Vaistų skyrių.

sekmos į kąip galima trumpiausią laiką. ]. . _________
Pasikalbėjimas irpatarimai dykai.

Prof. Doctor Boyd
Specialistas

219 SOUTH DEARBORN STREET,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas nėr 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuSeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

šiame momente.
>ios a fini

kas pasakė, kad Diedulaitienė 
jam pasakiusi tik tai, kad kokia 
tai italė nuvedusi į Pottsvillę prie 
kokio tai žmogaus, padarymui 

Velionė

Čiudinis ir M. Zioba. Deklama
cija “Ant kares lauko” — Aldo
na Mikolavičiutė. “Džian Bam
bos divorsas” John Bamba, 
Uršulė Boiulonienė, — John

Dr. Bobert Weaver, Jr.,

tulevičiutė už 55 rožes - liet
sargi, ii’ K. Dumblenskaitė už

i JOSEPH C. WOLOh
• LKTUVia ADVOKATAM
X Kaimai 902-904 Natiaual LU«
■ 29 Bo. La Salla St.. Oldaaxe, XU
Q Tat . Central 6990-9191. At4arar 
K nlnko, katvargo Ir idbataa ▼akara** 
f I iki 8 vai. vakare, pa aasaartal 2 1999 MILWAUKEE AVi^ Ckkaaaw.

T«L HumkaMt 99.

REIKALAUKITE

EAGLE
BRAND 

CONDENSED

MILK
THE O R IO I |X|

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

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

kas varžo žmonių mintis ? Kas 
trokšta darbininkų kraujo ir

t Dr. Povilas Žilvitis Ž
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS y

T OFISAS: 3103 So. Halsted Street T
M Tel. Drover 7179 ■

VALANDOS: 9—11 išryto; J
2—5 po pietų; 6—9 vakare.

■ GYVENIMAS: 3341 S. Union Avė. ■
X Tel. Yards 537. X

Atidarymas vakaro — M. J.

šyvių žmonių veikimų. Klerika
lus mulkina ir prie lo stumia

J ieva čindinienė. Solo “Tykiai 
Aid. Mikala- 

Pabus-

čienė, Lojaris V. Samuolienė 
Monologai “Senbernis” O 
Kleviskienė, “Senmergė” - - .Jie 
va čindinienė. Dialogas “sci

dlimo tari) darbininkų — LDLD. 
Sufanatizuotos kle- 
minios elementai

Ketvergas, Balana. 26, 1917.

LMPS. 36 kp. vakaras ir kaip 
Juodoji armija sutrukdė 
perstatymų scenoje trage

dijos “Karės.”

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ------- —

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

i Pažink i
Save

navo Klaidos yra ant šio svie- v
lo, susipraskit žmonės.” Kvar
tetas sudainavo — “Tykus, ty- 
kus vakarėlis.” Deklamacijos: 
“Į dalbų” Birutė Kavaliaus- 
kiutė; “Brandi tfamta turtais

lo “Internacionalas” sudainavo 
Julius Krasnickas. Deklamaci
jos “Mano troškimas” — U. Ba
gdonienė; “Kareiviu buvau” 
Lug. Klcvinskutis. Monologas 
“Kodėl manęs mergos nemyli.”

merginoms.”
Balius buvo pavyzdingas ir 

pasekmingas. Svečiai dalivavo 
iš kelių apielinkės miestukų.

Laimingos klolics Girardvi- 
IIės draugams. F. J. Levinskas.

gųjų paėmė savo namuosna ir 
ten buvo perdirbama operacija 
daktarais: Weaver, Jones ir Mo
rris ta vakarų. Moteris palikta 
11 vai. nakties, sako buvo rami, 
bet vidurnaktyje numirė.

Vėlionies vyras taipgi sako, 
kad apie savo pačios likimų su
žinojo tik iš daktaro.

Išneštas sekantis verdiktas: 
“Mes atradome, kad p-ni A. De- 
alitus numirė nuo kriminalės o- 
Deraciios, kuria padarė nežino-

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate 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.

DARBININKE!

X DARBININKE!
Tu savo p 

*fr gražiausia ir puikiausia yra; tu išstalai didžiausius miestus, tu pa- 9 darai puikiausias mašinas, tu prisiuvi puikiausių drapanų, prikasi 
5 anglių, nuliesi gelžkclius, iš tavo darbo lūžta nuo daugumo, kaip A valgomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pasaulį X rėdai ir maitini — štai kokios tu garbės verias esi?
■ O tuo tarpu tu pats kenti šalt j ir badą Todėl, jei tu nori žinot 
X^kas tavo garbe pasisavino, ir tavo visu geru naudojasi ir per kokią 
j‘kovą tu privalai savo garbę apgint, — tai užsirašyk vieną iš darbi- J ninkiškų laikraščių Nes lik darbininkiški laikraščiai tesirupinsf 
A darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami tiktai del išnaudojimo. 
w del klaidinimo darbininkų arba del darbininkų priešų naudos. To- 
T del, jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščių, kaip 0 lik darbininkiškus!
A Aš užrašau sekamus laikraščius:J “Moterų Balsą” — Mėnesinis žurnalas, kaštuoja metams . 
X “Naująją Gadynę” — Mėnesinis žurnalas, kaštuoja metams 
W “Kovą” — Savaitinis laikraštis, kaštuoja metams ...........J “Naujienas” — Išeinantis kasdieną, kaštuoja .......................

“Laisvę” — Išeina du kart savaitėj, kaštuoja .....................

i “Keleivį” — Savailins laikraštis, kaštuoja .............................
“Kardą” —■ Mėnesinis illiustruotas žurnalas, kaštuoja ...

e Taipgi kas norite gerų naudingų knygų, pirkite pas mane. AŠ 
pardayoju susirinkimuose, baliuose, prakalbose ir tt. Kuriems ne- B paranku atvažiuoti į namus, jirisiųskite savo antrašą. Aš atvešiu 

j. pasirinkimui daugybę knygų, kaipo keliaujantis agentas. Važinė- 
A ju neloliaus kaip 50 mylių nuo Chieagos.

L.S.S. <81 kuopos knvgius ir darbininkiškų laikraščių generalis 
Z. Agentas, J. B. AGLINSKAS,

P. S. Laikraščius užrašant reikia kartu siųsti ir pinigai adresu į J. B. AGLINSKAS 
I 2310 W. 22nd PL„

šio miestelio klerikalai viso-

Kas Išganys Liaudį?
visomis su-

f

išnaudotojams

LOKIS

Garsinkis ‘Naujienose’

js^Si yra Jūsų proga dabar!
L J Mano pirmystė pasekmingo gydymo visų chroniškų ligų vyrų ir moterų

yra geresne negu visų kitų. Per praeitus 20 metų aš padariau šį mano special]

Skaitykite ir Platinkite iki 8 vak. 
iki 1 po piet.

tis,

na-

Dr. J. P. Morris sako, kuomet 
velionės duktė atsilankė jo ofi
sai) savaitė prieš motinos mirtį 
— aš patariau ligonei eiti į li
gonine. Ligonė prašė, kad nic-

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

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

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 S Halsted St.,_______ Chicago, Bl.

Knyga padalinta j skyrius:
Parašė ir išleido K. šeštokas. ✓
Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudj?
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. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šių knygų.

Kaina 50c. ■
“N A U J I E N O S”

1840 S Halsted St.................. Chicago, Ill.

tuo kart ateikite j mano raštinę ir leiskite man pa- 
aš galiu jums suteikti pageidaujamas pasekmes.

Aš vadovauju, kiti seka!.
Kode) nepavedi savo sveikatos stovį globoti atsa

kančiam gydytojui? Tokiam, kurs gali suteikti jums 
pastovias pasekmes j trumpiausią laiką. Jeigu po at
sargaus apžiūrėjimo aš atrasiu kad aš negaliu jus iš
gydyt, aš taip jums pasakysiu, bet, jeigu aš atrasiu, 
kad jųsų liga gali but išgydyta, jus galėsit but ramus, 
kad greit pradėjus mano gydymą jus busite ant kelio 
į sveikatą.

pareigų kuomet jus paimsite mano gydymą ir atminkit, 
aš niekuomet ne operuoju, visi gydymai priimnųs ir‘lengvai priimami. Del parąnkmno mano ligonių aš turiu 
savo lybaratoriją ir Vaistų skyrių, čia aš suteikiu visus reikalingus vaistus ir išegzaminuoju kraują ir Šla
pimą. Aš ne spėlioju, bet surandu jųsų tikrą ligą ir užrašau gydymą, kuris suteiks jums pageidaujamas pa
sekmes į kąip galima trumpiausią laiką. Kiekvienas ligonis apžiūrimas ypatiškai ir aš užkviečiu atsilankyti | 
mano puikiai įrengtą ofisą tuojaus.

PRIĖMIMO VALANDOS:
KASDIE, 9 ryto
NEDĖLIOJĘ 9:3d i
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Paaiškinimas

Redakcija

w.wuj

dinkai

“Nau-
Tiesa

Kova prieš 
konskripciją

“Nes įtaikys 
su kaizeriu ’

Skaitytojų 
Balsai.

Dar viena 
“teisdarybės” auka

Lietusiu darbininku C <-
išnaudotojai.

Kurie važiuojate dabar 
Europą, tai del visa ko pir 
kites
Ką gali žinot, kaip ten bus

viršininkas yra 
Vienok jisai buvo 
kalėjime, ir jokie 
ir darbininku or-

Photos by American Pvohk Association. 

Žaismių vieta rengiama dar 
žoviu sodinimui — “Kad pa

Patarčiau “Naujienų” ko
respondentams mažiau pašy
ti apie visokius klerikalų 
keikūnus. Ar-gi nėra pasau
lyje indomesnių dalykų?

Kapsuko atsisveikinimo žo 
dis sąjungiečiapis: “Aš jums 
priviriau košės, o jus ją iš- 
valgykite!”

III., bal. 26. 
šiame mies- 
asino nušla- 

pramoningiausios 
Ugnage-

Viekšnių Vilnakaršiui. -— Apie 
tą vakarą žinutė tilpo jau pane- 
dėlio n u mery j. To ir pakaks.

r darbininkai pakan- 
markiai kovoja prieš 

konskripciją? To, deja, ne-

Rusija—sako—turinti ka
riaut, kol nebusiąs nuverstas 
Vokeitijos kaizeris, nes, gir
di, kaip galį Rusijos sociali
stai su kaizeriu daryt taiką! 
Bet ar socialistai veda karę 
Rusijoje?

Užsisakomoji kaina:
per išnešiotojus 12 

Pačtu siunčiant

Kapsukas nuo Brooklyno 
tolyn, “Laisvės” redaktorius 
drąsyn.

APLEIDŽIA SUV. VAL
STIJAS.

šimtai New Yorko vokiečių 
prašo valdžios leidimo ap
leisti Suv. Valstijas. .
NEW YORKAS, bal. 26.- 

Vakar čia apie septyni šim
tai vokiečių inteikė federa- 
lei valdžiai aplikacijas mels
dami suteikti jiems leidimą 
apleisti Suv. Valstijas. Dau-

dyt tą uniją, bet veltui; po 
ilgos kovos darbininkia pri
vertė kapitalistus pripažint 
uniją. Taigi ir Lawson’o 
kankinimas dabar neteko

Kun. Kemėšio juodai'-gel- 
tonasis “Darbininkas” šitaip 
rašo: “Apie tai, kad Finlan- 
dijos parlamente yra daug 
socialistų, nesiginčysime su

Katalikiškas “Katalikas’ 
mirė, o socialistiškos “Nau
jienos” gyvuoja. Tokia jau 
mat, dabar gadynė.

Kainavę r t i s

p ERB. Naujienų skai- 
vJ tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

rius 
mišiauno 
da tą savo editorialą 
kadangi “Naujienos 
kuomet nesakė, jogei Finlan 
dijoje jau esanti socializmo 
tvarka. “Naujienos” sakė, 
kad Finlandijoje yra sociali- 
stiška valdžia, kuri dabar 
stengsis įvykint socialistų 
programą.

