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Rusai paskandino dešim INDUSTRIJOS KOMISL
JOS PRANEŠIMAS.

300 SUBMARINŲ SKAN
DINS TALKININKŲ 

LAIVUS.

NERAMUMAI PETRO
GRADE.

VĖL NESUSIPRATIMAI
SU GRAIKIJA.

PERMAINOS AMERIKOS
DIPLOMATŲ EILĖSE.

Ii priešų laivų Milžiniškas veikalas jau iš
spausdintas. Bet išleista tik 
mažas, palyginamai, skait

lius egzempliorių.

200.000 nelaisviŲ suėmė vo 
kiečiai vien tik Rumunijoj

Nepaprastas Christianijos soda 
listų laimėjimas

Už 1 milijardą dolerių išgabenta jau amuiii- 
ei jos Europon iš Su v. Valstijų

RUSAI PASKANDINO 10 
PRIEŠŲ LAIVŲ.

PREZIDENTO WILSONO 
TAIKOS LYGOS 

PUNKTAI.
PETROGRADAS, sausio 

23. — Rusų oficialis prane
šimas sako: “Juodojoje ju
roje musų submarines pas
kandino vieną priešų

WASHINGTONAS, sau-

Bosforo.”

NUO J.

Pranešima, ka< 
laisvių suimtu i

lai va c apie tai, kokiomis išlygomis

. Tos išlygos esančios se
nuos :

Prezidento Wilsono pas
kirtoji Industrijoj Santyn 
kiams Tyrinėti Komisija tu
rbūt bus vienintelė įstaiga, 
kuri sąžiningai atliko didį ir 
naudingą darbą. Visa, ką ji 
nuveikė, ką ji surado savo 
tyrinėjimais, dabar tapo 
valdžios lėšomis išspausdin
ta vienuolikoj didelių tomų'. 
Tai milžiniškas veikalas, 
ir tuo svarbesnis, kad komi
sijos tyrinėjimai buvo įma
nomai bešališki, ir čia ji be
šališkai nušviečia visas Su
vienytų Valstijų ekonominio 
gyvenimo puses.

Keturiolikoj valstijų ko
misija iškvotė daugiau kaip 
septynis šimtus liudininkų, 
tame skaičiuij apie 230 pra
monininkų ir kapitalo atsto
vų, 245 darbininkų atstovų 
ir 265 šiaip “žmonių iš pub
likos”. Taigi .čia surinkta

BERLINAS,’ sausio 23.— 
Nuo 1 d. vasario mėnesio a- 
pie 300 vokiečių submarinų 
bus pasiųsta į juras skan
dinti talkininkų pirklybinių 
laivų. Dar niekuomet tokio 
diedlio pojurinįo laivyno ne
turėjo vokiečiai. Jie tikisi, 
kad dabar tai jau tikrai pa
vyks sustabdyti visą talki
ninkų pirklybą su Amerika 
ir kitomis neutralėmis šali
mis.

Laikraštis “Novy Mir” 
praneša, kad 17 spalių pra
ėjusių metų Petrograde iš
tikę demonstracijos.

Kareiviai atsisakę šaudy
ti darbininkus. Apie šimtas 
kareivių delei to atiduota 
kariškam teismui. 25 spalių 
demonstracijos atsikartojo.

KAS PELNOSI Iš KARĖS.

turi kaip lygus
u lygiais.

nio veikalo atspausdinta tik 
10 tūkstančių egzempliorių 
—palyginamai visai nedaug

butu nariams.
jų ir mažųjų tautų.

can nūs ne 
Rumunijos 

karės fronte, jau virsi j jas 
200,000 žmonių.

S SOČIA 
LAIMĖJIMAS.

.įremta ant principo, 
kurs pripažįsta, jog visos 
valdžios aplaikė savo galę iš

CARO ĮKALBA.

PETROGRADAS, sausio 
23. -— Rusijos caras kreipė
si su spyčium j naujai pas
kirtą Rusijos tninisterių ta
rybos pirmininką, kunigaik- 
tį Goliciną, nurodydamas, 
kad šiuo laiku tasai turi pa-

gijos aprūpinimui rusų ar
mijos visu-kub reikalingu 
kares vedimui] Well, matyt,

m. Tūlos plieno liejimo fab
rikas davė 2,800 tūkstančių 
rublių gryno pelno. O 1915- 
16 m. tasai pats fabrikas da
vė savo šeimyninkams gry
no pelno jau 15,000,000 rub
lių. Tokie pat pelnai iš ka
rės tenka ir kitiems fabri
kams.

MILIUKOVAS IR JUODA
ŠIMČIAI.

PETROGRADAS.—Daug 
dabar kalbama apie paskly- 
dusias nepersenai žinias, 
kad juodašimčiai kėsinęsikarės reikmenįpiis, jei ir ca

ras jau rūpinasi tuo reikalu, nužudyti kadetų partijos va- 
—«— dą p Miliukova. Kaikurie

RUSIJOS GYVENTOJAI 'žinioms apie juodašimčių 
užmanymą netiki, kiti-gi sa-TROKŠTA' TAIKOS.

gija;. — cnristiamjos mie
sto Taryboje iš 84 vietų so
cialistai paskutiniuose rin
kimuose laimėjo 42 vietas. 
Kitas . vietas pasidalinta 
sekamai: 37 teko konserva
toriams, o 5 radikalams.

Iki šiol Christianiją valdė 
konservatoriai. Bet gyve
nto brangumas privertė žmo 
nes atiduoti savo balsus so
cialistams, iš kurių jie tiki
si sulauksią reguliavimą vi
sokių reikmenų kainų. Rei
škia, sunkioj valandoj žmo- jokia valdžia neprivalo savo 
nės kreipiasi prie socialistų.valdymosi budo brukti ki- 

-- tom tautom.

tos nesmaugtų mažųjų, kad 
be kitko ir Lenkijai butų pri 
pažinta neprigulmybė.

4. —Kad butų visom Euro
pos tautom liuesas išėjimas 
į jūras.

5. —Pripažinimas absoliu
tiškos laisvės visiems jurose.

6. —Kad taika turi sulai
kyti laivyno ir armijų didi
nimą ir ginklavimą ir kari
škąjį prisirengimą.

7. —Kad taika turi pripa
žinti naują formą Monroe 
doktrinoms, būtent — kad

po 25 egzempliorius, kiek
vienas atstovų buto narys— 
16 egzempliorių. Kas norė
tų to veikalo gauti, turi krei 
pties i savo distrikto atsto
vą.

VOKIETI.)A PASKELBS
PILNIAUSIĄ BLOKADĄ.

NEW YORKAS, sausio 
23. — Pasažieriai, atvyksta
ntis New Yorkan iš Euro- 
pos tvirtina, kad Vokietija 
greitai praneš visoms neu-

kelbs pilną blokadą Anglijos 
portams. Šimtai minų jau 
išmėtyta aplinkui Anglijos 
portus. Naujos submarines 
bus paleistos į juras nuo 1 
dienos vasario mėnesio.

Už $1,000,000,000 išgabenta 
amunicijos į Europą.

WASHINGTONAS, sau-

CHICAGOS SAVYVAL- 
DOS BILIUS ILLINOIS 

LEGISLATUROJ.

MAISTO STOKA VIS LA
BIAU JAUČIAMA VO 

KIETIJOJ.

SPRINGFIELD, sausioropą išgabenta amunicija
nuo karės pradžios iki šiam'23. — Šiandie Medol McCor- 
laikui jau daugiau kaip už mick įnešė Illinois valstijos 
vieną miliardą dolerių. atstovų butan bilių, kuria- 

atstovų butan bilių, projek-
SUBMARINOS NYKŠTU- tuojaūtį suteikti 

KAI. miestui savivaldą.

DETROIT, sausio 23. — 
Henry Ford sako, kad nau
jos submarines, pasižymėju
sios tuo, kad jos yra nelygi
nant nykštukai ,palyginus 
jas su kitais kariškais iai-

AMERIKIEČIAI JAU
TRAUKIASI Iš MEXIKOS

LONDONAS, sausio 23.— 
Stoka maisto vis labiau at- 
jaučiama Vokietijoj, ir ypač 
Berline. Anot vokiečių laik
raščių laikotarpyj nuo 23 i- 
ki 28 d. gruodžio 1916 m., di
džiausia porcija maisto iš
duota vienam žmogui Berli
ne buvo trįs svarai bulvių ir 
keturi svarai kopūstų.

TIK
EL PASO, sausio 23. —

DU VALGIAI PIE
TUMS.

Joms pradėjus veikti ištik
tųjų nebeapsimokės būda
vot! didžiųjų kariškų laivų. 
Tos mažosios submarines 
yra ne ilgesnės, kaip 18 pė-

reivių, pasiųstų Mexikon, 
“Vilios gaudymui”, apleido 
savo stovyklas ir traukia

luiObJb (rrancija), sau
sio 23.— Visur kalbama,

kui.

dų. Pataikyti todėl į jas iš
tolo, arba kad ir iš arčiau, 
del jų mažumo sunku. To
dėl jos gali prisiartinti len
gviau prie bile kokio 
ir torpeduoti jį.

laivo

maisto. Matyt betgi, kad ir 
pas talkininkus maisto da
lykai ne geriau stovi. Štai 
Lyons’e (Franci jo j) miesto 
taryba nutarė išleisti palie
pimą, draudžiantį restoraci- 
jom duoti vienai ypatai pie
tum, vakarienei ar pusry-

NEW YORKAS, sausio 
23. — Vokiečiai pagavo be- 
vielinio telegrafo praneši
mą, kuriame* Morgano fir
ma teikė kokias tai infor
macijas apie anglų ir fran- čiams daugiau kaip du val-
cuzų piniginius

WASHINGTONAS, sau
sio 23. — Nuo ateinančio ko* 
vo 4 dienos, t. y. pradedant 
antro prezidentavimo termi
ną Wilsonas, buk ketinąs pa 
daryti dideles permainas 

laiku i'Suv. Valstijų diplomatų ta- 
vien tik Anglijos uostuose 'rpe. Jisai, sakoma, permai- 
randasi graikų laivų apie nysiąs ambasadorius, o taip- 
700,000 tonų intalpos. Tuos 
laivus anglai mano panau
doti talkininkų reikalams, 
bet plaukios jie po revoliuci- 
jinės graikų valdžios vėlia
va. Po ta vėliava jie plau-

LONDONAS, sausio 23. 
—Žinios apie anglų nusita- 
rimą užgriebti graikų pirk- 
lybinius laivus gręsia pavo
jum pertraukimo ryšių, o 
gal ir kare tarp talkininkų 
ir Graikijos. šiuo

gi viršininkus įvairių komi*

talkininkų ir Graikijos.

DU ŽUVO UGNYJE

BRAINERD, Minn., 
šio 23. —. — Gaisras 
lers viešbutyj pridarė 
000 nuostolių turtu. Du
nes prapuolė. Manoma, kad 
jie bus sudegę.

sau-
Ant-

zmo

VOKIEČIAI NEBEIK AN
DA PRIE VERDUNO.

PARYŽIUS, sausio 23.—
Dvi netikėtas atakas pa- \ 

darė vokiečiai ant franeuzu!

• riuoju musų upės pakraščiu. į 

sausio !ktas, nes juk nužudė jie (t.
23. — Rusijos gyventojai y. juodašimčiai) Hercenstei- 
trokšta taikoj Jei taikos na, ir Jollosą. Miliukovas 
greitai nebusįffiusijos žmo-’praneša, kad paskui Jį pra
neš” sukiis/^^hę'išrodinėjaj dėję sekioti kokie tai intar- 

tini žmonės, kad tokios pas 
abejotinos ypatos dabojau-

NEW YORKAS,

ką tik atvykęs iš Rusijos Pe
trogrado universiteto poli

tiškosios ekonomijos sky-

se. Durnoje, girdi, kiekvie
nam posėdyj aršiausi ginčai 
del įvairiausių dalykų. Nors 
šalis to nežino, kadangi nie
ko o nieko nepraleidžia į 
platųjį pasaulį kariškoji ce
nzūra.

AMERIKOS KAPITALIS
TU PATRIOTIŠKUMAS.

sau-WASHINGTONAS, 
šio 23. — Anglų firmos, iš
dirbančios amuniciją, apsiė
mė padirbti Suv. Valst ar
mijai šovinių $200 kiekvieną 
šovinį pigiau, negu kad rei
kalavo Amerikos firmos. Ot 

gyventojų skaitlius užaugo 'jr kapitalistų patriotišku- 
200,000 žmonių. imas.

NEW YORKAS, sausio
23. — 1916 m. New Yorko

kariuomenės 
lipiai ii v.Vari SI

Eina gandas, nors neofici- 
alis, kad ambasadoriumi j 
Londoną prez. Wilsonos ma
nąs pasiųsti dabartinį užru- 
bežinių reikalų sekretorių 
Lansingą vieton esančio ten 
Page.

Prezidentas sakoma skir- 
siąs sekamam terminui į at
sakomybės reikalaujančias 
vietas diplomatus ne pagal 
jų rangą, bet vadovauda
mosi jų gabumais.

LONDONO EKSPLIOZI- 
JOJ ŽUVO APIE 300 

ŽMONIŲ.

LONDONAS, sausio 23. 
kaitHus aukų, žuvusių mil- 

T““1’ ižiniškoj amunicijos eksplio* 
ziįoj viename Londono prie- 
imiescių, siekia apie 300 vien 
užmuštais. O kiek sužeista, 
kiek nuostoliu turtu?

L

ANGLAI IMA 18 METŲ 
VAIKUS KARIUOMENĖN

LONDONAS, sausio 23.— 
Anglijos valdžia šaukia ei- 
lėsna 18 m. vaikus.

KŲ KUNIGUS.

WASHINGTONAS, sau
sio 23. — Suv. Valstijų už- 
rubežinių reikalų departa
mentas kreipėsi j Mexikos

EKSPLIOZIJA.

CHANTANQUA, Kansas, 
23. — Ekspliodavo 1200 kvo 
rtų nitroglycerine, žuvo vie 
nas žmogus. Ekspliozija 
jausta už 20 mylių.

30 dienų kalėjimo už gimdy
mo kontroliavimo skelbimą.

NEW YORK, sausio 23.— 
Mrs. E. Byrne, žinomos gi- 

valdžią su atsišaukimu pasi- mdymos kontroliavimo skel- 
gailėti dviejų katalikų ku- bejos Mrs. Sanger sesuo, ta- 
nigų, sugautų netoli Mexi- Įp0 nuteista 30 dienų kalėji- 
kos ir apkaltintų maišto kė-Įman už skelbimą gimdymo \ 
dime (tur-but jie priklausė 
prie Vilios banditų).

Užrubežiniu reikalu de-v C

partamentas užsistojo už 
kunigus ir prašo dovanoti 
jiems gyvastį, žinoma, ne
blogas tai darbas. Bet ar pardavinėjimu narkotiškų 

’girdėjo kas nors, kad tasai (svaiginančių) vak<ų- 
departamentas butų užsisto 
jęs už kokį nors revoliucio
nierių, ne kunigą.

kontroliavimo idėjų. Ji už- 
reiškė, kad kalėjime ji pa
skelbsianti bado streiką.

NEW YORKAS, Areštua 
tas kunigas. • Kaltinamas

PASKANDINTA DAR DU 
LAIVU.

LONDONAS, sausio 23. 
—Paskandinta vienas japo
nų, kitas anglų pirklybinis 
laivas.

VILLISTAI SUMUŠTI
PRIE PARRAL.

CHIHUAHUA, sausio 23

AMSTERDAM, sausio 23.

nių, jog geležinkelio nelai
mėje užmušta 40 žmonių.

leistas po $500 bandsu.

BOSTONAS, sausio 23.— 
Garsusis pamokslininkas Bi
lly Sunday uždirbo Bostone 
$50,828.

NEW YORK AS, sausio 23
Belgų šelpimo draugijos 
prezidentas H. C. Hoover 
nurodo, kad belgų šelpimui 
dar metus laiko reikalinga 
bus dar $150,000,000.

ST. LOUIS, sausio 22. — 
Tapo atidarytas formaliai 
naujas tiltas per Mississippi 
upę, kaštavęs apie $6,000,- 
000.

75 ARKLIAI SUDEGĖ.

DUBUQUE, Iowa, sausio 
23. — Dubuque ir apielinkės 
sudrebėjo nuo didelio su
trenkimo. Spėjama, kad tai. 
buvęs ar požeminis užgavi-

Sudegė arklydė ir automo
bilių daržinė. Sudegė kartu 
75 arkliafTr 15 automobilių.

RYMAS. sausio 23. —Ita
lai sumušė Tripoli sukilėlius.

vę Rumuniją, visp savo sunkumu užguls, ant jo pulkų, nupuolusio žemėn meteoro 300 sužeista

m
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ėjo jau visai prie galo. Nes

Mačiau Pragarą
1

JI savo stebėtiną galę.

