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Smūgiorusams 
Galicijoj

Vokiečiai atėmė jų pozicijas sesių 
‘ mylių fronte ir suėmė 1.700 

kareivių nelaisvėn

Nuožmus mūšiai Rygos fronte
Trukštnas Japonijos parlamente; kėsintasi 

užmušti buvusį minister}
UŽMUŠĖ SAVO VAIKĄ;

TEISMO LIKO IšTEI 
SINTA.

Vokiečiai atėmė trans, 
šešių mylių fronte.

BERLINAS, sausio 26.-
Vokiečiai atėmė 
ciias sin

Jomi
YŽIUS, sausio 26.— 
dienomis čia buvo tei

ANGLLTOS DARBININ
KAI ATMETe TAIKOS 

PLENUS.

MANCHESTER (Angi- 
ja), sausio 26. — Vakar An- 
glijos Darbo Partijos konfe
rencijoj tapo atmesta propo
rcijoj 3 balsų prieš 1-ną rezo
liucija, užginanti skubia
taiką.

• Konferencijoj taipjau at
mesta ir sumanymas šaukti 
tarptautinį socialistų kong
resą. Delegatai išreiškė 
mintį, jog negalima turėti 
šiuo laiku kongreso bendro 
su vokiečiais. Atstovai už- 
gyrė suvažiavimą talkinin
kų valstybių socialistų.

Priimta rezoliucija, rei
kalaujanti, kad ilgai neati
dėliojant valdžia padarytų 
surašą šalies gyventojų tur
to ir uždėtų mokestis po 19 
šilingų ant svaro tiems gy
ventojų, kurie pelnosi ne iš 
darbo; be to reikalaujama 
rezoliucijoj tiesioginiu tak
sų ant žc' <s nuosavybės ir 
banku sistemos nacionaliza-

VIENI GIRIA, KITI 
PEIKIA.

Vokietijos spauda ir gyven
tojai apie Wilsono notą 

šneka visaip.

BERLINAS, sausio 26.— 
Dr. Bernhard Dernburg, bu
vęs Vokietijos kolonijų mi- 
nisteris, sako, kad Wilsono 
taikos pienai tapo išreikšti 
bent penkiomis dešimtimis 
metų aukščiau, negu kad jie 
turėjo būti išreikšti. Ir to
dėl jie visus taip nustebino. 
Dernburg pritaria Wilsonui.

Tūlas skaitlius Vokietijos 
laikraščių išreiškia nuostabą 
del Wilsono pasakymo, jog 
niekas kariaujančiųjų neno
ri užkariavimų. Jie nurodo, 
kad talkininkai kaip tik ir 
nori užkariavimų.

Laikraščiai; Tageblatt ir 
Vorwaerts pritaria Wilsono 
pienams ir pasiūlymams.

Konservatorių laikraščiai 
Vosische Zeitung ir Morgen 
Post tvirtina, kad vokiečiai

NESUŠALO, TAI PAŠOVĖ

Sargai traukinio, kuriuo ga
benta angliai, pašovė du 
žmones, bandžiusius gauti 
anglių iš traukinių, kadangi 

mieste anglių badas.

DANVILLE, sausio 26.— 
Danville’je anglių badas. 
Gyventojai nebeturi kuo pe 
čių kūrinti. Keliai ir vago
nai užimti gabenimu amusi- 
cijos ir kitokių dalykų talki
ninkams į vakarinius Ame
rikos miestus. Gi gyvento
jai kenčia.

O kurie nebeiškenčia, tuos 
šaudo kompanijų sargai. 
Štai ir Dauvillėje, nebega
lėdami mieste gauti anglių 

Burley 
pasiimti 
kuriuos

JIE NESNAUDŽIA. GELEŽINKELIŲ DARBI 
NINKU PLENA!

Grupa militaristų buvo pas 
Wilsoną reikalaudama 
verstino kareiviavimo 

Valstijose.

pri-
Su v.

sau-WASHINGTONAS, 
šio 26. — Maryland League 
of National Defense vardu 
grupa militaristų buvo atsi
lankius pas prez. Wilsoną 
reikalaudama, kad valdžia 
pasistengtų įvesti Suv. Val
stijose priverstiną kareivia
vimą^ Wilsonas pasakė, kad 
-jisai labai užinteresuotas 
Suv. Valstijų armijos klau
simu, bet aikaus nieko ne
tarė — nė kad jis remiąs mi
litaristų priverstino kareL 
viavimo apetitus, nė kad e- 
sąs priešingas jiems.

Geležinkelių darbininkij or* 
ganizacijų viršininkai pa< 
davė Wilsonui savus su* 
manymus, kaip geležinke-* 
lių kompanijų ir darbinin
kų nesusipratimai galėtų 
būti pašalinami.

ŽYDAMS CARAS DUOS

ti prin imu mėgino

Prie [lyo(

linkėję.

H1SU šilini

thelmy, 20 metu merginos. 
Kaltinta ji tuo, kad užmušė 
savo vaiką. Mergina prisi

Mac Donald Ramsay, na- 
s atstovų buto, pranešė,

Vokietijai belieka tik už
tvirtinti tą pergalę.

Lewis Butler ir
Newman mėgino 
anglių iš vagonų, 
vežta Chicago and
Illinois geležinkeliu. Sar
gai už tai juos pašovė ir su
nkiai sužeidė.

Danville randasi visai ne
toli kasvklu. Bet nežiūrint 

nebegalima 
priklauso

kareiviai

——' J < - i b .  ________

PETROGRADAS, sausio 
26.— Karės ofisas praneša, 
kad desperatiški mūšiai ei
na Rvgos fronte. Vokiečiai 
daro ir toliau atkaklias ata-

pTo'.v' ''vbft;
kuomet jie užėmF 
kur ji gyveno, JCįeJ 
praslių'^s jj tai)n ;

Bet nenorėjus 
turėti vaiko, kurio tėvas y- 
ra vokietis, ji tą vaiką ir nu
žudžius. Teismas ją išteisi-
no.

PHILADELPHIJOS

DAR NEUŽBAIGTAS.

000,000,000 ir kad vien tik 
palūkanų žmonėms priseis 
mokėti —mažiausia po 1 mi-

klausomybės, • ta’v išreiškia
ma nuomonė, kad Poznanės 
ir Prūsijos lenkai negalį bū
ti atidalyti nuo Vokietijos, 
gi kas link kitų, tai jie, giy-

Jau gavę nepi igulmybę.

to, anglių čia
gauti. Tie, k a 
keliai, kieno rankose randa
si vagonai, žiuri didesnių

NEW YORKAS. — Lai-
World” tilpo sen- 

sacijinė žinia, buk Rusijos 
valdžia dar pirm Durnos su
sirinkimo ketinanti panai
kinti taip vadinamas žydų 
ap si gy ve n i m u i -n u s t a ty t a s

<c

WASHINGTONAS, sau* 
šio 26. — Keturių geležinke
lių darbininkų unijų virši
ninkai padavė prez. Wilso* 
nui savus sumanymus vieto
je jojo siūlomo įstatymo, 
draudžiančio streikuoti ar 
lokautą paskelbti, koliai eis 
nesusipratimų priežasčių 
tyr in ė j i m as. Darbininkai 
nurodo, kad komisija iš dar
bininkų ir kompanijų atsto
vų, išrinkta nesusipratimų 
ištyrinėjimui, geriausia ga
li tuos nesusipratimus pra
šalinti.

Wilsonas paėmė apsvars
tymu i pasiūlytuosius pie
nus.

Senato tarpvalstijinė ko
mercijos reikalų apsaugoji
mui komisija antru kartu 
atmeta prez. Wilsono propo- 
nuojamą geležinkelių bilių.

Kią dolerių kasmet. 
ftAOUKiffli ANt-,r ,

jJCAlllA 11 L1VI.CV J/ MVD uvii;

kur daugiau pelno mato. O 
gyventojams pri-šios ša 

sieina kentėti.
Danvillčs žmonės labai į- 

erzinti. T m p a n i j o s,
—j—juos

ri, ir suteikti jiems lygias su 
kitais šalies gyventojais tei
ses.

aras daug kuū, kad J

čių spaudimo ir priversti 
buvo atiduoti vokiečiams 
bent trečdali mylios tranšė
ją

netoli Smorganiaus taipjau 
atmuštos.

PARLAMENTE

Kėsintasi nužudyti Japoni
jos atstovų bute vadą Japo
nijos konstitucionalistų, bu

vusį teisių ministerį.
TOKYO, sausio 26.—Kuo

met Japonijos atstovų bute 
kalbėjo Yukio Ozaki, buvęs 
seniau Japonijos teisių mini- 
stęris, reikalaudamas, kad 

dabartinis šalies ministerių 
kabinetas, grafo Tėrauchi 
suformuotasai, rezignuotų, 
ant jo užpuolė du žmonės ir 
bandė kardais nudurti. iJe

Fabrikantai veda derybas 
su savo kontraktoriais. Ko
ntraktoriu darbininkai stre
ikuoja. Taigi kontrakto- 
riai reikalauja iš fabrikan
tų pakėlimo užmokesnio da
rbininkams. Darbininkai 
reikalauja 20 nuošimčio pa
kėlimo algų. Kontrakto- 
riai siūlo 10 nuošimtį darbi
ninkams, o fabrikantai jau 
sutinka pakelti 15 nuošimti 
kontraktoriams.

brikantai butų atsakomybėj 
už darbo sąlygas ir algas 
kontraktorių dirbtuvėse.

DARBININKŲ NAUDAI.

ALBANY, N. Y. — So
cialistas narys valstijos le- 
gislaturoj, Joseph White-

štiloti.
Laukiama, kad 

ir jo kabinetas, p
Tėrauchi

nešė legislaturon bilių, kad 
samdytojai but verčiami ga
rsinti apie streiką, jei jųjų 
dirbtuvėse yra streikas. Mat 
dažnai garsinama, kad ten 
ar šen reikalaujama darbi
ninkų, bet nebūdavo pasa
koma, kad tose vietose strei-

tas.
seimą

• B K J i Ą V1KJAX.Z W

13 Cincinnati politikierių 
štuota už suktybes, pa- 

rezidento ri-

bininku likdavo suvadžioti. 
Whitehorno bilius ir nori tą 
piktą prašalinti. Jeigu per
eis tas įnešimas, mažiau at
sitiks darbininkų suvilioji
mu

PETROGRADAS, sausio 
26. — Patvirtina žinia, jog 
Ambasadoriumi Anglijon 
Rusijos valdžia siunčia Ser
gijų Sazonovą, buvusį Rusi
jos premjerą.

PARYŽIUS, sausio 26 — 
Aleksander Blanc, socialis
tas Francijos atstovų buto 
narys, smarkiai kritikavo 
Francijos valdžią už tai, kad 
pastaroji įvedė Franci joj 
cenzūra.

OTTAWA, sausio 26. — 
Kanados parlamentas svar
stė prezidento Wilsono tai
kos pienus. Didžiuma at
stovų jiems, t. y. prezidento 
pienams nepritaria.

URBANA, Ill., sausio 26. 
—W. McKinley, devinto 111- 
linois valstijos kongresinio 
distrikto atstovas paaukavo 
Illinois valstijos universite-* 
tui $120,000.

r
NORI $UK)TI LAIKO 

IšSIPAįGIRIOTI

teis žmonės nepaonndytų 
sulaikyti jų ir iškrauti Dan-

Illino Jais valstiją norima 
padarytį “sausa.”

SPRINGFIELD, sausio i v26. — George E. Bruse, is 
Chicago, jneše Illinois valsti
jos atstovų bįutan bilių, ku
riuo norima panaikint visus 
gėrimus, išskyrus lengvuo
sius vynus ir jalų. Bruce dar 
paskelbė, jog ^sekamą savai
tę jisai jnešiąs kitą biįių, ku
rio tikslu bus uždrausti iš- 
dirbinėjimą viskės (degti
nės) Illinois valstijoj.

Bruse taip labai užsipuo
lė ant girtojo biznio todėl, 
kad per pastaruosius rinki
mus saliunininkai mėgin . 
nepraleisti jo j legislaturą.

WASHINGTONAS, 
šio 26.— Suv. Valstijų val
dininkai jau pradėjo tyrinė
ti išsiųstųjų Vokietijon bel
gų gyvenimo sąlygas, o taip
gi siuntimo priežastis.

sau-

50 UŽMUŠTA, 200 SU
ŽEISTA.

žemės drebėjimas sunaikino 
taipgi ir tūkstanti namų ant 
salos Bali, Malayans archi

pelage.

LONDONAS, sausio 26— 
Šiuo laiku Anglijos amuni
cijos dirbtuvėse dirba j 500- 
000 materu.

LONDONAS, sausio 26— 
Penkiosdešimts vietinių gy
ventojų užmušta, o virš 200 
sužeista ištikus žemės dre
bėjimui antos Bali, Mala
yans archipelage. Daugiau 
1000 namų, fabrikų ir baž
nyčių sugriauta. Guberna^- 
toriaus rūmai taipjau gero
kai nukentėjo.

abejoti, kad tai butų teisy
bė, nes paskutinių laikų 
4iuotikiai Rusi j oi. r od o, jog 
iš Rusijos valdžios šiuo mo
mentu galima laukt kaip tik 
priešingų žingsnių — dar 
didesnio suvaržymo.

SUGRĮŽO DARBAN

Francijos amunicijos darbi-

HAVRE (Francija), sau
sio 26 — Francijos amunici
jos ministeriui Thomas’ui 
atsišaukus į sustreikavusius 
Shneiderio plieno liejyklų 
darbininkus, amunicijos dir
bėjus, pastarieji sugrįžo da
rban. Thomas prižadėjo pa
kelti algas.

MACKENSEN GAUS 
GELEŽINĮ KRYŽIŲ.

BERLINAS, sausio 26 — 
Kazeris Wilhelmas ketina 
suteikti fieldmaršalui von 
Mackensenui geležinį kry
žių, augščiausį garbės ženk
lą vokiečių armijoj.

LENKAI Už RUSUS.

LONDONAS, sausio 26— 
Kielce miesto tarybon išrin- 
kta 25 aldermanai Rusijos 
šalininkai, o 10 vokiečių ša
lininkai ; Radome — 32 ru
sų šalininkai, o 6 vokiečių. 
Abu miestu randasi vokie
čių užimtoj Lenkijoj.

INDIANA valstija liksRD 
INDIANA VALSTIJA 

LIKS “SAUSA”.

INDIANOPOLIS, sausio 
26. — Didžiuma — 70 balsu 
prie 28 Indiana valstijos at
stovų butas priėmė ,panai
kinantį svaiginančius gėri
mus bilių. Bilius dabar ei
na senatui, o jei ir 
priims jj, Indiana 
liks sausa.

MAISTO BRANGUMO 
PROBLEMOS IŠRIŠIMAS.

, — Naujai iš-

Whitehorn įnešė bilių, kurp 
reikalauja, idant New Yor-

atidarytų municipales krau
tuves, o kartu su tuomi 
miestas uždėtu duonos ke- 
pyklas, ledaunes, atidarytų 
anglių ir malkų kiemus ir 
maisto užlaikymo sandėlius.

Jei Whitehorno bilius pra 
eitų, tai, suprantama, gyve
nimo brangumas New Yor- 
ko valstijoj žymiai sumažė
tų. Bet legislatura, kur di
džiuma yra kapitalo atsto
vai, to sumanymo nepriims, 
kadangi jis perdaug skaud
žiai užgauna kapitalistų ki
šenių s.