Na, o kažin kas bus, jeigu 
naujoji Rusijos valdžia pa
darys reviziją visose tose 
šelpimo įstaigose, kuriose 
šeimyninkavo Yčas, Olšau
skas, Laukaitis ir Ko.?

vo intekmė
minias prieš tą pragaištingą 
m i 1 i ta ristų suma n ymą. At- 

tūm jie įpuolė į a- 
patiją po to, kai nepavyko 
sulaikyt valdžią nuo karės.
- Bet tai yra negerai. Ko
va už laisvę yra apskritai 
sunkesnis dalykas, negu da
ugelis įsivaizdina. Ji turi 
būt varoma nuolatos, jeigu 
norima sulaukt gerų pasek
mių. Nepasisekimai neturi 
sumažint kovotojų energiją.

Priešinties konskripcijos 
sumanymui galima siuntimu 
laiškų ir telegramų kongre- 
smanams ir valdžiai, petici
jomis ir tt. Socialistų parti
ja turėtų organizuoti tą ju
dėjimą. Tai yra jos pareiga.

Šiomis dienomis išėjo aik
štėn melagingumas tų kalti
nimų, kuriais pasiremiant 
teišmas^ū^č*pasmerkęs nii- 
rtin darbininkų vadą Th. 
Mooney, San Franciscoje. 
Tuo pačiu laiku išėjo aikštėn 
nekaltumas ir kito darbinin
kų vado, kuris buvo patekęs 
į kapialistinės “teisdarybės” 
rankas—Lawson’o.

kitur, kur jos yra perdaug. 
Dabar-gi tos šaljs arba visai 
negali parsigabent duonos iš 
svetimų kraštų arba tiktai 
su didele bėda.

Bet ne viena tiktai karė 
atnešė badą. Kaltas yra čio
nai ir pirklių godumas. To
kiai Švedijai gal visai nebū
tų reikalo badą kęsai, jeigu 
ji nebūtų pardavus savo mai
stą Anglijai ir Vokietijai. 
Švedijos pirkliai pardavinė
jo maistą toms šalims dėlto, 
kad jos mokėjo jiems dide
lius pinigus; ir jie visai ne
paisė, kas bus su savo šalies 
žmonėmis. Na, ir susilaukė 
žmonių riaušių. Susilauks 
dar gal ir revoliucijos.

Nė Europai, nė Amerikai 
nebūtų prisėję dejuot del 
maisto stokos, jeigu šiandie 
jose butų kitokia tvarka.

Dabar visokius daiktus, 
taigi ir maisto produktus, 
gamina privatiški savininkai 
pelno tikslu. Jie gamina tą, 
kas jiems neša daugiau pel
no, ir gamina tiek, kiek ti
kisi su pelnu parduot. Kapi
talas, indėtas į ūkį, nenešda- 
vo tiek daug pelno, kaip pir- 
klyboje, bankuose arba pra
monėse. Todėl kapitalistai 
apleisdavo ūkį. Industrija 
ir vaizba plėtojosi daug spa
rčiau, negu ūkis. Ūkis atsi
liko ir dabar, kada nuo jo ta
po atimta daugybė darbinin
kų, tai jisai ir nepajiegia iš
maitint žmones.

Kad maisto butų pagami
nama, kiek reikia, tai priva
lo tuo rupinties visa visuo
menė, o ne privatiniai savi
ninkai. Bet tas gali įvykti 
tiktai prie kitokios visuome
nės tvarkos.

/“Gelbėjimo Fondas” mirė, 
susiliedamas su Lietuvių Die 
nos komitetu. O Lietuvių 
Dienos komitetas gyvuoja 
visai nelegališkai, nes jau 
beveik pusė metų praėjo po 
1 lapkričio.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

abejo, norėtų atsikratyt nuo 
kaizerio, bet jie tą atliks 
daug lengviau, kada priešo 
kariuomenės negrasins jų

Valstybes Durnoj, vasario' 28 
mą, atstovas Kerenskį pasakė:

“Dasigyvenonie- laikų, kad 
viena ministerija, siųsdama 
kitan miestan anglių savo 
agentams, apginkluoja trau
kini kareiviais, kad to trau
kinio kita ministerija nepa
vogtų',... Gana žodžių... Ne 
žodžiais, bet tikra, organizuo
ta kova tegalina šią valdžią 
pašalinti!”

Lawson’as yra Colorados 
liakasių unijos viršinin- 

Treji metai atgal jisai 
vadovavo garsiame streike, 
kurio bėgiu tapo iššaudyta 
ir išžudyta keliolika darbi
ninkų. Besigindami nuo Ro- 
ckefellerio galvažudžių, ang
liakasiai pavartojo ginklus. 
Už tai daugelis jų buvo su
imta ir apkaltinta. Pakliuvo 
tuomet į kalėjimą ir Lawso
n’as, ir teismas nuteisė atims 
iš jo laisvę visam amžiui, nes 
jis buk kurstęs streikinin
kus prie žmogžudysčių.

Visiems buvo aišku, kad 
tas unijos 
nekaltas, 
laikomas 
socialistu v
ganizacijų protestai negelbė
jo. Tik dabar, kada praėjo 
beveik treji metai nuo Law
son’o nuteisimo, Colorados 
valstijos generalis prokuro
ras padavė teismui užreiški- 
mą, jogei paskutiniai tyrinė
jimai parodę, kad “John R. 
Lawson yra visai nekaltas 
tame nusidėjime, kuriuo ji
sai buvo apkaltintas, ir kad 
todėl nėra jokio pamato lai
kyt jį ilgiau kalėjime.”

Lawson bus, o gal jau ir 
yra, paliuosuotas. Jisai bu
vo apkaltintas melagingai. 
Jisai kentėjo be reikalo. Ko- 
del-gi jį tuomet' “įstatymų 
saugotojai” suėmė ir kodėl 
jie jį dabar paleidžia? To
dėl, kad Lawson yra darbi
ninkų unijos vadas. ..Treji 
metai atgal Colorados kasy-

“Naujienos” rašė: Tegul 
prie to (praplatinimo rezo
liucijos lietuvių darbininkų 
tarpe) prisideda ir musų 
“kairieji”, ažuot kenkę soci
alistų reikalui ir prikaišioję 
jų vadovams “oportunizmą”, 
“veidmainybę” ir kitokias 
išsvajotas “neenatas”

“Laisvė” delei šitų 
jienų” žodžių sako: 
rezoliucija pusėtinai 
bet koks čia buvo reikalas 
kliudyt kairiuosius? Kai
rieji nieko blogo konvencijo
je nepadarė...”
Sy? “Naujienos” kalba apie 

lietuvių “kairiuosius”, kurie 
rašė, kad tarpe socialistų A- 
merikoje esą tik keletas tik
rų karės priešų; o ’’Laisvė” 
neriasi iš kaiįįo, gindama 
kairiuosius soc. partijos kon
vencijoje (kur nė vieno lie
tuvio nebuvo)!

Tai vis, vadinasi “tiesi li
nija”, “neutralitetas” ir ki
tokie galai. O mano nuomo
ne, tai yra tiktai neišsimie
gojusio žmogaus taradaikos.

Kitąsyk “Vienybė L.” pa
skelbė tokį savo tikėjimo ar
tikulą : Iš aukų, surinktų nu
kentėjusioms nuo karės, 
skirt dalį politikos reika
lams, kaip daro klerikalai, 
yra nelabai teisinga, bet už
tai praktiška. Šitą artikulą 
kad tik neimtų praktikuot 
visa tautininkų partija.

ir būti, bet kad Finlandijoj 
jau yra socialistiška tvar
ka... laikome ne kuo kitu, 

‘Naujienų’ gražia pasa- 
“Darbininko” redakto- 

tur-but buvo perdaug 
vyno ragavęs, ka- 

rašė, 
nie-

karės toks dalykas yra įvy
kiu a m as. Talkini n k a i ima s i 
ne savo darbo. Keist ar ne- 
keist savo valdžią yra reika
las žmonių, o ne svetimų val
džių, nes kiekviena tauta tu
ri teisę spręst apie savo liki-

Chicagoje — 
Pintų savaitėje 
jEhlcagoje 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
JSuropoje, metams .............. $7.00

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

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

Outside Chicago, by mail, one
year ................................  $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

Amerikos militaristai nori 
p r a vest k o n g rose į s t a t y m ą 
apie priverstiną ėmimą ka
ri uo me n ė n (konskripciją). 
Darbo žmonės tokio įstaty
mo nenori, kadangi jisai rei
kštu dideli laisvės suvaržv- V V
mą. Jam priešinasi net ir 
žvmi buržuazijos dalis.

žosi traukti Kerenskį tieson. Mi- 
nisterių pirmininkas Golicinas 
reikalavo iš Durnos pirmininko 
Rodziankos pristatyti pilną Ke
renskio kalbos stenogramą. Ro- 
dzianka atsakė, kad tą kalbą jis 
tik teismui galįs duoti. Golici
nas jau buvo beatidarąs kalėji
mo duris, kad ten Kerenskį 
jgrudus, bet staigu dalykai vir
to kilai]). Dabar Golicinas sir 
visais ministeriais ir su caru su
kišti kalėj i man, o Kerenskis 
sprendžia apie jų likimą.

Ramybės Mylėtojui, Spring
field, UI. — Susimildami, liau
kitės visur priekabių* jieškoję. 
Ar-gi jau žmonės ištikrųjų ma
no, kad laikraštis tam tik ir tar
nauja, kad kiekvienas <alėtų sau 
nepatinkamą asmenį išniekinti? 
Ką gi tamsta radai blogo para
šyta minėtoj korespondencijoj?

First Lithuanian Daily irt America
Published Dally Except Sunday
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91-ame “Naujienų” numeryje 
tapo per klaidą išspausdinta ko
respondencija iš Rockford, UI., 
tokioje neaiškioje formoje, kad 
jąja pasijuto įžeistas kun. V.,K. 
Taškunas ir prisiuntė mums 
protestą. Nors korespondencija 
kun. V. K. T. vardo ir nemini, 
taigi jo asmens nepaliečia, bet 
mes noriai priimame jo užreiŠ- 
kimą, kad su aprašytaisiais ko
respondencijoje dalykais jisai 
nieko bendra neturi.

Nors, sakysime, iš- 
savo lotus, jie ne 
kiek pelnys, bet ir 

tai geriau negu niekas.
A. Garbukas.

bai. Supraskit, kad ir j ąsų vy
rai, vaikai, broliai ar sesers ko
voja už trumpesnes darbo va
landas už geresnes darbo sąly
gas fabrikuose. Ir mes juk 
taip-pat kovojam. Kaip jų vie
nybę kapitalistai stengiasi su
laužyti skobų ])agelba, taip mu
su vienvbe b u ceri a i bando su- C v
laužyti ir skolų pagelba. Tad rie- 
remkite tų bučerių, kur dirba 
skobai. Darbininkas.

Oficialiu talkininku karės € 
obalsiu dabar yra “kaizerio 
nuvertimas.” Kol kaizeris 
nebusiąs nuverstas, tol, gir
di, talkininkai 
taikyties.

Šitokius daly 
Angįi jos ir Fra 
žios, o dabar jau 
stijų ponai. Jai 
daugelis laisvai protaujan
čių žmonių.

Tuo-gi tarpu tuose skelbi
muose nėra nė tiesos, nė tei
sybės.

Nejaugi, ištiesų, gali kas 
rimtai manyti, kad Anglijos 
arba Francijos imperialis
tams tikrai rupi, kad Vokie
tijoje ir Austrijoje užviešpa
tautų laisvė ir demokratiška 
tvarka? Tie ponai juk dar 
visai nesenai atvirai rodė 
norą užgrobt svetimų šalių 
teritorijas. Tie ponai visai 
negalvoja apie tai, kad pa
didinus laisvę savo šalyse.

Bet jeigu talkininkai ir ti
krai geistų paliuosuot Vo
kietijos žmonės nuo kaizerio

Jeigu lietuviai turi dyl 
tus, jie paprastai juos užsodina 
įvairiomis žolėmis ir gėlėmis. 
Smagu žiūrėti į tai vasaros me-

šiuo straipsneliu noriu atkrei 
pti visuomenės domą į lietuvis 
kuosius išnaudotojus, būtent 
bučernių savininkus.

