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f<usai ir rumunai visai išvyti iš Dobrudžos STREIKO RIAUŠIŲ.BIJO
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1916 m.

jos

gyventojai, t.y. 
buvo atgabenti

DOBRUDŽA JAU APVA 
LYTA NUO RUSŲ.

PAČTO DARBININ K AMS 
BUS PAKELTOS ALGOS.

Užvakar pavogta devyni au
tomobiliai.

$37,000 KAŠTUOJA KA
REIVIO UŽMUŠIMAS.

TALKININKŲ BAZARO 
RENGĖJAMS NE 

VYKSTA.

es, i 
šioj?

sau-
kon-

BELGAI MIRŠTA 
VOKIETIJOJ.

JIEŠKO VIENYBĖS 
ERETIKAIS.

Algų 
200,000 
Padidi- 

$10,000,-

MIRĖ BIELOUSOV, BU
VĘS RUSIJOS DŪMOS 

NARYS.

I KONFERENCIJA CENT 
RALINIŲ VALSTYBIŲ 

KARALIŲ.

AUSTRIJOS AMBASADO 
RIUI PAGALIOS BUS LE

ISTA ATVAŽIUOTI 
AMERIKON.

mirties. Atgabenti
namo iš Šokiau stovj

Anot- papasakojimo

101
rch A, 187*

PASKANDINTAS ANGLŲ 
TRANSPORTAS; 150 ŽMO 

NIŲ PRAŽUDYTA.

tie,

$3,7/16,200,000;
$1114,000,000; 

išviso gi šių dviejų valsty
bių skolos siekę $20,192,200- 
000. i

VIESULO J UŽMUŠTA 15 
VAIKŲ.

rusus. Užpuolikai* suo

kos 
tai-

kovo mėnesyj lfŲ4 m. Ang
lija turėjo skolųįne daugiau 
kaio $3.449.813.150. Franci-

kietija iki spalių 2
turėjo karės skok
000,000; Austrija,/iki gegu
žio 1916
Vengrija

LONDONAS, sausio 5.
Paskanadintas anglų trans
portinis laivas Ivernia. Trįs 
dešimtįs trįs žmonės iš laL 
vo komandos ir 120 gabentų
laivu kareivių žuvo.. Galą 
patiko laivas Ivernia Vidu
ržemio juroj, 1 d. sausio 
1917 m.

A. d

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILJL.INOIS 

TELEPHONE CANAL ISOS

jsnės, negu Angli- 
siekė tik $330,000-

Chicago, Ill., Petnyčia, Sausio (Jąna.) 5, 1917. ' k’
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Jos. Brigole, 12 metų, 206 W. 
Huron, rastas su perskelta gal
vą. Sako, kad tėvas skelęs jam 
su kirviu į galvą už tai, kad jis 
nenorėjęs prašyli iš praeivių pi
nigų. Tėvas nežinia kur dingo.

49,000,000,000 KARĖS 
SKOLŲ.

nesančios

kariškasis į vežimas, 
fkas karės fronte, ypač lietingam orui užėjus, 

veikimui.

Jau 49,000,000,000 ka 
res skoltj turi Europos 

valstybes
100 žmonių užmušta 
riaušėse Maksvoj

Prezidentas Wilsonas pasiųs dar 
vienų taikos notų kariaujantiems

ninku, o 20 centralinių vals
tybių valdžiom, šios išlai
dos toli gražu nepadengia 
visų karės skolų, čia visai 
nepriskaitoma karės taksos 
ir kitokios įplaukos, kurias 
valdžios sugalvojo užkimši
mui spragų prakiurusiuose 
valstybių ižduose.

Minėt,os skolos išpuola į-1 
Homs valstybėms sekamai:

"ja iki 11 dienos lap- 
mėnesio 1916 m. tu- 

.colų $13,253,358,000;
Francįija — iki rugpjūčio 31 
d. 19161^. $8,058,500,000; Ru 
sija — iklį gruodžio 31, 1916 
m. $7,973,274,(ftftO; taigi išvi
so talkininkų sklolos siekia 

menesį. Pa

giau 100 žmonių tapo užmu
šta. Policija nebegalėdama 
įveikti minių viena, gavo pa- 
gelbon kairuomenę. Tečiau 
kareiviai palaikė ir atsisakė 
malšinti.

WASHINGTONAS, sau
sio 5. — Prezidentas Wilso
nas laukia talkininkų atsa
kymo i jo pakvietimą pasa
kyti taikos išlygas. Jei tal
kininkai atsakytų jam ir ne
prielankiai, Wilsonas, kaip 
tapo vakar paskelbta, keti
nąs neduoti pertrukti kal
boms apie taiką. Jisai keti
nąs buk dar kartą kreipties 
į kariaujančiuosius taikos 
ivykinimo reikaluose.

BERLINAS, sausio 5. — 
Anot Berlino pranešimų, vi
sa Dobrudža jau apvalyta 

“nuo rusų. Tik siaurą juos
tą dar užima rusų besitrau
kiančios armijos pulkai. Dar 
1000 naujų nelaisvių pateko 
į vokiečių rankas.

Rusai taipjau pripažįsta, 
kad jie traukiasi iš Dobru
džos, kad keliasi per Duno
jų, link Braila. Rusai pra
dėjo traukties tik smarkiam 
mūšiui siaučiant. Nors ru
sai atmušė kėlės vokiečių a- 
takas čia, bet, matyti, nebe
galėdami ilgai laikyties, nu
sitarė pasitraukti už Duno
jaus.

H A AG A, sausio 5. — Su
grąžinta dar viena 
belgų, buvusių išs 
kietijon, darbams.
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netikusios ir dažnai supelė
jusios. Vakarienei gi jiems 
išduodavo pusę litro sriu
bos, kurioj kartais būdavo 
selenų įmaišyta, kartais ku~ 
kuruzos.

Ačiū tokiam režymui ir 
stipriausi žmones umu laiku 
susilpnėdavo. Ir nepraei
davo tos dienos, kad vienas 
ar du belgų kalbamam lage- 
ryj nemirtų. Šitoks maiti
nimas privesdavo juos prie 
to,, kad jie rinkdavo valgių 
atmatais iš viedrų ir atma
tų duobių.

Belgai, suimtieji nelais
vėn, anot sugrąžintųjų pa
pasakojimų, buvo užlaikomi 
daug geriau, negu civiliai 
šalies

HAMMOND, Ind., sausio 
5. — Sustreikavo 400 darbi
ninkų, dirbusių United Sta
tes Metals Refining kompa
nijoj. Darbą metė darbini
nkai todėl, kad kompanija 
atsisakė pakelti mokestį. 
Manoma, kad streikas grei
tai labiau išsiplėtos. Polici
ja garsina, kad gali atsitikti 
streiko riaušės.

Žinia, jei policija ir kom
panijos stengsis jas iššauk
ti, tai kas be ko—gali ir at
sitikta * -

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
PREI DVINSKU

BERLINAS, sausio 5. —■ 
Vokiečių pėstininkų regi- 
mentas No 259 perėjo ledu 
per upę Dauguvą ir užklu
po
mę nelaisvėn 40 rusų karei
vių ir užgriebę keletą kul
kosvaidžių, sugrįžo į savo 
tranšėjas.

IR RUSAMS PAVYKO.
PETROGRADAS, sausio 

5. — Rusų karės štabas pa
skelbė, kad šiaurinėj Rumu
nijoj rusai suėmę 600 nelai- 
svių, o taipgi užgriebę tris 
kanuoles, šešioliką kulko
svaidžių ir nemažai kitokių 
dalykų.

i ir x-:: 
u

RUBSIUVIAI STREIKI 
NINKAI PERGALĖJO.

Streikas rubsiuVių darbi
ninkų, užimtų siuvimu vyri
škų drabužių, parbaigė. Sa
mdytojai sutiko išpildyti da
rbininkų reikalavimus.

Dešimtįs tūkstančių dar
bininkų sugrįžo darban ir 
pradės dirbti natmomis są
lygomis. Darbininkai lai
mėjo 8 vai. darboj dieną (48 
valandų savaitėje) ir algų 
pakėlimą. <

Tebestreikuoja ( darbinin
kai dar taip vadinamose ari
stokratų dirbtuvėse, kurios 
nepriklauso į samdytojų as- 
sociaciją. čia difba apie 7,^- 
000 darbininkų. '

Bet darbininkai yra įsiti
kinę, kad jeigu jų unijai pa
vyko pergalėti milžinišką 
samdytojų associaciją, tai 
šituos atskirus fabrikantus 
jau irgi bus galima įveikti.

Rubsiuvių streikas tęsėsi 
3 savaites.

2,000,000 ANGLŲ FRAN- 
CIJOJE.

PARYŽIUS, sausio 5. — 
Šiuo laiku Francijoj randa
si kone pilnai du milionai 
Anglijos kareivių. Visa ta 
armija geriausiai išniuštru- 
ota. Dar niekuomet anglai 
neturėjo tokias didelės ar
mijos Francijoj^ ,>

IR JIE NEGALI SUGY
VENTI '

TOPEKA, Kapsas, sausio 
5. — Mrs. Cordelia Kirkpat
rick, 72 metų, kurčia ir ne
bylė, jieško perskyrų nuo 
savo vyro, 58 mejtų, taipjau tuotas už dienos, kitos, 
kurčio ir nebylioj. Indomu T
dar tai, kad teisme moteriš
kė staigu pradėjo kalbėti. 
Matyt, jau labai j troško di- 
vorso. |

VOKIETIJOS ARMIJOSE 
KARIAUJA VAIKAI.

PARYŽIUS, sausio 5. — 
Didžioji pusė visų suimtųjų 
nelaisvėn vokiečių lapkričio 
mėnesyj ir atgabentų į Fra
nci jos karės imtinių stovy
klas yra vaikėzai amžiuje 
nuo 18 iki 20 metų.
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CHICAGO, sausio 5. — 
Kiek laiko atgal prie Ork
ney Saly užvažiavo ant mi
nos rusų laivas Kursk. Ir 
tasai atsitikimas, rodos, nie
ko bendro neturįs su Chica- 
gos talkininkų bazaro ren
gėjais, betgi daug nesmagu
mų pridarė ir nemažai biznį 
pagadino. Dalykas mat ta
me, kad laivu Kursk vežta
(talkininkų bazaran, Chica- nių reikalų ministerial, 
gon, daugybė visokių daly
kų iš Rusijos. Nors laivas 
ir nepaskendo, bet tapo taip 
sugadintas, kad liko nutem
ptas į uostą ir dabar yra tai
somas. Gi ant bazaro ati
dengimo veikiausia nebesu- 
spės atplaukti!. O bazaro 
rengėjai tikėjosi nemeažą 
biznį padaryti iš tavorų, at
gabentų laivu Kursk.

PHILADELPHIA, Pa., 
sausio 5. — Sąryšyj su už
mušimu Gracė Robert, gar
sios savo gražumu mergi
nos, tarnavusios artistams 
modeliu jų piešiniuose, nu
sižudė Bernhard W. Lewis, 
turtingo biznieriaus sūnūs.

Philadelphihjos policija 
veržėsi į Bernardo W. Lew
is duris, kuomet tasai palei
do sau kulką galvon. Poli
cija netiki, kad Lewis butų 
nužudęs minėtą merginą. Ji 
mano tik, kad jis žinojo, ar 
matė tą žmogų, kurs papil
dė užmušystę. Detektivų 
viršininkas užreiškė, kad ti
krasis kaltininkas bus areš-

Kokia Lewis’o saužudys- 
tės priežastis, tikrai nežinia. 
Spėjama, kad jis padaręs 
sau galą iš baimės, kad ga- 
li tapti intartas galvažudys- 
tėje.
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Tokios nelaimės labai pa
jos labai maišo armi-

LONDONAS, sausio 5. — 
Viennoje neužilgo susiren
ka konferencija Austrijos, 
Vokietijos ir Turkijos val
donai. Manoma, kad jie 
svarstys taikos klausimus.

Kita konferencija, tik gal 
keletu dienų vėliau, įvyks 
Berline. Čia dalyvaus cen- 
tralinių valstybių parlame
ntų prezidentai ir užrubeži-

Laikraščiai perkratinė
dami talkininkų atsakymą 
vokiečiams, o taipgi vokie
čių atsinešimą link to atsa
kymo, randa, jog viltis arti
mos taikos dar neprivalo bū
ti apleista. Girdi, iš vokie
čių spaudos nusiskundimų 
apie vargus, kuriuos Vokie
tijos gyventojai kenčia ir iš 
visų kalbų apie taiką, gali
ma matyti, kad centralinės 
valstybės neskaito taikos 
kalbų užbaigtomis. Dauge
lis žmonių, pažįstančių cen
trai ių valstybių reikalų pai
numą, nurodinėja, kad 
artinasi laikas, kuomet 
priverstos bus padaryti 
ka bile kokia kaina.

x WASHINGTONAS, sau
sio 5. — Suv. Valstijų pačto 
klerkai, dirbantis kaip mie
stuose, tapi ir kaimuose, o 
taipgi laiškų išnešiotojai 
greitai susilauks algų pakė
limo nuo 5 iki 10 nuošimčiu 
jų dabartinės algos, 
padidinimas palies 
laiškų išnešiotojų, 
nimas atsieis iždui 
000 metuose.

SAN FRANCISCO, sau
sio 5. — Japonų generolas 
M. Fukuta, kurs buvo Euro
poje ir sekė karės bėgį, pra
neša, kad apskaitliuojama, 
jog užmušimas vieno karei
vio šioje karėje atsieinąs vi
dutiniškai $37,000. Gi sužei
dimas vieno kareivio šioje 
karėje kaštuojąs $3,800.

WASHINGTON, įsausio 
5. — Talkininkai sutiko pa
galios praleisti atvykti į S. 
Valstijas paskirtam Washi- 
ngtonan Austrijos ambasa
doriui — grafui Taranows- 
ki. Taranowski išplauks į 
Suv. Valstijas 13 d. sausio.

MUSCOGEE, Okla., sau
sio 5. — Praūžus čia viesulą 
nuvertė mokyklos namą. Iš 
50 ouvusių mokykloj vaikų 
veik visi nukentėjo. Apie 15 
vaikų užmušta, kiti leng
viau ar sunkiau sužeisti.

Vienos šeimynos užmušta
net tris buvusieji mokykloj Uą, bet tasai prašymas būva

MINEAPOLISVE, gruod
žio 31 d., 7.30 vai. iš ryto mi
rė buvęs Rusijos valstybės 
durnos atstovas, Bielousov, 
priklausęs į socialdemokra
tų frakciją. Bielousov buvo 
antroje dūmoje atstovu.

Jau senai Bielousov sirgo. 
Stengtasi visaip jį išgelbėti. 
Bet veltui.

Bielousov buvo plačiai ži- 
nomas rusų revoliucionioni- 
niame darbininkų judėjime. 
Jau senai, pirm 1905 m., jis 
pasižymėjo savo veiklumu 
revoliucionierųi eilėse.

1907 m. Bielousov tapo iš
rinktos Dūmon. Valdžia du
rna išvaikė, o socialdemokra- 
tus atstovus išsiuntė kator
gom' Vos atlikęs katorgos 
bausmę Bielousov pabėgo 
Amerikon. Bet katorga ne
apsiėjo bielorusovui veltui: 
jis pakirto, jo spėkas, kurios 
taip ir neatsitaisė.

WASHINGTONAS, 
šio 4. — Suv. Valstijų 
greso knygyno užveizdėto- 
jas, Dr.,A. Palmieri, aplai- 
kė iš Rymo laišką, kuriame 
jam pranešama, kad popie
žius Benediktas XV rengia
si paskirti komisiją iš ketu
rių kardinolų. Tos komisi
jos pareigos bus atnaujinti 
popiežiaus Leono XIII dar
bą — bandymą suvienyti ka* 
talikišką bažnyčią su anglų 
bažnyčia. Laukiama, kad 
neužilgo popiežius paskelbs 
apie tai viešai.

