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Žemes drebėjimas ant 
salos Formoza

300 žmonių žuvo; 1,000 namų
sugriauta
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Vokiečiai paėmė Braila, pra- 
moningiausj Rumunijos miestą

Gaisras Joliet kalėjime
ŽEMES DREBĖJIMAS FORMOZA’OJE;

300 ŽMONIŲ ŽUVO.

TOKIO, sausio 6.—Centralinej salos Formoza daly
je ištiko baisus žemės drebėjimas. Daugiau 360 žmonių 
užmušta. Virš 1,000 namų sugriauta.

MIESTAS BRAILA PAIMTAS.

BERLINAS, sausio 6. — Braila, pramoningiausias 
Rumunijos miestas, jau puolė. Apie tai skelbia oficialis 
vokiečių pranešimas. Dar 1,400 rusų ir rumunų suimta * 
nelaisvėn. Rusai gynė miestų Braila desperatiškai, bet 
neatlaikė.

Dobrudža galutinai apvalyta nuo rusų ir rumunų.

\ GAISRAS JOLIET KALĖJIME.

JOLIE; ai. vakare, 
užsidegė Joliet kalėjimo budinkas, kuybuvo dirbama kė
dės. Gaisras greitai išsiplėtojo. /

Gaisro gesinti pribuvo visi miesto gaisrininkai.. Ka
liniai nebuvo paliuosuoti iš jų kamerų, kadangi tos ka
meros radosi nuošaliai nuo gaisro. Nuostolių gaisras 
pridarė apie 50,000 dolerių.

VILLA SUMUŠTAS; BĖGA VALDŽIOS 
KAREIVIU VEJAMAS.

EL PASO, sausio 6. — Prie Jiminez MexikoS val
džios kariuomenė, vadovaujama gen. Murguia, smarkiai 
sumušė banditus, buvusius paties Vilios komandoj. Daug 
Vilios šalininkų užmušta ir suimta nelaisvėn. Villa su 
likučiais savo kareivių bėga.

SUV. VALSTIJŲ SENATAS PARĖMĖ 
WILSONO NOTĄ.

WASHINGTONAS, sausio 6. — Po karaščiausių 
trijų dienų debatų Suv. Valstijų senatas didžiuma 4<8 bal
sy prieš 17 priėmė rezoliuciją, paremiančią pasiųstą ka- 
riaujančiom Europos valstybėm prez. Wilsono notą, ku
rioj reikalaujama, kad jie (t.y. kariaujantieji) išdėstytų 
taikos išlygas.

TALKININKŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA.

LONDONAS, sausio 6. — Ryman atvyko Anglijos 
premieras Lloyd George ir vikontas Milner, Anglijos ka
rės tarybos narys. Jie turės kartu su Italijos ir Franci
jos ministeriais čia konferenciją apkalbėjimui abelny 
reikalų stovio.

NORI NUSIKRATYTI VOKIEČIŲ INTAKĄ.

LONDONAS, sausio 6. — Austrijos imperatorius 
Karolius nori sudaryti Austro Vengrijos ministerių ka
binetą iš tokių ypatų, ant kurių vokiečiai neturėtų in- 
tekmės, kaip kad dabar. Imperatorius Karolius važiuo
ja Budapeštan pasitarti su Vengrijos veikėjais.

K OM P A NIJ O MS N ERA V Y K O 
P ASO DI NT I K A L Ė JIM A N.

STREIKININKŲ.
VIRGINIA, sausio 6. Vir

ginia and Rainy Lake Lumber 
kompanijos darbininkai slrci- 
luio.ja. Kompanija streiko išar
dymui nusisamdę mušeikų, o 
taipgi naudojosi policijos pagel- 
ba. Kada ir lai negalėjo suar
dyti darbininku vienybės, kom- 
partija sumanė teismo pagelba 
Įveikti streikuojančius. daigi 
tapo areštuota .)?> žmonęs, ir ka
il in ta ji(‘ betvarkes daryme, 
įrišėjas tečiaus nerado jokios 

areštuotųjų kaltės ii' turėjo pa
liuosuoti.

LAUKIA NAUJO MILŽI
NIŠKO VOKIEČIŲ

OFENSIVO.

LONDONAS, sausio 6. — 
rI 1 k i n i n k ų k a rėš k r i t i k a i 
kone visi sutinka, kad Vo
kietija rengiasi Vakarų fro
nte prie naujo milžiniško o- 
tensivo — tokio, kaip Kad 
buvo vokiečiu ofensivas Ve- 
rduno fronte.

Talkininkų nuomone, tam 
ofensivui pradėti vokiečiai 
turi dvi priežastį: viena, jie 
turi kaip nors mėginti atsi-
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franeuzai uždavė jiems pa
staruoju laiku Verduno fro
nte, o antra — talkininkams 
atmetus jų pasiūlymą tai- 
kyties jie priversti yra pa
bandyti dar sykį sulaužyti 
Francijos mūšių liniją, ba 
kitaip jie mato, jog artinasi 
vis blogesni ir blogesni jiems 
laikai.

VOKIEČIAI REIKLAUJA
ATŠAUKTI AMERIKOS

PASIUNTINĮ Iš RU
MUNIJOS.

WASHINGTONAS, sau
sio 6. — Washingtone aplan
kyta Vokietijos reikalavi
mas, kad butų atšauktas A- 
merikon Suv. Valstijų am
basadorius Rumunijoj, Ch. 
J. Vopika. Užrubežinių 
reikalų departamentas vei
kiausia šį vokiečių reikala
vimą išpildys.

Kuomet vokiečiai paėmė 
B uolių ręstą, Vopika pasili
ko ten, paėmė atstovybę tal
kini n k ų są j ungo j kariauja
nčių valstybių.

Kuo remdamiesi vokiečiai 
reikalam j a Vopika atšauki
mo—dar nepaskelbta. Msao- 
ma tečiaus, jog neužganėdi
nti Topika simpatijomis lin
kui talkininkų.

S l T VA ž IA VIM AS DA RBI- 
NINKU PRIEŠŲ ASO- 

CAICIJOS.

NEW YORKAS, sausio 6 
— New Yorke sausio 22 d. 
prasideda National Civic 
Association suvažiavimas. 
Ši asociacija savu laiku bu
vo sutverta neva jvykinimui 
“industrijinės taikos” ir 
prašalinimui kovos tarp ka
pitalo ir darbo. Faktiškai 
tečiaus ji visuomet tarnavo 
kapitalui jo kovoje prieš da
rbininkus.

Ir nežiūrint to atsiranda
darbininkų vadų, kaip Gom 
pers (Am. Darbo Fed. pre
zidentas) ir panaši jam 
žmonės, kurie nesidrovi bū
ti tos asociacijos nariais.

Suvažiavime bus kalbama 
apie priverstinus trečiųjų 
teismus susikirtimuose da
rbo su kapitalu.

45,000 NEW YORKO DAR
BININKIŲ REIKALAUJA 
8 V AL. DARBO DIENOS.

NEW YORKAS, sausio 
6. — 25,000 moterų, užimtų 
jakučių siuvimu (Ladies 
Waist Makers) 10,000 dar
bininkių, tai]) vadinamų 
White Good Workers, ir a- 
pie 10,000 darbininkų, siu
vančių sijonus, pareikalavo 
iš samdytojų 8 vai. darbo 
dienos (48 vai. savaitėje). 
Jos be to reikalauja algų 
pakėlimo, Jei samdytojai 
atsisakys išpildyti jų reika
lavimus — grąsina streiku.

Derybas su samdytojais 
veda International Garment 
Workers Union.

Samdytojai yra susivieni
ję į stiprią associaciją. Dar
bininkės nesitiki, kad sam
dytojai geruoju išpildytų jų
reikalavimus ir todėl sku- 

griebti nuo smūgių, kuriuos biai rengiasi prie streiko.

Pabėgo lietuviu 
banko Jkasierius

Iš Town of į Lake mums 
praneša, kad ketverge nak
tį pabėgęs “Town of Lake 
Savings Banko” kasierius. '

Town of Lake Savings 
Bank tai taip vadinasi Juo
zo Elias (Elijošiaus) ban
kas, 4600 So. Wood st. Pat
sai savininkas tuo tarpu se
rgąs ir gulįs ligonbutyj, o 
banko reikalus palikęs vesti 
savo kasieriui;

Sausio 5 dieną nuo ryto 
bankas pasirodė uždaras ir 
kasieriaus nebuvę. Kada 
nuėję jieškoti kasieriaus į 
namus, tai ir namuose radę 
tuščia: nei kasieriaus, nei 
jo šeimynos. Kalba, kad iš
nešta iš banko 3—4 tūkstan
čius dolerių, bet ištikro nie
kas dar nežino.

Dabar banke dirbanti pa
ti banko savininko žmona, 
poni Elijošiene.

MIRĖ AMERIKOS DRA- 
BO FEDERCIJOS VICE

PREZIDENTAS.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sausio 2 d. mirė Denis Geis, 
staliorių unijos prezidentas 
ir tretysis Amerikos Darbo 
tas. Nabašnįyk.ąs buvo 57 
Federacijos vice-preziden- 
metų amžiaus.

NSW YORKAS, sausio (>.
Byla Mrs. Margaret Sangers, ži
nomos gimdymo kontroliavimo 
agitatores, pritraukė savęsp di
delę visuomenės domų. Keletas 
bicdnų moteriškių, turinčių di
deles šeimynas, davė teisme pa
liudijimus, kad Sangers klini
koj buvo teikiami patari
mai kaip susilaikyti nuo gim
dymo. Bet moters liudijo, jog 
pa tarimai buvo duoda mi veltui. 
(O skundėjai paltina ponių San
gers tame, kad ji iš tų patari
mų biznį darius).

VILLISTAI PAĖMĖ MIESTĄ 
DURANGO.

EL PASO, sausio 6. — Būrys 
villistų pulkininko Ferdinando 
komandoje paėmė miestų Du
rango.

Generolas Murguia, Carran- 
zos spėkų komanduoto j as šiau
rėje, surinko visų valdžios ka
riuomenę, esančių Chihuahua 
apielinkėse ir rengusi pasitikti 
Vilių netoli nuo Chihuahua. Ko
kios bus mūšio pasekmės sunku 
dar lasakyti.

Svetimtaučiai bėga iš Chihua
hua bijodami, kad Viliai gali 
pavykti sumušti valdžios ka
riuomenę ir kad Chihuahua nue
isiąs gali vėl atsidurti Vilios ra
nkose.

$150,000 Už PAVEIKSLĄ.

NEW YORK, sausio 6.
Michael Dreicer nupirko už 
$150,000 paveikslų, užvardytų 
“Kristaus pasirodymas Mari
jai.” Piešė tų paveikslų Roger 
van der Weyden (1400-64 m.). 
Kalbamas paveikslas anuomet 
priklausė Ispanijos karalienei 
Įžabotai, kuri, kai]) žinoma, bu
vo didelė užtarėja Amerikos at
radėjo Kristoforo Kolumbo.

VOKIEČIAI KONFISKUOS 
VISĄ METALĄ, ESANTĮ 

BELGIJOJ.

LONDONAS, sausio 6. — Ei
na gandas, kad Vokeilijos val
džia išleidus įsakymų, konfis
kuoti visus iš metalo padarytus 
dalykus, esančius Belgijoj. Iš
duota paliepimas konfiskuoti ir 
namų rakandus, padarytus iš 
misingio, vario, cino, nikelio, 
bronzos. Atimami bus ir vir
tuvių rakandai, metalinės durų 
spynos ir durų beldikai.

ANGLIJOS VALDŽIA PAĖMĖ 
PILNON SAVO KONTROLĖN 
VISUS ŠALIES KORNUS IR 

KVIEČIUS.

LONDONAS, sausio 6. — An
glijos valdžia paėmė savo kon
trolei! visus šalies korinis ir 
kviečius. Paėmė lai savo kon
trolei! valdžia vakar.

Dvi jaunos merginos, kurios veikliai dalyvauja rengime 
talkininkų bazaro. Bazaras bus atidarytas nuo 11 iki 
20 sausio. Rengiamas bazaras naudai fondų, sutvertų 
teikimui pagelbos tautoms, kariaujančioms talkininkų 
sąjungoj. Merginų vardai: p-lė Veronika Palandech ir 
p-lė Dorothty Šchubert. Jos pasirodys tautiškuose ser
bų rūbuose baząre, serbų skyriaus šėtroje, kurios įrengi
mui jos daug pasidarbavo, P-lė Palandech šoks serbų 
šokį Seljancica, n p-lė Schubert dainuos.

Atsargiau su visuomenės j
pinigais. i

____  I

Perskaičiau Centralio Amerikos Lietuvių Komite
to vice-pirmininko Kun. Bartuškos straipsnį — cirkulio* 
rą, pasiųstą po visus klerikališkus ir tautiškus laikraš
čius, ir nustebau.

Nustebau ne tuomi, kaip Kun. Bartuška koliojasi, 
kaip rašo niekus apie socialistus, pirmeiviškąją visuome
nę, apie L. Š. Fondą, to Fondo Prezidentą K. Gugį ir ki
tus. Ant to jis ir kunigas, ant to ir Bartuška, ant to ir 
dirba vienam komitete su Dr. Šliupu, kad koliotis ir vi
sokius niekus pramanyti.

Nustebau dėlto, kad iš Kun. Bartuškos straipsnio 
pamačiau, jogei ir jis ir visas C. A. L. K-tas deda didžiau
sias pastangas, idant $62,000.00 iš surinktų Lietuvių die
noje pinigų butų pasiųsta del badaujančių lietuvių ne per 
kokią tikrą įstaigą, bet per “Švedų-Lietuvių Komitetą” 
Stockholme! Ir taip jiems svarbu, kad tie pinigai eitų 
būtinai per Stockholmą, jogei Centralis Komitetas net 
savo pirmininką ir vice-pirmininką siuntė Washingto- 
nan prikalbinti prie to Raudonąjį Kryžių, o kun. Bartu
ška savo straipsnyje kiek įmanydamas kolioja gerb. K. 
Gugi, kam jisai užklaustas Raud. Kryžiaus apie Stokhol
mo Komitetą, teisybę pasakė?

Ne apgynimui gerb. K. Gugio rašau šiuos žodžius— 
jis ir pats jei norės duos savo koliotojams vertą atsaky
mą. Rašau tik dėlto, kad man rupi, idant kartais nepra
pultų surinkti del nukentėjusių nuo karės dideli pinigai.

Sulig Kun. Bartuškos supratimu StokholnD) Komi
tetas yra, daug nuveikęs ir vertas visokio netikėjimo, 
o K. Gugis, kurs mano kitaip — šmeižikas.

$25,000,000 IŠLEISTA 
PREZIDENTO RINKIMŲ 

( KAMPANIJAI.

WASHINGTONAS, sau
sio 6. — Senatorius Owen 
(iš Oklahoma), autorius bi- 
liaus, reikalaujančio apru- 
bežiuoti sumą pinigų, kurių 
gal i ma i šmėsti p r cz i d e n to 
rinkimams, nurodo, kad 
1916 metais visos partijos
prezidento rinkimų kampa
nijai išmetusios apie $25,- 
000,000. Sumanytojas bi- 
liaus, aprubežiuojančio iš
laidas rinkimų kampanijai, 
reikalauja, kad tam tikslui 
kiekviena šalies partijų ne
galėtų išleisti daugiau kaip 
po $1,500,000. Kitaip sa
kau, jų sumanymu — rinki
mams neturi būti išleista da
ugiau, kaip kokie 4—5 mili- 
onai doleriu išviso.

REIKALAUJA VON BE- 
KRUPPO LAIKRAŠTIS 
THMANN-HOLWEGO 

PASITRAUKIMO.

AMSTERDAM, sausio 6. 
Einas Berline laikraštis Ne- O
nešte Nachrichten, kurį 
skaitoma esant Vokietijos 
kanuolių karaliaus Kruppo 
laikraščiu esant, reikalauja, 
kad Vokietijos kancleris 
von Bethman Hollweg rezi
gnuotų. Girdi, kancleris e- 
sąs prastas .diplomatas, ka- 
danagi jo mėginimai pradė
ti taikos derybas nepavykę.

DAR KETURIS RUMUNI
JOS MIESTUS PAĖMĖ

VOKIEČIAI.

BERLINAS, sausio 6. — 
Teutonų armijos sulaužė ru
sų tranšėjų liniją prie Bra
da. Dar keturi rumunu mie- 
sieliai atsidūrė, vokiečiu ir 
jų talkininkų rankose ir 1- 
400 naujų nelaisvių tapo su
imta.

BERLINAS, sausio 6. — 
Rusai pradėjo smarkias a- 
takas šiaurinėj Galicijos 
fronto dalyje, šiaurėje nuo 
Friedrichstadt’o. Mūšiai 
dar tebeina.

Jeigu taip, tai kode! gi 
Kun. Bartuška savo straips
nyje ne tik nenurodo jokių 
to Stokholmo Komiteto nuo-
pelnų, bet dar užtyli visa tai, 
ką pats Komitetas yra vie
šai paskelbęs apie savo be
darbę ir negalę? Nejaugi 
nei vienas iš C. A. L. K. na
rių, netgi jo narys — uTėvy- 
nes” redaktorius p. Račkau
skas neskaitė ir nežino vie
šo pranešimo, kurį paskelbė
^Tėvynėje” Stokholmo ko
miteto vedėjai I. Augštuolis 
ir Ig. Jurkūnas trejetą mė
nesių atgalios?

Oficialiame pranešime, at
spausdintame ant pat prie-* 
kės 37-to “Tėvynės” Nume
rio tiedu “Švedų-Lietuvių 
K-to” vedėjai atvirai ir aiš
kiai skelbia visiems, kad jų 
Komitetas net laiškų pasių
sti į Lietuvą negali, kad 
“šiuo laiku "Šv.-L. Komite
tas’ tegali daryti TIK (ma
no pabriežta A. B.) paklau
simus apie sveikatą ir me
džiaginį stovį pasilikusiųjų 
rusų pavaldinių užimtose 
vietose”. Bet ir šis jų vie
nintelis darbas taipat nesi
sekąs ir jie įsakmiai pataria 
tiems amerikiečiams, kas 
norėtų pasiteirauti apie sa
vo gimines Lietuvoje, kreip
tis ne in juos — Šv.-L. Komi
tetą, tik in ... Ispanų pasiun
tinystę Vašingtone. O kas: 
svarbiausia, į tą pačią pa
siuntinystę jie siunčia nuo 
savęs ir visus tuos, kas pa
norėtu siusti Lietuvon pini- 
gų: “Ten pat [t y. Ispanų 
pasiuntinystėje] galima bus 
suorganizuoti ne tik žinių 
bet ir pinigų persiustinėji— 
mas Lietuvon”.

