
Pirmas Liet. Dienraštis^
$
&

/kdreas:

NflOJOOS, 1840 SOOTH HALSHD MEET 
CHICAGO, ILuLuIWOIS

TELEPHONE CANAL 1506

->""

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second (’lass Mailer March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

VOL. IV
* si

Chicago, III., Subata, Sausio (Jan.) 20. 1917. S’
£

101

First Lithuanian Daily in America

NATIONAL EDITION I
rytmetine

Price 2c. No. IT

14

428.000 nelaisviij sue 
me rusai 1916 m.

Oar 1.200.000 kareiviu reikia 
Anglijai kad kare laimėjus

Milžiniška ekspliozija amunicijos 
dirbtuvėje Londone

Suv. Valstijų kariuomenė pradėjo traukties 
iš Mexikos

428,000 NELAISVIŲ SU
ĖMĖ RUSAI PERNAI. kto, kad jų kareiviai ir net

PAVOJUS NEW YORKO 
VALSTIJAI.

Wall gatves bosai rengiasi 
ja ukazokus parūpinti.

savo spėkas Povai prieš 
Wallstrycio auksą.

Praėjusioj sesijoj stam
biojo kapitalo užmačios ta
po sumuštos. Jis tečiau da
bar išnaujo stengiasi atsiek
ti savo tikslą. )

DARBININKŲ JUDĖJI
MAS.

MILITARISTAI NE
SNAUDŽIA.

MARŠKINIŲ SIUVĖJAI
TEBESTREIKUOJA

. ’LONDONAS, sausio 20.— 
Danija. — 428,000 kareivhj 
ir oficierių suėmė nelaisvėn 
rusai praėjusiais metais.

jie taipgi. Gi atimtųjų iš 
austru ir vokiečiu kulkasvai c

džių priskaitoma j 1,661; 
tranšėjų mortirų ir prietai
sų bomboms svaidyt — at
imta 421.

ANGLIJAI REIKĖSIĄ D A

Anglijos kariškieji kritikai 
karės išiai- 

mėjimui Anglija turi pasta
tyti musių laukuosna dar 
1,200,000 kareivių.

LONDONE

LONDONAS, sausio 20— 
Aplaikyta žinių apie pasi
baisėtiną eksplioziją, ištiku
sią Londono apielinėse va
kar vakare. Nors tikrai ne
pažymėta dar vieta eksplio
zijos, bet manoma, kad ta
po sunaikinta vienas naujų 
fabrikų, esančių Londono 
priemiesčiuose.

Oficialis valdžios prane
šimas patvirtina, kad eks-

žmonių nemažai žuvo.

RIUOMENĖ PRADĖJO
TRAUKITĖS Iš MEXIKOS
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Aplaikyta nors 
n. lės žinios i n o*

sausio 20. — 
dar neofici- 
baudžiamoji
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traukties iš Chihuahua apy
gardos Suv. Valstijų rube- 
žiu link.

riuomenč bus h

WELTON, Ariz., 20. — 
Surasta keturi amerikiečiai 
aviatoriai, kurių aeroplanas 
sueredo tyruose netoli Sono-

nas nevalp-r

BADAUJA.
ROOSENDAL, Holandi- 
sausio 20. — Vokiečiai

pareigas oiicieriai, nežiū
rint drausmės, atsilanko į 
Hollandijos miestelius, esan 
čius arčiau, ir ten stengiasi 
igyti maisto. Vienas toks

net “badaujančiųjų
' • „   1 • 1

miestukų,

kareiviais, mažu iš pastarų
jų koks gailestingas asmuo

jte vokųečius^duona, * šelpia 
tabaku, cigarais ir papiro
sais. Bet suprantama, to-

INO BARONAI BIJO 
lL. DARBO DIENOS.

, Pa. —

žia buvo sumanius pasirinkt 
vieta statymui valdžios a- 
municijos dirbtuvės Pitts- 
burhe. TeČiaus tas sumany
mas tapo greitai atmestas. 
Ir ve kodėl: Naujame fabri
ke, kaipo federalės valdžios

rajono plieno

Tokiu budu naujasai fabri-

ti trumpesnių darbo valan
dų. Ir plieno baronai, kad 
atitolinus tą “pagundą” pa
darė Washingtone reikalin-

fabriko Pittsburghe nebūtų. 
Plieno baronų reikalavimas 
bus išpildytas.

VOKIETIJOS PRAVARAI
NEBEVERDA ALAUS.

AMSTERDAM, sausio 20 
—Nieve Rotterdamsce Cou-

165,000 KAREIVOJ PA
SIUNTĖ FRONTAN K A

NADA 1916 METAIS.
,OTTAWA, sausio 20. — 
1916 m. išviso iš Kanados 
pasiųsta Europon, mušiu 
laukuosna 165,000 kareivių.

ALBANY, N. Y, — New 
'Yorko valstijos legislaturoj 
šiuo laiku bandoma pravary 
ti įstatymas, uždedąs ant va 
Istijos gyventojų dai* $500,- 
000 taksų. Šitie pinigai rei
kalaujama palaikymui taip 
vadinamų konstabelių arba, 
kaip juos paprastai žmonės 
vadina — kazokų. Mat New 
Yorko milionierių sau jale 
varo agitaciją, kad ir New 
Yorko valstijoj kaip kad 
Pennsylvanijos, jie butų lai
komi.

Wallstricio magnatai žino 
puikiai, kokia yra spėka

NORTH DAKOTOJ MO
TERS GAUNA BALSA 

VIMO TEISES.
I

BISMARK, N. D.—North 
Dakotos legisląturoj atsto.- 
vų butas priėn|ė bilių, sutei
kiantį moteriais balsavimo 
teises. Bilius kiek seniau 

perėjo senate. I

EKSPOZIJA SUSTABDĖ 
DIRBTUVE.

“Daily News Record” 16 
d. šio menesio praneša apie 
rubsiuvių streiką Philadel- 
phijoj. Laikraštis sako, kad 
streikas tęsiasi, bet apie tai
kymąsi nėra kalbama. Kal
tinama yra unija, kad ji buk 
nelaukus užbaigos sutarties 
su samdytojais. Sutartis, 
girdi, tik kovo 15, 1917 pasi
baigsianti.

Gerai yra žinoma samdy
tojų organizacija, stipriai 
suorganizuota Philadelphi- 
joj Clothing Manufacturers 
Association, prie kurios pri
klauso veik visi samdytojai.

Fabrikantai turėjo pasi
kalbėjimą su kontrakto-

ALBANY, N. Y., — Pra
ėjusiais metais New Yorko 
valstijos lėgislatura priėmė 
penkis militariškus įstaty
mus. Dabar tie įstatymai 
norima dar paaštrint. Nauu 
jai įneštas legislaturon tuo 
tikslu bilius reikalauja, i- 
dant kiekvienas New Yorko 
valstijos pilietis, amžiuj nuo 
18 iki 23 metų, būtinai turė
tų imti muštrą. Nuo muš
tro bilius reikalauja paliuo- 
suoti tik visai nesveikus fi-

vyrai nurodytam amžiuje 
sulig biliaus turėtų pašvęsti 
po 4 savaites metuose muš
trui.

6i no

suomenė. žiauresnės, bru- 
tališkesnės spėkos darbinin
kai dar niekuomet nesutiko,

ir kovoja prieš sumanymą 
užkarti New Yorko valsti-

džia. Wallstrycio bosų nu
samdytieji agentai važinėja 
po visą valstiją, prikalbinė
ja farmerius, stovinčius to
liau nuo gyvenimo bėgio, pa
sirašyti po peticija, reikala-

gentai Įsiskverbia j valstijos 
legislatures atstovų tarpą, 

ten užveda pažintis su atsto-

reikalingon jiems pusėn in- 
tekmino’esn i uosius žmones.

pavojus įsigyti u

PHILADELPHIA, 
Ekslozija sunaikino 
augštą budinką 
plant) A. B. Kirschbaum fi
rmos. Nors čia žmonės ne
streikavo pirmiau, bet ekslo-

vieną 
(Engine

cija tvirtina, Kad eksplozi
ja ištikus nuo dinamito. Tuo 
laiku buvęs bųdinke vienas 
preseris, Fra$k Chosh, liko 
sunkiai sužeistas. Chosh 
randasi dabar po policijos 
nuožiūra. Jis yra kaltina- 
mas už tą ekspoziją.

M'

RUSAI TULAIMĖJI
MŲ; MIJ^J^MIEČIUS

LONDONAS, sausio 20.— 
“Nelaimė ištiko vokiečius”, 
taip skelbia rusų praneši-

vanduo nunešęs vokiečių 
pratiestus per Dunojų tiltus. 
Be to, rusai eina pirmyn 
plačiame fronte, Rumuni-

suomenė mobilizuoja visas j joj.

1

riais. Streikas labai skau
džiai atsiliepia ant kontrak- 
torių. Bet didesnių firmų 
nėr taip įveltų į streiką. Žy
miai plėtojasi streikas ir 
gal but, kad darbininkai 
turės laimėjimų šiame strei
ke. K ores p.

N EGRAI PROTESTU O.l A 
PRIEŠ LYNČO TEISMUS.

TUSKOGEE, Ala., sausio 
20. — Negrų konferencijoj, 
susirinkusioje Tuskogee, iš-

kad ji stengtųsi pa

tuojančios prieš tai, kad. už 
menkiausius net negrų pra
sižengimus juos minios tuo
jau baudžia Lynčo teismu. 
Rezoliucijoj prašoma spau
dos,
kreipti prielankion link neg
rų pusėn minių jausmus.

WASHINGTON, sausio
20. — Tarpe pasažierių lai
vo St. Thodore, kurį paskan
dino vokiečių “užpuolikas”, 
buvo ir 10 amerikiečių. Nei 
vienas jų nenukentėjo.

/7E/-1A.EY -UPPEfŽ KIGHT -STMES RTTORfiEY
HOYHE DE Pi>5’ HH/TZ-H/S <

jo buvęs Chicagos policijos 
viršininkas Charles Healey; 
dešinėje — Valstijos proku
roras Macley Hoyne, kurio 
paliepimu tapo areštuotas

Healey. Apačioj—Heitler, kitaip vadinamas “Mike de Pike55. Jisai, kaip Hoyne 
kaltina, tarpininkaudavęs tarp Chicagos urvų užlaikytojų ir policijos viršininkų. 
Healey tapo jau prašalintas iš viršininko vietos.

liepia bausti kiekvieną 250 
dolerių. Gi už bandymą pa
dėti išsisukti siūloma baus
mė 500 doleriu arba metai 
kalėjimo, arba ir viena ir 
kita bausmė kartu.

Vis augščiau, reiškia, ke-

510,000 ŽMONIŲ MIRĖ
BADU SYRIIOJ.

-Go-

510,000 gyventojų. Saužu- 
dysčių skaitlinės ten auga 
pasibaisėtinai sparčiai. Apie 
panašias baisenybes skelbia 
ir žinios, ateinaahčios iš Pa
lestinos.

JAPONAI ĮRENGIA ME-
XIKIECIAMS AMUNICI

JOS DIRBTUVĘ.

MEXIC0 CITY, sausio 20 
— Mieste Manganillo (Me- 
xikoje) laukiama atsiun- 
čiant iš Japonijos mašinų, 
reikalingų įrengimui čia a- 
m u n i ei j os d i r b tu vės. K u o - 
met ši dirbtuvė bus įrengta, 
Mexikos valdžia, manoma, 
galės prisidirbti amunicijos 
užtektinai, — taip kad ne
bereikės gabenties jos iš ki-

AMERIKA APRŪPINA
EUROPĄ ARKLIAIS.

1913 m. iš Suv. Valstijų į 
Europą buvo išgabenta 26- 
356 arkliai už $4,218,000,

lies Europon 443,000 arklių 
už $94,827,000. 1916 m. dar 
daugiau arklių išgabenta iš 
čia, negu 1915 m.

PHILADELPHIA, sausio 
20. — Pradedant 29 diena 
šio mėnesio Philadelphijos 
laikraščiai, už kuriuos da
bar imama po 1 centą, bus 
pardavinėjami po 2 centu.

ATHENAI, sausio 20. —

dininkai, kurie kontroliuos 
Graikijos valdžios politikos 
žingsnius.

WASHINGTON.

ėjo iš Danijos rankų Suv. 
Valstijų nuosavybėn. Te- 
ciaus tikro pasisavimo tų sa
lų Suv. Valstijų neturės, iki 
sumokės už jas Danijai $25- 
000,000.

NEW YORKAS, Marški
nių siuvėjai New Yorke te* 
bestreikuoja. Streikan iš* 
ėjo taipgi prosytojai Tokiu 
budu dirbtuvės sustoja vis 
labiau. United Garment 
Workers unija atsiuntė strei ' 
kininkams paramos. Strei
kuojančiųjų upas geras.

LONDONAS, — Loyd * 
Georke, Anglijos premjeras 
užreiškė atstovų bute, jog 14 
dienų mušyj prie New Cha- 
pelle( Francijoj) anglai iš
eikvoję daugiau šovinių, ne
gu laike visos Būrų karės, 
kuri tęsėsi pustrečių metų. i

Rusu karės fronte kaiku- 
riais mėnesiais, tarpais į 
savaitę, išeikvota daugiau 
šovinių, negu visus rusų-ja
ponų karėje; o kaikuriomis 
dienomis — daugiau, negu 
laike visos karės su turkais 
(1877—78 met.). I

Keturių dienų mušyj ant 
Dunajec’o vokiečiai išleido 
1,700,000 šoviniu, kuomet vi- 
soj franeuzų-prusų karėj, 
1870—71 m., išeikvota tik 1- |
870,000.

ČITA (Sibiras). — Delei 
stokos parako veik visai su
stojo medžioklės. Medžio
tojai gatavi mokėti po 10 
rublių už parako svarą, te- 
čiaus nė už tiek negauna.

WASHINGTON AS. sau
sio 20. — Daugiau 1000 ame
rikiečių kreipėsi i Suv. Val
stijų pasiuntinį (ambasado
rių), esantį Konstantinopo- 
lyj, su užreiškimais, kad jie 
non apleisti Syriją ir Pale
stina. c

CLAY, W. Va., sausio 20. 
— Minia apie 150 žmonių su 
sirinko prie vietinio kalėji
mo, reikalaudama išduoti du 
negru, areštuotu sąryšyje 
su užmušimu tūlo Preston 
Tanner ir sudeginimu jo 
namą. Pranešus miniai, kad 
suimtųjų kalėjime nėra, pra 
dėta šaudyti į kalėjimą. Mi
nia betgi nieko nepešus iš-

IšSIGANDO.
NEW YORKAS, sausio 

20. — Francijos ir Anglijos 
Vakarinės Danijos kolonijų 
valdininkai išsigandę, kad 
vokiečių 'kruizeris, paskan- 
dinusis dvidešimts su vir
šum talkininkų pirklybinių 
laivų, gali užpulti ir ant ko
lonijų. Siunčiama į tas vie
tas, kur gręsia pavojus, ka
reiviai gynimui.

STENGIASI SUMAŽINTI 
EKSPLIOZIJŲ PRA

GAIŠTĮ.

PATERSON, sausio 20.-
Kad sumažinus pragaištų, 
kurią daro ekspliozijos am
unicijos dirbtuvėse pataria
ma statyti sandėlius, kui 
laikoma padirbtosios gra
natu parakas, dinamitas n 
kitokį eksplioduojanti me- 
dega, kuomažesnius. Tokiuo 
se sandėliuose jei ištiktų ek- 
o nli/Trri t a lai uia m o « i
stolių padarytų ji.

' - I
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1 PIRMAS DIDŽIAUSIAS VAKARAS
J '.'.T.' ' ’iB'-.TT'į ...» ~ -z=~__^._j_z “ TT-======^Į2 NORTHSIDĖJE.

2 Rengiamas Progresyvių Draugijų Sąryšiu. Įsteigimoi Viešo Knygyno

I Nedėlioję, SansioJanuary 2Lmą, 1917 
f SCHOENHOFI-N SV E I .,kariip. Milwaukee ir Ashland Avės:

Durįs atsidarys 1:30 po piet; programo pradžia6:30. Įžanga prie durų 35c. Išanksto perkant 25c 

Kad sujungus musų išblaškytas spėkas ir surišus jas i vieną tvirtą ryšį. Tame darbe yra pasi
rengę dalyvauti: mokslo vyras, baigęs universitetą, inžinierius, gerb. lietuvių advokatas, ponas 
K. Gugis, taipgi ir jo žmona—p-nia Precevičiu tė-Gugienė, ir garsus kalbėtojas, literatas, me
dicinos studentas, ponas A. Montvidas (Antonov), ir puiki dainininkė solistė, p-lė Sof. Lauri- 
navičiutė ir pianistė p-lė Elsie Makar, Kari Sarpalius. Chorai, kvartetai ir t.t. žodžiu sakant, 
tai vienas iš puikiausių vakarų kada nors buvusių Northsidėje. Nepraleiskite progos.

"Širdingai užprašo visus KOMITETAS.

TJ KIETU S IŠANKSTO GALIMA GAUTI ŠIOSE VIETOSE:
North Side Kliaučių Unijfat-ofise, 1579 Milwaukee Ave., kampas North, ir pas p. St. BarčaitĮ. IGd'J North Ave., kampas 

Paulina SI., taipgi ir pas Draugijų narius.
“Naujienų” Ofise, 1840 So. Daisied St., ANT BRIDGEPORTO, pas A. \ išbarą, 3114 So. llalslcd SI.
M. J. Damijonaitis, 901 W, 33rd St., kampas Auburn Avenue;, Ant Town of Lake, J. J. Zolp ir Pierz\ nski, 1000 S. Paulina s 
West Side, pas M. Meldažj, 2242 W. 23 r d PI.; CICERO, ILL., pas Lemont ir (iavalis Aptiekoje.

| Pirmutinis Didžiam “hlI ODAI III”' 
| sias Perstatymas UU URULIU 
| Rengia Laisvos Jaunuomenes M. D. Draugija

Nedelioje, Sausio-January 21-iną dieną, 1917 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE. 2242 West 23-rd Place

Pradžia 6 valandą vakare Įžanga 50c ir 35c ypatai; Į šokius 25c

Evg. čirikov.