WASHINGTON AS,—En- 
na gandas, kad biržos mak
leriai žinojo paskutinę prez. 
Wilsono kalbą pirmiaus, ne
gu kad jis ją pasakė senatuL 
Matyt, ištikrųjų kas ten ne- 
negerai Washingtono augs* 
tųjų valdininkų departame
ntuose.

SAN FRANCISCO. —Bu 
-vęs Vokietijos konsuKs 
Franz Bopp nuteistas 2 me
tam kalėjiman ir užsimokė

ti $10,000 piniginės baus
mės už bandymą trukdyti 
amunicijos gabenimą j Eu
ropą.

BADAUJA.

NEW YORKAS, sausio 
26. — Miss Byrne, pasodin
ta 30 dienų kalėjiman už 
skelbimą gimdymo kontro
liavimo idėjų, badauja jau 
nuo panedėlio. Jai prijau- 
čiantįs žmonės labai suju
dinti. Kažkurie ketina dė
lei to dalyko kreipties į Wil-

senatas' šoną, taipgi prie New Yor- 
valstija ko gubernatoriaus Whit ma

no.
Korė s p.



»»»•.• w. im„„ !.-»..JtWBU, ,„.,
Chicago, Ill

Atsakymas Lietuviai Liuteronui ma žymią vietą, ir tuo pa-

I ' Biblijos kritika. [ rių, kurie skiria, ką valia ir 
i Biblija yra seniai sukriti-' ko nevalia rod^. P«b’ikai. 
fcuota ne tik gabių ir liogiš-1 \ lašėjas iš dai-

' Jkų kritikų, tokių kaip Inger- i esos 11 perstatan-
o ir mokslo augimu,

- Joins parodo aiškumą tokių 
dalykų, apie kuriuos bibli
jos rašytojai ir supratimo

f neturėjo.
« Jeigu ir aš imčiaus k riti- 
Kuoti viską, kas biblijoj 
priešmoksliška, priešginin

ga, nemorališka ir tt., tai 
reikėtų didelę knygą rašyt, 
o ne straipsni. As visai ne- 
sileisčiau į biblijos kritiką, 
jei p. Liet. Liuteronas ne
būtų taip baisiai išgyręs tą 
bibliją. Už jos nepripažini
mą geriausia knyga, už pa- 
iniuejima, jog ji yra klaidin
ga ir nesutinka su mokslu 
jis pasmerkia laisvamanius 
faioaštriausiai.

Jis duoda vėjo ir man, ir 
kad geriau mane ir kitus 
pertikrinti, jog biblija esa
nti tokia šventa knyga, jis 
priveda visą eilę mažiau ir 
daugiau mokytų žmonių pa
sakymus apie bibliją.

Jei turėsiu laiko, aš galė
siu išanalizuoti p. Liet. Liu-

pasaką apie pasaulio sutvė
rimą? Ar daug liogikos

turi progos.

gerbianti generolų ir kitų

nepatenka.

fijomis, — kurios kapitaliz
mui sveikos, tos eina. Jose 
gali būti melo ir visko, bile

jo ištaigų (kariuomenės, ba-

P. Liet. Liut. todėl silpną

remaisi ant ištraukų iš bio
grafijų. Bet tiek to. Apie 
tai ši sykį aš nekalbėsiu, bet 
eisiu prie dalyko tokioj pra
smėj kaip kad ištikrųjų ne
toli visi mokyti žmonės bu-

šia knyga.
imkite ir tyčia i n tikėkite 

p. Liet. Liuteronui, jog taip 
yra, nes jis to nori ir net da-

bas apie labiau žinomus mo
kslo žmones, kurie buk gyrė 
bibliją. Jis prie tų dievočių 
ir biblijos garbintojų net 
Newtona priskaitė, kurį net 
kapitalistiški laikraščiai sa
vu laiku išvadino bedieviu ir 
aš turiu ištraukas. Jos tilps, 
jei man bus laiko kalbėti a- 
pie tuos mokslo vyrus, kurių 

ngravardpg1 p. Lipt. prL

dymus remia jis tūlų žmo
nų: pasakojimais, žinoma, 
mokytų žmonių pasakoji
mais. Jis matyt, išauklėtas 
tikėt į pasakymus ir nori,

lig jo, jei kokis mokytas

taip ir turi būti. Jam bus 
keista, kad aš toks nedide
lis mokslinčius arba, geriau 
sakant, paprastas darbinin-

mu p y'*- \__ , . bkslo vatusdauginusiai is biografijų, 
kurios yra - parašytos žmo
nių turinčių tam tikras ten
dencijas (tankiausiai tikė- 
jimiškas arba tradicijines). 
f T Netoli visi rašytojai šią 
gadynę tarnauja kapitalui 
su jo visomis įstaigomis (ba 
žnyčiomts, kalėjimais, kar
čemomis, kariuomene ir tt.), 
nes raštų leidėjai netoli vi
si turi but pasiturinti žmo
nės, o tūli jų yra turčiai, ir

reikia tikėt, kas ką pasakė, 
o pačiam reikia dalyką ži
not. u .....

ivioKyn "zTnonės yra daug 
ko gero ir teisingo pasakę,

senovėj mokyti žmonės tikė
jo, jog ir žemė yra plokščia.

kurie gina kapitalizmą ir jo 
visus ramsčius. Ar daug y-

manymas yra klaidingas. 
Tiktai 18 šimtmetyj liko iš
tirta, jog kraujas teka žmo
gaus kūne. Nuomarulis ar
ba epilepsija senovėj skaitė
si piktos dvasios apsėdimu. 
Net mokyti žmonės taip ma 
nė. Pasiskaitykite, ką Aris-

oavo proiesijos sakoj jie 
kartais yra labai gabus. Tai
gi net ir didesnieji mokslin
čiai neretai klaidingai nu- 
svarsto, ypač ne savo šakos 
dalykuose, ir kartais klai
dingai prasikalba, o kartais 
apie doros, religijos, papro
čių dalykus kalba taip, koks 
gadynės upas randasi. Bet 
jeigu man Kopernikas ar 
kas kitas sakytų ar butų 
kur sakęs, jog du ir du pa
daro penkis, aš vistiek pri
pažinčiau, jog jis klydo. Jei
gu nors ir visai mokslo pa
saulio nežinomas p. Liet.

du padaro keturis, aš jam 
tikiu, nes galiu persitikrini, 
jog tai tiesa. Todėl ką čia 
mes paisome, jog tūli moks
linčiai kalba gerai ar prastai 
apie bibliją, — velyk patįs 
pažvelgkime į ją. Nesant 
laiko, tik tulus dalykėlius 
pažymėsime.

Štai prieš mane ta dalis 
Dievo žodžių, kurią aprašė 
šv. Mateušas. Skaitykime iš
traukas. Perskirimas 5.

seniems: Nedasileisk bjau- 
renybės (paleistuvystės).

kvienas, kurs • veizdant mo
ters, idant geistų jos, tas 
jau dasileido bjaurybės. Jei 
tada tave piktina dešinę a- 
kis tavo, išplėšk ją ir atmesk 
ją nuo savęs, nes naudingiau 
tau yra, idant vienas iš są- 
neriu tavo n 
kad visas k^?f| 
taąjįj^įįį 
jei t* m, oi n
na tave, atkirsk ją ir atmesk 
ją nuo savęs, nes naudin
giau tau yra, idant viens są
narių tavo pražūtų, negu 
kad visas kūnas tavo butų

ąž.utu, negu

npWn(T h t'bii f u Thi 
v* 

ranka uaVu1 įDLU-

CljJIC 171CVU ZAJU.Į . ZvL J le 

praktiškas, išpildomas ir ar 
jo liuteronai prisilaiko?

Ištikro, jei krikščionįs pri 
silaikytų tokio Dievo pamo
kinimo, tai visi jie liktų be 
akių, be kojų ir be rankų ir

I Iowa State Savings Bank |
§ ------:-..... s
g Kapitalas ................... $100,000
S Neišdalintas Pelnas . . $20,000 $ 
s Po Valstijos Priežiūra 8 

z
>

Ilouse (Bankinio Susinėsimo £
Įstaiga) J

S. I*:. Cor. Fourth and Jackson 1

IS LIETUVOS
Vilniuje nuo 7 lapkr. pasirodė 

valdžios įsakymas šaukti visus 
vyriškius nuo 17 - 15 m, ap
žiūrėti sveikatos, ar tinka darbui 
dirbti. Nuo šaukimo paliuosuo- 
jama dvasiški ja įvairių tikėjimų 
ir dvasiškųjų seminarijų įvairių 
tikėjimų auklėtiniai, o taipgi 
mokytojai, daktarai dantistai, 
feldšerai ir aptiekoriai. Tur
tuoliai, ncpralusieji dirbti darbų 
tuo tarpu nešaukiama gaudami 
atkila šešiems menesiams, jeigu 
užsimokės 600 markiu. Už tuos C-

p K v k
TICS IV.VK.S 

ausio 27 d., 
sko-Grincevičiaus

Kurj rengia 
SUSIVIENIJIMO LIET. A. 176 KP. 

Nedelioj, Sausio-M 28,1917
Pradžia 7 valandą vakare
Inžanga tiktai 25c porai.

Pirmą kartą Brighton Park’e ren
giamas toksai Koncertas ir Balius, 

■kuriame dainuos įžymiausi chorai 
Chicagos vyru ir mišrus, ir taipgi 
bus kitokių pamarginimų, kaip lai: 
monologai ir dekleinacijos, taigi ba
lius bus labai 
m i tetas deda 
kad surengus

Mjeldžiamc 
mis ir jaunus 
kinus ii 
linksminti.

įvairus ir smagus. Ko- 
visas savo pastangas, 
kuopuiki ausiai.
atsilankyti visus, se
x’y rus ir moteris, vai- 

merginas ir puikiai pasi
kviečia Komitetas.

Puikus Balius
Rengia

Dr-stė šventos Petronėlės 
SUBATOJE, Sausio Jan 27 
A. Mickevičiaus Svetainėje, 

13308-12 So. Morgan Street.

bužiai darbininkams. Už slaps
tymąsi baudžiama 3 metais ka
lėjimo ir pinigais iki 10,000 mar 
kiu. Lietuviu užrašyta arti 3 
nuošimčių.
U-WI |»I—I   mill* I II ■■ IIMI. II< .11 MMU mnMini mil - n n i*—*■ w—i.

$441.852 ILLINOIS VALS 
TUOS KELIAMS.

WASHINGTONAS, sau
sio 26. — Iš $10,000,000, ku
riuos kongresas paskyrė pa
gerinimui šalies vieškelių, 
Illinois valstijai teks $441,- 
852. Indiana valstija gaus 
$271,495, Iowa $292,351, Wi
sconsin—$256,722, New Yo-
rko — $501,440 ir Pennsyl- DRESS MAKING COLLEGES, 
vaniios $461 440. 2336 w- Madison g. Western av

'________ j_______________ 1850 Wells gatvė.
^=j====== .... ....... ~ - Į SARA

L 7 ’ m s! V a k a r a k

t anga 35 ir 50c y pa ta i. R i 
ris Juoz. Bancevičius, ge 
rijusias lietuvių čampio

metu algai jiedu ritosi ba
žnytinėje svetainėje ant 
18-tos gatvės, o dabar jie

Tis pinigus). Antra pora 
risis: Kaz. Aleliunas—jau 
nas ristikas—lietuvis, su 
John Bauer, serbu, Young 

ill su Justinu Klevu. Bill 
ras su Vladu Petrick, 

eisėjas Juozapas Šimkus. 
Lietuviai kliubiečiai su
tiks svetimtaučius. Tėmy- 
kite, kurie kuriuos paris.

Pilnėtas 25c. Muzika Sarpalių.
Rengkitės į puikų balių,

neles, kuri visuomet paren
gia puikius balius. Ši karta 
taipgi bus proga visiems pa
silinksminti, o ypač, kad jau

vėniu. Kviečia Komitetas.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS.

Išmokiname piešimo, kirpi
mo formų sinti naminius daik
tus arba aprėdaius. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankumo. Už $10 
išmokiname jus sint visokiu8 
drabužius.

greičiausia iigreičiausia ii 4—. 
siu budu įsigysiu* nau
dodamies N ai» jie-

• • « • > . 1 I

teisingiausia m geriausia 
lietuviška

Milžiniškas Kepurinis Balius
DRAUGYSTES LIETUVOS BROLIU IR SESERŲ AMERIKOJ

Subatoj, Sausio Jau. 27, 1917
F. Karvovskio Svetainėje,
2301 W. 22nd Place, kampas Oakley Ave.

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga 25c porai.
Už gražiausias kepures skiriama <8 dovanos, s2(i vertės.
Visi lietuviai ir lietuvaites yra kviečiami atsilankyti, nes 

tai retenybė. Kviečia KOMITF7FAS.

n ų Reikalavimu Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyki 
siskelbkite N a-u j i e- 
n o s e. Tuksiančiai vi
sokio padėjimo^^jyiJS;.. 
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tuksiančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m«jį ir tas jūsų pasi- . 
skcjbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

pa-

1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Sntaisau receptus su didžiausia *tyd«, 
nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie

tuviška aptiek* Bostone ir Massachn- 
setts valstijoj. Gyduolių, g-alit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o ai prisių
siu per express

KL &
Aptiekoriua Ir savinink**

SOUTH BOSTON, MASS.

Hfl5TER®^)5Y5TEn

Puikus Vakaras

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place. < hi.
Pradžia lygiai 6 valandą vakare

Po perstatymo — puikus Balius iki vėlvvai nakčiai.
RENGIMO KOMITETAS.

<nas Įpainiojo'' ir "Ja“*
Kalbės Mcd. Studentas MONTVILAS.

“BIRUTĖS KALNO” DRAUGIJOS
Kuriame bus ■ vtji. d'ū. juokingos Uoli

__ ___ X. - ---------------• •' M.

Didelis Iškilmingas Balius
DR-STeS LIETUVOS KARALIAUS MJNDAUG1O

Subatoje, Sausio=Jau. 27=tą, 1917

tų raštus, mokinančius apie 
unijizmą, socializmą, anti- 
nrilitarizmą.

Pereitą vasarą, kada IL 
Ford iš Detroit norėjo išsi
reikšti prieš militarizmą, 
turėjo pats užmokėti, neat
simenu, 10 ar 100 tukstan- 
či’ų dolerių Chicago Tribune 
laikraščiui, kad jo straipsnį 
indėtų. Dramaturgai, kurie 
rašo nonsensus, publiką 
tvirkinančius veikalus del 
“mooving pictures”, gauna 
gerus pinigus, bet veikalai 
tikrai perstatanti darbinin 
ky gyvenimą, jų bėdas ir su
sirėmimus su kapitalu, yra 
atmetami tam tikrų cenzo-'

stovį ir jo permainas. Da 
ir šiandien tūli labai moky
ti žmonės tiki, jog pasauliui 
del jo progreso būtinai yra 
reikalinga karės. Darbinin
kai per kiek metų turėjo ka
lti, kol išmokino mokytus 
žmones, jog draugijoj esa
ma dviejų klesų (darbinin
kų ir kapitalistų), su pilnai 
priešingais viena kitai inte
resais, nes pirmiau ir išda-

linčiai vis tvirtina, jog kle
sti jokių draugijoj nėra.

tančius tokių žmonių, kurie 
baigia- augštesnes mokyklas 
ir iš širdies tiki j mokykloj 
duodamus mokslus iš biolo
gijos, kurioj evoliucija uži-

Dešimtas Metinis Balius
■ri[ r.. ‘.............. Rengiamas ............................ ... ....