*

I*

tI

Truko tik detona- 
idant da gyviems 

tuos nelaimingus 
pavertus, į baisiau-

Scenoje statoma I rių v<

dėlės fabrikos beliko vos tris 
budinkai. Artimieji prie fa 
briko namai be langų, sto-

N AU JIE NO S, Chicago, III. Sausio 23. 1917

I

sau 
nei- 
nie- 
per-

Mačiau aš pragarą... Ma
lčiau pragarą visoje jo bal
tumoje... Mačiau pragarą, 
kokio aš, nors svajotojas, bet 
niekuomet neįstengiau 
įsivaizdinti, ir kurio 
Mengs sau įsivaizdinti 
kas;., žmonių jausmai
buki ir kalba netobula, idant 
išreikšti žodžiais pragaro 
baisybę, kurią aš mačiau... 
negu tik šepetukas artisto- 
genijaus su nepaprastai iš
vystyta fantazija įstengtų 
ant baltos drobės su pagel- 
ba dažų atvaizdinti nors 
menką dalį tos baisybės, ku
ria aš mačiau... Visos bai- 

•f

stos ir slaptybės pilnos ma
no matušės pasakos, įpasa
kotos man, mano vaikystės 
dienose, yra niekai prieš 
baisumą pragaro, kuri aš 
mačiau... Aš mačiau mir
ties demoną, siaučiantį prieš 
•mane už manęs ir šalę ma
nęs... Aš mačiau, kaip tas 
demonas baisiais savo pirš
tais stengėsi sugriebti su
gniaužti mano gyvybę ir tū
kstančius man panašių gy
vūnų, vadinamų — žmonė
mis... Aš girdėjau nežmo
nišką staugimą mirties bai
me apimtų žmonių, bėgan
čių į visas šalis, kur keturi 
vėjai pučia... Mačiau alps
tančias motinas... Mačiau 
gatvėse pusnuogius, basus 
.sušalusius kūdikius, kurių a- 
šaros ir cypimai veria kie
čiausią širdį.. Drebėjo že
mė... Viskas aplinkui siū
bavo, liūliavo ir griuvo... 
Dangus apimtas raudona pa 
švaiste, tartum rodė savo 

žmogui, kuris, stu
miamas piktos valios, pa
naudojo protą tvėrimui pra
garo ant žemės...

Skaitytojas jau, turbut, 
supranta, kad aš turiu ome
nyje eksplioziją amunicijos 
dirbtuvėse Kingsland, N. J. 
Bet pirm negu kalbėti apie

priežastis, pagimdžiusias ją 
ir baisias pasekmes, aš no
riu supažindinti skaitytoją 
nors trumpais .brūkšniais su 
musų dirbtuvės istorija, su 
darbo bėgiu, su ta intaka, 
kurią padarė dirbtuvė į mie 
Mėlį Kingland ekonomijos 
žvilgsniu, su nekuriais nuo
takiais; su darbo sąlygomis 
ir su nekuriais dirbtuvės 
“bosų” įpročiais, kurie turi 
šiokią ar tokią visuomeniš
ką reikšmę, o paskui jau

.sėkmių, nuostolių ir tt.
1915 m. rusų valdžia pa

darė kontraktą su “Canadi
an Car and Foudry Co” ant 
padirbimo 5 milionų šovi
nių 2.5 milionų colių šrapne-

užsakymas siekė vii 
milionų dol. Pabaigoje 1915' 
metų Canadian Car and Fo-

100

skiria didįjį New Yorką nuo 
Kingsland, N. J., ir pradėjo

nai dolerių buvo paleisti da
rban. Ne dienomis, bet va
landomis augo milžiniški 
naviU innai-biid?nkn.q stnndė-

me žmogus koją retai tepa- 
statydavo, dabar virto j gy
viausią darbavietę. Darbas 
virė diena ir nakti. Diena v- <• L

ir naktį buvo gaminami pra
gariški įrankiai, kuriais įtu- 
žusios Europos tautos nai
kino pačios save, savo kul
tūros įstaigas, savo augštos 
civilizacijos žiedus! Bet 
kam galvoje buvo Europa su 
josios tautomis ir civilizaci
ja? Bile tik čia žydėjo “pro
sperity” — dygo kaip grybai 
po lietaus nauji namai, stei
gėsi naujos krautuvės, sko
lose sulindę biznieriai mo
mentaliai išlindo iš jų ir dė 
jo tūkstančius į banką. Ir 
gal nevienas širdyje meldė
si, idant kuoilgiausia karė 
prasitęstų ir kuoilgiausiai 
butų gaminami mirties įra
nkiai...

atidavė Dievui dusią, o ant
ras ant rytojaus mirė na
muose. Pjaustymas lavonų 
parodė baisų faktą. — Jų 
skilviai ir viduriai buvo pil
ni TNT!
toriaus, 
būnant 
žmones
sias bombas! Išrodo lyg pa
saka — bet faktas lieka fa
ktu ! O ką-gi padarė kompa7 
nija? Labai daug! — Ji 
davė numirusio (to, kuris 
mirė dirbtuvėje. Šeimynai 
-gi to, kuris mirė namuose, 
nežinau kiek davė) šeimy
nai 200 dolerių ir da palei
dusi ofiso klerkus padarė 
kolektą iš darbininkų (tai 
malonė!) Ir ką pasakysite ? 
Darbininkai pasirodė jaut
resni už kompaniją, nes su- 
aukavo apie $300. Idant iš
vengus reikalo su teismu ir 
valdžia, kompanija intaisė

vedė ventiliaciją, padarė va
lias. Vienok ir tas mažai 
gelbėjo, žmonės mirė... Bet

Darbo sąlygos musų dirb
tuvėje buvo nepergeriau
sios. Prie darbo, kame svei
katai negręsia pavojus, mo-

ar 36; departamentuose, ka
me tuščias granatas pripil
dydavo su TNT, mokėjo po 
40, 50 60 ir rodos 70 centų 
i valandą. Kad skaitytojui 
heišrodytų, jog tai dangaus 
karalystė, aš tuojaus paaiš
kinsiu, ką reiškia TNT, ir 
kokią intekmę jis padaro į 
žmogaus sveikatą.

sieros, tiek pat procentų a- 
zotinės rūgšties ir 50 proc. 
kitokių aštrių chemikalų 
(receptas dingo dirbtuvėje 
ir viso čia negaliu paduoti) 
skirtumas tarpe dinamito ir

ėjo jau visai prie galo. Nes. Ant rytojaus, kuomet nu-
paskutiniu laiku, viskas taip Į ėjau į katastrofos vietą, aš DIDELIS TEATRAS

Rengia SOCIALISTŲ DAILĖS RATELIS, įvyks

Subatoje, Sausio-Jan. 26 d., 1917
ruavk ;>• Ql’F.r 92rd ir Lake gatvės. Melrose Park. III.

gerai buvo pastatyta, jog 
dirbtuvė įstengdavo užpildy
ti iki 44 tūkstančių granatų 
į parą! Sausio 11 dieną apie 
4 valandą po pietų, aš kaip 
ir paprastai, sėdėjau savo o- 
fise prie stalo besvajodamas 
apie praėjusius ir busimus 
gerus dalykus... Tik staiga

per kiemą darbininkų. Kuo
met aš pravėriau ofiso du
ris, tai pusė milžiniško rū
mo jau skendo juoduose du
rnuose... Nieko nelaukda
mas aš užtrenkiau duris ir 
pradėjau rengties. Apsivil
kau švarku, ploščiu, užsi
moviau pirštines ir vėl pra
vėriau duris, idant 
laukan, ir tik dabar

išeiti
pama-

dūmai

suskaldytos, sudaužytos. O 
gatvė, vedanti dirbtuvėn, 
nugrįsta plieno skeveldomis

kas, plienu storai nuklota. 
Vietomis rūksta durnai. Ret 
karšiais vienur tai kitur

ma i augštį durnu ir pelenų 
stulpą...

eksplioziją, gali būti dvi — 
šnipas arba elektromotorai,

B Tikietai: 35 ir 50c porai: ant šokiu 25c porai.
T šitas Veikalas v ra labai imlumus. Jį sulos gabiau _
R šokiai tęsis iki 1 valandos. Grieš puiki orkestrą J. Balako. Kviečia
* visus jaunikaičius ir mergaites, jaunus ir senus. D. R. Komitetas. X .
■pau«i i m -r^-*-<*»**?»*«•MBH*j k

PROGA KIEKVIENAM.
arielka padaryti namie už pusę kai 
nos, kokios tik nori. Nereikia jo
kių įrUnkių negi patyrimo: į dvi 
minutes gali padaryti kvortų vska- 
naus ir sveiko gėrimo, bile tik žino
si medegų. Pašydami laiškų judė
kite už 2 centu štampų, 6 mes ap
rašysime visas paslaptis.

K. ZIRLES,

Sausio

RISTYNĖS.

Malinausko-Giincevi-

akare. Inžanga 35 ir 50c ypa-
Bisis Juoz. Banecvičius, geriau 
lietuvių Čampionas su Stock* 

ard Tiger (du melu algai jiedu ri
tosi bažnytinėje svetainėje ant 18 .

sius

žmonių daug... Šimtą pa
samdydavo prie vienų var
tų, ir šimtą išvarydavo pro 
kitus... Užtaigi nestebėti
na, jeigu darbininkų tarpe 
nebuvo jokio solidarumo, 
jokios organizacijos. Sam- 
dydavo-gi pačius tamsiuo
sius elementus. Kuomet pa
imdavo žmogų į ofisą užra
šyti, tai neklausdavo jo, ar 
jis moka dirbti, ar jis gali, 
ar jis myli dirbti, bet klaus
davo ar jis eina bažnyčion, 
(Lai buna gėda visai Ameri-

žioja kryželį, kokioj gatvėj

lanko ir kaip kunigo vardas. 
—Amen! Toliau nėra kur 
eiti! Ant kiek man teko pa
tirti, panašų kvotimą apie 
dievotumą, bažnyčią, kuni
gą reikia išlaikyti ir kitose 
amunicijos dirbtuvėse — 
kaip antai Keanilworth ir 
Parlin, N. J. Delko taip y- 
ra daroma? Gal manote pa
laikymui smunkančio tikė
jimo?

Ne!

bojami ir neretai išduodavo 
kibirkštis.

Nuostolių padaryta apie 
20 milionų dol. Žuvo virš 
miliono granatų, 500,000 de
tonatorių, daugybė vagonų 
ir kitokio gero.

Užmuštų, rodos, nebus...

vau! Juodi kartus v 
momentaliai pripildė ofisą 
ir apsiautė mane iš visų pu
sių. Aš leidausi prie durų 
ir laimingai jas pasiekiau.’ 
Užpakalyj manes pasigirdo 
trenksmas... Aš išbėgau, 
turbut, paskutinis. Ir tik 
dabar atsiminiau, jog musų |q jeįgu jr bus tai nedaugiau 
ruime buvo sudėta apie 100- 
000 užtaisytų granatų, tiek

krauta vagonuose. Kuo
met išėjau ant kiemo kelias 
išėjimo link vartų buvo at
kirstas pastatytu ant kelio 
traukiniu. Aš pasileidau 
lįsti tarpe vagonų ir per va
gonus. Sprogimai girdėjos 
vis tankiau ir tankiau, virs
dami į peklišką kanonadą. 
Drebėjo žemė. Aplinkui 
granatos krito, kaip lietus. 
Aš dasigavau iki kaimyniš
kos vagonų fabrikos kiemo, 
o iš čia jau buv(i>tviras ke
lias į namus. Pasikėlęs į ka
lną aš atsigręžiau atgal. Ir 
kas aprašys tą vaizdą! Bal
ti liepsnos kamuoliai kilo į 
augštą. Šimtais, tūkstan
čiais zvimbė į visas šalis de
gančios granatos, palikda
mos šviesius kelionės siū
lus... Žmonės bėgo kur ko
jos neša, per pelkes, per ba-

2-3. Kol-kas negalima pa
tirti. Tuomet patirsim, ka
da nebesugrįš į namus...

Kas atsakys už nuosto
lius — kompanija ar rusų 
valdžia — parodys ateitis.

. Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTS

Valandos: nuo 9 ryto Iki 0 vaSb 
Nedaliomis panai intarimę.

4712 So. Ashland Avo.
arti 47-tos gatvif4

už savo tikrus pinigus). Antra pora 
risis: Kaz. Alcliunas — jaunas ris* 
tikas — lietuvis su John Bauer— 
serbu. Young Bill su Justinu Kle
vu. Bill Varas su Vladu Petrick. 
Veisėjas Juozapas Šimkus. Lietuviai 
kliubivėiai sutiks svetimtaučius. Tč- 
mykite kurie kuriuos paris.
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SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

P. VAITIEKŪNAS, “Naujienų” ke
liaujantis agentas, yra įgaliotas “N.” 
Administracijos rinkti prenumeratas 
“Naujienoms.” Dabartiniu laiku važi
nėja po Omaha, Nebr. ir Sioux City, la.

“Naujienų” Administracija.n 4
n

| VYRU LIGOSVYRAI!
Nepadaryki
te Klaidos

Gal but jus 
čmete vaistus 
arba gydytos 
pas daktarus.* 
kurie neįsten 

jge užbaigt gy
mį) del stokos jūsų gydymo 
simptomų vietoje nuodugnaus 
pažinimo svarbiausios ligos.

Aš nealsidedu ant senos nie
todos pažinimo ligos, barška
mo krutinės, palietimo pulso, 
žiūrėjimo į liežuvį ir lt. Aš 
vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas nia 
šinas ir dargi X-Ray kuomet 
reikalinga. Aš nespėlioju, aš 
įsigilinu į patį keblumų.

Jeigu jus turit skausmus, 
pūlius gleivėje arba kraujų 
šlapume, pūsles uždegimų, su
stojimą, arba katarų, užkrėti
mų inkstų, jus nusistebėsite 
pasekmėmis mano vartojimo 
ir specialio gydymo budo. Jei
gu jus esate silpnas, nulindęs, 
be vilties, turite silpnų atmin
tį, štokų ambicijos, širdies 
mušimų, galvos skaudėjimų, 
nykimų, kaipo pasekmę per
žengimo sveikatos liesų, jus 
negaišuokite laiko įgijimui tei
singo gydymo.

Mano motto: geriausias gy
dymas už prieinamas kainas. 
Ncapsileisk nepasitaręs pirma 
su manimi. Aš sutvarkiau 
mokesčio sistemų, kuri daleis 
kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Ne
leisk pinigiškai medegai būti 
priežasčių šalindies, kadangi 
tas galima sutaikyti jųsų pa
ra Tikumui.

Ateikite tuojaus jei esate ke- 
biame padėjime.

Teiravimasis, examinaeija ir 
patarimas -- visai dvkai.

EIGŲ Jus kenčiate nuo tūly privatišky Ho. 
jus turit pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekminga 

cydymy. aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose. Nė vienas nėra geriau įsirengęs su 
teikti jums pasekmes, kurių jus norite už tokių 
žemų kainą, kaip galima trumpu laiku. Mano 
moksliškos nietodos vadovauja, kitos — paseka.

’Ar Jus Turite
PRARASTAS GYVUMAS. Mnno prydy 
mus šiame 
Kerą sveika 
rina snnarii 
INKSTŲ ir 
lenuvirama. 
šio.s ligos 
privatinkų ligų. 
RECTAL 
la. ir tt. 
m o. J ei j 
Rectal kiiutie.
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, it 
kaip tai yra 
STRJC TURĄ, 
mui st 
urinos, 
b<‘i p josimo, v 
teikia jums pa 
HY DROCYLE, 
NUTEKĖJIMO

0.

B

Hp-itikimc daug sugrąžino į 
i, ji atitaisė dalis ir sustip*

PŪSLĖS klintis greitai pa- 
Daug žmonių kenčia nuo 

delei neteisingo gydymo tūlų

LIGA. Raudonoji gysla, fistu- 
gydoma be skausmo arba pjovL 
u jus kenčiate nuo kbkios nors 

ateikit ir leiskit man pa-

va-

išvengtina.

ir tekėjimo 
tyrinėjimo 

kartais sv-

torių ir granata gatava.
Kaip jau augščiau minėjau,

daug mažesne 
nuo detonaci- 
dinamito ir T- 
nati. Šildant

mitas plyšta nuo sutrenkimo 
o TNT vien nuo detonacijos. 
(Plyšta ir nuo karštos ug
nies,

DR. C. R. LAYTON
Halšted St., arti Madison 
tekantis prie Mid-City 
Building. 2-ras

tisio 11, 1917 metų, kuomet
įvyko Darbas

Mano nauja metodą »ydy- 
atdaro kanalo 

uorei kali n jęa d idol io 
m o, vienas gydymas 

ckmes.
ORCHITIS. SILPNUMAS, 
GRINOS, ŽAIZDOS ir U

I >asek mindai vėliausiomis 
...... metodomis už žemiausio

Mano gydymas gelbsti kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kode! ne 
, kuris turi gerai įrengtą ofisą ii patyrimą utcikO 
Nežiūrint knip ilgai ir nuo ko jus kenlėjot, ni noriu

Kiekvienas fabrikantas 
gerai žino, kad tik tamsus 
darbininkas nestreikuos, tik 
tamsus darbininkas bus pa
klusnus. O tokiu tamsiu

D'K?’ WI T 1 T1 Fd V 505 So' StHte S<- Kampas Gonirrw *"* a 1 1 w I—4 X Prieš Siegel Cooper, CHICAGO.