Ant Gyvenimo Slenksčio.
Buk protingu, geru vaiku

Kelkis! Numirė motina!... 
Nemeluok !

• Eik pažiūrėk: salėj ant sta
lo guli...

Virėja išėjo. Vania gulėjo ir 
bijojo pasijuc^nti. Iš po kald- 
ros matėsi tik jo galva. Jis 
žiurėjo į palubes ir klausės. 
Vėl beldėsi durimis, vaikščiojo 
po kambarius, kalbėjo nepažįs
tami žmonės. Vėl buvo tok is 
pat stunišinuts, kaip ana naktį, 
kada išsivežė Ale ša... Kelis s v- U A'
kius Vania krūptelėjo; skambu
čiai ypač garsiai skambėjo, pa- 
brieždami viešpataujančią aplin
kui tylą. Garsas buvo kokis tai 
keistas, nepaprastas, paslaptin
gas... O mama?.. Kodėl ne
duoda mamai miegoti, ir teta 
dakddžia tai? Kas ten žings
niuoja? Vania apdengė galvą 
ir sustojo kvėpavęs, 'tegul ge
riau niekas nekalba apie ma
ma! Nieko nereikia kalbėti a-•
pie mamą?

Kas tai eina vis art in ir artin, 
ir vis. baisiau darosi Vaniai.

Kas tai pradėjo judinti jį... Va
nia pravėrė akįs: priešais jį sto
vėjo teta; jos akis buvo raudo
nos nuo ašarų...

Kelkis! Reikia apsirengti... 
O mama ?..
Ji... mama... gyva ?., 
■Numirė mama...

Vania apsisuko ir paslėpė gal
vą minkštoj pagalvėj... Teta 
glostė jo nugarą, o jis nejudė
jo...

Dabar mamai gerai: jinai 
nebe jau čia sk a u s i n ų...

Vania nesijudino...
Apsirengk... Eikiva pas 

mainą... Pabučiuosi mamą... 
Gerai?

Teta pakišo savo ranką po pa
galvės ir norėjo pakelti Vanią, 
bet pastarasis tvirtai laikėsi už 
lovos ir spardės kojomis... Teta 
atsiduso ir atsisėdo sale lovos... 
Kas vaikščiojo salėj, paskui 
pasigirdo monotoniškas skaity
mas...

44sibar maniai labai gerai... 
Jenai eis pas Dievą ir pamatys 
•eu Alešą...

O aš? paklausė Vania...

ir tuosyk...

I ina‘i Vania atmetė pagalvę ir 
atsisėdo, šluostydamas kumš
tini’] ašaras jis tyliai pasakė te
tai :

O jinai... jinai atsisveikin
dama nepabučiavo manęs. O 
kada aš jau bepamatysiu ją ana
me pasaulyj?... stati koki ji!..

Ant kėdės gulėjo nauji dra
bužiai, jie buvo juodi...

Ir tu juodose drabužiuose, 
ir aš joduose... Lyg seniai ko
kie... kalbėjo Vania plaudamas 
rankas.

Paskui teta pagelbėjo Vaniai 
apsirengti, o f s priešinosi:

Aš pats!.. C) ji., mama., 
kur?

1 V- Į • • •

\'ania skubėjo. Keikia grei
čiau pamatyti mamą. Jinai kad 
ir numirė, o turbut laukia jo, 
kad jis ateitų su ja pasisveikin
ti... Išpradžių Vaniai norėjos 
verkti, bet dabar jis buvo ra
mus... Užmiršo nušveisti dan
tis! Keikia šepetėliu... Mama 
mėgsta, kad dantįs blizgėtų... Ir 
kad aus’is butu švarios!.. Ilgai 
jis šukavo plaukus, o jie vis 
lindo jam už akių...

Išgerk arbatos su pienu!
Ne! Noriu pamatyti ma

mą!...

švarus-, naujuose drabužiuo
se, sušukuotais plaukais, tokis 
tvlus ir rimtas. Vania nedrąsiai *' c

įėjo salėn. Mama gulėjo ant 
stalo. Aplinkui degė dide
lės žvakės. Rankos sudėtos ant 
krutinės. Moteris stovi sale 
jos... ir skaito ką lai... Teta pa
s’liko užpakalyj, o Vania prisi
artino prie mamos.

Miela mamyte., sušnabždė
jo jis pasikepdamas ant pirštų 
galų.

Geras rytas.
Negalima pasiekti mamos vei

do. Vania pažvelgė į tetą. Pa
staroji priėjo, pakėlė jj, ir jis 
pabučiavo mamą... šaltas vei
das... Mamos akįs nesuvis už
merktos... rarylu.ni, mama 
žaidžia: užsimerkė, o paskui vėl 
biskutį pravėrė akis kad matyti, 
kas dedasi aplinkui.

::IŠKILMINGAS BALIUS::
SU PROGRAMŲ

Rengia LIETUVIŲ NEPRIGULMINGA8 KLIUBAS, jvvk.s 
SUBATOJE, SAUSIO - JAN. 20, 1917 

MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. HaLsted St.
Programo pradžia 7:30 vai. vnk. Inžanga 25c ypatai

Gerbiamoji Publika, atminkite tai, kad tam Vaka
rui yra paimtos abidvi ruimingos Mildos svetaines, ku
rių vienoj atsibus programas, šokiai ir kitokios žais
mė*, antroj gi—-bus puotos ruimas, kur bus jvairųs ga
rimai ir skanus užkandžiai. Taipgi tą vakarą bus su
teikti garbes ženklai užsitarnavusiems Kliubo nariams.

Todėl gerbiamos jaililikos meldžiame neužmiršt 
Šilusio 20 dienos ir kuoskaitingiausia atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS.

Vania apėjo aplinkui mamos, 
pastovėjo valandėlę prie kojų. 
Jo veidelis buvo rimtas-rimtas, 
tarytum, suaugusio vyro...

Na, eikiva gerti arbatos! 
lyliali pasakė jis tetai.

Aš vėl ateisiu ! pasakė jis 
atsigręžęs į mamą.

Jis gere arbatą su pienu ir 
valgė pjragą, —- ir arbata taip 
jam buvo gardi, kaip ir visada. 
Jis manė apie mamą, ir mirtis 
jam nebuvo baisi. Guli mama 
salėj, tarytum miega... štai jis 
atsigers arbatos ir vėl eis pas ją. 
Pirma mama dejuodavo, o da- 
bar jai neskaudu, dabar jai vis- 
vien...

Ir kol mama gulėjo salėj, iš
pradžių ant stalo,'O paskui gra
be, Vania buvo ramus... Na
kties laiku jis klausės moters 
monotoniško skaitymo ir manė, 
kad mamai nebaisu gulėti salėj, 
nes jinai ten ne Miena,.. Tegul 
miega, o ryto jis vi nueis pas 
ją... Paskui jis pradėdavo mą
styti apie Alešą; greit juodu su
sitiks rojuje... jiedviem ne
bus nuobodu... Aleša labai ap-
sidžiangs, pamalęs mamą. Ro
juj gerai, labai gerai...

Mama, turbūt, greičiau norė
jo numirti, nes kartą pasakė:

Nereikia daktaro... Geriau, 
kad greičiau nuilsėčiau...

Vania nugirdo tatai, kada lė
ta norėjo pašaukti daktarą.

Jeigu Aleša butų namie, 
mama nebūtų susirgus ir nebū
tų norėjus kuogreičiausia nu
mirt’.... Suprantama, jinai no
rėjo... Jinai taukiai verkdavo 
prisiminus apie Aleša.. Ji labili 
išsiilgo jo...

Mama pamatys ten Alešą, o jis 
nebematys nė mamos nė, Ale- 
šos... Pik rojuj!... O kada tai 
bus? Negreit...

Ir vėl Vania mintimis susto
davo ant tų, kurie išsivežė Ale
šą... Vis tai del jų! Alejo, iš
sivežė Alešą? ir jis numirė... tas 
smug- s galutinai suardė mamos 
sveikatą, ir jinai taipgi numirė...

Duok Dieve jums patiems 
nunerti - šnabždėjo Vania, ir 
vėl jo mažose akyse žybėjo di
delis piktumas...

Ach j ųs!... Prakeik Ii!., 
štai aš užaugsiu didelis, tuo
syk... manė Vania stovėda- 
mas šalę lovos, ir savo mintyse 
ramino ją:

Neverk! Rojuj pasimaty- 
siva...

VIII.

Vakara/.s kada Vania ateida
vo pasakyti mamai “laba nak
tis” ir įsižiūrėdavo į jos veidą 
jam rodės kad mama — gyva; 
nuo krutančios žvakių šviesos 
rodės, kadir mamos lupos pra
deda judėti, lyg verkiant...

Laba, naktis, mamyte!... 
Ryto vėl ateisiu...

O tu pasimelsk! šnabž
dėjo Vaniai teta. Vania nepa
keldamas galvos vis žegnojos ir 
žegnojos ir ką tai šnal)ždėjo. 
Koki jo buvo malda?.. Kas su
žinos?...

DIDŽIAUSIAS BALIUS t,
CICERO, ILL.

Ned., Sausio-(January 21 d., 1917 m.
Rengia

me uz rt ir

lankyti į musų iškilmingą Balių, nes šis Balius 
daug kuo skirsis nuo visų kitų kada nors buvusių

J. JUKNIS SVET., 4832 W. 14th St., arti 49 avė.
Pradžia 4 vai. po pietų. Inžanga 25c porai.

P. S. Nuvažiavimas: iš Chicagos važiuokite 
L2th St., ir paimkite 12-Cicero karus, kurie

TEMYKITE!

“NAUJIENŲ”
TRMlftMETŲ GYVAVIMO

SUKAKTUVES
“Naujienų” Bendrovė rengia grandiozišką
Vakarą su turtingu programų paskutinį 

nedėldienį prieš užgavėnes.

Ned., Vasario-Febr. 18, 1817
Pilsen Auditorium S v, 
1657-61 Blue Island avė., arti 18-tos gatvės. 

CHICAGO, ILL.
Svetaine atsidarys 3 v. po piet. Inžanga 35c

Šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitu 
vakarų, nes “NAUJIENOS'’ žino ko pa
geidauja publika.

Programe dalyvaus gabiausi artistai ir 
solistai.

Kalbės “Naujienų” Redaktorius— 
DRG. P. GRIGAITIS.

Pasarga: Privažiuoti galima 18-tos gatvės 
ir Blue Island avė. karais.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
(Tikietai parsiduoda “Naujienų” Ofise.)

Tą rytą, kada buvo rengia
mos laid'otuves, Vania, kaip ir 
paprastai, atėjo pasisveikinti su 
mama. Prie jos kojų gulėjo di
delis gražus vainikas, perrištas 
raudonu kaspinu. Gali but'i, 
mamai jį Atnešė angelas iš 
dangaus, kurį pasiuntė Jėzus 
Kristus?

Kas mainai atnešė šitą?... 
ne tu?

Ką, balandėli?
Nugi vainiką?... Kas padė

jo?
Studentai, Alcšos draugai...
Ar jie įnyfi. musų mamą?

Myli.
Studicntai?..

Gatvėj jau stovėjo katafalkas, 
juodas su sidabriniais kryžiais, 
ir arkliai taipgij juodi, --- juodi 
ir vežėjai. Buvb daug policistų. 
Ko jiems reikia,? Vėl jie atė
jo!.. Vienas tokus išdidus su

juodais ūsais įėjo kambarin ir 
ilgai ginčijos su teta. Išpradžių 
jie ginčijos tyliai, o paskdi teta 
priėjo prie mamos ir nuėmė 
nuo vainiko raudoną kaspiną. 
O pati verkia...

- Nereikia, teta, ndimfi!.. 
Bus negražu!..

—Neleidžia, balandėli...
Kas jiems darbo? Nerei

kia]
Negalima, balandėli...
Vania suprato, kad nepaveli

jo tas, su juodais ūsais.. “Prake'i 
ktas” — murmėjo Vanfa ir jam 
norėjos tam, su juodnis ūsais, 
padalyti ką nors tokio, nuo ko 
ūsočiui butų, skaudu...

- Palauk gi! Jėzus Kristus 
parodys tau, kaip reikia skriau
sti mamą!..

(Bus daugiau.)

| TEATRAS ir BALIUS | 
w Parengtas L. .L P. KLIUBO, atsibus T
| Nedelioje, Sausio-Jan. 21, 1917 i
f STRUMILŲ BROLIU SVET., 158 E. 107 Sir., kampas lųdiana avė. f
■ ROSELAND, ILL. fX Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25c, 35c ir 50c. &

Scenoje statoma Br. Vargšo vieno veiksmo drama: X
TS A LIA M ON O S A PN A S” f ■ Atliks. L. S. M. RATELIS I

■ Pastaba. Plakatuos per k laidą . žymėta veikalo vardas. >
& Bus Charley Cha})lin, kuris su s:i\;o draugu suloš labai juOkin- a

gą veikalą. Kurie dar nematėte Charley Chaplin’o gyvo lošiau, bu JQ tinai turit ateit pamatyt. Chapljn’as jau atvažiavo pas mus ir ren- V 
Igiasi prie lošimo. “Barzdaskutykloj”—tai veikalo vardas, kurį £ 

sulos Chaplin’as. Bus skrajojanti krasa. Kurie gaus daugiausia 
atviručių, tie gaus dovaną. 1-ma dovana yra skėtis, 3 dol vertės, an- V 
tra — saldainių skrynutė, 1 dol. vertės. Kviečia Komitetas. B

| Iškilmingas Metinis Balius |
Rengiamas JAUNU LIET. AMER. TAUT. KLIUBO įvyksį J

j Sausio-January 21-ma dieną, 1917 |
W ŠV. JURGIO PARAI’. SVF.'J'.. 33-ėia gatve ir Auburn Ave. v
S Pradžia 5 vai. vakaro. Inžanga 25c ypala. ■
A Kviečiame visus atsilankyti j musų taip puikų ir iškilmingą £ 
X balių, nes Ims Įvairus pamargiuimai. žingeidus pamatyti ir išgirsti 2 

kiekvienam, kadangi Cliicagoje panašių balių labai retai rengiama. ▼
■ Lietuviška muzika po vad. p-no St y wen grieš naujausios mados į 
|| lietuviškus šokius. Su pagarba, J. L. A. T. Kliubo Komitetas

t Pranešimas $
S Pranešu visiems lietuviams, kad aš prista- s

tau anglis ir perkraustau rakandus. Turiu du S 
Igeru vežimu. Taipgi kam reikalinga automo- ® 

biliu del vestuvių ar krikštynų ar taip pasiva- <9 
žinėjimui, malonėkite kreipties į mane. Patar- 
nausiu greitai i]' gerai—busite užganėdinti. 9

Juozapas Jokantas f
3934 SO. ROCKWELL ST., CHICAGO, ILL. JTelephone Drover 5277 0

IsS Tel. Cnnnl 2118 ’

I Dr. A. L Yuška §
Gydytojas ir Chirurgas fc 

1749 So. Halsted St, kampas 
18-tos gatvės, Chicago, III. ĮšŽ

LAIKE SAUSIO MĖNESIO
?10 viršūnės .............................. $8.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.60

Specialistes Druntų Traukini*

ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dantistų visaJ b* 
skausmo ir augital 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė, 
4520 Evanston

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

BuecfftHM«■ MoteruMtB. Vyrili^, Valkf 
b* visų chroniik* lunu

Valando* : 10—11 ryto, 4—6 i»o pietą, 7—8 va- 
teara.' Ncdžliomia 10—I po piebj.
3354 S. Halsted St. irti 34 St. Chicago

I
 TELEPHONE YARDS 2721 J

DR. J. JONIKAITIS $
MEDIKAS IR CHIRURGAS t

3337 So. Morgan St., Chicago o
Kertė 83-ėto PL ir Morgan SL ♦

VWTVTMTMWTvtMTMTMTMTwTMTM

BOSTON DENTISTS
135 State 8t., Kampas Adams.

Viri Peacock’s, nriefi “The 1'a.ir’’ krautuve

Buk Pardavėju
Mes išmokysiu) jus prekystės ir 

miglu kalbos. Jus dirbant šapoj ir 
Imdami savo mimuose galėsite iš
mokti už pardavėją ir uždirbti 830 
.savaitėje. Prisiųskite štampą, gau
site paaiškinimą kaip galima išmokt

MONTELLO CORRES. SC HOOL,
Montello, Mass.
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STATE BAHK
DAK

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

B. Masiunas

J. J. STASULANIS
dėki

Br. O. Bliimenihal

Or. W. YIUKIEWICZ
nu

VICTOR
GIWF0M

Chicago, 111

viski Re 
kordai.

Tūli jų at 
metų atgal 

vicrfi me

BALTIMORE, MD

W. MADISON
Hoync Avė

Greitas 
lykinio. Be 
liti pasakyt

organo 
disk ii- 

ld)! 7 melams 
c”. Pirma

susirinTime
*ėlių vainiką?..

Artistas

aeiemis. tau? jau 
Šiomis dienomis buv

lis. 1?. Jamonlas. K. Česnas, M 
Dereškevičius, O. Simenienė, J 
Petrošius, J. Margis, A. Rimkus 
N. Vai liekanas, A. .1 uozapavičia

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

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus į CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 

už jūsų pinigus, ši banka y-

WIH06RAD & CORNCOLD
,11418 MICHIGAN AVENUE 

1 - Arti KonUniĮtųrt Av®, i
Pilone Pullman 6

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

miniu so- c
, greitai 

JŪSŲ Į)ol*likos 
anarciiisluo- 

janč.ios republikonų ir demokra
tu galvelės dūmoja gilia minti

zmau. Apie juos sj 
pačių aidoblislų grą> 
cialisfams: “palaukilt 
mes prirodysime 
veidą." Vadinasi

les ncpapras- 
negrama Inas 

redaktorius

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi skaudančias arba silpnas akis, a 

atsilankykite pas mana

100 kuopai d 
s buvo 
. (Ingis

r. Kriaucioms, A. tanas, A. zic- 
kus, J. Žemaitis po 50c. Viso 
su smulkiomis aukonts surink
ta $20.

Pinigai pasiusta i L. S. Fonda

Tel, Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS BEKTIST* 

balandos s nuo 9 ry to Iki t* 
Nedaliomis paggBl autarimiį.