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS
PAŠELPINIO IR PASILINKSMINI 

---------------  MO KLIUBO -___ ______  
Subatoje, Sausio=Jan. 27=tą, 1917

OLD STYLE INN SVETAINĖJ, 
Kampas Division gatvės ir California avė. 

nuoTikiotai harių 25c; prie.dury 35c. Pradžia 7 v. vak.

p. Liet. Liut. seniai

na. žinoma, jis gali girties 
savo dorybėmis, kaip ir vi
si tikintieji giriasi, bet ko
dėl pas liuteronus tiek daug 
nėščių merginų ? Nesakau, 
kad daugiau, negu pas kata
likus, bet užtenka. Vokieti
jos universitetuose (o p. 
Liet. Liut. Vokietiją taip au- 
gštino, kaip toliau matysi
me) retas studentas negau
na lytiškų ligų, todėl nevel
tui sakoma yra, kad lazda, 
šilkinė skrybėlė ir syphilis 
padaro Vokietijoj pilną stu
dentą. Bet tie studentai (o 
jų didelė dalis liuteronai) 
nesikapojo savo kūno dalių 
ir nesibadė akių.

(Bus daugiau.)

Vyrišky Drapanij Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik) 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(i 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, uedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S. Haluted St.. Chicago, Ih

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyriški] ir moterlškųaprėdaių

Musq ir ypatii-
kas mokinimas padarys 
jus iinovu u trumpą lai
ką.

Mes turinio didžiausius 
ir geriausius kirpimo— 
deslaming ir siuvinio sky
rius, kur mes suteiksimo 
praktišką patyrimą kuo
met jųa mokysitės.

Elektra varomos maii- 
nos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uikviečianu 
aplankyti ir pamatyti 
musų mokyklų bi’e lai

ku — dieną ir vakarai* ir gauti tpecialiikai 
pigią kaina laike šio mėnesio.

Petrcnoa daromos pagal Jų»q mierą — bile 
stailea arba dydžio, ii bile madų knygoo.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KASNICKA, principais,

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

Ashland Avė.,
Inžanga 25c. porai.

gramu,
Balius bus vienas ir gražiausiu 
Kviečia visus KOMI I ’ I \S.

DR-S’i'F SUNŲ IR DUKTERŲ LIETUVOS Z

ŠEIMYNIŠKA VAKARI 
Nedėlioję, Sausiodanuary 28 d., 1917 

FRANK ir JAMES SVETAINĖJE,
Inžanga vyrams 50c; moterims ir merginoms dykai.

|r žįst amus. f
4

bOro
Sutaisytas is formalios- 

rect [)to ; suteikto iSmintin 
gu Ėgjpto zokoninku,

apsirciškLi esąs stebėtinai pasekmingu i 
nuo gėlimo pilvo ir i imu, ger- i 

d U A"/'’.? fikaudėjlmo, dusulio, palvos \ 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, .1 

K H Šalčio palvoj?, eet., eet., Sutai- 
somas fšdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPEHERIO-
seno ir ištikimo draugo fieimy- j 
nos, naudojamo visame pašau- I 
lyje per pusę šimtmečio- 25e. | 
už bonkųtę visose aptlekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš į
F. A». ItIC’HTICK & CO. į 

14—80 Washington Sircot. New Tort.' |

yiRoi

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

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai j Augštesnjji Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

i . Kaina 15c.

NAUJIENOS
Chicago, 111. .1840 S. Hafsted Street,

Geriausia Laikrodel.Krautiivė.
Misoklt? auksinių ir sidabrinių papuošalų, ypatingai laikrodė- 

lit, šliubinių žiedų ir t.t., .parduodu pigiausia kaina. Gerai 
tašau visokitis laikrodėlius. Kviečiu savo draUffUa ir pažįsta
mas ateiti ir pamatyti mano- naują krautuvę. Adresas:

! J. VE N C K U S
St, ; prieš pat šv. Jurgio bažnyčią 

CHICAGO, ILL.

! DIDELIS TEATRAS | 
f Rengia SOCIALISTU DAILĖS RATELIS, jvyks I
| Subatoje, Sausio-Jan. 27 d., 1917 g

FRANK ir JAMES SVET., 23rd ir Lako gatvės, Melrose Park. III. «
Roma Iriu veikmių Br. Vargšo drama: J

“(JADYNĖS ŽAIZDOS”
vakare. Uždanga pasikels lygiai 8 valandą. X 

35 ir 50c porai; ant Šokių 25c porai. A
yra labai indonms. JĮ sulos gabiausi artistai. X 
alandos. Grieš puiki orkestrą J. Balako. Kviečia A

J visus jaunikaičius ir mergaites, jaunus ir senus. D. R- Komitetas. 4,

I Puikiausias Vakaras 1

Pradžia 7 vai
Tikietai

Bengia WEST PU LI.M ANO LIETUVIŠKAS PA

Subatoje
WEST PULLMAN 
Scenoje 
vieno 
antras perstatymas 
STe”. Pradžia 7.00 vai.

Apart to dar bus visok 
Dr-stės Choras” (iš Bursidi 
šioje apielinkc’je. Perstatymai

Visus kviečia skaitliu

Sausio-January 27, 1917
I'URNER HALL, 120th St. ir So. Halsted S 

statoma dvi komedijos. Viena parašyta kun. LT. Hudoi 
veiksmo komedija “KUNIGO GRAMU LOS RAŠTINYČIOJ’ 

vieno veiksmo komedijos “SVET1MOTER5 
v aka re. J n ža n ga 25 ir 35c

pamargiuimu: dainuos 
III.) kuris pirmą syk 

yra labai juokingi.
(ai atsilankyti KOMITETAS

y palai. 
Apšviėtos 
pasirodys



t;-., ( >»;,» j;£ fe

MKM

ROCKFORD, ILI

Mil wau k ietis

KENOSHA, WIS

Bendrove rengia Grandioziška Vakarąimi

turtingų Programų paskutinį nedėldienį prieš
užgavėnes

Pilsen Auditorium Svet
1657 61 Blue Island Ave, arti 18-tos Gat. Chicago

Karais
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

<O<! ‘I* <SS^ ■l’SSEH' <ŽS* ‘P <5

Kazimieras G ugi s

Retlakci js Atsakymai
ROCKFORD, JI

DU DIDELI
waus MT«

UPIRKIMAI

Viena saugiausiųjų Versliu Atsiradimas
KLEIN BROS

luti
nekito mums > 
tos lietuviu v t

rbininka 
i miestą, 

didesni
mes 

kąsni

Miesto Ofisas:
127 H. BEAR80RK ST

* <Į
vedė. Mat jis 
nių apfe ■■ . tl * 11 T*

Programe dalyvaus gabiausi artistai ir solistai

kalbas išleidi 
me anksčiau 
sunaudosime

turtą, Tūli c •
kad tur-

70-tai 
kuo

rą ga
ndinti 

Lošėjai su
tinkamai, 

in t i. Be to

j ji. Kuopos p ra 
Įe: išspausdino 
įsiustu. Kita

Narnų Ofisas:
3323 SO. KALSTĖS SI 

(Ant trecių lubų) 
Telephone Drover 1310.

V, F. MASIIEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEIG
sek r. Turk Mnfg. Co

OTTO KUBIN 
prez. Atlas

[Brewing Co

L-

Žmones labai u 
klausimu ir, rei 
greitu laiku jis; 
gyvenimam Be 
turėtu dideliu c
Pirmiausioje vii 
“dušiu ganytoja

Prakalbas rengė “Lietuvos Su 
nų ir Dukterų Dr-stė.” Kulbėje 
drge M. Dunduliene iš Chicagos 
Buvo dar kelios deklamacijos ii 
monologai. Pirmiausia padek 
lamavo drgė M. Akelaitienė “Jo; 
Sūnus." Paskui drgė M. Dundu 
lienė skaitė prolekcija "Ar rei

Yra dar ii* kitas būdas teisin
gam suvartojimui pakrikusios 
kuopos pinigų 
fondas.

Draugai, pa

12th St. Te! Rodžio 8902 
Paulina. Tel Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St, Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12tb 
St., Chicago. III.

up ir pas jus. Va
cua nepyragai. Dar-

i nuo ,š tuklų. ’Pai
mlus nesviet iškas, 

i parsivelka i namus 
gauna vos

Tris metai atgal ėia gyvavo 
Lietuviu Darbininku Choras.

U <L

Ir puikiai laikėsi. Bet užėjus 
bedarbėms daugelis choro na
rių išvažiavo kitur jiekoti duo
nos. 'Paiki choras turėjo pakri
kti. Dabar girdėjau, kad nori-

Žmoniu j abu 
4. i 

kė gana daug, 
turėjo nemažai 
(o manoma, kai 
kitas pelno.

per .Naujienų
šelpimo Fon-

Amsterdam iet is

ros ... 1 acia paKiia nepuKiau
šautieji ir išeina. Su jais ir vilt 
nas muzikantas, kuris buk bu

“NAUJIENOS
1840 So. Halstcd St..

[Sveikatas, kaip kriminališkuose, taip 
škuose t c išimtose. Daro visokius 
dokumentus ir popieras.

teisės." Po protekcijos drgi 
Dundulienė atsakinėjo į klausi 
mus. Toliau atlikt 
“Vantoms palikta 
Dovidaitis. Reiki

Grand Rapidso pažangioji vi
suomenė stropiai darbuojasi, 
kad įsteigus tautiškas kapines, 

interesuoti tuo
Lietuviai d 

k u bin kiti i t 
kovojame už 
duonos! \

Sausio I I d buvo surengta 
tidelės psakalbos. Kalbėjo F. 
L Bagočius iš So. Boston, Mass, 
valbėjo apie dabartinę Europos 
<arę. Daugelis žmonių verkė.

4. 4 J C

kbelnai, susiriiikusijei buvo la-

lau.
nepradės, tas revo

liucionierius pilvas daugiau rei
kalaut maisto, nes darbininkai

Darbai eina neblogai, bet 
norintiems važiuot i čia darbo

4.

jieškot nepatariu, ypač neanial- 
ninkams
menis nesvietiškai
užmokestis 1
dinasi
bai dauginusi 
gi i šn a ūdoj 
Tūli vos gy>
Merginos ir moteris

-tautininkai 
ė Iii* t u viii 
laimini riia." K 
icbežino ka u 

Viename susirinki
mu) Tarybos, ant- 
prisideda prie jos.

Rockfordieč’ai turi ivales 
‘baderio" su s ietine Draugysčių 
l'arvba. Klerikalai j 

atžagareiviai 
i, o progresyv 
suteikia.

Tautininkai d; 
ir bei

RUSSIAN 
TURKISH 
BATH

WITH ^ALT~4JĘĮ?**.* y :•••• , ■ v.<,‘

Nors šita žinutė kiek pasenus, 
bet kadangi “Naujienų" kores
pondentai nieko nepranešė ;f)>ie 
prakalbas, surengtas sausio 1 1 
d., taigi noi*s trumpai noriu jas

s nors is lo 
u uostolius...
‘ vietinis

Sausio 21 <1. atsibuvo vietinės 
LDLD. 70-los kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Tarp kita svars
tyta ir apie pakrikusios 
201-mos kuopos 
draugai davė įnešimą 
tas butų pavesta LDLD 
kuojiai.. Eik, girdp^jei 
met nors kuopa atgytu 
grąžinti jai tą turtą...

Man tečiaus rodosi.

D. Komitetu, lai aukos pasiųsta 
Raud. Kryžiui, Washington, D. 
C. Vis dėlto pasilieka daug ne
aiškumo: kur ir kam pasiųsta 

' musų surinktos aukos? 1 ai juk 
I būtinai reikėjo paaiškinti. Dė

lei los priežasties vielinis L. š. 
F. skėrius susirinkime, lakyla- 

| me sausio 21 d., nutarė kreipties 
i laišku i Baud. Krežiu su užklau-

įsnaujo. 
gija, nei 

n mes. Raši-

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

rašo, kao 
turus mL » - ... nvrrnvnuKej randasi lik .>

t.y. LDLD., TMD. ir SLA. kuo 
pos. Kodėl p. V. ncpaininėji 
SDP. I 'Mūviu skyrių, Vienvbes 
Šv. Jurgio ir šv. Kazimiero dr 
jų ir vyčių kuopa 
skaitvtojai ištiesi!

VVALENTY SZYMANSKI
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GED. C. W1LCE 

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

kasteri us.
PERVIRŠIJA $6,000,000

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

J. J. Ja——tiSjilchburg, Mass 
Į kunigų 

nymus jau 
tra, tiems jo jiuškalams neti 
ki nei vienas (liaujantis žmo 
gus, n ėsk ai lakelių jo sutana 
tizuotų skaityp. Antrą žirni 
te mielai simabsimi'.

T. M. D. Dr ui, East Cliica 
go, Indi. ?' manome, kai 
bus geriau, ji'i- nesusiprati 
mai tarpe dvii’jusų draugijų: 
narių ir užsiH joji'. Pake] 
ti tą klausimąp'aštyje reikė 
tų sukurti tiujaidus 
To nenorės ne

Sausio 7 d. atsibuvo vyčių 
manevrai. Manevrų pasižiūrėti 
buvo atėję keli ir iš pašalinių. 
Mat norėjo pažiūrėti tų ’Tiauje- 
nvbių. Bei vienas vytis prane
šė savo rotos kamandieriui, kad, 
girdi, čia randasi ir tokių, kurie 
nemyli musų" Jie norį sugria
uti rota ir 1.1. Kamandicrius at-

gricziai. priesmasi LSS. 
lueijai ir pačios LDLD 
LSS. konstitucijoje jul 
ma, kai’ pakrikusios 
turtas turi 
vvbėn

šiomis dienomis čia sustrei- 
r. Smilh’o kompani

jos pianu darbininkai. Reika
lauja algų padidinimo. Kol 
kas kompanija nenori nei 
girdėt apie kokius ten darbi
ninku reikalavimus. Nors dar- 4
bininkai čia neorganizuoti, vis 
dello jie pasiryžo laikyties iki 
paskutiniosios, kad apgynus 
teisingus savo reikalavimus, 
streikininkai noriai rašosi i Pi- t
anų Darbininkų Internacionalę 
uniją. Yra vilties, kad streikas

Sausio 20 ir 21 d. vietinė Ri
mtės draugija surengė didoka 
jierstatymą ‘ ..............
riu. Kadangi veikalas 
na didelis, tai jį turėjo 
net per du vakaru

livinti minėtą chorą. Pi
rmas susirinkimas Įvyks ni'dė- 
lioje, sausio 28 d., (po pietų), 
University Settlement svetainė
je 861 1st avu. Taigi visi 
privalote atvykti susirinkiman 
ir atgaivinti chorą, nes Milwau
kee jokio'kito rhoro nesiranda.

Draugai, į darbą!