Tai]) praneša apie darbus 
ir galę Stokholmo Komiteto 
ne kas kitas, bet patįs jo o- 
ficialiai vedėjai!

Tai dar ne viskas. Kun. 
Bartuška ir visas C. A. L. K. 
nuduoda, buk nežiną kitos 
dar svarbesnės šiame atve
jyje žinios, kurią nesenai 
pranešė taipgi “Šv.-L. Ko
miteto įgaliotinis, ir kuriį 
pakartojo visi Amerikos lie-* 
tuvių laikraščiai. Turiu o-n 

-menyje L Augštuolio praneš
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Pranešimas Naujai Susitverusio Northsideje
LIETUVIŲ DRAMATIŠKO KLIUBO pabengti

Puikus Teatras
Nedelioje, Sausio - January 7-tą dieną 1917

as)

ras
WALSH SVETAINĖJE, Kamp. Milwaukee &Neble Gat. |
Pradžia 5 valandą po pietų Inžanga 35c ir 25c ypatai; po teatro, vien ant baliaus,—25c porai. B 

Prie progos pranešam, kad L. D. Kliubas yra susitveręs su idėja veikti del visuomenės l

labo. Taigi, pirmu savo žingsniu L. D. K., ; 
minimą, parodė savo prakilnumą, skirdamas 
Lietuvoje savo tautiečiams. Tadgi ] 
kite į šį puikų parengimą, kur patįs

pusę nuo vakaro pelno nukentėjusioms nuo karės 
:am rupi savo tautiečių likimas senojoj tėvynėj, atsilanky- 
smagiai pasilinksminsite ir podraug sušelpsite saviškius.

Visus kviečia KOMITETxXS

jrc atsa*wwMW

Šimą “Vien. Liet.”

Stockholmą siunčiant pra
puolė 90,000 rb. iš 100,000, 
kuriuos paskyrė Lietuvai 
Tatjanos Komitetas.

Kas paglemžė tokią krū
vą pinigų? Keno tai kaltė? 
—Paminėtųjų T. Augštuolio 
pranešime pp. Leono, Sme
tonos, Vileišienės, kokio tai 
nežinomo lenko ar keno ki
to? Kiek ir kaip dalyvavo 
siuntime tų pinigų Stockhol
mo Komitetas? Kas atsa
kys už tuos pinigus?

Nieko to dar neišaikinta. 
O per tą patį Stokholmą A- 
merikos C. K. užsispyrė sių
sti dar didesnę sumą: $62,- 
000— 180,000 rub.! Ir siun
čia juos lygiai ten, kur ir a- 
nie, būtent “Lietuvių Drau
gijai nukentėjusioms nuo 
karo šelpti.”

siskleidžia “Lietuvių Drau
gijos Centralinio Komiteto 
nukentėjusioms del karo šeL

1915 m.”, kurią atspausdino

15 puslapio tos Apyskaitos 
Kun. Bartuška ras, jogei 
tam tikra Draugijos Komisi
ja nutarė steigti Vilniuje a- 
matų prieglaudą-dirbtuvę 

“del 20—30 vaikų,” bet “ka
dangi neatsirado šiam rei- 
kalni tinkamo buto, C. Ko
mitetas atmindamas tos pa
galbos didelį svarbumą ir 
jos reikšmę ilgam laikui, nu
tarė įgyti žemes ir namus. 
(Apvažiuojamojoje gatv., N
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<==■ Lietuvių Harmonijos Dainoriai ==>
D U O D A

PUIKŲ KONCERTĄ
Ned ėl ioj, SausioJan. 7,

COLUMBIA SVETAINĖJE,
Kampas 48tos ir Paulina gatvių

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

pagarsėjusiais Kun. Olšauc- 
kiu, Yču, Leonu ir “baronu” 
Šilingu pryšakyje, kurios iš
sidanginusi Rusijon dalis 
pa va d i n o save C e n traliniu 
Komitetu, ir kurios liku
siems Vilniuje nariams Sme
tonai ir Vileišienei P. Leo
nas adresavo prapuolusius 
90,000 rb.

Draugiją Kun. 
kryžiavojasi ir b a-

kui pinigų, apie 17,000 rbb., 
manoma paimti iš lėšų, su
rinktų Žemaičių, Vilniaus ir 
Seinų vyskupysčių katalikų 
ir reformatų bažnyčiose ir 
iš fondų, kuriuos atleido A 
merikos lietuviai.” (Visur

Ba

O kad toji žemė ištikrųjų 
buvo nupirkta ir amerikie
čių pinigėliai į ją sukišti, 
tam Kun. Bartuška ir kiek
vienas gali rasti patvirtini
mą paties Centralinio Komi
teto organe “Lietuvių Bal
se”, kurio redaktorium yra 
pats Komiteto pirmininkas 
M. Yčas. Numeryje iš 2 ru-

negu už Stockholmo Komi-

“denuncijavo” ir “šmeižė”, 
kuomet užklaustas Raudo
nojo Kryžiaus atsakė, kad 
Lietuvių Draugija perkanti 
žemes, palaikanti mokyklas

Esu matęs projektą laiš- 
ko-atsakymo K. Gugio Rau
donajam Kryžiui ir su doku
mentais rankose galiu pri
rodyti, kad visa ką jis rašė 
apie tą Vilniaus Komitetą, 
yra gryna teisybė. Neteisy
bę gi rašo pats Kun. Bartu
ška, kuomet savo straipsny- 
je-cirkuliare užsispyręs tvi
rtina, buk Vilniaus Komite
tas “nenupirko 
margo žemės.”

lapio juoda ant balto at
spausdinta: “Paskutiniu me 
tu Komitetas įgijo Vilniuje 
žemės plotą su namais, ku
riuose bus įtaisyta pabėgėlių 
vaikams amatų mokykla — 
prieglauda”.

Tai dėjosi vasarą 1915 m., 
kuomet ypač buvo reikalin
ga pagelba varomiems iš sa
vo vietų lietuviams.

Neminėsiu eilėse kitų ne
užginčijamų faktų ir doku
mentų, kuriuos esu nurodęs 
Waterbury’je laike debatų 

su p. Šimkum.
Tegul Centralis Am. Ko

mitetas akyvaizdoje tik čia 
nurodytų dokumentų, tegul

nei vieno pats Kun. Bartuška atsako: 
Kas šmeižia-meluoja? Ar

GERAS PELNAS
Tiems kur taupo pinigus

gerb. K. Gugis, sakydamas, 
kad Vilniaus Draugija pirko 
žemės del mokyklų, ar Cen- 
tralio Amerikos lietuvių Ko- 
mit. vice-pirmininkas kun. 
Bartuška, tvirtindamas, buk 
toji Draugija “nenupirko nė 
vieno margo žemes”, ir buk 
K. Gugis davęs apie ją ir a- 
pie Stokholmo Komitetą ne
teisingas žinias?

Gerb. L. š. Fondo Prezi
dentas butu 
žengęs prieš 
badaujančius 
nes, jei butų 
Raudonajam 
staigas, kaipo vertas užsiti- 
kejiino.

Vienok už pasakytą teisy
bę C. Komiteto vice-pirmi
ninkas drauge su visais de
šiniaisiais laikraščiais sten
giasi perstatyti K. Gugi 
šmeižiku, skundiku, denun- 
ciatorium.

Kame gi priežastis? Koks 
tikslas tokio užsivarymo?

Tikslas gali būti tik vie
nas': Centralio Am. lietuvių 
K-to generolams del ko-tai 
yra labai svarbu, kad dide
le suma pinigų eitų per Sto
ckholm;}.

Tai svarbu jiems.
Bet visiems kitiems lietu

viams, kam rupi sušelpti 
vargstančius Lietuvos žmo
nes, kaip tik priešingai, yra 
svarbu, kad tie pinigai nei
tų per sukompromituotą 
Stockholmą, o eitų tikrais, 
ištirtais keliais — ar tai bus 
Raudonasis Kryžius, ar Is
panų pasiuntinystė, ar Vo
kiečių konsulai, ar pagalios 
kokie rimti bankai. Reik žiu 
reti, kad Amerikos $62,000 
nebūtų išstatyti ant pavo
jaus taip, kaip anie 90,000 
rubliu. 

C

Užtatai visi Lietuvių Die
nos rinkėjai, ypač visos drau 
gijos, kurios rinkot, auka- 
vot ir siuntėt savo aukas C. 
A. Komitetui, kuogreičiau 
reikalaukite nuo jo, kad ne
žaistų jūsų surinktais pini-

GERIAUSIA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ

DIDELIS BALIUS
Bengia

sunkiai prasi- 
teisybę, prieš 
Lietuvos žmo- 
rekomendavęs 
Kryžiui tas į-

£■1 rj J»rywfri
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Nes mes užlaikom geriausią tavorą 
visokios rųšies, 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 apsirėdymo.

Taipgi laikom "JEWELRY," kaip 
visokius auksinius daiktus: didelius sie
ninius laikrodžius, kišeninius laikro
dėlius, lenciūgėlius, visokios rųšiea žie
dus šliubinius žiedus padarom pagal 
užsakymų labai pigiai. Gražiausias 
spilkutes, geriausio darbo Britvas, Pei
lius (Strap) arba pustus.

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

Mes taipgi patįs esame senai prakti
kuojančiais muzikantais. Kreipkitės 
1 mus, o mes užganėdinsime kiekvieną.

knygų kaip 
turinio; vi- 
laiškų raŠy-

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

1 Reumatizmas Saujele, f

I
Ncsikankykite savęs skaus- į 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, H 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ? 
—-raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kūno gyvybę 3 
ir dažnai ant patalo paguldo, g 
CAI’SICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina viršmi- § 
netas ligas; mums šiandie dau- £ 
gybe žmonių siunčia padėka- A 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pactų 28c. A

Justin Kulis š

3259 S. Halsted St, Chicago, III. *
Knyga /‘ŠALTINIS SVEIKA- J 

TOS”, augalais gydvties, kai- X 
na 50c. J

Amerikos Lietely Mokykla į
Mokina Anglų kalbos ?

Lietuvių kalbos p 
Aritmetikos h
Knygvcdystės C
Stenografijos 3
Typewriting |
Pirklybos teisių S 
Abelnos historijos ? 
Suv. Valst. historijos 3 
Geografijos s
Pilictystčs ?
Politines ekonomijos 3 
Dailarašystės S

Mokinimo (Valandos: y
Nuo 8 ryte iki {J vai. po pietų.

Vakare nuo 7:30 iki 9:30 S 
3360 Emerald Ave. Chicago. |

n
»>
»,

<^«Xa
TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEK A
SutniNnn receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie

tuvišku aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o ai prisių
siu per expresu.

K. Sidla.uslcis
AutiekoriuH ir savininkai 

SOUTH BOSTON, MASS.

| JOSEPH C. WOLON £
• LIETUVIS ADVOKATAS f
* Ruimas 902-904 National Life Bldg., C
B 29 So. La Salle St., Chicago, HL |
Q Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar-
M ninko, ketvergo ir subatos vakarais nuo
V 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 4
Q 1566 MILWAUKEE AVE., Chlcafio, III. ?

Tel. Humboldt 87. a

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS

HECTOR BUILDING
n W. Monroe St., Room l«07.

Chicago, Ill.
Phones Central 0107 ir 0108

SUBATOJE, SAUSIO-JANUARY 6, 1917
MILDOS SVETAINĖJE,

3112 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 i šį musų Balių. Grieš 
puikiausia muzika įvairius šokius. Linksmai galėsit praleist laiką. 

Kviečia KOMITETAS.

3-eisis Didelis Metinis

Subatoj, Sausio-January 13,1917
COLU M BĮ A S V ETA IN Ė J E.

idzia 7 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai.
Muzika nario V. Ambrozaičio ;

P.S. Atsilankiusieji gaus geriausias dovanas.

A Pirmu Kartu Rengia
LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRISSYVIO SUSIV.- 29-ta KUOPA

! PRAKALBAS sn PROGRAMŲ 2
! NEDELIOJE, SAUSIO-J ANŲ AR Y 7IM91T J 
J PROSPECT BUILDING SVET., ?
ft 1152 N. Ashland Avė., Kampas Division St. 0
J" Pradžia 2 vai. po piety. Inžanga visiems dykai. J

Kalbės plačiai žinoma lietuvių veikėja p-ni M. Jurgelionienė ir J 
4, L. š. F. Fin. Sekretorius, T. L. Dundulis. T
® Programe dalyvaus dainininkai, deklematorčs, pianistės ir kili ® 
y muzikos veikėjai. Kviečia visuomenę atsilankyt. KOMITETAS, jį

Sausio mėnesio bėgiu 40,000 šio banko depozito - 
rių gaus savo regulerius pusmetinius procentus.
Procentų suma, kuri bus depozitoriams išmo
kėta už pereitus šešis mėn. siekia $149,000.00
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko 
depozitoriams per pereitus metus.

Pakol ne vėlu, gelbėkit 
juos del badaujančios Lietu
vos! A. Bulota.

VICTOR
GRAMJFONJI
. Ir lietu-

EVESKIO
Dieninė ir MOKYKI A Vakarinei lvl\l i 114*

Čia gali išmokti Anglų kalbos nuo pradini 
ligi augfičiausiai, teipgl Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, AugSt 
Matematikos, Istorijos, Geo/rafijos, PoJitiš. 
Ekonomijos, Knygvedystčs,Dailia raščio, Lai
škų rašymo. Prekybos teisių ir tL čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Hoisted St.,Chicagp

Tik per šį Menesį
Kam moki randą? 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
4414 So. California Ave. Tel. Drover 3968

-

Nuo pat savo įsisteigimo, per 37 
metus, State Bank of Chicago be 
paliovos mokėjo procentus savo 
depozitoriams. Ir šiandie šis ban
kas yra vienas tvirčiausiųjų. De- 
pozitorių taupiniai apsaugoti kapi
talu ir perviršiu $5,000,000.00.

8UBAT0MIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAIS nuo 6 iki 8 vai.

STATE BANK of CHICAGO
Vienintelis miesto bankas kame

Priešais City Hali

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. G varant uo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — nauj us 
dirbu ir senus taisau.

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iŠ seno, prasto smuiko į naują 
*- geriausią balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas,
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
3210 SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.

kordai.
. $10 00 MUZIKOS STUDIJA

Arba GEO. LUCAS
3131 So. Emerald Ave., Chicago.
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enKSfe***** '

WIN06RA0 & CORRGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, III.

MOK’^AMA

SMUIKOS- Pi/INO - MANDOLINOS
E. MIRONKO,

859 NO. ROBEY ST., CHICAGO
Kainos vidutinės. Skolin. Instrumentai

Kazimieras ŪGIS

Veda Visokius reikalus, kaip kriininališkuose, taip 
uyciviliškuose teismuose. Daro visokius -

- dokumentus ir popieras.
Nanin Ofisas:
I so.(halsted st 
[Ant tiWiu lubų) 

: ferover 1310.

3323 SO

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST

Room 1111-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

Kas mane Išgelbėjo nuo varginančių ligųJ 
Saiutaras IHtteris. AA per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Dieg
liai suimdavo iki krutinę, šonuose ir strėnose 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet ka<la aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit» 
taria ir Salutara:, Regulaatria, del motery, 
pradėjau gerai jungties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. I’er 6 mėnesius aš 
savo paveikslą nelwuliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Ritteria. Kai. 
na $1.09. Galima uauti geresniuo»e galiūnuo
se ir aptickose, o kur negali gaut, kreipkis 1;

SA1.UTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
/.olis nuo visokių hloguinų.
r. j. baltrenas. prof.

Tel. III.
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enkos
Musu koresj pranešimai

e-

vieto ime susirinkime nariu bu- c

Šiomis dienomis netikėtai 
vykau į šf miestą. Daug

ventojų. Jų tarpe 20,000 
skandinavų, 10,000 vokiečių 
ir 1,200 lietuvių.

Racine randasi su virš 100 
įvairių išdirbysčių. Miestas

Laisvų ir apšviestų mer
ginų čia kaip ir nėr, neskai
tant vienos p-lės Elzbietos 
Kaupiutės. Tai gana gabi 
deklamatorė, bet viešame 
veikimo dar nedalyvauja, da 
jaunutė. Su laiku racinic- 
čiai turės gabią veikėją.

dėjo nerimauti, o kai kurie 
ir visai, apleido svetaine.

Jeigu apsiėmėte

pildykite jas! Kaipgi gali

, jei pati valdyba

čia esama atmainų. Atsi
menu, keli metai atgal vie
tos lietuviai turėjo vieną pa- į 
rapiją. šiandien radau dvi | 
—senąją rymo-katalikų

| štampas, Jos taip y- 
Ira geros kaip ir pi- I
§ nigai.

MM raus
pafar-
visuose

m u s u47

krautuvė

išvaizdos.
Iš tokio didelio skaičiaus 

lietuvių prie parapijos pri
klauso vos apie 150. Liku
sieji socialistai, laisvama
niai ir gana didelis skaičius 
“taip sau žmonių”. Vietos 
lietuviai, išskiriant parapi
jomis, pusėtinai apsišvietę. 
Sunku butų rasti lietuvio 
stubą, kur neskaitytų “Nau
jienų”, “Keleivio”, “Lais
vės”, “Kardo” ir “Kovos”. 
“Draugo”, “Kataliko”, “Vie
nybes Lietuvninkų” nei su 
žibufiu nerastum.

Racine yra kalbėję visi 
Chicagos ir apielinkės kal
bėtojai tai socialistų kuopos, 
tai įvairių Racino pirmeivi-

Inteligentiją suskaitytum

rių 6 pirmeiviškos. Savo 
veiklumu daugiausiai pasi
žymi “Lietuvos Brolių” pa- 
šalpinė dr-ja ir S. L. A. 100 
kp. Nepasilieka ir sociali
stų kuopa.

Pragyvenimas labai bran-

KEfSfOSHA, WIS.

Krikščioniškam pasaulyj 
Kalėdos turi nemažos reikš
mės. Tai apvaikščiojimas 
Kristaus gimimo dienos.

senai pradėjo organizuoties į 
kooperatyve maisto reikme
nų krautuvė. Geriausios klo- 
ties!