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-toc

tsraaranomonomn
Viena saugiausiųjų

Bet man lai suvis nežmgeidu. 
Man keista lik, kad SLA. nariai 
stengėsi pakenkti los pačios or
ganizacijos kuopai. Juk los kle
rikalų rengiamos prakalbos tu-)

L. A. 100 kuopos prakalboms 
Lietuvių Dienos KomĮUeto pir 
mininkas, būdamas SLA. !()( 
kuopos nariu žinojo, kad ta kuo 
pa rengia prakalbas sausio I I d 
Ir vis dello jis dalyvavo rengi

Kam “prospei 
rėš kriaučių ms 
Pastaruoju laiku rūbų siuvimo

kas. I o nevy 
“išnaikinti” ne 
malgameitus” . 
tai retinusi. ? 
republikonų B

(Aukas priėmiau. — 1>. s. r. 
Ii n. rast. T. L. Dundulis).

Beje, lą pačią dieną surengė 
prakalbas ir Lietuviu Dienos 
Komitetas 
tu t is ir Di

(I ruodžio 
tos d raugi j; 
susirinkimą 
kimi' buvo pakelta ir 
klausimas. Po gana ii 
sijų nutarta šiem

by, dievuli, viso pilnas
Tu augink “burutėnis" vilu 
Del juodųjų agentūros 
Nenaudingos plikos skaros

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th Si., ai Ii 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 121 b 
St., Chicago. 111.

geras.
4. » t

Netoliese randasi didelė rusų 
kolon’ij
ir vtin turtingu ūkininku. Lie- 
tuviai, norintis apsigyventi ant 
ūkių, tegul neužmiršta ir North 
Dakolos. J. Paleckis.

gana pas! 
turinčiai, daugelis turi savo nuo 
savybių ir lt. Bet tai, supranta 
ina, musų kolonijai garbės ne 
priduoda. Viešame siūkime jit 
toli atsilikę nuo kitu miestu lie

P E R VIRŠIJ A $6,000,000.
KALBAMA LIETITlilKAl

KO

tie, kurie nej
del mano dešimts doleriu naminio gydymo.

tifho xalandos: 9 vai. ryto i|J 9 vai vak. Nedėliomis taip pat 
1 Aivai iškas, įėji nue per lašino apticką.

Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališky instrumen
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
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.

šiomis dienomis aplanl 
su kleboniją žinomasai 
manys M. X. Mockus. Sai 
d. vielinė L. L. M. draugija su
rengė jam prakalbą. P-as Mo
ckus kalbėjo lemoje “Krikščio
nybė, laismanybė ir socializ
mas.” Daugiausia lečiaus kalbė
tojas aiškino apie krikščionybę. 
Labai vaizdžiai nupiešė msų 
kimigužių darbelius, kaip jie ap
gaudinėja savo pasekėjus ir 1.1. 
Toliau trumpai paaiškino apie 
laisvamanvbe ir socializmu. Ka- * c c
Ibelojas nedarė didelio skirtumo 
tarp laisvąmanybės ir socializ
mo. yirdi, žmogus nebūda
mas laisvamaniu negali būti nei 
socialistu (?) ir Lt. Aškino, 
kad visokie išradimai yra įgy
ti ačiū tam, kad žmonės lyrinė-

šalpos draugija, vis dėlto jos 
nariai šalia savo medžiagin'ių 
reikalų rūpinasi ir dvasiniais, 
'lai pagirtina. J nedaugiau dar
bo toje linkmėje, juogreičiau 
ciceriečiai visai atsikratys juo
dųjų klerika 
ju lankti bu\ 
kauti.

Joms nereikia mokėti dolerio 
iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligo 
L>a. kuriu aš clau

Or. J. Vau Paing 
Vyru Chroniškos Ligos

••• ■ > * >.»■ Elrktriška DfriKnffTrt ir Gydymas
Spceinliška mediciną nuo 

užnuodiji^o kraujo

I Vandenėta medsga slaptam Ilgom 
kampas 

virš aptiekus

Ki mėsiniai kleilkalai su Rim 
kos “bepartyviškos partijos” vy 
ra is jau senai apsikabino ir 
pasibučiavo! Vadinasi, “platie 
ii" laisvamaniai galutinai sulin

me klerikaių prakalbų! Darg 
buvo tų prakalbų pirmininku..

Man rodos, kad jie norėjo pa 
kenkt SLA 
dėlto, kad 

kalbėt drg.

įspūdinga. Visi buvo užganė
dinti ja. Beje, buvo dar renka
ma aukos nukenlėjusiems del 

kavo seka- 
Višlartienė

V. F. MASHEK 
piez. Pilsen Lumber Cr 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnf# C< 

(H TO K t BIN 
Wilce Co. prez. Alla;

[Brewing C<

Pliene: Yards 41517
AKIŲ SPECIALISTAS

Akis, Hegs«min,iojam RYKAI 
Valandos: Nuo 9 ryto Iki t vakare; nadWlfr 
nls nuo 10 iki 12 dieną.

4«?40 8. ASHLAND AVĖ., ksmps* 47 St.

jau, jų planuojam
vos budai” prieš
kad... įsigijus daugiau jia
iu. Kokie t'ie “kovos budai

. F.L. 'faleoU 
Special islas 
ei vvru liau.

>yi<i jau rašiau X aujienose, 
kaip nuolankiosios Philadelphi- 
įos “burutės” rugojo imt savo 
vadovų, kurie neišduoda pilnos 
atskaitos iš surinktu aukų Lje- 
tinau Dieną. Ten pat pastebė
jau, kad tie jų vadovai prie pir
mos progos ir vėl sugrįš, kad

ko svajoti ajiii
Jei bent pusdykiai dirbtų... Or
ganizuot/: darbininkai dar šiaip 
taip laikosi, bet neorganizuo- 
Urms Jai didelis vargas. Palar- 

. i . ...
tina kitų miestų rubsiuviams 
nevvkti i čAi “aukso kalnu

Gruodžio 11 d. SLA. 100 kuo
pa surengė prakalbas. Kalbėjo 
adv. K. Cugis iš Chicagos. Pir
moje lemoje kalbėjo delko ir 
kaip atsirado socialistai. Antroj 

apie SLA. Baigiant prakal
bą prisiminė, ir apie L. š. Fondą. 
Drg. K. Gug’o kalba buvo labai

prez. N at. City Banį 
GEO. C. W1LCE 

(,<> vii e-prez. T.
jOZEF SIKYTA

cCa»
galvoe nkaadčjiniąDr. W. Yusakiewicz

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vakar*.
Nedėlio'niri nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

draugija turėjo organu A a įl
įs”, bet kadangi “Naujie- 

ir taip jau skaito kiekvie
nas draugijos narys, lai nutar
ta |)aren*ti kitą soc. laikraštį. 
Tuo (Iraui^'jos nutarimu rt.ik’ia 
tik pasidžiaugti. Nors tai tik pa

vyko į čia apie 
Vėliausiai atvyl 
tai. Žemė d a gana derlinga 
nereikalaujanti jokios trąšos 
Gerais metais vienas akeris duo 
da ajiie 36 bušelius kviečių, g 
a gižų ir miežių net iki 75 buše
liu. Klimatas irgi

BATH. „4:1

dalyje -apmiręs. Nors, liesa, 
niekuomet baltimoriečiai nega
lėjo jiasfgirti dideliu veiklumu. 
Bet šįmet net jierdimg smidu- 
ruojama. .Toji snūduriavimo 
dvasia isibriovė ir socialistu C A
kuojion. Draugai, wake uj)!

Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti iš seno, prasto smuiko į naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertes smuikas.
Esu praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
SO. HALSTED STREET, 

Tel. Drover 6737.
CHICAGO, ILL.

(ų pasekmių.
syjihili. Kraujo užnuodiji- 

kslu klintis ir visas v\ru

ie žada remti tą 
aliniais” budais. 
Stilsonas Vikiai 

įuosto akinius ir vis
Bet čia ve juodu

vai. darbo dieną mokama
$2 iki $2. 10. Darbas irgi nešim 
kus. Randasi ajile vienuolika i 
vairiu išdirbvsčiu. C *4.

Lietuviu laikraščiu čia nieką: 4 <-
neskaito, išsk,riant “? 
kuriu čia ateina vEso

saugumą ir mokės
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri 
tikrina visišką saugumą jos depozitoriams.

daug.
Waukeganieciai turės progos 

išgirsti dar dvejas p. M. X. Mo
ckaus prakalbas sausio 19 ir 
20 dienose. Prakalbos atsibus 
ten pat, t. y. Liuosybės svetainė
je. Kurie indomaiijate, nepra- 
leisk'ite los progos. J. M.

ENGLE W00N.
šiuomi jiranešu gerbiamiems 

“Naujienų” skaitytojams šios 
apielinkės, kuiče negaunate rci- 
guliariai “Naujienų,” lai malo
nėki te kreipties į užveizdą šiuo 
adresu:

1 d. vielinė Apšvie- 
laikč savo metini t 
Tiri) kita susirin-

Ateik j vienintelę Šokių Mokyklą. Visi šo
kiai mokinama sulig naujausios mados, mo
kinama: waltz, two-step, fox trot, three step 
ir one step, pndespan, vengerka, taipgi ir ki
loki šokiai. Vaikinas ar mergina nemokantis 
šokti netur savyj smagumo. Mes gvaran- 
tuojame, kad išmokysime jus j trumpą laikų 
šokti. Šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
vergty, 7:15 vai. vakare. Muzika po vadovyste 
'1'. Bernatovicz.
PROF. J. SJ.AZAS IR PAGELBININK AI. 
Gco. M. Chernausko Svct., 1900 S. Union uv. 
kampas 19-tos gatv. Chicago. Tel. Canal 3922.
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Neduok ptu’kune, jei ir atri
ję chicagieiėai taij> aukaus 
, ar tos “oportunistiškos” 
kos kariais nesuteps musu

lamas. i en dalyvavo vie- 
g'erbiamas klerikalų atsto

vas, kur savu laiku lankėsi vo
kiečių užimtoje Lietuvoje. 
“Gerbiamas” atstovas teikėsi 
pripasakoti nesvarstančioms 
“burutėms” ir apie Lietuvos ne
priklausomybę, ir apie partijų 
“vienybę” į r kitus galus. Pa
galios prašė. susirinkusiųjų... 
pinigėlių, kad išgelbėjus LitJu- 
vą 1 Girdi j jus, “žmontdės , ae- 
«igailė!qTe pinigėlio išgelbėjimui 
savo locnos tėvynės" ir 
butų geriau pasakęs: 
klerikalu įnašuos. Reni C
šlykštu butų klausau lies

doSi “buruc 
kvote.riuko, 
Lietuva. Sudaryta tam tikr A *
nuolankių“buručių" armija k 
šventai pasižadėjo mokėti nu 
nešinę “donę" nuo 25c. iki S 
nuo ga 

Well
klerikalų politika laimi 
noroms turiu likti ”|)oel

Jie įgyjama tiktai 
gali išnešt

Banka yra dirva, jūsų taupom* pining 
vaisiai.

Mes mokame 3 procentą į metus už jūsų taupomu
Pradėk taupyti šiandien.

KAPITALS IR PERVIRŠIS §750,000.00. TURT

Lietuvių čia nedaiig.ausia 
apie 30 šeimynų ir tiek jau j>a- 
vienių. Veiklumu vielos lietu
viai pasigirti negali. Jie neturi 
jokios draugijos ir «. 
siskaįdę ne* tie miško

- Lietuviai gyvena

pagerinimus pajaučiamas nuo mano ii\ <l\ ino \ ra jiasakme mano 
gaišinimo mano laiko sjicliojim ui. aš pradedu til<rą metodą tuojau: 
jums j keletą minučių, ;

tiko, jeigu \ ra abejone.
As turėjau puikausią pasisek

■Aš pasekmingai gydau dabartines
imi, v\rišlią silpnumą, Varia
bet varkes.

VYRAI

balni. Gaila! Del los pru 
ties, girdėjau, ir mokytojai- 
sisako mokyti..

J e, veiklus musų lošėjai, 
kas paduos sumanymą s 

uopos 
nupirkti jiems

RUSSIAN 
TURKISH 
SATH 
O WITHQ Mokina Anglų kalbos g

” Lietuvių kalbos X
g ” Aritmetikos hį

” Knygvcdystes O
O ” Stenografijos g
g ” Typewriting
& ” Pirklybos teisių O
g ” Abclnos h istorijos ft

” Suv. Vaisi, historijos
” Geografijos g
” Pilietystes ft
” Politinės ekonomijos
*’ Dailarašystes Q

Mokinimo Valandos:
Nuo 8 ryte iki 5 vai. po piety. 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
ft 3360 Emerald Ave. Chicago, g

Geriausia Sokiy Mokykla
CHICAGOJE

aukų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

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

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
V\r A L E N T Y S Z Y M A N S K1

Kaip ten dedasi su tais “Pau
lų Vėliavos" lošėjais-inylėlojais? 
Savu laiku kuopa nutarė ‘išvers
ti minėta veikalą. Jis Išversta. 4>- 4.
Nutarė mokylies, pradėta 
darbas. Ir pradžioje viskas ėjo 
palyginamai gerai. Pas lošėjus 
malėsi daug pasišventimo ir iš
tvermės. Ret... praėjo savailė- 
kita ir viskas atsimainė. Lošė
jai nei i repeticijas nebepajiegia 
atvykti paskirtu laiku. Kai-ku-

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

liui, šliubinių žiedų ir 1.1., varduodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius laikrodčlifta. Kviečiu savo draugus ir pažfsta- 
nius ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

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

x CHICAGO, ILL.

chicagiečiai nei iš šio nei to ė- 
me ir tekši du šimteliu Sąjungos 
namo fondui 
Angiausia" 
fondą “visais 
Musų dranga 
šluosto iii 
netiki jiems 
ant balto parašyta, ir liek... Ka 
psukui irgi nei šis, nei tas 
kaipgi (iabar bus su oporlms



NAUJIENOS, Chicago, Ill

NAUJIENOS
nis išsireiškė neprielankiai apie

Užtikrinta sa-

kuomet

Apžvalga svarbiuose klausiniuose, kai])
Juk minėta-

k no metAddress: NAUJIENOS, 1840 S. Haisted, Chicago, III

juo ir ginčyties*.
pikčiausia siundyino darbą priešpasinaudodama

Redakcijos Straipsniai
mas ir žeminimas kilu sroviuC *■- DarĄinc’liuose, bet vėliau, ga-

Reakcija.
Iclioms kalba kiekvienas už sa-

Drg. Liebknechtas nutei-

baisių nuostolių žmonijai, bet
autorium.

y

laf butų da didesne nelaime.

nių beveik per du ir puse mė
sų socialised su nieku nenori

(4.

sai neša, ir palys žmones luo-

(ivvenime visa

je susirinkimuose ir seimuo
se, nes kilų srovių žmones ir-

nias ir prisirengimas prie da 
baisesnio karo, nes karo prie-

jo*
Bet

KAD AIŠKINA
TAI AIŠKINA.

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

European countries, 1 year

ras žmonijai suteikia. Kad tu
os visus smukius surembėie

Firmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje 
Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE i ne.

Kasdien, išskiriant nedeldienius

daugi jos yra priešingos vienos 
kilom. Redakcija liktai duoda

First Lithuanian Daily in Amorica 
Published Daili) Except Sunday 

BY THE 
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

..mes turime soicalislus, ku
rie “iš principo,” jokiame at
sitikime jokio kompromiso ir 
bendro darbo su kitomis ne 
socialistų srovėmis nepripa-

dalyvautų. O žmonių minios 
t/k tuomet įgaus pilietiškos

raginimas skaityti tik savo 
sroves rašius, kilų srovių ir 
jų žmonių rodymas veidmai
niais, išnaudotojais ir p., nuo-

Imti labai sunkus, visai jau ne 
bepakeliami. Juk žmones — 
darbo žmonės -- iš mažu die-

C

nai telpa A. Metelionio straips
niai, kultuose smarkiai kriti-

ir taip toliau.
Jeigu “metodologijos dakta-

suolas nuo kariuomenės, lai 
karta kalbėdamas skaitlin

lūs visus lai “mulkiais,” “ta
msuoliais” ir lt. (išėmimų

klaidingam “R-io” redaktoriaus 
protavimo bude. Kode! jisai no
ri karės p ra tęsimo? Todėl kad,

—o, 
Pruseika ir kl. Betanes so
cialism eilėse neturime žmo- 
nių, kurie savo taktika prin- 
clpiatiai skirtųsi nuo p'irmų-

pastaba: “Redakcija neatsako 
už nuomones, išreikštas šiame 
skyriuje.” Ta pastaba aiškiai

r ‘‘mcloso- 
litė M. Pu-

klcrikalal nė

šalinio žmogaus, kuris ir savo 
pavardę padėjo po straipsniu. 
Taigi “melodologas” turėtu su

patyrimui tikrų žinių apie Kris
tų. Maliauskinis organas už lai 
šoko bliauti ant “Naujienų”,

“teorijų” apie socialistus.

, bet

neska’ito tai]) daug 
k raipų ta ikraščių,

niekas lai]) dažnai nesilanko į 
visokių srovių rengiamas pra
kalbas, kai]) socialistai. Tą pa-

ro išemi’muš ir l*mdčą darbą 
pripažįsta — bet tik tuomet, 
kuomet mato sau arba savo 
partijai kokią specialę naudią

Aš, skaitydamas “Naujienas”, 
matau lenai dažnai visokiu nuo- c 

monių išreikštų. Tenai, pavyz- 
džiiii, ileus straipsnius rašė tu-

“Naujienos” neidealizuoja so
cialistų. Visi mato, kaip 
dažnai kritikuoja jų ydas.

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

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

Outside Chicago, by mail, one
$5.00
$3.00
$1.75
$6.00 
$7.00

sta į kalėjimus. Rusijoje

išgabenta Sibiran;

i
geriausia u'al

savo noumones, kad skaitytojai, 
susipažindami su jomis, patįs 
suręstu, ar jie tiesa rašo ar ne.

listai. esą “siauriausi” už kilus 
žmones laikraščių skaitymo 
klausime Ar l.l. Kail) tik atbu
lai:

to, kad sociarislų judėjimas da 
yra labai jaunas, o ne nuo to, 
kad jame įsisenėję blogi papro-
v • •ciai.