Grandrapidiečiai labai mpa 
tenkinti Lietuviu Dienos Komi 
tetų. Girdi, žmonės jau baigiu 
užmiršti apie ją, o mes vis dai 
neturime pilnos atskaitos. Dau
gelis dabar skundžiasi, kad ne
žiną kaip pasiel 
su jų surinktais .

msio 27 d. vielinis Lietu- 
Ipimo Komitetas (?) re

ngia vakarą Eralr Hali. Vi
sas vakaro pelnas skiriamas 
naudai nukentėjusių del karės. 
Kurie prijaučiate tam darbui 
atsilankvkite. J. Martin.

sakė trumpą
miesto valih'bos 
gino socialistus išanksto prisi
rengti, idant geriau galėtų ko
voti su kitų partijų kandidatais 
ir išrik /i kuodaugiausia socia
listų į miesto valdybą. Draugai 
nepamirškime tų patarimų!

Antanienė.

Žmonių irgi buvo netikėtai 
ug. Pasivėlavusieji, dargi lu
to grizli, nes jau nebuvo vie- 

Reikia tikėti,

Amerikos Lietuviu Gyvenimas 
V '

------  . =- :Musų korespondentų pranešimai

uopos 
miosa- 

sekretorius 
jau syl<i ragino pakrikusios kuo
pos narius, kai jii? pasirūpintų 
išpildyti šį konstitucijos para
grafą. 'Taigi vieloj duoti tokį 
įnešimą tie draugai ir turėjo jxa- 
sirupinti, kad nebūtu 1 ; 11 (ž n n i • > 

Pagalios pati LDLD. 7<ž-ta 
kuopa irgi nereikalauja sveti
mos pašelpos. Jos ižde tuo tar
pu randasi virš 10 dolerių. 1 ai- 
gi bėgamiems reikalams jiilnai

ankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE, 

Rangioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje Lankoje, 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 B

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prez i denta s 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Chicągo
Delef >s stokos ma- 

a. sutrimųnif, atleisi 
RašihėkituiBiS dažniau,

Naujienų n r I 
lė iš Milvvaukės. P 
sako, kad Milvvaul 
man žinoma, tai tik vienų para 
pijauų yra apie 250 / Apie tiri 
tik apie 250 lietuvių. Bet kiel 

irie parapijos 
1 I l L'« u i /{ i«< j < i. > i

bedievių’’ c 

iciu kunigėli 
ii- kita svk neužmiršk musu. 4. V K

Beje, po prakalbos buvo ren- 
ima aukoš nukentėjusioms del 
iros. Surinkta $24.G5. Pini-
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Redakcijos Straipsniai

savo fondą “Neprigulmybės 
Fondu.” Reikės tuomet da
ryt naujas “krikštas” ir vėl 
mainyt vardas.

Bet dalykas ne varde. Va
rdai ir jų mainymas yra tik 
“regimas ženklas” tos nere
gimos dvasios, kuri viešpa
tauja taip sandariečių fon
de, kaip ir jų kitokiose 
ganizacijdSe.

Tautininkai davė kitą 
rdą savo fondui, bet jų
pratimai apie Lietuvos poli
tikos reikalus ir jų veikimas 
paliko tie patįs. Pirma jie 
tikėjosi malonių iš Rusijos 
ir talkininkų diplomatų, da
bar jie savo akis nukreipė į 
“teutomi” pusę. Diplomai 
“turėjo” duot autonomiją, ir 
diplomatai “turi” duot ne
priklausomybę.

Bet jeigu diplomatai ims 
ir neduos to, ko iš jų laukia
ma — ką tuomet darys San-

Valdžios paslaptis 
biržoje.

Pakeitė varda.
kad diplomatai gera valia 
tikrai neduos Lietuvai nie-

tokio klausimo turėtų but 
prisirengęs kiekvienas, ku
ris stato tam tikrus “reika
lavimus” sulig Lietuvos.

Pas tautininkus tečiau ve
ltui j ieškotum atsakymo į 
šitą klausimą.- Jie jo netu
ri. Jie bijo jį net sau už
duoti. Ažuot pagalvojus a- 
pie jį, jie skubina “veikti”. 
Taip daro žmogus, kurį per
sekioja kokia nemaloni min
tis: jisai kruta, šnypščia — 
kad tik nelabąją mintį nu
baidžius nuo galvos.

Vakar tautininkai susi
rinko ir nutarė “reikalaut” 
autonomijos; šiandie jie su
sirinko ir nutarė “reikalaut” 
“neprigulmybės”; ryto jie 
susirinks ir nutars vėl ko- 
nors “reikalauti”. Tai yra 
“veikimas”. Pirma jie siun
tė Europon Karužą, dabar 
jie siunčia Šliupą. Tai irgi 
yra “veikimas”.

Veikimas, kuris nežinia 
kam reikalingas ir prie ko 
prives. Kad tik butų vei
kiama, nes baugu ir pamą
styti, kad iš viso to veikimo

KLAIDA IR JOS 
PATAISYMAS.

rašo:

demokratuc

mė “interdiktą” nuo Cenlra- 
lio Komiteto ir Lietusių Dr-

kaip žinoma, mestas buvo dai

zuojant, kuomet dabar ir A- 
merikoj garsusis kun. Malia-

atstūmė nuo valdybos visus 
jam nepatinkamus žmones.

aiškumu del tolimesniu san- C c-

is pirmųjų rankų.

Bei kunigų Maliausko, Olšau-

asmenų pasielgimai buvo taip

šiol visuomet. Taigi prie ši-J gali nieko neišeiti.
..........................................  i i i............................................. ... „..M..n. fr...... „    ......................

asmenų įkalbami, paėmė vir
šų ir didžiuma balsu nutarė, 

C

x Nespėjo pasibaigti vienas 
tyrinėjimas apie šalies ad
ministracijos ryšius su Wall

jo “Lietuvos Autonomijos
Fonda”. Dabar nesenai su- £
važiavo Sandaros šulai ir 
davė šitam fondui varda

Apžvalga
 

vauli nei draugijoj,

(’linanic*
ir

apie naują panašų skandalą.
Plačiai kalbama, kad tūli 

piniguočiai turėję išanksto 
slaptų žinių ir apie prezide
nto Wilsono pieną laikyt ka
lbą senate. Ačiū toms ži
nioms kaikurių popierų kai
nos biržoje labai nupuolė ir 
tie piniguočiai buk išlošę 
spekuliacijose (pirkime ir 
pardavime) daug pinigo.

“Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas.“

Ta atmaina padaryt rei
kėjo, kuomet sandariečiai 
pakeitė savo “reikalavimą“ 
Lietuvos politikos klausime. 
Pirma jie “reikalavo” auto
nomijos, o dabar reikalauja 
“neprigulmybės” (butų ge
riau gal pasakyt “nepriklau 
somybės”, kadangi žmonės 
gali “neprigulmybę” išvesti

KODĖL JIE ATSIMETA?

paskutiniu

Įėjom kardinolui sudė- 
(’>a reikalauja $6,000.00.

Mes pamatėm, kad musų 
dvasiškijai rupi tik žmonių 
pinigai, o ne jų gerovę. Pa-

rudenio.
žingsnis

molu

nei ai-
skinti.
jusiu žmonių šelpimas nėra 
polilikinės programos princi-

jose atsimeta nuo rymo-katali
kiškųjų kunigų ir eina pas “nc- 
prigulminguosius.” Kaltę už 
tą žmonių šalinimąsi nuo rymo

įftYt s' pam ei i Ai i na rifo uS n er
tos Europos valdžioms.

Wilsono kabinete tur-but 
yra nemaža “skylė”, jeigu 
tokios svarbios paslaptis “iš- 
bįra” ir patenka i bereika
lingas rankas.

Anglijos 
darbininkų 
kongresas.

tininku šulams už keleto v
mėnesių neprireiks vėl mai
nyti savo fondo vardą. Juk 
šiandie visgi nėra tikrai ži
noma, ko reikalauja arba 
gali netolimoje ateityje pa
reikalauti Lietuvos

Kol yra vilties,

ant “apgavikų” ir “bedievių.” 
Bei iš kitos pusės mes girdime 
“Keleivyje” lutas p. P. Bartke-

mo:

įžįsta prie “lie
pa ra pijų rėmi-

zmones. 
kad Vo-

Iki šiolei mes pribudavo- 
jom Amerikoj daug Rymo 
katalikų bažnyčių, kurios lė- 
šavo daug tūkstančiu dole-

Mes* pamatėm, kad musų 
Rymo katalikų dvasiškijai 
rupi tik musų pinigai ir mes 
tuo nasipiktinam. Delio

iiv psr, iar tau

tiškos parapijos jo /Irusias ne
galės daryli sau biznio. Bet 
mums jo biznis ir nerupi. 
Mums rupi musų pačių labas. 
Mums rupi, kad pastatyta 
musų pinigais bažnyčia butų

airišio. Mums rupi, kad mu
su kunigas apykaklių žmo-

c i
neins nediraskytuJ su mole-

sitikime atsisakymas su kitos 
srovės žmonėmis išvien dar

i n e rlV. ic ei a m s i i i ė k b nauja" ka - 
daugi jie. jau senai žino, jogei

Bet jeigu

klaida, pasitraukdami iš drau-

ryje, tarp ko kita pasakė: 
“Ir lodei, draugai sąjungie- 
čiai, kas nebūtų “Kovos” re
daktorius, musų uždavinys 
yra rupinties, kad Sąjungos 
organas stovėtų visuomet 
pryšakyje, o ne užpakalyje, 
kaip kad ikišiol, kad ne “Ko
va” sektų kitais laikraščiais, 
bet kiti soc. laikraščiai ja 
sektų“. Vadinasi, klausimo 
išrišimas labai trumpas ir 
paprastas: Pastatykime
“Kovą“ j pryšakį, o kitus 
laikraščius i užpakalį — ir 
bus užbaigta visi keblumai.

prastai šitokie supainioti 
klausimai neišsiriša, kaip 
mano Giedrys ir jo vienmin
čiai.

Ką reiškia padaryt “Ko
va” visu soc. laikraščiu va- 4.- C C-

atsiekt,, neatsižvelgiant net 
i tai, kas bus “Kovos” redak- 
torium? Aišku, kad čia pa
sakyta nei šis, nei tas — pa
sakyta žmogaus, matoma, 
neturinčio jokios nuovokos 
apie tai, kas yra laikraštis.

Laikraštis gali vadovaut 
tiktai savo morale ir intelek
tuale intekme. O ta intek- 
mė priklauso nuo jo turinio. 
O turinys priklauso pilnoje 
eilėje nuo laikraščio redak
cijos. Pasodink menkai iš
manantį žmogų laikraščio 
redakcijoje, ir laikraštis nie 
ku budu hepajiegs atsistot į 
‘ pryšakį”, — kadir jį dar

kyn jo šalininkai.
Norint “Kovą” laikyti ne 

užpakalyje, prisieina galvot 
pirmiausia apie tinkamą jos

- — •'--— -1-----

vojimas nepaliktų be pasek
mių? Tūli draugai čia vėl 
turi gatavų ir “paprastų” 
receptų. “Kovos” redakci-

Manchester’io mieste susi
rinko 16-as metinis Darbo 
Partijos kongresas.

Prieš kongresą stovi daug 
be galo svarbių klausimų: 
taikos klausimas, santykiu 
su valdžia ir su kitomis par
tijomis, karės likvidavimo 
ir tt.

Ant nelaimės, sulaukti 
smagių žinių iš to kongreso 
beveik nėra vilties. Angli
jos Darbo Partija (nemai
šykite jos su Nepriklauso
ma Darbo Partija!) yra la
bai nepažangi ir darbininki-

nuo Rusijos teritorijos Lie
tuvą, tol visai naturalis dai
ktas, kad Lietuvos partijų 
vadų būreliuose kįla svajo-

tuvą. Matyti, kad Lietuva,

tų Prūsijos dalim, jie neno-

pasidarbavimą užrašėli! atri
siu vyskupams. Reiškia, mes, 
lietuviai, pasistatom bažny
čią, o airisis ant musų savas
ties ponas ir mes jau neturim

Čia mes

$50,000. Kardinolas atsiuntė

rės laiku ji pasidarė dar at- 
žagareiviškesnė. Oficialis 
Darbo Partijos atstovas 
Henderson turi vietą karės 
diktatorių taryboje.

Šalies gynimo klausime 
Darbo Partija todėl vargiai 
pasirodys kuo kitu esanti,

Sakome, tatai yra natura- 
lis daiktas. Bet įsivaizdin
kite, kad Rusijai su talkinin
kų pagelba pavyktų prispirt 
Vokietiją atiduot užkariau
tąją žemę. Lietuva grįžtų 
prie Rusijos. Ar tuomet bu
tų galima laukti, kad Lietu
vos žmonės stotų už nepri
klausomybę?

Stot už nepriklausomybę 
tuomet reikštų savo jiego- 
mis atsimest nuo Rusijos, t. 
y. pergalėt jos karišką spė-

po bažnyčia, bet negalima joti

ir žmonėms apykaklių plėsi
mo. Ir negalime to blogo pa
taisyti, nes bažnyčios ponu 
yra kardinolas. Ji musu kru-
vinais centais pastatyta, 
teisės prie jos neturime.

uodega.
muose,

Padat•ius Europoje taiką, 
milionams darbininku pri- 

- - sets jieškot uždarbių, o visai 
darbininkų klesai reikės žiu 
rJt, kad kapitalistai neužver

tant, ir Anglijos

abejonės, kad Rusija tam at
simetimui priešintųsi, kiek 
drūta. Pergalėt Rusiją, ku
rios negalėjo pergalėt Vo-

Prireikus Lietuvai pasi-

tuvos žmonės butų laimingi, 
jeigu jiems butų progos pa
reikalaut savo šaliai auto
nomijos arba gal tik savy-

tikėtis r iNieko, o nieko! 
Kuomet musų kunigas dasiė- 
dė mums iki gyvojo kaulo,

žiausiais

niu. Kardinolas c

delegacija su gra- 
prašymais; daug 

o vienok 
malda vi

nių ms ve*
Neikit pas kun. 
eikite į airišių

Mes sakom, kad nesu-

* ■ „5

• *

■

f, AOi

;rbo Tartiįo- kongresas 
rėš prabilt kitokiais žo- 
iais, negu darbininkų iš- 
.udotojai.
v (.v**1,

jų reikalavimų ištiesų nebus 
Lietuvos žmonių obalsiu už 
keleto mėnesių ?

Bet jeigu lietuva reika
laus autonomijps, tai bus la
bai keista a

* remiantiems Lietūvą, vadint

sų moterįs dar labiau nemo-

rikiečiams,

viską. Tuomet kardinolas 
munis liepė: “Sudekite $6,- 
000.00 ir atneškite man, o ry
toj kun. Krasnicko 
Cambridgcujc.” Mes

nelips 
uoga-

J,-Mr t L .Šitir;

mus. Tai ve, koiel mes reg
iniam tautiškas parapijas.