Lietuviai iki šiol sutikime 
gyveno, nes klerikališkų 
prakalbų iki šiol nieks ne-( 
rengė. Paskutiniu laiku te-Į 
čiaus ir klerikalai buvo par- 
sikvietę du neva kalbėtoju,

Man stebėtina, kad per 
Kalėdas nebuvo parengta 
jokio baliaus nei perstaty-

ugijų nei viena negalėjo pa- 
■ rengti ką nors, tai tikras ap
sileidimas! St. Marsas.

m ė Kristus, kuris skelbė ar- 
tymo meile, užtarė skriau
džiamuosius ir liepė mylėti 
savo priešus. Taigi ir mes,, 
kenoshiečiai, laukėme tos 
paminėjimo dienos, rengė
mės prie švenčių. Supran
tama, laukėme kiekvienas 
savotiškai, vieni su papuoš
tomis aglaitėmis, kiti — ba
čkutėmis. Ten, kur su bač
kutėmis laukta, laukėjai ne
iškentėjo ir pradėjo ragauti 
skysti m ė 1 į. B e ra gaudami į - 
gijo nemaža drąsos ir pradė
jo bandyti vieni kitų vieką.

WAUKEGAN. ILL.
ir laisvamanius. Dukterų

draugija palaiko chorą.
Gruodžio 31 d. choras sure-

ntėti. Atvykę “dėdės” per
traukė “karę” ir bandė kar
žygius pasiimti j nelaisvę.

jos nutarė parsikviesti X. ngė vakarą. Vakaras pra- 
Mockų. Na, o kaip Mockus įsidėjo 3 vai. po pietų ir te
gavo argumentais sumuš tų į sėsi ik.L5 vai ryto. Vakaro 
Chiles susidėjo iš dai-
Racine lietuvių santikiai tu- nų, deklamacijų, monologų 
rėš dar daugiaus paaštrėti. bei trumpų prakalbėlių. Iš- 

' pildyta jis ytin gerai. Ypa-

sako, išėjo švak: “dėdės” be 
jokios mielaširdystės palei
dę darban lazdas... Tiems 
vyrams Kalėdos tai buvo — 
“tikros bėdos”...

pažvalgų žmonėms, buk tie kiai dainavo ir choras, vado- 
paskelbę, kad “dusių gany- vaujamas p. .J. Lankeliu. Pa- 
tojas” turėjęs kokių tenai! dainavo keletą puikių, pri- 
prietikių su jo žmona, bet taikytų vakarui 
pamatęs, jogei nieko nepeš,

Kenoshoj įėjo madon iin- 
Dažniau- 

sia. betgi tuo pasinaudoja 
musų moterėlės. Nepatiko

dainelių.
4 '

so”. Šiomis dienomis gavo 
jį tūla p. Z. To to jos vyre
liui neliko nieko kita, kaip

Lankelio kompozicijos.
Žmonių buvo apie 2J

pakurstytas grąsina teismu 
L. š. F. skvriaus raštinin
kui, kad tas atiduotų kokius 
ten dokūmentus iš Lietuviu v 
Dienos. Drąsus iri tie fana-

ka priimtų jį... “ant burdo”. 
Vat jums vyro laimė!

ja į pirmeiviškų draugijų

dėti prie kokio ten Fondo, 
nors visos tos draugijos pri-

sarmačiai tie musų kunigu- 
žiai!

Raci n iečiai fanatikai la
bai neapkenčia koresponde
ntų. Pats mačiau vieną 
smuklininką išmuštais dan
timis, o kitą — įlaužtais šo
nkauliais, bet ir jie murma,

šiais 1917 metais! Sykiu 
norėčiau patarti, kad butų

rsuotą poniutę ištiko nelem
tas priepuolis. Vienas jos 
burdingierių teikėsi “užfu- 
ndvti” jai “krismu” savo su-

“fundytoją” paėmė į šaltą
ją ,kur po Kalėdų turėjo už-

prma u ni i n ės
Reporteris

ROCKFORD

susirinkimas.
mėnesinis

J Mechanics & Traders State Bank
i DIREKTORIAI
t Wm. F. Abbott
į Calvin F. Craig 

William K. I)awtn
1 Henry Gainer 

Frank Gould 
Joxeph E. Otis 
H. A. Rhodes 
C. B. Scoville

■ Norton F. Stone

Prairie Safe Deposit Go.
Washington Blvd.

VIRfrlNINKAI
Calvin F. Craig, 

Prezidentas.
Will'ani R. Dawes,

Vice-I’rezident.
Norton F. Stone,

Cashier.
Frank W. Collins, 

Asrt’t. Cashier.

ŠI YRA VALSTIJOS BANKA IR PO PRIEŽIŪRA
CHICAGO CLEARING HOUSE

CHICAGOS BANKIERIV SUSIRINKIMAS
Siunčia į EUROPĄ savo rėmėjų pinigus.
Moka TREČIA NUOŠIMTI už padėtus pinigus.

Daro abelną bankinę vertelgystę ir yra gera, tvirta, saugi banka 
veikti del jųsy

MECHANICS & TRADERS STATE BANK,
WASHINGTON BLVD. IR DESPLAINST. CHICAGO.

ir 
neprigulmingųjų. Rymo-ka

talikų parapijoje 1_______
ja kum Skriupka (Skryp- 
ka?), atkeltas iš Chicagos. 
Neprigulmingųjų — kum 
Bužiot. Suprantamas daik
tas, abiejų parapijų bosai 
varo “dvasišką konkurenci
ją” už pirmenybę -- prie do-

Gruodžio 31 d. vietine S.
R.-K. kuopa surengė va-

tainėje. Sulošta keli vaiz
deliai. Vaizdeliai 
kaimo gyvenimo ir

imti iš 
labai 
musu

Be to atlik
to- 

čiaus vieno deklamatoriaus
ta kelios deklamacijos,

klebenau- ;

kai nori pasirodyt “ką galį”

be abejonės, pasiims vysku
pas) sako, kainuosianti net 
75 tūkstančius. Norėtųs pa
klausti detroitiečių: o kokia 
nauda iš to bus darbinin
kams? Kunigai varo konku
renciją, o jus mokate, moka
te ir niekuomet neišsimoka
te. Nei gėrę, nei valgę ati
duodate savo ganytojams 
dvidešimt-penkinę, kad pas
kui jus “pagarbavotų”—pa
klydėliais, heretikais, tam- 
sunais ir kitokiais žodeliais. 
Jus patenkinti tuo, ar ne?

Įėjau suprasti. Nežinau, ką 
jis norėjo pasakyti. Pradė
jo prakalbą, o užbaigė dek
lamacija... Net ir pats ku- 
nigužis juokėsi pilvą susiė
męs iš to savotiško deklama- v
toriaus.

Žmonių buvo apie 200. Vi
si, matoma, buvo patenkinti 
vakaru.

Vis dėlto norėtųsi patarti 
rengėjams: rengiant pana
šius vakarus reikia žiūrėti, 
kad butų švari svetainė. Pu
rvina svetainė ajgrasina

.1. Martin.

CICERO, ILL.

toji kuopa,, ir vietinis Soc.

karėlis atsibuvo Tamoliuno 
svetainėje. Svečių atsilan
kė neperdaugiausia, bet už
tai visi buvo patenkinti va
karo progrjamu. Kas pažy
mėtina — vakarėly j nesima
tė svaiginusių gėrimų. Y-

kinti žaisnįėmis.
Skirstanties kiekvieno vei 

de buvo galima išskaityt 
džiaugsmą ir pasiryžimą.

nas antram ranką ir žadėjo, 
pradedant ■ naujuosius me
tus, dar energingiau dirbti 
darbo žmonių labui. Beto 
tūli kuopos nariai man už- 
reiškė, jogęi tai esą nepas
kutinis toks vakarėlis. Pil-

reiškimui
IJcll 11U0CI VlGtLlg IKI UVIVO, -J 1V-, 

žymiai sustiprina pačių na-

kovotojų. Taigi — juodau- 
giau panašių draugiškų va-

SHEBOYGON, W1S.

žmogus.

kius į bažnytėlę ir pasimeldus

vau geru ir '.ištikimu kataliku. 
Bet šiandien... Visa lai dingo. 
Kodėl? indomaus nustebęs

vietinis kunigužis

skelbti Kristaus

(sakyklą) keikimosi 
Tas man labai nepal

bau, tuo blogiau.

atmaina.

uždavinį

bažnveia

dėl dienių to “dvasiško ganyto
jo” pamokslus. Gruodžio 24 d. 
j'is teikėsi ifegražiausiu badu

Jicškok Žalio tikieto kiekviename departamente

Šitas Išpardavimas Motery Kotų
yra Pavidalas žalio tikieto išpardavimo

MOTERŲ 12.50 KOTAI 6.S5 
Parankus kotai iš Chases Ma- 
teJasse su dideliais kalnieriais. 
Nekuria jų pliušu apsiūti, ne- 
kurie kailio kal-O^į F" 
nieriais, $12.50 M

MOTERŲ 17.50 KOTAI 10.85 
Puikus kotai vilnonio velour,

diušo. Nekurie

10.85
$22.50 ŽIEMINIAI KOTAI $14.85 ^4 m oc

Parankus kotai augštos rąšies vilnonio velour, Boti- B
via šilkinio pliušo ir matclanib, pilnas žibėjimas ir ■ CIibUV
su diržais stailės — kiti naujo Empire cffecto, dide- 
Ii kalnieriai, nekurie pusiau pamušti $22.50 vertės po

MOTERŲ 816.50 SUKNĖŠ
Stebėtinos suk nes vi
so vilnonio Faille au
deklo, poplino, b'ran- 
euziško serges ir 
charmeuse, dideli kal
nieriai, išsiuvinėti, ap 
kainuoti po ....

MERGINŲ $5.00 KOTAI 
šilti ilgai dėvimi mer
gaitėms kotai nuo (i i- 
ki 14 metą pasiūti . 
maišytą arba boucle rj I
pamušti perdėm, $5 t J
vertės, specialiai ap- 
kainuota po ....

SUTAUPYK TREČDALI ANT 
Nuo Alex Smith and Sons New York 
išpardavimo.

William Divonai 
9x12 <livenai

Panedėlyje Specialiai
BRI SSELLS DIVONAI 

.Austiniai Brussells divonai 
nauju pelreną ir spalvą. 
Didelė 9x12 miera. spccia-

$10.45
AKSOMO DIVONAI 1497 

Dideli 9x11 pėdu divonai 
Oricnlališki ir visi puikiai 
risavoli Ilgais gaurais ir 
sunkus $24 vertės ....

1997 j 
orient a- į 

Ji.ški ir geros išžiuros

$19.97

$14.97
AXMINSTER 2150

Be siulią divonai 9x 12 
micros austas iš vieno 

|- šmoto. Puikiu pėlre-

$24.50

Dr-ją.vos Neseni
c

.Mill tą draugija kunigužiui nei 
kaulas gerklėje', ji nebažny
tinė. 'Lodei ir koneveikė kaip

<*riU//įjos nuros palei! 
kalėmis ir kitais 'tik * * 
žiams tinkamais žodel 
jau galutinai išsisėmė

vožnaus

kunigu
os. čia

mano

kuri neva skiriama artimo įma

si ir akiu dūmimo Įstaiga.

Mal Nauji Melai, kaip 
bažnveia... N uvvkau.’

apie molinai draugiją !

gijoj. Tarpe daugelio surado ir 
vieno biznieriaus nuderi. Jisai 
prigrūmojo, kad ii turinti “me-

drausiąs katalikams eiti

Kaip matote, Iris pamokslus 
sakė, ir nei viename apie

gali žiūrėti žmonės-parapijonai

Žmonės ja piktinasi. Vienas iš 
ją esmi aš.

Kuniguži! ne socialistai “vei
sia bedievius’’, (kunigą išsireiš
kimas), bet j ūsą nešvari poli
tika. J. J. M—-is.

naudojimą. Atsiminkime,

Moterą ir merginą $2 
sijonai su diržu ir po- 
rket apsiuvinėti . . $1

Vyry ir motei'ą veilo- 
kinės šliurės 69c ver
tės po ....................39c

Moteriški 1

sijonai <S5c
danu elcl te
vertės 55c

Moteriškos 
voile arba 1 
guliairiai 59c

vesi ės ir 
.aini. Ro
ver!. 39c

VAIKU SVEDERKOT. 
Giliais kalnieriais 1.5(1 
v (‘įdės .................... 95 c

Turkiški Abrusai
(i ridančio Išdi rijimo Ii 
k t ai po ............... 21c

Moleriški 1 
naktiniai 
k iek vienas

'laimelei! c 
drabužiai 

po .. 55c

Vyniojimui perkelis 
dubeltas. Klc vertas 
vardui ............... 7^c

Moteriškos 
pi ršl i nes. 
darbo, pora

vilnonės 
Geriausio 
.... 15c

Vaiką bhize? 
ar cheviolo, 

vitma ........

s perkelio 
už kiek- 

21r•

O. N. T. (i siūlą špu- 

liukės, 5 špuliukės 16c

Vaiku flannelct* r.»su
knelės, (i men. iki 6 
metą miera, kiekvitma 
P<» ........... ... 22c

ST. JOSEPH. MO.

Tiesa,)

dar neužmiršot 191 I metu, tas c ’
minias bedarbiu, alkanu žino- 
nią. Gali ir šiaude tas atsikar
toti. Anie (ai nedarni abejoti

Dienos
Todt 1

Jau pusė žiemos praslinko,
ITP( HBURG, MASS.

pramogos
nesurengėm. Nei pasilinksmi
nimui, nei apsišveti m ui, nei 
sušelpimui badaujančią luiro-

neg';
viai.

kaii).‘*

ik's mūza

nėra

v.

Algirdo Dr-ja surengė balių, 
kuris pavyko gana pasekmin
gai. Žmonių prisirinko pilnutė-

jai dar liko pelno daugiau nei

Tik sukruskim

šiuo laiku daug yra kalbama

mes lodei daugiau prasiblaivyti 
ir kiekvienam 
kini pramoga 
svetimtaučiams,

parodykime
>gei esama

rengdami vakarus, prip’ildykim 
juos kupinai darbininkiškos

sios (?) ir doros! Matoma, kaip 
darbininkai šiandie išnaudoja
mi, verčiami dirbti po 13tva

kuopuikiausia. Jame dalyvavo 
nemaža vietos ir apielinkės lie- 
tiiv'ią. Po prakalbos ir žaismių

Laike*, vakarienes <1.

sirinkiisiais

palinkėjo Iitchburgiociams lin
ksmu Nauju Metu ir daugiau 
energijos darbuotis darbo žmo
nių pasilinosaviinui. Taipgi iš
reiškė pageidavimą. kad fitch- 
burgieciai pasirūpintą sutvėri
mu LDLl). kuopos. Po vaka
rienės tesėsi įvairios žaismės ir 4. 4

valiauskas prisiminė apie reika- 
iingumą ir svarbą LDLl). kuo
pos. Susirinkusieji (am mielai

narui.c

mulenas, ižd. O. Adomaičiui?, 
lankiu naujai kuopai kuoge- 
riausio pasisekimo. .Rožytė.

1749 So. Halstcd SI, kampas
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Redakcijos Straipsniai

Sveikiname!
New Yorko rubsiuviai, 

susiorganizavusieji į Amal
gamated Clothing Workers 
of ^America, laimėjo streiką.

Jie iškovojo algų padidi
nimą ir 8 valandų darbo 
dieną. Streikas tęsėsi ly
giai tris savaites. Svarbiau
si darbininkų priešai buvo 
tie fabrikantai, kurie pri
klauso asociacijai. Ir juos 
jau pavyko nuveikt. Po to, 
žinoma, negalės laikyties ir 
nesusiorganizavusieji fabri
kantai, kurių dirbtuvėse di
rba apie 7 tūkstančiai žmo- 
-mų. -Todėl nėra abejonės, 
kad ir šitfe darbininkai greit 
galės sugrįžti į darbą per
galėtojais.

Mums ypatingai malonu 
yra pasveikinti New Yorko 
rubsiuvius, kad jiems prisė
jo kovot ne vien tik prieš 
bosus. “Amalgameitams” 
nepritarė ir dalis organizuo
tųjų rubsiuvių. Vieni tų 
priešų yra susimetę į T. W. 
W., antri — į United Garm
ent Workers.

“Industrialistai” rubsiu
viai savo amato draugus, 
priklausančius “amalgamei- 
tų” unijai, nuolatos skelbia, 
kaipo “skebus” ir “politikie
rius”. Tokiais-pat juos ap
skelbė ir U. G. W. ir net per
varė milžiniškosios Am. Da
rbo Federacijos konvencijo
je, Baltimorėje, rezoliuciją, 
pasak kurios, Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica stovį “už organizuoto
jo darbininkų judėjimo ribų 
Suv. Valstijose ir Canadoj”.

Ir šitie “politikieriai”, 
“skebai” ir Gomperso “eks
komunikuotieji“ iškovojo 
dabar daugiau, negu “aido- 
blistai” arba “federeišiai” 
(U. G. W.) gali šiandie sva
jot.

Sveikinam tą jauną, drąsią 
kovotojų organizaciją. Po 
šitos jos pergalės kaip deši
nieji, taip ir kairieji jos prie
šai ant visados mes svajones 
apie A. C. W. of America iš
naikinimą.

Lietuvos politinis 
klausimas.

Amerikos lietuvių sociali
stų spaudoje buvo šiek-tiek 
gir.čų delei Lietuvos nepri
klausom vbės obalsio. Jie 
gesino pasidaryti labai aš
trus ir iššaukti didelių vai
dų L. S. Sąjungoje, bet, ant

(dilo, todėl, pravartu bus šiek 
-tiek perkratyti ir juos, kal
bant apie nuomonių skirtu
mus lietuviu socialistu ei- C- *
lėse. , .. '

Lietuvos nepriklausomy
bės obalsį griežtai smerkia 
drg. Kapsukas. Jisai tokią 
savo nuomonę išreiškė jau 
3-iame “Nauj. Gadynės” nu
meryje.

Tenai jisai privadžiojo, 
j kad stovėt už mažųjų tautų 
nepriklausomybę dabartinė
je “didžiojo kapitalo, didžių
jų valstybių ir imperialisti
nės politikos” gadynėje so
cialdemokratas (mokslinio 
socializmo pasekėjas) nega
lįs. Tai esąs “social-patrio- 
tiškas” reikalavimas. Ir 
Kapsukas, " paskelbęs tokią 
teoriją, ten-pat prirodinėjo, 
kad tas drg. Vilnietis, iš ku
rio laiško mes anąsyk paty
rėme apie tai, kad Lietuvos 
socialistai — bent kaikurie 
—stato nepriklausomos Lie
tuvos reikalavimą, — esąs 
kartu su savo vienminčiais, 
ištiesti “social-patriotas”.