•’k*-' <

4<j.:

Subata, Sausio 20, 1917.

iįi

“Naujienos” materialiai, 
tuo pasekmingiau jos pildo 
savo idėjinę pareigą. JosTh® Lithunaimiaini Datty Bfew® pildys tą pareigą dar pasek-

(Jžsisakomoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotojus 12 
Mitų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
hieagoje metams $6.00, pusei me- 
l $3.50.
Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00 
Pusei metų.......... .......................$3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ................. $6.00
Kuropoje, metams ............... $7.00

mingiau, kada ant jų išlai
dų negulės sunki randų na
šta. Todėl “Naujienoms” y- 
ra reikalingas nuosavus na
mas.

Šis reikalas visų-pirma rū
pės rytojaus susirinkimui 
Leist, didint ir stiprint “Na-

u j ienas” yra toks svarbus 
darbas, kad del jo negailės 
savo pastangų musų drau
gai, kaip jie negailėjo ir iki 
šiol.

To darbo vaisiais džiau
giasi visi, kas yra prie jo 
prisidėjęs. Ir rytojaus die
na bus pašvęsta tam, kad vėl 
jį gerokai pastūmėjus pir
myn.

Išdėstyti visus tos kritikos 
gautus rezultatus neišteklų vie
tos ir keliuose šimtuose “Nau
jienų” numerių, čia mums pri-

r' ‘ii M

dalele. Bet pamatysite, kad
• z

musų “melodologas” ir nuo jos

Pirmiausia pasakysiu, ką ai
do Biblijos kritikai sulig

tojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
ankrašČius adresuoti tisiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
u. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 

^•liekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
BM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tai, arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
fg ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Atstovi] butas Washing
tone galutinai patvirtino 
ateivybės suvaržymo bilių.

Nesenai kongresas baisius 
pinigus paskyrė karės rei
kalams.

galią prezidentui imti per 
prievartą visus suaugusius 
piliečius į kariuomenę, kilus 
karei.

Augščiausis teismas ren
giasi svarstyt, ar nereikės 
panaikint įstatymą, teikian
tį 8 vai. darbo dieną geležin
kelių darbininkams.

Prezidentas Wilsonas sto-

nčia kalėjimuose. Dabar at
eina žinia apie sunkią ban

jos teismas draugui Fenner 
Brockway, “Labor Leader”

tarnaut kariuomenėje: jisai 
nuteista kalėjimai! dvejiems 
iki keturių metų.

Seniausia skaitosi Morkaus 
evangelija; po jos seka Luko 
evangelija, paskui Maleuso ir 
ant galo Jono. Taigi viisai kas 
kita, negu pasakoja “mctodolo- 
gas”, kuris tvirtina, kad Mateus 
ir Jonas buvę Jėzaus mokiniai 
ir matę savo mokytojo darbus,

nieko

niame ji’rmojo šimtmečio ket
virtadalyje. Joje mat yra pra
našaujama Jeruzolimos sugrio
vimas. Mokslo žmonės, kurie 
į pranašystes netiki, sako, kad 
tas pranašavimas reiškia, jogei

išpra naša u tasai” fak- 
vo įvykęs. O Jeruzo- 
ovė rymiečiai (kada

70 m. musų gadynės

anksčiau, kaip antrojo šimtme
čio viduryje, I. y. už šfanto su- 
viršum metų po Jėzaus mirties.

Kuo remiasi mokslo tyrinėto
jai tuose savo spėjimuose, mes 
šiek-liek paaiškinsime tolinus.

L.

mmmmnIA

Socialistus valdžios baudžia 
todėl, kad jie ir dabartinio 
visas vietinio sumišimo lai
ku nepaliovė priešinęsi vai-

“Bet nusidavė tose dienose, 
kad prisakymas išėjo nuog cie-

minėto oficiorio nuomone y-
sn prast, tai jam reikėjo bent ai

gina,.
Pi'i rodi nei šilo atsakymo k kli

šy mas buvo pirmiausiasis, 'ir nu-socialistu
darbams. Bet indomu, kokiu būdu sočia-

koje!

kiek priešinasi Čia

lai daug

B rook Iv- v

lik vieno
Bet tai menkesnis dalykas.

neranda .tarpe sodĮiafisly (li

menę j e.

Imkite tautininkus: žmonių surašą Ju-
Kiek aš esmi tyrinėjęs tą da-

»»M

tai

antra,

neištikimas izareto j Betleėmą-
Kai]) nebūtų keistas s

razbaininkų puotą.
11

R-is. Del Evangelijų
ar

y

to “At. tu riaujaučių valstybių diploma-

£

srovė arba partija pajiegė

pasekmes.. Kuomet plačios 
socialistu minios lokio veiki-C-

redakcijos) nuomones o tik au
toriaus.

num. tarpe kitų straipsnių 
randame jame vieną, užvardy-

negu ligšiolaikui niai jų va
dovai. Ir Amerikos lietuvių 
socialistų minios lokį vadovą

neapy- 
visuo- 
melas.

tas Qujriniaus surašąs buvo iš
viso pirmas toje provincijoje.

Trečia tas žmonių surašąs bu
vo atliekamas jų gyvenimo, o 
ne gimfmo vietoje, ir todėl Juo-

las klausimas, bet dar keisle-

KEISTAS NENUOSEK
LUMAS.

bai plati Biblijos kritika, ir kad 
ji jau yra davus daug gausių

turi, mat, tarnai 
lekcija žmonėms.

“Al.” piešia socialistus, 
didžiausius peštynių ir

nė vienas socialistas neketina 
eiti. O mums kaip tik sma
gu, kad “Al.” neturi tokios

iai nelinksma. Ji mato, kad

kraštutinio “fanatiko” 
matiko” Kapsuko, kurį

valdonas buvo. Ir ėjo visi pa- 
slrašvdinti ir k ožiui s i savo inic- 
s tą. Tai pa ši kėlė tuo jaus ir

Nazaret, į žydų žemę į miestą 
Dovido, vadinamą Bėtleem; to-

g u dabar

“metodologai

Rcik/.a nušluostyt nosį “me
todologijos daktarui” Maliaus- 
kui. Perdaug jau jisai ją už-

]). Rimka viešai pripažino, so
cialistai, daugiau nusileido 
tautininkams, L. š. F-ą stel-

Klerikalų “literatą*”, kalbėda- 
i°ai)ic evangelijas, “užmiršta”

4

Dabar noriu pasakyt keletą 
dižių apie evangelijas, kurios 
kėlė tokią suirutę “maliaus- 
nėje.” Mano nuniuonė apie 
» šiek-liek skiriasi nuo drg.

Mums vėl lapo prisiųsta ap- 
linkinia'is keliais keletas ško- 

..... i • m i—•• r:i

menate ‘konkolauskijadas 
“cicilikus ” kurie dar visai ne
senai puošė beveik visų .tauti-

lis? Atmenate visi “ben- 
,” “išperas,” “išgamas/’ 
/’ “arkliavagius,” “ 
jus” ir “niekšus

reda k torius elgiasi 
nesąžiningai, kada jisai

kymą. . -----------
Kariškas lavinimas moky

klose... Kalbos apie visuoti
ną kareiviavimo pareigą...

Tokie dalykai dabar deda-

' Vis tas pats 
“triksas ’

Chicagoje sustreikavo ke
letas šimtų dženitorių (na
mų prižiūrėtojų). Pareika
lavo 10' r algų pakėlimo, ka
dangi labai pabrango gyve
nimas.

Vos streikas prasidėjo, 
kaip vietiniai kapitalistų 
laikraščiai užtriubijo: “Ria
ušės!” Laikraščiuose ėmė

tai, kaip dženitoriai sprog
dinę vandens kaitinimo ka-

į ) e r se klojimus už priešini
mąsi karei beveik negirdėt.

Metinis 
Bendroves 
susirinkimas.

pras karės blogumą. O kada jie 
tą supras, Irų' jie daugiau neno
rės karių; 'ir karių daugiau ne
bus.

Kaip matote, “R-io” redakto
rius vadovaujasi prakilniausiais 
motyvais. Tesimas karės va r- j j i prakartą; nes neturėjo ruimo

remia
i m‘L*4 . *’ . . .nia ir tarp senesniųjų vadovų, 

kurie nepritaria tokiam “fana-
Ryto “Naujienų” B-ė lai

kys savo metinį susirinki
mą.

Bus daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. “Naujienų” 
B-ei apie šį laiką sukanka 

Ne- 
užilgio bus ir trečios meti
nės “Naujienų” laikraščio 
sukaktuvės. Tiems atsitiki
mams pažymėti, kaip musų 
skaitytojai žino, rengiama 
milžiniškas “Naujienų” va
karas, kuris įvyks 18-ą atei
nančio mėnesio dieną.

Didžiausis reikalas, kuris 
stovi dabar prieš Bendrovę, 
tai nuosavo namo įsigijimas. 
Turėdama tokį didelį “biz
ni”, kaip dienraščio leidi
mas, Bendrovė negali ilgai 
tenkinties pasisamdyta vie
pta svetimam namd. Iš to

tilus ir kaip jie kitokiais bu- treti gyvavimo metai.
* dais ardę savininkų turtus.

Tose istorijose, žinoma,

skatiką. Bet laikraščiai jas 
skelbia, kad sukėlus publi
kos opiniją prieš streikinin-

Taip esti visuomet. “Riau
šės” streike yra didžiausiai 
pageidaujamas dalykas da
rbininkų priešams, nes to
mis “riaušėmis“ jie pateisi
na savo nuožmų apsiėjimą 
su darbininkais. Todėl kapi-

pinigus laikraščių redakto
riams ir reporteriams, kad 

- jie meluotų — kaip pasam- 
dyti.

Socialistu
C*

baudimas.
' V ......... ........

Mes nuolatos girdim, kaip 
ippoje valdžios baudžia

Bet musų draugai žino, 
kad “Naujienų” “biznis” y- 
ra ne “biznio” tikslu varo
mas. Joms rupi idėja. Tik 
kad galėjus tą idėją pasek
mingai skelbti, “Naujienos” 
turi aprūpinti save materi
aliu žvilgsniu- taip, kad jų 
energiją kuomažiausia tru
kdytų

Juo
kokie-nors keblumai, 

tvirtesnės darosi \

viešose kalbose vaišino socialis
tus intekmingiausis tautininkų 
vadas per dešimtį su viršum me
tų; atmenate “paleistuvystės 
konkursus,” “raudonrankius” 'ir 
kitas panašias šlykštynes, ku
riomis drabstė socialistams į

tų galvos, drįsta tvirtinti, kad 
socialistai pasižymėję niekini
mu savo priešųlir auklėjimu fa
natizmo dvasios!

O ar reikia dar minėt kleri- 
kahią. Nuo to laikor kaip„.tik

m c, kad karas atnešė ir kas 
dieną neša /baisių nuostolių 
žmonijai, (/kuriam.tikslui jįs 
^pradėtas, nei^įalelės da ne
pasiekta. O ja dabar kr 

-ria u jaučių v Asilių ii

gimdo žmonyse ne taikius, o 
kariškus palinkimus ir suprati
mus.

Ne supratimai nustato buvi
mą, o buvimas supratimus. Ka
da žmonių gyvenime yra prie
žasčių, vedančių prie karės, tai 
žmonėms t r rodosi, kad karės 
yra reikalingas daiktas.

“R-io” redaktorius protauja, 
kai]) idealistas, kuris mano, kad

žmogus turi
susideda iš nebučiausių dblykų.

Viena, nei esą yra, kad Kris
taus gimimo metais buvęs toks 
žmonių surašąs “žydų žemėje.*’ 
Tais melais “žvdu žemė” arba 
tikriau sakant, Judea, dar ne
buvo Rymo provincija. Ji tapo 
prijungta prie Rymo tiktai (> m-

Skaitytojų 
Balsai.

nesiliauja , šmeižęs ir pludęs 
“Naujienas.” Paskutiniu laiku 
jisai įsikando visokius niekus 
pliokšti ant “Naujienų” už tą

gus negali nenusišypsoti iŠ Lu
ko naivumo, kuris sako, kad

kuri buvo dagi nėščia!
Tai ve kokių nesąmonių 

pasakoja Luko evangelijos auto
rius (ar autoriai) apie tokį be

kų ir kitokių mokslo specialistų 
yra storiausius knygų tomus pri
rašę, beaiškindami Biblijos ver
tę ir tuos dalykus, kurie joje 
randai.

Jėzaus gimimas. Bet norint bu
tų galima panašių m sąmonių 
evangelijose parodyt nesuskai
tomas daugybių. Ką tatai liitdh*
ja-?-

- " ■ • &
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Laiškai iš Lietuvo
5EBMI

>

Vietinė “Immigrants Pro 
teetive League” gavo pun 
dą laiškų iš Europos viso

tiems žmonėms. Zenu aus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musų biure, lldOVG So. Mi
chigan Ave., 3-čios lubos, 
Chicagoje. Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 
ki 5 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 10—12 ryto ir Seredo- 
mis nuo 7—9 vai. vak.

Vizituotoja
Mare Jurgelionienė.

Musų Pagarsėjusią
Prekių Išpardavimas

PanedėJyje ir utarninke, 
sausio 22-rą ir 23-čią.

Tikras Lonsdale Raitytas Musli
nas, jardas platumo, su žalio tikieto 
korčiuke ....................................... 9 % c

PANEDĖLYJ IR UTARNINKE 
Tikras Valmore Ginghams. Nui 
; dryžus. Panedčlyj jardui 7’/2

nir

Si

i JI

, kad
n jų*

» d sens

ŠLIUBINĖ SUKNf
Pavejančios suknes iš
Messaline, su puikiais ( 
kvarbatkais ir papuo
šalais ........................... 1

ŠLIUBINĖS SU K N ĖS
Crepe de (Jiine suknes, i 

apsiuvinėtos, 
kvarbatkoms 
k t ai .............. $22.50

-Du Nuotaki; šilkiniai Speciališkumai
Crepe de Chine 

Dveji apvalkai, 
$1.75 vertes tik-

jums 
metų 

lipnų,
rų, yra užtikrinimu, kad 

pasekto ingai išgydytas.
s peržengėte gamtos jstaty- 
neturite mąstyti apie vedi

mą ik; jus galutinai pasveiksite.
Daugely j valstijų tiesos reikalauja 

daktaro apžiūrėjimo prieš išėmimą 
pavelijimo, Illinois, be abejo, greitai 
turės tas pačias tiesas.
SENOS ŽAIZDOS EPTTHESIAL AU- 
GI J! AI ir odos ligos išgydoma ant vi

sada ištikimu, turinčių ypatingą veikmę kraujo gydymui, gyduolių. Joj veikia tie
siai ant kraujo celių, panaikina nuodus ir sugrąžina vidurinius organus i normalik-

HODGENS, 
Specialistas,

Aštrių ir Chroniškų Vyriškų Ligų.

Užnuodijimas Kraujo

DR. L VA 
Išt ik imas 
ir Chronižkų

Kakta Joseph 4535 Honore Street 
Kaldis Anton 214 Park Str 
Kanapeckas Steponas 3100 Auburn a 
Karalius Johan 10158 Torrence A- 

venue, S. Chicago,
Karbauski Joseph 2431 W 46 Str 
Kariikauski Kazimir 1758 W 47 Str 
Kasmunskis Toni 21547 Hermitage a 
Katolevicz Dominik 4311 Washing

ton
Kazlauskis J 3328 S Halsted sir 
Kazlauski Michael 1723 W 47 Str 
Kazakai Marcele 2540 W 45 Place 
Kemisaitis K 843 —- 32 Place 
Kimtis W«limas 1190 S. Canal Street 
Klivis Kasimir 917 W. 33 Str 
Kniksta Matas 1430 Chicago, 111., 

Blackwell. Wis.
Kacztiszis Pavilas 10117 Commercial 

avenue
Končius Kazimir 713 W 

West Pullman.
Krasauskis Kazimir 176-r 
Kroyer Aleksander 3249 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Ave 
Knisas Kun. W. 717 W. 18 Street 
Ku.ssaitis Peter 1607 N Ashland av 
Lamsargis Mrs D. 4615 Wentworth a 
l.nksevicz Juze 3252 S. Halsted St 
laiksevicz Adolf 28 12 W. 23 Place 
Lukošius Etanislav 4549 S Hermi

tage Avenue
Luucckas Anton 1105 S Wood Str 
Macikas Vincentas 1337 S. Paulina s 
Marulis Jonas 1923 S. Peoria Str 
Mačiulis Juozapas 4501 S Paulina st 
Mackievicz Marjona 957 W 19 Str 
Maculskis Petras 325 Kensington a 
MaJewski Anastazia 831 W 34 Place 
Martutaitis Jonas 670 W 18 Str 
Masalskis Aleksander 1852 Seward s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt a 
Matkiewicz Jonas 3252 S Halsted st 
Matkiewicz Pijusas 3252 S Halsted 
Matzus Ignac 3258 S Saclew ave 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pe

oria street
Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal

lace Street
Mjiasis An top 1Q12 S Ca'ud St reet 
^EKcITls /Anion 3252-54 S Halsted st 
Milker Chas, (del Dom Garbenis 

1951 Canalport Avenue
Mišeikis Jonas 8436 Vincennes av 
Miaeris Josef 4559 S Hermitage av 
Molis Juozapas 2350 S Leavitt str

Markūnas Juozapas 2334 S. Oakley a 
Manartonis 670 W. 18 Str.
Nausakaitis Antonas 1721 S Halsted
Neimant J 10505 Hoxie Avenue. S

Deering
Nanartonis Bernardos 1710 S. Ruble 
Nevedomski Juozapas 2334 S Oakley

Honore St 
\V 47 Str 
Ct, Cicero 
23 Place

i venue 
1337 Wallace si 
3019 I’n ion a v 
1600 S Union : 
Kile n Street

Noreika Tgnaea 2851 W 40 Street 
Norkus Eranz 349 Kensington avė 
Markus Vincentas 3405 S Halsted si 
Norvaišaite Anna 3338 Canalport a 
Ogindzius Petras 453 
Ilgintas Benediktas 1 
Ogintas Jurgis 1334- 
Oksas Juozauas 2129
Oldenevicz Vladas 368 Kensington 
Pagareckis Juozapas 3301 S. Morg; 
Pajarckis Y 2331 S Oakl 
Palioniukė Gracele 
Pinigai t ė Michalina 
Petrauskis Kazimir 
Petri k i e n as E 1719
Petrovski Mathias 1370 S Halsted st 
Petrulis Konstantas 3317 — (?) Avė 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted str 
Pocevicz z\dolf 1827 S Union Avė 
Pocius Antonins 10731 Wabash avė 
Prcznoliwska Aleksandra 2318 Lea

vitt street
Pudzvelis Jonas 115 — 16 Str (?) 
Pugzlis Silvestras 1607 N Ashland a 
Pusouskienū Petronėlė 1835 Canal- 

port Avenue
Putris Kaspar 2013 Canalport avė 
Patrina Gaspar 2013 Canalport avi 
Radvilas Juozas 4944 Magoun Avė

Nebaltintas Musliną. Pilno 
plotis. Standard L L ypatybe 
dui .............................................