Lietuviu
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tam tikruose katiluose, prie 
žinomos temperatūros TNT 
ištirpsta į rausvą tirštą sky
stimą, išduodantį aštrų kva
psni, kuriuo ir pripildoma 
granatas. Kuomet skysti
mas atvėsta, jis pasidaro 
kietas, kaip akmuo. Tuomet 
granatos eina į kitą depar
tamentą, kame su papras
tais mašinšapės “drill pre
sais” išgręžia žinomo storu
mo ir gilumo skyles del de- 
tonatorio. Dabar lieka už-

aklai tikintis žmogus. Štai 
kodėl yra užduodami klausi
mai apie Dievą, bažnyčią ir 
tt. Tai dar vienas faktas ti
kėjimo bankroto. Tai dar 
vienas faktas ,jog tikėjimas, 
valdžia ir kapitalas yra trįs 
neišjungiami draugai —ar
ba vienas dievas 3-se “asa-

manė. Pradėjus temti, dan
gus pasriuvo raudono gais
ro parva ir vaizdas darėsi 
dar baisesnis. Miestelyj ki
lo neapsakoma panika. Mo
ters klykė rėkė: “... Mano 
sūnūs”, “mano vyras”, “ma
no brolis”. Ir niekas jų ne
galėjo nuraminti. Veltui 

buvo tvirtinimai ir ramini
mai, jog visi išbėgo gyvi. 
Niekas negelbėjo. Ir taip tę 
sėsi ištisą naktį. Šimtai au
tomobilių, tūkstančiai pės
čių skubinosi į katastrofos 
vietą. Mat tokių vaizdų re
tai tepasitaiko matyti... Ne
snaudė ir vagįs, oferistai...

Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodo. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalversen (911) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma į kaip galima 
greičiausi laiką mano metodą. Visi skau- 
amni, paliuosuojami ir deginami sulaiko 
mi ir atvedami j sveiką stovį suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopimas 
į krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis -- atgaivinama urnai, 
mano gydymas sumažina uždegimą ir su
tinimą ir daloidžia sąnariams išnaujo vei
kti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčia
te nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pa- 
matykit mnne tuojaus, kuo anksčiau tuo 
geriau, pirm negu bus pervčiu.

t: - ... .. ” ‘ .. . .
atsiduot j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą it patyrimą utcikU. 
jums pasekmes, kurių jus norite.
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu iums padaryti. 
Mano X-Ray egz.aminacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmož'o ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pinigų 
ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuojil už pasitarimą ir visą egzaminaciją. 
Ateikite ir pasipasakokite man savo negales.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lieduviškonlis dainomis, labai 
pigiai, kurie kreipsis pas mus.

d epą r t a m e n t u o s e iš T N T 
dulkės, ir užmuša žmogų. 
Darbininkas padirbėjęs čia 
kokius 6 mėnesius, nors ir 
drūčiausias,

Laimė, jeigu išvarė arba su-
S
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JU ODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albomų.

(irafnfonas tik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 metų, lik 20 do
lerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
likusius užmokėsite prie atsičmi- 
mo. (irafafonas su didele tiiuba, 
jiaauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons
trukcijos, kurį galima užsukti 
laike grajinimo. Tinka rekordai 
įvairaus dydžio. Balsų išduoda 
cyslą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuvę, kuri ati
daryta nuo 0 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedeldicniais. 
Siunčiame d> kai kataliogų mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo. Adresuokite:

EW YORK PHONOGRAPH CO.
<e\v York, N. Y’., Deli t. N........

F0I

i ,y4fvus nabašninkus su kaukė
mis ant nosų, kurie ramiai, 
kaip avinėliai aukavo savo 
gyvastis už duonos kąsni ir 
nuožmaus dolerio skambė- 

trotrokai ir kitos modern iš- j sį... Atsimenu, rodos, gegu- 
Vienu žo~ žės mėnesį, vienas darbinin- 

čia parodė kas krito prie mašinos... ir

I CLVIYIL V/O LA 1 DLVVJO,

telefono stotis, centralis ap-

, Iros naujybės...
milionai

O

Kareiviai traukia kanuolę tinkamom vieton, kalnuose.

“NAUJIENOS
1810 So. Halsted St., Chicago, III. i
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Amerika Lietuvių Gyvenimas
Musu korespondentu pranešimai

nčius ir t.l. Žinoma, nekuriems 
nepatiko p. Bulotos iš vadžioj i-
mai bet ruksnio nekele.

Po prakalbos buvo pardaviiu 
jama svečių fotografijos, po 50(

a įsitraukė. Tokiu bildu lurėjc 
rne sustabdyt šokius.

Kada jau nebuvo galima šoki 
aš sumaniau paagituoti mote 
ris, kad sutverus L. M. P. S. č

FRANCIJOJ ĮVESTA 
korčiukes ant 

CUKRAUS.

I UŽTROŠKO 1)1 
; .HM E.

WAPELLO, sausio

KENOSHA, AVIS. kinčiuosius. Čia p. Kutra apsi
lenkia su teisybe. Jau keturi

dėjo karščiuotis ir atakuoti L 
W. W. Girdi prie socializmo 
tokios unijos busiančios nerei-

Parduota už $3.00.
Mahanoy’jui sūri 
ir “Žiburėliui” $9

tusių moterų., kurios karštai tam

PA RYŽIUS, sausio 23. — 
Greitu laiku Fra n ei joje cu-

Auka-

<iis “tautiečių” orą tonus p-as
A. M. Mantus. Kenoshiečiai tai-

minetos kuopos, taigi turiu ne
ką d tas klausimo neišriša

Lietuvių Motorų Pro g. Sus. kuo
pa iš 13-kos narių. Valdybon

rūkydami užmigo, o nuo si- 
garetų užsidegė matracas, 
ant kurio jiedu gulėjo.

o

“iudomybių”, tariant pono Mar
taus pasigyrimų. šioje vietoji”

rascio recenziją apie 
kalbėtojo spyliu. .

men.

ta Širdis dauggalingas 
Marius. Ir jis pasin 
bet savo šalį va< 
6000 -7000 pabėgėlių.

mu-
, kil-

puses mylios nuo besigrumian-

vo kuomet nišai pasakė "duok, 
dieve, kojas” ir kiltaširdis

nuo nevydonu vokiečiu 
v K. L

su savo

nes besitraukiantis ra

armijai jie nespėję nieko pasi
imti (tik prisistatykite: ponas 
Marius turėjo palikti net savo

o pasiimti lai. prievarta 
arce). Girdi, pinna su-!

Hau, ir taip toliau.

kaip tik

neismane-

ROCKEORD, ILL.

,o< i a list u
I

pon...

diečiai visai nėra tokie apsileidė
liai, kokiais juos nori perstatyti

rm. Pirmasis negerumas
tame, kad... jų permaža I

Naujienų nr.

Lietuvai “atstatyti.” 
čia i betgi nėra tokie 
liai ne prisidėjo.

Žmonių buvo apie
4kntii. • Daugelis jųjų nepasi-

maukt rudį”.. Ma-

priklauso vos 78 nariai. Nors 
jis ir mato, kad socialistų čia

.je, stengėsi išliet savo tautiš
ka” tulžį ir ant p. A. Bulotos.

del tokio Boek fordo vietos soci
alistų kuopa stovi gana gerai. 
Tik pažvelgkime į dilesniąsias 
kolonijas ir pamatysime, kad

Tikrai “tautiškai 
juos. Girdi, sočia

Be-

IT daugiau nieko.
Ištiesų, “smart” vyras tas po

nas Martus. Jis nei kiek nepri- 
sjincrkia apmeluodamas socia
listus ir p. Bulotą. Dieve, jam 
ĮMfedek ! J okia jau tų ponų dora.

nesu malęs, Kau (įrangai kuo- 
pieciai kur nors butų nepridera
mai pasielgę su tikinčiais žino- organizuoties Į unijas kad pa- 
nėmis. Tiesa, tarpųsavyj drau
gai prisimena ir apie tikėjimą.

dažniausia vienokių įsitikinimų 
tikėjimo klausime, juk negali
ma vadinti įžeidimu “tikybiniu 4. €

Suprantama, aš netvirtinu, 
kad ve pas mus viskas kuoge- 
riausia. Visi mes darome, klai
dų. Ir jeigu jus jas matote, tai

te prie socialistų, kad pataisius 
tas klaidas? Ak, mat, kriti
kuoti kitu butas ir nebūtas klai- 

c

norėčiau

socialistu “kritikui”   butu di- <■ c

Et jau, tie žmones, kito aky
se jie mato menkiausi šapeli, o 
savose nei rasto!

Antanas iš Naudžių.
v

ST. JOSEPH, MO.

aprasonia 
mas su

nr.

aidoblislu.”

triniausia,

niekai

man

JJioinel jo opo-

tik kaikurių unijų netikusią

yp
V-

nes

^4

mo ir todėl darbininkai privalo

o — ^Naujienose.
46-tos Kuopos Narys.

Tuo ir užsi AKRON, O.

cinienė, tin. sek r. B. Balčiūnie
nė, ižd. N. Morkūniene. Kuoge- 
riausių pase kmių naujai k no
na i! S. R. Jautrus.

mes.

me parode dideli savo nežinoji
mą soe. mokslo ir... nemanda- c
guma. Taip, įsišnekėjus apie 
kare vienas svečiu prisiminė a-

nose” nesimato jokios žinutes iš 
šio miesto lietuviu veikimo.4.
Tai liudytų, kad akroniečiai pa
liovė veikę. Priešingai, jie vei-

l ik niekas nepraneša.

LIVINGSTON, IL1

viso apie 10 žmonių. Reikalau-

Site

Tuomet Socialistas 
p iškoneveikti jį

kares? ()t

del negalėjau nieko pranešti. 
Dabar nors trumpai paminėsiu, 
ka mes veikėme.

kuopos draugai buvo parengę 
draugišką vakarienę. Žmonių

no nedaug, bet už tai vakarienę

na.

nesus-

pasielgimu Socialistas nelik ne
neša gero soe. partijai, bet dagi

tai vienas gyviausių susirinki
mu. Nutarta atsišaukti i Ohio ** €

li r kai bes,i u.

MAHANOY CITY, PA.

biamiems svečiams pp. Bilie
tams ir Žemaitei. Pirmiausia

kalbėjo A. Bulota
• kare. Prašė aukau-

Bulota 
laisve.

davo po $3.38. 
riai” nutarė p

iną. Bandė prikalbinti anglia-

čiu darbininku vietas, e c

joną.
Kalbėta taipjau ir apie 

narna. Išrinkta keturi di

Mor-
kunas,
kauskas ir AI. Balevičia. 
pat draugai sumetė namo

Ten 
fon-

ai

M. Bolevičia, M. L. Balčiūnas,
N. Vaitkevičių ir M. Milašaus-

’i

svaiginančiu

Butų daugiau likę pelu 
nebul atsilikus nelaimė.

Kinam žiūrėti.

s namas, laig

Kas keisčiausia, unijos valdy-

išvytų iš miesto streikuojančius

Girdi, už sustabdy-

bausmę $10,00. Bet kadan
gi “draiveriai” savo užmokesti 
jau atsiėmę, lai nėra kuo ,‘nu- 
l'ainuoli” tuos neklaužadas...

Bel ir to grasinimo

bais, nežinau.

(Jinton Vargdienėlei, Clinton,

mui dar ir savo tikrąjį vardą-

žiniai.

Jurgiukui, Hoselande.

ir • 7
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VOKIEČIAI IMA NELAIS
VĖN IR AMERIKIEČIUS.

Vokiečiai oficialiai paskelbė,

laisviais visus neutraliu ša-

suims važiuojant ant apgin
kluotų pirklybinių talkinin
ku laivu. 4-

k liti d a u g nes m a g u m ų

Depozitoriai

State Bank oi Chicago
Kurie turi sudėję 832,000 000, 

t. VALDŽIOS, nacionalės, 
valstijos ir inunicipalės, ku-

banką kaipo padėtinę del 
jos stiprumo, valdymo su
tarime su (dydžiais bankos 
įstatymais.

2. BANKOS IB BANKJE- 
HIAI, kurie supažindino 
viršininkus apverlinti šio 
banko nepervi ršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa-

KOKPOBACI.IOS

biau turėti reikalus su 
na jsigvvenusia banka.

I. VALDYBOS, kurių i§- 
įai, arba 
pasi rinkoadministratoriai

st ipnuno.
5. J N ŠTAI GOS, 

ir įvairios rūšies 
jimai ir lt., kurie deda pi
nigus i šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus

draugijos 
susi vien i-

laiku 
na.

6. 42(100 PAVIENIU Y- 
PATf. priskaitanl daug lie- 
luvių, laiko savo taupomuo
sius pinigus 
dėlto kad ji<

patarnavimo

šioje bankoje, 
žino stiprumą 
ir mėgsta jos

nuo vieno iki
šimlų ir tuksiančių doleriu. Visi gauna tą patį širdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu 
S3,000.000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini-

Gnlima pradėti taupyti nuo SI.00 arba daugiau. Taupo* 
ii skyrius atdaras .suimtomis iki 2 V A L. PO PIET ir SU

BATUS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

STATE BANK of CHICAGO
s

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

ivee.lė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys Lietuvių žurnalo . Gražus vaizdelis, Kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, Chicago, Ill.

, JUOZAPAS PAULAUSKAS
Persamdau automobilių ant kiekvieno pa- 

j reikalavimo, dieną ir naktį. Reikale kreip-

611 W. Chicago. Tel. Canal 5717.

25.^7^/V :-L’ S* * "fe

is širdies
Knygelė parašyta J a m e s A 1 1 e n, versta
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ii’ Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Ęa p r o č i o P a s i d a i\\Tna s.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai i Augėlesnįjį (gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Pad rasiu i mas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. IIaisled Street, Chicago, III.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška

kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.
Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:



Kitur, ne Chieagojr, metams $5.00
Pašei metą..................................$3.00
Trims mėnesiams ................. $1.75
Dviem mėnesiam ................... $1.00
Kanadoje, metams ............... $6.00
Buropoje, metams ............... $7.00

Užslsakomoji kaina:
CMcagoje — per išnešiotojus 12 

fintą savaitėje. Pačiu siunčiant, 
CMcagoje metams $6.00, pusei me-

NAUJIENOS
Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 

Leidžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
JKasdien, išskiriant nedSldienius

First Lithuanian Daily in America
Published Daili) Except Sunday 

a B Y T H £

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terma 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 
year ..................................... $5.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

NAUJIENOS, Chicago, Ill

Valstijose, kongresas nesi
skubina jo norams pritarti, 
įstatymo sumanymas, pa- 

S gal kurį butų uždrausta 
įstreikuot, koliai tam tikra 
komisija neištirs darbininkų 
reikalavimų teisingumo, vis 
atidėliojama ir atidėlioja
ma..

Kongresas bijosi darbi
ninkų. Jeigu Wilsono ple-

ki paskutinosios net konser- 
vatyvės Amerikos Darbo Fe 
deracijos vadai, tai jau rei
škia, kad darbininkų klesoje 
jisai prielankumo nerastų. 
Kongresmanai, kurie bal
suotų už tą pieną, neužilgio 
turėtų atsisveikinti su savo

O kad darbininkai butu 
dar drąsesni — nuo kiek blo
gumų jie butų atsigynę!

kilai]) manančių, negu kle.rika-

kalalikiškas minias “si 
nuodais”; laisvamaniu

lą negerumą prašalint kova 
prieš laikraščius. Ne laikra
ščius reikia silpnintu bet or-

iii tėkme žiu o- i-
išrišus lą “jirivatinių” laikraš
čiu klausima, c..

Matote,
nuomonė. nusne-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III.
įtaiytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
l^rankraščius adresuoti tisini Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Jlrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
faMekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
IkM rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

arba gražinami atgal, jei b^giu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
hlr išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

Redakcijos Straipsniai

Evangeliko 
uždarbis. Yra du kandidatu ir lie-

Apžvalga

likiškųjų kunigų parapijoms. 
Reiškia prie “suvienytos” pub
likos leista prieiti tiktai kuni
gams ir kitokiems “vyčių” ge
nerolams.

Socialistų, “bedievių” ir “ne-

rias “Naujienos” jau daug kar
tų pažymėjo “Kovos” polemi- 
k°je’ yrJi ncprašalinamos, kai])

kins ne Kemėšis,

“ATBUDAVOJIMO
KOOPERACIJOS.

►kai atsiliepė apie “Kelei- 
sumanymą organizuot ko-

Yra musų tarpe žmonių, 
kurie linkę manyti kad sro-

tvirtinama,

“Keleivis”

a Ii ir už-

nesutiks. Tai aišku visiems.
“Laisvė” rašo apie “Naujie

nų” paduotąjį sumanymą šauk-

išvadžiojimų išeina, kad

tuviai darbininkai pasiųs juos

vilna:

sigilindami i smulkini'- 
mes pasakysim, jog ne-

Turim paaiškinti, jog “Ke
leivis” ir nemanė kad tokia 
kooperacija kokius stebuklus

“INTERN ACION ALIZM AS 
AR KAS KITA?

Laikraščiai praneša, kad 
Billy Sunday gavęs už savo 
darbą Bostone $50,828,64 iš 
pakvietusio jį tenai komite
to. Kiek jisai sukolektavo 
pats, nežinia, bet tur-but 
taip-pat nemažą sumą.

Billy Sunday yra “evange
listas.” Jisai skelbia “dievo 
žodį” ir “kovoja” su velniu. 
Ypatingas jo speciališku-

šešioliktos ward’os.
šitų dviejų draugų var

dai yra gerai žinomi “Nau
jienų” skaitytojams. Juo
du yra populiariški plačioje 
visuomenėje ir daugelis žmo 
nių rems juodviejų kandida-

Bet suprantama, kad ne
galima atsidėt vien ant žmo
nių simpatijos. Kad K. Gu- 
gis ir P. Galskis turėtų ge
rą pasisekimą balsavimo 
dienoje, turi sukrust orga
nizacija.