Kas nepripažins, tad šiluose 
p. Bartkevičiaus žoc^iuose yra 
laba daug liesos? Bd jisai daro 
ir viena nemažą kliidip Jisai 
sakosi nenorįs, kad žiienių pini- suvaržyl Fonde niekas ncgalė- 
gais paslalylosios b&iyčios pa
tektų “a i rišu” 
priklauso prie

vo laikraščio numeryje sa
ko: “Kad Sąjungos organas 
visiškai nupuola, kad jis be 
redaktoriaus lieka, tie drau
gai iš privatinių laikraščių 
padejuoja, padejuoja, bet

visuomenūs

jo; turėdami savo partijos žmo- 
kuris gų vieno kasieriaus vietoje, tau-

užrašo savo bažnyčią butų lie
tuvis, o ne airis,” ariiomct jau

dalykas nuo to neikk nepersi-

pas gali taip-pat buliRymo Iru
sio” narys, kaip ir ris.

kupo gavimą, malami, kad 
lietuviai nenori kilti turtus 
“airišiams.” Jeitfiis klerika-

vartoti priešingam jų norui li
ksi ui, — ir visgi jie išdūmė ir

Sąjungos organų iš balos 
traukti, nes jie turi artimes
nių sau darbų — savo laik
raštyje. Teisybę pasakius, 
jiems da geriau, kuomet Są
jungos organas taip žemai 
stovi: tuomet nebaisi jiems 
jų konkurencija.” Iš to iš
eina, kad visas dalykas pri
klauso nuo pustuzinio as-

Tiktai del-

Socialistų laikraščių 
santikiai.

nių” laikraščių redakcijose, 
arba tikriau pasakius, nuo 
tų asmenų gerumo ir blogu 
mo. Jeigu “privatinių” lai
kraščių redaktoriams įkvėpt 
tokią gerą dvasią ,kad jie 
visuomet skubintųsi į pagel-

Kadangi santykiai tarpe Sąjungos organui, tai ji- 
socialistų laikraščių vis dar saj niekuomet nepakliūtų į 
iššaukia daug svarstymų ir “balą” ir neatsidurtų “už- 
ginčų, tai šiuo pavedame pakulyje”.

U pienas i-ssipiklytiai Jie sa- tam klausimui dar vieną ii- Į Bet tokie išvadžiojimai, 
kylu, _ka<I dabar j. lietuviai gesnį straipsnį. įneišlaiko jokios kritikos.

“■ Dabartinis dalykų stovis .Kiekvienas gali suprast, kad 
j pas mus tame klausime yra minėtųjų “privatinių 
(negeras. Visi tatai pripa- : . ~ _

;t’ žįsta ir visi jieško išėjimo. nėra taip liuosi šokinėt 
Tarpe mėginimų surasti saVo pagelba šen ir ten, kaip 

Idant žinomų stulas tur- išėjimą iš dabartinio pade-[mano “Kova”. Paprastai tų 
redaktorių būvis yra gana 

____ ______ j su jų dar-
Mest jį reikštų jiems 

anų Kol pa- ^rei^<e ^r8’- Giedrys; kitą- j dažniausia netekt to pragy- 
busrasiškijos Jos ^arščiausiu reiškė- venjmo šaltinio, kurį jie tū

mienis; Rymo

ra i, kaip ir šiandie.)

į” laik- 
raščių redaktoriai anaiptol 

; SU

jimo yra vienas, kurį nuro-
liems, reikia parn
jį ant savo vardo, | ant vys-! • n t *i1 , . .ii,, nios . Jų nuomonę nesenai (hu
1/ 1 I t \ / 1 1*1 Ir 1 i » \ i z.? X- v ** I •

ų> uzsirašyt do tuli ‘<Sąjungiečiai iš mi- ankštai surištas

I KJ, V CUUVJ |

rupijos turtas 
rankose, tol parūpi I ju buvo drg. Tuinila; ir jos,
dvasiškijai. O turi atbulai: matoma, tvirčiausiai laikosi
dvasiški j a turi tariįiarapijo- 
nims. Kad to atss, reikia, 
kad pavapi j oriįs bna rupijos 
tur,tq savininliai,

jfej

-n
‘MM?i

R®'®?

L. S. S. Massachusetts^) ra
jono didžiuma.

Drg. Giedrys, rašydamas
1-ame š. m. nume-“Kovos0

MW

ri. Jeigu - gi Sąjunga, ku
riai jie padėtų “ištraukt iš 
balos” “Kovą”, po to pasa
kytų jiems. “Mauras atliko 
savo, mauras gali eiti” — 
kas tuomet? «

•. ri f :jį£ .

Tai, vadinasi, vien “dar
bininkišku žvilgsniu“ imant 
dalyką, pasirodo, kad bėgiot 
“Kovai” į pagelba yra ne 
taip lengva. Bet yra dar ir 
kitų žvilgsnių. Apleisda
mas laikraštį, prie kurio į- 
steigimo ir sustiprinimo re
daktorius dažnai esti dau- * 
giausia prisidėjęs, jisai ska
udžiausiai jam pakenktų. 
“Kova” butu “ištraukta iš 
balos”, bet patektų j “balą” 
kitas laikraštis: — ar rezul
tate nuo to butų koks laimė
jimas socialistų judėjimui? 
Ne visuomet.

Pagalios Jeigu gyvuotų 
toks paprotys, kad “privati
niu” laikraščiu redaktoriai c

visados, mesdami “savo” lai
kraščius, bėgtų gelbėt “Ko
vą“, kuomet tik jai pasidaro 
keblu, tai tuomet “privati- 
niems“ laikraščiams grasin
tų pavojus visiems nuolatos 
būti “baloje.“

Klaida butu manyt te- 
čiaus, kad tatai bent visiš
kai paliuosuotų L. S. S. or
ganą nuo keblumų. Tai dar 
klausimas! Senesnieji są- 
jungiečiai pamena gerai, 
kokios aplinkybės anąmet 
privertė drg. J. Baltrušaitį 
traukties iš “Kovos“. Pasa
kysime jiems dar vieną fak
tą. Apie ketveri suviršum 
metai atgal vienas dabarti
nių “privatinių“ socialistų 
laikraščių redaktorių, reng
damasis keliaut Amerikon, 
užklausė per vieną L. S. S. 
Literatūros Komiteto narį,

vo atsakymą: “Kovoje' da
bar dirba žmogus, kuris są
žiningai atlieka savo parei-

I O' a q J a i o' i hi J f .11 ... .12 P te i silie#----
statyt kitą jo vieton -ir jį pa- 
likt be “džiabo”. Gavusis 
toki atsakymą, pilnai sutiko 
su L. K. nario nuomone, jo
gei atimt “džiabą” iš žmo
gaus negerai (jeigu taip sto
vi dalykas), ir vėliau, būda
mas pats be “džiabo” per 
keletą mėnesių, jisai nė ne
bemėgino klabinti “Kovos” 
duris. Tai tik drg. Kapsu-

P. K. galėjo ji pasitikt su 
pasiulymu dvidešimpenkinės 
ir garbingos progos “traukt 

1 iš balos” “Kova”, c.
Trumpai sakant: organi

zacijos laikraščio pastaty
mas priklauso ne vien nuo 
kandidatų i jo redaktorius, 
o ir nuo organizacijos sto
vio (finansinio stovio, vidų- 

I jinės tvarkos, narių suprati
mų ir tt.).

Tai čia viena klausimo 
pusė. Bet aprūpinimas “Ko 
vos” gerais redaktoriais dar 
aniptol nenustato santykių 
tarpe “Kovos” ir kitų soc. 
laikraščių. Kodėl šitie laik
raščiai turi but “užpakaly
je” “Kovos”, kuomet pasta
roji išlips iš “balos”? Seka 
kitu laikraščiu tas laikraš
tis, kuris pats kelio nežino.

Tuomet, aišku, jam nėra rei
kalo sekti ir but “užpakaly
je”.

Nors daugelis sąjungie- 
čių, matoma, nepajiegia sau 
tokio dalyko jsivaizdint, 
kaip apsiėjimas be “pryša- 
kio” ir “užpakalio” laikraš
čių šeimynoje, bet ištiesų tai 
toks padėjimas socialistų 
spaudoje turėtų būti norma-

Dalint laikraščius į to
kius, kurie turi “vadovnut”, 
ir j tokius, kurie turi “sekt”, 
yra apskritai didelė nesą-

iltį

Ii
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namo

vos t ik

ra i pasiūtos kad mes ne-

nega-

m i bažnyčią, sakyklą ir klausy-

davau, kad dar

kia krokodiliaus ašaromis, kad

As su

kurios
daugiau jau

nazija.

P. Kaminskas.

Laisvė

šnipinėjimui

n Įgūžiu ranku svietiška valdžia

mguziai ranka

; j

<
u-l

tinkamai nubaustas.” O bedie
viu skaitomas buvo tas, kuris

blakstienų, o širdis, retyn ir re
tyn jau plakti pradėjo...

ru oda m a
vos girdimu šlamėsiu, karts nuo

ko vol i prieš laisvę, panaudoda-

me vagone 
važiuoti...

nereis- 
laikai,

vis tik 
mokslo metų nesugaišinsim...

- Dieną, naktį lik drebėk 
tik kuždėk.

Į ta’ turiu tiek 
pasakyti, tegu*

mik:

r-

mrties busiu su tavim. Nors 
kūnas mano bus tarp grabo len-

tam aprašymui. Suknės

de! storų

Iš musų didelio p«-

JI iš
važiavus i miesteli su kareiviu ,, V
reikalais, mes užpuolčme jo pra-

Vaikščiojame, verkiame; iš 
miestelio kareiviai neleidžia nė

Pažvelgkime į musu

žemaitė

miegu iš tas erdves 
lėlė

ini iš fabrikanto žmonis!
lyginimo, ką daro musų lai

vo. rarpuoięs ant Kelių, apipi
liau jos veidą ir akutes tukstan- 

maldaujančių

Kol išaušo 
dasikasiau iki dėdes... namo bi-

*) Midlis skolinau iš Otto Mc-

rankų žadinau ją, kalbinau, bet 
tai buvo per vėlu, — ji kalbėt

čiau užmiršti mane. Užmršk... 
Susirask sau kita... ir buk lai- 
mingas su ja... Aš-gi tikrai ir

O kas nematė, tai ir neatjaučia 
to vąrgo: nenori mokinių prie 
nu ke n t ė j u s ių n uo k 
tytir

J

Vėtnyčia Sausio 26 1917

Barytas Kavinis.

Kur Beplaukti.

širdyj, kaip juroj,

Tai vilnys nurimę 
Liūliuoja iš lėto.

Kartais kįla juodos bangos 
Su viršūne kruvina,

Kuip gyvatės, brukąs,

Driks ta viesulą pikta!

O Vėtrai nurimus

Jr Džiaugsmo šešėliai,

Su širdim ir su valtim... 
Nežinau, kur besi ir t i

Iš Jaunuomenės 
Vargų.

Yra žmonių, kurie nesupran
ta. arba nenori suprasti, kas tai

■ Ikas tai yra vargas?...
Netoli gardino miesto buvo 

miestelis Druskininkai. Tame : 
miestelyje gyveno Čiurlioniui 
‘Turėjo savo mažus namelius il
su Šeimyna varginai maitinosi.

Vyresnysis sūnūs, žinomas ! 
Artistas, pinu helerių metų nu-! 
mirė.

Karei užstojus antrąjį sūnų i , 
kariuomenę paėmė. Netrukus 
jį sužeidė; gulėjo ligonbutyje 
pritrenktas, apkurtęs, apsvaigęs. į

ją, mokinosi į liaudies mokyto
jas. Vasarą vakacijoms buvo

Vokiečiams ant Gardino už- 
įgulu. Druskininkus sudaužė, sa

re. Čiurlionienė su vaikais, 
otriem mergaitėmis ir su n ūmi 
ištrukusi iš po gaisro ir šovinių,

iluonos kąsnio, atbėgo Vilniun.

išgalėjo šelpė juos ir maitino.
Rudeniop visos įstaigos ir mo

kyklos traukėsi į kitus miestus 
-—■ toliau nuo karės, nes vokie
čiai cine gulti jau ir ant Vilniaus.

Čiurlioniene su vaikais ir ki
tais pabėgėliais dasikasė iki Ma
skvos. Tenai vaikai įstojo į mo
kyklas, nes karės laike valdiško
je mokyklose, pabėgėlius priima 
blykai, už mokslą nieko nereikia 
Tnokėti. Visi maitinosi visuo- 
uieuės pašalpomis, tankiausiai, 
jžinoma, pusbadžiai...

Suvalkų, gub.,
•miestelyje, gyvena Jablonskienė, 
našlė. Samdė butą, mokines 
užlaikė, šiaip taip, nors vargi
nai maitinosi,. Jos duktė gim
nazijoje mokinosi.

Alena Jablonskytč ir Veroni-

nazystės, pasakojo:
—-Kaip jau ateina arti n vokie

čiai, jau šoviniai trankosi, per 
galvas laksto jau ir gaisras, ug
nis mieste. Žmonės laksto, kur 
kas beįmano... Kas pėsčias, kas 
važiuotas, grobstosi, skuba iš po 
ugnies išpulti.

Mes susigriebėme sako

Nespėjo dar ne iš vielos veži
mas ixisijudinti, kaip vokiečiai 
iš kitos pusės į miestą Ura su 
-trenksmu, muzika, maršu ė- 
mė versties... Toks pakilo su- 

□ n išimas^ išsigandę žmonės ėmė 
yer kits kitą pulti, važiuoti, 1x4-

, puolinėją «grobs tos i, šukau-

NAUJIENOS, Chicago, III

neatlei-
i liw imj

uksinėje
vasaro.s LE J N B ROS

Ir'FBLOCK OF 5T0RtS

&K3^xn.w4

m ė dreba.
Mudvi ir vienas

o čia šoviniai 
rėžia net že-

mažas moki-
reiviai klausia:

mu s u v 

užšo

is kvielkomis, po plačiomis

ugnies, nuo šovinių toliau. Bė
game — sako liesini per lau
kus, be kelio, be tako, nosies tie
sumu, per pelkes, pievas, bėga
me, pakrito pasilsėsim ir vėl

sibaigė musų kelias sako -— 
juk upės - - neperbrisi...

Panemuniu is slapstomės po

musų bluskelės plonos... čia val
gyt norisi, pavargome, pailsome, 
nėr kur dingti.

Duonos kąsnio niekur gauti.

mama lebcra-
c

baldžiaus, duris braižiau — ne- metus Pardavimas
-f ;t®

H”

sim...
Einame

Akis kareivių spindi, i mus žiu-

Kareiviai tuoj mus suėmė, nu

kaip neims mus kolioti,

Mes jo kalbos nesuprantame,

kojomis 
v Išba

resni.c

Tuoj apstojo mus kareiviai 
sako -?—šaudyklėmis, durtu
vais, kaip areštantus nuvarė pas 
kitą vyresnį.

Tas mandagiau sako 
kažinką mums pasakoja, bet 
mes nesuprantami1. Kas įmes ir 
iškur rusiškai pasisakėme,

Parojome j miesteli namo, 
pusta pustyme! Niekur mūsiš
kių nė g\rvos dvasios, nežino
me, kur dingo, - išvažiavo, iš
bėgo ar užmušo?