Gatavai pasiūti ha vyli marškiniai 
72x90 mieros. Nežymiai neganėtini. 
Kiekvienas ................................... 38c

PIRŠTINĖS.
Baltos šilkines piršti- ^7 jHk 

nes nuotakai pasipuošt, / *.z| 
16 petreno ilgio, po.. S tJ lt/

NUOTEKOS ŠYDAI
Puikus išsiuvinėti nutekus šydai 

(vualiai). Vaškiniai O C?
nk

Baltos šilkines pančiakos nuota
kai. Dvigubo pėdo. *9 Zk /V 
Extra sunkus kelia ’’įu g | Bu | 
raiščių viršus, po JL • v/

.Moterų baltos salino pompos, ran 
komis lenktos. Daug ivai- /įfa (Cį 
rių stailių ir mierų, už po- ^įk /

Pasititai Rakandai ir Pečiai Už Pinygiis arba Lengvus Išmokėjimus

Patinę arba pasididinę gyslos 
cirkuliacija, širdies plakimas, rūgštis pilve, silpna atmintis, 
cirkuliacija. VIENU SAVAITĖS GYDYMU UŽGANĖDINS <] 
ŠTAI. z\r jus 1.enterite ilgiau nuo tų negalių ar atsiduosite 
visados iftgydylag tiesioginiu budu ir kaip galima trumpu

Silpni, dervuoti vyrai, ™'.'' 
baudą nuo nenuosaikumo ir užgavinio, pamatysite, kaip g 
vietoje ir laike atliks darbą, r'rašalins nustojinią ♦.■aei’gijc 
sustiprins ir sušvelnins svarbiausius organu.-,, priklausanči

Inkstų, Pūslės ,3LSXO-UUT,S 
matiškai ir gatavai pasiduoda kraują darančiom

Astros ligos, 
ligos, jeigu nesulaikius pasieks neišgydomą n.ridi 
ATEIK DEL PASIKALBfiJIMO UZDYKA.

Dr. Hodgen's pilnai f rengta laboratorij 
dys tikrą stovį vidurinių organų

Metodos išmėgintos, priskirt*: 
silpnumų ypatingai del vyių. J t 
gysite naudą jo daug rnetų pat’, 
ginusia mokestis. Sutrai 
INRENG1AIAS OFISO II 
Jus galite turėti '•Pnsh'j 
panaikinami. Neatidėliok. Ateik šiandien

Dyl
rintos, kaipo 

gyilydamies pas ji pr 
nio. Jų-; žinote su 1; 
ausia mokestis. 1MD2I 

\ B O R A T O R J J OS ? pmi nim1

DR. I. W. HODGENS
Kampas Dearborn ir Monroe Sis., Chicago 
VALANDOS: lyto iki S vakaro.
5 vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 1

KRAUJO 
prasta 

lėta

SILPNI
SUDYNAf
žemas sry vu tna

JUS JO TEISINGI VAI- 
> į jo rankas ir buk ant 
laiku ?

S M EG EN Ų SU I HUTE, 
nuo r.ojnotinijumo, pa 

•eit tikra gyduolė tikroje 
s, ambicijos ir stiprumo, 
;s žmoniškumui.
ant visados išgydoma j 

įdėjimų. šio* ligos siste- 
ją valančiom gyduolėms, 
gilės, gauna kasdieną sti
rnos j keletą dienų. Š’os 
rotingam žodžio pakanka.

m a

gzaminacija.
gydymui ligų i;

yjiutižkai ir j 
ite reikalų. Pi 

m geriausia: 
rba pagerinto 606 
fsirei&knnai greita

lt., Crillj 
kambary

Buildin<
208-208

Baltinti audiniai, 2H jardo pločio,
Aurora degsniai, jardui . ........ 26c

Marškiniams nudek lai, ritiniuose
36 colių pločio, 18 ir 25c vertes jar-
flas, po ................................. ... 12»/2c

'Tur k i šk i rankšluosčiai, dydžio 18
x40 mieros. Suktu siutų, p< > . . 12'/2c

Užlaidos 36 colių pločio , Spalvuo-
ti kraštai. Balti arba kilokii, jar. 4 >/2c

BR ASINĖ LOVA. Išven
gimas -18.95. Lova turi 2 
coliu storumo pastovus, su
nkiais įbraukais, papuoštais 
aptaisais.

SPRLNGSAI padaryti iš 
sunkios keri uolos gelžies su 
apdirbtu geležim viršum.

MATRASAI turi bovelni- 
ni viršų, apvilkti geru ap
valkalu.

$27.50

VISAS PEČIUS IR AUGŠTA 
REIKV1ETE $27.50

Vidutines m’ieros. Lietas iš 
geležies; 6 skylės. Didelis ug 
niai katilas. Nikeliu apdirb- 

las> 1,0 -.-$27.50

Kortuoto ąžuolo, r: 
irba čerkasko tikro 
Į/.ifH Puikiai 

♦ura.
/fciausias

uidonmedžio 
riešuto nie- 

apm'ušli geriausia 
Jus sutiksite, kad 
setas. Kaina ....

V V R AI ! K OI) E L
JUS RŪPINATĖS?

667 W 18 Street 
934 S Union A v 
W 33 Str
71 Throop Str

1600

East Chicago, Ind.
Ramon John 1317 Went worth

Chicago Heights 
Rankauskaite Olese 
Rudeline Antonina 
Rumsus Petras 917 
Runavicas Jonas 3 
Runkelis Jonas 32.'
Rusas Karolis 820 W 33 Pla 
Sadowski Mike I 159 Wood st 
Saldokas Antanas <8.‘ 
Sarwinski Martin 8

North Chicago.
Salatis Al ('-o .Iona

Paulina Str
Sau levinius Leonas 15 13 Marshfield 
Sekevicia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4611 — 5 Ave (?) 
Simulinas J 131 10 SI N Chicago HI 
Skirmaut Eran 1502 S 50 (kiuri 
K Skrupskis 120 1 S Victoria, North 

('hieago, 111.
Shiras Zygmanlas

West Pulman 
Smitas J 1706 S Halsted St 
Smith Peter 102 W Ohio str 
Sobolewski William 4644 S Paulina 
Svereckis Pranciszka 4944 Morgan s 
Stackus Peter 10141 Indiana ave 
Starneckis.Stanislav <814 — 88 place 
Statkievicz George 8737 Commer

cial avenue
Stonkus Erank 610 W 18 Str 
Strolok C 731 W 16 SI
Strupyte Elzbieta 1607 N Ashland a 
Survilas Mikolas 320 E 14 Street 
Swilow Johann 1765 Ogden ave

Jonas 4501 Hermitage ave
Jonas 4554 S Bockwell str 

Szliautaris Vincent 1700 N Ashland 
Tamosietis Adam. 3545 Emerald av 
Tarwainis Simon 10534 Elbrock av

Truskis Bapolas 1530 Arnold str 
Uspulevicz Anton 732 W. 9 St 
Vaičiulis Miss A 1646 XV 47 Str 
Vaičius Ignacas 1008 S (’anal St 
Vaitckaitis 5001 Marshfield ave 
Vaitieka Augustinas 10616 Elbrook a 
Vaitkus Pit 4514 S Paulina str 
Vincentas Vaitkus 4549 Armitage si 
Valaitis Johanu 1700 N Ashland av 
Virsils Kazimieras 314 Kensington a 
Vislart Anton 1122 S Halsted si 
Voįvoda Kazimieras 11223 Halsted s 
Waitkus Joseph 840 W 33 Sir 
Walulis Longinas 10801 iMichigan A 
Wasgird A 4727 S Paulina str 
Zaldarys Juozas 1700 N Ashland Av 
Zamikus Alex 143 West 45 place 
Zardcckis Kazimieras 1123 S Ifalsled 
Zeideris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antonas 534 AV 33 Str 
Zenkiewicz John 2023 W Division SI 
Žilius W’incenty 2021 Canalport Av 
Ziprylc Stanislova 670 W 18 Street 
Zolp Anton 8716 Escanaba Ave 
Zolpe Antoni 8716 Escanaba Ave 
Žukas E 212 AV 47 Street.

Kam gaišuojate laiką rūpindamiesi prae 
luojaus pasiliuosuoti nuo esančių kliūčių, ir 
geresniai ateičiai. Leiskite man pagelbėt i 
parodyti tiktai ką daryti. Ateikite tuojaus < 
kalbėjimo uždyką. Ateikite del sužinojimo 
tykų; patirti kur jus esate. Aš pašvi nčiau 
lišką gyvenimą tos rųšies ligoms, ir aš vat 
tyrimu.

AR JUS NORITE BŪTI STIPRUS If 
Ar jus esate nerviškas ir nusiminęs, sil 

jas, pailsęs rytais, be ambicijos, be g\ vum
stąs ir susierzinąs, turite 
Ar jums stoka stiprumo, 
ištikimu specialistu.

< iš tikros priežasties m 
įjudinančio g\ d\ mo.

ą ir intenipli. Ar jums slo- 
r jus turite bile nervišką pa- 
sumizgusi? Ar jus negalite 
te retais jausdam.ies silpnais, 
ra apsunkinimu jums pasiju-

per dieną? Ar jus turite apkvai- 
Ar jiĮS turite tamsius rinklus pa

jus turite neaprašomą 
jus turite klintis su sil-

iria — skubėkite 
padarykite gidiį 
ir patarti jums 

lel ištikimo pasi 
pat pradžios da 
savo profesiona 

lovauju tikru pa

PASARGA BANKO DEPOZITORIAMS

Ncsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—-raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
slis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačią 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga:“ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

IŠSIRINKSITE
TTlrlE}

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

Paranki Jųsų namams ir užsiėmimui, dėlto kaęl 
musų Direktoriai visi gerai žinomi, pasekmingi 
užsiėmimo žmones, ir musų valdininkai patyrę 
bankicriai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A

Chicagos Gatvekariu
Transportacija

sumas reiBuvo atkreipta doma į milžiniškas 
kalaujamas iš Chicago Surface Lines, sulig va 
žinojimo įstatymų sumokėti už prastą visuome 
nei patarnavimą, neturintį nieko bendra tie
siu arba kitokiu budu su važinėjimu. Šie mo
kėjimai per paskutinius devynis metus siekė 
virš keturiasdešimto vieno miliono dolerių.

Visi pinigai sumokėti praeitą metą virš pen 
kiasdešimts milionų karais važinėjančių nukre 
ipti nuo transportacijos patarnavimo ir sumo 
keta Į miesto Traukimo Fondą.

Visi pinigai sumokėti nuo dvidešimts šešių 
milionų karais važinėjančių, buvo reikalauta 
sumokėti u?"abelnus taksus praeitų metų.

Apie dešimta dolerių kas metą nuo kiekvienų 
penkių šimtų tūkstančių šeimynų Chicagoje rei
kalaujama sumokėti nuo karais važinėjančių 
Chicagos Surface Lines už prastą publikai su* 
teiktą naudą.

nervai silpni, drel 
energijos?
jūsų mintis
Ar jus keli

MIKLŪS?
įas ir nusilpne 

s atliuli 
stoką e 
išsisėmi

ties, palengva pailstas, k 
nergijos ir užsitikrinimo 
mo sistemos? Pasitark' s

Pasisekimas paeina 
linių apsireiškimų arba

Ar jųsu
kuoja stiprumo ii 
sipriešinimą ? A 
naktimis miegoti' 
nuvargusiais, nualsintais 
dinti, dirbti, arba mąstvti 
tiimj, arba silpnaregysfe? 
akiuose? Ar jus turite melvnes? A 
jautimą, ar baimę ir prijautimą? Ar 
pna nugara, drebėjimus, arba širdie

Man rodosi, kad kiekvienas žmogus reikalaujantis medi- 
kališkos pagelbės nuo jo turėtos, taipgi nepripažintos arba 
priešinančios gamtai, turi tą žinoti ir turi Įvykinti, kad jis 
Megali laukti gainios įžengti ir apgalėti silpnumą arba ligą 
be patarnavimo tikro gydymo. lai yra nepažerninimas ken
tėti nuo tūlų ligų, bet tai ištikrųjų \ ra pavelijimas pletotics 
be gydymo iki pasiekimo pinklių arba neišgv domu padėjimo. 
Nebūk sarmatlyvu negi bailiu, ateik pas mane su užsitikėji- 
ni'u, papasakok nian priežastis jų pasekmių taip plačiai, kairi 
jus žinote, ir aš patarsiu jums , kas galima jums daryti, kiek 
kainuos, ir nurodysiu jums kiek maždaug laiko ima išgydyti

■-Ray Egzeminacijos 
ĮĮ^tĮ Kilome Reikalingą

’ll lęigu jus turite pilvo, pančių, širdies, ja-
inkstų arba pūslės klintis, arba, jeijjii 

ME jos kenčiate nuo raudonosios gyslos, suski-
linių, reumatizmo, dusulio, senų žaizdų, 

■:: skauduliii. išbėrimo, prietvarą tirba bile ko
kią chronišką betvarkę, ne truk pasitarti su manimi, aš iš
aiškinsiu savo patobulintas gyd\mo metodas.

■ Aš turiu didclj sandėli 606 ir 914 Prof. Ehrlich’s tikrų 
vokiškų vaisių, kuriais aš aprūpimi savo ofise už labai priei
namą mokestį iš priežasties savo didelės praktikos.

Mano egzaminaeijos yra tobulos, aš Įsigilinu Į patį dug- 
gną. 'Taipgi daug remiasi ant atsargaus rūpestingumo egza- 
minacijos, suradimo pačios priežasties ir vielos kliūties. To
buli paskučiausiai puikus g\ (tymai, kuriuos aš vartoju, atne
šė man didelį ir pasekmingą pal\rimą, aš šiandie gelbsčiu 
daugumui be vilties ir nusiminusiems, kenčiančius grąžinu Į

Rr. C. R. Layton
Halsted St., arti Madison St.. Visas antra 

Sekantis prie M id-('it v Bank.

sų nuolatiniam taupymui.
MUSU TURTAS YRA $5,500,000.00

Atdara
Panedelio
Utaminko 
ir S ubą tos
Vakarais

Kalbama
Lietuviškai
Lenkiškai ir
Rusiškai

HutaisAD receptas sa didžiausia ntydn, 
nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos nr 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie- 

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

?€. SidluiLxskis
Antlekorlus tr savininku* 

SOUTH BOSTON. MASS.

Kitaip sakant, sumokėtas nikeliais daugiau, 
negu vieno šimto milijonų už važinėjimą, buvo 
reikalaujama pagal dabartinius Įstatymus iš
mokėti kasmet virš keturiasdešimta vieno mili
jono dolerių i devynis metus del pagerinimo pu
blikai ir mokesties i-miesto Traukimo Fondą— 
ne del transportacijos patarnavimo.

MOKINAMA

SMUIKOS - PIANO - MAN DALIJOS
E. IVHRONKO, <

859 NO. ROBEY ST., CHFGAGO
Kainos vidutinės. Skoltn. instrumental

•.JM

CHICAGO SURFACE LINES
804 BORLAND BUILDING CHICAGO

Sverbus pranešimas
Ką-tik intaisiau naują va

karinę šviesą, su kurios pa- 
gclba nutraukiu ktiopuikiau- 
sius paveikslus, lyjančiose 
ir tamsiose dienose. Taipgi 
vestuves, grupas ir kitokius 
paveikslus Iraukiamie vaka
rais. Darbas atliekamas 
k ungcriuusiai.

Kurie norite turėti pui
kius paveikslus, meldžiame 
kreipties prie musų ,0 mes 
iš savo jmsčs gvarantuojam 
užeanėdinimą.

P. CONRAD
Mildos teatro, Tel D rover 636'9

i
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NAUJIENOS, Chicago, IH

yra ne tokių faktų aprašymai 
o tik žmonių padavimai, kuriuo 
se faktai yra supinti su išmislu 
ir supinti taip, kad daug vargi 
reikia padėt, kol juos atskiri.

Bet ieigų evangel i jose iškrei
piama tokie stambus istorijos 
atsitikimai, kaip augš&aus nu
rodytieji; jeigu daroma klaidos 
datose (laiko pažymėjimuose) 
ir faktų nuoseklume, tai rdiškia, 
kad pasakojamieji jose dalykai 
turėjo daug anksčiau atsitikti, 
negu jie buvo rašyti. Evan
gelijų autoridi. matoma, užrašė 
tą, kas buvo paduota žmonių 
pasakojimuose iš gentkarlės į 
gentkartę, kada jau tikri atsili- 
kima>i buvo pusėtinai užmiršti.

pasakyta ne ‘busite sotus, 
priėsite; graikiškas žodis “c 
lažo,” kuris tenai pavartota 
gali nieką kita rei 
sisotinima maistu 
eina kalba apie alkstančiųjų be
turčių pasisoliul'mą, “paesdini- 
mą,” o ne apie ką kita.

Bet Jėzaus pamokslo iškrei
pimas Mateušo evangelijoje? ne 
lik pakeitė jo prasmę, o išdalies 
padarė iš jo stačiai nesąmonę. 
“Alkstant/s ir trokštantis teisy
bės” dar turi šiokią-lokią pras
mę, bet pasakykite*, meldžiami, 
ką reiškia “|)asolinti teisybe”?L

SAUGUMO8RYTIS
ŠI VALSTYBINĖ BANKA 
aukauja saugumą ir patar
navimą; paremta 25 metų 

patyrimu.
Jus turite dėti pas mus 

pinigus.