Lietuviai socialistai Chi- 
ca£°je jau daug kartų paro
dė savo veiklumą politikos 
darbe. Nė vienam mieste 

musų draugai nėra suauka-

prieš “velnią degtinę”, t. y. 
prieš saliunus.

Bostone nesenai buvo bal
suojama smuklių uždarymo 
-klausimas, ir prohibicijos 
šalininkai pasikvietė jį tenai 
sakyt pamokslų. Kaip jau 
žinoma, ta “evangelisto” mi
sija Bostone buvo labai ne- 
pasekminga. Balsavimo die
noje “sausieji” buvo sumuš
ti didesne balsų didžiuma, 
negu kada-nors pirmiau.

Bet savo uždarbį Sunday 
atsiėmė. Už savo pamoks
lus jisai gavo keletą dešim
čių tūkstančiu doleriu, v t c

Už ką jam tiek daug pini
gų mokama? Už tai, kad ji
sai kvailina žmones. J 
tiesų kitaip, kaip kvailini-'toje vvard’oje lietuvių sočia- 
Miu, ir negalima pavadint 'alistų skyriai yra stipriausi; 
tokių pamokslų, kuriuose 
gąsdinama žmones velniais socialistų pareiga dabar pa
ir kitokiomis nesąmonėmis. 1

Žmonių kvailinimas yra 
šiandie brangiai apmoka
mas darbas, kadangi jisai 
padeda visokiems ponams 
išnaudoti žmones. Jeigu .čias lietuvių darbininkų mi- 
žmonės butų apsišvietę irĮn^ jje gali prieit prie tų 
susipratę, tai išnaudotojų balsuotojų, kurių kitos tau

tos socialistai nepasiektų. 
Bet, žinoma, lietuviams so
cialistams gelbės ir kitų taiL

kalams ir tiek pasidarbavę 
prie lapelių platinimo ir su
sirinkimų rengimo praėju-

biau sukrusti.

jma kandidatais draugus 
i Gugį ir Galskį, pripažino, 

Juk iš- kad ketvirtoje ir penkiolik-

Lietuvių

įrodyt, kad Partija neapsi
vylė, pasitikėdama jų spė-

Reikia todėl sukrusti. Mu-

Mes tik

ilima daugiau pramo

Naujienoms” išrodo 
400,000

j uo- 
rub.

kyla liktai pavyzdžio delei. 
Pagalios ir 100,000 rublių ne- 
lokia jau maža suma, kad 
nebūtų, galima pradėti dar
bo. Su 400,000 rublių gali
ma suorganizuoti gana pla
tų statymo darbą; galima

ir kitokios medcgo$ gamini
mo dirbtuvę. O pradeius

Taigi 400,000 rublių čia

Bet jeigu negalima
> 

il nieko

Keleivio” pieną,

ne galėtų sudėt tokias stambias 
pinigų sumas, kokias mini bos-

zuot) ir galėtų remti. Remti 
tokias kapitalistiškas bendro-

Musų 
kandidatai. darbas bus vedamas

Galskis yra visų Chicagos 
darbininkų kandidatai, taip-

pastatė didelį surašą kandi
datų.

Šios rinkimų kampanijos 
tikslas bus ne “gaudyt” pi
liečių balsus, o visų-pirma 
šviesti juos ir organizuoti 

i po socialistų vėliava. Todėl 
musų Partijos vėliava turės

jiegomis naudosis “albudavoto- 
jai.” Nes kur yra kapitalistiškas

v deda ant drg. J. Louis Eng- 
dahl kandidatūros. Jisai y- 

. ra kandidatu i aldermanus v
is 15-ios ward’os. Tą ward’ą
jau atstovauja miesto tary- .balsiai ir tikslai turės but

mas. O darbininkai 
ne su išnaudotojais, 
naudojamaisiais.

VIS ATVIRIAU
; boję vienas socialistas, drg. 

Rodriguez. Metai laiko at
gal šis draugas surinko te-

budu kapitalistiškų partijų 
kandidatu kartu. Todėl y-

Tikimės tečiaus, kad ir 
darbo unijos ir kitos .pro- 
gresyvės organizacijos tą 
darbą parems.

Kun. Kemėšio “Darbininkas

ma jisai visokiais budais rode 
savo neva troškimą vienybės o 
djabar jisai beveik kiekviename

koje Lietuvių Diena, kurioje 
tūlosi' kolonijose net socija
listai dirl)o išvien su katali
kais ir liberalais. Bet kuomet 
rimtai kas i tokias “vieny-

jus privesti prie galutinos iš-

kinami. Nežiūrint momen
to svarbos ir reikalo sueiti 
krūvon, kad savo Tėvynei iš
kovojus laimingesnį rytojų, 
atsiranda intrigantų ir žemos 
dvasios žmonių, kurie šven
čiausius dalykus pa verčia

kokia nudėvėta marškone.
Nesame mes ])rięšais vieny-

tarsime, bet kuohiel vienybes 
vardan socijalistų agitatoriai 
pradeda skelbti revoliucijas ir 
klaidinti žmones savo surūgu
siomis idėjomis — negi gali

išnaudoti žmones savo parti
jos tikslams, kada visų bend-

O tokiu atsilikimu buvo net <- <

viu Dienos. Gi tūlose kolo- 
nijose Lietuvių Dienos komi-

bą, nebeturėdami kur savo

niškų parapijų agentų tar
pai) atsidūrė. Rengia jie iš
sijuosę Mickums ir Mockums 
dirvas ir drumščia žmonių

uos komitetus, pakreipė jųjų 
veikimą laisvamanybės plati
nimo linkui ir tai]) toli nuėjo

nes į susirinkimus, kuriuose 
buna apkalbami Mickaus mo
kinio kunigužio Strazdo, aiš
kaus neprigulmingtks doros
apaštalo reikalai. Didesnės 
begėdystės lik jau ir būti ne-

nes, kurie nei sąžinės nei ma- c
žiatįsio pajautimo doros ne-

viai katalikai, sueidami vieny
bei) Lietuvių Dienos reikalais 
pasišventė jiems su visa savo

gdami į savo partiją. Jiems 
rūpėjo Lietuva! Gi musų lai
svamaniai ir socijalistai, pra
dedu) n t nuo pačių stambiųjų

kiaušiais prie vieno tikslo nė-

numeriuose smar-

ferencijai. Prie dabartinių 
santykių musų organizacijoj 
ir musų soc. laikraštijoj, mes 
manome, jog butų parankiau 
atilsėti ta konferencija ant 
tolesnio, patogesnio laiko.

Mes jau baigiame subėgti 
daiktini Lietuvos šelpimo 
klausime, bent praktiškai ta

ma jai, rašo:

Ar manote, kad mes ir mu

tokio laikraščio, kuris pana-

leiviu.”

so:

>va ir su l\e- 
šiokios-tokios

Keleivio” kriti-

Ra-

Ne kas kita, kaip noras įgyt 
sau didesnį sąjungiečių ir ne
są j ungiečių pa turėjimą ir su 
jų pagalba sustiprini savo 
pozicija, privertė ir “Kelei-
vio” leidėjus bendrovę kurt. 
Žinoma, ne iš savo geros šir
dies jie lai daro ir ne dėlto da
ro, kad davus žmonėms pasi-

Negi
“Naujienų 
buvo sumušta visi

’‘dama nieko alsakvt i * 4.
argumentus, kuriais

pric-

Tokiam kovos bintui, ma-

Kova” rimtame

nu

teisingai išaiškino 
ginčų delei “privatinių

Nauj ienoms

negu soc. laikraščiai, taigi 
juo tolyn, juo jos spėkos da
rąsi menkesnės, palvai na n t
su spaudos spėka” (N 309); 
dello, jų nuomone, vadovau
jama rolė turinti priklausyt 
laikraščiams, veikiausia j u

Mes rašė
me apie santykius tarpe soc. or

99

me numeryje, kurį nurodo “Ko-

Kodel ji jos nekonlroliuo-

Aišku, kodėl:

čių kiek jų šit

klausima linkui Lietuvos“ v
galima ir laikraščiuose. Tuo
met bent klausimas labiau iš- 
sidiskusuos tuo labiau kad 
apyvarton jau paleista Phila-

prieš nepriklausomą Lietuvą 
su paraginimu siūlyt ją susi
rinkimuose. Tai kas išeitu.

lišką klausimą kitaip, negu 
pažiurėjo autoriai Philadcl- 
phijos rezoliucijos? Išeitų 
konfliktas ir vieton aiškumo /' i v
dar didesnis neaiškumas.?

dantis Komitetas, darydamas 
škicą dienotvarkių sumanv-
iosios konferencijos turėjo 
omenyje lik klausinius, sa

kalus. Tuo tarpu, musų, kai
po amerikiečių, reikalai, vi-

Nors musų sumanymui ir pri
tarė philadelphiečių konferen-

su

ganizacijų valdybas atidėt jį to
lesniam laikui. Šioje valandoje

taisvdami” ‘ suma-

kinimas nedaug ir reikšmės be
turėtų. Jie nori, kad susirinktų 
tik kairiųjų organizacijų valdy- 
bosk, kurių nariai gyvena Brook 
lyne ir apielinkese; tuo badu,

du suvažiavimui. Bet jeigu su
sirinks tik arti vienas nuo kito

sis tas susirinkimas nuo pustu
zinio įvairių pasikalbėjimų, įvy
kusių paskutinėmis savaitėmis

ir pasigirti jomis.

viena

SMULKMENOS.

ra vilties, kad dabar iš tos
Svard’os bus išrinktos ir an- 
tras socialistas.
į Kandidatų surašė randa-
|| jr viena moteris, Mrs. EI- naikint streikų laisvę\Suv

Nežiūrint didelio prezide 
nto Wilsono užsispyrimo pa

jetą straipsnių, smerkiančių vie
nybę. Pirma veidmainiavo, da
bar kalba, ką ištiesų mano.

Štai kokiais išvadžiojimais 
“D-kas”paskutiniame savo nu-

tai laisva m ai
net Lietuvos/Reikalus.

1 I

Vadinasi, klerikalų organas 
nonį kad, suėjusi į daiktą, nebū
tų leistą kviesti u& kal^tojjųs 

t. .7;''. *'’< ■ , 'i '■ '/ ' ■ s '''į''' ' ■<

Suvienytos Valstijos bėgu 
1916 melų pergabeno iš AJaskos 
aukso ir sidabro už $19,053,179

kmsi

Tai yra, žinoma, negerai.
Bet jeigu negerumo šaknis

1 randasi organizacijos silpnu-

Cltičagos gyventojai per me
tus sunaudoja 222,411,830,000 
galionų vandens, j

Laisvas

Utarninkas, Sausio

Budamas Lietuvoj aš skai
čiau visokios pakraipos laikraš
čius, kokius tik buvo galima

gų”

Skaičiau ir stebėjaus! Tie
siog nesinorėjo tikėti, kad yra 
dar tokių žmonių, kurie galėtų 
pasitenkinti tuo laikraščiu.

menką lapelį nesinorėjo.
Kartą mano mergaitė įnešė 

kambarin koki tai lapelį. Pa

SKIRTINGA TAKTIKA.

spauda buvo baisiai varžo-

vieno tikrai gero dalyko nera-

gvililenaini klausimai, ka-d net

žiūriu “Draugas.” Į pusę va
landos aš jį perskaičiau nuo len-

dienraštį “Draugą“ daug girdė
jau, bet vis man neprisiėjo skai-

giau (atsi|)rašau už išsireiški-

Skaitytojų 
Balsai.

skaičiau įvairius laikraščius, 
“Kataliku ” Lietu- 

vį”, “Laisvę” ir kitus 
ii buvo ir priešinga 

bažnyčios prisakymams, lx?t... 
Pradėjus eiti “Naujienoms”, aš 
ėmiau skaityti jas ir įsitikinau, 
kad jos yra rimtos ir tikros dar
bininku užtarėjos. Anie kita

Man aišku, kai diena, pasida
rė, kodėl bažnyčiose kunigėliai 
draudžia skaityti pirn)eiviškus 
laikraščius, o perša savo “Drau
gą.” .lie mat bijos, kad žmogus 
paėmęs kairiosios pakraipos lai
kraštį nepasiliktų to laikraščio 
nuolatiniu skaitytoju. Sakom 
kad paragavus saldaus nebesi-

pratimą,. Tos priežasties delei 
jis visu smarkumu ir šmeižia 
“Naujieanas.“ Na, o tamsus 
žmoneliai skaito ir mano, kad

Kam bereika-

kuomet yra geradarių, kurie už
i uos masto. Savo protu, jog

svetimiems žo-negu 
džiams. 
ir galas
skaityti socialistų laikraščius,

Man norėtųsi paklausti tų po
nų iš “Draugo”, kodėl socialis
tai niekai)) nedraudžia skaity
ty! i laikraščiu nežiūrint kokios 
pakraipos tie laikraščiai butų? 
Atpenč, jie ragina skaityti įvai
rių pakraipų laikraščius ir įieš
ko Ii juose teisybės. Tuosyk 
žmogus skaito, svarsto ir daro 
išvedimus. Jis pamato, kieno 
pusėj teisybė, pamato savo prie
šus ir savo draugus. Vadinasi, 
socalistai verčia žmogų gyven-

gerų
žinomių žodžiams. Bijos prie
šingos nuomones lik tie, kurie 
aiškiai supranta, jog jie stoja

Protaujančiam žmogui jokie

teko girdėti apie 
bet kol aš jį neskai- 

visgi netikėjau, kad jis 
Dabar tik- 

laikrtdk
didelio rašto

“Draugą 
čia u
butų taip tusias 
rai pamačiau, kad* t 
tis visgi iš savo
Šmeižia progresyvų 
“be galo ir be krašto. 
ver|inim^ negali bigti



visuomet su

Tai sunkaus besama dar
bininko gyvenimo STATE

BANK

Sekanti Laida

mažmožiai

rasime

nosies

centu, 
dama 
perku
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Kiek uždirbi per sava 
Aštuoniolika dolerių 
Gerai uždirbi.

minuos 
d mokei

jau pa- 
pasako- 

čia turiu teisvbc

Utarninkas, Sausio 23, 1917

Prašome abonentų pranešti mums tuojau 
apie bile permainymų arba manomų per
mainymų dabartinio antrašo telefono 
knygoje.

NAUJIENOS, Chicago, Ill

nėšiai? glausdamosi prie te
▼ot nedrąsiai paklausė mergaite

—Ką tu, vaikeli, veiksi su pi
Bigais? Matai* kad viskas brau

prašo si 
m’an rei 

Kad tas visas reikme 
nikes pasnykauti vi 

kokias dvi savai ii.

speKis, tai kapitalistas į tave nei 
skersa akia nepažiūrės. Dar 
nuvarys šalin non dirbtuvks var
tų, nes jis ten randa tvirtų ir 
jaunų vyrų kuriuos taipgi pasi

nėms žmonėms, lai g: 
venti poniškai.

Ne šiandien, ponai
Tai kiek jus visi pi

Dia vabalą. < 
\ tai kaip žioge 
nosis ir plaukt

Ponios vėl susėdo ant savo 
vietų. Pirmasis ponas vėl už
sikabino ant nosies akinius ir 
les e. tolinus kalba: 4 c

Tamsta, matomai teisingas

HH 
<••• 

h *»• 
: tfl
I ui

is nepri- 
vienok 

. vagis, turiu 
Dalykas ve 

parode, kad 
mėlis kurios

—Gerai, vaikeliai, kad dar e 
sate sveiki. Bet jeigu Jurgi; 
suserga, lai ir eikite elgetauti 
Sunkus, oi kaii> sunkus Ameri 
kps gyvenimas... sudejavo ži 
Irs Jurgio tėvas.

kaĄ per užgavėnes
<—Pavalgom, tai 

bet tuom tik ii 
gii, nes dauginus niekas ir ne
atlieka. Tik spėjame bilas ap- 
tfilnokėti ir viskas padejavo

Pasakyk man, tamsta, i 
kokiu, šaltiniu semi ncdalekliu 4. 4 <7

—Iš kokiu šaltiniu semiu m v C
dateklių?.. Hnn... Kad 
sisakiau, jog t 
siu viską, tai ii

nas p 
ir tari
n. —Tai pasirodo 
tamsios tėvas 
dieną $1.14, žmona 
85c viso

TOO

Tokiu
19c. iš kurių dar turiu gatveka- 
viii. kompanijai užmokėti 60c 
nėr savaite, nes

Tai reiškia, kad su $18.00 
savaitėj negalima pragyventi 
k e tu r ic n is ž m on ė m s ?

■ Galima, kaipgi ne. Juk

Chicago Telephone Directory
Eina į Spaudą 
Vasario Ima

1 dešimtis centų, už pieną septy- 
r i nias dešimtis centų, tai $9.25. 
- Kanda keturi doleriai, duonke

piui dbleris, aliniui už du boksu 
alaus du doleriai, tai $7.00, $7.00 
ir $9.25, tai išviso bus... (skaito 
ant pirštų), šešiolika dolerių ir 
dvidešimt penki centai. Gavau 
aštuoniolika, tai kiek lieka?.. 
Iš dolerio išėmus dvidešimt pen
kis centus, tai liks...