Darbininkai pripildė bučer- 
niu savininkams kišenius auk- c
su; pristatė jiems namų, pripir
ko automobilių, nušėrė jų pil
vus, o savininkai nenori trupu
tėlio nusileisti, nenori sutikti 
pripažinti savo -darbininkams 
darbo laiko nuo 5 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro (išskiriant suba- 
tas). Jie griežtai atsisako išpil
dyti musų reikalavimus.

Tiesa, ne visi atsisako. Bet 
yra tokių, kurie atsisako 
tai mes turime priversti, 
mes esame žmonės.

Kaikurios bueernes jau pri
pažino musų reikalavimus. 
Kitų tečiaus bučernių savininkai 
laikosi kiek gali. Patįs savinin
kai ir jų pačios dirba kiek drū
ti pasitikėdami, kad darbininkai 
neįstengs ilgai stivikuoti, kad 
bus priversti grįžti darban seno
mis išlygomis. Vietomis yra 
nusamdytų skebų, bet ncd'aug.

Draugai darbininkai neikite 
skebauti. Neverskite mus nešti 
vergijos naštą.

Lietuvės moters, neikite pirkti 
i tas krautuves, kur dirba ske-

guma jų, sakoma^ vykstdĮ tĘugnj 
despotizmo, tai ne pagelba klų savininkai mėgino suar- Pietinėn Amerikon

EDINBURG, 
— Vakar kilęs 
telyj gaisras gi 
v i m u 
miestelio dalies 
siams betgi pavyko sulaiky 

Sudegė keturi bu 
Nuostoliai dideli.

padarys. Laukite! Pernai juk 
pagamino... Tik visa bėda, kad 
farmerių produktai ėjo ne tie
siai į darbininkų rankas, bet į 
rankas visokių vertelgų ir spe
kuliantų. Tie spekuliantai vi
sais gabumais, budais 
t engė prikimšti sau 
piešdami, darbininkus, 

Todėl darbininkai
galima prix 
gyvenimą, 
naudodami 
dievai žino

Girnas Liituyię Dienraštis Amerikoj®
Atidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

& Kasdien, išskiriant nedeldienius

greičiausia ir lengviau
siu bud u įsigysite nau- 
do<1 amics N a u j i e- 
HŲ K ei kala vinį y Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas kg turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
ji o s C'. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
ni ų kandie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimy ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
gerinusiu pasekmių.

NAUJIENOS 
1X40 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

įkvt. Net ir soči v
naudoja visos sa

kad sujudimu

Kai-kuric gali pasakyti, 
gaminti įvairias daržovės 
tai farmerių dalykas. Jie t

savininkai yra tokie, kad 
dima butų pavadinti iš- 
ojais. Yra jų tarpe žmo- 

Bet tiems savininkų, kurie 
Ivti darbininkų bu- 
i vinių pagerinti jų 
as, negalima duoti 
jrdo kai]) tik išnau-

i Vokietija ir Austrija ba
dauja. Anglijai ir Franci- 
jai gręsia badas. Rusijos 
naujoji valdžia susirupinus, 
iš kur gauti maisto žmo
nėms. Švedijos žmonės del 
maisto stokos pradėjo kelti 
riaušes. Amerikoje del mai
sto produktų brangumo be
turčių gyvenimas tolyn da
rosi vis sunkesnis...

Kodėl taip dedasi pasauly
je? Visokių gėrybių jisai, 
rodosi, turi daugiau, negu 
reikia. Nejaugi jisai nepa
jiegia pasigamint pakanka
mai maisto?

Pirmutinis bado kaltinin
kas yra karė. Ji atitraukė 
nuo ūkio darbo milionus žmo 
niu. Del stokos darbo ran- **
kų, ūkio produktų dabar pa
gaminama daug mažiau ,ne
gu taikos laiku.

Karė, beto, pertraukė su
sinėsimus tarpe atskirų ša
lių. Tos šaljs, kuriose labai 
išsiplėtojus pramonija, duo
nos ir pirmiau būdavo trum
pa. Bet taikos laiku pramo
ningosios šalįs — Anglija, 
Vokietija, Francija — gale

li 1Uc
nenori išpil
ceriu reikal c

darbo sąlyp 
jokio kito v
dotoj’u.

Tečiau, šiais metais, mano su 
pratimu, reikėtų pakeisti šį ple 
ną. Vieton žolių ir gėlių būti 
neprošalį sodinti įvairias daržo 
ves 
smagumą tik tuosyk, kada jis 
nejaučia 
moję vietoj reikia aprūpint 
ve tuo, kas būtinai 
paskui tik tuo, kas 

Atskalūniškas tautininkų gemą.

Nes juk ištikrųjų bučeriai dar 
bininkai, dirbantįs lietuvių bu 
černese, buvo iki šiol tikrai 
vergais. .Jie dirbo po 18 ir 1 
valandų dienoje!

Na, ar da reikia didesnio vei 
gavimo?



PARSL

Visu veidai maž-daug nurimo:

n. eiavosi.

9=12 Brussellio
a teina !

Visas Perdėm
Pieštas, Kožnas

kantickas.
IK*Adomas tik paėmė kari liekas

giesmę.

LOMI duoda"!T

(), brolužėli 
bile medus.

gražiai prašok* , labai rimtai 
pratarė Adomas, ir išsiėmęs iš

—Žinoma, žinoma, tegul apsi
ima.

Ketvergas, Balancl. 26, 1917. NAUJIENOS, Chicago, Ill

Saatak iškis.

Iš Kariško Dieninio
PERGYVENIMAI LIETUVOJ 

ANTRU KARES 
PUSMEČIU.

-Giesme turi išrinkti bobos 4

kartis karkina.
—Kadmiui mes nežinome

' mirštančio žmogaus dušę, 
ko viena iš moterų.

įnešusi

kil.

praniurnesiu.

inžiurėli

visi giminės liko Kybartuose, o 
jis, laike kanonados vienas išbe-

tas kantorius, Adomas?

samanas mat žmogus netri-

sienas ir,
k kas nagais, 

po samanas iš jų. Vieni juo
kaudami kimšo i Kulkas ir sku-

rydami rukimo alkį.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

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

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 W. 15th st., Cicėro, III.

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

Rašlininkas — G. Bložis, 
3261 So. Halsted st.

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

Iždinikas — G. Katilius, 
1685 Milwaukee Ave.

—Oho, ana, 
greičiau surad 
“Pater noster”

Adomas 
kunigas eina būrys senų, jaunų, t 

ir mažų vyrų ir moterų.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

Kensington, 111.
J. Gumuliauskas, pirmininkas,

149 E 107th Sir.

iš deginamų

Adomas atsikosėjo, nusispjo-

Ln-iausiuinmi

klysdavo prie musų iš rylų, pie-
•)

“S trie J bos

72 E 102nd St.
P. F. Grvbas, prot. raštininkas,

123 E 1041h Place
A. Narbutas, fin rašlininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pelnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

Dėties: Sek r. Grvbas,
123 E. 104 Place

klapatos

nusigandome, kad nekuriu du-

DR-STĖ MYLĖTOJŲ 
BROLIŲ IR SESERŲ

TAUTIŠKA
LIETUVOS

KENSINGTON, ILL;
Administracija 1917 metams:

skambančiu balsu, tartum lakš
tingala :

t ra n še j ų.

anhiolas pabaigs, da balsiau ir niuj: maniau
lai

“Dievs tokio tarno neims po
vų, tarsiu: “Mes visi laikom jų
sų pusę.”

nai

312 E Kensington avė. 
Vlad. Markauskis, vice-prezidentas, 

355 Kensington avė. 
Frank Yurkus, prot. raštininkas, 

355 Kensington 
Ant. Bertašius, finansų rast., 

128 Kensington 
Ant. Enzbigelis, kasierius, 

352 Kensington 
Dr-stės susirinkimai laikomi 

mą pelnyčių kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Frank Shadvilla svet, 
po NoJMl Kensington avė. Naujini 
norintiems įstoti, kaip vyrams, taip 
ir moterims yra numažintas įstoji
mas: 30 metų amžiaus mokami., nuo 
30 iki 35 m. — $2,, nuo 35 iki 40 m. 
—$4. šitas papiginimas lik 1917 me
tais įstojantiems. Valdyba.

A v c.
avė.
ave.
pir-

Per amžius.”
—Nejaugi negalite

kelnaitė-
riškas balsas, kritikuojančiu, to
nu.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA

Pins Dubickas,
krintančiu per nudriskusių mar
škinėlių mitukų pilveliu; juo-

va ir murzinu, tarytum kad 
juomi iškrėtė viso kaimo kami
nus, veidu — ramiai tvarsėsi 

prie

Vienas vaikinas, matydamas,

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 nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St Chicago, Ill

^Kennedy’s Vidursavaites Specialiai į 
lį Dabar yra Laikas Papuošti Skurdų Kambarį I I x Arba Permainyti Senų Lovą Arba Divoną J 
I Dvi Didžiausios Vertes negu kuomet paaukautos | 
| Duodam Ant Kredito, Jeigu Reikalinga ®

j*|m2=col. pastovai I

ši puikaus piešinio Lova turi 2-COLIŲ pastovus ir 1-COI

8.75 Į
f

tin nudirbimo. Suvirinta su elektriką, kuri pa
daro jų nesuardoma . . .

Divonai
Medalliono arba

Divonas Puikus
Šis Divonas padarytas geriausių vilnonių siu- j| a O ET 
lų ir gvarantuota tvirta spalva, ši yra stebė- j O, M g 

) tina vertė akyveizdoj dabartinės brangenybės

| Vidurmiesčio Sankrovos atdaros Panedėlio, Seredos ir
I Subatos Vakarais. Skyrių Sankrovos atdaros Utarnin- 

ko, Ketvergo ir Subatos Vakarais.

KHJBY |
426-28 So Wabash Ave. 1968 Milwaukee Ave. ė 
3948-50 W. 12-ta Gatv. 6137 So. Halsted Gat. į

VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden

917 Jenne 
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Markei

SI.

SI.

SI.
St.

90.
SI.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA I917m. 
K. Katkevičienė, prezidentė,

2252 W. 22nd St.
M. Dundulienė, susineširnų sekretorė 

1915 So. Halsted St.
P. Balickienė, iždininkė,

3443 S. Union avė., Chicago. 
Kasos globėjos:
K. Paršiukai!ė, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, III.

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

mo-

L. M. APšVIETOS DRAUGIJOS 1 
mos KUOPOS 
Misčikaitiene, 

3500 
Radzevičiūtė,

A.
M.

0.

Valdyba 1917 ni. 
pirmininkė, 
So. Emerald Ave. 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

Ulkiutė, finansų raštininkė, 
* 2137 W. 21 Place.
Sutkau skien ė, i žd i n i n k ė, 

3423 So. Halsted SI.
Dobrovolskienė ir 
Pabarškienė, — kasos globėjos.

■ SAUGUMAS
PASIDĖTIEMS PINIGAMS

Saugiausias pinigams pasidėti bankas yra 
STATE BANK of CHICAGO. Žmonės turi čia 
pasidėję viso $1 1,972,000, o banko resursai 

siekia daugiaus kaip $37,000,000.
Šio banko tvirtumą parodo ką-tik paskelbtoji 
apyskaita. Apyskaita, būtent, parodo, kad ban- 
kas turi:

Pinigų ant rankų ir bankose... $12,542,000
Užtikrintais bolidais, greit paver
čiamais grynais pinigais ...... $1,233,000

Duotų paskolų ant deramų už
statų ............................ $23,000,000

Galima pasidėti banke pradedant nuo vieno do
lerio. Mokama 3 nuošimtis.
Taupomasai banko skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8 va].

State Bank of Chicago
Vidurmiesčio Bankas, kur kalbama lietuoiškai.