•Rymo dvasiškija, kaip 
praneša Dr. Palmieri, steng
sis atnaujinti ryšius ir tarp 
rusų ir katalikų bažnyčių.

Žinoma, vienybė neblogas 
dalykas, — ale, kaip gi “ne
klaidingasis” popiežius da
bar pradės bičiuoliuoties su 
tokiais žmonėmis, kurie ki
tų popiežij taipgi “neklaidi
ngų” buvo seniau prakeikti.

VILLA RENGIASI SAVO 
VALDŽIA SUDARYTI.
EL PASO, sausio 5. — 

Vilios šalininkai ir patarė
jai ateinančią subatą turės 
San Antonio mieste konfe
renciją, kad sudarius Vilios 
valdžia.

NEW YORK AS, sausio 5 
Vakar prasidėjo nagrinė-

nger buvo areštuota už 
skleidimą žinių apie gimdy
mo kontrolę. Kaltinamosios 
advokatas prašė atidėti by-
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Lietuvių pabėgėlių 
vargai.

' JEKATERINOSLAVAS. I šį, 
grąžoje vietoje stovintį ir dulkė
tą miestą, užklydo apie 30(X) lie
tuvių tremtinių. Daugausia tai 
moters su mažais vaikeliais ar 
šiaip paliegę seneliai ir tik ne
didelis skaičius vyrukų, kurie

Dauguma
“Triubu” u

liūgas sveikatai. Vyriškiai juo
dadarbiai gauna 170 — 80 kap. 
dienai, ša! t k kiviai 2 r. 50 k., 
tekintojai — 10 rublių ir dau
giau. Moters daug daugiau nau
dojamos. Joms moka, nors to-

80 iki 140 k. dienai, 
neturi šeimynų, šiai

, nuo 
kurie

nei brangenybei esant, reik mai
tinti dar moterį su pulku vaike
lių. yra gana sunku. Bet užvis 
blogiausia tiems, kurie del ligos

nuo sunkaus darbo sukietėjusių 
rankų ir iš niekur nesulaukia 
pagclbos. Jie, visų apleisti, mir
šta badu.

rius, bet jo ponams ne taip daug 
rupi žmonių vargai. Jie nebe- 
landžioja po tremtinių nubudu
sius, aprūkusius urvus ir jų žai
zdų nebegydo. Jie tik tuno

Šliaukiusius žmones, šūkauda
mi: “Ko jus čia susirinkote, ei- 

o jeiiš kur

čia u pro duris, tuoj gausi

Pasiteisinti komitetininkai vi
sur ir visados moka kuopuikiatį
sia. Mat, valdžia ir jiems jau 
nebeduodanti. Taip valdžios

Beny nežinome tokiu fak-

Arba dar geriau: nio-

io, nutrina Komitetai!

eme.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CH1CAGOJE. 

saugioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje.
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitą 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADfiJIMAS
PERVIRŠIS

KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.
V. F. MASIIEK 

prez. Pilscn Lumber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg Co 
C. J. VOPICKA 

prez. Atlas 
[Brewing Cc

pirklys
H. E. OTTE

Ice
GEO. C. WILCE

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

K,M .B/ iMA LIETUVIŠKAI

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ

Nes mes užlaikom geriausią tavorą 
visokios rųšiea. kas tik priguli prie 
Vyriškų ir Moteriškų del apsirėdymo. 
Naujausios ir vėliausios mados čeve- 
rykus, visokios rųšies marškinius, skry
bėles, kepures, kalnierius ir viską, kas 
link Jaunuomenės apslrėdymo.

Taipgi laikom “JEWELRY," kaip 
visokius auksinius daiktus: didelius sie
ninius laikrodžius, kišeninius laikro
dėlius, lenciūgėlius, visokios rųšies žie
dus Sliubinius žiedus padarom pagal 
užsakymą labai pigiai, 
s pilkute*. geriausio darbo 
liūs (Strap) arba pustus.

Taipgi laikome daug 
svietiško taip ir dvasiško 
sokios rųšies popieros del
mo ir geriausius muzikališkus instru
mentus galima gauti pas mus.

Mes taipgi patjs esame senai prakti
kuojančiais muzikantais. Kreipkitės 
j mus, o mes užganėdinsime kiekvieną.

Gražiausias
Britvas, Pei-

knygrų kaip 
turinio; vi- 
laiSkų račy-

K. J. PIKEL BROS.
718 W. 18th St., Chicago, III

Tik per šį Menesį
Kam moki randų? Jei gali nusipirkti gra

žų naują mūrinį namą dviem šeimynom; su in- 
taisymu pagal šią madą: vanos, gazas ir elek
tros šviesa.

Tie namai randasi netoli didžiosios Crane 
dirbtuvės ir netoli lietuviškos bažnyčios. Mi
nėti namai parsiduos įmokant tik $500.00, o li
kusią sumą mokėk į mėnesį po kiek jums len- 
gviaus. Šis apgarsinimas bus priimamas už vie
ną šimtą dol. ($100.00) tik nuo to, kas pirks na
mą šį mėnesį. Taigi pirkdamas uždirbsi šimtą 
dolerių.

Ofisas atdaras nuo 8 A.M. iki 8 P.M.
Nedėliomis iki 6 vakare.

AUGUST SALDUKAS
1414 So. California Ave. Tel. Drover 3968

Arba GEO. LUCAS
3131 So. Emerald Ave., Chicago.

PRANEŠIMAS MYLIENTIMS MUZIKĄ 
=> Lietuvių Harmonijos Dainoriai =

PUIKŲ KONCERTĄ
Kur panašaus Koncerto mažai girdėtis, taigi esate kviečiami atsilankyt i

atsiliko, ir nežino, daryti, 
kam? 

gal Komiteto sienoms. Musų 
ponai visi vienu kurpaliu tašyti 
ir jei mėginsi pasiskų 
nebegauti. Tai yra 
Ii iš rusų Komiteto ir
faktai. Nurodyti kame ir keno 
taip daroma, nenurodau, tai ga-

gyveninio ,

, kad lokių komitetų

Buvo ir pas mus žmonių, ku
rie dirbo atsidėję tremtinių nau-

Vilimavičius) išvažin

privertė atsisakyti. Ji buvo net 
pirmininke išrinkta. Komiteto 
reikalai geroj on pusėn jau kry
po, bet ii netiko kai kuriems 

pasis- 
vieton

koniitetininkams, ir jie 
t engė ja pavaryti. Jos 
patupdė liaudies mok. Kairiu- 
naitį. Kas jis bus per paukštis, 
pagyvenę pamatysime geriau. 
Moksleiviai jau spėjo jį pažinti.

Kaip žinote, “L. B.” buvo skel
biama, kad čia atsidaro Taut. 
Organ, gimnazijos, bus bendra-, 
bučiai ir tt.; kvietė moksleivius 
čia važiuoti. Bet pažiūrėkim, 
kaip jis atvažiavusius sutiko. 
Pats Kairiunaitis išvertęs akis 
tikrino, kad nieko panašaus ne-

gatvėje nakvoti, jei ne Kama
rauskienė, kuri tuos moksleivius

jinic atsidūrė 4 moksleives.

kad čia jos nieko nelaimės. 
Nesutiko duoti pinigų net kelio
nei. Tik po ilgų prašymų buvo 
joms paskolinta (davė vekselį) 
tiek, kiek reik mokėti iki Voro
nežo IV kl. bilietui. Taip tai y- 
ra šluostoma karo aukų ašaros.

Laukietis. (“Nau i. Liet.“)

“Jeigu taikos 
išdėstytos 

talkininkai

AMSTERDAM, sausio* 5. 
— Vokiečių laikraštis Fran
kfurter Zeitung, kalbėda
mas apie taikos išlygas, ku
rių Vokietija negalėtų pri
imti, sako:
išlygos butų 
šiandien, tai 
turėtų išsižadėti visųpirma 
vilties užkariavimų. To- 
liaus, Rusijai reikėtų pames
ti svajones gauti Konstan
tinopolį, o taipgi užkariauti 
Balkanus, Galiciją ir lenkų 
apgyventas Vokietijos da
lis. Francija turi išsižadėti 
Alsace Lotaringijos, Serbi
ja — pamesti svajones užka
riavimo rytinės Austro-Ve
ngrijos dalies. Be to ir An
glija turi išsižadėti valdonės 
rolės jurose.”

]!
 Typewriferiai Beveik Uždyka |

Kiekvienas gali įgyti naują 
“rebuilt” typewriter! (rašomą Q 
mašiną) su lietuviškomis rai- q 
dčmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli- 9 
ver, Remington, ,Underwood, b 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu q 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 9 
korespondentams, agentams ir X 
kitiems. Pristatau į visas A- 
merikos dalis. Rašyk: 2

J. A. CHMIELIAUSKAS | 
521 Fullerton avė. Chicago, III. 2

( Prekybos
1 ir Kalbų

NOKffilA
čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradines 

ligi augščiausial, telpgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš. 
Ekonomijos. KnygvedystCs,DailiaraŠčlo, JLal- 
fikų rašymo. Prekybos teisių ir tt čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 
PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So.Halsted St..Chic&iy

K IEVESKIO J i Dieninė ir MTVK C ■ Vakarinė! IvP
ITT . B39 r* i W Ž X rvi sv 1 r 4T A tirtlai 1a* *» 11

Nedėlioj, SausbdaiL 7, ”17
COLUMBIA SVETAINĖJE,

Pradžia 7 v. vak. Po Koncertui šokiai. Kviečia visus L.H.D.

| Pirmas Didžiausias Lietuvių Maskaradinis Balius
| RENGIAMAS ŠVENTO PETRO IR POVILO DR-STĖS
g Subatoje, Sausio-January 6-tą dieną 1917
g STRUM IL BROLIŲ SVETAINĖJE, 158 East 107th St., Kampas Indiana Avė.

Svetainė atsidarys 6 v. vakare. Pradžia 7 vai. Inžanga 25c ir 50c.
500 dovanų bus išdalinta geriausiai pasirėdžiusioms grupėms ir pavieniems. Pirma dovana— 

& $15 ar daugiau.
_ Tokio didelio lietuvių maskaradinio baliaus dar niekad Roselande nebuvo. Juokų bus iki 

(L valiai. Galėsit pasilinksminti taip kad dar niekad pirmiau negalėjote pasilinksminti. Tokia 
ž, proga labai retai pasitaiko, todėl jos nepraleiskite, bet visi, kaip jauni, tai]) ir seni, vaiki- 
ž nai ir merginos, atsilankykite į šį didelį maskaradinį balių, gražiai pasilinksmint ii- dar 
S gauti gražią dovaną. Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienasi, tūkstančiai per
skaitysi jūsų pasiskel- 
bimą if tas jūsų pasi- 
skejbiiįias atneš jums 
geriausių pasekmių.

1840 S0uth Halsted St. 
Telefo įas Canal 1506

FHiiktis Vakaras
Su programų, kuriame bus perstatyta vieno veiksmo komedija:

Perstatys Draugystės Lietuvos Broliu ir Seserų Amerikoje Dramatiškas Skyrius. 
Parengtas DRAUGYSTĖS D. L. K. KEISTUČIO.

SUBATOJE, SAUSiO-JAN 6, 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2212 W. 23rd Place. Chicago.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25? 35, ir 50c ypatai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A•*•** JI-M *JHm» (J*M «JBL> MlMmMWriMW <■•••*.«> JKmm.

Butaisau receptus su didžiausia atyda, rį 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar S 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie- W 

tuviška aptieka Bostone ir Massachu- m 

setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko- Cj 
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga- <5 
lit reikalaut per laiškus, o aš prisių- M 
siu per exprcsą. P]

K. |
Aptiekorins Ir savininkaK O 

SOUTH BOSTON, MASS. g

& JOSEPH C. WOLOH 2 
* LIETUVIS ADVOKATAS & 
A Ruimas 902-904 National Life BIdg., C H 29 So. La Šalie St., Chicago, Hl. a 
Q Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- * A ninko, ketvergo ir sukatos vakarais nuo •-

6 iki 8 vai. vakare, po numerio: 3,
Ž 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ut. 7

Tel. Humboldt 97. |

RprBBBHRWWPBBWPIyA 
R 
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DIDELIS BALIUS
Rengia 

LIETUVIŠKA EVANGELIŠKA PAŠALPINĖ DRAUGYSTĖ

SDBATO.IE, SAUSIO-JANUARY 6, 1917
MILDOS SVETAINĖJE,

3142 So. Halsted St., Kampas 32 gat., Ant antrų lubų. Chicago.
Pradžia 7 v. vak. Inžanga 25c porai; Merginoms ir moterims dykai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį musų Balių. Grieš 
puikiausia muzika įvairius šokius. Linksmai galėsit praleist laiką. 

Kviečia KOMITETAS.

Dr. Ramser
akių

Or. W. YOSZKIEWICZ

Prirenka visiems tinkamus akinius, egs&mi. 
nuoja ir patarimus duoda lykal.
786-88 Milwaukee Avo., arti Chicago Ava. 2-ros 
lubos. VALANDOS4 Nuo 6 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2434.

LIETUVlflKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kas turi įkandančias arba silpna* aki*, ar 
galvos skaudėjimą, atsilankykite pa* man*

Dr. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*.
Nedėliomis nuo 8 ryto iki 1 po pietų.

«R*»*R» 
tRRRWRR

|IEKVIENĄ dieną, kada tukstan 
i čiai darbininkų išeina iš fabrikų, 
J juos pasitinka vaikai, pardavine- 

jantįs “NAUJIENAS”. Darbininkai per
ka ir skaito “NAUJIENAS”.
“NAUJIENAS” taipgi skaito inteligentai, biznieriai ir pro
fesionalai.
“NAUJIENAS” skaito moterįs, merginos ir jaunuomenė, nes 
“NAUJIENOSE” telpa kiekvieną dierią53aug naujienų, žinių 
iš karės, iš viso pasaulio, politiškų, moksliškų, apie sveikatą, 
apie moterų klausimą, apie jaunimo reikalus.
“NAUJIENOSE” telpa daug pajieškojimų giminių, kaip iš 
Amerikos, taip ir iš Lietuvos, pajieškojimų darbininkų ir vi
sokių apgarsinimų, kurie pasakys Jums, kur ką pigiai pirkti.

Skaitykite ir platinkite “NAUJIENAS”, didį lietuvių dienraštį

“NAUJIENOS”
1840 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL.



■j*':

n»
“NAUJIENOS*9

WAUKEGAN, ILL.

dieną, pas pp. Ambraziunus su
sirinko 4)urelis giminių ir šiaip

užsiminta ir apie

pasaulio dalis ir paprašius

70.
Aukavo šie:

Ambraziunas,

P. Pauliukaitis 15c. V
Aukas siunčiam per 

nu“ redakcijų į Lietio 
tno Fonda. (Aukas ipriėmiau.

T. L. Dundulis)
A. F. Sabecki.

RACINE, WIS.

surengė

krasa, su išlaimėjimu. Dovanos 
buvo duodamos daugiausiai li-

K fee’s

Musų korespondentų pranešimai įjl Avenue
K A

lai ne j.

“ Tkęjiinų

nesu-

Wi tau tas Karaiftviu atsibus me-

Basnitindi swelainei. Inzinga — 
Wirain 25c — A. Motoram- 
D Malonckete atsilonkile amt

kini did wiro ward a (da) ;wi- 
tautas kuris senowos laiko Letu-

trauke* o lai meldzame atselin
kite bet buste užganėdinti gales-

Basi rašo “Komitetas.”

Griškabud ietis.

I Jeigu nori sucedytfi 
f piningus pirk sinty g 
| ar overkoty dabar |

Sumažintos Prekes

Mes norėdami

m mažinti sandė-

ant

kiekvieno siuto ir

ti verkoto 20''( pa-

i aitri

milžiui, begėdiškai apkaltinda
mi suruošime ekspliozijos lai
ke preparedness parodos perei-

Vienas iš didžiausių 
argumentų - l’ologra

Billingsas tvirtina ir dauguma, 
žmonių tai paliudija, jogei bu

, o ne

mikroskopiška m ištyrinėjimui, 
kad visiems aiškiai prirodyti. 
Bet ar išliuosuos draugų Billin- 
ga klausimas.

tijos konsulio

F ra neis-

kredituoti Vokietijos at 
amerikiečiu laikraščiuose.