■ Na* gerai, — tęsė tolinus 
ponas, padūkini sau, jeigu ne
gautum nieko pavogti tai kaip

imsią ir 
išleidžiate per 

>u dūk t ere 
Tamsta gi, 

uždirbi $3.00. 'Tokiu bildu at
lieka kasdien po $1.01. Ar taip?

Labai bučiau laimingas, kad 
tiek atliktų, bet tiems pinigams

iu pragyventi, ta] 
bet dabar gyvenu, 

bet koks tas gyvenimas? Ve ii 
šiandien parsinešiau pėdę* iš ku
rios liko lik 0. Pa 
jono, mergaitė batui 
kia batų 
uis įįj 
šie m s

Ponas atsistojo paskui ji ir 
kiti, pasitaisė akinius, p 
v o galva ir tarė:

Tai sunkaus besama 
n ink o gyvenimo...

visai nesi like
as klausimas, pažiurėjo 
pasikraipė, užraudo ir 

atsakyti, kad taip, bet 
pamisimo, kad jeigu las stačio
kas pradės dauginus teirautis

braukė kelis kartus, las pradėję 
kurkti. Dar smarkiaus patrau
kė ir įtraukęs širvatkų į burną, 
numetė pypkę, tris kartus nus- 
-piovė, pasipurtė, nusišluostė 
ranka lupas ir užsidegė sigaretą 
Tuom tarpu stalas tapo nuva
lytas ir, Šeimyninkė, sėsdama 
prie jo, linksmai tarė:

—Na, papi. Parodyk, ar daug 
turi pėdės?

te, as tavęs neužmiršiu, 
rūpink, mažiule, nes aš už 
rūpinuosi

ramino Jurgis savo dukterį.
Jurgis išsitraukė pundelį p<

jus piltume matę, kokius 
puikius paveikslus rodėte 

ant šitos sienos, tai net juokas 
ima. Vienas kanda duoną, tai 
uosis pasidaro, kaip stringąs, 
kitas 
tarsi 
jau ta meų 
Mr ir lupos 
kruta, - - pasakojo pašalinis.

— Na, mama, atnešk visas bi
tas. Juk šiandien pėdė, tai rei
kia paskirstyti ją ant dalių ii 
(galelių, ■ su nusiminimu kal-

dešimtis 
centų, i zrasyK, tamsia $8.50. 
Kas daugiau išlaidų?

-Pienas 70c, randa $1.00, 
duonkepiui $1.00, už alų $2.00 

viso $16.25. Maugi atlieka

ivies norime įeiti i jūsų 
kambarį, uos mes esame tyrinė
tojai darbininkų gyvenimo, 
pasigirdo balsas už durių.

Galima, galima. Kodėl ne?

Turiu du keliu: vienas lai 
tas, turėčiau su savo šeimyna 
nusisamdyti vieną kambarį, ku
ris kaštuotų ne dauginus $6.00 
mėnesyj ir ten be oro, be kitų 
patogumų rūgti, kaip agurkai 
statinėj. Tokiu budu man ant 
mėnesio atliktų po $10.00, kas 
padengtų išlaidas.

- Na, <5 kokis gi antras kelias?
- Antras lai yra tas, kuris 

liuksams, bet trumpas. .Geras 
revolveris, drąsa ir žiaurumas, 
lai visi įrankiai su kuriais visur, 
o visur, diena ar naktį, galima

- Kiek suvalgai pusryčiams’ 
Suprask, čia tik taov išlaidos 
šeimynos išlaid

gerai.
daug turi šeimynos? 

mergaitė ii

Dabar man taip atrodo, kad aš 
tai tų visų ncdalekliu šaltinis 
Sunku, vaikučiai, sunku gyven

tai pamačiau 
kapitalistų ii 

kunigų pusę palaiko o jeigu ji
sai toks, tai aš kaipo darbiniu 
kas neliksiu dangui tarp pašauk
tųjų, kaip ir ant žemgs. Mato 
te ir dabar: aš ir mano šeimyna

ve storo knygelę.
darni tėmykite geri
ka nors nereikalin c.

nes aš to noriu.
Kaip lai nori?
Mat aš nemoku skaityti

sės, negu jus. As (tar nepabai
giau viską suminėti, tamstos 
pasiskubinote pertraukti man 
kalbą. Taigi klausykite:

Rakandai, lovų rubi, muilas; 
šluotos ir kiti 

įdėjus krūvon, 
vieną dieną po 

20c. Penki tonai anglių ant 
metų, $10.00 tonas $50.00, 
pad/alinus ant dienos, išeina, a- 
pie 12c. Ruda $16.00 mėnesiui, 
ant dienos išpuola po 50c. Vi
so 82c. Valgis 99c viskas

Kaip tai nuo bado? Juk su 
ištuoniolika doleriu ir tik kelu- 

ilima gv-

cen.tai, pa a u
o iš septyniolikos lieka vienas, 
tai viso atlieka lik doleris ir sep
tynios dešimt penki centai.

-Ar tik tiek?.. O aš djar ma
niau sijoną nusipirkti, — nusis
tebėjo šeimyninkė.,

Tau sijonas dar nėra taip 
reikalingas, kaip man batai. 
Jau visai prakiuro ir nemislinu, 
kad iki sukatos išlaikys.

Mergaitė dar vis glaudėsi apie 
tėvą, bet išgirdus kad pinigų 
neliko jai ant batukų, atsiduso, 
pabučiavo tėvo ranką ir tarė:

Poni susuko nosį, atsistojo ir, 
skepetaite stuksėdama uosiu, 
pradėjo vaikščioti po kambarį. 
'Tuom tarpu klausinėtojas, no
rėdamas pagauti bemeluojant 
Jurgį, nes jam nesinorėjo tikėti, 
kad iš tokios krūvos pinigų, lik 
tiek atlieka - — paklausė:

-Ar negalėtum mums išdės
tyti smulkmeniškai, kiek kiek
viena diena turi išlaidu? u v v

Su mielu noru. Klauskite

kas, o mes sergame iš nedaval
gymo, todėl mums reikalinga 
daugiau vąlgįę.. Ar nesutiktum, 
tamsta, pasiipainyti su manimi 
vietomis ant kokios savaitės lai
ko?... e Manau abudu paliktume

Šeimynos gaiva (Jurgis), pa 
valgė, nusibraukė ranka didu 
liūs, kaip avino ragai, usus, pa 
baigė gerti buteliuką alaus, pa 
glostė savo pilvą ir tarė:

KasnyKas sveika žmogui, 
pakreipus galvą ant vieno pe

ties, prabilo viena iš ponių.
— Leiskite paklausti, mielos 

ponios, ar tamstos pasnykaujati 
kada?

- -Ne tamsia mus turi klausi
nėli, bet mes tamsta. Matai ko
ki?.. Mes jiems gero dlaronie, o 
jie drįsta tyčiotis iš mus. ,

- A, šitaip atsakėte... Aš taip 
ir maniau. Bet, gerbiama po
nia, duok man visuomet gerai

rti, tai aš niekados nesie
kusiu tvirtesnis už mulą. 

Mat mes nevienoki čia susiėjo
me: jus sergate iš persivalgymo,

-stengiasi “Naujienoms” pakiši 
koją, bet jis tai daro taip gra 
jaiėfcdiskai, taip nenuosakiai 
ledtd tas kiekvienam metasi aky 
ana. Ar šiaip ar taip, bet sun 
fcu su melu toli nuvažiuoti 
^Naujienų” pozicija tvirta

—Palauk, reikia stalas nu
valyti. Kas čia per striokas? - 
ramindama, atsakė, šeimyninkė

pirkti, už laikraščius užsimokė
ti ir nedėldieniui pragyvenimą 
įgyti, nes aš dirbu tik šiokiomis 
dienomis ir uždirbu po $3.00. 
Už nedėldieni negaunu mokėti,

O, gal nenorėdamas suli pti 
savo nekaltos sąžinės, užsiganė
dinčiau \ a na kulka i savo ma-

gysie padengiu visas 
čias įplaukų išlaidas.

Ar tamsta katalik
paklausė pirmoji poni

Buvau katalikas, 
met žiauri kapitalo r;

Nesirūpink, tėti. Tu ja per
sonas dirbti. Tavo spėka jau 
išsunkta ir kuomet tu likai be-

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00.
TURTAS VJRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ.
MMk šis Bankas yra suorganizuotas tuilin-

giausių fabriką savininkų, kurių išdir- 
bystCsc dirba tuksiančiai lietuvių ir ki
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko 
priguli Vice pinu. Armour and Co. ir 
daug kilų kompanijų.
Moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolekhioja 
pinigus iš kitų liaukų po visą Ameriką.

Visa aštuoniolika dolerių 
Hm... (iraži kruvutė pinigų, be 
gaila, kad nemano. Kiek į šton 
reikia mokėt šią savaitę?

- AštUPni dolęriai ir penkias bą, kaip kažkas nabaldojo

jeigu 
jis atvirai viską papasakos* lai 
turi but kas nors daroma del 
darbininkų labo.

Jurgis buvo prasitrynęs žmo
gus. Jis diaug buvo perėjęs, 
daug ko matęs, daug apsiskaitęs 
ir gerai suprato visas neteisybes.

g Bankos valandos: nuo 9 ryto iki t po piet; Suimtomis iki 9 vai. vak. J
X Kalbama Lietuviškai. ■

.1. S. CZAIKAl SKIS ir .11 HGIS ŠI KYS Lietuvių Sky riuje. J
* w

ma, — švelniai atsakė tėvas.
— Bet, papyt, jau mano batu

kai kiauli. Mainė sakė, kad kaip 
tik papis pa įneš pėdę, tai batu
kai bus man pilntiausia. Dabai 
jau šalta, tai ii svedeliuko leikia. 
Tas laudonuk

jos gina darbo žmonių reikalus 
jos stoja už reikalus tų žmonių 
kurie yra išnaudojami, skriau 
džiami. Todėl 
žmonių simpatijos 
“Naujienomis.”

Ir reikia manyti,
tie* laikai kada “Draugui” nebe- 
bus vietos lietuvių tarpe. Nors 
ir želvės žingsniais, visgi mes

Tai kur juos padedi?
Prageria ironiškai 

bilo pirmoji poni.
Palaukite. Aš maniau 

inteligentai moka kalbėtis, 
nok mes, mužikai daug geriau 
gerbiame parlementariškas lei-

perdaug išima 
aš manau, kad) ji 
ką nors perka.

Ponas atsivertė 
džiai peržiurėjo ir

Nereikalingo daikto, rodo; 
nėra imta, bet ant liek šeini y 
uos tai mažai įvalgyt 
ni doleriai

- Papyti tu nusipirk sau ba
tus, nes gali sušalti kojas ir su
sirgti. Man tavęs gaila, papyti.j 
Mudvi su mama palauksime ki
tos pėdės. Aš neisiu lauk, bovy- 
siuosi stuboj, tai ir nereikės 
pirkti batų. Ar taip, papi?

Taip, taip, mano mažyle. 
Aš kitą savaitę negersiu alaus, 
mažiau valgysime visi, tai ir su
taupysime tau ant batukų.

• Kas bus, kas bus, vaikai?... 
linguodamas savo žilą galvą 

prabikj tėvas, jeigu jau iš 
tokios krūvos pinigų negalima 
išsimaityti, tai blogai... Kad 
noi*s aš kur gaučiau 
darbą, lai vis tik prigelbėčiau

I Didžiausias ir stipriausias ban-1
| kas ant Bridgeporto į

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA ■

S CEHIRAi. DISTRICT i

va zc — viso ic. o izc f 
kas pusryčiams kaštuoja 

Pietums, svaras steko 
duo'na 3c, kava 3c 

Vakarienė: svaras ii 
tienos, 17c., svaras 
bliudukai zupės, po 
duona 1c viso 33r. 
sigaretų 5c, buteliuką

viso 10. Du siutai per me
tus po $20.00 $10.00, ketveri
viršutiniai marškiniai, po $2.00 
— $8.00, seserį apatiniai marš
kiniai ir ke linės, po $1.00 
$6.00, vienas overkotas $20.00, 
dvi kepurės, po $1.00 • $2.00.
Viso pasidaro per melus $88.00 
be valgio. $88.00 padalinus ant 
360 dienų, išeina' apie po 22c 
dienai. Pridėjus maistą, kiek
viena diena 
Tai tik mano 
Dabar paimsime pačios ir mer
gaitės išlaidas. Ve jos:

du puodukai kavos 
5c, duona 2c, kiau- 
viso 15c. Pietus a- 
vakariene abiems 

25c drabužis abiems 20c. Viso 
juodvieiu dienos maistas kaš
tuoja 8 

Čia

tokiam užsiėmime atsidūręs, 
labai bučiau linksmas šį vaka
re, nes manau, kad už šimtine 
negailėčiau keturių kulkų ir di
delės duobės žemėj.

šie žodžiai ponus taip sudre
bi no? kad' jie pradėjo žvalgytis 
durų link. Ponioms net ir kve- c
piančios skepetaitės išsmuko iš 
rankų. Jurgis matydamas, kad 
ponai labai išsigando, tęsė lo-

bet netoks kaip paprasti “Jur
giai.” Maž daug jam buvo ži
nomi ir “darbininkų vargo ty
rinėtojai.”

Į kambarį bėjo du pusamžiai 
vyrai ir dvi pusamžės ppnios. 
Jurgis juos susodino prie stalo, 
o pats atsisėdo gale stalo ant 
sukrypusios kėdės. Vienas iš 
tyrinėtojų atsidarė mažą vali
zai te, išsiėmė pojiieros, rašalo, 
plunksną, pasitaisė akinius, pa
vilgė plunksną į juodylą ir lau
kė galavai.

Moteris žvalgėsi aplinkui, kai- 
ipektoriai, ir uoslė 
skepetaites. Kitas 
sėdėjo gale stalo 
sudėjo rankas ant 
kindamas pirštais į 

į, prabilo:
Mes ( same dprbininkų bu- 
lyrinėtojai. Taigi, meldžia

masis, ko (ik tamstos paklausiu, 
teiksitės atsakinėt 
trumpai.

- Pasistengsiu,

penki centai, vartydama pini 
gus, aimanavo š('iinvninkė. I 
gyv(‘iikt žmogau

paraginimą at
karu 

t

dešini t

Taip, bet kol pradėsiu pa
sakoti* turiu jums priminti, kad 
aš kuomet neturėjau tėvo čio- 
nais, tai tirk pat suvalgydavau. 
Dabar, kuomet turiu maitinti 
seną savo tėvą, lai trečią dalį 
viso savo valgio, atiduodu jam. 
Reiški

nt\s jau 
siuntė i
pra va ži nė t kasdii 

Rodos čėdij 
nieko bert i 

ir nemčtau 
kaip nelieka

nelieka.
Tik, šeimvninke

ktos karės* kuri nei mirštan
čiam neduoda ramumo.

Kaip sau norite sakykite, 
bet čia Amerikoj lur kas nors 
virsti kitaip. Šitaip gyventi juk 
negalima. Maistas 
; i prūdą I as b n m gs t a 
viskas kįla, kaip ant mielių, o 
darbininko alga, lai t ina vėžio 
risčia ir tai tik šešėlis, prieš lokį 
reikmenų brangumą, aima
navo, pašalietis.

Doleris sentvnias dešimtis

serga me iš neda valgymo, o la
mstės ir jūsų draugai, sergate 
iš persivalgymo. 'Taigi aš su 
jums, kaipo su tokiais* neturiu 
nieko bendro, laip-pat ir su jūsų 
Dievu, nes jis ne del darbininkų, 
jeigu tokią neteisybę palaiko.

o pavalgyti reikia.
Ponas, matomai

Nusiėmė nuo galo
nius ir pradėjo tekšlenti į nykš

i nagą. Antroji ponia alsi 
lė, priėjo prie pirmosios* ku 
taisėsi prices veidrodį ir paly 

liukais prabilo:
Žinai ką, las vyras turi gra 

žias akis ir lupas...
Ret mužikas, tai kas iš jo’.
Kad ir mužikas, bet ji; 

man patinka.

Apie nedidelį stalą sėdėjo 
Ikungystės: 2 vjTai, moteris 

mergaitė. Jie valgė ' 
iarienę. F 
kios kalbos 
dideliu apetitu, kad kalbai i 
buvo laiko. Viską* kas padare 
juoką, tai šalytnais sėdinčiam 
Žmogiii, kuris su atyda lemi jo į 
jų šešėlius, kurie, kaip krutanti 
paveikslai, veikė aut sienos.

Turką Juodųjų

Tses jis mane, kad kas nors pra 
dėjo rūpintis darbininkų 
nimu ir buvo tikras

gia. o Kunigai jiems pri 
visoms pa į i(\g< >i i is 
sakydami, kad di< 
turčius ir vargšus

lik $L/.>. Iš tų pinigų turiu 
praleist 60c. važinėjimui į darbą, 
nusipirkti tabako, aprėdyti save 
ir šeimyna ir slubos rakandai V' 4-
turi būti supirkti.

Ponas suraukė kaktą, lyg ne- 
tikė('iamas Jurgio žodžiams* dar 
sykį pervertė knygele, apmisli- 
no, perbėgo akim kambarį ir ta-

— iNors ne vienas va 
sipažįsta prie va g; 
aš, kaipo teisingai 
jums prisipažinti 
kame: skaitline 
man reikia pirkti 
kaštuoja $50.00 metams. Aš jų 
neperku. Vieloj anglių, vagiu 
iš miško malkas. Taipgi ir iš 
dirbtuvės, vagiu kas tik po ran
ka pakliūva. 'Tokiu budu. va-

v€les tik iki toliai 
dedama kairę ra 
dešinę.