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

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12,00 i savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.

rjMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yrą. seniau^ 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

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

1917 METAMS, 
pirmininkas,

2129 W. 21st Str. 
nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str. 
Pranas A. Druktainis, turtų sekr.

1604 North avė.
Kazimieras Čepukas, iždininkas, 

1648 Division Str.
August Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.,

SERGANTI ŽMONĖS
Aš sirgau du melu. Turėjau viso

kių daktarų ir vaistų ir jie manęs 
neišgydė. ' ,

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

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

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

Chicago. (apg.)

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai- 
na 10c.

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

U. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward SI.

1806 Center St., Racine, Wis. 
T. Varanavičius, prot. raštininkas, 

202 N. Hawland Ave. 
Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas

402 Lincoln 
Kaz. Brazevičius, iždininkas,

402 Lincoln 
Juozas Kasputis, Organizatorius,

SI.

653 Garden St.
S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas, 

29 Rice Ave.
VI.
SI.

566 Grand avė
462 Jenne Si.

T’. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland, Ave.
50 S. 1 lawland Ave.

J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras;
158 Main St.

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

Kaz. -Bl aževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St.

Juoz. Macnoriuš, vice-pirmininkas, 
321 Middle St.

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
' Bronson SL, R. F. D. 36. 

Kaz. Orlailskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne SL 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Grušaitė, iždo globėja,

J ... 173 Milwaukee avė.

Per 30 
mėty ši
mtai iš
gydytų X 

yra ma-

st.
st.

no re
putaci

ja.

Ateikit 
pas 

mane VYRAI =

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJU BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.

312 E. Kensington avė.
\V. Markauskis, vicc-prezidentas,

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmi) pel
nyčių kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Sliadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimų: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00: nuo 30 iki 35 metų ■—• $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tikfili bėgiu 1917 metų.

Rašt. F. YURKUS.

Frank Yurkas, prot. raštininkas,

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESV- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917 m. 
•A. Misčikaitienė, organizatore, 

- 3500 So. Emerald avė, 
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Avė. 
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St. 
Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasus globėja, 

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasės globėja.

K.
’D.
M.

ĮSVGYK PAGARBA!
Užsisakyk savo aprėdalus pas mus ir busi užganė
dintas. Paklausk tų, kur musų padarytus drabu
žius dėvi,— jie jums pasakys.

BRIIMil-PORTO KLIAUČIAI
3310 So. Halsted St. • Chicago, III.

KAS ir W.
Savininkai.

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pas mane iš 

1 visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog • 
aš esmi expertas specialistas Jie

> realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
' aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir žiu- 
I rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru - 
1 mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
| rankose. Jeigu jus atsilankysite pas
> rndno j laiką. AS gydysiu jus teisingai, 
į sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir

sugrąžinsiu jus | sveikatą j trumpinu
sį laiką, ii’ už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarfiavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
mokesti del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

. , DYKAI-

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augŠtas,

Prieš Siegel Cooper and Co.

SpecialisIss ir jo vėliausios lur. mslsiii
Jd kiti negali iApydyti, ateikit* p«*

ta
l i-X ir pilno ju ngimo Bat terh>logiška 1*» 
boratcrijs i 
dtnpia msn

Kraujo Kj/zfiDiinticija *ti- 
jūsų tikrą ligą h jei ai a>- 

lilmpiu gydyt; jipų l'jzą. jy^ų sveikata tr 
* )>< I )< li<? Jinn.“ r UR rąi i)>1« Ateikit PM 
tikrą specialistą ir prie imituotąją 
Til t; r • pečiu)ist«.« neklaus jus, kur JwM 
fkaudu ir kokią jus ligą turite, bet jla 
junir i asakys pats, po apiiurėjtmo.

DR. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevater}. Kambary* IM. 
Prieė North American Caf<

re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki



IM if
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A. I. Kuprin.
apetito. ei-1

NAUJIENOS, Chicago, BL
mmmhmvmm

Ketvergas, Baland. 26, 1917.

Draugai
Hin... Eik sau...

—/Turiu garbę pranešti jūsų 
skaistybei, kad jau laikrodis iš- 
mušė dvi... Pavelysiu sau pri
minti, kad jeigu jūsų skaistybė 
pasivėlinsite į lombardą, tai jūsų

senų drapanų sankrovą...

ma, kad nei viena sankrova ne

man miegoti...
| ŪSŲ

nors man
priemo

A įstok.

pacarius.

resmo..

nių...

ą ir kimiu balsu paklaust 
O kiek laiko?

dvi išmušė.
Mm...

A a.
ai

Kaip jums

- rus-

mudu iš- 
galbut,

ko nors su

Geros žuvies..

Puikiai. Paski 
bovisiva... šsiežiu...

suriu pasi-

užklausė

šetkų misterių...

užsisa-

mo.

Paskui kokios nors žuvies...

Alaus?
o

ka. eisiva, Fedia?... K
O kur mudu gausiva

bėgsiu...
Vaska jau ližmovė

Tiu-u.

vis liūdnesniu

mano. .10 s

dau
giau nieko...

tam

Buteli Mouton Botschild,C 7

Kavos. Likerii
Pora havanu,

C- u

Dese r-

Duo-

griviną

Bū

ir liūdnesnių.
*4X'....

ties... už dviejų dienu...

spaudžiu dešinę...

energingai 
ma rasčiu-

Gerą siurprizą

(atkraus šmočiukai sv-

.Jau trečias metas

dalindamiesi chronišku beturiu, 
šaltais kambariais, visokiomis 
gaspadiniu intrigomis ir kitais

Vaska

sais,

Dailininkai apie dešimts nu-

Vienok aš alkanas, kai vil- 
demos metu, — paniurusiai

Fedka, kuris niekuomet nc-

—Ach, labai malonu... Va
dinasi, visokie triufeliai dar ne-

Ilkevičius?

duos.

Jiedu ilgai dar butų minėju
siu savo draugus, jeigu nebūtų

su-

sei-
ne-

Kelias minules jis dairėsi,

onas

ir sumurmėjo.

Aš iš t ikrų jų 
Bet manau, jog< 
manės reikia... v

tamstai ne

—Ir dailininkas?
— Jūsų tarnas... Tik aš išim

tinai peizažistas... Paveikslų

Labai malonu... Aš ir ne
manau užsisakyti paveikslą.... 
Tamsta, tikiuosi, pavelysi man 
atsisėsti ir parūkyti.

Meldžiu.
Labai ačiū. Atleiskite man 

už vieną nemandagų klausimą: 
ar ne jūsų tik giminė buvo na- 
bašninkė Ona Rodionovna Viro- 
poeva?

Taip, ji numirė jau menuo

so tamsiai.

kinau.

ar

20,000 rubliu.

apsirėdyk... Išpradžių nuva
žiuosi va į pusryčius, pasikalbė- 
siva pas notarą... Ar patinka

l’ž dviejų minučių

užklausė:

greičiau...

t

bus

su-

sušuko Kobilinas

žinai... Klausyk, 
Kobilinas susimaišė.
:i. ..i:.

Kalbėk

Fedka...
Jis no-

man į kišenių.” Bet, ma 
m as savo draugo nerimą* 
mą, jis susimaišė ir užbaibč

vadinasi,

pačius. Kam tu mane del lo- 
ulaikai? iki pašinui

Vaska liūdnai pažin

lai skausmas visai užslopino al
kio jausmą.

K A.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Bal. 25, 1917 
žemiau paduodamos produktams 

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

Sviestas:—

I .ad les

Oleomargarinas:—

Stalui ................
Kepimui .............

Kiaušiniai:—

Paprastieji first
Maišyti ...........

Parvinukui

Twins

Young

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

Kalakutai (svarui

Viščiukai ................
Antįs ............
Žąsįs .........................

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui)

18

16

22—24
16—18

v2—30 G
28— 29
29— 30% 
. . . 28
.. . 29

. . 26—26 '/i
........... 26

30—34

20
23 */2

21—23
13—16

18—20
14—16

Veršiena:—

50—60 svarų, svarui .. 13%—44 
60—80 svarų ” ....14—15
90—400 svarų ” ..’5%—17J/2
150—145 sv.; kabi........... 12—14

Jautiena No.l No.2, No.3 
Ribs, (svarui) \22. .21 .13

Loins 
Rounds 
Chucks

.16

.15

.13

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

Daržoves:—
Barščiai, statine . .
Kopūstai, did. guri)

99
12ys

2 .11
2,80—3.15
2.00—2.75

I A

PADĖKAVONĖ.

Tariame širdingą ačiū vi-

Salotos, gav., gurbas 
Cibuliai, 100 svarų . 
žal. pipirai, pintinė 
Ridikėliai, statinė .. 
špinatai, statinė .... 
Tomėtės, pintinė ... 
Grieščiai, statine . .. 
Morkos, statine ....

e,
Vaisiai, žali:—

Obuoliai, statinė .... 
Grapefruit, d. 46—96 
Apelsinai, dėžės .... 
Citrinai, dėžė ...........
Ananasai, gurbas ... 
žemuogės, kvorta ..

Cukrus, už 100 sv.:— 
Standard, maltas .. 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus .....

MILTAI
Vasarių kviečių:—

Prastosios rųšics
Žiemkenčių kviečių

Patents ................
Standard ..............

Second Clears

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

št

3.00—3.50
1.50— 2.50
2.75—3.00
2.00—2.50
7.50— 9.00
3.00—5.00

4.00—7.50
3.00—4.50
2.00—3.00
4.00—5.00

3.00—6.50
3.00—4.50
2.50—3.50
3.25—4.00
3.00—5.00
. .20—.30

9.60

... 13.20
... 11.90
.... 11.70
... 10.90
7.50—8.00

........... 12.70
........... 12.50
10.50—40.90 
. 8.50—9.00

11.00
10.00

siems laidotuvėse

Matyt ve-

kad

vis no

❖

met atsiminti

kingi, broliai

Gyvulių turgus
CHICAGO ,bal. 

bcnta šiaip:

Veršių
11,000 
4,000 

30,000 
13.000

Paduodamos kainos:

Galvijai:
Jaučiai, parinktieji ..
Kiek menkesnis ...
Mituliai .........................
Sotckers and Feeders
Veršiai, parinktiniai <
Karvės, vidutiniškos ... 7.00—10.25 
Buliai

Kiaules:—
Sunkios (250-400 sv)
Vidui. 200-250 ......

Avjs:—
Mitulės

Avinai, 
Erai . .

geros 
geri

musų 
didžia

Robertas ir Xaveras.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

12.25—13.50
9.90—11.35

11.00—12.40
. 7.50—9.50
8.00—10.75

8.00—10.00

15.65—<15.85
11.60—15.80

11.50—13.00

12.00—14.50
11.50— 12.75 
11.00—13.00
14.50— 16.00

Gyvulių rinka kitur
Balandžio 25 į sekamas vyriausias 

Amerikos rinkas gyvulių, aplamai, 
buvo atgabenta sekamai:

Galvijų Kiaulių Avių 
.. 6,000, 10,000 5,000 
. 5,()0d‘ 9,800 4,700 

650 
2.000

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

South SI. Paul 
Pittsburgh ... 
Buffalo ....

5,00(1’ 9,800 
. 2,100 11.000 
. 1.500

1.500 
. 2.400

100

6.300 
7,000 
5,000 
1,500 
2,000

500
1.400

Komai ..

Bagiai

4.58

1.95—1.99
1.30—1.50
.. 70—72

20.50— 21.50
19.50— 20.50 
17.10—19.00 
16.00—17.00 
17.00—19.00
1 a nn 1 r? Aq • 
. 7.50—8.50 

Šiaudai, ruginiai ........... 10,00—10.50
Kvietiniai ......................... 7.50—8.50
Avižiniai............................... 7.50—8.50

Motiejukų, oriausias 
Motiejuku No 1 .... 
Motiejukų No 2 .

Dobilų sulig rųšics ..
Prėrėjų, sulig rųšics 14.00—17.00

S TEL. Canal 2118 X
i Dr. A. L. YUŠKA I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X
A ' 1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. A
W Kampas 18-tos gatv.

I MACBETH
Tragedija

*

penkiuose aktuose

Parašyta
William Shakespeare’o 5

14

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras-
ties kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose 75c, be
apdarų — 50c.