K

iš Oregono, bet šįmet negauna-

Mat reikia bugdyli kariuome
nę Mexikon ir atgal.

šiomis dienomis pribuvo Ja
ponijos laivas “Nipan Maru.”

si Sibire ir braidė po “čančuno

belaisviai

jimui ir globos nėra, rūkstan
čiai vokiečių ir austrų belaisvių 
sukimšti palei Olonecko-Mu
romsko gelžkeli ir Viatkos gu-
bernijoje.

duoti žiaurių, nekultūringų lau-

globon”.

mas

dirbti prie Olonecko-Muromsko 
gclkelio. Belo, juos mušama 
lazdomis ir nagaikomis. Celž-

CO

WTEAVEL W
S3 2.0 If 
Jf MINUTES 1 
•g SAVE 20% fe

•’Šilta

TWO f Triangle of Milwaukee Ave., Ashland Ave. and Division St 
STORES [Intersection of Belmont Ave., Lincoln Ave. and Ashland Ave.

49-tas inventoriaus Išpadavimas
Dabar abejose KLEE sankrovose nuošaliai vidurmiesčio

MUSŲ Inventoriaus išpardavimas reiškia daugiau Klee kostumeru
nigų, negu kuomet pirmiau. Esančios sąlygos pagimdo kokybės
bume. Klee drapanos yra nepralenkiamos kokybėje, yra įsigyt __________ _

tytas sąryšyje su šio Inventoriaus pardavimo kainomis,’'kurios pertikrina kiekvieną protaujantį " žmogų 
pasinaudoti perkant augštos rūšies overkotus ir siutus, kuomet nužeminimas šių kainų, yra pasekmingas.

T _ , ___ x _ t ir kainų klausima gyvenimo svar-
.Klee drapanos yra nepralenkiamos kokybėje, yra įsigyvenęs faktas, ir tas faktas apsvars-

0VERKOTAI sunkios vogos pui
kių audimų,, lygiais arba atver-' 

čiamais kalnieriais, vaikinų arba vy
rų mieros. Inventoriaus O ^7 t 
išpardavime dabar kai- (tjM / 
na tiktai .......................
o V'ERKOTAI, kurie yra puikiai 
” rankomis siūti, pinch back, box 
ir Chesterfield modeliai, perdėm 
pamušti ar suvieny-
tu su satino pamuša- d»| / ^11 
lu, nužeminti iki.......  9

0VERKOTAI ant kurių ŠUTAU
PYMAI yra nuo $5 iki $10. Di- 

terfield, box ir pinch back stailių, vi- 
delis rinkinys rankomis siutų Ches- 
sų mierų,-viskas nu- d*g j w f** 
mažinta šiame Inven- *^14 / 
toriaus pardavim. iki e

0VERKOTAI Hart Schaffner ir
Marx tikrai $20 ir $25 vertės, ge

riausi rankomis siūti 
overkotai, kurie šutei 
kia tikrą užganėd. po

uiky Mackinaw Kotai, 
micros nuo (i iki 18, par
davimo kaina $3.90.

Vaiky Pilki Chinchilla Ru
siški overkedai, miera 
2K> iki 8 Mm3.50.

Vaiky Norfolld Siutai su 
dviem porobi knicker 
bockers, $4.65.

neši lokį sunkų kryžių.

nesmagumų del lip apturėjome.
Mi's

liaus mums 
bažnyčia jau

bažnyčią

ne musų, bet vis- 
jis nei mėnesinių 
rūpinasi apie jų.moka, nei

Mes, pąsij
dello susiraminoibe atsim'inę

toj dūsavimų ėmėmės

$16.50

3 IUTAI pasiūti iš sunkios vogos 
puikaus kašmiero, vaiki /«w p 
nų ir vyrų mieros, pirk- Q Į 
tų 1913 ir 1914, kaina... * •VI/
CIUTAI su DVIEM porom kelinių, 

kotas ir veste, sunkios vogos au
deklo, geros spalvos, pamušalas iš 
serge arba alpaca, ve- 
rtė, kuri niekuomet ^11
nesusilygino pof.......  v

S visų vilnonių puikių audimų ir 
1UTAT sumaniai rankomis pasiūti 

kašmierų, paprastiems, storiems ii’ 
augalotiems mieros, naujausi pinch 
back modeliai, didelis i J 
sutaupymas ant kiek- d* | /L

S IUTAI įžymiausių Chicagos siu
vėjų. konservatyviškos ir pinch 

back stailės, puikiai rankomis siūti, 
puikaus verpimo ir ' 
mėlynos serge, $20 ir i 
$25 vertės .............. L

MĖLYNOS SERGE
SIUTAI PIGIAI.

I n v c n t o r i a us išpard avime 
telpa vienas specialis skyrius 
siutą paprastu, storiems ir 
ploniems micros, konservaty- 
yiški modeliai, pinch back sta- 
ilės jauniems vyrams, .pasiūti 
iš vilnoniu mėlyną serge sun
kią, parankiu dėvėjimui vi
siems metams ir gvarantuota 
tvirta spalva, rąšis pigumą, su 
kuria jus apsipratote 1913 ir 
1911 metais, po

$9.75

K aklaraištis—25c surišamas 
19c; daugybė po 50c, po 35c ir

Vaiky $3.50 vertės Cardi
gan siuvinėti svederkotai 
dryžuoti,

Vaiku 75c

$2.50.

vertes dryžiuoti

spalva, 59c.
Vaiku Šankios juodos ko

vėtuos pimčiakos, tvir
tais keliais, kulnais ir 
pirštais po 12,/2^-

$16.50
Vyry $5 vertės sunkus siūti

sveti erini $3.85.

yry /.>c vertes marškiniai 

arba apatinės kelnes 50c.

Vyry 25c vertės storos me

rino pančiakos, rusvos ir

Tuo budu visiems
šviesesnieji parapijonai dar la-

bli visa liesą lamsesniemsiems 
parapijonams, kurie vis dar ne
norėjo tikėti, kad iu “nobažna-

(f

Bet štai kunigužio nelaimei 
'nas nabažniauslų parapijos

Z J.s

dūšiųc

to kunigo 
riam, rodos,

M aiški n lai

ptuotoms krūtinėms slailės, 75 
c. vertės, 59c; marškiniai ver
ti Si.15, už 85c, ir $1.50 ver-

4 B linini ir kvo-

Klee’s 
Nbrth 
Side 
k Store

Piteri ui 
kame čia

gi susi
prašą liuli

meivišku laikraščiu ir socialistu, c C •

kalbu ąpic tikėjimų. Deki 
to nekurie karštuoliai surinko

geislinas”,.. 
(o negalėjo

nigas pasiliko klebonautų.

mums, parapijonams. r 
toliau, nežinome.

vargai irTai

“nc-

lodei

ii
Belaisviai Bet kur tau visi su-

nigus perkant da nieku
ji narai, belaisviai juose sukilu

si litą ar o ve

pamatyk tą gerą

Mu- nyčios tarnas nedrąsiai atkirto, nuo

giau parapijonų, ir lokių, kur ki-
® FSIN-EXPELLERiO

kios duosnios y palos atsimeta

lislus, Komiteto narysis gero
vi nėja.

atsimetė vien lik lodei, kad kū
no viedro tu Tose

Copyright Hurt Schaffner & Marx kus daro.duris

Chicagoje.

nns-
ne va

nigužis valkioja pusnuogę gas- 
padinę... Kunigužis nemaža su-

barškinęs lįsti i kambarį? Do- 
ras žmogus taip nesielgia! , Baž-

laukėme nuolatinio kunigo, bu
vome nudžiugę, kad dabar lai 
mus sustiprins “dvasiškame su
sipratime.” liet kur tau!

malyli kimi

barakuose nėra, lik lubose* pra
muštos skylės, per kurias dažnai 
krinta sniegas ir ledai. Drėgnu
mas neišpasakytas. Daugybė

na sykį pasirodo kuo esųs viena
me “holelyj”... Dėlei tų ir kilų 
“pasižymėjimų” ir šis buvo pri

6<?/Čs'
Burn;

lės Agota atidaro duris. Plau
kai suvelti, o kojos... basos. Ko,

bažnyčios. Nekurie ėmė ir atsi
metė. Tai nieko, manėme* sau,

Bei vyskupas 
cė mums kita c 

Chicagos. šis

KEWANEE, ILL. 
įsų vargai ir bėdos.

neskelbti kiliems 
nams. Bet neuž

vieton kewaniecia'i gavo našlelį 
kunigėlį, šis bene ilgiausia ir 
išbuvo Kešvanee. Jis buvo ne-

kraščius, o jų skaitytojus va
dinti ištvirkėliais'ir lt. Tuo bil
du minėtų laikraščių re mojai- 
parapijonai pasipiktino ir ati
džiai tend jo, kaip, “dorai” gy-

kunigužį • iš 
kiek doresnis už savo

imis j duris pasigirdo duslus 
kuman”.. “kuman”... Atidaro

Brno ir ištikimo draugu f-iruy- 
no«, naudojaiEO \ įsame p;U8u- 
lytv ner pn^ę šiintiii''ėin- 25c. 
už lankute visose apuekoee, 
arba galite užsisakyti tiesiui i£
F. An. RICHTER & CO.

74—80 Wsshlngton Street, hew Yorlu

Ateik ir

bučio. l ik vienas daktaras ant 
100 viorstų. Didžiuma belai
svių išmirė, o kili padaryti am
žinais invalidais. Belaisviai ser
ga ir miršta globojami purvo

misiąs lai- 
Doresniems 

parapijonams lai negalėjo pa

• OVTAISYTAS iš formules 
H'-p'o; Futcikto ifiminthi 
k1; Egipto nukoiiinku,

Todėl, kad ir pats nemažiau 
mėgdavo ta “amatų”... Net sve-

man, kuman?... Aš maniau, 
kad' del manės tos “kuman” bu
vo”... Kunigužis tik pažiūrėjo

Mes, parapijonai, lurbul ęs 
iųe vieni iš didžiausių griešni 
kų, kad Dievulis mums užde

sis” musų “tėvelis” paliko Lie 
lavoje jauna Onutę itačiog ap 
v&ktinam padėjime ir pasipu-

sako pamokslų, 
“bedievius” ir pie

nai viškus laikraščius, bei b 
šventraščio. Pripratę prie pir- 
mesniųjų savo “ganytojų” keik 
smų parapijonai dabar stebis 
Jiems mat rodosi, kad jeigu ku 
nigas bažnyčioje nekeikia pir

marš 1 miegama- 
Ogi Pi (erinį, nei 
stojo. Kunigužis

matyli kunigų. Negalima, 
atsako, jis sunkiai serga.

Tai nieko, bet pasikalbėti vis 
viena galėsime. Ir nieko ne
klausydamas v

jį kambarį, 
pjaukaį'i ai
gili i sųv e 11( > įe 1 Ovoj i

Išmanymas

Vaksuota 
popiera 

apgina.
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Chicagos Clothing Co
U922-26 SO. HALSTED ST

žiūros: numirė velka į girių 
ir laidoja. Belaisviai negauna 
batų nei šiltų drabužių. Apren
gti šiaip niekam netinkamais 
skarmalais per kuriuos vielo
mis matosi nuogas kūnas... 
Muilo belaisviai negauna, o dir
ba. balose, purvuose. Valgis

< sus sbhcIiiL'i p;i 
:■ hnio pilto ir z u 
.».'.audė jimo, dusulio, jm 
■ jinio. nttslojituo aptilta, 

1 pairoj . rrl., cct., Smui- 
j išdirbeju labai pūgargfJutfo
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Radikalizmas ir 
oporturizmas.

ir

(Prie musų ginčų.)

[ žinės. Jos ima kai 
pakedena radikalus.
ne prirodymas, kad jos yra 
palinkusios į oportunistų 
pusę?

Dažniausia mes šitą prie-
Bet daug labiau, negu 

“užtylėjimas social-patriotų 
nuodėmių”, užrustino kai- 
kuriuos musų draugus “Na
ujienų.” užtarimas Berge
rio. Bergeris — oportunis
tas, o “Naujenos” gynė jį; 
ergo, jos — oportunistės.

Šitas priekaištas yra visi
škas iškreipimas musų pozi
cijos. Bergeri gynėme mes 
ne dėlto, kad jisai butų mu
sų vienmintis, o dėlto, kad 
ant jo buvo neteisingai už- 
sipuldinėjania. Galima juk 
kartais ir didžiausią savo i- 
dejos priešą ginti nuo netei
singo užpuolimo. Dabarti
niam “Naujienų” redakto
riui teko anąmet dvejetą ka
rtų užtart Yčą su Basanavi
čium nuo kaikurių sąjun- 
giečių “komplimentų”; bet 
už tai paskaityt jį tų tautiš
kų veikėjų vienminčiu galė
jo kas-nors tik per neišma
nymą. O Bergeris yra juk 
musų partijos draugas! Tai
gi apgynimu jo nuo netei
singų kaltinimų ir intarimų 
socialistai turėtų dar ma
žiau stebėties.

Mes žinome gerai, kad o- 
portunisto gynimu šiokiame 
ar tokiame dalyke stiprina
ma kartu jo visa pozizicija. 
Ir “Naujienos”, gindamos 
Bergerį, stiprino išdalies jo 
intaką į socialistų judėjimą. 
Ir jos tą gerai žinojo. Bet 
tatai buvo neišvengiama, ne
išvengiama po to, kaip pra
sidėjo prieš jį neteisingos a- 
takos.

Kada tūli partijos nariai 
ėmė reikalaut Bergerio “iš
metimo” iš tos įstaigos, į 
kurią jisai buvo tik-ką iš
rinktas visuotinu balsavi
mu; kada paskui kiti nariai, 
parėmimui to reikalavimo, 
ėmė jį visaip juodinti, tai 
prisėjo pasirinkt viena iš 
dviejų: demoralizaciją par
tijoje ar oportunistą Berge
rį. Mes pasirinkome antra. 
Mes manėme, kad geriaus ir 
šimtą kartų didesni oportu
nistai, kaip Bergeris, negu 
tyčiojimąsi iš referendumo 
nutarimų ir tokios šlykšty
nės socialistų spaudoje, ko
kių mes matėme “Kovos” 
r šymuose apie tą oportuni
stą. Ir mes taip manome i- 
ki šiol.

Bet “Naujienos” turi dar

gano pusės. Paskutiniame 
savo numeryje jisai stačiai 
sako (žiur. š. d. “Naujieno
se” Apžvalgą), kad “Nau
jienos” kritikuoja radikalus 
dėlto, kad jos simpatizuoja 
“dešiniemsiems oportunis
tams”. Šitokią išvadą iš 
musų straipsnių to laikraš
čio redakcija daro todėl, kad 
ji mano, jogei galima but ti
ktai arba radikalu arba o- 
portunistu. Bet tokia nuo
monė yra visai klaidinga.

Tiesa, kad beveik visose 
socialistų partijose galima 
pastebėt dešinį (oportunis
tišką) sparną ir priešingą 
jam kairį (radikalį) sparną. 
Bet ne mažiaus tiesa yra ir 
tai, kad tarpe tų dviejų spa
rnų paprastai randasi ir ki
tokios rųšies socialistų — 

mokslinio socializmo pase
kėjų tikroje to žodžio pras
mėje. Jie kovoja ir su o- 
portunistais ir su radika
lais ; kartais daugiau su vie
nais, kartais — su antrais.

Antras - gi dalykas yra 
tas, kad oportunistai su ra
dikalais ne taip jau labai ski 
riasi vieni nuo antrų, kaip 
atrodo ant pažiūros. “Kra- 
štutinybės suseina” — sako
ma. Ir oportunizmas su ra
dikalizmu labai dažnai su
seina. Neretai juodu net 
sugyvena viename asmeny
je. Kadangi mes šitą klau
simą jau kartą nagrinėjome 
šioje vietoje, tai apie jį dau
giau čia nekalbėsime.