1BO1

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras L5c, Balkonas 10c. 
HALSTED . ir 32-ra GATVE.

Kodėl yra toks skirtumas ta 
rpe Luko ir Mateušo evangelijų 
suprast nesunku, kada imi ati

Turtas Virš $2,800,000.00

SCHIFF AO COMPAHY
TVIRTA BANKA VAKARŲ PUSĖJ.

121b STREET 7VFŽTI M ALSTED SJT , CFIICA.GO

1910

STATE BANK

IEVESKI0 
issrfflOMA

Čia fra H išmokti Anglų kalbos nno pradines $1 ligi aukščiausiai, teipei Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt $3 Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš 

Emn Ekonomijos, Knygrvcdystes.DailiaražCio, Lai- 
Skų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia Rali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if Kį PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA-
MA LIETUVIŠKAI.

i 3106 So. Halsted St.,Chicagp

S82&-1827 Bius Ifci&nd Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gafvlg. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
ValBt^biwiii Bankas su dideliu kapitalu arti nam^ 

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir (Hearing House Associt 
lion, žinoma gvaraneija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus įmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Parnc^tio. Ketverge ir Subatos vakarais iki 8:30 ▼.

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

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

Suininėt visus evangelijų 
prieštaravimus irgi užimtų bai
siai daug vietos. Aš nurodysiu 
tik vieną, kuris man pirmiausia 
atėjo į atmintį.

Imkime garsųjį Jėzaus pa
mokslą ant kalno. Kaip paduo
da Luko evangelija (kuri buvo 
parašyta pradžioje antro šimt
mečio), Jėžus tarp kita kalbėjo:

“Išganytingi (palaiminti. J.) 
este vargingieji; nesą jūsų yra 
Dievo karalyste. Išganytingi es
te, kurie alksta te; nes paso
tinti busite. Išganingi este, ku
rie dabar verkiate; nes juoksi
mės.... Bet atpenč beda jums ba- 
^otiemsiems; nes jau gavote sa
vo pasitinksniĮjįojima. Bėda, 
kurie esate pilni (sotus. J.); nes 
jus aiksite. Bedu jums, kurie 
čia juokiatės; nesą jus verksite 
ir’raudosite.” (Lukas, 6 20 ir

riose jos atsirado. Nuo to lai
ko, kada buvo parašyta Luko e- 
vangiJiia iki to, kada buvo ra- 
soma Mateušo evangelija, krik- 
ščioidų tarpe užaugo turtingų
jų elementų intekme. šitiems 
elementams buvo laba nepato
gu tokie evangelijos žodžiai, ku- 
ifiuose augštinama beturčiai ir 
smerkiama lobininkai. Todėl 
evangelijos tekstas buvo pakeis
tas ir rezultate atsirado “uba
gai dvasioje,” “pasotinimas tei
sybe” ir Uitos nesąmonės.

Tai tiek šiam kariui. Dabar 
tegu “metodologijos daktaras” 

st šitą riešutą, 
ne išsisuks dantjis.Jonas.

O e po saito ri ai

Slate Bank of Chicago
Kurie turi sudėję $32,000 000

L VALDŽIOS, nacionales, 
valstijos ir municipalės, 
rios oficialiai pasiskyrė 
banką kaipo padetyvę 
jos stiprumo, valdymo 
tarime su a lydžiais bankos 
įstatymais.

2. BANKOS IR BANKIE- 
HIAI, kurie supažindino 
viršininkus apvertinti šio 
banko neperviršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa
dėt uve del atsargos fondų.

3. KORPORACIJOS, ku
rių perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su se
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi šių depozitorių siekia 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prie 
tankumų, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir 
$5,000,000, .ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini 
g iškilose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo 
masai skyrius atdaras sutintomis iki 2 VAL. PO PIET ir SU 
RATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.

Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

gali but paskaityti sekančiai
4. VALDYBOS, kurių iš 

pildytojai, globė 
administratoriai 
šią banką del jo 
stiprumo.

5. INSTAIGOS, 
ir įvairios rųšies
jimai ir tt., kurie deda pi
nigus į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 
laiku uždirba teisingą pel-

IŠMOK BARBERYSTES 
AMATĄ.

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

606 W. Madison st.
CHICAGO, ILL.

įį JOSEPH C. WOLON £ 
* LIETUVIS ADVOKATAS 8 
M Ruimas 902-904 National Life BIdg., C 
■ 29 So. La Salle St., Chicago, Hl. |
() Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- U 
A ninko, ketvergo ir aubatoa vakaraia nuo 
" 6 iki 8 vai. vakare, po numerio: £
Q 1566 MILWAUKEE AVEM Chlore, m. ▼ 

Tel. Humboldt 97.
OHSKJ ®aiK. <p

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
7* W. Monroe SU Room 1M7

Chicago, Ill.
Phone* Central 6107 ir 8108

draugijos 
susivieni-

6. 42000 PAVIENIŲ Y-
PATŲ, priskaitant daug lie
tuvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje, 
dėlto kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos 
patarnavimo ypatybę.

nuo vieno iki

Redakcijos Atsakymai

mę beturčiams ir pragaištį t ui 
tingiemsiems. čia Jėzus pasini 
do, kafipo drąsus beturčių prie 
telis ir lobi n inkų priešas. Pi r 
miemsiems jisai lemi 
gerovę vien už tai, kad jie yra 
vargšai, beturčiai; o antruosius 
JĮisai pasmerkia tiktai u j tai, kad 
jie valdo lobius ir lobiuose gyve
na. Tai revoliucinis, griežta kle-

ė. Urbonui, Terre* Haute, Ind. 
Sveikas kaltini kalbėtojus 

pasinaudojimu 
lis ir lt., bet nei 

fakto, patikrinančio tų iš- 
leisingumą, tamsta 

Toks kaltinimo 
nerimtas. Mtiela'i iš

spausdinsime, jei tamsta doku
mentaliai p ri pa rodysi: koks kal
bėtojas, kur ir kaip pasinaudo
jo surinktomis nukentčjusicms 
del karės aukomis. Prisiųstą 
rašteli dedame archyvam

STATE BANK of BHOGO
La Saite ir Washington Sts., (Priešais City Hali.)

kruša 35 ir 60c. Trinerio auk- ę 
sinis Kalendorius yra ptiukus pa- $ 
puošnias; sienai. Prisiųsk 10c. 9 
Trincr, Mfg. Chemist, 1333-1339 y 
So Ashland Ave., Chicago, Ill. |V

f PROGA MUZIKANTAMS

lija, kuri buvo 
is dešimtimis 
Luko evangeli-

rie vargsta dvasėje; nes jų dan 
gaus karalyste... Išganytingi 
kurie alksta ir trokšta teisybės 
nes jie bus pasotinti...” (Mateus

Matote, kokia atmaina įvyko 
Kristaus pamoksle: vargšai (va
rgingieji), t.y. beturčiai pavirto

tantįs pavirto “alkstančiais i 
trokštančiais teisybės.” Kris 
taus pamokslo žodžiai tapo iš 
kreipti, iručiu tam pamokslas į 
tfjo visai kitokią prasmę. Ku 

iliucinis atsišau
turčių kiesa ir pra 
turtingiemsiems, da 
fo nieko n e reiškia n

Kad Mateušo evangelija yra 
sudarkytas senesnis krikščionių 
padavimas anie Jėzaus mokslą,

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas
Tai yra viena puikiau
sių lietuvių kalba iš
leistų knygų tiek turi
nio tiek technikos žvil 
gsniu. Kadangi Lie
tuvių darbininkų lite-

PRITYRIMAS GERIAU
SIA MOKYKLA.

l iktai neišmintingi nepasimo 
kiną iš kitų prityrimo. Išmiii 
liūgas žmogus sudaro savo nu 
omonę 
paduotų laikraščiuose ir reika 
lui atsilikus sau prisimena 
Skaityk, ką p. Dimitru Drig 
100() Monroe Ave., Detroit
Mich., rašo apie 1 emerio Ame
rikinį Karčiojo Vyno Eliksirą: 
“Sirgau labai vidurių ligomis 
aštuonis midus. Ėmiau viso
kius vaisius be jokios pasekmes. 
Antgali) apliekininkas padavė 
man T emerio Amerikinį Kar
čiojo Vyno ėliksiri 
esu sveikatoj.” Nč

dabar aš 
kito vais

to, kuris ustdiktų greitesnę ir 
geresnę pagclbą nuo vidurių už
kietėjimo, dujų ir kitų skilvio 
kliulių, galvos skaudėjimo, ner- 
vuotumo, gyvenimo permainos, 
aplami) nusilpnėjhno ir neteki
mo noro valgyti. Kaina $1.00. 
Apliekosc. J kstančiai buvusių 
ligonių žino vertę Trincrio Lini- 
mento nuo ra matų ir neuralgi
jos. šitas puikus vaisias sutei-

I Mechanics & Traders State Bank I
DIREKTORIAI

Wm. F. Abbott 
Calvin F. Crai<
William R. Dawei
Henry Gainer
Ftank Goulfl
Joseph E, Oti<
R, A. Rhodes
C. B. Scoville 
Norton F. Stone

Prairie Safe Deposit Co
VIRŠININKAI

Calvin F. Craig, 
Prezidentas.

William R. Dawes 
Vice-Prezident.

Norton F. Stone, 
Cashier.

Frank W. Collin.i,
Ass’t. Cashier.

Si YRA VALSTIJOS BANKA IR PO
CHICAGO CLEARING HOUSE

CHICAGOS BANKIERIU SUSIRINKIMAS
Siunčia į EUROPA savo rėmėjų pinigus.
Moka TREČIA NLOŠIMTI už padėtus pinigus.

Daro a beiną bankinę vertelgystę ir yra gera, tvirta, saugi banka

PRIEŽIŪRA

veikti del jtjsy

MECHANICS & TRACERS STATE BANK
WASHINGTON BLVD. IR DESPLAIN ST. CHICAGO

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpt 
mo formų siūti naminius daik
tus arba apredahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison g. Western av.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyrišky Drapaną Barbenai
Nauji, neatimti, daryti am užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
koats ,vertes nuo $25 iki $85, daba 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0' 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir vi< 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago

m^0M<g)5T5TEn
Mokykis kepamo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdallij

Muhu Bietema ir ypatiB-
\fh t < kas mokinimas padarys

JGiA k>8 žinovu u trumpą lai-

Mea turimo didžiausius 
/tl geriausius kirpimo— 

( ' Hmęį designing ir siuvimo sky-
VY -rjjy ‘J rius, kur mes suteiksime

—‘’’.’J praktiškų patyrimų kuo- ffegfrmet J U8 mokysitės. Ipaįrdii Elektra varomos mafti-
i t noa musHl siuvimo aky-

v5**s/Hia Imi /■•’! r‘UOfl°- 
a ~ esate užkvieėiami
a o&JmįĮMI aplankyti ir pamatyti
__  musų mokyklų bile lai

ku — dienų ir vakarais ir gauti specialised 
pigių kaina laike šio mėnesio.

Petrenos daromos pagal Jųsų mierų — bil« 
stailės arba dydžio, iii bila madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais^,

118 N. La Salle St. Kambarys 416-417į

LAIŠKAI I LIETUVA
Laiškus į Lietuvą galima siųsti 

bet reikia juos surašyti vokiškai.
Vokiškai laiškus parašo ir nuro

do, kaip juos išsiųsti M. 'Jurgelip
, 751 W. 32nd Street, Chicago
Kreipkitės vakarais nuo 

8 vai.

mene

cftgnrzcJ mcs uuiiarenie 
ŲZy]1 Š t o r ą. sykiu
H. dirbtuvę.

jjŽMB Mes dirbame 
naujas koiicerti- 

■ nas ir sutaisome
visokius muzika- 

liškus intsrumentus., Taipgi 
mamoną naujas ant senu ir— 
kam nereikalingos—atperkant 
ir naujas parduodame už pri
einamas kainas.

J. BUBULAS ir J. NUKAS 
753 
Halsted St

32 St., antros durįs nuo j 
Chicago, Ill.

NEIŠDIRBTA VATA RaWaN* 
GO IKI 18C. UŽ SVARĄ, BET 

š)IMYNINKe neprivalo 
RUPINTIES;

• Nors neišdirbla vata, kuri yra 
s v; i rbi a u šia 11] r b I u ve pa ga mini
me muslinų, paklodžių, gingha
ms, ir kilų audimų pasiekė aug- 
ščiausių kainų šios šalies istori
joje, iki šiol užimanti pirmą vi
etą Chicago sankrova, labai ge- 
raUžinoma KLEIN BROS, fir
ma prie Halsted, 20-tos ir Ca- 

, pranešė/ kad jų 
įlos prekių išpardia- 

vi m e, k gris prasidės sekantį pa- 
nedelį, jie nežiūrint tų aplinky
bių parduos vatines prekes už 
paprastas senų laikų kainas, to
dėl, kad jų užsakymai buvo 
paduoti pirmiau negu kainos pa
kilo. Kad koslumieriai šios sa
nkrovos pasinaudos ačiū KLEIN 
BROS, rupcsliilgumui, yra už
tikrintas, faktas ir be abejo jų 
bovelnos prekių skyriai lures

ratura vis dar netur
tinga, tai pasirodymą 
šito stambesnio vei
kalo, kur paprasčiau
sia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą-' 
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

nalport a' 
metiniame

Amerika užims pirmą vietą 
pagaminime vatos.

ludomu ;
tobuliausias 
auginime
tose Valstijose, 
anksti, kaip fit 
žemes

a pažymėti, kad 
u tvarkymas valos 

va r t (i j a mos S uvieny- 
Žemc ariama 

šaltis išeina iš
tos sekios sodinama į

je berželio menesio. Rinkimas 
abelnai prasideda rugpjūčio m. 
ir tęsiasi iki šaltis sulaiko toli
mesnį valos augimą. Vata, su
dedama į gurbą ir paskui iši- 
mama, džliovinanią ji* atskiria
ma no sėklą. šįsAlarbas pir
miau buvo atsekamas rankom, 
bet eli Whitney/įžymus Saw 
Gin išrado 1793'gpieUds permai
ną vatos pramoAjoje,

(4/OSYBt

x'.4‘

* Aprašyti visą šios 
Į knygos vertę čia nei

negalima. Pasakysi- 
Į me tik tiek, kad ji pa-

I rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 
tyt sunku ir beatsi
traukti : skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir užda-
Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, 
vinims.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir jų nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistišką darbininkų judėjimų, pliauškia prasimanę 
visokių nebūtų dalykų apie socializmų. Gi žmonės, kur irgi nepažįsta gerai soci
alizmo mokslo, dažnai tiems kunigų pliauškimams įtiki. Kas perskaitys šitų kny
ga, pažins, kas ištikrųjų yra socializmas, ir į kiekvienų priešų užmetimų mokės 
atšauti rimtu argumentu taip, kad tie socializmo priešai turės bematant savo bur
nų užčiaupti. ,

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

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

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

iškirpkite šitų žemiau paduotų kvitukę, parašykite savo vardų ir adresų, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir siųskite mums.

NAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu čia money orderi (čeki) ant $ 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavarde

P. O. Box arba namų No, gatvė ir miestai.

Mėnesio till

Prašau atsiųsti man knygą Socialia

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street Chicago, Illinois
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ŽINIOS

MBS’

1709 So. Halsted St

PRANEŠIMAS
METROPOLITAN

STATE BANK
Protestuokime

Kazimieras Gugis

(iarsinkis ‘Naujienose’

savo 
niatiški r 
vieniai

Pereitais melais Dramatiškas
Ra telis (Cliic 
leis Ii Bi

Miesto Ofisas:
127 N. DEARBORN ST

Ko i mi 111 1-13 Unity Bldg 
Telephone Central 4411

Pagalvokime, lietuviai da
rbininkai ir darbininkės

brango? Delko už netikusį 
maistą reikia mokėti dvigu
bas ir net trigubas kainas? 
Tuo tarpu kapitalistai skel
bia, kad gyvenimo reikme-

Edbrooke 
vak.

West Side, 2512 Blue Island 
nuo 4 iki 9:30 v; vak* 
3146 So. Union avė.

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

KRYŽIAUS” PRENUMERA 
TORIŲ IR SCENOS MYLĖ

TOJŲ DOMAI.

nėję, 936 W. 33-čios gatvės 
repeticijos atsibuna toje 
svetainėje. Choro repeticijos atsi
buna seredoinis 7:30 vai. vakare. 
Teatrų repeticijos atsibuna pėtny- 
čioinis, 8-tą vai. vak. Taigi, jauni 
vaikinai ir mergino^Jci mylite pra
silavinti dailėje, kaip tai dainose ar 
trų lubų. Taipogi choro ir dramos 
teatrų lošimuose, tai kviečiam pri-

KRIKŠTAI—2-rą vai. po pietų nedėliomis.
ŠLIUBAI—kiekviename laike.
LAIDOTUVĖS—kožname laike tinkamame del 

pasilikusių velionio giminių.

K. NURKAITIS O. D.
Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal 

valstijos tiesas.
1617 N. Robey St., Chicago 
Prie Milwaukee ir North avės

“Public” mokyklų vaikai mokinami poterių 
(katekizmo) kas rytas nuo 8:00 iki 8:30. Pirma 
Komunija bus Velykų Nedėlioję.

Misijas laikys du Jėzuitų kunigu. Išpažintis 
visose kalbose.

Mišios Nedėliomis kožną valandą nuo šeštos 
iki vienuoliktai ryte. Paskutinės Mišios (Suma) 
atsibuna vienuoliktoje vai. Geriausias choras ant 
South Sides, susidedantis iš šimto giesmininkų.

REV. JUOZAPAS McNAMEE, 
KLEBONAS.

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

doku meilius ir pop i e ras.

dabar darbo žmonės nebe 
gali nusipirkti tinkamo mai 
sto, — tai ką bereikės dary
ti, kuomet maistas dar la
biau pabrangs?