1840 S. Halsted St
Chicago, Ill,

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas
SpecialiSka medicina nuo f 

užnuodijimo kraujo
Vandenuota Medega Slaptom Ligom

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

Valandos : 1—3 po pietų ; 7—9 vak.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

Daug kentančių vyrų ir mo
terų negauna pagclbos. Ko
dėl? Dėlto, kad tūkstančiai 
kenčia nuo stučkinės kirmė
lės, bet gydomi nuo kitos li
gos be jokių pasekmių.

Tikru ženklu buvimo tokių 
parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės. *-

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

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

Jei^u jus esate kankinamas 
stučkinės kirmėlės, ne gaišuok 
ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėles į keletą valandą, be jo' 
kio jautimo bei sugaišimo nuo 
darbo.

Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

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

ženklas Rankos Saugumo.
Chicago Clearing House

Bankos priklausančios prie Chi~ 
cagos Clearing House yra po jps at
sargia priežiūra. Laikas nuo laiko 
bent sykį j metus, Clearing House 

' revizoriai nuodugniai ištiria savo 
bankų stovį ir būdą jų vedimo. Vi- 

; si pinigai yra suskaitomi, notos, boi>» 
į dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
Į žiuriamamos ir patikrinamos* pini
gai kituos bankuose patikrinti ir 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta* 
Abejotina tvarka arba atsargumas^ 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisių* 
tai yra ženklas jo abejotino stovio.

Tiktai tvirčiausios ir saugiausiai 
bankos gali but Clearing House na-

The Chicago Clearing House prie
žiūros užmanymas tapo j vest as pirm 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vie
na Clearing House banka nesuban- 
knit i jo. Reikalui esant,. Clearin* 
House bankos viena kitai pagelbsti*

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y* 
ra po jos priežiūra, naudojasi joa 
teisėmis ir išduoda penkias pilnas 
atskaitas i metus.

Ji taipgi yra po valstijos priežiū
ra, yra reguliariškai tyrinėjama far

skailas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti šitoje bankoje yr» 
išmokami ant kiekvieno pareikjJjt- 
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukso 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bon d us po $l_Q0.00 ir $500.00

tuviams.
čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiš

kai. ,
Kapitalas ir perviršis: $600,000.0*1

iki 12 d.

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

Chicago, Ill.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišky, Ir vaiką ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Socializmas

IWMIlim
i*

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

Socializmas di- i 
skusuojamas su- | 
sirinkimuose; di- - 
skusuojamas spa- ' 
ūdoje. Apie soči- j 

__ ____ ___  _________ _ alizmą kalba soči- j 
v alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- j 
§ tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja. ! 
S Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi- ! 
i suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei- J 
X kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti. j

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soči- j 
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO ® 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai moksline knyga, bet j 

g parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip j 
? gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 4 
A ir atsitraukti, kol visos neperskaitai. J
I Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti, j 
SAtspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 4 

raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny- j 
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveiksle- J 

Z liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių I 
t dailininkas p. Jonas Šileika. g
j Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau- g 
! dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar- 1 
i duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku- J 
J binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; i 
? apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00. g 
j Pinigus siųskite adresu: g

įJ. SifailAz-*

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK 

Kamjias Blue Island Ave., Loomis 
ir 18-tos gatvių.

Atdaras: Panedėliais, Ketvergais far 
Subatomjs iki 8:30 vai. vakare.

♦

TURĖKITE

Jus galite juos turėti. KiekvtaMB* 
gali juos turėti. $5 iki

Moters ar merginos, ar o* 
pavienios, senos ar Jaune* 
Mes skoliname del StockyaHta

Šapos ir dirbtuvės darbinink< g* 
lezinkebo klerkams ir tt.

Paskola ant algos padarom* Į * 
minutes.

Paskola ant rakandų — | 1 
landas.
t Mes taipgi suteikiame y«a**l*

šių ir bile kitų užtikrinimu. Sm 
nepaisome ką jus turite anM h* 
jus uždedate, mes norim dartlBI 
jums kad musų mokestis malfaHk 
šia mieste. Tas yra delko ta* 
turite veikti su mumis. Me» tarMh 
čiame jus pasiteirauti mus^ 
manymu, patirti, kad mes paifta* 
tinime musų pranešimus.

LOCALLOAN
COMPANY 4
4647 So. Halsted StrooS, 

Kampas 47-tos g t v., 2-ras 1
Telephone Drover 21K

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS.

Išmokiname piešimo, kirpimo* 
formų/siūti naminius daiktus 
arba aprėdalus. Diplomas kiek- 
vienam, kurs išsimokins, V>~

jūsų parankunio. Už $10 išmo
kiname jus sint visokius drabna 
žiu s.
DRESS MAKING COLLEGES^

2336 JV. Madison g. Western 
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA*

Krasos dėžutė
Atsiimkite laiškus!
Naujienų Administracijoj randasi 

laišku šioms ypatoms:
Stella Macu Ii s
T. Danta (3)
K. Ivonai t is
Juozapas Maželis 
Frank Paulas 
Kazimieras Stasiūnas (2) 
Simanas JeŠkevičius 
Mrs S. Žukauskas 
Antony Robish 
Frank Moška

K. Waitkus
Stanislovas AVilimavičia 
Marta Samson
T. Slrikol Ona Szmickienė (3)
Joe Strol
James L. Kost k a
L Galvanauskaitė
.T. Duoba
Košt. Bimkus
Joe Stroll
A. Jakubauskas (2)
L. Klimaitė
Ji m Pctriš

K. J. Korikus
K Bush as
J. Aniolamskiutė 
Frank Mazaika.

r-
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SKAITYK IR PLATINI;
“Naujienas” >4

įį

V
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Generolas Joffre 
atvažiuoja Chicagon

Kepyklų savininkai 
neužsileidžia.

W. Pullmano ir Ken= 
singtono gyventojams

MELROSE PARK, ILL.

Generolas Joffre, buvęs vy
riausias franeuzų armijos ko- 
manduotojas, o taipgi buvęs
Francijos pirmasis ininisteris 
Viriani, kurie dabar lankose 
Washingtone, atvažiuos į Chi-

Pirmą gegužes pasibaigia 
duonos išvežiotoji^ kontraktas 
su kepyklų savininkais. Darbi*

Pagelbos Vakaras
Rengia L.S.S. 81 Kp. ir L.M.P.S.A. 29 Kuopa

Draugai, pėtnyčioję pas 
Jus kalbės drg. Stilsonas, 
Liet. Socialistų Sąjungos se
kretorius. Jus jį tą vakarą 
išgirsite ir patįs apvertinsit.

Bet daugelis jųsy, West 
Pullmano gyventojų, kurie 
esate mažai girdėję apie 
draugą Stilsoną, galite neat
silankyti j jo prakalbas. O 
butų labai ir labai gaila, nes 
draugas Stilsonas yra pui
kus kalbėtojas.

West pullmaniečiai, ryto 
Visi į dr-go Stilsono prakal
bas. Patikėkit manim, kurs 
ne sykį girdėjo jį kalbant. 
NEAPSIRIKSITE, NESI
GAILĖSITE ATe JŲ!

x Prakalbų vieta. Stančiko 
svetaine, 205 E. 115 St., Ken
sington, III. N.

. e’ _____

sų socialistai parengė prakalbas 
paminėjimui Rusijos revoliuci
jos. Kalbėjo advokatas K. Gu- 
gis (iš Chicagos).' Pasakojo a- 
pie Rusijos revoliuciją, buvusią 
1905 metais, ir apie, dabartinę 
1917 metų revoliuciją.

tais metais žmones sukilo ir bu
tų nuvertę kruvinąjį Mikę nuo 
sosto, jei ne juodoji armija, su
sidėjusi iš kunigų, popų ir kito
kių žmonių engėjų nebūtų šo
kus ginti kruvinojo budelio. 
Ačiū tam apginimui Mikei pavy
ko dar keletą metų smaugti 
žmones. Bet dabar, tai jau tur

juodvarniu ir nebepasiseks Mi-

C.

MELROSE PAKE, ILL.

Rinkimai.

ant sosto.
Kalbėtojas toliau ragino susi

rinkusius remti Rusijos revoliu
ciją. Jis nurodė, kad tie, kurie 
negali grįžti į Rusiją, turi rink
ti aukas ir remti jomis kiek ga
lima revoliuciją.

Kalba drg. G ūgio visiems pa
tiko, ką liudijo gausus aplodis-

Tik pora Kemėšinių 
priklausančių prie 22

rotos, kėlė lermą laike prakalbų.
Rusiškai kalbėjo drg. čumak, 

drg. Rabizo ir Dr. Kopfnagen. 
Kalbėjo gana plačiai apie Frau-

men tai.

to valdybos rinkimai.

Kandidataus statė trįs partijos: 
Socialist Party, Caucus Party ir 
Citizens Party. Laimėjo visą

liucijas.
Prezidentu išrinktas Charles 

J. Wolf; trustisais — James H.
Rinkta aukos revoliucijai.

Kiek surinkta neteko sužinoti.

Mayoras Thompson ir kito
kia miesto vyriausybė rengiasi 
pasitikti Francijos delegaciją la
bai iškilmingai. Chicagos mie
sto “tėvai” rūpinasi, kad tuo pa
čiu laiku, bus čia franeuzų de-

gacija, su Balfour5u priešakyj.
Priėmimą “svečiams” ren

giama padaryti Auditorium te-

Jau pasiųsta specialiai užkvic- 
tiinai, kad franeuzų, kaip ir ang-

gon.

Mokyklų vaikai 
išvažiuoja farmeriauti. 

A

Dvidešimt keturi vidutinių 
mokyklų vaikai apleido vakar 
Chicagą. Jie išvažiavo ant f ar
ui ų į Indiana valstiją.

Illinois valstija daugiau
sia rekrutų duoda.

Skaitlinės parodo, kad iki 23 
dienai’balandžio, nuo karės pa
skelbimo, Illinois valstijoj kas
dien įstojo armijon po 394 žmo
nes, New Yorko valstijoj — po 
238, Pennsylvanijos — po 211, 
Michigano — 133, Indiana — 
125, Missouri 115, Nebrasko — 
108, loNva — 35, Wisconsin — 
35, Minnesota — 23.

Vidutiniai visoj šalyj kasdien 
įstoja armijon po 2.369 vyrus; 
gi išviso, nuo 1 d. balandžio į-

įlinkai reikalauja pagerinimo 
darbo sąlygų. Samdytojai ne
užsileidžia. Ir jeigu nebus su
sitaikyta, lai Chicago] gali užei- 
ti duonos badas.

Jake Loeb pasiliks 
mokyklų taryboj.

Mayoras Thompsonas paskel
bė, kad Jake Loeb, prezidentas 
Chicagos mokyklų tarybos, pa
siliks toje vietoje, nežiūrint to 
ar miesto taryba jį užtvirtins, 
ar ne.

Majoras Thompson nurodo, 
kad sulig įstatymų Loeb gali 
pasilikti mokyklų taryboje to
liai, koliai nebus užtvirtintas 
kitas asmuo jo vieton. Vadinas, 
koliai majoras nepaduos miesto

mens, toliai Loeb pasiliks savo 
dabartinėj vietoj. O mayoras

Saliunininkai ’ 
susirūpinę.

Miesto tarybon, šiandie lais- 
nių komisija įneša apsvarstyti 
sumanymą, kad jeigu ačiū ka
rei ar prezidentas, ar gubernato
rius, ar mayoras sumanytų už
daryti laike karės saliunus — 
tai kad tuomet butų sugrąžinta 
saliunininkams ta dalis pinigų, 
sumokėtų už laisnius, kuri pa
lieka iš kalno išmokėta. Mat 
laisniai išperkama iškalno vi
siems metams. Jeigu gi, pavyz
džiui, praslinkus pusei metų, sa
biniai taptų uždaryti, tai saliu-

SVETAINĖJE ZWIĄZEK POLEK
1315 N. Ashland avė. Chicago, Ill

Svetaine atsidarys 5 vai. Scenoje statoma fl
Uždanga pasikels 6:30 valandų. Socialu Drama, parašyta A. Sanberg I II lllUjl

Darbininke! Mokykis švęsti Pirmąją Gegužės ir kovoti už būvi nuo Franeuzų darbininkų. Silos 
atsitikimas yra paimtas iš Paryžiaus atsilikimo karo melu. Kalbūs “Naujienų” Redaktorius P. GRIGAI
TIS. Visi stengkitčs išgirsti tos dienos prakalbą. Bus ir kitokių pamarginimų.