Grįšime prie klaidingo 
“Kovos” įsivaizdinimo. Ji, 
kaip sakėme, nežino, kad ra
dikalizmo priešas gali nebūt 
oportunistas. Todėl ji taip 
dažnai mato dalykus augš- 
tyn kojomis, Europoje ir A- 
merikoje. Apie Europą ji, 
pa v. pasakoja, kad tenai 
“nudardėję” oportunistai, o 
geri palikę radikalai. Tuo 
tarpu faktai rodo visai ką 
kita. Vokietijoje mes mato
me tarpe “social-patriotų” 
tokį radikalą, kaip Lensch, 
o tarpe “internacionalistų” 
(tarptautinės pozicijos ap
gynėjų) ,— tokį oportunistą, 
kaip Bernsteiną, garsųjį re- 
vizionrzmo vadą. O žino
mas socialistų rašytojas M. 
Nashimson sako nedėlinėje 
“N. Y. Volkszeitung” laido
je (17 d. gr. 1916 m,)f kad 

vieną nuodėmę ant savo są- tarp “internacionalistų” Vo-
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kietijoje palikę mažai tų ra
dikalų, kurie kitąsyk rėmę 
Rožės Luxemburg “masinio 
veikimo” propagandą.

Panašius dalykus mato
me ir kitose šalyse. Pran
cūzas Herve, pagarsėjęs ki
tąsyk savo “antimilitariz- 
mu” ir “antipatriotizmu”, 
šiandie savo patriotiškais 
klykavimais pralenkia ir ar
šiausius buržuazinius patri
otus. Rusijos Plechanovas, 
per keletą metų varęs at
kakliausią kovą prieš “likvi
datorius” (Akselrodą, Mar- 
tovą ir k.), dabar likvidavo 
klesų kovą net ekonominėje 
dirvoje; tokiu-pat klesų tai
kos skelbėju pavirto ir radi- 
kališkiausis “bolševikas” A- 
leksinskis ir Chrustaliovas 
ir daugybė kitų radikalų. O 
žiūrėkite Anglijoje, oportu
nistiškoji “Independent La
bor Party” savo taktika ka
rės laiku džiugina viso pa
saulio revoliucijonierius.

Faktai, vadinasi, rodo, 
kad teisingi arba klaidingi 
socialistų žingsniai dabarti
nėje karėje turi kuomažiau- 
sia ryšio su jų radikalizmu 
arba oportunizmu. O jeigu 
taip, tai kritika radikalizmo 
visai nereiškia rėmimo tų 
socialistų, kurie “nudardė
jo”.

Dėlto, kad tūli musų dra- 
lugai prisispyrę perša radi
kalizmą, kaipo vaistą nuo 
visokių nelaimių, tai mes 
dažnai ir pakritikuojame jį. 
Bet kada kas-nors ima pirš
ti mums oportunizmą, tai 
mes kritikuojame ir jį. Nes 
juodu abu yra lygiai kenks
mingu darbininkų 
!mui. —

ninkai apsidžiaugti savo 
“pergale” ir iš to džiaugsmo 
atiduot savo balsus už Wil- 
soną, kaip pasirodė, jogei 8 
vai. darbo dienos įstatymas 
gali but panaikintas.

Dabar jau atėjo ir praėjo 
laikas (sausio 1 d.), kuomet 
tasai įstatymas turėjo pra
dėt veikti. Bet vietoje to, 
geležinkelių darbininkai iš
girdo iš kompanijų, kad jos 
kol-kas visai neketina pil
dyt įstatymą. Ir darbinin
kų vadovai laukia. Tuo-gi 
tarpu “geradarys” prezide
ntas skubinasi pagelba to 
paties kongreso, kurio išlei
stąjį įstatymą kompanijos 
paniekino, panaikint strei
kų laisvę ir tuo išmušt iš 
darbininkų rankų paskutinį 
ginklą.

Didelė Amerikos darbi
ninkų kantrybė ir dar dide
snis neišmanymas!

duoti žydams lygių teisių su 
kitais piliečiais.

Na, tai, šitokių faktų aky- 
veizdoje, ko gera gali tikė- 
ties iš Rusijos valdžios pa
vergtosios tautos? Vienok 
randasi žmonių, kurie ima 
už gryną pinigą Rusijos a- 
gentų leidžiamus paskalus 
apie jos neva ketinimą at
statyt • lenkų karalystę ir 
duot autonomiją Lietuvai.

Jei ko gera galima laukti 
iš Rusijos, tai ne iš dabarti
nes Rusijos, ne iš tos Rusi
jos, kurią valdo caras, dva
rininkai, kunigužiai ir biu
rokratai. Šitai skriaudikų 
gaujai turės but pirma nu
laužti ragai — tik tuomet 
užtekės laisvės saulė mažo- 
msioms Rusijos tautoms ir 
beturčiu klesoms.

savaitė kartą. Ir faktiškasai 
pirmasis “Kovos” redaktorius 
dagi priklauso prie “I^aisvės” 
bendrovės. Ko-gi tad gali Mkė- 
ties iš musų “tikrųjų” tie socia
list ų laikraščiai, kurie yra už 
šimtų mylių nuo Pbiladelphi- 
jos!

APIE
*NEPRIGULMINGUOSIUS.”
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judėji-

Rado išėjimą.

Duodasi 
mulkinii.

Atstovų buto spaudos ko
misija nutarė, kad Valdžia 
įsitaisytų milioninj.popieros 
fabrikų. Komisiją prie to 
žingsnio privertė popieros 
trustas, kuris paskutiniais 
dvejais metais ėmė plėšti už 
savo tavorą nepakenčiamas 
kainas.

Suv. Valstijų valdžios 
spaustuvė kasmet suvarto
ja po 30,000,000 svarų popie
ros. Del popieros pabrangi
mo tos spaustuvės išlaidos 
dabar taip milžiniškai padi
dėjo, jogei kontroliuojančio
ji ją įstaiga rado praktiške
sniu dalyku esant statyt va
ldžios lėšomis popieros fab
riką, negu toliau pirkti po- 
pierą iš privatinių biznierių.

Jeigu popieros trustas sau 
vo intekme Į nesulaikys val
džios nuo tq sumanymo, tai 
žmonės neuitilgio turės pro
gos pamatyti, koks daug
maž yra skirtumas tarpe tų 
kainų, kuriais ima už popie- 
rą privatiniai josios dirbė
jai, ir tarpe tikrosios popie
ros vertybės. Popieros tru- 
stui, lygiai kaip ir kitiems 
trustams, ta lekcija vargiai 
išeis ant gero.

Apžvalga judeji-

LIETUVOS
ATSTATYMAS IR
KOOPERACIJOS.

Nesenai “Keleivis” paragino 
amerikiečius pagalvoti apie tai, 
kad atstačius Lietuvą (po ka-

“Kc- 
pra-

ture-

idėjai pritarė ir “Laisvė.” 
Idivis” dabar antru kartu 
bįla tuo klausimu. Sako:

Taip, mes, socialistai,
tume rimtai apie lai pagalvo
ti. Juk musų tikslas ne tame, 
kad amžinai kovoti su kapi
talu. Mums rupi, kad toji 
kova kuogreičiausia pasibaig-

viešpatavimas. Lietuvoje ka
pitalo šmėkla da nėra įsivieš
patavus, todėl musų pareiga 
turėtų būti daryti viską, kad 
ji lenai ir negalėtų įsivyrau
ti Tuo tikslu reikėtų sutver
ti kooperacijos pamatais mil
žinišką bendrovę ir suorgani
zuoti kaip galima daugiau 
amatninkų, kad butų galima 
užimti nors svarbiausias Lie
tuvos išdirbystės bei pramo
nės šakas.

Iš gaunamų laikraščių mes 
matom, kad kooperacijos 
mintis kįla jau ir Lietuvos 
žmonėse. Ir jiems rupi, kad 
atgimstančios Lietuvos ncap-

ta aplinkybe labai svarbi ko
operacijai.

Musų nuomone, Ameriko
je nesunku butų suorgani
zuoti bent 1,000 amatninkų,

jon po $200. Lietuvos pini
gais tas reikštų apie 400,000

Wilsonas ren- 
už akių vėlei 
streikui ant

Liuosudtojai.

Prezidentas Wilsonas ste
ngiasi pravest kongrese į- 
statymą apie priverstiną ar- 
bitraciją streikų prašalini- 
mui.

Prieš-pat Naujus Metus 
jisai atsilankė pas senato
rių Newlands’ą ir paragino 
jį tuojaus parašyt įstatymo 
projektą. Prezidentas no
ri, kad tas įstatymas perei
tų kuogreičiausiai.

Šituo budu 
giasi užbėgti 
grasinančiam 
geležinkelių,
žinkelių kompanijos atsisa
ko pildyti Adamsono įstaty
mą, kuriuo buvo “suteikta” 
jų darbininkams 8 vai. dar
bo diena. Jos padavė skun
dą į teismus, reikalaudamos 
pripažint tą įstatymą prie
šingu konstitucijai. Idant 
perkalbėjus kompanijas, da
rbininkų atstovai turėjo ne
senai su jomis konferenciją 
New Yorke. Bet ji nedavė 
jokių rezultatų. Taigi da
bar grasina iškilti tarpe be
siginčijančių pusių susirė
mimas.

Jeigu Wilsono arbitraci- 
jos pienas bus greitu laiku 
priimtas kongrese, tai gele
žinkelių darbininkai negalės 
streikuot. Bet keista, kad 
darbininkai vis dar, nežinia 
ko, laukia ir diena iš dienos 
atidėlioja veikimo valandą. 
Nejaugi jie nepramato, kad 
tuo atidėliojimu jie naikina 
visus laimėjimo šansus?

Kada gale pereitosios ko
ngreso sesijos buvo išleista 
Adamsono įstatymas, tai 
geležinkelių darbininkų val
dovai atšaukė streiką, pasi
tikėdami valdžios prižadais 
įvykinti tą įstatymą gyve
nime. Bet nesuspėjo dariai-

Finlendija paskutiniais 
dvejais suviršum metų tapo 
labiau surusifikuota, negu 

per ištisą šimtmetį prieš tai.
Finus Rusijos valdžia su

grudo į kariuomenę, o finų 
žemėje pastatė kareivius ru
sus. Tūkstančiai finų žųva 
karės laukuose, ir visai finų 
tautai gręsia išnykimo pa
vojus.

Tai vienas pavyzdys, ro
dąs, kaip Rusija dabartinė
je karėje “liuosuoja” mažą
sias tautas.

Antras pavyzdys — Rusi
jos valdžios atsinešimas link 
žydų.

Kaip “Naujienos” jau ra-! 
'šė, Rusija šiomis dienomisi 
atsisakė daryt pirklybos su-į 
tartį su SuV. Valstijomis. Ji 
net atsisakė diskusuot tos 
sutarties pasiūlymą.

O kodėl? Todėl, kad Suv. 
Valstijos reikalavo, kad Ru
sija įsileistų į savo šalį kie
kvieną Suv. Valstijų pilietį, 
neišskiriant ir žydų. Iki 
šiol Rusija Amerikos žydų 
neįsileisdavo, kadangi įlei
dus juos ji turėtų leist jiems 
gyvent \ ir tokiose vietose, 
kur uždrausta gyvent Rusijos žyda^ns.

•į” Reiškia,. Rusijos valdžia 
kyra pasiryžus ir toliau ,pe-

tų galima ir ją pritraukti, ar
ba prie jos prisidėti. Pradžiai 
pinigų susidarytų.

Susirašę Amerikoje ko- 
operacijon amatninkai turėtų 
važiuoti Lietuvon d’irbti savo 
dirbtuvėse, žinoma, pradžia 
butų nelengva. Reikėtų daug 
žinovų, in formacijų 'ir tt. 
Bet mes neabejojame, kad ta
me mums galėtų nemaža pa
tarnauti Agronomijos ir Tei
sių Draugija.

Suprantama, mes kalbam 
apie tokią kooperaciją turė
dami omenyje nepriklausomą

Tas, kas “Keleiviui” visai su
prantama, mums kaip tik neaiš
ku. Kodėl jisai mano, kad jo 
sumanymas tiktų tik “nepri
klausomai Lietuvai,” kuri dagi, 
nežinia, ar kada įvyks?

Paskui mums išrodo klaidin
ga “Keldivio” nuomonė, kad a- 
merikiečių suorganizuotomis 
kooperacijomis galima neleist 
įsivyraut “kapitalizmo šmėk
lai” Lietuvoje, Tokių stebuk
lų iki šiol dar niekur nebuvo. 
Kooperacijos Visose šalyse pa
virsdavo dalelėmis kapitalistiš
koj mašinerijoje, ir tik ant tiek, 
ant kiek jos įstengdavo prisitai
kyti prie tos mašinerijos, jos 
turėdavo pasisekimo. Kur ne, 
tenai jos žūdavo.

Mes tuo, žinoma, nesakome, 
kad kooperacijos yra blogas 
daiktas. Sakome tik, kad jos 
kolkas negali atstot šalies ūkyje 
tos organizacijos, kurią teikia 
kapitalizmas. Panaikinus pri
vatinę nuosavybę šalyje, butų 
kas kitą.

“Keleivis” kalba apie “milži

nišką kooperaciją” ir paduoda 
400.000 rublių, kaipo galimą pa
matinio jos kapitalo sumą. Na, 
jeigu jau tokia suma yra pakan
kamai “milžiniška”, kad praša
linus iš Lietuvos atstatymo dar
bo kapitalizmą, tai mes nežino
me, kokiu sau įsivaizdina “Ke
leivis” tą atstatymo darbą.

IŠVEDĖ Iš 
KANTRYBES.

“Kova” savo nelemta kan- 
džiojimosi ir kabinėjimosi tak- 

lė ir “Laisvę” iš kan- 
uomet “Kova” kabinė- 
“Naujienų“ ir “Kelei- 
“Laisvė” arba tylėda- 
mėgindavo lyg ir lai- 
role lošti. Bet dabar

josi prie 
vio”, tai 
vo, arba 
kintojos
ji ve kaip prabilo:

“Kovos” red. nenustygsta 
ant vielos. Zurza ir kandžio
jasi. Ligišiol dar “Laisvę” 

neužkabinėdavo, bet dabar jau 
ir ant musų laikraščio prade
da dūkti.

“Kovos” n-ry 51 skaitom 
pranešimą, kad dabar, girdi, 
jau ir “Laisvės” bendrovė, 
pradeda traukti į ščrininkų 

“eiles nesocialistus.
Iš kokio šaltinio pasėmė 

informaciją —-
Gal vėl iš kokio 

priva- 
Juk ji 

los rų-

“Kova” šią 
nežinom.
privaliliio laiško, ar iš
tinio pasikalbėjimo.
pusėtina specialistė
šios manevruose.

Rodosi, jeigu jau
norėjo ką sužinot apie šėri-

“Kova”

į “Laisvės” board-di rėk torius, 
arba į “B-vės” pirmininką. 
Tuomet ji butų patyrusi, kaip 
dalykai stovi. Bet jai, mat, 
kas kita rupi...

Tai redakcijai mes ve ką 
galime pasakyti: “Laisvės” 
šėrininkai yra nėJkiek nepra
stesni socialistai, negu jus 
patįs. Tik viena išimtis “Lai
svės” redaktoriui žinoma: tai 
drg. K. Steponavičius iš Cliff
side, kuris neseniai prisiuntė 
pinigus už Šerą. Tas drg. dar 
nėra partijos narys, bet pri
sirašęs prie “Laisvės”, jisai 
jau sutvėrė savo miestelyj 
LDLD. kuopa ir tuoj ten bus 
sutverta LSS. kuopa. Apie 
tai pasirūpins pats drg. Ste
ponavičius ir kiti jo draugai.