Panašią nuomonę nese
nai išreiškė, po d. Kapsuko 
intekme, ir socialistų konfe
rencija Brooklyne. Jokios 
rezoliucijos ji neišnešė, bet 
“Laisvė”, paduodama žinių 
apie tą konferenciją, prane
šė, jogei didžiuma dalyvau
toji] išsireiškę prieš nepri
klausomybę; o vienas kores
pondentas mums rašė, kad 
tos konferencijos didžiuma 
pritarusi Lietuvos autono
mijai.

Dabar ateina žinia apie 
antrą panašią socialistų 
konferenciją. Ji įvyko Phi- 
ladelphijoje ir jos mintis iš
dėstė tam tikroje rezoliuci
joje komisija iš trijų asme
nų, kurių tarpe randasi ir d. 
Kapsukas. Philadelphijos 
konferencija, matoma, dave- 
dė iki galo tą darbą, kurį 
“antrasis” “Kovos” redakto
rius pradėjo Brooklyne.

Norin tiems arčiau susipa
žinti su minėtosios rezoliu1- 
cijos turiniu patariame per
skaityti ją š. d. “Naujienų” 
Apžvalgoje.

Na, o ką mano apie tą 
klausimą kiti L. S. S. nariai? 
Vieni jų griežtai stoja už 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsį, kadangi jį paskelbę 
musų draugai Lietuvoje, o 
tuos draugus mes visuomet 
remdavome. Kiti su tuo ne
sutinka.

“Naujienos” ‘nuo senai y- 
ra užėmusios “neutraliteto”

latos sakydavo, kad tuos rei jisai negyręs tokio darbo, o Į 
kalavimus tegali statyt tik- priešingai smerkęs jį; jisai 
tai Lietuvos žmonės. Ame- išanksto pasakęs, kad kaize- 
rikiečiai tegali tiktai remti ris su savo sėbrais dėlto ir 
juos arba neremti. Šitą mi
ntį musų dienraštis skelbė 
dar tada, kad tautinin
kai statė autonomijos “rei
kalavimą”; jisai laikosi jos 
ir dabar.

Tą mintį, mes skelbiame, 
išeidami iš to demokratinio 
principo, kad kiekviena tau
ta turi teisę spręsti apie sa
vo likimą. Amerikos lietu- 
viai, žinoma, yra lietuvių 
tautos dalis, bet jų ryšiai su 
“tautos kamienu” Europoje 
yra jau taip nusilpnėję, kad 
mums, imantis rišti Lietu
vos klausimus, gręsia pavo
jus stambiai suklysti.

Pirmas balsas priklauso 
Lietuvai, o Lietuvoje — vi- 
sų-pirma darbininkų klesai. 
Kokius Lietuvos politinius 
obalsius formuluos jos dar
bininkai, tokiems ir mes pri
tarsime.

Žinoma, kad šitai taisyk
lei reikia da ir pataisymų. 
Mes nesame akli garbintojai 
visko, kas yra darbininkiš
ka. žinome, kad yra darbi
ninkų susipratusių ir nesu
sipratusių, žinome, kad ir 
susipratusieji darbininkai 
gali įpult į klaidą.

Šitie pataisymai prie aug- 
ščiau nurodytosios taisyk
lės liepia mums būti atsar
giais ir su tokių obalsių pri
ėmimu, kurie ateina 
tuvos socialistų lupų, 
mes, ir d. 
gavę, “

nori pasiglemžt Belgiją, kad 
jie esą užkariautojai ir 
skriaudikai. Bet tai butų 
juk tik pamokslas, ‘"mora
lai.” Užkariautojai, turė
dami daugiau logikos, kaip 
musų pamokslininkai, at
remtų jiems: “Kam sveiki 
baratės? Juk patįs davėte 
mums nuodėmių išrišimą, 
prirodydami, kad mažųjų 
valstybių nykimas yra na- 
turalis dabartinės visuome
nės tvarkos plėtojimosi vai
sius. Mes esame to plėtoji
mosi įrankis”...

Meldžiame įsidėmėt: mes 
nesakome, kad pats nepri
klausomybės atmetimas yra 
“social-imperializmas”, o tik 
tie argumentai, kuriais jį 
parėmė Kapsukas su drau
gais.

Kas kita yra tų draugų 
‘užreiškimai, kad Lietuvos 
darbininkų klesa visuomet 
turės kovot prieš savo iš
naudotojus — autonomiško
je, nepriklausomoje ar kito
kioje Lietuvoje; ir kad ji tu
rės eit ranka už rankos su 
kitų tautų darbininkais. Ta
tai ir mes nuolatos aiškina
me, kaip žino musų skaity
tojai.

Apžvalga
LIETUVOS LAISVES 
KLAUSIMU.

Kova” praneša kad ir Phila-

prieš impe- svarbus dalykas, kuriuo labai 
interesuojasi mus užjaučian
čios minios.”

šių krūvą. Jų nepuikia uso-

laimės, taip dar neįvyko. Iš 1 poziciją linkui Lietuvos po-
inčai neiš- litinių reikalavimų. Jos nuo-

IŠVEDĖ Į TYRĄ 
VANDENI.

Pirmam šių metų numeryje 
.aisvė” da drūčiau užvažiavo 
ekiaidingajai” “Kovai” už jos(C

bereikalingus kabinėjimusi prie 
kitų socialistų laikraščių. 11-

straipsnyje

jai ne tik daugiau pataikavo de<- 
šiniemsiems Lietuvių Dienos 
klausime, bet kad jie savo pas-

ko bloko simpatijas net sulaužė

Laisvė

Komi-

mesniųjų socialistų pasikalbėji
mas, kuris išnešęs keletą “nuta
rimų.” Svarbiausis klausimas, 
kuriuo 'išsireiškė tasai pasikal
bėjimas, buvo Lietuvos laisvės 
klausimas. Pasak “Kovos,” su
sirinkusiųjų draugų tarpe luo 
klausimu buvę trejopų nuomo
nių. Vieni stovėję už Lietuvos 
nepriklausomybę; antri — už 
autonomiją; treti — buvę “ar
timi” antriemsiems ir jų dvasia 
tapusi priimta sekama ilga re-

ja: jos vis labiau darosi pri
klausomos nuo didžiųjų val
stybių, norint iš visų paiegų 
augina savo militarizmą.

šoną ir Vai i učių važiuot į 
Wilkes Barre. Jie turėjo bū
ti ten Sąjungos/ atstovais. 
Pildantis Komitetas, siųsda
mas tuos tris draugus į Wil
kes Barre konferenciją, įsa
kė jiem stoti už tai, kad lie-

Klausykit,

mas:
bininku klesos reikalais va- c.
duodamies, socialistai negali

bėlių kūrimo. Tuo keliu ei
dami, jie būtinai turėtų pri
eiti prie savo šalies “gynimo”, 
savo mililarizmo stiprinimo,

Mes negalime rinkli nu

turinčiomis organizacijo
mis užtat mes proponuo-

luo vaduoties mes

buvo

Vilniečio 
Naujienose”

iš Lie- 
Todel 
laišką 

užreiš- 
kėme, kad reikia dar turėt
daugiau žinių apie jo pas
kelbtąjį obalsį (“demokrati
nė Lietuvos respublika”) 
pirma negu pritarti jam.

Bet jeigu mes nesutinka
me, be niekur nieko, rašyt į 
musų dienotvarkį Lietuvos 
nepriklausomybės reikala
vimą, tai mes nesutinkame 
ir, be niekur nieko, priimt 
autonomijos obalsį, — lygiai 
kaip ir abudu tuodu obalsiu, 
be niekur nieko, atmest.

Pastaramjame punkte 
mes, kaip skaitytojai matė, 
skiriamės nuo “Kovos” ir 
(dabartinės) “Naujosios Ga 
dynės” redakcijos. Ji sako, 
mažų nepriklausomų valsty
bėlių gadynė jau praėjo; 
taip, girdi, rodąs šių dienų 
kapitalistiškos tvarkos ana- 
lizas (išnagrinėjimas). Di
džiosios valstybės varančios 
užkariavimo ir pavergimo 
politiką ir vis labiau naiki
nančios mažųjų šalių laisvę; 
todėl svajot apie tų šalių ne
priklausomybę esą ir nega
lima.

zas” labai primena marksi
stų išvadžiojimus, bet ištie- 
sų tai jisai yra grynas “so- 
cial-imperializmas,” kitaip 
sakant: imperializmas, pan 
dailintas “socialistiškais” 
argumentais. Juk užkaria
vimo politikos skelbėjai kaip 
tik tvirtina, kad mažųjų ta
utų likimas tai paskęsti di
džiųjų tautų jurose; juk jie 
nepripažįsta gyvavimo tei
sės mažomsioms valsty
bėms.

Musų “koviečiai” savo ar
gumentavime taip mažai ap
sižiūrėjo, kad jie neišskyrė 
iš savo “mirties dekreto” 
net jau gyvuojančias nepri
klausomas valstybėles. Tai
gi jeigu Vokietijos kaizeris, 
pav. užsimanytų įsidėt į ki
šenių Belgiją, tai.jisai galė
tų teisint save V. Kapsuko 
argumentais. A, beje! Kap
sukas galėtų sakyt jam, kad

Vadinasi, “Kova” ėjo ant di
džiausių kompromisų su deši
niaisiais todėl, kad “užjaučian
čios minios” labai interesavosi 
“Lietuvių Dienos” reikalu. Vie
nok, kuomet nesenai “Keleivis” 
ėmė ragint prie fondų suvieni
jimo, nurodydamas, kad minios 
to reikalauja, tai “Kova” iškp-

“Kova”, kuri prieš Lietuvių Die
ną buvo taip nuolaidi dešiniem- 
siems, pasielgė Lietuvių Dienoj 
ir po jos. “Laisvė” apie tai ra
šo:

Kaip praslinko lietuvių die
na visiem žinoma. Išėmus

Ir “Kova”, pati didžiau- 
šalininke, 

kompromiso sulaužiusi

sur įvyko kompromisas ma 
žesniam ir didesniam laips 
nyj.
šio kompromiso
dėl
net Pildančio Komiteto įsa
kymą, pradėjo tada šaukt, 
didžiausias dorybes rodyt ir

permatė, viską nurodė!
Bet mes paprašysime tos 

“nuosekliosios” “Kovos” pra
nešti visuomenei, kas dėjosi 
lietuvių dienoj pačioj Phila- 
delphijoj, kur randasi ta “ne
klystanti” ir viską permatan

Stovėdami tais pamatais, 
kuriuos nustatė 9-tasis LSS. 
suvažiavimas, — kad mes įė
jom į imperialisto ių karų lai
kotarpį, kuriuose varoma ta 
ipat, kaip ir taik<^ ly.etu, im
perialistinė politika, tik kito
kiais įrankiais;

Pripažindami kartu su 9-

didžiųjų valstybių “gynimas” 
ir jų mililarizmo stiprini
mas. Juo labiau mes turime 
pa smerk Ii. tuos soči ai-patrio
tus, kurie išvien su savo bur
žuazija, eidami politikierių ir 
“diplomatų” keliais stengiasi 
įgyti Lietuvos nepriklausomy
bę, kuri tik iš vardo yra ga-

nešti darbininkų klesai, kuri 
negali apsaugoti Lietuvos nė 
nuo sunkiųjų karo pasekmių 
nešimo, nė nuo mililarizmo 
augimo, nė nuo imperialisti-

ngiasi

ir naujų rinką, idjant viešpa-

galėtų jas išnaudoti, turėtų 
kur savo tavoms pardavinėti,

kapitalą sodinti. Tuo budu 
atsilikusios ir silpnesnės vals
tybės ir tautos pakjiuva išnau
dojimui didžiųjų, kurios sten-

nepriklausomybės gynimas ir 
mažųjų tautų liuosavimas ru
pi kariaujančioms pusėm im
perialistiniame kare, o lik 
Silpnesniųjų plėsimas ir pa
vergimas. Ir ne demokrali-

traukdamos sau kuodidžiau-

kraujo klanų, o įtik da sun
kesnį jungą kraupa ant liau
dies, o pirmoje eilėje darbi
ninkų sprando. į

pie pavergtųjų tautų liuosavi
lną ir demokratijos laisvių 
gynimą, kaip durnai, išnyko 
tų tautų ir laisvių trempimo 
akyvaizdoje. Savo plėšimo

tinęs mažesniųjų tautų pas
tangas savo tikslams atsiek
ti arba be pasigailėjimo min
džioja jas, kaip to didžiųjų

Dėlto mes ^negalime laukti 
tautų liuosa vimo nė nuo vie
nos, nė nuo kitos kariaujan-

(sąjungų) puses. Ir ne tų 
mažųjų tautų neprįkausomy- 
bėje jų išganymus, nes musų 
akyse kareivio Juntas mindžin- 
ja vieną po ......
valstybes, trempia jų nepri
klausom vbe ir( verčia jr.n4uve-

sulaužė ta įsakymą.
vo nedovanotina

Tai bu- 
Kovai”, 

kaipo Sąjungos organui. Ir 
jai mes primenant tą sulaužy
tą nutarimą dabar, kacįi ji

“tuomet mes mobilizuo
sime visas savo spėkas ir 
rinksime atiku L. Š. Fon- v

Ir Philadelpbijoj ta “mobi
lizacija” išėjo tokia nykštu
kinė, tokia prasta, kad nesi
nori ir kalbėti. Kasžin ar jie 
ton surinko kokia $50.00?

Paeirodd, kad daU^ Itmg- 
jaunu plėšiku bandė apiplėšti, 

via u kabinėtis prie kitų, ro-

iom e. Ir Lietuva, kad ir “ne
priklausoma”, ateityje laip- 
pat turės likt tos skerdynes 
vieta, jei tik iškils naujas Vo-

Pripažindami tai, mes sa
kome, kad, kur Lietuva ne-

klausoma), darbininkų kle
sos uždavinys lieka tas pats: 
klesų kova išvien su kitų tau
tų ir kraštų darbininkais, o 
ne broliavimasi su savo bur-

kuodidžiausios šalies valdžios 
demokratizacijos (del “žmo
nių valdžios”), j kurią įeina ir

tautoms; kova del sugriovi
mo viso dabartinio surėdy
mo, kuris gimdo tokias bai
sias skerdynes, kurios ne lai
svės ir gerovės neša darbinin
kams ir atskiroms mažosioms 
tautoms ir valstybėlėms, o da 
didesnės nelaisvės, pavergimo 
ir išnaudojimo; kova su im
perializmu del socializmo.

tas partijas ir organizacijas, 
kurios eina šituo keliu.

teisingų minčių bet, viena, ji ga
lėtų but šiek-tiek trumpinus ir 
suprantamiau parašyta; antra, 
jai trūksta nuosakumo.

Rezol i uci j a i šsi reiškia prieš 
Lietuvos nepriklausomybės o- 
balsį, bet kodėl? Todėl, kad 
šiandie yra imperializmo gady
nė, kurioje didžiosios kapitalis
tinės valstybės trempia mažųjų 
tautų šalis ir laisvę. Tai yra
gana keistas, revoliucionieriaus 
žvilgsniu, argumentavimas. Ši
toks argumentavimas reiškia 
nusilenkimą prieš didžiųjų vai-

grjžti namo iš Wilkes Barrio, 
kaip “Kovos” Nr. 34 jau už- 
g’icd'ojo politikierišką giesmę 
apie penktadalį. Girdi, rašo 
“Kova,” mes, socialistai galė
tume dalyvaut su jais jeigu -■

“Centralinis
penktą dalį visų

Komitetas 
surinktų 

Agronoųii-

nes!

draugijai.

Pildantis Komitetas i- 
edgties vienaip, o “Ko- 
užgiedojo visai kitaip. 
Kom. nei nesvajojo a-Piki.

pic penktadalį ir apie bendrą 
fandą, o “Kova” galvotrūk
čiais nuslydo į kitą pusę.

Kame čia disciplina, kame

ku pryšakyje belo, sakė Wilkes- 
Barre’s konferencijoje, kad ji 
rūpinsis, kiek galėdama, įvykin
ti srovių susitarimą Lietuvių 
Dienos reikalui. Delegacijos 
pranešimas, kurį ji perskaitė 
konferencijoje, skambėjo taip:

“Musų delegacija (suprask 
Kapsukas, Stilsonas ir Valiu
otos) stengsis visa daryti, kad 
įvyktų susitarimas su kitų 
sriovių delegatais taip svar
biu lietuvių dienos rinkliavos 
organizavimo klausimu...’”

Bet kuo vaduodamas!, L. S.

num.
Kovos” šitokį paaiškinimą:

“Laisvė

“Mes iš visų pusių girdėjo
me apie didelį in terasa viniąsi

c o

gi socialistų tiesiog kalbėjo, 
kad mes turime joje dalyvau
ti...

“Mes sutikome su jais, kad 
mums reikia bent viskas pa
daryt, kas yra galima, kad ir
mes galėtume dalyvauti lietu
vių dieilpjc. (Suprask gaut 
penktadali)?..,

“Must) nuomone, tai labai

organizuot ką nors pavyzdin
go pas save namie. O juk 
Philadelpbijoj gyvena tie 
žmonės, kurie stato save pa
vyzdžiu visam svietui!
Pasirodo, kad “Kova” smarki 

tik žodžiais ir pasigyrimais. 
Pati nieko neįstengusi parody
ti, pati pasižymėjusi didžiausiu 
pataikavimu ir politikieriavimp, 
ji turi drąsos dar kaltinti kitus 
socialistus*. Tokio veidmainia

vimo Am. liet, socialistų judė
jime senai nebuvo matyt.

“Kova” paskutiniame savo 
numeryje prikaišioja “Laisvei”, 
kam ji priminusi apie tą Pil. K. 
instrukcijos sulaužymą tik už 
keleto menesių. Tiesa, kad ta
tai reikėjo padaryt anksčiau, 
bet geriau vėliau, negu niekad.

Redakcijos Atsakymai
K. P., Melrose Park. — Neį

skaitomo.
A. Neverauskui, Springfield. 

111. — Žinute negalėsime pasi
naudoti: išspausdinome anks
čiau prisiųstą.

žemes žiedui, Cleveland, O. 
— Mielai sunaudotume, jei pa
rašytumėte plačiau ir su nuro
dymais tų ponų darbelių. Pri
siųstoje žinutėje kalbate tik ąp- 
lamais žodži 
mums dažniau.

Lą\v, Detroit, Mich. — Prie 
pirmos progos sunaudosime.

Visur Dalyvavęs, Melrose 
Park. — Išspausdinome anks
čiau prisiųstą žinutę.