Visas pelnas nuo šio vakaro skiriamas Rusijos revoliucijai ir
Inžanga 25c ir augščiau. Po programui

k*. . ...............................

PATAISYMAS KLAIDOS.

Atskaitoj aukų žiburėliui, 
Naujienų n r. 95, atitaisytina 
klaidos: V. Motiejūnas aukojo 
$1.00, o ne 50 centų. Suma 
stambesnių aukų turi but $36.25, 
smulkių $15.75. Viso labo $52.

I
RAY E. RIEKE į
619 Fourth St., (viršuj Saper Z 

vaistinyčios). * I
SIOUX CITY, IA. j 

pasekmingai Vedu visokius X 
reikalus, kaip kriminališkuoše 1 
taip ir civiliškuose teismuose. X 
Išdirbu visokius dokumentus A 
ir popieras. Užlaikau patar- J 
navimo ofisą. Z

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge Ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
. 10cf Balkonas Be.

Suhatos vakarais ir nedėllomls pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir B2-ra GATVB.

»....................... .............T----- +......--------- «“------------ --

Šokiai
namui.

Kviečia visus KOMITETAS

Telefonu Canal 1711

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilga! p rak- ? 
Ūkavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir 
Phibuielphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, 
siškai, lenkiškai ir alavokiškaL

173S S. HALSTED ST., CHICAGO,
_ Ant antrų lubų.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

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

Tol. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

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

rit tinkamai apsirėdyti. Mes 
padarom ant užsakymo pagal 
vėliausias madas. Taipgi va
jom, ir prosinam greitai ir pi
giai. Tel. Canal 7270. 
1700 So. Halsted St., Chicago.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

c-"

Angliškai-Lietuviškas

H. Glos; teisėju — Adam Davi- 
J soh.

Rinkimų dienoj buvo nepap
rastai automobilių lakstymas. 
Tir^^Uicus”. .tiek “Citizens” 
gaudė žmones iš Visti pakampių^ 
kad tik balsuotų už juos.

Ne vienam ir lietuvių teko pa
važinėti ir supuvusiu cigaru už
sirūkyti. Tik kažin, ar 
nai po rinkimų juos 
Aš manau, kad ne. Po
mų tie ponai patįs jodinės rin-

Naujienų Reporteris.

WEST PULLMAN.

Subatoj, balandžio 21 dieną

rengė West Pullmano Lietuviš
kas Pašelpinis Kliubas. Išpildy

Roozeveltas
Chicago j.

Subatoj atvažiuoja Chicagon 
pulkininkas Roozeveltas. ■ Jis 
laikys patriotišką spyčių. Kvies 
jaunuomenę stoti armijon.

rinki-

vieno veiksmo komedija “Bur- 
dingerius ir Gaspadinė.” Kita

logų, monologų ir deklamacijų.

Kalėjiman už ginklų 
nešiojimą.

♦

Investigacijos biuro viršinin
kas Hinton G. Clabaugli, pas-

* 1

r

Po rinkimų, iki 11 vai. nak-

ir šaudymas. Leista raketos 
padanges. “Caucus” džiaugėsi 
o “Citizens” vaikščiojo, kai] 
musių pririję. Demonstracijoj 
ištiko net susirėmimų “Caucus 

“Citizens.” Kitiems akis ta
po užpaišytos. Žmonės 
kad “Caucus’’ laimėj i nu 
vęs apie 5.000 dolerių.

ll METŲ GYVAVIMO 
SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS 
IR BALIUS

Rengiamas

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 129-tos Kp,

Atsibus
NEDeLIOJ, 

Balandžio-April 29 d.
PULASKIO SVET.,
1711-15 So. Ashland Avė.

* Pradžia 5-tą valandą vakare. 
Inžanga 25c ir 35c y patai.

ų Muzika Brolių Sarpaliy... 
i

Programas susidės iš dainų 
muzikos ir kalbų, kuriame <la- 

lyvaus puikus Chicagos solis
tai ir jzynius Birutes Choras, 
taipgi dainuos P. P. Jakutis P. 
P. Stogis ir kiti. Taigi, Ger
biamieji ir Gerbiamosios, kvie
čiame vistas kaip jaunus taip 
ir senus kuoskaltlingiausiai at- 
ailankyti j šį puikų vakarą.

Vakaro pelnas skiriamas nu- 
kentėyusiems nuo karės lietu- ' 
vlains ir S. L. A. prieglaudos 
tutino fondui..

Kviečia visus atsilankyti 
KOMITETAS

atsilankė nedaug. rie-

Proletaras.

CICERO GYVENTOJAI REIKA
LAUJA MAISTO KONTROLĖS.

I ---------------- -—.

Cicero gyventojai ruošiasi pa-

Masonn’ui, McCormikui ir Mc
Andrews peticiją su tūkstančiais 
parašų, kurioj reikalaujama,

i, kuru ir kitokius 
rištus su jais, kaip 
geležinkelius.
peticijoj reikalauja-

galėtų perdaug išnaudoti, 
niu.

Iš Prakalbų

zmo-

Utarninke, bal. 24 d., Mildos

Slilsonas, LSS. sekretorius. 
Temoje: “Kapitalizmo betvar
kė.” Drg. J. Stilsonas, vaizdžiai 
papasakojo apie dabartinį kapi-

Kalbėtojas prirodinėjo viso
kiais faktais, kad darbininkams 
nėra kitokio kelio pasiliuosavi- 
mui iš dabartinės kapitalistiš
kos gadynės, kaip tik per orga
nizaciją, priklausant prie sočia*

Nors kalba tęsėsi apie tris su 
viršum valandas, bet klausyto
jai rainiai Užsilaikė iki pabai-

užtikrinimą, kad pusė pinigų su
mokėtų už laisnius, jiems bus

Chicagos karės žinios.
V’-

Laivynui reikalinga mašinis-

cagą. Išvažiavo tarnybon.
1000 chicagiečių pasiuntė 

Wilsonui peticiją su prašymu 
uždrausti Suv. Valstijose svaigi
nančių gorimų išdirbystę ir var
tojimą.

arinijon pancdėlyj Illinois vals-
jami ir grūdami kalėjimai! be 
jokio teismo visi tie ateiviui iš 
vokietijos, Austrijos ir joms 
prielankių šalių, kurie, nėra šios

šiaip kas nors tokio, kuo galima 
pagelbėti Su v. Valstijų priešinin-

mą į šį persergėjimą. Nes nors 
lietuviai ir skaitomi ateiviais iš

lies, vienok tokiu laiku kaip šis 
tai yra karės laiku, nešioti gin-

mo, yra tikrai pavojinga.
Pakliuvus dabar į policijos 

nagus su ginklu, neturint leidi
mo jį nešioti, ne tik ateiviui, bet 
ir čia gimusiam, butų daug dau
giau bėdos, negu seniau kad bu

Pabugo teismo 
nagų.

Federates valdžios činovuin- 
kains pradėjus renglies padaryti 
tyrinėjimus, kad suradus, kas 
kaltas umiu maisto produktų 
kainų pašokimu augštin, kainos 
vakar biskį nupuolė. Miltų, pa

nuo $13.30 už bačką ant $13.00. 
Atpigo taipgi sviestas dJviem cen
tais svaras; kiaušinių tuzinas 
tapo 1 centu pigesnis.

mas, yra tik lašas vandenio sti
klinėj. Bet iš to matyt, kad 
vertelgos bijo tyrinėjimų; ma
tyt, kad jie tiesiog apiplėšia 
žmones. Ir jeigu valdžia nors 
šiek tiek radikatiškesnė butų/tai

Laisvas. 1 maišto kainos susyk nupultu.
' " ....į v.

80 lenkų atsilankė krūvoj į 
rekrutų ėmimo ofisą ir įstojo 
armijon.

Mirė du Chicagos svariausi 
gyventojai: lutas John Kulczyk, 
5«i metų amžiaus, 847 North 
Carpenter, svėręs 560 svarų, ir 
Juozapas Raida (matyt lietuvs); 
60 metų, 6517 So. Halsted St., 
kurs svėre 400 svarų.

grabų padirbti, nes į paprastus 
netilpo. ą

Kulcziko grabas yra 41 colio

Inkelti į vežimą ir iškelti iš 
vežimo Kulcziką su grabu rei
kės 12 vyrų.

Kulczyk gyvendamas negalėjo 
įsigyti užtektinai tvirtos lovos, 
kad jo svarumą palaikytų. Pa
skutinius penkius metus jis ne
gulėjo ant lovos. Nakvodavo 
jis specialiai padirbtame gele
žiniame krėsle.

Du piktadariai apipiešė 12 gat
vės karo koilduktorį. Tatai at
sitiko prie Hamilton avė. At
ėmė $7.00. Savo darbą plėšikai 
atliko taip artistiškai, kad pub
lika nė justi nepajuto, kas atsi
tiko, kol plėšikai apleido karą.

Dar šią savaitę rengiamasi 
pradėti statyti 50 barakų ir 25 
budinkų, skiriamų valgymo vie
ta, Fort Sheridane. Tatai ren
giama patogumui žmonių, ku
rie čia neužilgo pradės mokin- 
ties ant oficįerių į Suv. Valsti
jų armiją.

T«l«phon« Humboldt 1171

M. SAHUD N. D.
HeMMN Kumm Gy4yt«jM Ir CMraorwa*. '
HlxelMlteta* Moterllkų, Vyrllką i* 

klikų, tAlpjri OhronUku BUru.
OFISAS: MHwaukw

Kampu North Av«., Kambary* MM 
VALANDOS: 8:1® Iki 1® Hrytei 

1:10 iki 1 ir 7:1® iki 9 vakar*.

Dr. Ramser
MPRCIALIBTA®AKIU

' . < - Ui A C

EVESKIO 
“„‘.'HOKYKIA 

čia gali ISmokti Anglų kalbos nuo prafliui'-i 
ligi mačiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSL 
Matematikos. Istorijos, Geozralljos, PolitlA 
Ekonomijos, Knygvečy stčs,DaillaraSčio, Lai
škų raAymo, Prekybos teisių ir It. čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL b 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3100 So.Halsted St.Chic^įjj
H, ikalįuHApr.šS

Prirenka vhiemii tinkamu* akiniu*, mnmft 
nuo j a ir patarimu* duoda tykai.
7H®-H8 M(Uw«uk** Ave.. arti Chicaa* Avi. 13-M 
IuIhm. VALANDOS* Nuo • Hryte Jkl valu 
mi. N*d«liomi* nuo » Hr-te iki X y* btal

T«l. Baymarkwt *4*4.

DR. W. YUSZKIEWICZ

Talpina savyje reika- 
lingiausius, kasdie var- j 
toj amus, žodžius. La- j 
bai paranki knygutė ne- I 
šiotis ir kiekviename j 
reikale pasinaudoti. ’H

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

Galima gauti “NATI- i 
JIENŲ” Administraci-j 
joje, 1840 S. Halsted St., j 
Chicago, Ill.

Phonax Yard* ®>1Y

Dr. A.R. Blumenthal
LIETUVJŠKA8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus 

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

.9 ryto iki 1 po piet.

_______ - ' ■ J
Skaitykite ir Platinkite

“NAUJIENAS.”

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis išegzaminuojam dyka)

\ Gyvenimas yra tuščia*
kuomet pranyksta ra 
gėjimas.

r Mes vartojame paga 
<5* rintą Ophthalmomet©) 

Ypatinga doma atkrei 
i piama į vaikus.

Valandoa: Nuo S ryto iki ® vakar* j įiundUm* 
mla nuo 10 iki 13 dieni.