Evg. Cirikov.
KM
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Ant Gyvenimo Slenksčio TEMYKITE!

Bažnyčioj Vania stovėjo to- 
l«|iu paniurusiu ir seriozišku ir 
neverkė. Kada atėjo laikas, - 
jis pabučiavo mamą tris sykius 
ir ka tai iai pasakė. Kuomet

prikalineflt vinimis,

—Mama! Kodėl tu numirei?
Nesmagiai praėjo pirma nak

tis be mamytės. Negalėjo už
migti Vanda. Vis rodės, kad sa
lėj tebeskaito ta moteris, arba 
kad mama artinas prie lovikės, 
kad pabučiavus jį ir pataisius 
kaldrą. Bus jau visai neužmin
gąs, bet staigu vėl pravers akis. 
Tuoj atsimindama, kad’mamos

bebus su kuo bepasisveikinti.. .

galvą pagalven ir pravirkdavo:
—Mamyte! Kodėl tu numi

rei?
O iš kampo po senovei žiurė

jo “Dievo akutė“... Vania pa
sikėlė truputį, pažiurėjo į ugne
lę ir kukčiodamas išmetinėjo:

—Štai ir nemyli manęs! Ai- 
ai! Kokis Tu!..

Greit lekia laikas, — žmogaus 
gyveninio juodas paukštjs. Le
kia, nesustodamas nė dieną, nė 
naktį, ir nusineša žmogų su sa
vim ten, kur matosi liūdni de
besis, be spalvų, be patraukian
čios slaptybės juodi, nuobodus, 
baisus debesjs, sykiu su kurdais 
išplaukia juoda naktis nebuvi
mo.

Juodas paukštis nusinešė su 
savim tėvą, nusinešė motiną, nu
sinešė Alešą...

Penkiolikos metų amžhij, ro
dos, visas gyvenimas tebėra dar 
priešakyj, ir nežymu, kaip greit 
lekia musų gyvenimo
paukštis. Tame amžiuj nešino-

juodas

ko užpakalyj...
Kodėl tu, vaikeli, tokis pa

niuręs, tokis užsimąstęs ir taip 
retai tesijuoki? Reikia but i 
linksmam, pilnam gyvybes ir 
drąsiai žiūrėti į gyvenimą... 
Reikia su šypsą veide stovėti 
ant gyvenimo slenksčio... Gy
venimas juk taip gražus!..

Viskas praeis,
mirs, bet tos kelios dienos 
niekuomet. Niekuomet! 
pat mirties, visvien - ar

uz.si-

geležinė ranka užrašė 
nas neišgydomomis žai 
atmintyj ir širdyj.

Praėjo dešimtis metų, 
dešimtis metų,... Bet

• V t • istisu £ 
neužsi-

vemmą, sutvertą rasytojaus 
vaidentuve. Bet urnai jis nus-

priišo ką tai prisiminti...

uiti kampe atsarg 
ir šnabždėjimas

‘atsimink”!

sutvėrė

pergyventos dienos... Su tokio
mis nuožmiomis smulkmeno-

Kodui

mr-

tą rauką su plonais nusilpusiais 
pirštais, matai Alešos nugarą ir 
kaip ils ranka taiiso vis drim-

irdies žaiz-

Dvi asari nurieda ant

papur-

čioja ir vis mąsto apie Alcšą, 
mama ir tuo dar didina savo

paveikslu juoduose rėmuose, ir 
kuomet jis pakelia savo akis, tai

Tarytum jie supranta, apie ką 
jie mąsto tas paniuręs vaikinas, 
ir tarytum jau senai žino, kas

—Mieli mano,—šnabžda Va
nia, iir jo šnabždėsyj tiek daug 
malonumo, tiek daug ilgesio, 
kad paveikslai atgina: rodosi,

nūs Alešos veidas darosi rinitas, 
Ivg biski rustus, o molinos vei-

ventos nelaimes
o jis vis 
norėda- 
anižino

Turgaus Žinios
Valgomieji produktai.

CI11CAGO, Jan. 22, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ni rikes moka brangiau:
Sviestas:—

Oleornargarinas:— 
Stalui .............

Kepiniui ...........
Kiaušiniai:—

16—18

28—30
Suris

Paukščiai, gyvi:—

Paukščiai, išdarinėti:

I)r

22

28—30

18—20

17

piešia

mena molyną k. 
t-f v

čius kareivius l( 
f

ugnelę ir malonų

“NAUJIENŲ” 
TRIJŲ METŲ GYVAVIMO 

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

nedėldienį prieš užgavėnes.

Ned., Vasario-Febr. 18, 1917
Pilsen Auditorium Sv. 
1657-61 Blue Island avė., arti 18-tos gatvės. 

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

Šis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitų 
vakarų, nes “NAUJIENOS1” 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. karins.

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

Veršiena:— 3.50
3.50

60—80 svarų. 
90—100 svarų, 
100—120 svarų,

Jautiena: No. 1.
Bibs (svarui- .18 
Loins 
Rounds 
Chucks

.29

.13

už 100 sv

i5y2—17
18
17 ¥2

No. 3
16 ¥2

No. 2
.16
.18
.12

.10’/i
Kiauliena, 

20—40 svarų ....... $12.50—14.50
40—60 svarų...............12.50—13.50
60—100 svarų ........... 11.00—12.00

Bulvės, bušelis...................1.75—2.00
Jaunosios bulves, statine —6.10 
Saldžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržovės: 
Burokai lėlė bačka 3.50—5.00 

10-24 gaivu 1.25—2.40 
75—2.50 

.. 10—20 
2.00—5.00 
5.00—6.00 
1.00—3.00

Morkos, didele bačka 
Kopusiai, 100 s v. . . . 
Žalieji žirniai,^gurbas 
Salotos, gal v. 3—1 tuz 
Cibuliai, 100 sv............
Stringbeans, gurbas .
Tornėtės, dėžė, 10 svar. 1.00 
Grieščiai, statine

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė

Grapefruit, d. 46—96 št ! 
Apelsinai, dėžės ........ ..
Citrinai, dėžė .............. !
Ananasai, gurbas .... :

Cukrus, už 100 sv.:—
Piaustytas, II and E. . .
Standard cane, smulkus 
Burokų, smulkus ......

Gyvulių turgus
CHICAGO, Jan. 22. Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 23,000; aviu 
— 25,000; kiaulių — 78,000. Paduo- 
duodainos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.80 
Kiek menkesni .......... 8.00—10.00
Mituliai ................. . >r9.50—11.20
Stockers and Feeders/. 6.50—7.40 
Veršiai, parinktiniai .;. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos .. 5.50—-7.25 
Buliai ........................... 6.50—8.00

Kiaulės—
Sunkiosios (240—400

3.00

8.45

5.00—6.50
2.00—3.50

•2.00
... 1.00—1.10

... 2.00—0.00

Vidui. (100-250 sv.) 
Lengvesnės ............
Paršai, geri ..........

Avjs—
Mitules .....................
Senes, geros ..........
Avinai, geri ..........
Erai .........................

sva-
11.00—11.25
10.90—11.20

10.00 i

11.90—13.00
8.00—10.25 *
8.00—11.00

11.00—14.40

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

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

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

i Jis mane Išgydė!
3 Jums nereikia mokėti dolerio 
|j| iki nebusite išgydytas

Nėra ligos arba susikrovimo ligos, nuo kurių vyrai ser
ga, kurių aš daug kartų nebūčiau gydęs.

nuo mano gydymo yra pasakinė mano ilgo pa-

Taicott

ligų.
pagerinimas pa jaučiamas
gaišinimo mano laiko spėliojimui, aš pradedu tikrų metodą tuojaus. Aš ga
joms į keletą minučių, ar aš galiu jus išgydyti ar ne ir aš negaišysiu jū

sų ir savo laiko, jeigu yra abejonė.
Aš turėjau puikausią pasisekimą įgijimui greitų pasekmių.

Aš pasekmingai gydau dabartines ir užsisenėjusias ligas, sypbilį, Kraujo užnuodiji- 
mą, vyrišką silpnumą, Varicocele, Stricturą, Pūslės ir Inkstų kliūtis ir visas vyrų

Be

T Visi tie, kurie negali atsilankyti į mano ofisą, turi atsiųsti
J L del mano dešimts dolerių naminio gydyųii),

—_j _ Ofiso valandos: 9 vai. ryto iki 9 va! vak. NedčliomiA taip pat.. F I Privatiškas įėjimas per Casino aptiėką. p
I • r. L. laivUIlNo. 30 South Halsted Street, Chicago, Ill.

MILDA TEATRAb
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 32-ra GATV&

rPVPW1 n *wbos
I “nsMOKYKIA

Čia gali ifimokti Anglų kalbos nuo pradines 
Ugi augSčiausial, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politic. 
Ekonomijos, Knygvcdyst6s,Dailiara8čio, Lai
škų raSymo, Prekybos teisių ir tt. Čia gal! 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL Ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAL

3106 So. Halsted St.,Chicaai

<3 ....................................................................................... HI..............MW.................Il >1II111.1111*.I .. .............................. ..........

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

^tda vittokiitn reikalas, kaip kriminalifkuo- 
bo taip ir ciDiliikuoae teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

1323 S. HALSTED ST. 1tT N. DEA9B0RM ST
Ant trečių lubų Boom 1111-13 Unity Bldg
Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

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

nHZ* iiluo jjslKiid Avė., Kampas Loomla ir 18-to» GatviB- 
KAPITALAS. PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
ValHtytn.%18 Bankas su dideliu kapitalu arti jure narni 

tteguliariŠKai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assocla 
tion. žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir 
kad jie bus temokėti, kuomet jus pareikalausite
Mdara Pandėlio, Kelvergo ir Subatos vakarais iki 5:50 v rak.

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai

g JOSEPH C. WOLON
® LIETUVIS ADVOKATAS
2 Ruimas 002-904 National Lif« Bid*.,
H 29 So. La Salle St,, Chicago, Ill.
J TeL Central 6390-6891. Atdara: Utar-
A ninko, ketverge ir subaton vakarais nuo L 
Sr C iki 8 vai. vakare, po numerta: . ■
O 1569 MILWAUKEE AVE., Chk-»<*. m. f 
gį TeL Humboldt 97. |

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
79 W. Monroe 8t., IM?.

Chicago, Hl. 
Phone* Central 6197 ir 61MI

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

WOillWl

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

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

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

tai’pu nejučioma susipažįsti su socializmo mokslu, bu socializmo tikslais ir užda
viniais. |

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

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

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

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

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

NAUJIENOMS, MCneslo................................ <, 1*11
Chicago.
Indedu čia money orderi (čeki) ant aamol I........ Prašau atsiunti man knyf< Sodalli- 

mo Minties Blaivumas. Adresas:

............................... ........................ ......................... ..
Vardas ir pavardė

.  ..............    a •••••••••••••••••••• • • • • **•'• • • •
P. O. Box arba namų No, gatvė Ir miestas.

1840 South Halsted Street Chicago, Illinois
' ' ; K 1
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Poni F. A. Fislher sunkiai su-

biliam.Klausimas, kieno uždarbiai dau-

“PEOPLES VOICE.

studentai. ’

Ponas Roosevelt sako,

savo

Hardy.

irtais rinkimais ne vienas jų bus 
išrinktas.

susipras, kuomet tarp jų užvieš- 
ir industrialis 
tuomet niekas 

juos, 
Kas

Jo kalbos tema bu-
Da-

ras
wįa rtioj^įip^įuįį^.. l* r.

•^FlkiMol socialistai ' nominavo 
kandidatus į aldermanus

*4 ./'W*'

• Utarninkas, Sausio 23, 1917
Irrxx

CHICAGOS ŽINIOS
KAMPANIJA PRADĖTA. EUGENE V. DEBS’O PRA

KALBOS.

NAUJIENOS, Chicago, III
** ftHMMN

niją. Daugelyj wardų lapo jau 
nominuoti kandidatai į alder-

tu aldermanu: Wm. E. Rodri- 
guezę, iš 15-tosios ir

wardos. Tai vieninteliai tikri 
žmonių atstovai miesto ta
ryboj, kurie veikė žmon'ių rei
kalais vaduodamies ir savo dar
bais žmonių naudai aiškiai sky
rėsi nuo kitų politikuojančių ir 
kapitalistų reikalams bernauja
nčių aldermanu. Užtat tuodu

netiktai darbininkų visuomenėj, 
bet ir šiaip sąžiningų žmonių — 
kad ir ne'darbininkų sluogsnių 
— pritarimą ir užuojautos.

-Hodriguez, tiek Kennedy bus, 
turbut, vėl išrinkti. Bet šalia jų, 

”*fc*^bej&nejo, bus išrinkta visa eilė

<|oj, šalia Rodriguezo, bus įsrin 
|ktiLS dabar nominuotasai sočia 
Ilsias J. Louis Engdahl, 
jos organo American 
rc< lak torius.

čiausia'i Chicagos lietuvių visuo-

žinomu visuomenes

G a Iškiš.

4 warde K. G ūgis
6 warde Mrs. Ella Carr.

- George Kohler

10 warde J Sonncnschein
12 warde — Louis b. Cejka 

Charles II. Ileir
II. W. Harris
J. Louis England 

16 warde Peter Gaišk is
18 warde Harry H. Greenwood
19 warde —• Isidore Gordon

22 warde — Andrew Lal
23 warde - - W(. Ericson

25 warde — Paul Paursc

- Victor Koehler
28 warde — Carl A. Ju berg
29 warik’ - Marcus II. Taft
31 warde — J. Markovitz

- P. L. Anderson 
William E. Dunn

Be to dar nominuota: miesto

Vienas įžymiausių socialistų
Eugene

lo-

ne vyru, nekad ponu Rooscvel-

65 nuoš. žmonių padaro visa

5 nuoš. to turto.

30,000,000 darbininkų. Vienas 
ketvirtdalis jų gauna tik $1 į 
diena ir du trečdaliai gauna ma
žiau $500 metams.

ba milionus doleriu.C

uis.
c

u

del manęs jeigu mano

me, tai aš mielai atiduočiau sa

da r bi m nka is, d i r ba n -

ko juos neorganizuotais.

turėtu dirbti daugiau

Darbini n-

musu reikalavimus arba mes su- 4
paralyžiuosime šalies juadėji-
ma.” Tai yra biskuli perrus-

Adamsono bilius liko priim-

o mem i galę nuo sau- 
Reikia manyti, kad Wi-

lutino rezultato nėra.

augščiausiu teismu.

Šiuo la

KADA GALIMA, O KADA 
NEGALIMA.

sipirko namus netoliese nuo pa-

i

du namie niekas nepasilieka. 
Mokyklos vaikai naudodamies

del pa mar-

Gerai, žiūrėsime, kas toliau bus
kiemsc

įskųsiu poh-

mu, mokyklos vaikai apskelbė 
biokotą Lawrence krautuvėlei 
už pardavinėjimą “Naujienų”

tuvę, lyg vokiečiai savo liniją: 
nė vienas vaikas nedrįso kojos 

............i......
Na, o dabar, kuomet yra tik

ras reikalas uždrausti vaikams 
taip biauriai elgties, — kunigėlis

Socialistų Partija jau išleido 
pirmą numerį neperiodinio laik-

jai. Pirmasai numeris tai pir
mas kampaniją paskelbiąs šo
vinys. Patartina socialistų kuo-

Kaina tūkstančiui egzem-

KUNIGIŠKA ŠTUKA.

ras paminėjimas, ma
toma,

didžiausiu riksmu š 
“Naujienas” ir net jų 
riti, c

nose, tai, pasirodo, yra gryna 
tiesa. “Konteslo” dovanas lai-

kon lesto

De-

Vienas iš jų.

Apiplėštas apliekorius Morris 
Zoub, 1359 N. Maplewood avė. 
Piktadariai laimėję $50 paspru
ko automobiliu.

manydama, kad kas nors krep-

Winchester avc

Morris Thiel, saliunininkas,

rusiu.

ir

plėšikų

Bella Switzer, 2814 et., nusi
žudė chloroformu.

sor, tail) smarkiai išsitiesė ant 
slidaus šaligatvio, kad už poros 
valandų numirė.

Roy Riekeles,

avc., liko primuštas savo pačios,
o

Protestuokime

— kun. Statkui ir 1.1.

Šitie rezultatai nutarta kulkas

znio nes kuomet jie patirs pase
kmes, lai jau iš jų, žinoma, nie
ko nepeši. Dar gali kilti “revo-
Huci ja.”

Mat, “koi 
nepatenkinti.

ba is ia i

žada is, dirbo kiek galėdami: ti-

Kili nemažai
nd ii
tik sukoleklavus daugiau prenu
meratos. O paskui jie pamate,

gų ir aukų, pirmas vietas “kon- 
teste” užėmė kunigai.

“Kon lesiau ta i” supyko. Norė-

cijų kaikurie daugiausia balsų

ant visados butų padarytas ^uSisJv<ic,?or S430i’ s' w.khT'si 
galas visokiems spekulian- I Jakubaitis Franciszkus 4441 S. Ho- 
TJ r . - _ \ .y- I nore Street

Jakubaitis Joseph C-o Jonas Gribas, 
4600 S Paulina Str

Jalczewska Paulina 1956 Canalport 
avenue. ,

tams. Jeigu nėra kito išė
jimo, tai pats miestas pri
valo paimti tą dalyką į savo 
rankas.