Rašinėkite

Krikščionybė nesulaikė karės 
Europoj, o juk Europa tai di- 
džiausis krikščionybės išsivys ti
ni o laukas. Krikščionybės mi
sija — padaryti Žmones geres
nius, kad ir ne būtinai tobulus.
Betgi bedarant juos geresnius su 
krikščionybės pagelba, mes Žu* 
dome juos kanuplčmis. -



Laiškai
NAUJIENOS.’'

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Ką Naujienų koresponden
tui papasakojo ką-tik iš 
Lietuvos atvažiavusi mer
gelė.

(Nuo musų korespondento)
Bridgeville, Pa., Sausio 4, 

—Šiomis dienomis atvažia
vo Čia viena mergaitė, apie 
20 metų amžiaus, Emma 
Pleviniutė, (žydaitė). Atvy- 
Jko ji iš Merkinės miestelio, 
Vilniaus gubernijos, Trakų 
apskričio.

Sužinojęs apie jos atvažia
vimą nuėjau pasiteirauti, 
kas girdėt Lietuvoj

— Kiek laiko kaip tamsta 
iš važiavai iš Merkinės?

— Astuonios savaitės, — 
atsakė.

— Kaip tamsta gavai lei
dimą?

ja 7 rubliai. Turgų nėra. 
Užginta vešti javus parduo
ti. 300 markių pabaudos kad 
sugautų ūkininką vežant ja
vus, tai 300 markių pabau
dos užmokėtų. O žmonėms 
maistui duoda vokiečių val
džia kožnam po 3 svarus mi
ltų savaitei ir užtai reikia 
mokėt po 45 kapeikas, kitos 
reikmenis kaštuoja šitaip: 
prastos mėsos svaras 60 lai

50 kap.; muilo svaras 2 ru
bliai; pieno kvorta 15 kapei
kų ; degtukų dėžutė 10 kap.; 
malkų vežimas kur ligi ka- 
i ės mokėdavo 1 rub. 50 kap., 
dabar moka 5 rub. 50 kap.

Pertraukiau jos kalbą už
klausdamas, kur gauna ru- 
gių pirkti, kad nėra turgų. 
Papasakoja:

apskričio viršininko.
— Per kur tamsta važia

vai?

kinės miestelyje dar nebu
vo tokiu atsitikimu, kad bu- 
tų pagavus vokiečių valdžia 
atvežančius javus ūkinin
kus, nes visi slepia, visi

Jus kuomet sustojo
te apsvarstyti į kokią 

banka dėti savo pinigus.
Tas bus del jūsų naudos, jei jus pradėsite taupyti

1 amcr.JT—':

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

Ashland Avė., kampas 47tos gat.

DIDŽIAUSIA VALSTYBINĖ BANKA
NUOŠALIAI VIDURMIESČIO

Mokame 3 procentą už padėtus pinigus. Nuošimčiai mokama kas Sausį ir Lie
pos mėn. Už visus pinigus padėtus pas mus iki Sausio 10 d. nuošimtis skai
tosi nuo Sausio 1 dienos 
KAPITALS IR PERVIRŠIS <$700,000.00. TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

— Iš Merkinės nuvažia
vom į Alytų, iš Alytaus į 
Kauną, iš Kauno j Roterda
mą, iš Roterdamo į New Yo- 
rką.

— Ar savais pinigais va
žiavot, ar nusiųsta laiva
korte ?

— Savais pinigais. Kelio
nė atsiėjo 300 rublių.

— Ar daug jųsų keliavo 
tuo kartu j Ameriką, ir ar.

— Aštuoni šimtai važia
vom; ne vien tik žydai, bet 
visokių, kaip rusų, lenkų iri 
lietuvių keletas.

— Ar vokiečiu valdžia leU.
džia visiems važiuot?

—Anaiptol. Leidžia tik 
čielomis šeimynomis, arba 
moterims, kurių vyrai ar gi
minės randas Amerikoj. Vy
rų, kurie norėtų išvažiuoti 
pas savo moteris arba sese
ris, gyvenančias svetur, jo
kiu budu neleidžia išvažiuo
ti.

Pabaigęs šiuos klausinėji
mus apie atvažiavimą, už- 
klausiaiu, kaip tenai žmo
nės gyvena. Ir ji ėmė pasa
koti :

— Didžiausias, sako, tenai 
vargas ir badas. Viskas ba
isiai brangu. Kitų reikme
nų nei už pinigus nebegali
ma gauti. Pavyzdžiui, žiba
lo. O darbo vėl sunku kur 
gauti. Kas pinigų neturi, 
badu stimpa! Ir daug mir
šta. Tik pamislykit jus, sa
ko, kad rugių pūdas kaštuo-

— O drabužis vėlekos ne- 
žmonikai brangus. Pavyz
džiui, paprastas kartūnas, 
kur pirma mokėjo 15 kapei
kų aršinas, o dabar moka ru
blį ir daugiau. Batų pora

tai moka 30—40 rubliu.
Užklausus, kaip ūkininkai

težino, tik sako, kad ūkinin
kų padėjimas esąs geresnis 
ne kaip miestelėnų, bet ir 
jiems esą ne pyragai: kiek
vienas ūkininkas turįs po

^esinUllTės atiduot vokie
čiams, nežiūrint, ar kas už
augo ar ne.

Užklausus apie pačtų vei
kimą ir laiškų gavimą iš A-

Pačtų labai maža esą, ir jie 
kad norėdavę kur ką siųsti, 
turėdavę eiti j Alytų. Iš A- 
merikos niekas Merkinės 
miestelyje negaudavęs jokių 
laiškų. Pinigų tai gauną, o

Paklausus apie šelpiamų
jų komitetų veikimą pasakė,

du komitetas ir lietuvių, ale

uti, kurie jau keletą dienų 
esti nevalgę, neturėdami nei 
pinigų, nei kitokio turto. Ko 
mitetai

M
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CIIICAGOJE.
saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoje. 

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitą 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

VV. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

KAPITALAS

♦ Į® *|® ® *1® 4 ® ■

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg Co 
C. J. VOPICKA ’ 

prez. Atla* 
[Brewing C(

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

Co. vice-prez. T. Wilcc Co.
JOZEF SIKYTA !

kasierius,
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/ IMA LIETUVIŠKAI

sužinot iš 
bemokslė,

Emma Pleviniutė atvažia
vo į Bridgeville, Pa., pas sa
vo švogerį R. Abromovitzą, 
mėsininką. Jos 
Lietuvoj.

Sunku daug Ką 
jos, nes mergaitė
o prie dabartinių sąlygų Lie
tuvos gyventojai ir negal 
nieko toliau žinot kaip tik 
apie save, nes uždrausta ir 
varstas toliau paeiti be vo
kiečiu valdžios leidimo — 
kaip pasakoja minėta žydu-

Vienas dalykas gana aiš- 
kiai matyt iš jos pasakoji
mų, tai — žmonių vargas 
ir kad ten reikalinga dide
lių didelių sumų pinigų, kad 
palengvinus baduolių liki
mą.

Mes, amerikiečiai, turim 
rupinties, kad surinkus juo- 
daugiau aukų ir urnai pa
siuntus į Lietuvą.

S. Bakanas.

)

tus vidurius

PASARGA BANKO DEPOZITORIAMS

Kampas

Mokama 3%

Halsted gt

SURASK PR1EŽAST|! 
ra i žinoma

SUS-

onchito, imk

čių ir badu mirštančių dau
gybės, o komitetai beveik iš 
niekur negauna pinigų, kaip

Jeigu renkatės Banką del savo taupymo, Jus 
atsargiai apmąstote vedimą ir stovį Banko, JUS 
IŠSIRINKSITE—

THE
WEST SIDE TRUST SAVINGS BANK
Tvirta, gerai vedama Valstijos Banka.

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kad 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmime žmones, ir musų valdininkai patyrę 
bankimai.

Šie faktai užtikrina Jums visišką saugumą Jy- 
sy nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Pa nedėti o
Utarninko
ir Subatos
Vakarais

Kalbama
LietuvHkai
Lenkiškai ir
Rusiikai

virinimui, sustipri- 
visą kūną. Bet ne
pigiu nudavimų! 

lik Iri nerio Amerikoninis Kar-

WEST SIDE

Corner 1 
and Halsted
Streets

gedaujamą pagalbą. Kaina $1.00 
Aptickose. Dideles oro per
są inos šią žiemą yra kaltos už 

ligas. Nuo ra- 
is, nušalimo ir 
'rio Einimenta. €

ir 50c. Aplieko- 
()0c. Jos. Tri- 

ner, Manufacturing Chemist,

rago, 111. Jei nori Trinerio Au
ksinio kalendoriaus, prisiųsk 10 

persiuntimo lėšoms iiadeng-

Didelis Mitingas
Rengia Lietuvių Kooperacija

NED. SAUSIO-JANUARY 7, 1917 m.
K. Grikso Svetainėj, 150 ir Norhcot 
Ave., East Chicago, Ind. 4 valandą 
po pietų.

Kviečiame visus šerininkus, kurie 
nori pirkti šėrų, atsilankyti ant šito 
mitingo, nes bus renkama komitetai 
delei atidaromo kooperatyviškos bu- 
černės. ’feiksU-^- visi atsilankyti, 
nes bus daug svarbių dalykų.

Kviečia KOMITE 1WS

St.

7

M
I).

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KL1UBO ADMINISTR.

Chicago, Ill.
3423 So. Halsted 

Šatkauskas, pirmininkas, 
M. Yuodis, pagelbininkas,

3252 So. Halsted 
Gulbinas, protokolų raštininkas, 

3213 So. Wallace
J. Gustaitis, turtų raštininkas, 

2934 W. 39th 
T. Radavičia, kasierius,

936 W. 33rd 
Gco. Lukas, organo užžiuretojas.

3031 So. Union Avė.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI:
S. Dilis Choro vedėjas,
Paul J. Petraitis, pirm, ir sekret.,

3252 S. Halsted St.
Mitingai atsibuna kiekvieną pir

mą ncdėldienj mėnesio 1-mą valan
dą po pietų, T. Radavičiaus svetai
nėje, 936 W. 33-čios gatves, ant an- 
repeticijos atsibuna toje pačioje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredomis 7:30 vai. vakare.’ 
Teatru repeticijos atsibuna pelny
tomis, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni 
vaikinai ir merginos, jei mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar 
Irų lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatrų lošimuose, tai kviečiam pri
gulėti prie Jaunų Lietuvių Am. Taut. 
Kliubo, nes J. L. A. T. K. nevien tik 
užsiima dainomis, lošimais, bet taip
gi ir pašalpa ligoje. Taigi, kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaite privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba, J. L. A. T. K.

St.

PROGA KIEKVIENAM.
Nes kiekvienas gali degtinę ar
ba arielką padaryti namie už 
pusę kainos, kokios tik nori. 
Nereikia jokių įrankių negi pa
tyrimo: į dvi minutes gali pa
daryti kvortą skanaus ir svei
ko gorimo, bile tik žinosi mede- 
gą. Rašydami laišką indėkite 
už 2 centu štampą, o mes ap-

K. ZJRLES,
4255 S. Richmond, Chicago, 111.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdalus. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins 
Valandos dieną arba
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus siu t visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

2336 W. Madison g; Western av.
1850 WeB^ gatvė, 

SARA PATEK, MOKYTOJA.

vakarais

>»

Kaip tai
buvo praei=
tais metais!

i

nkoje, atnešk mums taupo*
i

Už visus piningus
padėtus ne vė

Sime procentą
nuo Imos SausioVYRAI!
North-Western

Trust and

ir

va-

Tuose praeituose metuo
se daug permainų įvyko 
kiekvienam iš musu.

Ir vėl vienas metas pri
klauso praeičiai.

i atminų tą liesą, nuo seno 
skelbiamą, kad vien tik ta
upydami gali įsigyti turtu.

blame luulėjinn 
Teiravimasis, 

patarimus — v

šaUnlics. kadangi 
sulaikyti j ąsų pa-

Tūkstančiai ypatų padidi
no savo turtą pinigišką ir 
kitokį. Betgi yra ir tokiu, 

daug uždirbdami

“Baltas Kampas

pyti, pradėk tuojaus, pra
dedant nuo vieno dolerio.

Geriausia Šokly Mokyk
CHIGAGOJE

Ateik i vienintelę Šokių Mokyklą. Visi ko
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, padespan, vengerka, taipgi ir ki
loki šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laiką 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
vergą, 7:45 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
'1'. Dei natoviez.
PROF. J. SLAZAS IR PAGELBININKAI. 
Geo. M. Chcrnuusko Svet., 1900 S. Union av. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.

Citizens State Bankc

kurie ir 
nieko daugiau neturi, negu 
turėjo metai atgal. Tie pri
klauso prie tu klesos, kurie 
neatmindami ant ateities, 
gyveno tąja diena, vos pri
laukdami sekančio mokės- 
sio. Pradedant šiuos nau-

?
•f

MELROSE PARK, ILL. 
Bankas prie kampo

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y-

tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

Ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS f VISAS 
SVIETO DALIS

U

rj

PROGA MUZIKANTAMS ? 
U 

Mes atidarėme ? 
.storą ir sykiu 
dirbtuvę.

Mes dirbame 
naujas koncerti
nas ir sutaisome 
visokius muzika-

A liškus intsrumentus. Taipgi 
y mainom naujas ant senų ir— 
Ų kam nereikalingos—atperkant 
Jį ir naujas parduodame už pri-
V einamas kainas. 
N J. BUBULAS ir J. NUKAS 
J. 753 — 32 St., antros durįs nuo
V Halsted St., Chicago, 111.

Nepadaryki
te Klaidos

Gal but jus i 
ėmėte vaistus

A r nori būti gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Menlholatum Co. ir 
visi daktarai ir apliekoriai pripažį
sta geriausia.

Ištepant inostim Veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus, pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mestis iš
ima visokius spuogus ir demes (ple
mps), saulės nudegimus ir lašus. 
Kaina dėžutės 50c ir $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

r- llByMlĮI WJWI I Kfl—.II.I R           y .1, — .u. « ,i ..m

D r. Ramser
AKIU 8PECIALX8TAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, «Kzami 
nuoja ir patarimus duoda Tykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. 2-ro* 
lubos. VALANDOS’ Nuo U H ryto iki rakė 
rui. Nedaliomis nuo 9 ifcr-yto iki 2 po pietų 

TeL Haymarket 2484.

pas daktarus, 
kurie nejsten 
gė užbaigi gy- i 

iną del stokos jųsų gydymo 
simptomų vietoje nuodugnaus 
pažinimo svarbiausios ligos.

Aš neatsidedu ant senos m’e- 
lodos pažinimo ligos, barški- 
ino krutinės, palietimo pulso, 
žiūrėjimo į liežuvį ir U. Aš 
vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas ma 
šinas ir dargi X-Ray kuomet 
reikalinga. Aš nespėlioju, aš 
įsigilinu į patį keblumą.

Jeigu jus turit skausmus, 
pulius gleivėje arba kraują 
šlapume, pūslės uždegimą, su- . 
stojimą, arba katarą, užkrėti- : 
mą inkstų, jus nusistebėsite ; 
pasekmėmis mano vartojimu 
ir specialio gydymu budo. Jei
gu jus esate silpnas, nuliūdęs, 
be vilties, turite silpna atmin
tį, stoką ambicijos, širdies 
mušimą, galvos skaudėjimą, 
nykimą, kaipo pasekmę per
žengimo sveikatos liesų, jus 
negaišuokite laiko įgijimui tei
singo gydymo.

Mano motto: geriausias gy
dymas už prieinamas kainas. 
Neapsileisk nepasitaręs pirma 
su manimi. Aš sutvarkiau 
mokesčio sistemą, kuri daleis 
kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Ne-

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialist** Moteriiktj. Vyrilkę, Vaikq 
ir vjgŲ chruitiokv ligsj.

7«lnr«to*i 10—11 ryto, 4—-5 jx) pietų. 7—8 v» 
c*»rw • N>r!?llotpi4 IC—.1 po pūdu.

3354 S. Halsted St irti 34 St. Chicago

dieną. 1
DR. C. R. LAYTON

14 So. Halsted St., arti Madison 
St.. Sekantis prie Mid-City : 
Bank Riiilding. Visas 2-ras ; 
augHrs. Chicago.

užsiimsime išjieškojimu 
procentu ir perkėlimu pini
gu į musu banką, kuris yra 
po priežiūra valstijos 
d žios ir aštrios re\ 
Chicagos Susivienijimo Ba
nku (Clearing House).

liaus kaip 15 d
Sausio, užmokė

^Savings 
Bank

1201 MILWAUKEE AVE,
Kampas Division Galvės

Didžiausia banka

ž i e m ių - vakaru

miesto, dalyje, su

turtu, siekiančiu

7 milnonų doleriu.
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PoSemikėlės
Nauja legenda.

“Kovos” redakcija palei-

“Naujienos” pirko 
’ presą ; L.S.S. leidžia 
, ir “Naujienos” lei-

popierą ir “ n

jos pritarėjai

ujienos” norėjusios supeš-
už akiu.

i

“Nau jienų” Bendrovės!..
T « ■■ > T <\1 rt 4 > M X 11 1

zm “tikriems socialistams”!

maldelė.
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, sveikinimų.

betų suvargusių,jų darbo žmo
nių gyvenime krašte. Vaikų jau 
mokinasi apie 30.

KIVIRčAI VOKIETIJOS SOCI
ALISTŲ TARPE.

LONDONAS, sausio 6. — La

suma

X P;? (TA
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CM Gagos Galvokam ■įį* •«««
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H »
Į Regutiariškaj 
b tion. žinoma 
§ kad jie hu>
! Atdar Pu.

• Bland A*e.. Kampan* i.uuituib ir 18-tOH Gaiviu 
'ITALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
Bankas su dideliu kapitalu arti jytsy nam% 

teržiurimas Valstijos ir Clearing House Assocm 
gvarancija, kad jysy pinigai yra rangiai nndėfi h 

kuomet ips oareikniflusitt
Suhaion vakarais iki 8:30 *’«t

• 'Hėll, kuomet
1vergo o

Kalbama lietuviškai ir lenkiška

tebėra pirmuoju “Kovos” 
redaktorium, bet nuo Kap
suko atvažiavimo ji 
perkeitė savo dvasią.
tad Vidikas nešioja pirmojo
redaktoriaus vardą, jeigu ji
sai juo nėra?

Kam

Tūlas “Kovos” redakcijos 
sėbras lygina “Naujienas” 
prie Kemėšio. “Kova” prie 
to palyginimo nededa jokios 
pastabos. Na, o kažin, ar 
faktiškam “Kovos” redakto
riui ir jo advokatui patiktų, 
kad “Naujienos” imtų jį (tą 
redaktorių) lygint prie Ma- 
liausko?