Nors mes šiandie ir uždir 
bame, bet kapitalistai tą už 
darbį moka taip gudriai iš

sižiurėkite, jagamasčiai, kad 
nepriliptumėt kaip ožys lie
pto galą, nes parapijonai 
jau pradeda susipras!.

Ne avis.

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

SAKRAMENTUS, išimant tą, ką žmonės au
kauja iš liuoso noro po atlikimo apeigos Nepai
soma, kokios tautos esi. Visos tautos lygiai pri
imamos. Atėjęs ant Mišių Šventų gali paaukauti 
kiek, o jeigu negali — nei nereikia,

NIEKO NEIMAMA Už VELYKINĘ.

Adresas: Dramatiškas Ratelis, 
1810 So. Halsted St., Chicago, Ill 

Dram. Rat. Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA

Pius Dubickas,

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 lietuvaitė privalo pri
sidėti prie jo auklėjimo.

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

Pas tulus žmones atsibu
vo krikštynos. Kūmų buvo 
paprašyta net dvi poros, bū
tent J. P. ir J. B. Kada pa
rašė metrikus, tai J. P. išė
mė dolerį ir padėjo kunigui 
Serafinui. Jegamastis šnai 
riai pažiūrėjęs į tokią mažą 
auką suriko: “krikštas kaš
tuoja du doleriu, jeigu netu
ri daugiau, pasiimk ir tą.”

Utarninke, sausio 23 d. 
7:30 vai. vakare “Mildos” 
svetainėj (3142 S. Halsted 
Str.) įvyks masinis mitin
gas, kuriame bus išneštas 
protestas prieš gyvenimo 
reikmenų pabrangimą. Mi
tingą rengia LMPS. 9-ta 
kuopa. Kalbės J. Gubavi- 
čius, ponia M. Jurgelionienė 
ir kiti.

Namų Ofisas: 
3323 S0. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

lošti rir ytin
pasiskaitymui
tinę Europos kare.
Ivvauia 13 asmenų

j savo kišenių ir nieko nesa
kęs išėjo sau lauk. Kun. Se
rafinas matydamas tokį sa
vo parapijono pasielgimą 
paraudęs, kaip vėžys, iš pik
tumo sušuko: “kiaule!” Mat 
dūšių ganytojas norėjo daug 
—neteko nieko. J. B. bijo
damas, kad ir jo neišvadintų 
kiaule, užmokėjo 2 dol. Je
gamastis gavęs nuo jo du do- 
’-riu iš džiaugsmo jį apką- 

ir paglostė, kad da ran- 
kurie 
kiek

807-809 W. 35th St., Chicago 
<I Kampas Halsted St.

Vienatinis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Illinois valstijos, po valstijos priežiūra.

Sukatoje ir Panedėlyje. Už padėtus pinigus j musų Bankų šiandien 
ir Panedėlyje mokame nuošimtį nuo Sausio 1-mos dienos. Jeigu- jus tu
rite padėtus pinigus kitame banke, atneškite mums savo knygutę šian
dien arba Panedėlyje ir mes išjieškosime nuošimčius ii’ perkelsime jųsų 
taupomus pinigus į musų banką, ir mokėsime jums nuošimčius nuo Sau
sio 1-mos dienos. .. ,

šis "Bankas yra tvirtas ir visai saugus.
Musų Bankas valdomas atsakančiais ir prityrusiais žmonėmis.
Kam jus laikote savo pinigus namuose, kuomet jus galite pasidėti 

juos į saugų banką ir jie neš jums nuošimtį. Leiskit doleriui dirbti už 
jus, o ne patįs dirbkite už jį.

DRAUGYSTĖS:
Ir VALDYBOS arba administracijos pradėkite dėti į musų tvirtą Ban
ką savo pinigus, kur jus žinote, kad jųsų pinigai bus saugiai ir apsaugo
ti valstijos ir kur jus galite išsiimt savo pinigus bile, laiku del kokio- 
nors reikalo.

DIREKTORIAI IR VIRŠININKAI:

Visi vyrai ir moters, vai
kinai ir merginos privalote 
atsilankyti susirinkimam 
Juo daugiau bus balsų, tuo 
didesnės bus pasekmės.

Jau antra savaitė, kaip 
;<erga drg. A .Lalis, “Naujie
nų” redaktorius. Sunkiai 
persišaldė. Yra vilties te- 
čiaus, kad neužilgio pa
sveiks ir galės vėl sugrįžti 
prie savo darbo.

sta išgabenti maistą į Euro
pą, jeigu jo stokuoja namie; 
pareikalaukime, kad kartą 
ant visados butų padarytas 
galas visokiems spekulian
tams. Jeigu nėra kito išė
jimo, tai pats miestas pri
valo paimti tą dalyką į savo

užsisakę 
inkile kvi- 

savo teisingus 
us žemiau nurodytu adre- 
Tuomet prisiusime jums 
ly. Belo teiksis pasiųsti 
užsakymus kuopos, dra- 

teliai, draugijos ir pa
kuria norėtų įgyli minė
ją. “Kryčius” lengvas 

indomus šiaipjau 
. Turinys—dabar- 

Lošimc da- 
Kai na 50c

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

sai jo 
nutarpjuu. 
Buitiškam 
dau 
bugieny pasielgimų, kurių viliu 
gi n gi 
buvo didžiausia klintimi “Kry
žiaus” prenumeratų rinkimui. 
Tuo tarpu ir pačiam veikalo au
toriui reikėjo teikti materialus 
pašalpos. PH c to dikčiai prisi
dėjo ir popĮieros pabrangimas. 
Sudėjus visa tai į daiktą — lei
dimo darbą prisiėjo suvėlinti. 
Nežiūrint to “Kryžius 
jo iš spaudos.

Sv. Dovydo Tarptautinė Rymo Katalikiška Bažnyčia
Prie 32=ros Emerald Avenue, ant Bridgeport.

Dr. Renter
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų vra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO,' KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI

Užsisenčjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano sped- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

del protestuokime prieš to
kį apsireiškimą. Vienok tai 
darykime ne atskirai — sa
vo virtuvėj — bet viešai, su
sirinkime. Protestuokime 
kartu su darbo žmonėmis. 
Kuomet tie protestai pradės 
plaukti iš visų miestų beli 
miestelių, tuomet valdančio
ji klesa bus priversta skai
tytis su mumis.

nutarė iš- 
Varg.šo-Lausevičiaus 
igonbutyj) 4-rių vei

ksmu dramą “Kryžius.” 
nutarimas neliko 

Vis dėlto
Rateliui prisiėjo 

nukentėti delei tūlų hum-

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

kų chorus. 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, 1063 
avė.,1-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai 
Seredoinis 
avė., 3-čios lubo 
Gyvenimo vieta

1917 METAMS.
pirmininkas,

2129 W. 21st Str. 
nutarimų sekr.,

2228 Coblenz str. 
Druktainis, turtų sekr.

1604 North avė.
Kazimieras čepukas, iždininkas, 

1618 Division Str.
Augusi Moldenhauer, daktaras, 

1554 W. Chicago, Ave.
Susirinkimai atsibuną kas antrą 

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

I
 Telephone Humboldt 127B £
M. SAHUD M. D. į 

genas Rasas Gydytojas ir Chlrurffas. c 
Specialistas Moteriikų, Vyriikų ir Vai- Q 

klikų, taipgi Chroniškų Ligų. M 
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., ffl 

Kampas North Ave., Kambarys 208. 2 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Uryto;

1:30 iki 8 ir 7,:30 iki 0 vakar*. rj

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims
Trumpam laikui Dr. BOSS suteiks patari* 

examinaciją ir vieną gydymą dykai vi- 
sicnis sergantiems žmonoms, kurie priims Šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi NERVŲ 
KEBLUMUS, VIDURIŲ IR KEPENŲ BET- 
VARKE, INKSTŲ, PŪSLĖS IR ŠLAP1NIMO-

V SI IJGAS, KRAUJO BETVARKES, ŠIRDIES
LIGAS, R'EUMATIZMA, ODOS LIGAS, VO- 

U 4—TIS AHBA ŽAIZDAS, CHRONIŠKAS LIGAS, 
/ SILPNUMUS ir kitus padėjimus reikalaująn*

z čius specialio gydymo, yra specialiai užkvie-
čiami ateiti. Silpni, nerviški, sergą ir suirę 

I vyrai yra sugrąžinami į sveikatą l)r. Ross’o
H Hįbth- kuogeriausiu gydymu ir atydžiai pririnkto-

mis gyduolėmis. Serganti žmonės, neatidč- 
liokile, bet tuojaus eikite pas Dr. Ross ir kalbėkite su juo apie sa
vo reikalą. Dr. Ross’o gydymo metodus, 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- 
deliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. dieną; taipgi Panedėlio, Sere- 
dos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedeliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
ki 12 po pietų.

JOHN KROTKAS,, Vice-Prezidentas, ~
JULIUS C. BRENZA, Iždininkas.
MUSŲ BANKO DIREKTORIAI.
ANTANAS BROZIS, Kapitalistas,
FRANK GEISTER, Senas Pirklys,
JOHN KROTKAS, Pirklys ir direktorius Pioneer Fire Insurace Co 

of America.
CASIMIR MATULIS, Broker a nd Commission Pirklys,
JOHN B. BRENZA, Direktorius ir Iždininkas Pioneer Fire Insur

ance Co. of America.
FRANK GRIBAUSKAS, Geležinių ta voru pirkliauto jas.
JULIUS C. BRENZA, Direktorius Crescent Refining Co.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ 
TAUTIŠKO KLIUBO ADMINISTR.

Chicago, Ill.
3423 So. Halsted St.

F. Šatkauskas, pirmininkas,
M. M. Yuodis, pagelbininkas, 

3252 So. Halsted St.
D. Gulbinas, protokolų raštininkas, 

3213 Soi Wallace St.
J. Gustaitis, turtų raštininkas,

2934 W. 39th PI.
T. Radavičia, kasierius.

936 W. 33rd St.
Geo. Lukas, organo užžiurėtojas, 

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 nedėldienj menesio 1-mą valan
dą po pietų, T. Radavičiaus svetai- 

ant an- 
paČioje

8. M. MESIROFf
Jei jųa sergate ir reikalaujate patarimo arba 
tiekoriuH Rusijoj virS 10 metų, Amerikoj J 5 metų 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus 
draugas įmonių S. M. ME8IROFF,

Kas mane ifigelbčjo nuo varginančių HgųJ 
Salutaras Bitteris. Aš per praeitus 4 metas 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Matai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg- 

k liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose 
Ą Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikata*. 
jM| Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bth- 

teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
J pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesiu* ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kai* 
na $1.00. Galima gauti goresniuose s ai tunuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis it

į SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
4 Žolės nuo visokių blogumų.
D p. J. BALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, UL

g Slcaitylc su Atyda! |
norėdamas tapt piliečiu šio krašto, kreipkitės 
Darbininkų Pašalpinį Kliubų, kurs užsilaiko 

Susirinkimai laiko o

Kiekvienas lietuvis, 
į Lietuvių Piliečių 
Westsidej, 2334 S. Leavitt st. .1. Mikalajūno svet, . . v. .
mi kas mėnesio trečią nedėldienį. Norintįs tapti piliečiais yra už- g 
prašomi prisirašyti. Ką musų Kliubas daro?—Pildo aplikacijas kaip 
del pirmų popierų taip ir del antrų, duoda liudininkus už dyką, mo- O 
kiną atsakyti į klausimus, kurie reikalingi prie išsičmimo antrų po- g 
rierų; nemokančius pasirašyti Kliubas išmokina pasirašyti savo pa- ¥ 
vardę, ir kuris įstoja į musų Kliubą, užsimoka $1 įstojimo, tai taip- Q 
pat gauna pašalpos laike ligos $5 savaitėje—kaip ir kitos draugijos g 
kad moka savo nariams. Kliuban gali prigulėti ne tik iš Chicagos, d- 
bet ir iš Chicagos apielinkės miestelių. Lekcijos duodamos kas kol- Q 
vergo vakarą 7:30 vai. vak., o dirbantiems naktimis—3 vai po piet. ę 
Norinčius prisirašyt į musų Kliubą prašome atsišauki. Valdyba: g

PETI’R KABIALIS, pirm., IG. DACHOLAS, pageli)., g 
JOHN KRŪMAS, raštininkas, JOEMIKALAJUNAS, ižd. g

plėšti, kad mes ir jausti ne
jaučiame. Pagalvokime, kas 
bus ateityj, kuomet užstos 
bedarbė ?

Pažiūrėkime, ar yra bent 
koki priežastis gyvenimo 
reikmenų pabrangimui? Jo
kios. Juk sandėliai lūžta 
nuo supiltų ten kviečių. Įvai 
rių įvairiausi valgomieji pro 
dūktai yra visur pūdomi. 
Mėsos, sviesto ir kiaušinių 
yra sukrauti kalnai. Galop, 
ar dabartės mažiau iškasa 
ma anglių Amerikoj? Ne. 
Tai delko pas mus tokis bra
ngumas? Delko mums viso
kiomis atmatomis reikia 
maityties? Delko mes tu
rime būti pusalkaniais ir 
nuodyti savo kūdikių svei
katą? Delko?! Dėlto, kad 
visokie sukčiai ir spekulian
tai galėtų sau daugiau pel
no turėti, išgabendami val
gomus produktus j Europą.

Mes reikalaujame, kad

ir tokių žmonių 
- duoda kunigėliams,

jiems patinka.
Kaip girdėt, jie buvo skų- 

sties pas parapijos komite
tą, kad jegamasčiui ragus 
pradėtų laužyti, nes, girdi, 
kaip paskui perdideli už
augs, tai labai bus sunku ' šl
iaužti. Mat jau paraph ; 
žino nuo praeitų strt 
kad krikštas turi but atim
tas dykai, o kūmai kiek duo
na iš savo malonės, tiek ir 
gerai, arba jei ir nieko ne
duoda, turi but užganėdin
tas, nes kunigas gauna sa
vo

VIENAT1NI8 RBGI8TRUOTA8 RUSAS AFTIEKOR1US ANT BRIDGEPORTO 
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au- 
gŠčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždykų- 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių ekaudėjlrnas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių litrų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei perėti ar 

| skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
I va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil- 
f psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbo* 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų Atmink kad mes ko4- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkta
nam gerai prirenkama.

Ekspertas Optikas,
istų, ateikit pas mane. Afc buvau »p- 

luodu patarimus DYKAI. Galiu 
rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai e*u 

3149 SO. MORGAN 8T.P CHICAGO, ILL.

Dr. Ramser
AKIŲ

V-A< -G* v1 ■ u \ v-'J . ■

Prirenka visiems tinkamus akinius, •gr.juni 
nuoja. ir patarimus duoda lykai. .
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Av*. 2-ro> 
lubos. VALANDOS’ Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po plotų 

Tel. Haymarket 2484.

Chicago, I1L,

Čia noriu atkreipti domą 
/musii sesučių šeimyninkių, 
kurios labiausia mato ir at
jaučia maisto brangumą. 
Nors vyras parsineša ir ne
mažą mokestį, bet apmokė
jus pragyvenimo bilas, ne
lieka nė rubui nusipirkti, nė 

inę algą. Taigi ap-1 kūdikius šiltai aprėdyti. To-



Pranešimai
♦rjLHARG A.— Drnagrij’3 pranešimus skelbtame 
ha eimokeaties. Pranešimai betari tari but 
0cMk>o<l«mi Li vakaro, laiikelia arba telefoną. 
PrMuotl t« pačią dieną, kada spausdinamaa 
iftUn raiti*, ne be all bat įdėti. —. “Naujieną”

NAUJIENŲ BENDROVES 
DALININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS.

REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Greitu laiku atsišau
kite

J. Pivariunas
3602 Deodor St, Indiana Harbor, Ind

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

“VIELKA POLIONIJA”
1449 W. Division St., CJiicago.

REIKALAUJAME merginu galin
čių siūti elektros mašinomis, išmo
kysime siūti ovei'als ir jacketus.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Kriaučių Unijos

- 269 Skyriaus Narių Atydai.
Šiuo pranešame, kad su-

* batoje, sausio 20 d., atsibus 
. reguliaris susirinkimas 269

Rashinskio salėje, (733 W. 
18th St.) Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti.

Toliaus, taipgi atsibus 
reguliariški susirinkimai 
kas 3-čią subatą kiekvieno 
mėnesio J. Rashinskio salėj.

lininku metinis susirinki- 
mas įvyks nedelioj, sausio 
21 d., Milda svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Pradžia ly
giai 10 vai. ryto.

Susirinkiman bus įlei
džiami tiktai pilni Naujie
nų Bendrovės dalininkai. 
Todėl kiekvienas narys bu-

tifikatą registracijai. Die
nos tvarka bus paskelbta 
ant vietos.

P. ČEREŠKA, 
Naujienų Bendroves . sek r.

ja valdyba. o susirinkimui 
veikalo “Pirmi

Darbas pastovus. Gera mokestis, 
atsišaukite:

JOHN RISSMAN and SON
841 Blue Island avė., Chicago. Ill.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris, mokantis lietuvių ir lenkų kal
bas. Atsišaukite

S. and S. MARKET HOUSE 
3215 S. Morgan St., Chicago, Ill.

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

ATSIŠAUKIT!
Onai Strumskaitei yra at

ėjęs laiškas iš Lietuvos. Lai
škas randasi antrašu: 1957 
Canalport avė., Chicago, Ill. 
Laiškas guli jau gana ilgą 
laika. ,

Eorunu

i na jo kalbos

BRIGHTON, PARK.
Keistučio Kliubo nariu me

110-
dėlioj, sausio 21 d., 1 v. 
pietų, T. Mažeinio svet, 
3824 S. Kedzie avė.

Visi nariai malonėkite 
silanky t i susi r i n k i m an.

man
i r

DIDELIS VIEŠAS
RINKIMAS.

C ICERO, ILL.
sausio J, <

kimas

sausio
ir ožiui rij visu no(l i <iriv spy
riu susirinki mus. kur bus no-

St.) Prakalbos bus Įvairiose 
kalbose. Čia bus kalbama a-

1'10

Kviečiami atsilankyti vi-

rupi rubsiuvių ateitis 
cagoj ir apskritai vise 
merikoje.