Namuose gi, sienos ir lenty
nos, viskas sunaikinta, sudau
žyta, sulaužyta, nė lovos, nė. 
kėdės, ne indelio kokio...

kojo mergaitės visi musų rank- 
vedeliai, knygelės, sąsiuviniai

Alvirutės ant sienos i šmote- €
liūs sudraskytos... Veidrodėlis 
kybojo ir tas į trupinius sudau
žytas... ■s, nė kur 

nė duonos

čia 
vėžiuos namo prie darbo... O 

piemuo
, ėmiau manyti, pati gelbė

rotk> i mokini

vos išvežęs, c

vą toliau.
Dar mums

iširi-

žmoguso

maskoliu stovvk- 
c •>

džiojame, pavargome* ir susisė-

silsėti. Tik, žiūrime sako 
atjoja vokiečių kareiviai raitė-

mt...
Mes jau apmireme; čia jau 

pamatys mus nesijudiname nė 
krust... iš baimės nęt širdis nu
stojo plakti... Tik iš miško

vienas kibaldai! nuo ark
lį uvirto. Kiti susisukę, 
<aibas, zovadais nulėkė

Rusai išlindę iš 
iebę nušautąjį

pasi- 
n usi-

Kamaroje
Ji savo galvele parėmusi ant

ma drebančiu balsu prabilo:
“ a i. i................. i /-*_______________.... i ...

kišusi žiūriu • čia. sargų nėra. 
Priebrėkšniais mėginu išlysti.

na, ranką, toliau niekaip nei stel
ini. Atsitraukusi atgal nusime
čiau drabužiu, 
mečiau per ♦ V I. i-v. 1 4 V » I I f 

stumiuosi
vos-ne-vos
tuomet jau
dama išsismaukiau per langelį.
Užsimetusi atgal drabužius pa

rankomis atsirem-

liko. it mirsiu.

manęs... tas viskas praeis”... Ir 
jos rankos man kaklu meiliai

Tuo tarpu lakštute vis gailiu-

meile, tik. žmogus su
pra Urnas įsivaizdinti tegali, esu

Pak ritau
k tykiu,

Kareiviai bando mane

rija, kurios užmanymai nežino
mi ir kuri yra nepermaldauja
ma savo reikšme...

Ant mano blakstienų ib i dre 
bančios ašaros, skul 
mano norą, kaip du

nese, 
Mi iš išaušrio -

me jau i rusų pusę išėję...
Bėgdami toliau, kur įėję pas 

ūkininką valgyti gavę, kur į nak-

kį, nežinomas j 
nepažįstami žmonės, o pe nu
driskę, drabužiai nuplyšę, vie-

bos jieškoti. “Žiburėlis” jas 
aprūpino, gavo marškinius per
sivilkti, vieną kitą š 
vėjo perpučiamą, 
joms butą ir maisto, 
badu nemirti. Da-gi
lis” pasirūpino ir į gimnaziją

kad nors

Ant žiemos tos mokinės atsi-

ne vilkti... Grobstaus 
grobstaus už krūmų, 

dzin, įsikibusi tik rėkiu, 
Manau sau: t( 

verčiau, bet nebegri
Kareiviai tampė 

sako - - ir geruoju

lodama.
spyrė mane ir nuėjo 
darni.

Betampydami m;

būrelio

A

už me- 
klykiu!
užmuš

Gavusi iš

bai vargsta, vistik mokinasi. 
Nes visose mokyklose nuo pa
bėgėliu neima užmokesnio už 
mokslą ir prie visuomenės pa
šalpos mokiniams lengviau pri
eiti.

Maistas kaip paeit 
nes juokiasi:

Nepad vėsi m badu !

ir duonos šmotelio.

gimnazijoje..

mato kame geriau mokslas pa-

mokinėms per 
moki n ties Yčo

li iuj e ne skatiko... nors akme-
Olšauskio. 

fenai visoms

Vis dar galima iškentėti, kol 
šalta. Bet užstojo žiema,

sieK ueK drabužių, valgio, me
tame į vežimą, bet įsi sės Ii nėra 
vietos, senius tk veža, o jaunie- Aibė-

tėvus vakari joms.

inekas 
nė

niems drabužiams, batams įsi-

Kiek lokio ir tam panašaus 
rgo tarpe jaunuomenes abie-

risti... Širdis pusiau 
sako

mišriu, ir 
l.

Taip žmonės dar gyvi
tikso be pagelbos numirimui su-

zijoje kun. Olšauskis

jo sumetė kelionei ir

pina...
Kas nežino Rusijos speigų? 

Malkos kurui - neįkandamos, 
čia nėra ko šiltesnio ant nuga
ros užkabinti, nė kuom naktį už
sikloti...

mano nujautimą 
no persiskvrimo...

isdavus
amži-

mano

tikėk tu man, kadi tau tik vie
nam aš laimės linkėsiu ir trok- 
šiu. Ir prieš Dievą Augščiausj 
niekados neužmiršiu maldauti 
už tave, mano numylėtasis, ma
no gražusis”...

Vos ištarusi paskutiniuosius 
žodžius ji nutylo. Galva jos

savo akutėmis į mane, bet jos 
nebepasirodė, kaip kad nepasi
rodo ten saulė, nusileisdama.už 
horizonto...

Tuo tarpu lakštutė tarp liepos 
šakelių traukė savo liūdną dal

muose
Vienas
kursistes, kalbinęs važiuoti su * •juo į Prusus. Ta, žinoma, nc-

Į,.'

Motery ir Merginų šilkinių 
ir audeklo suknių Prasi 
dės Subatoj, Sausio 27-tą
1110 Nustebinančių Naujjų Suknių supirktų 
pagarsėjusių New Yorko siuvėjų, sučėdijant

nuo
be-

tie-
siog stebėtinas, kad mums

surasti žodžius

t i apie jas. Jeigu jus no-

ino, jus turite atsilankyti

m e s

Visas supirkimas 4 sandeliuose

MOTERŲ IR MERGINŲ ŠIL

KINES POPL1NO IR SERGE

SUKNeS $3.79.
Susquehama šilkinis popli- 

nus arba vilnonis serge, dide
li jūreivio kalniečiai,, su dir
žais stailč. pil 
no žibėjimb sejonf .... V O* ■ C?

MOTERŲ IR MERGINŲ ŠIL

KINĖS, POPLINO IR AKSO-š

MO SEK N ĖS, $1.88.
Puikaus blizgėjimo Sus<|ue- 

haina šilkas, poplinas ir vil
none serge. Popuharis sujun

gimas ir kval- ji o o
duotos stailės
87.90 vertės, V^eVV

MOTERŲ ir MERGINŲ SERGE

TAFFETA ir AKSOMO

S G K N ĖS $8.59.

žavėjančios suknės, truputi

su georgette crepe, truputį su 

baltu flannel? « zv
kalniečiai, ve T M R (J

rtčs $12.75 O • O <7

MOTERŲ IR MERGINŲ VIL

NONĖS, POPLINO IR SERGE

SUKNĖS $10.69.
Nustebinanti modeliai pui

kaus šilkinio taffeta, visi — 
vilnonio poplino ir sorge.

$10.69

h l «■

kam jie- išdrįso pasipriešinti 
Įjriuš savo “poną.” Kada kapi-

si atimti nekaltiems

pasikėsinimą?
jiems tas nerupi. Jiems lik ru-

kios laisves.
pipirai

v

r
M

pančiojus, visokiais prietarų 
pančiai, kad darbininkai neišvy-

v :i..

lietus darbininkams laimėti ko
vą? Ne. netik nepadeda, bet 
tankhuisia iškeikia darbirmkus.
•- ■' : '• Y' ' *3 . ’•>l;4. *

, • ^',41 1.1 ■ ■?>■%< !• / ;'■ ■' 1
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toj a šmeižę ir keikę laisves ko-

persekiojię tuos žmones, kurie 
nenori tikėti jų bibliškiems 
pliauškalams; žodžiu - tegul 
jie žiuri į savo “džiabą”, o ne-

darbininkui pamatyti ii- supras-

priešinasi
laisvei, — pakalbėsime kitą kar
tą. Dabar da pažiūrėsime, kas 
yra laisvės šalininkai.

Kas yra laisvės šalininkai? 
Laisvės nori kiekvienas, bet tik

tus, tas nėra laisvės šalininkas, 
bet priešas. Vieninteliais ir ti
krais laisvės šalininkais ir ko
votojais vra — socialistai, ir

tarėjai. Socialistai kovoja su 
kiekvienu laisves priešu, nežiu-

“šventasis popiežius”. Socialis
tai kovoja ne del kokio nors

ino privatiškos nuosavybės, tos 
nuosavybės, su kurios pagelba

be kuriu ki- c

nas tame turi pilną laisvę. To-

tai: žemė, geležinkeliai^ kasy
klos, jūrių laivynas, visos did
žiosios iŠdįrbystės ir t. p. turi 
būti paimta į visuomenės ran-

Kad socialistai kovoja už lai
svę, tai neužgančijama tiesa. 
Pereikime tiktai per kalėjimus 
ir pažiūrėkime tonais — ar ra
sime nors vieną kunigužį, ar ka
pitalistą, prasikaltusį bekovo-

rasime, bet priešingai 
sirne mes jį tennis, 1

tymų, varžantį darbi ninku kle-

mą ant laisvės, nežiūrint ar jis

priešus.

m i darbininkams liuosybę, tuo

kis pasakymas m

tam

ganizavimosi ir streikus. — ne
rūpės jam, kad kas jo milionų

siuti

Kunigužiams (jei jie bus tada

die vi ų
parapijonų; nereikės siundyti 
vienus darbininkus prieš kitus; 
žodžiu, jie bus laisvi nuo visų tų 
dalykų, kurie jiems dabar ne
duoda, ne naktį ramiai užmig
ti. Jie tada bus tokiame padė-

kas: savo darbo valandas atli
kęs, galės sau ilsėtis ramiai.

jos trokšta, — stokite į sočialis-

Delko socialistai yra laisvės 
šilininkai ir kovotojai, — pa-

r
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Puktuališkumas.
Mažai kas musu 

v

Buvimas paskirtu laiku yra 
mandagumas ir apkainavimas 
savo ir kilu laiko brangumo.

leisti dykai.

mas gero apsiėjimo

mažai

ne

vra žmonių, ku- 
» c

dovanos, užmirš ta-

kas svietas neužmiršta ir neat-

nesusipratimų. lankiai mes 
neturimo pasisekimo gyvenime

kelių minučių prie savo darbo

yra žinomas, kaipc 
punktualis žmogus.

Socialistų laikraščių 
santykiai.

monė. Tas padalinimas yra 
negalima pravesti gyveni
me (bent tarpe savarankiai 
gyvuojančių laikraščių), ir

Sakyt, kaip sako 
vos” redakcija, kad 
vatiniai” laikraščiai

“Ko

buk

nas žemai stovi, reiškia 
verst dalykus augštyn kojo
mis. Faktiškai, jiems džiaib 
gsmo iš to nebuvo, o buvo 
daug nesmagumo ir bėdos. 
Kada vienas socialistų laik-

si silpna visų socialistų laik
raščių pozicija. Tos nuo
monės mes iki šiol visi lai
kėmės; dėlto buvo ir Spau
dos Sandara įsteigta, kad 
socialistų laikraščiai stiprin 

Į tų vienas kitą. Dėlto tie lai
kraščiai nuolatos ir gindavo 
kits kitą, kada bent ant vie
no jų užpuldavo priešai. 
“Naujienos”, pavyzdžiui, ne 
kartą yra “ištraukusios iš 
balos” “Kovą”, kuomet ji su
klupdavo ir užsitraukdavo

Jaunuomenė trokštanti pase- tautininkų atakas. 
kmingo gyvenimo turėtų paim-

telgos. Paprastai pas mus lie- ĮnikiUŠtijojc atsimuša ta 
tuvius, jaunus ir senus, pasivė- klesų kova, kuri verda lietu- 
liniinas dažnai atsikartoja. V1U visuomenėje, kitaip žiu- 
Kartais mes užsiprašome žmo- rėt į socialistų laikraščių 
gų toje ir toje valandoje ateiti santykius ir negali. Tie lai- 

~ l)atis išeinam savais keliais, kraščiai gina išvien vieną 
Atėjęs žmogus laukia kelias va- fronįą (darbininkų kleSOS 
landas uzprasytojas nesu- reikalus) ir todėl jiems turi 
grįžta. Kaip loki pasielgimą L , K i a t • i • 1 v .. , .l . but svarbu, kad kiekvienas------i— —......— •]_

jų kuogeriausiai įstengtų 
apgint savo poziciją. Arba, 

. jeigu norite, kitoks palygi
nimas : grandinys (lenciu- 

siotvj. Ten mes ž’as) Yra tiek stiprus, kiek 
ebėsi'm, kad) retai stiprus yra silpniausife jo 
ia. Pats savaimi narys. Kada vienas grandi- 
cad ten ir tas gali nio sąnarys trūksta, tada 
ko, kurs turi pap-1 trūksta visas grandinys.

Norėt, kad bile kuris so
fistu laikraštis “žemai

mai pas lietuvius

ralima būti visur 5 arba 10 m i- £
nučių vėlai. Dabar kįla klau
simas: delko mes galim pribūti 
stoti n keliomis minutėmis ank-

mes prižadam ką nors

noro, tai

alidedam

E

’ . .. dėjai, kurie į savo laikrašti atlikti K. ’ . v... . /žiuri zlibio-bizmenaus aki-\ ) gero
' arba m’^s> uepajiegiančio matyt 
Kartais toliaus savo nosies. Bet žli-

neatbūtinai turėtu
A C'w A y 1 1 U 1 17 IJA 1 A A Uj AL V VV A V/ A

nierių nėra pagirti. Kode!
u,u- ---------------

ne-
mandagumų.

Žmogus, kurs nebrangina 
ko vra nerangus visur, 
tais mes patėmijame teatruose,

lai-
Kar-

nių” laikraščių savininkus ir 
redaktorius tokiais žlibiais? 
Tikrai, socialistas, kuris taip 
piešia sau juos savo vaiden-

mas parodo,

Daug yra tokiu žmonių, kurie 
visada myli pasivėlini. Pap- 

jie nepaiso ir nesi teisina, 
pasivėlino. Mes visi ži- 
tokių žmonių, kurie atei
ni i nučių vėliau paskirto 
Vadinasi jie nesupranta 

ir nebrangina savo ir kitų lai

nome

bran-

kime skaitymui gerų laikraščių

kokio nors turto, kuris negali 
būti sugražintas. Jeigu mes

iriose
S

J. K—

visos negeistinos vieto»r 
musų brolių sveikata ir pr 
yra nuodijamas.

gė r U matymu.
Socialistų laikraščiai pri

valo but ne “pryšakyje” ir 
ne “užpakalyje” vienas kito, 
bet visi vienoje eilėje. O iš 
to išeina, kad ir santykiai 
tarpe jų turi but nustatyti 
ne pagal “vadovavimo”, o 
pagal bendradarbiavimo 

principą.
“Kova” šį principą yra 

keletą kartų palietus, bet ji, 
suklaidinta savo teorija a- 
pie lenktyniuojančius biz
nierius, kuriais ji pavertė 
visų kitų (išimant save) lai
kraščių redaktorius, nemo
ka pritaikyt jo prie gyveni
mo.

Apie tą laikraščių bendra
darbiavimo principą pakal
bėsime sekamą kartą pla
čiau. Tenai pagvildensime 
taip-pat ir klausimą santy
kių tarpe laikraščių ir orga
nizacijos, nes ir šiame klau
sime nuomonės tūlų “sąjun- 
giečių iš minios”, lygiai kaip 
ir “Kovos” redakcijos, dau
geliu žvilgsnių stovi žemiau 
^kritikos.