Čia noriu atkreipti domą 
musų sesučių šeimyninkių, 
kurios labiausia mato ir at
jaučia maisto brangumą. 
Nors vyras parsineša ir ne- 
Ynažą mokestį, bet apmokė
jus pragyvenimo bilas, ne
lieka nė rubui nusipirkti, nė 
kūdikius šiltai aprėdyti. To
dėl protestuokime prieš 
kį apsireiškimą. Vienok 
darykime ne atskirai — 
vo virtuvėj — bet viešai, 
sirinkime. Protestuokime 
kartu su darbo žmonėmis. 
Kuomet tie protestai pradės 
plaukti iš visų miestų beii 
miestelių, tuomet valdančio
ji klesa bus priversta skai
tytis su mumis.

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.

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

*—* T

to-

sa-
su-

Laiškai iš Lietuvos

Pocius Antonius 10731 Wabash avr 
Proznoli\vska Aleksandra 2318 I.ea-

Pudzvelis Jonas 115 -

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: 
Panedeliais — Koselande, 10635 Edbrooke 
ave.,l-mos lubos; nuo 4 iki 9:30 vai. vak. 
Seredomis 
aye., 3-čios lubos; nuo 4 iki SLSO v. vak.

— 3146 So. Union avė.
STASYS TURSKIS, Mokytojas

West Side, 2512 Blue Island

Gyvenimo vieta

dė vienam. Ret ir tas negelbė
jo. Pasirodė, kad kokiais' lai 
stebuklais Detroito klebonas vis-

nedare “konlcstanlai,” o tas klo

žmoneliai,

jaučiasi didžiausiai nuskriausti.

mūs bus paskelbtos? Beje, tar
pe pirmojo ir antrojo “laimėju-

Pagalvokime, lietuviai da
rbininkai ir darbininkės, 

ikodel viskas taip labai pa
brango? Delko už netikusį 
maistą reikia mokėti dvigu
bas ir net trigubas kainas? 
Tuo tarpu kapitalistai skel
bia, kad gyvenimo reikme
nis dar labiau pabrangs. Jau 
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
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 į Europą.

Mes reikalaujame, kad 
pirmoj vietoj, butų uždrau
stą išgabenti maistą į Euro
pą,jeigu jo stokuoja namie; 
]3fbeikalaukime, kad kartą

Vietinė “Immigrants Pro
tective League” gavo pun
dą laiškų iš Europos viso
kiems Chicagoje gyvenan

tiems žmonėms. Žemiaus 
paduodu laiškų sąrašą.

Laiškus galima atsiimti 
musų biure, 1140 (A 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
Marė Jurgelionienč.

Aleliunas Stanislav, 3252 S. Halsted,

Bainuns Govcls 2349 S. Oakley av., 
Bakavskis Stanislav 4519 Paulina st 
Bakszowjcz Edward 3308 S. Morgan 
Bakuti Martinas 3300 S. Morgan 
Bailokas Benediktas 4340 S. Wood s 
Banaitis Chas. 629 Madison st 
Banovicz Kazimieras 9120 S. Mac

kinaw avė.
Baravikas Stanislav 8220 Vincen

nes Avenue
Bartkevičius Mikolas 3119 S. Mor

gan str.
Baskis Juozapas 1607 N Ashland av 
Bajnov Anna 919 W. 33 Street 
Berginski Antoni 4600 S. Paulina s 
Bilikovicz Mikolas 4537 S. Hermit

age avenue.
Bobanaite Malvina 1772 — 50 Court 

Cicero, III.
Boczuinas J 1726 State St., Noris 

Chicago, Ill.
Bracks V. 670 W. 18 St.
Broksius Jul. 6159 University avc. 
Bruzgulytč Elzbieta 3141 S Union a 
Buczas Peter 918 W. 33 Str 
Buczas Piotr 144 — 33 Str 
Būdžius Peter 918 W 35 St.
Bugailiškis Antanas 3332 Wallace st 
Buivid Marla 2350 S. Leavitt Str. 
Burneika Petras 1530 Arnold str.

Chicago Heights, Ill.
Buszas Piotr 944 — 32 Str
Bulatas Julian 1208 Chicago Ave., 

Jacksonville, Fla
Butkus Alex 2153 W 24 Str 
Butkus Benny 2207 W 21 St 
Butkus John 4509 S. Paulina Str

Čiopas Anton 4559 S. Hermitage av

ana Avė
Davidelis Kazimieras 119 E 107 St 
Dinapas George 31 l t S Auburn av.
Duplis Jons 370 Kensington avė
Erčius Aleksander 4450 S. Ilerini-
Folinas Adomas 2320 W 23 Place 
Form.iska Hclcha 4547 Wentworth a 
Gacianis Aufras 2013 Canalport av
Galdikis Alex 368 Kensington Ave 
Galdikas F ? S. Winchester Ave 
Garbenis Dominik 1951 Canalport a

K 745 Milwaukee avė
Gedraitis Zigmas 1940 S String str 
Giedrik Juozapas 1510 S 49 avė 
Gimbutaite Stanislava 3249—53 Mo

rgan S|r s
Girdzijauskas J 3*252 S. Halsted St 
Godlevslca Petrdnęle 2930 W 38 St 
Gdrdon F 1416 ŠJTriuiibul Avenue

Jodclia Kaspcris 726 W 18 str 
Jonikaitis John 4330 S. Wood .str 
Jcnkus Alex 128 Kensigton avė 
Jozapaitis F A 3601 S Halsted Str 
Jiiknis Benevcnturas 3252 S Halted 
Jurbikas Joną 933 W 33 str 
Jurgaitis John 5238 Lime Str 
Jurevicz Anton 10726 Eldbrockc 
Jurevicz Frank 2334 S Oakey avc 
Jurevicz Stanislav 3332 S Morgan 
Jurgaitis John 3238 Lime Str 
.Turkis John 4543 Marshfield avc 
Jurksius Frank 670 W 18 str 
Jukubovski Stanislav 954 W 19 str 
Kakta Joseph 4535 Honore Street 
Kaldis Anton 214 Park Str 
Kaaapockas Steponas 3400 Auburn a 
Karalius Johan 10458 Torrence A- 

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

ton
Kazlauskis J 3328 S Halsted str 
Kazlauski Michael 1723 W 47 Str 
Kazakai Marcele 2540 W 45 Place 
Kemisaitis K 843 —< 32 Place 
Klintis Wiliinas 1190 S. Canal Street 
Klivis Kasimir 917 W. 33 Str 
Kniksla Matas 4430 Chicago, Ill., 

Blackwell, Wis.
Kaczuszis Pavilas 10117 Commercial 

aVenue
Končius Kazimir 715 W 120 Str. 

West Pullman.
Krasauskis Kazimir 1765 Ogden Av 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce avc 
Kroyer Robert 1830 N Sawver Ave 
Knisas Kun. W. 717 W. 18 Street 
Kussaitis Peter 1607 N Ashland av 
Lamsargis Mrs I). 4615 Wentworth a 
Luksevicz Juze 3252 S. Halsted St 
Lukseyicz Adolf 2842 W. 23 Place 
Lukošius Etanislav 4549 S Hermi-

a v

Luneckas Anton 4405 S Wood Sir 
Macikas Vincentas 4537 S. Paulina s 
Marulis Jonas 1923 S. Peoria Str 
Mačiulis Juozapas 4501 S Paulina st 
Mackievicz Marjona 957 W 19 St r 
Maculskis Petras 325 Kensington a 
Malewski 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 avc 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pe

oria street
Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal

lace Street
Milasis Anton 1012 S Canal Street 
Milickis Anton 3252-54 S Halsted st 
Miller Chas, (del Oom Garbenis

1951 Canalport Avenue 
Mišeikis Jonas 8436 Vincennes av 
Miser is Josef 4559 S Hermitage av 
Molis Juozapas 2350 S Leavitt str 
Motikat Jurgis 1122 S. Halsted str 
Murkimas Juozapas 2334 S. Oakley a 
Manartonis 670 W. 18 Str. 
Nausakaitis Ąntonas 1721 S Halsted 
Neimant J 10505 Hoxie "Avenue. S

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

Avenue.
Noreika Ignaca 2854 W 40 Street 
Norkus Franz 349 Kensington avc 
Narkus Vincentas 3405 S Halsted st 
Norvaišaite Anna 3338 Canalport a 
Ogindzius Petras 4535 S Honorc St 
Ogintas Benediktas 1724 W 47 Str 
Ogintas Jurgis 1334—49 Cl. Cicero 
Oksas Juozauas 2129 W 23 Place 
Oldencvicz Vladas 368 Kensington a 
Pagareckis Juozapas 3301 S. Morgan 
Pajarckis Y 2334 S Oaklev avenue 
Palioniuke Gracelc 3337 Wallace st 
Pawgait ė Michalina 3019 Union av 
Petrauskis Kazimir 1600 S Union a 
Petrikienas F 1719 F-llen Street 
Pcfrovski Mathias 1370 S Halsted st 
Petrulis Konstantas 3347 — (?) Ave 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted str I 
Pocevicz Adolf 1827 S Union Ave

PusouskicnC Petronėlė 1835 CanflL 
port Avenue

Puiris Kaspar 2013 Canalport ave 
Putrius Gaspar 2013 Canalport ave 
Radvilas Juozas 4944 Magoun Avc, 

East Chicago, Ind.
Ramon John 1317 Wentworth Ave, 

Chicago Heights
RankauskaitS (He.se 667 W 18 Street 
Rudelinc Antonina 1934 S Union Av 
Rumsus Petras 917 W 33 S<r 
Runavicas Jonas 3071 Throop Str 
Runkelis Jonas 3254 S Morgan St 
Rusas Karolis 820 W 33 Place 
Sadowski Mike 4459 Wood st 
Šalčiukas Antanas 83 W 33 (?) 
Sarwinski Marlin 83—13 Street, 

North Chicago.
Sat at is Al C-o Jon a Gribas 4600 S. 

Paulina Str
Saulevičius Leonas 4543 Marshfield 
Šekevičia Juozapas 3312 S Halsted s 
Siekis Anton 4614 — 5 Ave (?) 
Simulinas J 134 10 St N Chicago Ill 
Skirmaut Fran 1502 S 50 Court 
K Skrupskis 1204 S Victoria, North 

Chicago, III.
Shiras Žygmantas 12227 Puron St., 

West Pulman
Smitas J 1706 S Halsted St 
Smith Peter 102 W Ohio str 
Sobolewski William 4644 S PanTina 
Svereckis Pranciszka 4944 Morgan s 
Stackus Peter 10444 Indiana ave 
Starneckis Stanislav 844 — 88 place 
Statkievicz George 8737 Commer

cial avenue
Stonkus Frank 610 W 18 Str 
Strolok C 731 W 16 St
Štrupyte Elzbieta 1607 N Ashland a 
Survilas Mikolas 320 E 14 Street 
Swilow Johann 1765 Ogden ave 
Szatkus Jonas 4501 Hermitage ave 
Szievas Jonas 4554 S Rockwell str 
Szliautaris Vincent 1700 N Ashland 
Tamosietis Adam 3545 Emerald av 
Tarwainis Simon 10534 Elbrock av 
Truskis Rapolas 1530 Arnold str 
Uspulevicz Anton 732 W. 9 St 
Vaičiulis Miss A 1646 W 47 Str 
Vaičius Ignacas 1008 S Canal St 
Vaitekaitis 5001 Marshfield ave 
Vaitieka Augustinas 10616 Elbrook a 
Vaitkus Pit 4514 S Paulina str 
Vincentas Vaitkus 4549 Armitage st 
Valaitis Johann 1700 N Ashland av 
Virsi Is Kazimieras 314 Kensington a 
Vistart Anton 1122 S Halsted st 
Vojvoda Kazimieras 11223 Halsted s 
Waitkus Joseph 840 W 33 Str 
Walulis Longinas 10801 Michigan A 
Wasgird A 4727 S Paulina str 
Zaldarys Juozas 1700 N Ashland Av 
Zamkus Alex 143 West 45 place 
Zardeckis Kazimieras 1123 S Halsted 
Zeideris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antonas 534 W 33 Str 
Zenkiewicz John 2023 W Division St 
Žilius WTincenty 2021 Canalport Av 
Zipryte Stanislova 670 W 18 Street 
Zolp Anton 8716 Escanaba Ave 
Zolpe Antoni 8716 Escanaba Ave 
Žukas F 212 W 47 Street.

IfS Tel. Canal 2118

1 Dr. A. L Yuška
Gydytojas ir Chirurgas 

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

c

LAIKE SAUSIO MĖNESIO
$10 viršūnės ................ .............. $8.00 fki S4.00
Bridge work .............................. $8.00 iki $4.50

Bpeeialhtaa Dantų Traukimo

Utraukiau 16 d mo
tų prie Bostono 
Dentistų visai be 
skausmo ir sugilai 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, k ra u tuvi, 
4520 Evanston

BOSTON DENTISTS
135 State 8t., Kampa# Adams.

Viri Peacock’#, priei “The Fair” krautus^

Grablauskas Juozapas 4437 S Wood

Vyru Inigos
EIGŲ Jus kenčiate nuo tūly privatišky Hgy, 
jys turite pasiduoti j rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingų 

gydymų aštriose ir chroniškose ligose, Įvairiose 
jy formose, 
teikti jums 
žemą kainą 
moksliškos

Nė vienas nėra geriau Įsirengęs su- 
pasekmes, kurių jus norite už tokių 
kaip galima trumpu laiku . Mano 
metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite

— atgaivinama u 
sumažina uždegimą

Jeigu Jus kenčiate 
pania-

PRARASTAS GYVUMAS. - Mano gydy- 
mas šiame atsitikime daug sugrąžino Į 
gerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina .sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliūti# greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos delei neteisingo gydymo tūlų 
privatiSkų ligų. •
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa 
rodyt jums ką až galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTIJRA. Mano nauja metodą gydy
mui strieturos atdaro kanalo ir tekėjimo 
vainos, nereikalinga didelio tyrinėjime 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teik ia jums pasekmes 
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 

kainą.

ORCHITIS, SILPNUMAS, 
URINOS, ŽAIZDOS ir U 
pasekmingai vėliausoimis 
metodomis už žemiausią

NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalversen (014) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiaus} laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko
mi ir atvedami j sveiką stovi suteikiant 
jums nuolatines pasekmes.
VARICOCELE. Prašalinama be skausmo 
arba pjovimo, be peilio ir kitko skaudė
jimui. Šis kirmėlynas kaip susikuopimas 
j krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
mo gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis 
mai, mano gydymas
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA.
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, 
tykit niane tuojau, kuo anksčiau tuo ge-
geriau, pirm negu bus pervėlu.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl ne 
atsiduoti į rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patyrimą, suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jys kentėjote, a» noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminncija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jys norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzominaeiją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South Prieš Pačtos Office
Dearborn Street » bOi. UOCIOb BOyO CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

VIENATIMS REGISTRUOTAS HUSAS AFTIEKORIUS ANT BRIDGEPORT©

VYSTAMS ira SUAUGIEMS
Akiiiiui nukf»o rėmuose nuo $8.00 ir bu- 

avi. Sidabro rėmuose nuo $1.0(1 ir 
augščinu. Fritiiikome akinius iii.dyk.4- 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervižku- 
nias, akių skaudėjimas, užvilkima# ir 
tt. yra vaisiais jvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 

4 skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal- 
A va sopa, jei blogai matai, jei akj* sil- 
[f pstH, netęsk ilgiau, o jveškok pagelto# 
j aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
J kiniai uždyką. Atmink kad m<* kol- 
I nam gvarantuojam akiniu# ir kienkia- 

nam gerai prirenkam.
„ Ekspertą* Optikas,

Jei Jų# sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa# mane. Al buvan ap- 
tiekoriu# Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gaiks 
padaryti bile kokius ruaižkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru#. Ai eau 
draugas įmonių S. M. MESIROFF, $141 80. MORGAN ST.. CMICAGO, ILL.

arrU I
1 ' .

< lie
*
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ft. M. MESI ROFF.



N A U J I E N O S, Chicago, III., Sausio 23, 1917
MM •m*

Pranešimai
<FA8ARQA^—Draugijų pranešimo* skelbiame 
b* ažmokestiee. Pranešimai betgi tari bot 
•rMtaodaml U vakaro, laiškeliu arba telefoną. 
FrMuoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
Manraitls. nebegali but įditi. — “Naujieni” 
dUtau)

PRANEŠIMAS

L. M. P. S. 9 kuopa turės 
Protesto Mitingą utarninke, 
7:30 vai. va. (Sausio 23 d.), 
Mildos svetainėj, ant trečių 
lubų, Halsted ir 32 gatvė.

Protesto mitingas bus lai
komas prieš brangumą val
gomųjų daiktų ir prieš utili
tarizmą. Kalbės p. A. Pet- 
ratis, p-nia M. Jurgelionie- 
nė ir p-nia M. Dundulienė.

Programe dalyvaus dar. 
P. V. Briedis—paskambins 
ant piano; P. A. Briedis — 
padeklamuos, ir p-Iė A. Gru
šaitės — grajis ant cometo.

Visu kviečia atsilankyti.

“KRYŽIAUS” REPETI
CIJA.