Tai viskas, ką mes jums 
galim pasakyt. Žinote ką, 
vyručiai: ažuot j ieškoję kri
slelio savo artymo akyje, ar 
neverčiat! butą pasidairyt a- 
pie save, benepamatysit jąs 
rasto.
Toliau “Laisvė” atsako į dar 

vieną “Kovos” ataką ir baigia 
tokiais žodžiais:

Bet mes sakom, kad tokios 
rųšics kandžiojimai nieko 
bendro su principialumu ne
turi. O juk tai pati redakci
ja ant pirmo puslapio rašo!

Draugams kovicčianis mes 
atvirai pasakysime: kandžio
jęs jums sekasi daug leng
viau, negu parašyt išmintin
gą, agitatyvišką straipsnį 
kadir apie propagandos lygą

O reikia atsimint, kad su 
“Laisves” redaktorium, kuris 
priverstas buvo šitokiomis rep
likomis pavaišinti “Kovos” ve
dėjus, pastarieji (arba bent vie
nas jų) turi progos s use i t ir as
meniškai pasikalbėt kone kas

Ir “Ateitis” prašneko ilgu 
straipsniu apie “neprigulmmgų- 
jų” katalikų radimąsi lietuvių 
kolonijose. Paskatino ją prie 
to “neprigulm'ingųjų
mas Mass, valstijoje, o ypatin
gai susirėmimas “nepriguhuin- 
gųjų” su “prigulmingaisiais” 
Lawrence’o mieste, kun. T. Ži
linsko prakalbose. Tarp ko ki
ta ji rašo:

Paimkime tokį Cambridge, 
Mass. Visi — ne lik papras
ti žmonės, bet ir aplinkiniai 
R. K. kunigai — gerai žino 
ir pažįsta kun. Krasnicką ir 
jojo darbus. Tie darbai to
ki, kad patįs kunigai privati
nituose pasikalbėjimuose su 
pa ra pi joną is kun, Krasnicką 
smerkia. Bet kiek Cambrid- 
giaus pa rapi jonai neprašė 
kardinolo ir nekalbino Bosto
no ir kitų lietuvių kunigų už
stoti jų reikalus prieš kun. 
Krasnicką pas kardinolą, — 
nieko negelbėjo ir niekur pa
ramos negavo. Ir lietuvių R. 
katalikų kunigų redaguoja
mų laikraščių, kaip “Darbi
ninko” ir kt., skiltįs buvo už
darytos del parūpi jonų pasis
kundimo. O Cambridgįečia't 
juk negalvojo apie kokius 
nors maištus — jie ir kardi
nolo ir kt. nužemintai malda
vo tik vieno dalvko: atsiimti 
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kun. Krasnicką, o jo vieton 
duoti kitą protingą kunigą. 
Ir štai, kuomet visi jų kebų 
metų maldavimai 5uvo vis 
atmetami ir kuomet Šį metinis 
kun. Krasnicko pasielgimas 
per Lietuvių Dieną visus bai
siai papiktino ir kuomet ir 
dabar cambridgiečiai nerado 
užtarimo, nei teisybes nei pas 
kardinolą, nri pas Bostono 
lietuvių R. katalikų kunigus 
nei jų laikraščiuose, — pradė
jo tverti neprigulmingą para
piją ir jau, kaip girdėjome, 
turi parsikvietę kunigą.

Lawrenco neprigulmingos 
parapijos atsiradimas turi 
panašias priežastis. O skan
dalas, 'iškilęs — kun. Žilinsko 
prakalbose, rodo bene į pačią 
tų priežasčių šaknį. Tik įsjs- 
kaitykite į J. Žukausko kore
spondenciją. Ten aiškiai pa
žymėta, kad triukšmas ir juo
ksmas salėje papilo po to, 
kaip kun. T. Žilinskas pasakė, 
jog dvasiška, ty. kunigų val
džia yra skirta nuo Dievo ir 
kad žmonės parapijonįs ne
turi teisės į jos vedamus rei
kalus kištis, ši mintis kun. 
T. Žilinsko nuolat būdavo 
pravedama pamoksluose Bo
stone ir išreikšta jo paties pa
rašyto j knygutėj apie demo
kratiją ir parapijų sutvarky
mą. Ta mintis yra ne vieno 
kun. Žilinsko, bet skelbiama 
visų R. katalikų kunigų. Su
lig to principo valdomos, ir 
visos musų R. katalikų para
pijos su jų visais turtais ir 
dėlto principo visos musų 
žmonių pinigais pastatytos 
bažnyčios priklauso airių vy
skupams, o ne lietuviams pa
raki jonams. Ir tik dėlto, kAl 
tas principas yra musų para* 
pijų tvarkos pamate, žmones 
negali atsikratyti tokių patį 
kunigų luomą žeminančių ku
nigų kaip Krasnickas ir jam 
panašus, o negalėdami to, — 
atsisako ir nuo savo pačių pa
statytų puikių bažnyčių, sta
ta naujas ir džiaugia^ ^avę 
už kunigus net tokius žmOnes 
kaip Deli a n is, MickcvičAis ir 
jiems panašus,

čia tai ir yra “nepi^guhmn- 
gų” parapijų ir _ 
hiū>«u" kunygą gj^yMs ftnl- 
tinis.

wprigitl

item-



atsistoja prie patalo mirš-

’’NAUJIENOS.

Jaunuomenes Skyrius
1 darbą Taip, mama

glaudėsi viens prie kito ir mei
liai bučiuodamiesi šnabždėjo ką

Mieli broliai darbininkai.
Pradėkime protauti,
Kad nereiktų mums per amžių

Mes ndaukim turčių meilės,

Nors didžiausius mes jiems 
turtus

Per amžių sukrausi m.

Nors ‘ir šimtus milionus 
Mes del jų uždirbsim,

Nieko neturėsim.

Juk mes matom kaip tie ponai 
Iš musų tyčiojas, — 
Musų prakaitą 'ir darbą 
Patįs sunaudoja.

Nors per dienas prie altoriaus, 
Mes Dievo m a klausi m, 
Vistiek duonos nė kąsnelio

Dėlto, broliai darbininkai, 
Gana mums miegoti — 
Imkim ginklą mes į rankas

Mil m s nere i k a 1 i n ga s

Nei karabinas
Tiktai mokslas, apšvietimas,

Meskim šalin nu

Gana dejuoji

Baltuoja laukai;
Vargdieniai dejuoja — 
Sunkus laikai ...

Bet gana dejuoti, 
Iš to nieks nebus, 
Jei ddžiuma snausim,

Metai senieji.

Vdikime patįs. 
Budinkime kitus.

Stokim drąsiai 
Visi išvien, 
Murus tamsybės 
Griaukim kasdien.

Meilė, pakajus
Tiesa, brolybė.

Bus mums vargdieniams 
Ant žemės rojus...

Laimutė.

Onutė
(Tąsa).

Niekados dar taip netroško ji

Niekam 
naivumas 

senmer-

persi mai

terš mdilę ant ko nors, bei pa- 
siaakauti kam nors... 
nereikalinga! Kokis 
trijų dešimčių metų 
gest..

Vasarą liūdnumas
nė į visišką nepasitenkinimą gy
venimu. Kam gyventi? Kam 
reikalingas jos gyvenimas? Ko 
jai laukti ateityje? Kas sykį 
vis tankiau naktimis ateidavo 
Onutei į galvą mintis apie nusi
žudymą. Mirtis, tartum, stove 
davo tamsiam kambario kam-

sapnuodavus jai mirusi motina

ne

gyvenine našta... čionai niekas

vargau... Aš čionai jau niekam, 
o niekam nebereikalinga... 
Man jau čionai taip nusibodo,

giuosi ateiti pas tave, mama...

surasti išeigą iš baisiai nelai
mingo gyvenimo... O, taip dar

kauti žmonėms, 
dar reikalinga i

ir ji vėl pamatė pasaulį šviesiu 
ir maloniu. Ne, ii jau, nenori
mirti,

•Mama! mama! Brangioji 
mamutė! Atleisk man... Tik
tai dabar aš pamačiau ir supra
tau, kokią dovaną tu man su
teiktai! - maste Onutė, skubiai 
žingsniuodama į banką, idant 
perduoti savo iškurnėtąjį biletą.

Juk, jeigu nebūtų bu*

bėtiiud greit.

toki biedna,

Ir “da

Ne. Ta 
ga, nie-

-Mielaširdingoji sesuo! Pri-

- Einu, einu, brai
- Kur sesuo Ona?

kad visiems 
viena, Ona. ir

toms seserims. Tokia didelė, 
neišsemiama spėka moters mei-

prie tos malonios moters baltuo
se apredaluose. Pas ją tokis 
malonus, linksmas veidas, tokis

žmogų.

Ona. atsisėda prie lovos kokio 
nors sergančio, vaitojančio nuo 
skausmu kareivio ir, užsilenku-

paprasčiau- 
rodosi, 

skausmai sumažėjo, kad

šakoti jam pačius 
sius dalykus, tad jam 
kad

miega... Kada sesuo Ona t va r 
sto žaizdas, tad ne 
skauda ir

rodosi gardesnių.

Ka-

i sesuo Ona... Kaip mo- 
Baisi naktis, ligai kovo
ms, jaunas žmogus su 

mirtimi. Dar tiktai vakar pra-

fina!

kinasi ir su mirtimi k 
jaunas žmogus:

Seserį Oi
l>alcii g va

♦ *
nge

tai prisiartinimą, praplėtė su
vargusias akis ir nors ant va
landėlės nusiramina: jis pažino! 
Kalbėti negali. Tiktai laiko

mai maloniu kvepėjimu.

to, ir savo auksiniais spinduliais
lo ranka.

sveikinti su juo paskutnioj mi-

gyvūnų. Su jais sykiu pabudo 
ir kaimas.

Piemenukas nors dar pusiau 
mieguistas, pučia savo medinę 
birbynaitę, kurios balsas susilie-

Iowa State Savings Bank
Kapitalas ..................... $100,000
Neišdalintas Pelnas .. $20,000

Po Valstijos Priežiūra

Bouse (Bankinio Susinėsimo

SIOUX CITY, IA.
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Dolerio vertė už vyriškus

džia rankos, 'ir vis dar labiau ją 
spaudžia... Vis rečiau kvėpuo
ja, vis rečiau kilnojasi peršagta 
krūtinė, o ranka dar šilta ir nev 
paleidžia... Sesuo Ona sėdi ir a- 
šaros rieda per jos skruostus.

anl jo ir ne tikėtai ir baisiai ap- 
sunknto gyvenimo yra kam nors

pilnas gyvenimas. Kaip-kada 
norisi pasakyti visam pasauliui.

visu?!

Gali būti, jus apsirinkate,

Ne. Aš noriu ten... čionai 
musų daug, o tenai aš busiu rei-

Taip, labai!
Del ko? Ar 

kur dirbti?
- Nežinau Man rodos

visviena,

ta r-

ncmatvCi mielašir-

kareivis
Korobovas.

—O kam tau ji?
Kam jam sesuo Ona? 

pats nežino.

nes !.£
Apleido ji mus.

verkia Karobovas
Korobovu’i duoda vaistų.

•- Kad tu duotum-gi man 
kuo girdė sesuo Ona! 
gelbėdavo man, o tas...

to,
Tai pa-

a sesers Onos, bet kiekvie-

jos vardu, 
užmiršti n se-

jo iš ligoninės ir ant kurių tapo 
išlieta dalelė nekaltos, moters 
meilės...

Kur dabar ji, sesuo Ona, tas 
baltasis angelas, atlėkęs ant lau
ko aplieto žmonių krauju?

D. J. AlekŠis.

Keturi metai atgal 
ir dabar.

matėsi raudoni aušros spindu
liai. Visur dar ramu. Tiktai 
miškas jau senai pabudęs. Lak-

vo gražiąją giesmelę. Retkar-

surinKa volunge, lai vet su- 
burkuoja balandis. Tetirvinąs 
vieną sparną išplėtęs sukinusi

tai murmėdamas
Ir

rytmetinį

nagas ir klykdamas leidosi į

ciams. isgirdusios vi 
ksmą pabudo ramiai 
sios antsios ari lįs ir pasileido skristi.

Upelis palengva tekėjo ir savo 
šnabždėjimu pranešė miškui ry
tines naujienas

Medžiai

sudaro keistą melodiją.
Artojas žagre vartydamas 

minkštą žemę, linksmai dainuo
ja. Apie jį skraido pulkai alka
nų varnų ir jieško žemėje mais
to. Jų rėkimas pripildo orą ne
paprastu ūžėsiu.

Viskas pabudo. — žodžiu sa
kant, gyvenimas įėjo į paprastas 
vėžes.

Mes keliaujame, štai jau ir 
stotis. Pasigirdo dundėjimas 
tekinių ir lyg milžinas ugninius 
nasrus išplėtęs atbėgo trauki
nys. Sustojęs išsipjovė keletą

pasileido toliau, palikdamas di-

bežiaus ir laukėme traukinio. 
Už valandėlės mes buvome Irau™

nė,

su jos gražiausiais laukais ir 
miškais, tiktai malėme svetimos 
šalies kalnus, aprūkusius mies-

medelius.

liavome juromis. Vanduo li

metė

sunaikinti užtai, kad jis be pa

nepaisydamas nė jų protesto ne 
galingun

Už kiė 
me Ame)
gamtos (gražumo, kokį 
me Lietuvoje.

laiko mes jau buvo- 
nėra tobet čia

keturi

bar ten {vietoj dainų ir links
mumo nepaliaujantis griausmas 
kanuolių ir dejavimas sužeistų
jų bei bjadu mirštančiųjų, vie-

tūkstančiai kąpų 
veržiasi žodžiai

apkasų ii
Nejučioip
Tėvyne, sunaikino tave tyronai!

P. Vipartas.

! Meilė
Meile yra žiburėlis musų gy

venime. Kada nėra drauge su 
mumis mylimos ypatis, mes ne
galime pilnai pasilinksminti: y-

te spiria mus pasidalinti savo

mais širdžia'i žmonėmis.
Meilė neapleidžia mus per vi

są gyvenimą: vaikais būdami, 
mes mykime savo tėvus; suaugę

mylime savo draugus ir drau-

mylime vaikus; per visą savo

sesers, gimines ir draugus.
Nėra abejonės, kad meilė yra 

instinktyvė. Mes negalime jos 
kontroliuoti. Yra atsitikimų 
kad ji apsireiškia iš pirmo pasi
matymo. Ji, lyg muzikos akor
dai, užgauna musų širdies sty
gas. Tečiau, tankiausia meiles

auga; su lįciekviena diena ji da
rosi stipresne ir pastovesnė.

jokių klinčių ir besimylintįs vi
sin’ ir visokiose aplinkybėse gali 
būti laimingais.

Meilė ir protas dalina zmo- 
ri’imą į dvi dali. Mes 
duoti kaip vienam,turime

taip ir kit^my duoklę. Jeigu, iš 
vienos pilš^t, vadovaujantis tik 
protu, o meylc ringuojant, ne
galima buly laimingu, tai, iš ki
bta pusi

Meilė suteikia poetams 
kilnias mintis. Ji padėt

Overkotus
ir Siutus

11 Mažiau

Milton: “Su tavim kalbėdamas, 
aš užmirštu laiką. Metų laikai 
ir įvairios jų atmainos man vie
nodai malonios. Kada aš su

puvimas.“
Kiekvienas musų gali

ta, kuri myli mus.

Sumažinimui musų sa
ndėlio vyriškų drapanų 
pirm priėmimo sandėlio, 
mes padarėme abelną nu
mažinimą ketvirtos dalies 
kainų ant kiekvieno siuto 
ir overkoto. šis pasiūly
mas apima musų visą san
dėlį puikių rankomis siu
tų drabužiu — viską a- 
part mėlynų ir juodų siu

tinka

siartinimo. Ir menkiausis žmo-

gu jis tik yra verdąs to.

nesilpnėja, bet stiprėja. Pase
nus vaikų meile yra didžiausiu

mename prabėgusias diensa, at
simename savo jaunystę, kaip 
musų tėveliai mylėjo ir glamo
nėjo mus. Mylėdami savo vai
kus, mes dirbame del jų, rūpi
namės jųjų ateitimi.

'kodėl meilė yra amžina ir nie
kad nemirštanti.

jos. Beliackas.