Išminties perlai.
Kad pridavus daugiau 

svarbos kaikuriems savo pa
sekėjų raštams “Kova” juos 
krikštija “balsais iš minios”.

Viename tu “balsu” išva- c- v
džiojama tokios mandrybės: 
Pašelpinės musų draugijos

ka ir galybė yra taip progre-

vienybės pienams, jeigu tik 
ji gautų šitame klausime 
balso; bet “Naujienos” žino, 
iš kur gręsia pavojus jos ti
kslams, todėl ji nori apeiti 
draugijas ir šaukt j suvažia
vimą tik fondų ir laikraščių 
atstovus.

Paskui: L. Š. Fondo atsto
vai irgi permato dalykus ge
riau, negu “Naujienų” reda
kcija. Todėl jie tyli ir tik

daktorių neišmanymo.
Tuo budu išeina, kad “Na

ujienos” yra atžagareiviške-

ir kitas musu

kadlikiu, o viešpatie, 
“Naujienų” redaktoriai 
patriotai, oportunistai, 
dmainiai, bailiai, klaidinto
jai, bergeriniai ir liberalai 
per amžių amžius. Amen.

Iš Rusijos

yra 
vei-

OMSKAS. Lietuvių, nuo se-

yra nemažai, bet dauguma jų iš
tautėję ir nepasirodo viešame

nors ir biuro-

tinių čia nedaug — apie. 300 
žmonių, bet ir tie nekaip apru-

nei siuvvklu, *- c

iu nei taisė,

niams neišrašinėja. Yra, teisy
bė, dvi prieglaudi, kuriose žmo
nės nuo blogo valgio ir ankštu
mo nugeltę ir panašus į ligonius.

niams valdžios

pritruko, buvo sušauktas visuo- 
t i našai susirinkimas ir nutarta

Bet, matyt, Centro Komitetas 
nusigando ir prisiuntė 2000 ru
blių, Skyrius vėl pradėjo dar-

kini blogiausi.

juos “ponai” blogai šelp 
šiurkščiai su jais apsieiną.

ma čia daug nemanoma.

mas. Manoma, kad mažuma 
atsiskirs nuo didžiumos susirin
kime, šaukiamame 7 d. sausio,

timi.

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CHICAGO, Jan. 5. 1917 
žemiau paduodamos produktams 

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

Extra Creamery ..

Firsts

.......39 
. 37—38 
341/2—36‘/2 
. 33—34 
, .31—31 y2

Oleomargarinas:—
Stalui .................
Kepimui ...........

Kiaušiniai:—

Maišyti 
Purvinieji

Suris:
Twins, svarui .
Daisies .......
Young Americas
Longhorns ........

Paukščiai, gyvi:
Kalakutai (sv

Jaunos vištos

Paukščiai, išdarinėti
Kalakutai (svarui)

Jaunos vištos

22—24
16—18

. 44—45
, 39—40
. 35—36
31 y2 —39 y2
. 27—29
. 26—28

221/2—22%

23 Va
24

10—36

19—19’/a

.. . 19 
17—20 
14—16

28—30 
.17—18 
.18—19 
.15—20 
14—18

Veršiena:—
50—60 svarų, svarui po 14—1416
60—80 svarų,
90—100 svarų
100—120 svarų

Jautiena: No. 1.

»

Loins 
Bounds

už 100 svKiauliena, 
20—40 svarų .. 
40—60 svarų ... 
60—100 svarų .

“Kova” teisinasi, kad ji 
nekaltino “Naujienų” suži- 
niam kenkime Sąjungai. O

(larbiiolies! prasitarė vienas 
“ponas.” lOkiu žmonių neįti
kinsi. Del pinigu, kurie gauna-

si pastaba, kurioje 
klausiama, kodėl 
nos” sumanė statyt

S.? Nedailu yra prasima-

Biznio konkurentai.
L.S.S. sumanė statyties 

namą, ir “Naujienos” suma
nė statyties namą. Reiškia 
“Naujienos” užbėgo už akių.

Ma-

PETRAPILYJ.

M o k y klos a t id a ry m as.

Susirinko ap-

važiavusių ir iš miesto.

SAUGUMO’ SRYTIS 1601

BANKAši VALSTYBINE
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.
Turtas Virš $2,800,000.00

SCHIFF and COMPANY
1D1G

STATE BANK

Plenas yra daromas pagerinimui transpor- 
tacijos ir trumpu laiku bus pranešta Chicagos 
Traction ir Subway komisija paskirta miesto 
Taryba. Dabar palieka žmonėms Chicagos 
pagerinta visur ar tik iš dalies.

Apart to bus svarstoma apie dabartinę 
transportaciją, bet vienas svarbiausių klausi
mų tai padarymas pieno, kad žmonės, kurie va
žiuoja gatvekariais, užmokėtų už kitus dalykus 
miesto nutarti kaip transportacija turės būti 
apart transportacijos.

Chicaga priverčia mokėti gatvekarių važi- 
nėtojus už laistymą, valymą, taisymą gatvių.

Virš devynių milijonų dolerių buvo paimta
J

tam tikslui, per paskutinius devynis metus.
Kituose dideliuose miestuose transportaci- 

ja yra taip sutvarkyta, kad žmonės gautų pilną 
naudą už savo užmokėtą nikelį už transporta- 
ciją.

CHICAGO SURFACE LINES
804 BORLAND BUILDING, CHICAGO

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

aS E. STEPINa, Prezfdeiiiab.
VDOLPH J. KRASA, Kasienot

□<B*n»D*c*Q*a»e*n*n*o*n*a*e*c*o*c*o*o*o*c*c*n*©*c
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. H a 1st e d SI

Padekite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Kctvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare.DR. C. H. HAIR
SPECIALISTAS

moterį;. Dnk- 
valdiška tar- 
ir pažinimą

Gydo {vairias ligas vyrų ir 
taras sako: Mano 17 metų 
nystė davė man patyrimą 
daugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunko 
buvo pergalėti kitiems specialistams. Nau
dojuos naujausiomis franeuziškomis, voki
škomis ir itališkomis metodomis, o taipgi 
ir amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
šalyje. Mano speciališkumas yra pasek
mingas gydyme užsisenėjusių, chroniškų, 
paslaptingų ir privatiškų ligų, Tįžnuodiji- 
mo kraujo. Geras sutaisymas vaistų del 
kraujo. Valo greitai kraują. Prašalina 
viso kūno užsistovėjimus, jeigu turite. 
Jeigu turite pilve, šonuose, kryžiuje skau
smą, Širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitavimą, nemalonų kvapą — visa tai 
greitai prašalina. Mano pilno rinkinio 
Bakteriologijos Laboratorija ir X-Ray spi
nduliai Roentgeno atras tikrą priežastį 
jųsų ligos. Egzaminavimas ir patarimas 
dykai, nežiūrint ar gydykitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Motor Bldg.

Paimk elevaterj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe. 

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

,14y2—15Va 
—16% 
—17 

No. 3
.IOVj

.16

No. 2

$12.50—14.50
12.50—13.50
11.00—42.00

.. 1.00—2.05
Jaunosios bulves, gurb 2.25—3.50
Saldžiosios, statine .... 3.00—4.50

Burokai, didelė bačka ..3.50 
K n I f'inr-i i .111-24 1/nlvu 1.25

Morkos, didelė bačka 
Kopūstai, statinė . . .

Lima pupos, did. guri).

Cibuliai, 60—70 svar 
Stringbeans, gurbas 

'l'omėlės, dėžė, 10 s vai
Grieščiai, staline 

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ....

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

2.00—3.50
—2.00 

1.00—2.25 
. 2.50—3.00

. 1.00—1.75
. . 1.00—1.10

$1.75—6.00
št 2.25—3.00
1.75—3.25

Piaustytas, H. and E. . 
Standard eane, smulkus 
Buroku, smulkus ........

MILTAI
Žiemkenčių kviečių—

g.10—8.50
7.80—8.05

—9.60 
8.50—9.30 
7.80—8.05

7.00—7.60

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jan. 5. Gyvu1

— 8,000; kiaulių — 30,000. Paduo- 
duodanios kainos:

Musų Krautuve dabar yra dvigubai padidinta ir 
pripildyta visokių naujų tavorų, taip tai: laikro
dėlių, žiedų,’ deimentų, framofonų, britvų, budil- 
ninkų, perfumų postkorčių ir 1.1.
Mes užlaikome didžiausį knygyną Chicagoje, kur 
gidima gauti visokių knygų, kokios tiktai yra lietu
vių kalboje.
Pas mus pirkęs ncsigai]ėsi, kainos visiems prieina 
mos. Nepamiršk adreso:

Juozapas F. Budrik
3343 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. Tel. Drover 8167

$10 INDĖJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE GRUODŽIO MĖNESIO

$10 viršūnės ........................ į.... $3.00 iki $4.00
Bridge work ........................ f.... $3.00 iki $4.5C

Specialistas Danty Traukimo

Ištraukinu 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai bo 
skausmo ir augštai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston av.

hfl. M. herzimnI

BOSTON DENTISTS į
135 State St., Kampas Adams. X

1 t .i r... 1 r' r. . . « ..X 41 r i' 1. .. I.'., , i R L m r. ’■14,1 ir& 'jAVirš Peacock’s, prieš “The Fair” krautuvu

Telephone Humboldt 1278

M. S AH UI) M. I).
Senau Rusaa Gydytojas ir ChirurgnM. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

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

Kampas North Ave., Kambarys 206. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakar*.

Dr. 8. 6hw

IŠ RUSIJOS
; Gerai lietuviams fiuomas per 16 m«- 
Įį tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
• ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
/ rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
J metodas X-ray ir kitokius elektros 
j prietaisus.

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

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

Gyvenimas: 3412 S. Halsted Street. 
Valandos: 8—9 ryte, tiktai.

I Dr. A. I. EPŠTEIN ]
Į fiYDYTO.IASIrCHIROaGAS I
Į SpecBaRstas motenškijj. 4 

vyriškų ir vaikų Pigų i

Ofisas ir Gyvenimas: J
3600 S. Halsted St., kam p 36 st
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 4 
po piet ir vakarais. V

Telephone Drover 4974 j

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
Karves, vidutiniškos .. 5.50'—7.25
Buliai ........................... 6.50—7.50

Kiaules—

rų) ........................... 10.10
Vidutinės (200-250 sv.) $10 
Lengvesnes 

eriParšai, 
Avis—

Mitules
Senes, 
Avinai, 
Erai . .

10.45
10.20

9.60—10.25
8.0Q—9.25

11.00—12.25
. 8.0Q—0.75 
8.00—10.25 

11.00—13.50

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

Arti Lake St.

įį Gyvenimas ir Ofisas įj 
Q 3149 S. Morgan St., kerte 32 »t. Ų 
M Chicago, Ill. Sj
n Specialistas ant o
M Moteriškų, Vyriškų ir Valkty 0 
M Taipgi Chroniškų Ligų ej 
lĮ Ofiso valandos: p
H iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet Kj 
W ir nuo 8 iki 8:30 va. Nedėldie- g 
Q niais vakarais ofisas uždarytas m 
f j Telephone Yards 687 g

Tel. Drover 7042 į

Dr.C.Z. Vežei is
LiEYIJVYS IW.jmSTA

balandos: nuo & ryto iki $ w;
Nedaliomis sutarimu

4712 So- Ashland
n arti 47-tOM gatvftą.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“ N A U J IENAS”

Or. O lumenthal

Phone: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTS

Akis išegzaminuojam DYKAI.
Valandos: Nuo 9 ryto iki • vakare; nedBHi*- 
rnis nuo 10 iki 12 dieną.

4649 8. ASHLAND AVE« kampa* 47 St.

Dr. M.Stupnicld 
3109 So. Morgan SU, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

, .Valandos priėmimo:

Mano ofisas arti 18-tos

Visiems viena kaina.
1827-29 Blue Island Av.

nladieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

dymo, yra mano speci
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmių-

Dr. R.enfer'
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PUSLeS, INKS 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Užsisenejusios ligos, Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len

S VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO ty
I VYRĄMS IFŽ SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au- 
gščlau. Sidabru rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uidykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimai) ir 
tt. yra vaisiais j vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 

A skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
sopa, jei blogai matai, jei akjs šil

ai psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagclbos 
n aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 

kiniai uždyką. Atmink kad mes kot- 
ty| nam gvarantuojam akinius ir kienkie- 

nam gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas,

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. AŠ esu 
draugas žmonių S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

pranešimas
karinę šviesą, su kurios pa- 
gelba nutraukiu kuopuikiau- 
sius paveikslus, lyjančiose 
ir tamsiose dienose. Taipgi 
vestuves, grupas ir kitokius 
paveikslus traukiame vaka
rais. Darbas atliekamas 
kuogeriausiai.

Kurie norite turėti pui
kius paveikslus, meldžiame 
kreipties prie musų ,o mes 
iš savo puses gvaranluojam 
užgančdinimą.

P. CONRAD
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chicagos žinios Pirk Ištikimoje čeveryky Sankrovoje B

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPI
JOM Ų MITINGAS.

pijonai turėjo extra susirinki
mą Susirinkimą sušaukė visu € • L V
Town of Lake bažnytinių drau- * v

maišo galas.

biciuoliu, gal tyčia atsiųstu su
si riukiman, idant trukdžius pa
mpijonams savo reikalus svar-

mą kelti, bet susirinkimas juos

Susirinkimo vieta— Davė 
re Parko svetaneje, prie

Mitingas
skaitlingas: atvvko beveik visi 
pa ra pi joną i. Įleidžiami Į sve-

Man

žiopčiot, bet greit jai prisiėjo 
nulipti, nes susirinkusieji nete-

NORTH SIDE.

jonams gali būti riestai, 
»ie užsileis klebonui.

mblikos. Kiekvienas jųjų bu- 
(> tos nuomonės, kad parapijos

tuo klausimu kal

man, taip ir visiems parnpijo-

Lūs dėmė. Tuo tarpu mes Iii 
ra i jaučiamės nesą tokiais. T:

vo “Drauge” taip biauriai šmei
žia mus?

Kam jie mus pravardžiuoja

<iberniais, kuomet mes tokiais 
niekuomet nebuvome? Ant ga-

mumis kunigai neno-

tik ne su ašaro-

kuomet nebuvęs socialistas nei

likus ir mokas bažnvčiai

bežiūrint, vienok, to viso, ku-

Gimė nuo

knygos

žiurimos parapijom]. Mes lau
kėme, kad klebonas sušauks su
sirinkimą prieš Kalėdas ir iš-

leme manyti

.''ai, kad kunigai
juos šmeižia.
užlaikome, o jie mums taip at
simoka. Nekuriu norėdami mu-

besąži ui ngai
Girdi, mes juos

Pasidarė tikras sumišimas.

ro.
tam

vimy parapijos turtu ii

pie bėgančius reikalus prisimin
ta ir apie badaujančius brolius.

lienė ir J. Misevičius - po $1.00;
F. Kazlauskas—-50c.; Ant. Kaz-

ršva, P. smegenis ir A. Marti
šius po 25c. Viso labo — $3.75.

Aukavusiems tariu širdinga
ami.

APIE

per

PALEISTUVYSTĘ.

Grace Greencich, kuri

viešai išreiškė savo nuomo.

žiavusių iš sodžių arbr 
miestelių. Provincijos 
noms lik ir sapnuojasi

mazu 
l 

mergi- 
didelio

Jos mano,

indomus, nepaprastai linksmas. 
Jos nieko daugiau su savim ne- 
aįsiveža, apart naivumo. Gyve
nimo pažinimas labai menkas.

mergina tampa kokio nors iš
tvirkėlio auka. Ir juo toliau,

o

mm.

NEŽINOJO, KUR VAŽIUOTI.

- pasakė Peter D. Middlekauf

noriu

važiuoji ir kokiu tikslu važiuo
ji, — tarė Sell. — Gal Tamsta

Mudu jau buvove tose vie
lose, ar ne? — kreipėsi Middle-

Middle-

Dailės Mokykla
MOK/NU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chotus. Išmokinu dainuoti solo, due
tus, trio, kvartetus, kvintetus, sekstetus ir 
oktetus. Taipgi režisieruoju veikalus. _

DUODU privatiškas lekcijas lavinimo 
balso, piano, vargonų, smuikos ir mandali- 
nos. Valandos ir ofisų vietos sekančios: 
Panedėliais — Roselande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis — West Side, 2512 Blue Island 
avė., 3-čios lubos; nuo 4 iki 9:30 v. vak.

STASYS TURSKIS, Mokytojas

UŠWi

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 ceverykų 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
Raugėjusioms 

pasivaikščiojimo
mergelėms angliški 

geriausios veršio 
skuros ir rankomis siūti čeverykai, 
verti $5.50, specialiai po ...........

$3.35
Vyriški Mahogany rusiško veršio, 

angliškos ėjikų stailės ir rankomis 
siūti, verti $6.00, specialiai.......

$3.85

sako vyrams 

NEDARYKIT KLAIDOS

. .Mano Speciališkumas: Gydyti, 
nors Kiti Atsisakė Gydyti.

Gavęs moksliški) laipsnį vie
noje pirmutinėje Medikališkoje 
Kolegijoje. Medikališką mokslą ir 
išsilavinimą įgijau New Yorke ir 
Philadelphijoje ir įgijau paveliji
mą gydyti jau ji nuo Illinois State 
Board of Health, June 30, 1899.

Gaukite tikrą gydymą iš 
pradžios ir taupykite laiką ir 
pinigus. Dauguma daktarų a- 
tsisako gydyti del to, kad jie 
neturi reikalingų ofisui įrengi
mų arba patyrimo suradimui 
tikro ligonio stovio iš pradžių.

Moksliškai pritaikytos meto
dus gydo veislišką kraujo už- 
nuodijimą, aštrų ir chronišką 
užsikrėtimą, UrinariŠkas ligas, 
silpnumą ir nerviškumą.