414® 0. ASHLAND AVRU 4T HHL
, ■ ------- ---- • r **n AHA

pn KARFQ reikalinga bus gerų lU ivMIILu šoferių ir vyrų prie 
taisymo automobilių. Išsimokykite to 
amato pas mus greitu laiku. Vakari
nes ir dieninės klesos. Parūpiname 
valstijinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

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

Telefonas Monroe 5433
JOHN SUSKI, Savininkas.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.

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

Kaina 15c.
“NT A TT T T T7 XT n oh

1840 So. Halsted St., Chicago, III

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
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?
Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

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



Pranešimai Randai

COFFEEvie

ATPIGINTI

VALGIŲ

•i**

Pajieškojimai
PASEKMINGI

bile stailčs arba dydžio,

ital proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi

Mskykta

DYKAI
emcMcniHoii

SODUS

AKINIŲ

DARBAS

Daktaras WISSIG,
Pardavimui

Komitetas

American ‘Jchool 
oi Long-uages

1144 
me 
teis 
1117 
1813 
18 lt

1178 
80H 
1041 
1610 
1810

WM8T BIDH
Milwaukee Av.
Milwaukee At. 
Milwaukee Av. 
W. Madkon fit 
W. Madison BL

■atves
1 ryto iii B va. Nedaliomis nuo 9 roto iki 13

F. Shed vilo s ve t 
ton avė., 7 vai. 
gai, ateikite paskirtu laiku

W. Ohi***e A v, 
Blue I»)au4 A v, 
W. Nor|> ir.
B. IDUrteft Bt 
B. grttted BL 
W. tilth BL

tame j 
tone.

DEL DARBININKŲ

118 N. La Salle St., Room

N A U JIE N D S, Chicago, Ill

Chi 
trei 

strytkariai eina pro musų žc 
į vidurį miesto, nueina į 40 mi 

Liuesą nuo darbo laiką ga

ARBATA
Trjimniaa* 

daų, G varan- 9 f 
tuota, verti* u Į 
0* pareidae

PETRATIS and CO., 
J5th Si., netoli Halsted 

'Pel. Drover 2463.

Risi KALINČIAS atsakantis bučeris 
Mokestis gera. Darbas ant visados 
Atsišaukite tuojaus 
1810 So. Peoria St

RYŽIAI
• Gerinu* Ine 
rųll**, 10* ve 
't**, parti- 
luoda ui •«

įvairiems da- 
>yklose, namų

Naujienų Bendrovės panau
jintos konstitucijos projektas 
jau atspausdintas. Sulig pasku
tiniuoju Bendrovės dalininku 
susirinkimo tarimu projektas 
turėtu but pasiustas kiekvienam 
B-vės nariui peržiūrėti, bet ka
dangi daugelis ju yra mainę sa
vo adresus, tai konstitucijos pro
jektas bus pasiustas tik tiems

4PASARGA.—Draugijų pranešimus 
Skelbiame be užmokėsiies. Praneši
mai betgi turi but priduodami iš va
karo. laiškeliu arba telefonu. Pri- 
RBotl tą pačią dieną, kada spausdi- 
ilKunas dienraštis, nebegali but įdėti. 
•-“Naujienų” adra.)

WesfpullmaniečlŲ ir kensing 
. toniečiŲ atydai.

REIKALINGAS atsakantis duon 
kepis (bakelis), kuris supranta sa 
vo 
pos valandos

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

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

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

Chicago. III.

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

£ TELEPHONE YARDS 2721 p
? DR. JL JONIKAITIS J 1 Medikas ir Chirurgas I t 3315 S. Halsted St., Chicago ■
»4<»*«*«4>«*F**F*4**<F*

priežastis — apleidžiu miestą. Geri 
proga lietuviui arba lenkui.
3205 Wallace St., Chicago, Ill

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
ne pigiai. Pačioje lietuvių apielin- 
kėje.. Pardavimo priežastis — sa 
vininkas negali kalbėti lietuviškai. 
2614 W. 42 St., Chicago, Ill

PARSIDUODA saliunas ir laisnis 
arba atskirai. Saliunas labai geras 
ant gero kampo, parsiduoda už pu
sę kainos. Atsišauk tuojau.

P. Pahilis, 
1749 S. Halsted St., kampas 18-4 o St 

Chicago, ill.

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

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

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes ^vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

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

SIOUX CITY, IA.

Klauskite Pono Zewert 
valandos po pietų.

CHAS W. JAMES and CO 
ROOM 725.

Ill W. Washington St

PARSIDUODA bučernė už pigią 
kainą. Gera vieta. Pardavimo prie
žastis — liga. 
937 West 18 St

REIKALAUJAMA 
MOLDERIŲ. 

Gera mokosi is 
pirmos klesos 
darbininkams.
Paimkite 5-tos 
galvos karą 
iki liejyklos 
(foundry)

MASON DAVIS and CO. .
7710 So. Chicago Ave., Chicago

PARSIDUODA bučerne ir groser
ne. Vienuolika melų biznyje. Prie
žastis pardavimo — pastiraukiu iš 
biznio. Atsišaukite į “Naujienų” ofi
są laišku No. 113.

mm.
Įžanga 25 c. ir augšČiau. Iškal- 

no perkant pars id uos pigiau. Ti- 
kietų galite gauti pas kiekvieną 
LSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 kp. 
narį, Paemusiejį pardavinėji
mui tikietus, neparduotuosius 
neužmirškite sugrąžinti pribu- 
daiųi į tą vakarą.

LSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 
kp. rengia Pagcibos Vakarą ne
dėlioja bal. 22 dieną, Zwiazek 
Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., 6.30 vai. vakare. Sce
noj statoma “Pirmoji Gegužes”, 
socialė drama, paras 
berg.

Kalbės “Naujienų

N. Ashland 
malonėkite 

nt's drama 
reikalauja

PARSIDUODA barzdaskutykla pi
giai. 5 pagyvenimui kambariai. Ge
ra viela. Pigi randa. Pardavimo

Gera mokestis ir trum- 
Atsišaukite tuoj: 

Marozas Bros.,
4617 So. Paulina st., Chicago, Ill

PARSIDUODA štorelis trumpu lai
ku: cigarų, tabako, kendžių, “icc 
cream soda”, ir visokių dalykų del 
mokslai nes. Biznis gerai išdirbtas. 
Prieš mokyklą. Pardavimo priežastis 
—savininkas perka namą.
1811 So. Union Ave., Chicago, Ill.

tės išgirsti tos dienos prakalbą 
Bus ir kitokių pamarginimų.

Chicagiečiai! Šelpkite kauki 
nius. Visas pelnas nuo šio va 
karo skiraimas Rusijos politi.š 
kiems kankiniams ir LSS. na

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
nauju namu. Abelnai visas biznis, 
namas ir šapa. Jeigu kas negalėtų 
pirkti viską, lai gali paraudavote ša
pą ir namą visai už pigią kainą, nes 
savininkas tuojaus apleidžia miestą. 
Telefonuok Itiojaus: 
Phone Drover 1566.

PARSIDUODA — barbernė. Yra 3 
krėslai ir kiti visi patogumai. Vieta 
gera. Pardavimo7 priežastis —mirė 
savininkas. Atsišaukite tuojaus.

E. Jurkauskienė
20T1 S. Halsted St., arba
730 W. 21st St., - Chicago, Ill. 

ANT PARDAVIMO.
Pirk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkč- 
jc ir kur kas daugiau randasi lietu
vių mūrinių namų.
- F. Wnrnekc
951 W. 19th St,, Chicago, IR

J PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
men is tiesiai už “wholesale” kainas. ■ 

a* Mes parduosime visiems. X

ft Levinthal Plumbing Supply Co., ft 
T 1637 W. Division St., Chicago, T 
A Corner Marshfield Ave. S

Kalbama lietuviškai.

cnignn gatvių 
Michigan ave. 
kurie nebuvot

LMI)

YPATLŠKA PASARGA.
Jeigu Stanislovas Kozlowski ne- 

atsiims savo drabužių, kuriuos pali
ko po num. 1741 W. 47th St. į 10-ts 
dienų laiko, jie bus parduoti sulig 
jų kainos.

MICHAL UGIANSKL

DEL ' 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

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

1520 N. Western Ave., Chicago.

SVIESTAS
Geras m ‘"1 
ntalavas 4 f (

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
HpeelnJUta* MeterMkit, Vjrrlll. ų, Valkų 

Ir v 1*1 ckr*MŪkų )l*ų.
Valandai: 10—11 ryto, 4 _ _
kare. Nedčliomi* 10—1 p* piatą.

3354 S. Haisled St. nil 34 St. Chltigo

PARDAVĖJAI!!!
Žinoma, jus norite uždirbti kiek 

galima daugiau. Nepraleiskite ne- 
Įiasimatę su ūminis ir įstokite j nau
jai atsidariusį užmanymą.

AUGSČ1AUSIS KOMl.šLNAS DUO
DAMAS ANT PRADŽIOS; Į VIRTA 
PARAMA; PATARNAl’.IAMA AUTO
MOBILIU.

Ateikite tuojaus ir pradėkite da-

PARSIDCODA mažti ūkė, tiktai 17 
mylių nuo vidurmiesčio. Reikalin
ga mažas ^mokėjimas. Gera žemė. 
Apsimokės pasiteirauti apie šį pigu
mą. Atsišaukite laišku į “Naujienų”

nešimą atsilieps ir paduos savo 
tikrą adresą.

Konstitucija eis balsavimui se
kamame visuotiname N-nų li
ves dalininkų susirinkimas, kurs 
turės neužilgo įvykti.

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

P. Čereška,
1327 N. Robey st.

Chicago, 111.

KAS PER NAUJIENA 
PAGARSINTA JUMS, LIETUVIAI.

Gerbiami Lietuviai, neklausykite 
nieko, kas jums ką sako, ar trukdo 
jūsų gyvenimą ir painioja mintis a- 
pie jūsų pačių laimę, kurią jus galit 
rasti pas mus. Prašau,. ai važiuoki! 
ir pasižiūrėkit, kaip čia galima pa
daryt save laimingu ant fanuos mu- 

j. Aš jums padėsiu apsirinki 
kokią pats pasidahosil ir pir-

REIKALINGA jauna mergina ar
ba moterė dirbti i (gelių) kvietkų 
sankrovą. "Puri kalbėti angliškai ir 
lenkiškai.

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

PAJIE.šKAU KAMBABIO prie lai
svų pažiūrų žmonių, su valgiu Pull- 
mano arba West Pullmano apielin- 
kėje. Kas turite, praneškite tuojaus 
šiuo adresu 
11208 Michi

NEŽIŪRINT
Speciali&kai yj 

odos, ’ ligas, žaizda 
gerklės skaudėj imi) 
čia ir persitikrinkite 
išgydė tūkstančius ligonių.

OFISO VALANDOS: 
1900 BLUE ISLAND AVE

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

BEIKALAUJAMA: 100 DARBŠČIŲ 
DIRBTUVeN. GERA 
PASTOVUS DARBAS. 
ŠVIEŽIU ORU KAM- 

VrSIšAUKITE SUPER-

PAJIEŠKAU DARBO keptuvėj už 
antrarankį ;esu kepėjas iš Lietuvos. 
16 metų tame amate, dirbu viską. Ga
liu dirbti už pirmarankį, bet neno
riu. Geistina darbą gauti Chicagoj. 
Esu vedęs, kalbu 4-riom kalbom.

Joseph Suslauskis,
4356 So. Ilonore SI., Chicago, III.