Patėmijimas.
Malonu man matyti, kuomet 

žmonės neliki į tai, ką bile vie
nas pasako, Geriausia yra lie

jeigu

Vieni

klausytojai, neapkęsdami jo 
kalbos. Reiškia, ne visų vieno
dos nuomonės. Ištikrųjų, keis
tai atrodytų, jeigu visi vienaip 
manvtu. Pavvzdin: jeigu visi

tikėję, tai gal dar puslaukiniais 
tebebūtume. Bet pasidėkavo- 
jant tiems, kurie netikėjo bile 
kam, bet mąstė, laisvai protavo, 
mes šiandie gėrimės ir naiido-

žęs, kad mes neturim kritikos 
bijotis. Tad, rodos, nieko apie

pasidžiaugti, kuomet jaunimas 
pradeda savystoviai protauti ir 
nuosekliai riša įvairius klausi
mus.

Vienok, tūlas M. T-kis, neva 
kritikuodamas mano straipsnelį 
“Kodėl Daug Nevedusių“ taip

klausimus gvildena, kad no- 
roms-nenoroms prisieina dar li

jau esu sakęs.
Netvirtinau ir nebandysiu tai

Bel jeigu mes nesutinkam su 
priešingomis nuomonėmis, tai

kus ginčus, Galima išreikšti 
savo nuomones kokiame nors 
klausime be jokių ypatiškumų.

Dabar eisime prie tų klausi-

visas. Mano pasakymas neap
ėjo visas merginas. Kiekvienas 
musų žino, kad ne visos apsive
dusios esti nerūpestingomis. 
Todėl rašvdamas aš ir nema-
čiau reikalo apie tai minėti, 
(los aišku, kaip ant delno 
mano pasakymas liete lik 
kurios tokiomis esti. O 
pasakiau teisybę, tai nesi j 
jzeidęs arba kokią dėme 
tęs ant visu merginą

jeigu
meili

lizine-
Pa i kur

10.00 Siutai ir overk. 7.50
12.50 Siutai ir overk. 9.37 
15.00 Siutai ir overk. 11.25 
18.00 Siutai ir overk. 13.50 
20.00 Siutai ir overk. 15.00
22.50 Siutai ir overk. 16.67 
25.00 Siutai ir overk. 18.75
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įhHiriy Sranč Cklhrn

j imu atsakysiu tik abelnai.
čia manyti, kad aš esu priešin
gas moterų reikalavimams Iv-

noiniško atžvilgio ir nurodžiau,

ko vaikinus nuo apsi vedino. 
Beto, išreiškiau savo nuomonę, 
ką mes turime šiuo tarpu dary
ti, kad pagerinus ekonomiškas

mano nebuvo visai užsiminta.

Pana- 
moteru

mų. 'I'odel aš ir kviečiau mer
ginas ir moteris į talką kovoti ! 
prieš nelikusi surėdvma, o ne ‘

paveržę.

kad visos merginos veda tik to
dėl, kad turčius vergus, o ne

as ne-
matau tikro išganymo politi
koj arba balsavime. Nors jau 
šiandie daug moterų turi lygias

tu suteiktos tiesos, tai ar mano*

sąlygos, kuomet jos balsuos už 
musų priešus? Anaiptol ne.

daugiausia dKasiškijos šalinin
kės, todėl jos su pastaraisiais 
išvien ir eina ir jųjų pusę palai
ko. O tie gaivalai, kaip mes ži
nome, mums gerovės neteikia, 
bet nori mus nežinioj ir skur

l odei tikrą išganymą aš matau 
kur kitur, o ne vien tik jxditi- 
koj. Aš išganymą matau tik 
apšvietoj. Tik apsišvietę ir su
sipratę dhrbininkai ir darbinin-

Tatai tiek šiuo sykiu apie tą 
klausimą tesakysiu ateityj 
daugiau pakalbėsime.

Dabar norėčiau dar p. 8C

s pasakymas butų rodymo mano klaidos, St. Mar- 
Bet neklysiu šaky- sas vis tvirtina, buk aš nel>an-

dęs argumentuoti. Išeina, kad 
mes nei vienas nei kitas nebari- Į 
dėme tai darvti. Turint tai o- J 
menyj, man prisimena vienas 
vaikinas, kuris nemok ėdamas <

ginų, kurios veda ne del meilės,

sen m erge mis likti, 
girdėjęs merginas si

negu apsivedus.
Oponentas klausia manęs, ko

kiu budu moteris gali kovoti už 
geresnį būvį, neturėdamos i y-

Čia, rodos, visai sKirungas 
klausimas. Apie tai turėtume 
atskirai pakalbėti. O antra, a- 
pic politiškas tiesas, kaip jau 
minėjau, mano nebuvo visai į-

liesos“, tai tas nereiškė

anglu. .lis sakė: “No, 
anglas: “Yes, sir“; ir tokiu budu 
ginčijosi labai ilgai, kitų žodžių 
visai nevartodami. Panašiai ir 
su mumis. Bet tuščia to. Mes
kim tuos ypatiškumus šalin ir 
bandykime ką hoi’s rimtai svar
styti.

Ištikrųjų, argi jau mos kitko 
ir nemokam parašyti, kaip tik 
vienas kita kritikuoti. 

C

Labai apgailėtina, kuomet 
tokie papročiai tarp musų ran
dasi. lodei nenuostabu, kad 
pas mus tiek daug partijų ir 
partijėlių ir nieko bendromis 
s|>ekomis negalim nuveikti.

“Janu. Skyrius” esti lyg mer- 
Jeigairių

aji Statyk! Štai;
KLEIN BROS.

F* METINIS ŽALIO
T1 KIETO IŠPARDAVIMAS 

Prasidės Panedėlyje Sausio 8-tę dieną 
Skaitykite Subatos “Naujienose” 

platesnius apt ašy mus.
KLEIN BROS. H a 1st ed ir 20-toji gatvės. ’ 
>■■■! I...........W«... ......................... ...... £
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šies kvietkelių, kurie puošia
Mokėk Gazo ir Ele-

Bulves bušelis .................... L60—2.05
Jaunosios bulves, gurb 2.25—3.50
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržoves:—

mintingumą. Užtai panašiai iri 
mes turėtume elgtis. Musu par- Į

ra geros kaip ir pi- ktros bilus čia be e Kalafiorai

tai v ra “Ja u n. SI

raginau ir vėl raginsiu vi-

mo visokius klausimus, bet tik 
rimtus ir be jokių ypališkumų.

Bandyk ime, o pasekmės bus

Kas ką mėgsta.
jllO-

kas yra vertas pamėgimo.
Bet prisižiūrėję arčiau, mes

Visi mėgsta žmogaus gražu
mą ir mandagumą, bet žiurėki-

tinka viena ir ta pati 
nors ji butų ir gražiausia.

juodomis akimis, kiti-gi mėly
nomis. Vieni mėgsta riebias ir

Tas pats buna ir su mergaitė
mis. Vienos merginos mėgsta 
mandagius vaikinus, kitos —

bet visos gražius.

binų ir merginu, kurie mėgsta 
pliuškius ir nerimtus jaunuo
lius (les). Bet, žinoma, toks su

minimus, šokius,

amžina tvla ir v U
ramuma.C

nežiūrint

rus draugus. Kiti atbulai
io vie-

lams ir nemorališkiems išroka- 
vimams, kad padarius mergai
tes. neln i m i n iininis

pasmerkia.
ir su-

kiti gi tam priešingi.

nic(!-

ti apie vieno dalyko gerumą, o 
kito blogumą, nes čia viskas aiš-

per save

Iš Jaunimo Gyvenimo

privažiavo tiek daug pulkaus 
jaunimo, kad malonu ir pa

kalnus galėtų nuversti, bet.., 
Pažvelgkime ar daug kas nuveik 
ta, tiesą pasakius, nieko. Su
rengti kokį vakarą yra nepap-

šiaip ir taip, vargais ne
galais atlieka/ savo užduotį. 
Bet didžiausts vargas su dailiąja

ir jų turime nemažų būrelį, bet 
jos del musų netinkamos; jos

xtra mokesčio Morkos, didele bačka

. 3.50—5.50
1.25— 2.25 

75—2.75
.20— .22% 
.2.00—5.00
3.25— 3.50 

.00—3.50

ne su pyragu nepriprašysi jų 
lošti. Nes, girdi tai vis bedie
viška. Bet kuomet bažnytinia
me rūsyje yra rengiamos kokios 
gūžinės, jos ten nebijo eiti...

$©.40 Vyriški Ovei 
kotai po 50c ant dol

Didelis Supirkimas!
Skaityk Apie Tai!

Čia yra proga, kurios Jus laukėte. Mes pasiuntėme sa- 
vo aprėdalų pirkėjus į New Yorką specialiu tripu apsirūpint 
overkotais šiam išpardavimui. Jis buvo laimingas ir nupir
ko šimtus šių overkotų, pasiutų už puąę kainos.

didelėse dalyse po

$7.40 ir $11.90
C7140 

riški Overkotai Po Ų f
$21 ir $15 Vy

Vyriški $20 ir $22.50
Overkotai Po

Šioje didžiumoje yra parankus kotai del vyrų ir 
vaikinų puikiausių skyrių, spalvų ir audeklų. Su dir
žais, pritaikyti Balmaecanst ir Chesterfield stailės $12 
—$15 vertes po ....

$745
Telpantieji šiame skyriuje overkotai yra pritaiky

tos formos, plačiais užpakaliais, Pinch back kotai, Ul- 
sterettes, Chesterfields visų naujų pageidaujamų au
dimu. Overkotai parduodami po $20 ir $22.50 visur, po 

$11-90
Kaslink jaunimo santykių. 

Musų jaunimo tarpe politika 
verda, burbuliuoja ir nežinia

dėjo virti Lietuvių 
bet kuomet išvirs, 
nešime.

mes pra-
I. K. Matchulis.

ROCKFORD, ILL.

Siame mieste, galima sakyti, 
jaunimas užima svarbiausią vie-

buose jaunimas lošia 
jaučią rolę. Jie dirbi

lavini mos

m

nenuoal-

sumanęs

pirmon \ielon. Vienok suma
nymas ir liko sumanymu. Ka

vinimos ratelis, tai tvėrimas ko
ko lai naujo ratelio jaunimui

Ištikrųjų, mums reikia

ma kuodaugiausia jaunimo su
traukti daiktam Krūvoj dirb
dami, mes visada daugiau nu
veiksime*, negu dalindamos į ma-

Antanas iš Naudžių.

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygos 1-mos kuopos la
vinimus susirinkimas atsibus 
ned., sauso 7 d., Mark White

Bus mokinama lie-

St. Narkis,

Telephone Drover 9693 

Dr. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Speciallstaa Moteriškų, VyriJkų, Vaikj 
Ir visų chronlikų Hzų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nekėliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Kalstei St. arti 34 St. Chicago

Lima pupos, did. gurb. . —2.00
Salotos, galv. 2—4 tuz. 1.00—2.25 

2.50—3.00 
2.00—3.50

Cibuliai, 60—70 svai 
Stringbeans, gurbas

Gricščiai, staline .... 1.00—1.10 
Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė .... $1.75—6.00 
Grapefruit, d. 46—96 št 2.25—3.00 
Apelsinai, dėžės .... 1.75—3.25
Citrinai, dėžė ............... 2.75—3,25

Cukrus, už 100 sv

Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ........

MILTAI
Žiemkenčių kviečių—

Standard ...
Patents ....

8.73
7.43
6.93

8,10—8.50
7.80—8.05
7:30—7.60

—9.60

Straights ....................... 7.80—8.05
Clears ..................................7.50—7.75

Ruginiai ........................... 7.00—7.60

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 4. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 9,000; avių

PABRAIŽOS n

Ne patrijotiška.
Senelis — nuoširdus ka-

Kame dalykas? '
a, mat, dalykas visai pap

rastas. Parapijonai nieko ne
nusivokia apie astronoįniją ir

“Naujie

vo astronomui už pakajrpos im
ti, Tas dabar ir rėkia y

— Nebesiseko, o j liebes'isc-

sų kunigėliams. Nepasibijojo 
jis pasakyti jiems teisybės i

jo, kad priminė jiems ir kuni
gą Schmidtą, kurs, norėdamas 

ių savo 
,” savo

jį vienas Apysenis

<as. Tamsia savo raši- 
.. baisią nuodėmę, ku-

(katal'ikų kunigas Šmitas) 
atidavei... mums kunigams—

vokiečiu kataliku

tikėjimu ir kunigais yra visai 
ne katalikiška ir nepalrijotiška.

■V i» i m I i * i i m I i < l.r n I

“Oj nebesiseko!”
“Nebesisejto, oj nebesise

ko Cbicagos trukšmadariams 
Irukšmus kelti... Dabar nuo-

juoja kuoneverkdaini,

- tur-

nomas, Maliauskų metodologo
imas

Pabraiža.

turgaus Žinios _ _
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 4. 1917
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera lik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeiiny- 
nink.es moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery ..
Extra first ..........

Ladles ...........
Oleoinargarinas

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

Kiaušiniai:—

Paprastieji firsts 
Maišyti .............
Purvinieji ........
Checks .................

....... 39 
. 37—38 
34 %— 36%

31—31%

16—18

. 44—45
. 39—40
. 35—36
31 %—39%
. 27—29
. 26—28

svarui ........... 22%—22%
... 23% 
. 23%
. 24
30—36 
23—23% 
19—19%

Twins,
Daisies
Young Americas ..
Longhorns ...............
šveicariškas ..........

Brick.............
Paukščiai, gyvi:

Kalakutai (svarui) .
Vištos ..................  '
Jaunos vištos...........
Antįs ....................... .
žąsįs .....................

Paukščiai, išdarinėti:—
Kalakutai (svarui)
Vištos .........................
Jaunos vištos.............
Antįs ...........................
Žąsis ...........................

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui
60—80 svarų, ”
90—100 svarų
100—120 svarų °

Jautiena: No. 1.

15—48% 
...19 
17—20 
14—16

28—30 
,17-48% 
18—19 
.15—20 
14—18

po 14—14% 
f .14%—15% 

.16

Loins 
Rounds
Chucks

.29

.13
.12

No.2
.16 
.18 
112

—16% 
—17 

No. 3
.10% 
.12 
.10

.8% 
7%

uzKiauliena, 
20—40 svarų 
40—*60 svarų . 
60—100 svarų

»3®

15 M[

Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gaivi y.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, KasieriaB.

1825-1827 Blue Island
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
Valstybiniai Bankas su dideliu kapitalu arti jųsg nanr| 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Pancdėlio, Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 v. vnk.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai

1

— 11,000; kiaulių — 36,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80
Kiek menkesni ........... 8.00—10.00
Mituliai ....................... 9.50—11.50
Stockers and Feeders.. 6.50—7.40
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos .. 5.50—7.25 
Buliai ........................... 6.50—7.50

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ....................... 10.10—10.45
Vidutinės (200-250 sv.) $10—10.20
Lengvesnės ............... 9.60—10.25
Paršai, geri ................... 8.00—9.25

Avįs—
Mitulės ....................... 11.00—12.25
Senės, geros ................... 8.00—9.75
Avinai, geri .............. 8.00—10.25
Erai............................... 11.00—13.50

JAU!
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
j.vrAtsz; - .f’-

Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite
ratūra vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

Knygą Socializmo 
Minties Blaivumas 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus, 
išvertė A. Lalis.

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti : skaitai kai 
kokią pasaką ir tuoPavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis, 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, su socializmo tikslais ir užda
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimą, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmą. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo,~ dažnai"tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitą kny
gą, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvieną priešų užmetimą mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
ną užčiaupti.

Todėl sakome, kad nei vienas lietuvis darbininkas neturėtų apsieiti be šios 
knygos.

Pastebėsime prie to, kad Socializmo Minties Blaivumas netiktai savo turiniu, 
bet ir technikos žvilgsniu bus tikra lietuvio darbininko knygynėlio pažiba. 
Stambios, aiškios raidės, daili spauda, gera gryna popiera. Ypatingai puikus kny
gos viršelių paveikslas, pieštas žinomo musų dailininko^ p. Jono Šileikos. Tas 
paveikslas ant knygų viršelių spausdintas keturiais dažais.