Jeigu jus peržengėte gamtos 
įstatymus, jus neturite mąstyt 
apie apsivedimą iki jus galu-

w r Ar jus mokate nuodėmes už jųsų praeitas dienas?
A1' jaučiatės miegųstas, nesergąs, bet pamaži ’ J v* • einančiu atgal? Jus nesate žmogus, koks jus bu

vote. Jums stokųoja spėkos ir energijos pirmųjų dienų? Jus ži
note, kad su jumis negerai, dargi jus abejojate, — nemėginkite pa- 
sigelbėti patįs — atidėliodami iš dienos į dieną. Leiskite man per
sergėti jus. Pasirūpinkite patįs pakol dar ne vėlu — jieŠkokite 
specialio, moksliško gydymo ir patyrimo to laimingo, energiško ir 
malonaus jautrumo sveikatos ir sugrįžimo sveikatos. Ateik ir 
duok man parodyt jums ir pertikrinti jus geromis pasekmėmis, 
kurias aš įgijau. Tikrai tas yra Jųsų reikalas tai daryti. Aš ne
noriu nė vieno peno jūsų pinigų iki aš galutinai apgalėsiu jus ma
no specialiu gydymu ir geru darbu, kurį aš suteikiu silpniems, pa- 
liegusiems, ligotiems vyrams.

MANO DYKAI Bakteriologiškas ir X- 
Ray egzaininavojimas parodys tikrą 
stovį jųsų vidurinių organų. Ne spė- 
liuojantis darbas. Žemesnės mokestis 

negu bile specialisto.
7 X RAY AND HIGH FREQpEXY 

TECHNIQUE Be skaus
m o, pavo
jaus arba 

j sugaišimo 
•laiko nuo 
darbo.

Vyriški San Suna veršio, su ploniausiu 
viršum, verti $10, specialiai po...........

$6.30
Dr. I. W. Hodgens

35 So. Dearborn Str., Crilly Building. Room 208—209, 2-ras aug- 
štas, Kampas Dearborn ir Monroe Str., Chicago, 111.

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

SPECIALIS PRANEŠIMAS
PROF. DAKTARAS BOYD

Warsawskio Ištikima Ceverykų 
Sankrova

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

Mary McKlcon, 818 W. 38-th, 
nušauta. Spėjama, kad tai pa-

Dora Goldovilz, 3 metų, 1401 
Washburne Cl V . J 

pieno

Fred Otl, 2725 Barry avė,, no- 
jo pasipriešinti plėšikams.

kuris pa-

per (augstQ namų), 
tas daktarais nenormaliu.

pnpazm-

Louis Bond, 805 E. 63 rd, už
lįstas Michigan Central Irau-

kiniu.

ar es-

šūviais. Du

Teatras - Muzika

Didžioji Opera.
(Auditorium teatre).

Šiandie, sausio 6, 2 "vai. po pi
etų “Carmen,” su Mines. Raisa, 
Sharlow, ir Mm. Criini, Rimini,

Amsden, Van Gordon, Hall; 
Mm Kingston, Rimini, Goddard, 
Arimondi.

Nedelioj, 2 vai. po pietų, “Lo-

ser, Van Gordon; Min. Macle 
nnan, Whitehill, Goddard 
Beck.

Nedelioj, 8 vai. vak. “Lucia,” 
su M,mcs Galli-Curci, Eden; 
Mm. Nadal, Polese.

gler of Notre Daine.”
Ularntake — “Rigolctto.”
Sercdoj — “Thais.”

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

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

“I lit-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-

Olympic, 165 N. Clark: “His 
NT* n

Powers, 121 W. Randolph:

Princess, 319 S. Clark: “Pix

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c. 
HALSTED ir 32-ra GATVE.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoze ir Gydymai 
Specialities medicina nuo 

užnuodijimo kraujo
Vandenėta nudega slaptom ligom

2059 W. MADISON ST., kampa* 
Hoyne Avė., virš aptiekei

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 

i dirbtuvę. Dirba visokių stukų daiktus. Jėi 
nori

THE M AGIO shoP,
P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

HA5TER 5Y5TEH

Mokykls kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų 

Aįjb Musų sistema ir ypatil- 
P_rT kas mokinimas padarys 

■’U8 *‘novu u trumpą lai- 
ką.

Mes turime didžiausiu* 
B? 'n *r geriausius kirpimo— 

designing ir siuvimo sky- 
YYuMw iKfiU'l rius, kur mes suteiksime 4 praktiiką patyrimą kuo- 
'fUkrflH ifefrcTj met JU8 mokysitės.

Elektra varomos moli
nos musų siuvimo sky-nos K A' j| ĮĮl riuose.

Jus esate ufckviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

_____  ___ I musų mokyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais ir gauti speciališkai 
pigią kaina laike Šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais*,

118 N. La Salle St. Kambarys 416-417 
Prieš City Hali

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. Ill.

k

IŠMOK BARBERYSTfiS
AMATĄ.

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

JONIKA1TIS
TELEPHONE YARDS 2721 į

DR
MEDIKAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St., Chicago 
Kertė 83-čio PI. ir Morgan St.

gydymui se- 
vyrų ir mo- 
pasiliks var
tas pačias 

meto-

ją.

Parsigabeno j Chi- 
cagą visas savo ste
bėtinas mašinas ir a- 
paratus 
rgančių 
terų ir 
tojimui
pasekmingas 
das kaipo vartotas su 
tokiu baisiai dideliu 
pasisekimu didžiau
siose klinikose Euro- 

'pos ir apart to paau- 
Įikaus kiekvienai ypa- 
! tai atėjusiai j jo ofi
są pilną egzaminaci- 

vartojant jo di-
u"’'1......jcIq stebėtiną X-Ray

Prof. Dr. Boyd. mašiną. Dr. Boyd 
turi plačią reputaci
ją. Jis sako, pirma 

negu bile kas gali laukti išgydymo pilna ir 
jieškanti egzaminacija absoliutiškai reikalin
ga. Su jo metodomis prašalinamas spčliojan 
tis darbas. Jo moksliška egzaminacija talpi
na X-Ray ir ką randa reikalingu atradimui 
jųsų tikro stovio ir jųsų tikros ligos ; niekas 
nelieka nepadaryta.

Jo Ofisas yra gražiausias.
Čia jus pamatysite stebėtinas mašinas, ku

rios duoda pažymėtinas pasekmes, kuomet vi
sos kitos etodos negelbsti. Jus nusistebėsite 
tuoini, ką šios mašinos suteiks del jųsų ligos. 

Jo didele reputacija ir pasekmės.
Jis mokslišku budu gydo kiekvieną ligą. 

Nieko nelieka neatlikto suteikiant ligoniui ge-

DEARBORN1 STR Prof. Doctor Boyd
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. kasdie; Subatorais

riausias pasekmes kaip galima trumpesniu lai
ku. Individuališkas gydymas ir pilna slapty
bė užtikrinta kiekvienam ligoniui.

JEIGU JUS SERGATE
Ateikite tuojaus ir duokite šiam pažymėti

nam specialistui parodyti jums ką jis gali 
jums padaryti, jis veikiai pasakys jei jus tik
rai galite but išgydyti. Jeigu jus bandėte vi
sus kitus gydymo budus be pasekmių fe Pakte 
nusiminę, jeigu jus turite kokią ligą nežiū
rint kaip užsitęsus ir filiai įsisėdus, tuokart 
jus turite ateiti ir pavelyti profesoriui Dak
tarui parodyti jums vartojimą jo stebėtiną 
mašinų ir ką jos gali jums padaryti. Jo su
jungtas gydymas yra pasekmės metų mokini- 
mosi ir moksliško tyrinėjimo; visokis gydy
mas yra priimnus ir nepažeidžiantis arba bau
ginantis. Daktaras tiki kad nė vienas netu
ri leisti savo sunkiai uždirbtus pinigus ne
gaunant jokių pasekmių.

AR JUS TURITE
Vidurių keblumus, katarą, Bronchitą, Reu

matizmą, Inkstų arba Pūslės keblumus. Jaknų 
keblumus, vidurių užkietėjimą arba galvot 
skaudėjimą, Netyrą kraują, niežėjimą, skaudu
lius arba votis 7 Sustingimą, skausmus, Gėli
mus ar niksterėjimus Silpnumą, Nerviškumą, 
Stoką gyvumo? Bile rektališką ligą arba su- 
trukimą? Silpnus plaučius, Širdį, kosėjimą, 
Privatiškas vyrų ir moterų ligas?

JŲSŲ PROGA.
Čia yra Jųsų proga pasitarti su dideliu spe

cialistu ir gauti jo egzaminaciją ir 
Niekuomet pirma nebuvo tos progos 
sergantiems žmonėms šiame mieste, 
tariame jums ateiti

gydymą, 
pasitarti 
Mm pa-

tuojaus.
PRIEŠ POST

CHICAGO
OFFICB

nuo 9:30 iki 1.

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. ROSS suteiks patari- 

mą, exarninaciją ir vieną gydymą dykai vi- 
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 

w gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVU
T KEBLUMUS, VIDURIU IR KEPENŲ BET-

VABKE, INKSTU, PŪSLĖS IB ŠLAPINIMO- 
, Z SI LIGAS, KRAUJO BETVARKES, ŠIRDIES 

LIGAS, REUMAT1ZMA, ODOS LIGAS, VO- 
TIS ARBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaujan- 

- č*us specialio gydymo, yra specialiai užkvie-
bh.čiami ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 
jSjLv ' vyrai yra sugrąžinami į sveikatą Dr. Ross’o

pbk įAMk kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto- 
BĮBBęŠil mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatidė-

liokite, bet tuojaus eikite pas Dr. Boss ir kalbėkite su juo apie sa
vo reikalą. Dr. Ross’o gydymo metodos, kaip juo vartotos laike jo 
dvidešimts keturių metų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tū
kstančių žmonių į sveikatą. Eik pas užtikimą daktarą ir buk išgy
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Valstijų 
kraštų išsigydyti. Adresas jo toks:
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON

ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CRILLY BUILDING.
PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

Ofiso valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Panedėlio, Sere- 
dos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III

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

liu, Šliubinių Žiedų Ir 1.1., parduodu pjgiattsia kaina. Gerai 
taisftu visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir pažįsta
mus ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

J. VE N C K U S
903 W. 33rd St., prieš pat Šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO, ILL.
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Pranešimai
(PASARGA.—Draugijų pranešima* skelbiame 
Im ažmokeatie*. Pranešimai betari turi but 
BrMnodami iš vakaro, laiškeliu arba telefonu. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spaasdinamaa 
dUoaraštia. nebegali but (dėti. —- "Naujieną” 
A4m.)

PRANEŠIMAI.
LSS. 22 kp. metinis susirinki

mas įvyks šiandie, sausio 6-tą 
dieną, M. Meldažio svctaneje. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Draugai ir drauges, malonė
ki te atsilankyti šin metiniu su- 
sirinkiman. Toks susirinkimas 
įvyksta tik sykį į metus. Turi
me daug svarbių reikalų, k. a. 
prisirengimas prie sekamos ra
jono konferencijos ir 11.

Valdyba.

PRANEŠIMAI.
P. P. D. unija rengia paskai

tą su diskusijomis. Paskaitą 
laikys J. Laukis. Tema — “P. 
P. D. unija ir socialistų parti ja.

Vieta — Radavičiaus svet.ii ic 
(936 W. 33rd st.); laikas — sa
usio 6 d., 7:30 vai. vakare,

Agitacijos Kom.

RUBSIUVIAMS ŽINOTINA.
I^ine. Technical Evening 

School pradedant nuo panede- 
lio, sausio 8 d., atidaro kirpimo 
kursus, kur bus mokinama, 
kaip sukirpti, pamieruoti vyru 
drabužius. Mokys geriausi di- 
zainieriai. Geistina, kad kuo- 
riaugiausia lietuviu pasinaudotų 
šia proga. Kirpimo mokslas at
sieina apie $100, o čia mokina
ma dykai.

Platesniu informacijų galima 
gauti nuo mokyklos instrukto
rių tarp 7:30 ir 8:30.

Be to. šioj mokykloj yra iš- 
guldomi kolegijos ir High 
School dalykai. Mokykla, ran
dasi prie Sedgwick ir Division 
gatvių. A. Ripkevičia.

CICERO, ILL.
Sausio 8 d.. Just. Taniuliuno 

svetainėje I I I7 So. I9t!i avė., 
•S —- - —- • /•

įvyks Lietuvių Kooperacijos su
sirinkimas. Daug svarbių da
lykų yra apsvarstymui. Kiek
vieno šerininko privalumas bū
tinai atsilankyti i si susirinki- 
mą. Pradžia 8 vai. vakaro.

Nariai, kurie' yra įmokėję' įs
tojimo po $1.00. bet dar neturi 
išsipirkę serų del neatsilakymo 
bus išbraukti iš Lie tuviu Ko- c
<> p e rac i j os k n y g u.

A. B. Liutkus, rast.

LSS. VIII RAJONO KON
FERENCIJA.

Įvyks nedelioj, sausio 7 d., Ta- 
muliuno svetainėje 1112 
19th Avenue (kampas 15-tos 

jgat.), Cicero, III. Konferencija 
prasidės lygiai 11 vai. ryto. Bu
tų geistina, kad gerk, kuopų de
legatai nesivėlinlų, nes konfe
rencija-bus atidaroma su mar
še! i e t e. O rga n i z at o r i u s.

CICERO, ILL.
S. L. A. 191 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sausio 6 d., 
7:30 vai. vakare, Taniuliuno 
s ve tane j e (1117 So. 49th avė.).

Visi nariai privalote atsilan
kyti. Yra daug svarbiu reikalu.

Fin. Sek r. K. Kairia.

ROSELAND.
Sausio 6 d., 8 vai. vaka.ro, 

įvyks susirinkimas (vieta?) tuo 
liksiu, kad sutverus Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos kuopą.

Svarba tokios kuopos keikvie 
uaiii suprantama. kodėl rose- 
landiečiai privalo kuoskaitlin 
.gi&usia prisirašyti prie kuopos.

A. Narbutas.

PRANEŠIMAS.
Sus. Liet. Amerikoje 226 kuo

pa laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedelioj, sausio 7 d., 2 vai. 
po pietų, Pulaskio Park svetai
nėje, kambarys “A” (kampas 
Noble ir Blackhoik gatvių).

Meldžiu visu nariu būtinai c C-
atsilankyti, nes daug turime* 
svarbių reikalų. Beje, nepami
rškite atsivesti naujų narių.

Ad. Morkūnas, Org.

PROTESTO MITINGAS.
Nedelioj, sausio 3 vai. po pie

tų, Liberty Hali (52nd avė. ir 22 
Place) įvyks protesto mitingas. 
Protestas rengiama Ciceros An
glų Socialistų Partijos. Miesto 
valdžia rengiasi parduoti mies
to elektros šviesas Public Servi
ce Co. del savo politiškų išro- 
kavimų. Dalyvaus draugai J. C. 
Kennedy ir Marton S. Johnson. 
Todėl kviečiame visus Cicero 
gyventojus atsilankyti į mitin
ga-

Lietuvių Moterų Prog. Sus. 
Am. 29 kuopa rengia vakarėlį, 
kuris įvyks nedelioj, sausio 7 d., 
2 vai. po pietų, Prospect svetai
nėj (Division ir Ashland). Tarp 
kita ko kalines M. Jurgelioniene 
ir T. Dundulis.

P. Janutavjche, Nu t. Rast.
SLA. 129 koupa laikys susi

rinkimą sausio 7 d. Stanford 
Park svetainėje.

Visi nariai ir narės atsilanky
kite susirinkimam Bus daug 
svarbių reikalų.

Rast. P. Akstinas.

KENOSHA, WIS.
L. S. S. 58 kuopos extra susi

rinkimas įvyks nedelioj, sausio 
7 d., 9:30 vai. ryto. Viela - 
317 Maplewood avė.

Ei n. Sek r. A. M. Pakšys.

Lietuviu Jaunikaičiu Dainos 
Mylėtojų draugystės metinis su
sirinkimas įvyks nedelioj, sausio 
7 d., 1 vai. po pietų, M. Meida- 
žio svetainėj (2212 \V. 2 3 rd 
PI.).

Bus perk ra ti nėja ma konstitu
cija. Visi nariai privalote atsi
lankyti.

Joseph Nevcra tiekas.

L. S. S. 37 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą aleinau- 
čioj sukatoj, sausio 13 d. Sve
tainė bus pažymėta vėliau.

Valdyba.

Nedelioj, sausio 7, 7:15 vai. 
vakare, The West Side People’s 
Forume (N. Bobey ir Warren 
Ave.) skaitys referatą Dr. Chas. 
F. Aked, iš San Francisco. Ku
ril' supranta anglų kalbą, tegul 
nepatingi atsilankyti. Įžanga 
dovanai. Be to bus dar ir muzi
kos progiamėlis. Dainuos p-lė 
Alice Cramer, kontralto.

Lietuvių Moksleivių Ameriko
je Susivienijimo 1-mos kuopos 
susrinkimas įvyks nedelioj, sau
sio 7 d., 1 vai. po pietų, “Auš
ros” svetainėj.

Visi moksleiviai kviečiami 
atsilankyti.

Pajieškojimai

PAJĮEŠKAU DARBO bučernčj ar 
grosernėj arba prie kitokio biznio. 
Norėčiau pramokti vieno tų biznių. 
Esu jaunas vaikinas, dirbčiau už ma 
žą alga, arba kokį mėnesį net dykai. 
Taipgi galėčiau prisidėti ir pini- 
giškai prie biznio, jeigu kas išmo
kintų darbo. Atsišaukite laišku:

Mike Sutton, 
3159 Emerald Ave., Chicago, 111.

Tel. Yards975)

J IEŠKAI’ kaimyno Antano Jociaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Girkal
nio parap. Peldžiunų kaimo. Kas 
jį žinote meldžiu pranešti.

Victor Gust
713 W. 19 str., Chicago, III.

PA J IEŠKAU savo vyro, Bernardo 
Tapurauskio, trečiu kariu prasišali
nusio nuo manęs, palikdamas mane 
sergančią su 8 dienų kūdikiu ir iš
vežė visus pingus. Jeigu išsižadi 
savo žmonos, lai nors neišsižadėk 
savo kūdikio. Jeigu manai grįžt ir 
gyvent, tai duok žinot, o jei nema
nai, lai taipgi pranešk, delko aplei
dai sergančią žmoną ir kūdikį. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkite at
siliepti. Paeina jis iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Šiaulėnų kaimo, 
Žeimiui parapijos; 29 metų amžiaus. 
Mėlynų akių, tamsių plaukų, apva
laus veido.

Atsiliepkite šiuo adresu:
Marijona Bernotai t ė-Tapuvauskienč, 
2000 So. Halsled St./ Chicago, III.

Pajįeškau sūnaus, Jono Katiliumi, 
I metai kaip apleido Chicago ir iš
važiavo į Gary, Ind. Paeina iš Kau
no gūb. F k mergės Pav., Subačiaus 
voloslies, Tarpeikių ui.. Jis pats ar 
kas jį žino, malonėkite pranešt.