Elfe

cDel to kad 
ji augs t ai 
k a in uo-

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevili aus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 
HALSTED ir 32-r« GATVft

<

jf1
1U

p.l

'3 X ‘r

Plačiai i-, s

£§

mituojama.
GAUK TIKRĄ

Turgaus Žinios

EVESKI0 
feSMOKYKIA

Čia Rali išmokti Anplų kalbos nno pradinė? 
ligi aukščiausiai, teipifi Lietuvių, Vokiečių, 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augšt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politiš 
Ekonomijos. Knygvedystčs.Dailioraščio, Lab 
škų rašymo, Prekybos teisių ir U Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL if 

PREKYBOS KURSUS VISKAS AIŠKINA 
MA LIETUVIŠKAI.
3106 So. Halsted St..Chict^)

4 « r u

W M W ........MM

wza.nU Kampab uvuiiiib ir l8-ioi» oatvii*.
m alas, perviršis ir pelnas

$600,000.00
su didehu Kapitalu art) jMat 

nerimas Valstijos ir Clearing House A s soči* 
^uncija, kad jųsų pinigai yra saugiai oadAti b 

kūninei jus tmreikahiusitr

•s^iverMo ir Subarus vmIcmtmis Iki '•*

<albama lietuviškai ir lenkiška

$71

Valgomieji produktai.
• . CHICAGO, Jan. 25, 1917 .

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu (wholesale) 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:
Sviestas:—

Extra Creamery .................... 36%
" — ‘ 34 %—35 i

32 %—34
. 31 %—32 
29—29%

Tel. Drover 7042

Dr. C.Z. Vezelte
LIETUVYS DENTISTA

Valandos: nno I ryto Iki I van 
Nedaliomis pagal sntarimjL.

4712 So. Ashland Ava. 
arti 474os gatvlto

Ladles .................
Oleomargarinas:—

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

Kiaušiniai:—

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

Suris:
Cheddars ...........
Twins ..................
Daisies .............
Young Americas .... 22%—23
Longhorns ............... 22%—23

22—24
16—18

38 Va—39

34%—<37%
. 29—32
. 28—30

. 21— 21%
.. 21%—21%

šveicariškas .........
Limburgcr .............
Brick ........................

Paukščiai, gyvi:—
Kalakutai (svarui)
Vištos ......................

Žųsįs ...................... .. .... 15—16

Paukščiai, išdarinėti: 
Kalakutai (svarui) 

Vištos ..................
Jaunos vištos .... 
Antjs........................

Veršiena:—
50—-60 svarų, svarui .
60—80 svarų, 
90__100 svarų, ” 
100—120 svarų, ”

Jautiena: No. 1
Bibs (svarui-
Loins
Rouhds
Chucks

.28
.13

No. 2
£ .16

> .18
.12

už
• U>/2

100 sv.:—
. $12.50—14.50
.. 12.50—13.50
.. 11.00—12.00

.10%

Kiauliena, 
20—40 svarų ... 
40—60 svarų .... 
60—100 svarų ..

Bulves, bušelis .._......... ....
Jaunosios bulves bus............... 2.20
^aidžiosios, statinė .... 3.00—4.50

Daržoves:—
Burokai, didelė bačka

Salierai, už grjztę .
Morkos, didele bačka
Kopusiai. 100 sv. ..,

Suvienytų Valstijų krasa čia 
/ laiko savo pinigus

•»*» h STEPINa, Prezidentai.
ADOLPH J. KRASA. Kasiems

MM

& JOSEPH C. WOLON £
J? LIETUVIS ADVOKATAS i
A Ruimais 902-904 National Lif« Bklf., C

29 So. La Salle St., Chicago, Ill | 
A Tel. Centra) 6890-6891 Atdara: Utar- 1 
£ ninko, ketverge ir aubatoa vakarais nuo

6 iki 8 vai. vakare, po nttmarhi:
□ 1588 MILWAUKEE AVJtM CK i car*. HI. J 
M TeL Humboldt 97.

4B»O*O* 0*0 •

JAU!

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS

RECTOR BUILDING
7« W. Monroe St., Romb 1991.

Chicago, Hl.
Phones Central 8107 tr 81M

Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama 
Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas *

20—20 %

1.00-2.75

16—20 
. —18

28—30
18—19
18—20
15—20
14—17

.10
.9%
.7%

. 1 <)—16 
15%—17 
17 %—18 

•2—17%
No. 3

. 10%

2.00—6.00
2.75— 3.50
1.75— 3.50

.. 10—20 
2.00—5.00 ’ 
4.50__r,50 
1.00—3.00 
1.75—2.50 
5.00—6.50 
2.00—3.50

Cibuliai, 100 sv. ...........
Stringbeans, gurbas .. 
Tometes, dėžė, 10 sv. .. 
Grieščiai, did. stat. . .

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ....
Grapefruit, d. 46—96 št 
Apelsinai, dėžes ...........
Citrinai, dėžė ...............
Ananasai, gurbas ....

Cukrus, už 100 sv.:—
Pi aust y las, II and E. . 
Standard can c, smulkus
Burokų, smulkus ............... 7.05

5.00—5.25

2.75—3,25
3.00—3.25

Žiemkenčių kviečių—
Patents ...................... . 9.—9.30 

8.40—9.00 
7.60—8.10

. 10.00

i

Patents .
Straights ........................ 8.65—8.90
Clears ............................ 8.00—8.30

Ruginiai ................................. 7.25—7.75

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Jtin. 25. Gyvuliu alga- 

benta šiaip: galvijų ca. 7,000; avių 
12,000; kiaulių — 30,000. Paduo- 
duodamos kainos:

Galvijai—
Jaučiai, parinktiniai $10.00—11.85
Kiek menkesni ........... 8.00—10.00
Mituliai ........................ 9.50—11.20
Stockers and Feeders.. 6.50—7.40
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karves, vidutiniškos .. 5.50—7.25 
Buliai ............................. 6.50—8.00

Kiaulės—
Sunkiosios (240--t400 sva

ru) ............................. 11.40—11.80
Vidut. (100-250 sv.) 

Lengvesnes ...............
Paršai, geri .........

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

11.00—11.50
9.15—10.00

/

11.90—13.00
8.00—10.25

,'8.00—11.00
11.00—14.00

Motiejukų, geriausias 16.50—17.00 
Motiejukų No. 1 .. 
Motiejukų No. 2. . 
Mot. No 3 maišytas 
Kultų motiejukų, .. -. ------
Dobilų, sulig rities 12.50—14.00 
Prerijų, sulig i/ųšies 10.00—14.00 
Packing ........... J.............. 7.00—8.00

šiaudai, ruginiai .... 10.00—11.00] 
Kvietiniai ........ 8.50—4).504

Avižiniai

15.00—16.00
14.00 14.50

12.50—14.00
8.00—10.00

c

O

w

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

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis. kokią pasaką ir tUO
tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, hu socializmo tikslais ir užda
viniais.

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

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

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

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

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

resą, jdėkite

f

MCnesio .. <t, ineNAUJIENOMS,
Chicago.
Indedu Čia money orderi (čeLD smjsumi •.............  Pr®d»n ataluiti man knyga Socialia*

mo Minties Blaivumas. Adresas:

Vardas ir pavarde r/

P O. Box arba namų No, «atv« Ir mieatctA

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street Chicago, Illinois

.v •

■
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CHICAOOS ŽINIOS
rl,arry Jones, negras, užmuš

tas augliu vežimu,

E. W. Cisna užmuštas trauki
niu.

$10,000 vertes kartelius talki-

rašo:
Moore, 1614 E. 56tli. Šerams iš
leidęs apie $100.

ytin svarbią rolę žmonių gyve
nime. Nuo to, kokiose salvgo-

žmogus,

buvo auklėjamas, — priklauso 
Ir žmogaus charakteris, jo pro
tinis ir dvasinis išsivystymas, jo 
supratimas gero ir blogo. Sa. 
«n as gero ir blogo. Neveltui sa
koma, kad gyvenant nešvarioje 
vietoje nėra vilties išlikti “čys- 
tu”: purvas ar tuo ar kitu keliu 
visrttTi prilips.
• Žinoma,’ tai abėcėlinė tiesa,

žmogus žino. Teeinu, netaip į

us tun nuosQ valia ir nuo jo 
a ties priklauso būti geram ar 
logam. Jie sako, ad žmogus

kuris

apys lovose žmogus papildo 
ciminališką prasižengimą.

tlėjo. Ir musę Saliamonas pa-

Kur dingti tokiame

sotus alkano nesupranta

žą ir kuogreičiątįsia stengėsi at
sikratyti nuo jo. Vienok badas 
ne teta — neglosto. Nusikania-

tam
žmogui į galvą.

jau nuo jos neaįsikelti —- 
re... Jaunutis valkata, išl 
stęs kišenius, nuėjo sau...

mi

kimo vaisius.
Bet buk kaip nebuvę, čia mes

parodo, kaip gyvenimo aplinky-

surėdymas, kuriame 
neduodama progos

žmonėms

NORIMA SUŽINOTI 
NŲ KOMPANIJOS “SEK

RETUS.

TELEEO-

‘rius rike no- 
peržiurėjimui

inpanijos 3 nuoš. nuo visu įp
laukų. Elgdamies tuo budu mi
esto valdininkai visai nieko ne
žino apie kompanijos grynąjį

visus prietaisus ir išvokuoti iki

įgijami pigiau negu pirma.

daiktas, tatai parodys ateitis, 
nes viskas priklauso nuo kom
panijos stotvio. Jeigu inspek-

miestui $35,000. Betgi
metams 
miestui 
000.

Jeigu izoliatoriams jTa varto
jama medvilnė, vietoj šilko, ir 
jeigu nekurtos telefono dalįs 
yra daromos iš pigesnio motą

nemažiau kaip $200,-

suomene privalo žinoti apie tai. 
Telefonu kaina turi būti nusta-

Piktadariai, kurie va; 
automobiliu, apiplėšė se 
vpatas: Ncrnian W. Buy

a

1134 W. 12th, ir G. C. McCar-

Išviso jie sukolektavo $65.

$100,000 nuostolio

mą persekioti vagis.

Stephan Ilugar, 3 melu, 2021 
W. Erie, mirtinai sužeistas au-

Tony eo-
Bankrutas.

t ,1
nori gauti $750,000 įsteigimui

Poni L. Biclic

prunu-

Didžiausias ir stipriausias ban= j 
kas ant Bridgeporto £ 

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA |

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT «

1112 West 35th St., netoli Morgan St., Chicago, III.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.00.

TURTAS VIRŠINA DU MILIONU DOLERIŲ.

Bankas yra suorganizuotas turlin-

POVILAS MASKALIUNAS
Vrsiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 d. 1917 m.

Velionis paeina iš Kauno g.,

laukė 27 metus amžiaus. Dir
bo savo bučernėje, gyveno po 
No 2105 137 St., Indiana* Har
bor, Ind. Paliko dideliame nu
liūdime seserį MaTioją ir ki
lų brolius.

Laidotuvės atsibus Sausio 
28 d. į šv. Pranciškaus bažny- 
nyėią apie 8:30 vai. ryto ir 
bus palaidotas Korpuso Drau-

micro kapines.
Užkviečiam'e visus gimines 

ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Laiškai iš Lietuvos
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, ll401/> So. Mi
chigan Ave., 3-čios lubos, 
Chicagoje. - Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 

val. vak. Nedėliomis 
10—12 ryto ir Seredo- 
nuo 7—9 vai. vak.

Vizituoto j a
Marė Jurgelionicnė.

ki 5 
nuo
mis

Aleli imas Stanislav, 3252 S. Halsted,

Bagdonas Vincentas, 4504 S. Paulina 
Baimins Govels 2349 S. Oakley av.,
Bakszowicz Edward 3308 S. Morgan 
Bakuti Martinas 3300 S. Morgan 
Baltokas Benediktas 4340 S. Wood s 
Banaitis Chas. 629 Madison st 
Banovicz Kazimieras 9120 S. Mac

kinaw ave.
Baravikas Stanislav 8220 Vincen-

3119 S. Mor-Bartkevičius Mikolas
gan str.

Baskis Juozapas 1607 N Ashland av
Bajnov Anna 919 W. 33 Street
Bilikovicz Mikolas 4537 S. Hermit

age avenue.
Bobanaitė Malvina 1772 — 50 Court

Cicero, III.
Boczuinas J 1726 Stale SI., Noris 

Chicago, Ill.
Bracks V. 670 W. 18 St.
Bruzgulvtė Elzbieta 3141 S Union a 
Buczas Peter 918 W. 33 Str 
Buczas Piotr 144 — 33 Str 
Būdžius Peter 918 W 35 St.
Buga ii iškis Antanas 3332 Wallace si 
Buivid Marta 2350 S. Leavitt Str. 
Burneika Petras 1530 Arnold str.

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

Jacksonville, Fla
Butkus Benny 2207 W 21 St 
Butkus John 4509 S. Paulina Str
Cepauski Jonas 462. S Tahmm avė 
Cibulski Peter 2297 S. Oakley Ave 
Čiopas Anton 4559 S. Hermitage av
Czepuleonis Franciszkus 10522 Indi-

Davidelis Kazimieras 119 E 107 St 
Dinapas George 3144 S Auburn av.
Duplis Jons 370 Kensington avė
Erčius Aleksander 4450 S. Hermi

tage Avc
Folinas Adomas 2320 W 23 Place
Formiska Helena 4547 Wentworth a
Gacianis Aufras 2013 Canalport av 
Gajzauskas Zigmantas 190 S Ruble s 
Galdikis Alex 368 Kensington Avc

STATE
BANK

bystėse dirba tūkstančiai lietuvių ir ki
tų tautų darbininkų. Prie šio Banko 
priguli Vice pirm. Armour and Co. ir 
daug kitų kompanijų.
Moka 3 procentą už padėtus pinigus. 
Daro paskolas, apsaugoja namus nuo 
ugnies. Siuntimas pinigų ir pardavi
mas laivakorčių. Taipgi iškolektuoja

Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet; Subatoniis iki 9 vai. vak 
Kalbama Lietuviškai

L S. CZAIKAI SKIS ir JURGIS

Garbenis Dominik 1951 Canalport a 
Gantszis K 745 Milwaukee avė 
Geezias Johann Jushm Ave. S. Chgo

jį GimbutaiIč Stanislava 3249—53 Mo- 
rgan Str

4 Girdzijauskas J 3252 S. Ilalsted St 
3 Godlevska Petronėle 2930 W 38 Si 
X (Jordon !•’ 1416 S. Trombui Avenue 
A Grablauskas Juozapas 4437 S Wood 
f Gramaila Juozapas 926 W 37 Place; 
2 Gudauskis Victor 4301 S Wood St 
J Jakobai t is Franciszkus 4441 S. Ho- 

nore Street
■ Jakubaitis Joseph C-o Jonas Gribas, 
į 4600 S Paulina Str
y Jalczewska Paulina 1956 Canalport v avenue.