PARSIDUODA barzdaskutykla, : 
pakeliami krėslai; kam reikalingi 
malonėkite kreipties į Naujienų Ofi

ri Robey St., Milwaukee ave. i 
North ave. apieiinkėj. Atsišauki! lai 
šku ar vpatiškai: E. Dulinskis,

susirinkimą, nes tą pūtį vuknr; 
Stančiko svet., kalbės LSS. kt 
liaujantis organizatorius J. Stil

JAUNA PORA pajieško pas lietu 
vius kambario (furnishing Room) 
Mes abudu dirhame. Geistina butų

AR NORI PELNYT $1000; 
čia yra tikra proga. Naudokis! 
2 pagyvenimų naujas marinis na

mas, kogeriausias, lietuvių apgyven- 
toj vieloj; turi but parduotas greitu 
laiku $1000 pigiau, nei kad verias. 
'Eik $500 reik įmokei, arba priimsi
me jūsų lotą Chicagoj, arba Gary, 
Ind. už pirmą Įmokėjimą; likusius 
už namą randa išmokės; nepraleisk 
los progos ,tai yra viena iš geriausių. 
Rašyk arba ateik pas savininkus:

A. J. b’RANCKEWICZ, 
C-o CHANDLER, HILDRETH & CO,

56 W. Washington SI., 
Chicago, 111.

PASIRANDAVO.!A vienas kamba 
r\s dviem vaikinam. Arti dviejų ka
rų linijų, šviesus, maudyne. Gali
ma gauti ir valgį. Atsišaukite: 
353<8 So. Wallace St., Chicago 

Tel. Drover 8812.

Puikiausia Ir geriausia moky kla Chicagoje, mokina kirpi
mo ir designing, vyrų ir mo terų drabužių.

MOK INIAI VISUR
Musų sistema ir ypatiškas mo

kinimas padarys jus žinovu i tru
mpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplanky- 
pamatyti musų mokyklą td- 

dieną ir vakarais ir

PARSIDUODA
1916—5 pasažierių Fordo karas 

Visi inlaisymai. Bargenas. Atsi
šaukite į Jos. M. Ažukas, 
3393 Auburn Ave. Chicago 111 

'Telephone 3036.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c Qs€'— t*"**

BEI KALINGA mergina arba mo
teris už šeimyniūkę. Vaikų nėra, h 
tiktai 3 kambariai. Atsišaukite tuo
jaus. Antanas Bagdonas,
617 W. 37IJi St., Chicago, 111.

REIKALINGA mergina arba naš 
lė, bevaike moteris, prie mažos šei 
mynos, prie namų darbo. Gera mo 
kęst is, pastovus darbas. Geras kam 
barys. Atsišaukite greitai. Atsišau 
kite iki 10 vai. ryto ir nuo 4 vai. pi 
pietų iki 10 vai. vakare.
2030 Canalport Ave., Chicago, Ill 

2-ros lubos. 'Tel. Canal 5199.

ave 
laiku atsilankyti, 
“Pirmoji Gegužės

REIKALAUJAMA vyrų, merginų 
ir vaikų. Pastovus darbas ir gera 
mokestis visiems. Puiki vieta kur 
gyventi. Užtektinai šviežio oro, su 
sodnais lotai ir R. Atsišaukite į

- EMPLOYMENT DEPT.,
Corn Products Refining Co. 

63rd st. ir Archer ave., Argo, Ill.

„reikalingaii akinių.
Ditokife aplhirėti »hvo akis npccialistui akių, kuilį tnrj 19 ■ 
lyrinio Sv. Vaiiekans parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųag 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
ARIva t9j>eeiciliatnsi
TRMYKIT MANO UŽBARA- 

leoi SOUTH ASHI.ANO AVE
Kampas 18-toa
Valandos: nuo

REIKALAUJAME DARBŠČIŲ JA
UNŲ VYRŲ DIRBTUVEN. GERA 
MOKESTIS. PASTOVUS DARBAS. 
PUIKI ATEI TIS DARBŠTIEMS VY
RAMS. ATSIŠAUKITE SUPERIN
TENDENTO OFISE

OPPENHEIMER CASING CO., 
1920—28 WES'T 36lh STREET, 

CHICAGO, ILL.

farmą 
ksite nuo paties farinerio; taigi kiek 
nuderėsite nuo farnierio, to nemokė
site. Prašau atrašykite arba atva
žiuokite pas mane. Mano adresas:

A. ARCIKAUCKAS,
R. 2, Box 16, Ludington, Mich.

Dr. G. M. Glaser
Praktikuoja 2K metal.
Gyvenimas Ir Ofisas 

9149 S. Morgan SL, kerte *2 ariL 
Chicago, HI.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plel 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Ncdėldie- 
jiiais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 697

n oa rn tina
<*l W. IB
!>• W. Norta ati
>64G Uneol* Av»
>144 DIdc’oIb
>41> N. OUrfe

DIDELIS šviesus, su atskiru įnė 
jiinu kambarys parandavojimui 2-n 
inteligentiškiem vyram.
300! S. Halsted St., 2-ros lubos i: 
pryšakio. Chicago, III

Pirk
Augink vištas 
gink daržoves ir stebėsies, kai 
gis atpigs. Dirbti gali visose 
cagos miesto dalyse ir kitur: 
n as ir 
m’ę 
DUČių
Ii sunaudot prie namų, imdamas iš 
žemės naudą ir sykiu žemė užaugs 
į dvigubą kainą. Ant lengvų išmo
kėjimų. $100 jmokėt, ir po $15 į 
mėnesį. Lotai po $39 ir augščiau. 
$10 įmokė! ir $5 mėnesyje.

SKUBINKIS, TIK 20 TŲ FARMŲ 
BETURIME.

Del platesnių žinių kreipkitės lai
šku i “Naujienų“ Ofisą No. 114: ne
pamirškite indėli savo adreso.

SVIESTAS
GwtIhp*1c* 

im«tono«, e«- m r* 
r«*xda!, negu H J f
It Kauti •«

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 prie saldainių dirbimo
1 fotografislo
9 geležies dirbtuvėj
3 prie Gordon lyderio
2 molderių
2 prie rakandų dirbimo
2 jirie siuvamųjų mašinų taisymo
2 dažų dirbtuvėj
I prie kaurų audimo
5 siuvėjų
3 prie rakandų apmušimų.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

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

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų f 
rbams dirbtuvėse, skalbyklose, 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k

REIKALAUJAMA—hotelio ir res
torano darbininkų įvairios rųšies, 2 
pečkurių,’30c valandoj; 2 janitorių 
prie mokyklos, punčiuotojų ir dry- 
liuoto'jų prie preso, komodų ir šė
pų dirbėjų, dailydžių, vaikų į ofisą; 
2 inžinierių; 2 saliuno porterių, 3 
sargų, 2 aliejuotojų, 27,/2C valandoj, 
einuotojų, $3 iki $5 dienoj; vaikų 
prisatymui groserio, darbininkų 
prie geležies darbų, darbininkų dir
bti viduj ir išlauko, 30 iki 35c valan
doj, braso molderių, vyrų dirbti į 
šiping rūmą, tapytojų (penterių), 
vyrų dirbti į skalbyklą, $16; vaikų 
pritį. elevatoriaus, $40; malūnų sta
tytojų, karpenterių ^pastovus darbas, 
pagelbininko pi;ie(1flatų janitoriaus; 
mašinistų ir pagelbininkų, boilerių 
dirbėjų ir pagelbininkų, vyrų į bar- 
nę, vežėjų, mašinistų prie varstotų, 
automobilių plovėjų, $4 į dieną, pla
telių, darbininkų ant ūkės arti Chi
cagos. MOTERŲ REIKALAUJAMA: 
Merginų ir moterų prie apvyniojimo 
rakandų $10 iki $12 į savaitę. Hole- 
lio ir restorano darbininkių prie į- 
vairių darbų, moterų ant trumpų 
valandų, gera mokestis, prosytojų, 
$2.10 dienoj; kiaušinių peržiūrėtojų, 
Merginų prie lengvo dirbtuvės dar
bo, $10, merginų į kepyklą.

SOUTH PARK EMPL.'AGENCY, 
1193 So. Halsted St., 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

Telephone Drover 
**** MK HMk SBM H MOr. A. A. ROTH

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

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKERS

5 North La Salle Street, Chicago.
Telephone Main 4R45.

L?.s. Jo.) up. pruiuisa, Kad 
šiomis dienomis lankosi Chica- 
goje su prakalbomis LSS. sek
retorius J. V. Stilsonas. Musų 
miestelių jisai negales aplankyti 
su parkalbomis, kadangi ir Chi
cagoj kalbės vos lik 5 dienas. 
Užtai kas norite jo prakalbų iš- 

itsilankvti i

NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

LSS. 81 kp. ir LMPSA. 29 kp 
įvyks repeticijos ketverge, bal 

7:30 vai. vakare, ZwiazeT 
svet., 1315 
Visi lošė ii

ti ir 
le laiku 
gauti spcciališkai pigią kainą lai
ke Šio mėnesio.

Pelrcnos daromos pagal Jūsų 
mierą
iš bile madų knygos. X
Diplomai duodami mokiniams.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, principalas. 

416-417 Prieš City Hali.
4-WI-1 • ess**«ftb*4Otelei4■«»f IB I

MOKESTIS.
PUIKUS SU
BARIAI
INTENDENTO OFISE:

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

CHICAGO, ILL.

SOUTH BIDS 
Mil W*ntwurtb 
1417 B. 
4721 B.

įvyks ne Brolių Strumilų svet., 
bet Dovinio svet., ant 105 ir M 

po num. 10.501 
Isitčmvkile visi,

REIKALAUJAME klerkų ir mer 
ginų pardavėjų. Geras pastovus da 
rbas. Atsišaukite į

BANKES COFFE STORE 
1836 Blue Island Ave., Chicago, II

PARSIDUODA —^pigiai už “cash’ 
keptuvė (bakery). Biznis išdirbta: 
nuo seno laiko. Visoj apieiinkėj nė 
ra kitos keptuvės. 2 arkliai, pakin 
klai, 2 vežimai ir vienas Irokas. Pi! 
nas intaisymas. Pardavimo priežas 
slis — savininkas apleidžia Amcri 
ką. Atsišaukite laišku į “Naujienų’ 
Ofisą N 115.

pas mus 2% akro farmą 
laikyk karvę ir au

SVIESTAS ATPIGO
BANKES^ANT RANDOS

Šloras ir 4 kambariai; beiznientas 
Didelė barnė, gera del 2 automobi
lių. šloras geroj vieloj del groser- 
nes ir bučernės. Kampas 36-tos ii 
Lowe Ave. Lietuvių apgyventa

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Gera mokestis. Dar
bas ant visados.

J. MOLIS, 
2350 S. Leavitt St. Chicago.

REIKALAUJI
Jeigu kenti phoi lik atidėjimu
Jeigu nuolatoa Tau aŠaroa krinta 11 akli, 
Jeigu Tau skauda akya,
Jeigu skaitant raidės susibėga į k r ui t. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

SS_KORE8PONDKNCIJINIB SKYRIUS.— Kiekviena* rsB limekt! 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuos* ii lekcijų sutateytB 

“"Iranypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekviena**.
| |kuris nori greitai iimokti Anglų kalbos, bet neturi progot Įsa- 

kytie* i mokyklų, ypati&kai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiam* gražiai iliustruotu, su daugeliu paaiikinįmų KATaLOGA 
DYKAI. Rąžyk laižka tuojau*; indčk dvi marke* pri*iunt1*»wi 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kuri* gali pribūti i mm- 
kykla ypatižkai, turim* dienines ir vakarines klesas. Mokinė
ms daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesos* irgi turi
ni* atskirų kursų, sutaisytų musų pačių del prad&iamolisltų 

iAnx.k ii.'iHui An>-lų kultos. Dm irisu »upr a n ta n tiem* 
turim* GRAMMAR ir HIGH SCH O OI A skyrius.

Viskas aiškinam* Lietuviškai
Dvi mokyklos: 781 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Kt.

Laiškus adresuok it: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chit***, fl

O5Y5TEH

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAŠ“VVRV IB MoiEKl,'.
KAIP UŽSISENftJUSlOH 1H \ElSl.V Do.MOB JOS YRA 

do ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pus)t>>, uznuodijimų kraujo, 
į, reuinat iir.mii, j'.ilvos skausmu,-, skausmus nugaroje, krs-čjiinų.

paslaptingas ligas. .Jeigu kiti rrngnlcjo jus jftg><h1>, ateikite 
kij jis jums gali padaryti, J raki >kuoja per da>u <!) metų ir 

Patarimas dykai,
nuo 10 ryto iki S va], vakari'. Nedelioms iii 12 dienų. 
!., kampas 18-tos gal., viršuj Banko*. T«i. Canal