Adomas Kaliliunas,
1035 So. Canal St., Chicago, 111.

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

A. Tamošaitiene,
418 E. 50th Place. Chicago.

PAJĮEŠKAU DARBO bučernėj, e- 
su dirbęs, bet neilgai. Turiu 17 me
tų amžiaus. Kam bučiau reikaliu
kas, meldžiu atsišaukti.

P. P. Brackus,
2334 So. Oakley Ave., Chicago.

Randai

■ PARSIRANDAVOJA už $1 į me
nesį kambarys merginai ar mote
riai. Gali gyventi dvi. Kambarys 
su gerais rakandais ir pataline. Ga
ru šildomas ir elektra šviečiamas. 
Kam reikalinga kreipkitės į
2858 So. Emerald Ave., Chicago.

Reikalavimai

REIKALINGAS barberis. Nuola
tinis darbas vakarais arba subato- 
nus. John Yankus,
1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.

, PAMĄSTYK
REIKALAUJU pusininko. Tinka

ma ypata gali prisidėti su maža su 
ma pinigų į auksinių daiktų krau
tuvę. Geistina, kad butų laikrodi
ninkas arba ne. Gera ateitis ga
biai ypatai. Atsišaukite tuojau laiš
ku į Naujienų Ofisą No 10.

.    i i ii>,— I i i n iii — am—

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

2 prie Gordon fyderio
1 pot iruotojaus
2 mechanikų.

I prie stiklo dirbimo
40 prie karų taisymo
6 mašinistu
12 molderių
1 skardžiaus
t prie taisymo siuvamųjų mašinų
500 prie kirtimo ledo (dailias lai

kinis.)
Taipjau daugelio darbininkų ne a 

malninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

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

Vaiku skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasimdinčjimui, mokiniies įvairių a- 
(iialu etc.

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

REIKALAUJAMA 2 janiloi iu, 2-jų 
firemamj ir padėjėjų, (i fabrikus 
vaikų. Bulelio darbininkų prie į- 
vairių darini, ><10 mėnesyje ir val
gis; 2 darbininkų, aliejuolojų $61. 
Moterų reikalaujama grindų plovė
jų. trumpos valandos, merginų j 
dirbtuvę, *10 į savaitę.
Šaut h Park Employment Agency 

1193 So. Halsled Si., 2-ros lubos. 
Vi-d dailiai South, West ir North 
Sidėje. (Kalbama l(?nkiškai).

REIKALAUJAMA moterų lopym.ui 
Burlan maišu. Ateikite luojaus.

.\TI.AS BAG CO.
1.353 W. 1 Ith St., Chicago.

REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe 'I'nojaus atsišaidiile.

Joe Gečas,
716 W. 31st Str., Chicago, 111.

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

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

REIKALAUJAMA merginti ant bu- 
rdo. 'rurimc pirmos klesos kamba- 
r., labai patogų del merginos arba 
našlės. Gali tilpti dviese. Klauski
te arba rašykite:

1. Tumkevich, 2-ros lubos,
1 135 S. 48 cL, Cicero, III.

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

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

REIKALAUJAMA patyrusi mote- 
re indų plovėja, $8 į savaitę. Kas 
antras šventadienis liuosas.

MAJESTIC RESTAURANT, 
3502 So. Ilalsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA 50 darbininkų 
iškasimui rusių ir prie gelžkelio Irę 
kių. Reikalaujama patyrusių. Gerti 
mokestis. Darbas nuolatinis.

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

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik dalijama ci
garu pardavėju. Atsišaukite į 

“YIELKA POLIONIJA”
1149 W. Division SI., Chicago.

REIKALAUJAMA darbininkų į 
Scrap Iron Yardą, $2.50 į dieną.
2934 Carroll Ave.. Chicago. Ill

REIKALINGAS vaikinas išvažioji- 
miii orderių prie bučernės biznio. 
Geistina butų patyrusis. Atsišau
kite į John Žalis,
2219 Lake Str., Melrose Park, Ill.

Pardavimui
ANT PARDAVIMO saliunas su šla

ku, rakandais ir visu namu. Yra 6 

kambariai pagyvenimui ir svetaine 
susirinkimams. Saliunas daro toj 
vietoj gerą biznį jau 11 metų. Ran
dasi tirštai lietuvių apgyventoj vie
toj. Pigiai. Taipgi parsiduoda lo
tas ant 33-čios gatvės į vakarus nuo 
Ilalsted. Savininkas nori parduot 
greitai.

A. PETRATIS and Co.
REAL ESTATE BROKERS

751 W. 35th St., Chicago.

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

Apleisdamas miestą parduodu sa
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir 11. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.
1-mas BLATAS arti NORTH AVE.

NEPAPRASTAI PIGIAI parduosiu 
Bučernę ir grosernę, jeigu kas nors 
greitu laiku nupirksite.. Del infor
macijų kreipkitės sekamu adresu:

1102 S. Campbell Avė.
Chicago, 111.

PARSIDUODA 2-jų augšltų 8 kam
barių namelis ir lotas, $200 įmokei. 
Likusius po $20 kas mėnesį.

FRANK KELLER 
1200 S. Washtenaw Ave. Chicago

PARSIDUODA: Ar jus turite su
taupę $500? Padėkite juos į saugų 
indėjimą — puikų modernišką ply 
tinį 2-jų augšlų namą, šioje savai
tėje už $3950.
$500 pinigais ir $25 mėnesyje mo
kant apart palūkanų. Elalai pasi- 
randavoja už $10.

Mes pardavėme seplynis lokius 
namus geroms lietuvių šeimynoms 
ir turime liktai I likusius.

Ar jus norite vieną, Pamatyk juos 
šiandien — 757—891—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 VV. Washington St., 

CHICAGO, ILL.

I I’LA'Tl,' medinis namas, mūri
nis pamatas, gazas, maud\nė, lotas 
56x150 puikiausiame stovyje. $16.09 
į mėnesį remtos. Gali Indi nupirk
tas už š3(i09. Inmokėk apie $500. 
MeDONNTLL, 2630 W. 38ih St., At
dara vakarais iki 9 vai. Nedėldie- 
niais iki 5.

PARSIDUODA saliunas į Irumpą 
laiką. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga, šventomis dieno
mis atdaras. Laisnis $500 j metus. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” O- 
fisą, No. 11.

PARSIDUODA beveik nauji ra
kandai del I kambarių, naujausios 
mados, nepapraslai PIGIAI.

J. PBUŠLNSKAS,
3071 'Throop St., 2nd fl., Chicago.

PARSH)UOD.\ saliunas su namu 
aiba be namo. Biznis yra labai ge
rai išdirbtas. 'Taipgi perrašysiu ir 
laisni. Pardavimo priežastis —per
siskyrimas.
3601 Emerald Ave., Chicago, 111.

GERA PROGA GERAM KRIAUČIUI 
Parsiduoda greitai ir pigiai labai 

geroj vieloj kriaučių šapu su visais 
intaisymais. Randa pigi. Randasi 
prie Ilalsted ir 18-tos gatvių. Atsi
šaukite: A. J. Tupikaitis,
1936 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Telephone Canal 837

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
ne lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
loj. Biznis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis—savininko nesvei
kata. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:
4614 S. Paulina St., Chicago, Ill.

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 $490 Wagner 
piano, 10 metų gvaranluolas, $115 ir 
200 phonograph su rekordais $55. 
Viskas vartota 9 savaites. 1015 N. 
California avė. 1-mas fialas. Chicago

PARSIDUODA saliunas. Priežastis 
—savininkas išeina gyventi ant sa
vo farmos. Gabiam žmogui gera 
proga. Biznis nuo senai išdirbtas. 
Laisnis lik $200. Miestelis gražus, 
apgyventas lietuviais ir slavais, 

iM. Vaičiukonis,
318 Franklin St. Port Washington, 
Wis.

PARSIDUODA labai geras šalim 
nas ant 18-los gatvės, ant dviejų 
gatvekarių linijos, netoli lietuviškos 
bažnyčios, labai tirštai lietuvių ap
gyvenloj vieloj. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Teisybę sakant, ge
riausias saliunas, kaip randas ant 
West Sides. Parsiduos už nužemin
tą kainą. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitą užsiėmimą. 'Tu
ri but parduotas trumpu laiku. At
sišauk luojaus į Naujit'uų ofisą N 12

PARSIDUODA saliunas, So. Eng
lewood. Biznis per daug melų ge
rai išdirbtas; vieta apgyventa lietu
vių ir svelimlaučių. Didžiuma bi
znio daroma su pakeleiviais (auto
mobiliuos važinetojais). Norintįs 

gero biznio ir pigiai, alsįšaukitc 
šiuo adresu K,
8530 Vincennes Ave., Chicago.

PARSIDUODA greitu laiku ark
lys, vežimas ir pakinkiai. Tinkami 
groserninkui, l>ičeriui ir k. Atsišau
kite: 3953 So. Rbckweli st., Chicago.

| Typewriteriai Už Pusdyke
5 Kiekvienas gali įgyti naują 
f ‘‘rebuilt” typewriterį (rašomą 
ę mašiną) su lietuviškomis rai- 
8 domis (akcentais) už $25. 
£ Brangesni už $35 ir $40. Oli- 
fc ver, Remington, Underwood, 
J) Royal ir kitų systemų. Rašyk 
5 savo laiškus su typewriteriu 
R gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
J n am reikalinga. Puiki proga 
š’ korespondentams, agentams ir 
R kitiems. Pristatau į visas A- 
ž merikos dalis. Rašyk:

č J. A. CHM1ELIAUSKAS
e 521 Fullerton avė. Chicago, III.

PIRK SAU visas Plumbavoji- T 
mui reikmenis tiesiai už. “who- ♦ 
lesale” kainas. Mes parduosi- į 
me visiems. |

LEVINTHAL PLUMBING f 
SUPPLY CO., i

1637 W. Division st., Chicago, T 
Cor. Marshfield Ave. ♦ 
Kalbama lietuviškai. X

PARSIDUODA saliunas ir praper-. 
te ■— vieno augšto su beismentu mu
rkus namas, ant kampo pereulko. 
1644 N. Marshfield Ave., pusė blo
ko nuo lietuviškos bažnyčios.

PARSIDUODA LOTAS ant 50lh 
Avė. ir 15th St., Cicero, III. Minėtas 
lotas randasi labai geroj vietoj, už
pakaly lietuviškos bažnyčios ir prie
šais public school. Pardavimo prie
žastis: labai reikalingi jiinigai. Už 
lai ir lotas bus parduotas pigiai. 
Rašyk, ar kreipkis Apatiškai pas lo
to savininką — Ig. Kachinskas, 
930 W. 33rd SI., Chicago, 111

PARDUODU 6 khmbarių rakan
dus, taip kaip nauji. Parduosiu kaip 
kas norės, ar visus, ar po vieną. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į 
Californią. C. K.,
2917 Union avė., (aid pirmų lubų— 
front) Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
lenkų apgyvenloj vieloj. Biznis per 
20 melų puikiai išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — savininko nesvei
kata. Atsišaukite šiuo adresu:
673 W. 161b St., Chicago, 111.

PARSIDUODA teatras rusų apgy
ventoje apielinkėje. Parsiduos už 
prieinamą kainą. Alsišaukit į

S. B. Grossman,
1125 Newberry Ave,, Chicago, 111.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai. Vieta apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Laisnis tiktai 6 šimtai do
lerių; nedeliomis saliunas atdaras. 
Biznis gerai išdirbtas. Atsilankyki
te ir pumai y kilę .4iiznį.
217 E. 1611) ŠI., Chicago Heights, HI.

GERA PROGA 
Seniems ir Jauniems.

Priverstas pigiai parduoti saldai
nių ir kilokiii mažų daiktų šloriuką. 
\’ieta graži ir gražus 4 ruimai, o rą- 
nda pigi. Randasi tarp lietuvių ir 
lenkų, prie pat didelės mokyklos, 
kampas N. Ashland ir 1602 Waban- 
sia avė., Chicago, HI. Priežastis — 
du bizniai.

PARSIDUODA pigiai geroj vie
loj saliunas prie didelės dirbtuvės 
McCormick. Priežastis pardavimo, 
savininkas turi išvažiuoti ant savo 
farmos. Atsišaukite:

2301 W. 2511) ir S. Oakley avė.

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

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

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

Chicago, Ill.

PABSlDUODA saliunas, 3711 So. 
Halsled Si., labai pigiai. Gera vieta. 
Daroma geras biznis per 5 melus. 
Savininkas pasitraukia iš biznio.

11. Marks, 
3711 So. Ilalsted St., Chicago.

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 pardav.imo — turiu iš
važiuoti ant farimis. Atsišaukite 
Šiuo adresu:
1715 So. (’anal Sir., Chicago, Hl.

ŠIS NAMAS TURI BUT PARDUOTA 
2826 W. 40lh PI. Pamatyk lą na

mą ir duok kainą. Puikus dviejų 
fialų medinis namas, šeši kambariai, 
raudos $36 mėnesyje, ant penkias
dešimties pėdų žemės. Puikiame 
stovyje. Pamatyk šią subalą arba 
nedelioj — Geriausiu paaukavimu 
paimsi jį.

PHELAN, 3802 S. Campoll Ave. 
Kanųias Archer Ave., Chicago.

PARSIDUODA du puikus lotai ant 
Campbell avę., arti 42-ros gatves, 
lietuviu apgyventa. $700 nupirksi 
du lotu. PHELAN,
3802 S. Campbell Ave.? Kanųias 
Archer Avė., (Jiieapo.

PARSIDUODA visokios rūšies na
minių rakandų, naujų ir senų, 20 
vargonų ir kitokių muzikų. Kaina 
žema. Pristatom į namus.

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, IB.

Telephone Melrose Park 621.

LABAI PIGIAI.
PARS!DUODA 2 kampiniai lotai 

ant Rockwell ir 44-los gatves. Prie
žastis — savininkas tuojau^ aplei
džia Chicagą. Atsišaukite šiuo ad
resu: Mrs. A. Herold,
3131 So. Union Ave., Chicago.

PARSIDUODA namas medinis ant 
dviejų pagyvenimų po penkis kam
barius. Ramios neša $26 dolerius į 
mėnesį. 'Trumpu laiku parsiduoda. 
Priežastis — savininkas eina į biznį. 
Atsišaukite tuoj ši u (imi adresu:

Anton Vaslauskas,
3346 W. 38lh St., ’ Chicago.

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
černe ir grosernė Brighton Park’e. 
Kas geidžia įgyti tokį biznį, tai ma
lonėkite atsilankyti, kad pamatytut 
kaip pigiai galite nupirkti gerą pel
ningą biznį. Atsilankę paliesit ir 
pardavimo priežastį.
2908 W. 10 St., Chicago, Iii.

Buk Pardavėju
Mes išmokysiu! jus prekystės ir 

anglų kalbos. Jus dirbant šapo j ir 
būdami savo namuose galėsite iš
mokti už pardavėją ir uždirbti $30 
savaitėje.. Prisiųskite štampą, gau
site paaiškinimą kaip galima išmokt

MONTELLO CORRES. SCHOOL, 
Montello, Mass.

BANKES’. 
COFFEE)

GARSI SANTOS KAVA. , - - *
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c......................... .

SVIESTAS
Geriausios 

įmetonos, &e- - 4 
tresnis, negu /I Į A 
<ur jus ga- I U 
it gauti ..

WEST BIDE 
187B Milwaukee Av. 
2054 Milwaukee Av. 
1045 Milwaukee Av. 
1510 W. Madison St. 
2830 W. Madison St.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10c ve 
dės, parsi
duoda ui ..

1644 W. Chicago Av. 
1886 Blue Island Av. 
2612 W. North Av.
1217 S. Halsted St.
1832 S. Halsted St 
1818 W. 12th St.

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesoso
KORESPONDENCLHNIS SKYRIUS.— Kiekvienas gali išmokti 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iJ lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan- 

i ypatiskai. Geresniam persitikrinimui, siun- 
Htruotą, su daugeliu paaiškinimų K/VTALOGA 
laišką tuojaus; indėk dvi markes prisiuntimuiDYKAI. Ra 

KATALOGO. 
KRESŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musų mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandif negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskira kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamokslių 
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 Lantiiages, 1741 West 47th St., Chicago, IB.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

121h 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

| REIKALAUJI AKINIŲ
♦ Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
2 Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, S
o Jeigu Tau skauda akys,
T Jeigu skaitant raides susibėga į krūvą, J
X Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, S
5 Jeigu turi uždegimą akių,
J Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart Im J
< ’ reikalingas akinių. a |
2 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa- į 
a tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių Ir | 
¥ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. i
| uJOHN J. SMETANA

t TEMYKIT MANO UŽRASA- j
£ 1©O1 SOUTH ASHLAND AVE. 1
y Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras aug&tJUk. 1
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 ruto iki 12 dienu Č
❖ Tel. Canal 5335. i

1

Specialiste iš W
Gydo visas vyr$ J* motery 

Nežiūrint kaip užshenčju’ion ir neiftgydonios yra.
Specialilkal e?do pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, «<•••, 

ligas, kaizdas, reumatizmą, galvos skousmuu, skausmu* nugaroje, kosėjimą, 
skaudėjimu Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* lia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja p«r daugeli metų ir 
tuketanėiua ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak vakaro. N«d6ilomis fld 11 diena. 
IMO UI.UF ISLAND AVE., kampas 19-toa jd., virini Enakca. Tek Cajutl MU

Dr W. YUSZKIEWICZ

LIETU VISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudanii&s arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimu. atsUankykiU pas mans 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155-Milwaukee Ars.

Valandos. Nuo 8 ryto iki 9 vakar*, 
nuo O ryto iki 1 po pict~<|.

S Telephone 134 g
| Dr. AJ. Tananevicze 8
S Gydytojas ir Chirurgas 9
rį Gydo įvairias ligas vyrų Q
čč moterų ir vaikų g
9 3417 Michigan Ave.,
g INDIANA HARBOR, IND Q

19c
COCOA

Geriausia - a 
Bankes, suly- 1/1 p 
rink su bent | iU 
tokia, % s v

ARBATA
Priimniau- 

da, Gvaran- ji f) a 
tuota, vertės £111P 

Į 0c parsiduo ■ V U 
Įia po....

B102 W. 22nd St.
SOUTH BID!

8082 Wentworth 
8427 8. Halsted 
4729 8. Ashland

NORTH HIDB 
<06 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
8244 Lincoln Av. 
8418 N. Clark

RUSSIAN 
TURKISH 
Bath 
Itot WITH SAL

vaka.ro