Knyga turi 230 lakštų.
Knygos kaina, neapdaryta 75 centai; dailiais tvirtais audekliniais apdarais, $1.
Užsisakykite tuojau. Pinigus siųskite Money Orderiu, ne kitaip. Geriausia 

iškirpkite šitą žemiau paduotą kvitukę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siųskite mums.

NAUJIENOMS, Mėnesio............................... d., 1916
Chicago.
Indedu čia money orderį (čekį) ant sumos $••••»..• Prašau atsiusti man knygą Socializ

mo Minties-Blaivumas. Adresas:

............................................  •VO7*X>ZCCCO '* OXO> •'
Vardas ir pavardė

. ...................  ............ ............................... •O'CO •'• • • • •••■.••' •»«•••••••••••♦ •’•'• • ••'••• ♦>*•••*«
P. O. Box arba namų No, gatvė ir miestas.

NAUJIENOS
.10

$12.50-14.50 f 1840 South Halsted Street Chicago, Illinois

oy

nink.es
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chicagos žinios pirk Ištikimoje čeverykii Sankrovoje
ROSELAND.

Naujų metų dieną, sausio 1, 
vietinis L. M. D. “Aido" choras 
surengė brolių Strumilų svetai
nėje vakarą. Vakaras susidėjo 
iš vaidinimo, dainų ir šokių.

Pirmiausia buvo atvaidintas 3 
veiksmų Ha linos vaizdelis “Ka
triutės Gintarai." Vaidinta vi- 
trečias veiksmas, kuriami' nors 
(tutiniškai. Geriau atvaidinta

tą patį, ką Liebknecht pasakė ' 
apie Vokietijos — “Pas mus nė- | 
ra tokių mokyklų, kur jaunimas 
butų auklėjamas laisvai. Musų

ido" choru dainos Pirmiausia u •
dainavo vyru choras, bet daina- •z v
vimas buvo silpnas — chorui

Tokiu bildu gales pasidžiau
gi neturtingieji tėvai, kuriems

les “Naujų Metų sulauk 
J. Ivanovas dainavo solo.

Cbicagos liaudies mokyklose 
bus mokinamas kareiviškas mu

įvyko susimaišymas ir kiekvie 
nas buvo savo vietoje. Vaidini 
nui publika, rodos, liko paten 
kinta

užinteresavus, daugiau patrau
kus prie muštro, jiems bus duo
dama šautuvai. Maža to, žada
ma įvesti tam tikrą formą dra
bužiu. Tie drabužiai kaštuos

reivius, o ne* piliečius.’’
Pradžia jau padarvla. Visose

su kompanija,
kuri pardavinės tuos kostiumus

Per 35 metus pardavinėjame toje pačioj vietoj. Warsawsky teisingu budu užsi
pelnė gerą vardą būdamas ištikimu. Kiekvienas iš musų tūkstančių kostumerių 
pasilieka su mumis, dėlto kad mes esame ištikimi, čia kalbame ne juokais apie 
kįlančią odos kainą, taip-pat nesigiriame, bet mes matome iš anksto kas artinasi 
ir mes supirkome virš $100,000 vertės čeverykų už senas kainas; ir mes norime 
paaukauti Jums čeverykus už senas kainas. Specialiai šiame mėnesyje mes tu
rime pratuštinimo išpardavimą. Patėmyk kaikuriuos musų specialius.

Moteriški (žiūrėk klišę) čererykai 
veršio skuros arba Vic franeuziški 
arba Spaniški kulniai dviejopi: su 
knypkiais arba apivarais stailė, buvo 
$5.50, specialiai...............

$3.85
Merginoms balti plaunami, su rai

ščiais arba knypkiais, kulnai apden
gti su aluminum apvalka, verti $10, 
specialiai po ...................

$5.85
mpanija kokius tai ryšius.

gražftai ir sutartinai. Gerai 
ėjo ir mišraus choro dainos.

MARSHAL!. FIELD KOMPA
NIJOS “KALĖDŲ DOVANOS” 

DARBININKAMS.

Paūgėjusioms mergelėms angliški 
pasivaikščiojimo geriausios veršio 
skuros ir rankomis siūti čeverykai, 
verti $5.50, specialiai po ...........

$3.35
Chorui liks pelno,

Juozas.

nenorėjo užlaikyti savo
ŠEIMYNOS.

Pereitais metais Marshall 
Field kompanija trėjo daugiau 
pelno negu kokį nors kitą me
lą. Biznis ėjo nepaprastai ge
rai. Užtai ir darbo atsirado 
daug. Kad paakstinus darbinin
kus, “bosai" su šypsančiais vei-

lietuviu.c
*jo ir be 
Mathews

kad kompanija rengiasi duoti 
savo darbininkams Kalėdų do
vanas. Suprantamas daiktas,

ews, Kingman. Žiūko kompani-

už neužlaikymą jos ir dukters.
1)0 išsijuosę.

Atėjo ir Kalėdos. Kompanija

savo advokatu v “bro- dėkavonės laiškus savo darbini
nkams.

Didesnės pajuokos negalima

Vyriški

skyrė alimoniją iki galutinam 
persiskyrimo nuosprendžiui.

Musų “morališkieji" filozo- 
fai visada primeta socialistams 
tuos negeistinus apsireiškimus 
šeimynose, bet A. M. Mathews

NORTH SIDE.

gos. Socializmo teorijos suvisu 
nesupranta 
“Draugui vertėtų nusiusti savo c c

“Domestic Relations 
pasiterauti, ar daug 
ten uždina su savo

Pragyvenęs apie 9 mėnesius 
šioje apielinkeje turėjau pro
gos pažinti čionykščių lietuvių 
veikimą. Suprantama, perdaug 
juos išgirti negalima, bet suly
ginus su kitų lietuvių kolonijų 
veikimu, pasirodo, kad northsi- 
diečiai nc'i maž neatsilikę nuo 
pirmoj eilėj stovinčių veikėjų.

Tiesa, buvo jau pradėję pava
rgt idėjos draugai, bet suprato

bėdomis.

(TKCAGOS MOKYKLOSE

jo į darbą ir žengia pirmyn.
šiomis dienomis sutvėrėme 

Liet. Dramatišką Kliubą, kurio 
užduotis yra supažindinti vi
suomenę su scenos naudingu
mu.

Liet. Dram. Kliubas rengia

M

Copyright Hart Schaffner & Marx

' -i'
-1

Vyriški Mahogany rusiško veršio, 
angliškos ėjikų stailės ir rankomis 
siūti, verti $6.00, specialiai.......

$3.85
San Suna veršio, su ploniausiu 

viršum, verti $10, specialiai po

Mes turime tuzinus ki
tokių dalykų, perdaug mi
nėti, kurių mes negalime 
garsinti, užtaigi ateikite į 
musų sankrovą ir persiti
krinkite patįs.

I Warsawskio Ištikima Ceveryky 
Sankrova

k ■

Į 1341 So. Halsted Gatvė, Kampas Liberty Pirmos durjs nuo Kleino krautuvės.

Nors Kilimas ir silpnutis, o 
vienok stengiasi pagelbėti ba
daujantiems lietuviams anapus 
jūrių, t.y. skiria pusę to vakaro 
pelno nukentėjusioms nuo ka
rės lietuviams.

Besilinksminant pas Songailą 
per Kalėdas, neliko užmiršti ir

sminties gal mirė arba miršta iš 
bado'ir šalčio Europoj; suauka- 
vome ir jiems $9, Aukavo šie: 
J. Grebiamas, Z. Songailo, 
Songailienė, A. Korsakas, 
Petrilion'is, J. Walmontas, 
Genotis, J; Bačiūnus — po $1.

Musų Sausio Menesio 
Pratuštinimo Išpardavimas

reiškia piningus Jūsų kišeniuje. Čia 
yra SIUTAI ir OVERKOTAI 
kuriuos kiekvienas gerai redar“* 
žmogus pabrangys. Mes nurodome 
į musų Hart, Schaffner de Marx ir ki
tus augštosklesospasiutas drapanas

Taupyk
Dr. Chaiincey J. Hadley, dc- 

n lis tas, 69Q0 Lake wood 
n tįsi ž

ave.,
ris savaites atgal jis

Alfred’ T 
liną, turės

alamn, 8805 So. Pau- 
užmoketi $500 Anna

men-’; 8 vai. vakare ’’Aida”.
Ncdėlioj, 2 v. p. p., “Lohen

grin.” 8 vai. vak. “Lucia.”
Panedčlyj, sausio 8, “The Jug

gler of Notre Dame.”

gal-but daugiau ant 
puikaus

Taupyk 

$5 iki $10 
ant puikių

Dr. Wnu Healy, direktorius 
psychopatiškos ligoninės, išva
žiuoja į Bostoną, kur užims to
kią pat vietą.

Siutų ir
OverkotuSiuto ir 

OverkotoKituose teatruose.
Blackstone, 60 E. 7th st.: “Kad 

aš bučiau karalius,” drama.
Cohan’s Grand, 119 N. Clark: 

“Hit-the-Trail Holliday,”
Garrick, 64 E. Randolph: 

“Robinson Crusoe Jr.”
Imperial, 2329 W. Madison: 

“The Peddler.”
National, 6221 S. Halsted st.: 

“The Daughter of Mother Ma- 
chree.”

Olympic, 165 N. Clark: “His 
Bridal Night.”

Powers, 124 W. Randolph: 
“Bumerangas.”

. Princess, 319 S. Clark: “Fix-

Mes parduodame 
dabar po

$11.45
ir kitų gerų padarymų 

numažintu iki

$ 14A5
Roselando Didžiausias ir Geriausias 

Drapanų ir Čeverykų Namas

Bach Bros
Kamp. 115th&,Michigan Avė

ni.

Kazimieras Gugis

Jos. Kamarloe, 14 metų, 1724 
Bascoe, areštuotas už ‘pavogimų 
automobi liaus.

Du baltu žmogų ir du chinie- 
kui‘ie liko nužiūrėti niky-

Vanduo buvo per
dėjo šauk ties pa-lai nėję (kampas Milwaukee ir

čiu,
me opiumo, areštuoti,

E. H. Sothern, įžymus artis
tas, susirgo. Padaryta jam ope
racija.

gu nus'ižud'ė, 276 užmušo auto
mobiliai, 328 žmones suvažinė-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popiero* 

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

Rimini, Nicolay,
J žuvo 192; buvo nua> Trcvisąn; diriguoja Stura-

John Gunderson, 1008 Mon
roe, šoko ežeran su tikslu nusi
skandinti, 
šaltas. Į
gelbos. Išgelbėtas.

♦

Geriausia Laikrodel. Krautuvė.
Vieokių auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrodė

lių, šliubinių žiedų ir 1.1., parduodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius Inikrodelius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta
mus ateiti ir pamatyti mano naujų krautuvę. Adresas:

J. VENCKUS
903 W. 33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL.

po 50c,.
Visiems aukavusiems širdin

ga ačiū. Zig. Songailo.

1112

1916 m. buvo papildyta 312 
žmogžudysčių ir 592 saužu- 
dysti; automobiliai suvaži

nėjo 276 žmones.
Pulkininkas Peter M. Hoff

man paskelbė metinį raportą. 
Ten sakoma, kad Gbicagoj bė- MILDA TEATRAS

VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
Vodeviliaus Permaina: 

Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 
Paprastomis dienomis pirmas floras 

10c, Balkonas 5c.
Sukatos vakarais ir nedaliomis pir

mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVE.

Didžiausias ir stipriausias ban=! 
kas ant Bridgeport i 

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA |

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT j

West 35th St., netoli Morgan St., Chicago, Ill. |
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00. d

TURTAS VIRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ. j
šis Bankas yra suorganizuotas turtin- j 
ginusių fabrikų savininkų, kurių išdir- I 
bystėse dirba tūkstančiai lietuvių ir ki- 4 
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko J 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir j 
daug kilų kompanijų. „ |
Moka 3 procentų už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo J 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi- i 
mas laivakorčių. Taipgi iškolektuoja 5 
pinigus iš kitų bankų po visų Amerikų. (

Didžioji Opera.
(Auditorium teatre).

Šiandie, sausio 5, 8 vai. vak., 
duodama pirmą sykį Chicagojc 
opera “Francesca da Rimini.” 

j Gieda Mmes. Raisa, Sharlow;
jo traukiniai, gatvekariai užmu-]ųi1I1t Crimi, 
šo 133, gaisre 
padaryta 77 aborcijos.

Nuo karščio mirė 219, perkū
nas užmušo 3, dviratis —> 1, ele-

Namai Hart, Schaffner ir Marx’o 
Puikių Drabužių

Florsheim Ceverykai Stetson Skrybel.

STATE
BANK

Bunkos valandos: nuo 9 ryto iki 4 po picl; Subirtomis iki 9 vai. vak 
Kalbama Lietuviškai.

J. S. CZAIKALSKIS ir K. E. 1VINSKAS Lietuvių Skyriuje.

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

dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 30. HALSTED ST.
(Ant trečių lubų)

Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas: 
127 N. KARBMN ST. 

Room 1111-13 Unity Bldg. 
Telephone Central 4411.

!•#



Pranešimai
{PASARGA.—Draagijų pranešima, akeibiatne 
1m auhnokeatiea.
prMwcHlami ii vakaro, laiškeliu arba telefonu. 
flMMaoti tą pačią dieną, kada apnusdinamaa 
iflfaMMNUUa. nebegali bot Įdėti. — “Naujieną**

Pranešimai betgi turi but I SqVq ŽHIOIIOS

PRANEŠIMAI.
USS. 22 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 6 d., t..y su-

PAJIEŠKAU savo vyro, Bernardo 
Tapurauskio, trečiu kartu prasišali
nusio nuo manęs, palikdamas mane 
sergančią su 8 dienų kūdikiu ir iš
vežė visus pingus. Jeigu išsižadi 

, tai nors neišsižadėk 
savo kūdikio. Jeigu manai grįžt ir 
gyvent, tai duok žinot, o jei nema
nai, tai taipgi pranešk, delko aplei
dai sergančią žmoną ir kūdikį. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkite at- 

Paeina jis iš Kauno gub., 
pavieto, Šiaulėnų kaimo, 
parapijos; 29 metų amžiaus, 
akių, tamsių plaukų

REIKALAUJAMA gero kalvio prie 
Geram darbinin- 

A įsišaukite
taisymo vežimų.
kui nuolatinis darbas, 
šiuo adresu:
12 W. 33-čia gatvė. Chicago.

REIKALAUjAMA patyrusi mote- 
rė indų plovėja, $8 į savaitę. Kas 
antras šventadienis liuosas.

M A J ESTI C RESTAU RANT, 
3502 So. Halsted St., Chicago,

J PIRK SAU visas Phunbavoji- 
1 mui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 
l lesale” kainas. Mes parduosi- į 
f me visiems. T
L LEVINTHAL PLUMBING f 
£ SUPPLY CO., f
T 1637 W. Division st., Chicago, f 
* Cor. Marshfield Ave. •f
Į Kalbama lietuviškai. i

Ill.

rei-

t arine j e. Pradžia 7:30 vai. vak.

kite atsilankyti ši n metiniu su- 
saHrinkiman, Toks susirinkimas 
įvyksta tik sykį i metus. Turi-

įrengimas prie sekamos ra-

TOWN OF LAKE.

<io

atsilan-

ROCKFORD, I LI 
&iuom pranešu Bo

užtaiku dideli knygynų, kur ga
lima gauti iva'irių knygų. Visi

nan. Knygynas esu amaras Ke
tverge vakarais nuo 8 iki 10 va
landų. Vieta 319 E. State

A. Akelaitis.

RACINE, WIS.

1111'*-

sausio s. in., I

’lit

gės, malonėkite atsilankyti, 
turime daug svarbių dalyku 
svarstymui.

lies

VAKARŲ RENGĖJŲ
ATYDAL

Prašome visų mums prielan-

linksminimo vakaru sausio 27 c
dieną, kadangi tų dieną rusų so

nas žmogus ir

Birutės” valdyba.