žiaus’* repeticija p. Melda- 
žio svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Po repeticijos 
susirinkimas. Nariai malo
nės atsilankyt lygiai paski
rtu laiku. V a 1 d v b a.

PAMOKOS PILIETIŠKOMS 
POPIEROMS IŠSIIMTI.

Atkreipiame atyila draug

mokas pilietybes popieroms

*■ >

n r. ’25 
metais

W.

“DU BROLIU” SCENOJE.
Praeitą nedėldienį Laisvos

Jaunuomenės M. D. dr-ja, vado-

lietuvių kolonijų drama “Du
y 

pio.

žmonių
gerai saline

nonns.

REIKALAUJAMA patyrusių lan

Chicago Cleaning Co., 
62 W. Washington Str., Room 2.

PIRK SAU visas PlumbavoR- T 
mui reikmenis tiesiai už “who- -f 
lesale” kainas. Mes parduosi-

ir visuomet

gana

ir

-----1S.

PRANEŠIMAS.
Mikolo Tnnaneviciaus banko

sered., 24 d. sausio, Chernausko 
svetainėje. 1900 So. Union avė*.* I

NUO “BIRUTĖS.

REI KA LAU J AM A ei garų dl rbė jų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci-

WIELKA POLIONIJA” 
1449 W. Division St., Chicago.

mc visiems.
LEVINTHAL PLUMBING

SUPPLY CO., 
1637 W. Division st., Chicago, 

Cor. Marshfield Ave. * 
Kalbama lietuviškai.

Or. J. Ban Paing
Byru ChroniSKos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymas 
Speciališka medicina nuo 

užnuodijimo kraujo 
tfandoncta medega slapt m ilRom 

2059 W. MADISON ST., kampas 
Iloync Avė., virš aptiekęs

ngiasi prie savo šio sezono va-* 
karu. Pirmas “Birutės” vaka-
ras įvyks nedėlioję vasario 18
1917, Unity Club svetainėje, 31

mus koncertas kuriame daly- 1 v
vau s geriausios lietuvių art is Ii-

‘Birule
gon

Miii ionieriu.U c
Manome,

LUinižuoti. Jaunimas kuris nori

REIKALAUJAME 2 indų plovėjų 
ir naktinio virėjo. Atsišaukite tuoj. 

MAJESTIC LUNCH ROOM
3562 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Valandos: 7-9 vak. nedėld. 10—12

ATEIK TUOJ AUS

BAKKES’

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

xro puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 mė
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo
jo kambario setą ir tt. Taipgi gero 
tono pianą. Puikiausia kalbamąją 
mašiną. Rakandai, bus parduodami 
sulyg jų kainos.

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

Dr. W. YIISZKIEWICZ

GARSI SANTOS KAVA. J| fa 
Visur parduodama po 28c ir I U A 
po 30c________ ■ W

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

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.

; mados valgomojo ir mic- 
anibarių rakandus, 2 pui

kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir

LIETUVIfiKAfl AKIŲ GYDYTOJAU
Km turi ukaudanilaa arba nilpnnB ak iv, 
(raivo* akaudčjimų, atsilankykite paa man*

Dr. W. Yuszkiewicz
1165 Milwaukee Ave.

Valandos t Nuo 9 ryta iki 0 vakar*.
Nedėliomia nuo & ryta iki 1 po pietų..

Dr. A.R. Blumenthal

ar

SVIESTAS
| Geriausloii 
Smetonos, ge- 
tmuIs, negu 
iur jus ge
lt gauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

rųšies, 10c ve 
•tės, parai- 
iuoda ui ,,

COCOA
• Geriausi* - .. 

lankės, suly- | /Į O 
Fink su bent | Į 
tokia, % «v

ARBATA
PHLmalan-

įla, G varan- A Ha
tvota, verte li I llJ
0c partidve ■ VU 

la po....

1878
2054 
1045 
1510
2830

WEST 8IDK 
Milwaukee Av. 
M ilwauke* Av.
Milwaukee Av. 
W. Madison St 
W. Madison St

1644
1836
2612
1217
1832
1818

W. Chicago A v. 
Blue Island Av. 
XV. North Av.
S. Halsted St.
S. Halsted BL
W. 12th SL

1101 W. 12nd SL

SOUTH sro® 
8082 Wentworth 
1427 S. Halsted 
4729 8. Ashland

NORTH S1DH 
416 XV. Dieisio

■ 720 W. North JBh 
2640 Lincoln A*.

j 8244 Lincoln Al.
i 8418 N. Clark

Reikalauja darbininkų.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

15 mašinistų
6 maklerių pagelbininku.
3 inžinierių
10 dažų dirbtuvėj.
1 prie automobilių taisymo
40 prie karų taisymo
2 stiklo dirbtuvėj
10 prie Gordon fyderio.
1 bučeriaus.
1 perkurto.
laipjau daugelio darbininkų ne a- 

mafninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin

ga daugelio darbininkų prie įvajrių- 
įvairiausių darbų i fabrikus ir dirb
tuves. Taipjau ūkio darbams.

Vaiky skyriuje reikalaujama dau
gybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 
jaunesnių kaip 14 metų, dirbti leng
vesnių darbų dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiunlinėjimui, mokiuties įvairių a- 
matu etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems da-

bui, plovėjų, skalbėjų ir k.

ant

“DIRVA”
201)1 SI. O.

už $50.00. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzic tAve., arti 
22-ros gtv., Chicago, 111.

Phone: Yards 4817
AKIŲ SPECIALISTAIS 

Akis išegzamiiavojnni DYKAI
Valandos: Nuo 9 ryto Iki • vakar*; nedllie- 
mis nuo 16 Iki 12 dieną.

4149 B. ASHLAND AVA. kampas 47 it.

TURIU paaukauti $165 seklyčios

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra-

ir rekordai

Varloli vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie Avė 

Chicago, HL

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeoialistan Moteriškų, Vyrišku, Vaik< 
ir visų chroniškų Ii irų.

Valandos: 16—-11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedeliomis 16—1 po pietų.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago
PARSIDUODA saliunas iš prieža-

gyventa lietuvių ir lenkų. Laisnis 
tiktai 6 šimtai dolerių; nedūliomis

bias. Atsilankx kite ir

IGlIi SI., Chicago Heights, 111
» 1—  .11 imi— II ir m   II   mu—..-„I . ........................* «. N

PARSIDUODA saliunas. 
ai įgyventa viela, prieš

Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senns Rusns Gydytojn* Ir Chinirrs*.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai

kiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1&79 Milwaukee Ave., 

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

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

mieko dirbtuves.
lUito kl-iml ('Jiicago.

v 11,1 
nė

apielinkeje g 
Geras biznis.

K. NURKAITIS 0. D
Optametristas ir Optikas 
Pritaikau akinius pagal

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS.— Kiekvienas iimoktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose iš lekcijų nutaisytą 
ypač tam tikslui. Šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kyt ies j mokyklų ypatiškai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame gražiai iliustruotu, su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
DYKAI. Rašyk laišką tuojau? ; indėk dvi markes prisiuntimtd 
KATALOGO.
KLEBU SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti j musxj mo
kyklą ypatiškai, turime dienines ir vakarines klesas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi tari
me atskirą kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksliu 
greitam išmokinimui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 AX’. 18th St., ir 1741 XV. 47th 8t.

Laiškus adresuokit: American School of Languages, 1741 XX’cst 47th St., Chicago, HL

AtnerkA* Svhoefl 
<4 Languages

rnejo.

DOMAI.

ir 187 kuopose.

gale užrašinėti

(hii)ur-

Missius Box 33, Ledford, III.

PADĖKA.
Kosėjau do ir 

draugams tariami

PRANEšIMAS.
* LMPS. 9 kuopa turės Protesto
Mitingų utarninke 7:30 vai. va-

mas prieš branguma valgomų
jų produktų ir prieš militariz
ing. Kalbės p. A. Petra t is, 
nia M. Jurgdionienė ir p-nia
Dunduliene.

p-
M.

no; P. A. Briedis padek lamuos.

LMPS. Komitetas.

choro prisidėti. Vėlau neprim- 
sime.

REIKALINGAS slie.soriii.s, mecha
nikas. suprantantis atsakančiai apie 
elektriką ir turintis g 
ma. Pastovus darbas,

Kaz. Valantinoviė,
949 \V. 34 St., Chit

Pardavimui

mokes-

SL, Chicago.

Tel. Humboldt 1613

Paįieškojimai
PA.HL.sKAl merginos prie namų 

darbo, prie mažos šeimy nos. Gera 
mokestis. John Grile,

lio, paeina is Kauno gul)., leisiu 
pavieto, Kartinos parapijos, Kalno-

kalą. Meldžiu jo pat'ies atsišaukti 
arba žinančių ji pranešti šiuo adr,:

ir Domicėlės Vaičaičikių, iš Kauno 
guli., Raseinių pav., Girkalnio para
pijos, Surmantų kaimo. Kas jas ži
note meldžiu pranešt.

Antanas Jocius,
4410 S. California avė., Chicago, ill.

PRAPUOLĖ
baltas

kai) apielinkeje. Gera dovana butu 
suteikia už sugrąžinimą.

1401 So. Halsted St, Chicago, IB

Reikalavimai

Reikalaujama: Penkias
dešimts skaisčių merginų di

sios vietos, poilsio laikotar-

fisą. Oppenheimer Casing’s
Co., 1020-8 West 36th Street 
Chicago, Ill.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

anglų ir lietuvių

kvmui kvotimo.
“NAUJIENOS”

) S. Halsted Street, Chicago, Ill

Parsideda Farma

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

Arti Lake St.

Dr. ftamsęr
AKIU Sf’KCLALISTAA

l’AHSIDl'ODA pigiai l'arma, 30 
a|<ru ariamos žemės su budinkais, I 
akrai nauju dobilu, 3 akrai senų do
bilu, pusantro akro grėpsų, 3 akrai 
naujų žemuogių; 1 tĄ akro naujų a 
vieėiij, 24 grušės, 14 obel., kelios vy
šnių ii’ kitokių vaismedžių. Dviejų 
augštų namas su 10 kambarių, su

reiai. uasoiino sviesos. viduje; 
vanduo. Stakiai 32x46 galima pa
talpinti 30 lomi šieno, 3 arklius, 4
karves. Vištininkas 14x14. Inran 
kiams dėti 12x14. Geležinis vėjo 
malūnas; geležinis lovys gyvuliams

mė visa gera, netoli didelės komu
nikacijos ir miestukų Benton Har
bor puspcnklos mylios į Milbury 2 
mylios, puse mylios į grosernes ir

mylios į public school, akmeninis 
kelias, dvi lietuvių šeimynos kaimy
nystėj. Pardavimo priežastis dvi. 
fanuos. Atvažiuok apžiūrėt ir pirk,

D. No. 2% Box 100. 
Benton Harbor, Mieli.

an I 
ne-

PARSIDUODA: Indek savo pini
gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis Datas 12 kambarių. Ge 
sas.ir toiletai; didelis lotas ant iš-

$300 cash. Likusius mokėk mėne
siais: Atsišauk — 
3108 Wallace Str Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Biznis išdirbta per 
metus; vieta apgyventa lietuvių len
kų ir rusų. Savininkas eina j savo 
namą. 921 W. 1 it h St., Chicago

. PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj pri.e didelės dirbtuvės. Biznis 
gerai išdirbtas. Parduodu delei ne
sveikatos.

>, Ill.

' ~ - y-*— 'rw--., •■,«n.|M>a,iaa|«Uialt>(in,iv4> ■ ■..•mum> ,aiMRMi*iMiwa««Mi«

PBĮVERSTAS pigiai parduoti bu- 
ėemę. Biznis išdirbtas per ilgą lai-

Nepraleiskit tos progos, 
kilę k negreičiausia, 
jaus parduoti.
50 Howland avė., Kenosha

tuo-

gro-PARSIDUODA pieninyčia ir 
šerne lenku ir lietuvių apgyventoj

tas Taipgi yra . puikus Stabdis Sa
vininkai negali apdirbti su mažais 
vaikais, todėl. parduoda. , >

i4 •* 4 ** C* T1 I • Oi f > Y 11

Prirenka visiems tinkamu* akinius, tfinml- 
nuoja ir patarimus duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicnje
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2

Tel, Haymarket 248 4.

Av». 2-ros 
iki vaka

vo pietų.

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

ir Paskolos
Apsaugoja nuo ugnies namus, 
biznius ir rakandus geriausio
se kompanijose, taipgi kas no
rite pigiai pirkti namą ar lotą, 
kreipkitės po nurodytu antra
šu, nes randasi didžiausių bar- 
genų, taipgi kurie turėjo Ran
koje insurance. Atsišaukite pas

FILLIPOVICH
3346 South Halsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo 4 popiet 
iki 9 vakare. Tel. Drover 9465. 
Namu telefonas Beverly 3036

MUZIKOS STUDIJA
MOKINAMA

SMUIKOS - PIANO - MANDALINOS
E. M IRON KO,

859 NO. ROBEY ST., CHICAGO 
Kainos vidutinėj. Skolin. instrumentai

piaster 5Y5TEH

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų

Musų sistema ir ypntil- 
kas mokinimas padarys 
jus žinovu u trumpą lai
ką.

Mes turimo didžiausius 
Jr geriausius kirpimo— 
designing. Ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musij siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

______ .____ musų jmoltyklą bile lai
ku — dieną ir vakarais bC gauti npeciališkai 
pigią kaina laike šio nįčriesio.

Petrenoa daromos >f>agal Jųsų niierą — bilų 
stailčs arba dydžič, iš bilo madų knygos.

Diplont ai /duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

NICKA, principalhs,

118 N. Ln Salle St. Kambarys 416-417 
Pjfieš City Hall

Dr. S. M. Glaser
Praktikuoja 25 metai. 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS I

Gerai lietuviams žinomas per 1G me- Q 
tii kaipo patyręs gydytojas, chirur- ® 
gas ir akušeris. X

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- M 
rtj, moterį, ir vaikų, pagal naujausias X 
metodas X-Ray ir kitokius elektros X 
prietaisus. . V

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th J 
St., netoli l'isk St.

VALANDOS: Nuo 10
6—8‘ vakarais.
Gy venimas, 3412 S. Halsted st X
Valandos: 8-9 rjle, tiktai.

12 pietų, ir 
Telephone Canid 3110

Or. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų Ir vaikų ligų
Ofisas Ir Gyvenimas:

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

Telephone Drover 4974

<^10 ,^11 c «Hs<b> tfo -o d!fe « 41* ♦ • MS’ *

Telephone. Yards 50S2

I Dr. M.StapmdkI g
3109 So. Morgan SU Chicago* & 

g VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- $ 
p ryto, nuo 5 iki 8 vakare. rj

Dykai Patarimas Vyrams ir Moterims

SI LIGAS. KBAUJO BETVARKES, ŠIRDIES

TiS ABBA ŽAIZDAS. CHRONIŠKAS LIGAS

DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN GATVĖ, KAMPAS MON
ROE, CHICAGO, ROOM 506 ir 507 CRILEY BUILDING. 

PAIMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

al\tižiai pririnkti 
i žmonės, nealidt 
G te su juo apie su

ė i aini ateiti.

dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. die 
dos, Pėdnyčios ir Subalos vakarais nuo

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rentų Ir Stoginio Popieros 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-303© S. Halsted St., Chicago, Ill

mą, exammaeija ir vien;} gydymą oyhai Al
siems sergantiems žmonėms, kurie priims šį 
gausų paaukavimą. Tie, kurie turi N1*.R

iijL:.-' •.

Hi''4

dvidešimts keturių melų praktikos buvo įrankiais sugrąžinimo tu 
kstancių žmonių į sveikatą. Eik pas užlikimą daktarą ir buk 
dytas. šimtai keliauja ilgas keliones iš įvairių Suvienytų Va!

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname jiicšimo, kirpi
mo formų siūti naminius daik
tus arba aprėdahis. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
'Valandos dienų arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokiai 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, nearnnti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL. Chicago, lit

AKINIŲREIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akig, 
Jeigu Tąu skauda akys, , •
Jeigu skaitant raides susibėga f krūvi, 
Jeigu spauda rodosi Tau dxiguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba iluvaut, tiekarf |w 

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

ARIvl Slpocialistai?
TĖMYKIT MANO UžRASA-

1801 SOUTTI I ./l-VO.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras atiritaft.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 9 nito iki 12 dieni.

Tel. Canal 5335.

OAKTARASf1
Specialises

WISSIG,
Gyd® vlsfe* lltfMt ir

Nciiurint kaip u»»>ucnėjv»iot ir nr ii; j ydoifri yra.
r-vacialiUh nt rydo ligas pilvo, plaučiu, (llJcatų ir puelfia, uinuodtjinra kranja,

Hgaa, iairdEJj, reumatizmą, galvot rkau»mu», iktufuriK nugaroj*, koF^grre, r arkite 
skaudėjimu ir paaleptlngaa ligas. Jeigu kiti nejghiėjo jur iLrydyU, ateikit* šia tr 
paraitikrinkito, ką ji» jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel! metų ir Lšgyflf 
tuk»t4iiič;u» liKonlų. Pat&rimaa dykrL

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar*. N*4*BoibU iki II 
1888 BLOK ISLAND AX K., kampas j ir to* e*t.. y irta j Baak»a. T*L Ca»*l

J. F. K?