SPRINGFIELI).

sausio 21 d.,

Workers of A merica.

PRANEŠIMAS.

Protesto Mitingą utarninke, Pajieškojimai
Mildos svetainėj, ant trečiu 
lubų, Halsted ir 32 gatvė.

gomųjų daiktų ir prieš mili
tarizing. Kalbės p. A. Pet-

nė ir p-nia M. Dundulienė.
Programe dalyvaus dar.

ant piano; P. A. Briedis — 
padeklamuos,,ir p-lė A. Gru
šaitės — grajis ant corneto.

L. M. P. S. Komitetas.

I.MPSA. 29 kuopos susirinki-

Club roome B. (Noble ir Black

kti susirinkimam
Sek. O. Tamošienė.

Pašelpin’iO Kliubo susirinkimas 
įvyks nedelioj, sausio 21 d., 2 
vai. po pietų, .J. Mikala jūno sve-

siriukiman

vai. po piety.
V aid y ba.

rio

nų” Ofisą,

'IS vaikinus 
ir su valgiu 

su maudyne, 
• West Sidestorio i r \\ esi S 

Atsišaukite laišk 
isą, pažymėdami

į------------------------------------------ -- ---------- —---------------------------------------- ----------------------- -

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

15 molderių
40 prie karų taisymo
2 stiklo dirbtuvėj
Stiklo dirbtuvėj
5 dailydžių
1 prie Gordon lyderio
1 mechaniko.

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

GERA PROGA
Ar nori mainyti arba pirkti nedi

delę Farmą 2f/> akrų, su najuu 5-ių 
kambarių; naujas visai. Aš farmą 
mainysiu ant namo Chicagoj. Mano 
farma yra taipgi netoli Chicagos, 
Blue Island, kur galima nuvažiuoti 
nž 5c. Parduodu už $3,009, su mažu 
į mokėjimu.

G. WASLOVAS,
3956 So. Rockwell St., Chicago, Hl.

Ar nori savo pinigus indeli ant 7- 
to nuošimčio. Aš turiu pirmą inort- 
gečių ant pardavimo už $1500. Pro
centas mokama kas pusę metų — 
$52.50. Atsišaukite greitai.

G. WASLOVAS, 
3956 So. Rockwell St., Chicago.

Tel. McKinley 4585.
Ar Tamsta nori mainyti savo na

mą arba lotą. Aš turiu daugybę na
mų ant mainymo, kur galėsit pasi
rinkti sau patinkamą, arba lotą,* jei
gu turit Gary, Ind., aŠ išmainysiu 
ant. Chicagos namo. Reikale kreip-

BANKER

GARSI SANTOS KAVA. f* 
Visur parduodama po 28c ir 1 U 
po 30c..........       S V V

COFFEE

18-los,

esaus ir gerai apšildomo, su 
prie mažos šeimynos. Mel- 
išaukti laišku į “Naujienų”

kų gub., Naumiesčio pay., Svelusi- 
nų gmino, Ilguvos parapijos, Kmili- 
škių kaimo. Turiu svarbų reikalą.

atsišaukti šiuo adresu: 
Antanas Sinkevičius,

269 2nd Str., So. Boston, Mass

PA.HI’.SKAl poros atsakančių 
vaikinu ant kambario (burdo). 
3157 Emerald Avė., ant antro 1‘loro 
iš fronto. Chicago. E. M.

Randai
ATYDA.

Pasirandavoja gera viela del 
čcrnr< ii' grosernčs lietuvių ir

Ciaru šildoma.

PAJIEŠKAI' mer 
darbo, prie* mažos 
mokestis. John ( 
3352 So. Morgan SI

bu-

Chicago, III.

Kam-

U merginos prie namų 
mažos šeimynos. Gera 
John Gritc.

Reikalavimai
REIKALINGI kriaučiai prie 

vimo moteriškų rūbų. Darbas 
tumieriškas ir “ready-made”.

SIU-

lovi vieta.
L. Kasper,

Wentworth Ave., Chicago

.BE! KALA ('JAME 2 indų plovėjų 
ii- naktinio virėjo. Atsišaukite tuoj.

MAJESTIC LUNCH BOOM 
3502 So,. Halsted St., Chicago^ Ill.

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos, ge- > 
raanis, negu /| 11 p 
eur jus ta-*4 v v, 
it gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųšies, 10c ve 
•tčs, parai- 
iuoda ui ..

COCOA
Geriausia - m 

Jankes, auly- 1 /II p 
rink bu bent f Mi u 
co kia, % »v

ARBATA
Prlinaniau-

•Iq, Giaran-j|fl — 
Lucką, vertčs £L| IP 

I 6c pars id uo ■ VV 
la po....

»r

matninkų kitokioms darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie jvairių- 
Įvairiausių darbų i fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaikų skyriuje reikalaujama dau
gybes vaiku visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiuntinėjiinui, mokinties įvairių a- 
matu etc.

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

, ............,4,„........ ................... ........

EXTPRA
ATEIK TUOJ AUS

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

Linas BLATAS arti NORTH AVE.

nGRAMOFONAS CABINET 
IR 100 REKORDŲ 

Viskas vertes suvirs $140.00, 
Parsiduoda tiktai už $35.

Ateik apžiūrėt tuojaus pas: 
WALTER KAIRYS

WASLOVAS,

Mano ofisas atdaras nuo 9 iki 8 va
kare ir nedčliomis.

Typewriieriai Už Pusdyke 8
Kiekvienas gali įgyti naują 

“rebuilt” typewriter! (rašomą 
mašiną) su lietuviškomis rai
dėmis (akcentais) už $25. 
Brangesni už $35 ir $40. Oli
ver, Remington, Underwood, 
Royal ir kitų systemų. Rašyk 
savo laiškus su typewriteriu 
gražiai, aiškiai ir švariai. Kož- 
nam reikalinga. Puiki proga 
korespondentams, agentams ir 
kitiems. Pristatau j visas A- 
merikos dalis. Rašyk:

J. A. CHM1ELIAUSKAS
521 Fullerton avė. Chicago, Ill.

187*
2054
1045
1510
2880

WITST 81D B 
Milwaukee Av. 
Milwaukee A v. 
Milwaukee A v.
W. Madison St. 
W. Madison St.

MHUMBMI

REIKALINGI du vyrai prie jani- 
toriaus už pagelbininkus. Geistina, 
kad mokėtų t;i dalbų. Atsišaukite 
šiuo adresu:

PARSIDUODA saliunas geroj vie- 
j prie didelės dirbtuvės. Biznis 
rai išdirbtas. Parduodu dėlei ne-

RE1KALINGAS
iela ant visado 
sisaukile tuojau: 
“DIRVA”

i r

?(H)I Si.

foremaiTO prižurėjimui anglių 
s. Atsišaukite luojaus.
35. N. Ashland avė., Chicago.

Pardavimui

Phone McKinley 4617.

PARSIDUODA EORNl.šIAI. 
damas aph'isti miestą greitu 
aš parduodu savo mažai-ką

Turč-

varto- 
kainą.

PIRK SAU visas Plumbavoji- 
mui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
mo visiems.

LEV1NTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1637 AV. Division st., Chicago, 
Cor. Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

niai ir
Sa vinim

30 dieni
itikrint, pigiai

PARSIDUODA namas ant dviejų 
pragyvenimų arba ir išsimaino ant

nieki fe alsilan- 
adresu:

3328 W.

PARSIDUODA

valvmo stotis. Billiard

stalai), darantis gerą biznį. 
šl()0 į mėnesį. Geriausia 

visame mieste, pusantro tilo-

pirmutinė 
daro gere;
džhmsiamc mieste. Savininkas 
tame biznyje, ir nori paaukauti 
rinusiomis sąlvgomis. Parduos

Main SI.,

Adresas:
])!-

III.

PARSIDUODA saliunas labai 
j lenkų, rusų ir lietuvių a 
nloj vietoj. Kas norite p

Chicago, HI.

GERA PROGA pirkti arba mainy- 
li ant stubos ar loto saldainių ir ki-

mo priežastis — Iliriu du bizniu 
gražus 4 kambariai

£\ venla viela, 
kampas 

Wabancia avė..

prie pat didelės mo- 
Ashland ir 1602 

Chicago, 111.

ČIA YRA PROGA GYVENIME.
Parsiduoda:. vislų ir daržovių ti

ke; 2 akel iai žemes, 5 kambarių na
mas, pilnai įrengiąs, ūkiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir

mivažiavinias j Chicago.

žiemos. Rei- 
vasaryje. 5c 
o. Savinikas 

uiti i vakarus. Pa-
aukauja už $4560. Apie $1500 įmo
kei, likusius po $25 mėnesyje*, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60c tuzinas.

5090 KNYGŲ 5000
Invairiausiu knygų partraukiau. 

170 įvairiausių monologų.
Todėl naudokitės proga, kuvie my

lite apšvieta, čia surasite visko ,ką 
liktai rei k niausite.

Kreipkitės šiuo adresu:
J. B. AGLINSKAS,

> \V. 22 Place Chicago, III 
. S. Beikalaudami knygų kalalo 
prisiųskile už le krasos ženkleli

23in w Chicago, III.

PARSIDUODA LOTAS aid 50lh 
Avė. ir 15th Si., Cicero, III. Minėtas 
lotas randasi labai geroj vietoj, už- 
nakaly lietuviškos bažnyčios ir prie
šais public school. Pardavimo prie
žastis: labai reikalingi pinigai.'Už 
lai ir lotas bus parduotas pigiai. 
Pašyk, ar kreipkis ynališkai pas 16*- 

Ig. Kaehinskas, ' i. 
930 W; 33rd St., Chkpigo, 111.

šiuo adresu:
3215 t.imt* Str., (Illinois court), Chi- 
cagoje. Vakarais nuo 5 iki 9. Su
imtoje ir nedėlioję visą dieną.

PROGA pirkti seniai įsteigtą plu- 
aavojimo bizni. Geras amatas su

2-ro au-

5 kainb.
5

ioKa pats uz
Benda nebn

į vieną nie-

PARSIDUODA 1-2 augšlo med. 
namas, krautuve ir 2 kambariai už
pakalyj ir 7 kambariai ant 
gšlo. Randa $51 į mėnesi 
tų med. namas, krautuve ii
užpakalyje ir 1-4 flat frontas ii 
fialai užpakalyje ant 2-ro aug^ 
Ramios *60 į mėnesį. Kaina lai 
prieinama. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” Ofisą, pažymint N lt

PABSIDUODA 
riems kambariams. nauji

PAPSI DUODA pirmos klesos 
mas ir rcslormias rusų ir k

1644
1836
2612
1217
1832
1818

W. Uliteago Av. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halstod St.
8. Ilalsted EL 
W. 12th St.

11 OS W. Z2nd 8t.

SOUTH 8IP1 
1032 Wentworth 
1427 S. Halsted 
4728 B. Aablard

NORTH Rina 
m W. Divtoioų 
720 W. North Ar. 
2640 Lincoln Ar. 
*244 Lincoln Ar. 
141* N. Clark

Šiai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klososo

America* School 
o! Lkngua.ęcs

l^KOREftrONDENCULNIS SKYRU S.— Kiekvicras gali ilmcktt 
A ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iŠ lekcijų sutaisyti} 
S ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankas kiekvienam, 
g kuris nori greitai išmokti Anglų kaliais, bet neturi progos lan- 
aj kytfes i mokyklą ypatiSkaĮ. Geresniam penitikrlnimaL r’.un- 
įį ^iame gražiai iliustruotu, su dmig< iiu paaiškinimų KATALOGĄ 

prisiu ritimui
čiame g
DYKAI. Rašyk laišką tuojau#; iudek dvi markes 
KATALOGO.
KLESŲ SKYRILB. — Tiems, kurie gali pribūti 
|kykls> ypatiskai, turime dienines ir vakarines klės 
me dauginu valai.dų negu kitos mokyklos 
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių 
greitam išniokinimui Augių kalbos. Dau 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.Viskas aiškinama Lietuviškai

UlDH mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th St. 
laiškus adresuoki!: American School of Languages, 1741 West 4 7th St., Chicsfc, III.

įtina 
kUtykM 1 musų mo 

as. Mokina- 
Klesose irgi turi- 

dcl i radži&moksMt} 
ūhu t jprantantftma

? PIRMA NEGI] PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |
Ant Durų, Lentų Renių Ir Stoginio Popieros i 

į CARR BROS. WRECKING CO. 1 
į 3003-3039 S. Ilalsted St., Chicaįo, III. f

>HM»4 4 t 4 W š <50 T MM-

pirksite, parduosiu labai PIGIAI. 
Pardavimo priežastis — vyras pabė
go. M. Tapurauckienč,
2900 So. Ilalsted St., 2nd floor.

Chie'ago; 111.

PARSIDUODA keturių kambarių
KUOMET Jus norite pirk

ti arba paaštrinti skustuvą

Kas pirma, tas laimes, 
šiuo adresu:

ceriu,*. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ką. Kas nori patirti jos apyvartą,

kuogreičiausia, nes turiu luo-

PARSIDUODA saldinas iš prieža
dą ap- 
Laisnis 

nedčliomis
gyventa lietuvių ir lenkų, 
tiktai 6 šimtai dolerių;

bias.

217 E. 161h SI., Chicago

PARSIDt (IDA pieninyčia ir gro- 
serne lenkų ir lietuvių apgyventoj

vininkai negali apdirbti su mažais 
vaikais, lodei parduoda.
4545 So. Paulina St, Chicago, 111.

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

ANTANAS BOČKUS, 
1813-1815 Lake St., Melrose Park, 111.

Telephone Melrose Park 621.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigiij kainų, $160.00 se-

Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui-

pianą su 25 m. gyarancija už $.115 ir

už $50.00. .šis yra rotas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsidiios taipgi po vie
ną. Atsišaukite luojaus. Gyveni-

22-ros gi v.-, Chicago, Ill.

BARG ENAS, 
irsiduoda namas ir lotas iš prie-

žiūrėti savo nuosavybes po N 1112 
W. 20th Si., kuris neša $700 metinės 
raudos. Parduosiu už $4600. No
rintis gali paimli S2000 mortgage. 
Lai \ ra dviejų aug.štų namas su 
krautuve --- kajnpinū alleja — prieš

A. J. RAVSPIS

TURIU jianukatdi $165 seklyčios 
setą vėliausios Štailes už $32, valgo
mojo kambario stalą ir 6 Erases už 
$20. Karpclaš $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai. Brankos. 

$<800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vįclrola ir rekordai
— už *50. j

Vai toti vos’90 dienų.
3019 JacksmrBlvd., arti Kcdzie Avė 

Chicago, 111,

201 N. Clark Str., Chicago, 
Arti Lake St.

Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. Morgan St., kerte 32
Chicago, 111.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikę 

Taipgi Chronišku Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

at.

DR. M. HERZMAN!
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 1G me- q 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- ▼

ir chroniškas ligas, vy- 
vaikų, pagal naujausias 

elektros

Gydo aštria 
rų, moterų ii 
metodas X-Ruy ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025 
St., netoli l'isk

V AT. ANDOS :
6— 8 vakarais.
Gyvenimus,

Valandos: 8

W. 18th

Nuo 10
Telephone Canal 3110

pietų, ir

0 ryte, tiktai. V

Dr. A. I. EPŠTEIN
OYBYYOJASirCHIBURSUS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisas ir Gyvenimas: *

3600 S. Ilalsted St., kam p 36 «t 'į
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—t B 
po t>iet ir vakarais. i

Telephone Drover 4974

Telephone Yards 5032

3109 So. Morgan St., Chicago
VALANDOS: nuo S iki 11 iš 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DR. C. H. HAIR
moterų. D&k-

SPECIALISTAS
Gydo jvairia* ligas vyrų ir

ifcka tar- 
palinirną

paslaptį nnų 
rno kraujo, 
kraujo. V 
viso kimo

>tė davė man patyrimą
ugelio sunkių atsitikimų, kuriuos sunku 
vo pergalėti kitiems specialistams. Nau
juos naujausiomis francuzilkomb, vokt
omis ir itališkomis metodomis, o taipgi 

amerikoniškomis, kurias išmokau šioje 
lyje. Mano speeiališkumas yra pasek- 

j u L įpenėjusių, chroniškų, 
privatiškų ligų, užnuodiji- 

erus sutaisymas vaistų del 
greitai kraują. Prašalina 
istovėjimus, jeigu turite, 
ve. šonuose, kryžiuje skau

smą, širdies mušimą, kojų ir rankų pra
kaitai imą, 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 gydysitės, ar ne.

DR. C. H. HAIR
Motor Bldg. " ~ e

Paimk elevator į. Kambarys llv»__
Pries North American Cafe.

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

Telefonas Canal 3717

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pcnnsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. * Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
> isokiosc ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu

Jeigu

kenti galvoji skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys,

2 Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
o Jeigu turi uždegimą akių.
T Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, taokari |«
$ .reikalingas akinių. # .

!
į Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 meta pa- J tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų ikių u? 
¥ akihiai padaromi belaukiant, lab

JOHN J. SMErr ANA |
Alciui Specinlistois*

TEMYKIT MANO UžRASA- i1GO1 SOUTH ASHLAND AVĖ. SKampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšUuiu • 
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedčliomis nuo 9 ruto iki 12 diena- S 
S Tel. Canal 5335. *
..i™."-   -   | | ||   - I II! ~-W—. — I—     ——■« -------- "■    IJn "
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ai vidutiniška kaina.

IDAUTARA » t* i ,fci WISSI6,
gj siiiCf krajaits

Gydo Tint Miras vyrų ir moterų
Nežiūrint Inip o/si s e n ėjustos ir neilgi demo* yrš.

Bpeclaliikti gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų ir puslče, ufnucdljiBoa Stra 
Mg a*, žaizda*, muniatlzmą, g; 
sk«ud€juna ir paslaptingas Ii 
psrartikriukit# 
tūkstančių*

OFISO 
im HLU» Jf

nkuurmuf 
Jeigu k? 

ką ji* jums gali padaryti, 
įmonių. Patariinns dyl «i. 
M LANDOS: uuo 

AND AVĖ., *

mu» nugwoje, k<iėjir‘Q, 
vs Ogjdytt, att-i it* u 
V*r daaged metų ir liter 49