WEST PULLMAN.
West Pullmano Lietuviško

Plaselpinio Kliubo metinis susi-

•šio 5 d., West Pullmano Turner

Pradžia 7 vai. vkare. Draugai, 
malonėkite atsilankyti, nes yra

Liniukus busimam vakarui.

WEST PULLMAN.

toros Draugijos 38 kp, metinis 
■susirinkimas įvyks sausio 7 d.,
nedėlioję

Šiaulių
Žeimių
Mėlynų 
lauš veido.

Atsiliepkite šiuo adresu:
Marijona Bernotai t ė-Tapurauskiene,
2000 So. Halsted St., Chicago, 111.

apva-

14 ar 15 METŲ MERGAITĖ 
kalaujama į mažą krautuvėlę, 
tyrimas nereikalingas. Turi but ge
rų tėvų mergaitė. Adresas: 

Lithuanian Store
3530 Parnell Ave., Chicago.

REIKALAUJAMA 50 darbininkų 
iškasimui rusiu ir prie gelžkelio tre 
kių. Reikalaujama patyrusių. Gera 
mokestis. Darbas nuolatinis.

BARRETT CO,
2900 S. Sacramento Av., Chicago, Ill.

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

$550 pianą — už $110. — $225 vic- 
trola ir rekordai už $50.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzie Ave.

Pajieškau savo kaimyno, Juozapo 
Tamašausko, iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto. Girkalnio miestelio, 
Mankunų volosties. Pirmiau gyveno 
Melrose Park. Apie 6 metai kaip iš 
ten išvažiavo. Turiu į jį svarbų rei
kalą. Meldžiu jo paties, ar jį ži
nančių atsiliepti. Kas pirmas apie 
jį man praneš, gaus 5 dol. dovanų.

Domininkas Motiejai t is,
R. 35, Box 53,

REIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo — gaspadine. At

2334 So. Oakley Ave. Chicago.

PARSIDUODA saliunas, 3714 So. 
Halsted St., labai pigiai. Gera vieta. 
Daroma geras biznis per 5 metus. 
Savininkas pasitraukia iš biznio.

H. Marks, 
3714 So. Halsted St., Chicago.

MOTERIS su 1 metų kūdikiu pa- 
jieško darbo prie šeimynos be ma
žų vaikų. Atsišaukite šiuo adresu: 

A. Tamošaitiene,
118 E

Pajieškau sūnaus, Jono Katiliuno,

važiavo į Gary, Ind. Paeina iš Kau
no gub. Ukmergės Pa v., Subačiaus 
volosties, Tarpeikių ui.. Jis pats 
kas jį žino, malonėkite pranešt.

Adomas Katiliunas,
1635 So. Canal St., Chicago,

ar

111.

Aš. Juzefą Turaičiutė, po vyru— 
Salasevičienė, pajieškau savo pus
brolio, Motiejaus Bradausko, l’a- 
tunkiškių kaimo Alvito parapijos. 
Girdėjau, gyvena 
troita. kas jį žino 

adresu:
inli-

PAJ I EšKAU knmbaric 
vienam, ir su vakariene 
108 So. Wabash Ave.

Randai

Adresas:

nesi 
riai. 
su i

\ am.

mis.

C()J.\ už $1 i mė- 
merginai ar mote-

šviečiamas.

Emerald

davimai

Darbas nuo (i

Chicago, 111.

PAMĄSTYK
REIKALAl J U pusininko. Tinka

ma ypata gali prisidėti su maža su 
ma pinigu į auksinių daiktų krau
tuvę. Geistina, kad butų laikrodi
ninkas arba ne. Gera ateitis ga-

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 mechanikų
42 prie karų taisymo

1 mechaniko
1 prie automobilių taisymo
4 prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
rnatninkų kitokiems darbams.

Išvažiavimui iš Chicagos reikalin
ga daugelio darbiniiNų prie įvairių- 
įvairiausių darbų į fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjiinui, mokinties įvairių a- 
inatų t'tc.

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

REIKALINGAS greitai lietuvis 
bučeris. Geistina kad kiek susikal
bėtų angliškai, lenkiškai arba ru^ 
slškai.

West Side Grocery Market, 
741 St. Lawrence Ave., Beloit, Wis.

REIKALAUJAMA mergina ant bo
rdo. Turime pirmos klesos kaniba
le, labai patogų del merginos arba 
našlės. Gali tilpti dviese. Klauski-

.......      -—m... . ........ .... .... .....

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

“V1ELKA POLIONIJA”
1449 W. Division St., Chicago.

REIKALAUJAMA

2934 Carroll Ave Chicago, III.

RE1 KALINGAS vaikinas išvažioji- 
mui orderių prie bučernės biznio. 
Geistina butų patyrusis. Atsišau
kite i John Žalis,
2219 Lake Str., Melrose Park, Ill.

Pardavimui

ANT PARDAVIMO saliunas su šla
ku, rakandais ir visu namu. Yra 6 
kambariai pagyvenimui ir svetainė 
susirinkimams. Saliunas daro toj 
vieloj gerą biznį jau 11 metų. Ran-

Taipgi parsiduoda lo-

1 lalsled.

W. 35i h St.,

nori parduot

BROKERS

CIK TUOJ AUS
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, varinius 3 mė
nesius, skurinį 
ven l)orl valgoino-

tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
su lyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.

PARSIDUODA 2-jų augšln 8 kam
barių namelis ir lotas, $200 įmokei. 
I ikusius po. 820 kas mėnesį.

ERANK KELLER 
1200 S. Washtenaw Ave. Chicago

PARSIDl ODA : Ar jus turite su
taupę $500? Padėkite juos į saugų

linį 2-jų augštų namą, šioje savai
tėje už $3950.
$500 pinigais ir $25 mėnesyje mo
kant apart palūkanų. Elatai pasi-

Mes pardavėme septynis tokius 
namus geroms lietuvių šeimynoms 
ir turime tiktai 4 likusius.

Ar jus norite vieną, Pamatyk juos 
šiandien — 757—801—805—809 So. 
Kolmar Ave., 2 blokai nuo Kil
bourne avė. Stotis Met. ‘L.’ ir Har
rison gatvės karai. Tuokart ateiki
te ir kalbėkite su p-nu Accola 
CHANDLER, HILDRETH and Co. 
Cent. 5151. 56 W. Washington St., 

CHICAGO, ILL.

muri- 
lotas 

$46.00
Gali būti nupirk- 

Inmokčk apie $500. 
2630 W. 381b St., At- 
iki 9 vai. Nedėldic-

uis pamatas, gazas, maudynė 
50x150 puikiausiame stovyje, 
į mėnesį rendos. 
tas už 83600.
McDONNELL, 
dara vakarais 
niais iki 5.

PARSIDUODA saliunas į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga. šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis $500 į metus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O-

PARSIDUODA beveik nauji ra
kandai del 4 kambarių, naujausios 
mados, nepaprastai PIGIAI.

J. PRUšlNSKAS, 
3071 Throop St., 2nd fl., Chicago.

PARSIDUODA saliunas su namu 
arba be namo. Biznis yra labai ge
rai išdirbtas. 'Kaipgi perrašysiu ir 
laisnj. Pardavimo priežastis —per-

Chicago, Ill.

PARSIDUODA labai pigiai bučer- 
ne ir grosernė. Labai geroj vietoj 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Geriau
sia proga norintiems gauti gerą bi
znį. Turiu parduoti greitu laiku. 
Priežastis pardavimo 
važiuoti ant fanuos, 
šiuo adresu:

— turiu iš

Chicago, Ill.

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL, 
204 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.

nA5Tma<5Y5TEH

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Muaų sistema ir ypatiš- 
kas mokinimas padarya 
jus žinovu u trumiių lai
kų.

Mes turime didžiausius- 
ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktiškų patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

____________ ____ musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bil* 
stailės arba dydžio, iš bilo madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principalas,

118 N. La Salle £t. Kambarys 416-417 
Prieš City llUV Z

o

Vyrišky Drapanų Baronai
Nauji, neatimti, darytį am užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kuiliu pamuš
tų overkotų. j

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertes 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, nedėįiomis ir va
karais. I

n

S. G O R DON
1415 S. Halsted SU Chicago. III.

IŠMOK BARBERĮYSTES 
AMATĄ. ’

Viskas sulig naujausia mada. 
Mokestis $25. Inrahkiai duo
dami. Algos mokamjos.
TRI-CITY BARBER COLLEGE 
819 S. State St. ir Į

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS. I

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba apredahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus siut visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES,

2336 W. Madison g. Western av.
1850 Wells gatvė.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nuliūdęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus linkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su- 
skylimas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš-

ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte . būti, jus reikalaujate

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

Aš nebandau gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo spcciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Alano mokslas ir pa-

gų, kurios suteikia man daug 
pirm y bes.

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

darodymas. Kuomet dėkingas

išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., 

Kampas North Ave., Kambarys 208.
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;

1:80 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakaro.

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 st. 
Chicago, Ill.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va. Ncdeldie- 
niais vakarais ofisas uždarytas 

Telephone Yards 687

&

BANKESB
COFFEE^

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28c ir I f
po 30c............................ I V V

SVIESTAS
Geriausios

Smetonos, ge- _ 4 
kaanis, negu 1 p 
kur jus ga- M* | y 
įit gauti ..

RYŽIAI
Geriausios

rųšies, 10c ve f J., 
■tės, parai- ho|. 
iuoda ui .. Z W

COCOA
Geriausia ~ j 

lankės, nuly- Į p 
rink bu bent Į*Tv 
tokia, % »v

ARBATA
Friimniau-

iIa, Gvaran- J| fl n 
tuot*., vertės £1ĮIP 

Oo parsiduo ■ V U
la po....

IŠ RUSIJOS

I
 Gerai lietuviams žinomas per 16 me- A 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas X 
• ir akušeris. o

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- T 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias V 
metodas X-ray ir kitokius elektros T 
prietaisus. Y

Ofisas ir labaratorija, 1025 W. 18th A 
St., netoli Fisk St. T

Valandos: Nuo 10—12 pietų; ir 6—8 X 
vakarais. Telephone Canal 8110.

Gyvenimas: 8412 S. Halsted Street.
Valandos: 8—9 ryte, tiktai. 3,

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTIST*

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 
Nedaliomis pagal sutarimų.

4712 So- Ashland Avė.
arti 47-toi gatves.

Dr. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJASirCHIRURGGS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisas ir Gyvenimus:

3600 S. Halsted St., kamp 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

-e «-4h * Jįt «• »jk ♦ «$> ♦ ■#,‘G

1878
2054
1045
1510
2880

WEST BIDE
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

1644
1886
2612
1217
1832
1818

W. Chicago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St. 
S. Halsted BL 
W. 12th St.

8102 W. 22nd Bt.

SOUTH BIDB
8032 Wentworth 
8427 S. Halsted 
4729 8. Ashland

NORTH BIDS 
<06 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln At. 
1418 N. Clark

Štai proga išmokti anglų kalbos, per laiškus arba klesose
E2232S3J2S3EES2EE2-KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali temokti 

ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisytų
Kf---------  |S ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam,
® į kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan-
S American School kyties i mokyklą ypattekai. Geresniam persitikrinimui siun

čiame gražiai iliustruotą, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimui 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti J musų mo
kyklą ypattekai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokins
ime daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi- 
Ime atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių s 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
 Dvi mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 West 47th St., Chicago, III.

of Lsngunges

A»>«nk»nl*ta 
Mokyki*

DYKAI
emefcte itiNMl

AR NORI SUTAUPYT PINIGUS? — JEI TAIP, TAI PRISIDĖK 
PRIE NAMŲ STATYMO BENDROVĖS SPULKO— 

LIETUVA
KURI LAIKO SAVO SUSIRINKIMUS

Kas Utarninką 8 vai. vak.
D. ŽEMAIČIO SVET., Ant 18 gatves ir Union Avenue, Chicago.

Ši Bendrove yra geriausia ir saugiausia vieta pinigų taupymui. 
Klausimas: Kodėl ji yra saugiausia vieta?
Atsakymas: Pertai, kad ši draugija yra vedama pagal Illinois 

valstijos teises ir po priežiūra 111. valstijos valdžios. Ir viršininkai 
šios bendrovės yra po kaucija (bondsu), kokios valstija reikalauja, 
lodei nėra nė vienai ypatai ko bijolies pradėti taupyti pinigus, kur 
po kelis centus į savaitę sutaupysite kelis šimtus, ši Draugija tur 
3 skyrius Linas skyrius 12’Ą(', 2-ras — 25c; 3-Čias sk. 50c. Del pla
tesnių žinių meldžiame ateiti kas ularninką ant Bendrovės susi? 
rinkimo, 1750 S. Union Avė. šios Draugijos nevienas narys sutau- 
pino jau krūvą pinigų, bet kelios dešiiutįs. Todėl negaišink laiko, 
pradek mokėti tuojaus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
uth St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th

RUSSIAN/- 
TURKISH 
Bath

WITH SAL

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalčse ir 
Philadclphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

ill l III■ —I1 W" WnfHR

REIKALAUJI AKINIŲ

t

uja valdyba.
renkama na

išL S. Tilvikas,

Pajieškojimai
PAJIEŠKAI DARBO burei 

gi'oseriiėj :trb;i prie kitokio 
Norėčiau pramokti vieno tų 
Esu jaunas vaikinas, dirbčiau 
žą algą, arba kokį mėnesį net dykai.

ai prie jeigu kas

Mike SuHon,
3159 Emerald Ave., C

už m a

pini 
išmo-

te arba rašykite:
I. 'J'umkevich, 2-ros lubos, 

1435 S. 18 et., Cicero, 111.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIUI
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vietoj kriaučių šapa su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Halsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone Canal <837

PARSIDUODA bučernč ir grosei

O. Bhmeoiht
Bl Jb Van hing

Vyru Chroniškos Ligas

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krūvą, • ■raw
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart lu 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių Ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOHF4 J. SMETANA
Akiu S pečio. 1 glb

TftMYKIT MANO UŽKASA • 
tSOkJTH ,/1'VLL

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Apttėkos 2-ras augžtas* 
Valandos: nuo i) ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 nito iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335.

Jeigu

Jeigu

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

toj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chicago, III.

Elektriška Dingnoza ijr Gydymą# 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijinio kraujo
Vandcncia medega šlapėm Ilgom

2059 W. MADISON &|t 
Ifoyne Avė., virš.

kampan 
iptiekoM

Valandos: 7—9 vak. nelėki. 10—12.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St Chicago, III.

TURIU parduoti netrukus 5 kam
barių vėliausios stailės rakandus: 
puikus seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarių, skaityklos ka
mbarių, aksominius divonus, paveik
slus ir 1.1. Parduosiu už bile teisingą 
paaukavimą. Taipgi $ 190 Wagner i 
piano, 10 metų gvaranluOtns, $115 ir ! 
200 phonograph su rekordais $55. i 
Viskas vartota 9 savaites. 1015"N, 
California avė. 1-nias i hitas. Chicago

WALTER FC SUMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7# W. Monroe St., Į Room 1307 

Chicago, Ml.
Phones Central ftl07 ir 6108

A>sj.fc■ y.,

Phone: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTS

Akis DYKAI
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare; nod&lle^ 
mis nuo 10 Iki 12 dieną.

4649 S. ASHLAND A V®., kampas 47 S6.

Dr. Ft Stapmeld
3109 So. Morgan St., Chicago. 
VALANDOS
ryto, nuo 5 iki 8 vakare,

Gydo visas Ilgas vyrų ir m«ter> 
Nežiūrint kaip uisisenėjusioa ir neiigydomoa yra.

Bpec’alHkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, utnuodijimą kraujo, adtoa, 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kerėjimą. gerkite 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* Čia !» 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir ligy<N 
tūkstančius ligonių. Paturimas dykai. *

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaru. Nedaliomis iki 1S 
im BLUE ISLAND AVE., kampas 19-toa gat