Jarulina Ona 3252 S Halstcd Street 
Jarmolovicz Adelija 3244 S. Morgan 
Jcrusevicz Kazimieras 714 W 19 PI. 
Jodeiia Kasperis 726 W 18 str 
Jonikaitis John 4330 S. Wood sir 
Jenkus Alex 128 Kensigton ave 
Jozapaitis F A 3601 S Halstcd Str 
Jukins Bcneventuras 3252 S Halted 
Jurbikas Joną 933 W 33 str 
Jurgaitis John 5238 Lime Str 
Jurevicz Anton 10726 Eldbrocke av 
Jurevicz Frank 2334 S Oakey avc 
Jurevicz Stanislav 3332 S Morgan st 
Jurgaitis John 3238 Lime Str 
Jurkis John 4543 Marshfield ave 
Jurksius Frank 670 W 18 str 
Jukubovski Stanislav 954 W 19 str 
Kakta Joseph 4535 Honore Street 
Kalelis Anton 214 Park Str 
Kanapeckas Steponas 3400 Auburn a 
Karalius Johan 10458 Torrence A- 

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

ton
Kazlauskis J 3328 S Halstcd str 
Kazlauski Michael 1723 W 47 Str 
Kazakai Marcele 2540 W 45 Pl ace 
Kemisaitis K 843 — 32 Place 
Kiintis Wilimas 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 Robert 1830 N Sawyer Ave 
Knisas Kun. W. 717 W. 18 Street 
Kiissaitis Peter 1607 N Ashland av 
Lamsargis Mrs I). 4615 Wentworth a 
Luksevicz Juze 3252 S. Halsted St 
Lukševiez Adolf 2842 W. 23 Place 
Lukošius Etanislav 4549 S Hermi-
Luneckas Anton 4405 S Wood Str 
Macikas Vincentas 4537 S. Paulina s 
Maculis Jonas 1923 S. Peoria Str 
Mačiulis Juozapas 4501 S Paulina st 
Mackievicz Marjona 957 W 19 Str 
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 
MatkicWicz Pijusas 3252 S Halsted 
Matzus Ignac 3258 S Saclew ave 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pe

oria street
Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal

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

1951 Canalport Avenue
Mišeikis Jonas 8436 Vincennes av 
Miseris Josef 4559 S Hermitage av 
Molis Juozapas 2350 S Leavitt str 
Motikat Jurgis 1122 S. Halsted str 
Markūnas Juozapas 2334 S. Oaklev a 
Manartonis 670 W. 18 Str. 
Nausakaitis Antonas 1721 S Halsted 
Neimant J 10505 Hoxie Avenue. S
Nanarlonis Bernardos 1710 S. Ruble 
Nevedoinski Juozapas 2334 S Oakley

Avenue.
Noreika Ignaca 2854 W 40 Street 
Norkus Franz 3T Kensington ave 
Narkus Vincentas 3405 S Ilalsted st 
Norvaišaite Anna 3338 Canalport a 
Ogindzius Petras 4535 S Honore St 
Ogintas Benediktas 1724 W 47 Str | 
Ogintas Jurgis 1334—49 Ct, Cicero ; 
Oksas Juozapas 2129 W 23 Place | 
Oldenevicz Vladas 368 Kensington a 
Pagareckis Juozapas 3301 S. Morgan 
Pajarckis Y 2334 S Oakley avenue 
Palionįuke Gracelc 3337 Wallace st 
Pailgai te Michalina 3019 th ion av 
Petrauskis Kazimir 1600 S Union a
Petrovski Mathias 1370 S Halstcd st 
Petrulis Konstantas 3347 — (?) Avė 
Pioraitis Monika 3252 S Halstcd str 
Pocevicz Adolf 1827 S Union Avc 
Pocius An t on i us 10731 Wabash avc 
Prezpoliwska Aleksandra 2318 Lea

vitt street
Pudzvclis Jonas 115 — 16 Str (?) 
Pugzlis Sclvestras 1607 N Ashland a 
Pusouskiene Petronėlė 1835 Canal

port Avenue
Putris Kaspar 2013 Canalport avė 
Putnius Gaspar 2013 Canalport avė 
Radvilus Juozas 4944 Magoun Avc,

East Chicago, Ind.
Ramon John 1317 Wentworth Ave, 

Chicago Heights
Rankauskaitė Olose 667 W 18 Street 
Rudelinc Antonina 1934 S Union Av 
Riunsus Petras 917 W 33 Str
Runkelis Jonas 3254 S Morgan St 
Rusas Karolis 820 W 33 Place 
Sadowski Mike 4459 Wood st 
Saldokas Antanas 83 W 33 (?)

North Chicago.
Satatis Al C-o Joną Gribas 4600 S. 

Paulina Str
Saulevičius Leonas 4543 Marshfield
Siekis Anton 4614 — 5 Ave (?) 
Simui i n as J 134 10 St N Chicago Ill 
Skirmaut Fran 1502 S 50 Court 
K Skrupskis 1204 S Victoria, North

Chicago, Ill.

Smitas J 1706 S Halstcd St 
Smith Peter 102 W Ohio str 
Sobolewski William 4644 S Paulina
Starkus Peter 10444 Indiana avė 
Starneckis Stanislav 844 — 88 place 
Statkievicz George 8737 Commer

cial avenue
Stonkus Frank 610 W 18 Str 
Strolok C 731 W 16 St
Strupyte Elzbieta 1607 N Ashland a 
Survilas Mikolas 320 E 14 Street 
Swilow Johann 1765 Ogden avc 
Szatkus Jonas 4501 Hermitage avė 
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 
Vailokaitis 5001 Marshfield avė 
Vaitiekų Augustinas 10616 Elbrook a

Valaitis Johann 1700 N Ashland av 
Virsils Kazimieras 314 Kensington a 
Vista r t Anton 1122 S Ilalsted st 
Vojvoda Kazimieras 11223 Ilalsted s 
Waitkus Joseph 840 W 33 Sir 
Walulis Longinas 10801 Michigan A 
Wasgird A 4727 S Paulina str 
Zaldarys Juozas 1700 N Ashland Av 
Zamkus Alex 143 West 45 place 
Zardcckis Kazimieras 1123 S Halsted 
Zeidcris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antonas 534 W 33 Str 
Zenkiewicz John 2023 W Division St 
Žilius Winccntv 2021 Canalport Av 
Zlpryle Stanislova 670 W 18 Street 
Zolp Anthii 8716 Itscanaba Avc 
Zolpe Ailfoni 8716 Escana/a Ave

Copyright Hart Schaffner & Marx

Ar Jus Norite Pasi-
daryti kiek

pinigų?

Jums nereikia atsakyti. Mes žinome 
ko jus norite, ir be žodžio tarimo.

Tai ką musų Pratuštinimo
Hart Schaffne=Išvardavimas

rio & Marx ir kitų ger: dra=
panų reiškia

yra
Pažymėtinos

vertes

Siutai ir
U?
•n-.

C jOverkotai
Nupiginti dabar iki

$9.45, $11.45, $14.45
Mes aukaujame didelės vertės augštos 
klesos audimų, rytinių, kvolduotomis 
krūtinėmis, prosijamų, ir minkštais 
rankogaliais, dideliu pigumu. Marškinius

į

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužiu Namas.

BACH BROS
Kampas 115-tos gatvės ir Michigan ave.

Naina Hart, Schaffnerio ir Marx Puikių Siutų ir Overkotų.
FLORSHEIM ČEVERYKAI STETSON SKRYBĖLĖS

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, pri^tą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu
matizmas, raudonoji gysla, su
skylamas, dusulis, spuogai, ru
di plėniai, žaizdos, užnuodiji- 
mas kraujo, susilpnėjimas nu
tekėjimo vandens ir pragaiš
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate

Jcigti jus pirmiausia esate
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite

gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo spcciališku-
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa-

gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

Kuomcl dėkingas
as

vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dvkai. Valandos: 
9 ryto iki 8 vak. Ned. 9 iki 12 d.

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“NAUJIENAS.”

Vyru I_uigos
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų Hru, 

jus turite pasiduoti į rankas specialisto, vieno, 
kuris turėjo metus patyrimo ir pasekmingą 

gydymą aštriose ir chroniškose ligose, įvairiose 
jų formose, 
teikti jums

moksliškos

Ne vienas nėra geriau įsirengęs su- 
pasekmes, kurių jus norite už tokią 
kaip galima trumpu laiku . Mano 
metodos vadovauja, kitos — paseka.

Ar Jus Turite
NETYRAS KRAUJAS. Pasekmingai gydo
ma vėliausia metodą. Salvarscn (606) ir 
pagerintas Neosalversen (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiausj laiką mano metodą. Visi skau
smai, 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 
j krūvą tankiai yra priežastim nustoji- 
ino gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis
mai, mano gydymas sumažina uždegimą 
ir sutinimą ir daleidžia sąnariams išnau- 
jo veikti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčiate 
nuo pasekmių jaunystės įpratimų, paina- 
tykit mane tuojau, kuo anksčiau tuo ge- 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

Mano gydymas gelbsti, kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kode! 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 jus kentėjote, aš noriu 
pakviesti jus į mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray egzaminacijn dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas nžlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pačių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pini
gų ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerėkuoju už pasitarimą ir visą egzaminaeiją, 
ateikit ir pasipasakokit man savo negales.

219 South PrieS Pačtos Office
Dearborn Street ■ iOL UOClOi BOju CHICAGO
Ofiso valandos: Kasdie 9 iki 4 ir 6 iki 8. Nedėldien. nuo 10 iki 1 tiktai

atgaivinama u

PRARASTAS GYVUMAS. —Mano srydy- 
mas Šiame atsitikime dauu sugrąžino 1 
Kerą sveikatą, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliutjs greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia nuo 
šios ligos dėlei neteisingo gydymo tūlų 
privatiikų 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 ka ai galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STRICTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strictures atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, ORCHITIS, SILPNUMAS, 
NUTEKĖJIMO URINOS. ŽAIZDOS ir tt. 
viskas gydoma pasekmingai vėliausoimis 
moderniškomis metodomis už žemiausią 

kainą.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Orinoriaus

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

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, -:- Chicago, III.

’it



wet*
lib io 26.N A U J I E N O S, Chicago, ID

MRM9CMhr*

Pranešimai Pajieškojimai
0PJLHARGA.— DrawMh) pro-neiiamta almSMame 
ha vdhnokestle*. Pranešimai Wt«i tori bot 
BffWaedami Ii vakaro, laUkelhi arba telefonų. 
Priduoti tą pačią dieną, kada rpaosdinamaa 
Henraitfa. nebegali but (dėti. —

Pajieškau pusseserių: Pranciškos 
ir Domicėlės Vaičaičikių, iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Girkalnio para
pijos, Surmantų kaimo. Kas jas ži
note meldžiu pranešt.

Antanas Jocius,
4110 S. California avė., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA 50 motenj tvar
kyti senas popieras. Patyrimas ne
reikalingas. Mokama gera mokes
tis. Atsišaukite tuojaus.

GUMBINSKY BROS CO 
2261 So Union Ave., Chicago.

CICERO, ILI

stės mėnesinis susirinkimas iv
PAJIEŠKAU merginos prie namų 

darbo, prie mažos Šeimynos. Gera 
mokestis. John Grite, 
3352 So. Morgan St., Chicago, III

REIKALAUJAMA patyrusių ope
ratorių prie moteriškų 

Atdara šapu.
1546 Emma St., Chicago.

DIDELIS BAKGENAS.
į Parsiduoda du mediniu namu 
ant vieno loto 28x147. Puikiai 
užkukomL Rendos neša $56 į 

♦mėnesį. Kaina $3,800. Taigi pe
lno nešti 17 nuošimtį. Reikia 
įmokėti $700, kiti ant išmokė
jimo.

PETRATIS & CO.,
751 W. 35th st, Chicago, Hl.

Dr.l fan Paing
Vyru Chroniškos ligos AHKES^

visi nariai outmai aiN^Kne 
šin susirinkiman, nūs yra daug

vieto, švic-kšnos parapijos Kidulhi 
pirmiau

PIRK SAU visas Plumbavoji- f Dr. W. YBSZKIEWICZ
gyveno Brooklyn, N. Y.. Jis pats ar 
kas jį žino malonės atsiliepti.

Kas pirmas praneš apie jį, gaus 
$10 dovanų.

Katrina Endrejauskaitč
4346 So. Wood Str., Chicago Hl

REIKALINGAS geras sandėlio pa

PRANEIMAS.
Lietuvių Socialistų Jaunuo

menės Lygos 1-rnos kuopos la
vinimosi susinnkimas įvyks ne- 
dėlioj, sausio 23 d. Mark Whi-

Pajieškau Jurgio Genio. 25 metai

N'cv.r Yorke. Nuo 1897 m. negavau 
okios žinios. Išvažiavo iš Pašakių

vieto, Kauno gub.

2701 W. 17th St., Chicago, Ill.

10 vai. r vi o.«r
visiems

savo vyro, Vincento

ko, su t vaikučiais; paliko didelia
me sarge. Kas praneš, gaus $5.00

BRIGHTON PAKE.
TMD. 8tos kuopos metinis su- 
'inkimas ivvks nedėlioi, sati-

Butinio ilgio, ,31 melų, geltoni plau
kai, mėlynos akįs. Išsigėręs daug 
kalba. Jo pati —-

Juliana Railienė

Mažonio svetainėj. 3< paeina iš Kauno gub., Pa- 
iav„ Pušaloto miestelio; 1 
;al gyveno Kenosha, Wis

nu
Turiu

Kazimieras Noi butas,
912 \V. 37 SI., ('hieago, III.

Pajicškau Stirnino
\alku gub.,, nuo \ ilkaviškio. kuris 
prasišalino 8 d. sausio. Kas jį žino,

s ubą toj, sausio
dėkingas,

lor ir Hariu
>08 Mieli.

jine l'ur bu! pa

A ve.,

Komitetą? nuo
‘‘Nau i ienų”.

"Naujienų” Ofisą,

sekama nedeldaui. sausio

o sce-
Arion

PA.HE.šKAU DARBO už barten
der] i saliuną. Esu pataręs tame 
darbe per keturis melus. Kalbu lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. At
sišaukite šiuo adresu:

draugai ir

iiu/' malonėkito atvykt 
liciiosna kas nedeldieni

m J. Savaitės ir meldžiu 
kuogreiciausiai, nes turiu

kalų ii’ žinių. Prisiųsk Tamsta savo 
adresą — pranešiu laišku. Pirmiau 
ji gyveno Kt-nsinglone. Ji pati ar 
kas ją žino malonėkite atsišaukti.

P. Andzulas,
H 00

tainej (831 W.
maus, nesenai 
Turiu svarbu

gyveno

kai.

PRANEŠIMAS
Pirmas L. S. S. M 

Balius.

. PC'S

bluii-

Vincenlas Metrikas.
17 str., Chicago, III.

Randai

rys. Karstas vanduo, vana ir tele
fonas. Ateikite tuojaus po No. 3538

fonuokite: Drover 8812

rengia milžinišką maskini Reikalavimai
kovo 17 d., Pulaski svetainė-

Nėra abejonės, kad L. S. S. 
kuojos ir pirmeiviškos dra-

Reikalaujama: Penkias
dešimts skaisčių merginų di

ta dieną pramogų, bet da
lyvaus pirmame L. Sociali
stu maskarade.

Pastovus darbas, gera mo
kestis, puikiausios dirbamo
sios vietos, poilsio laikotar-

šaukite i superintendento o-

automobilių kompanijoje. Jeigu jus 
žinote kaip pardavinėt automobilius, 
jus galite padaryti didelius pinigus. 
Atsišaukite tuojaus, prieš prasidę- 
siant automobilių parodai. Atsi
šaukite į “Naujienų” Ofisą No 28.

REIKALINGAS buceris. kalbantis

"Sausage Casings” ir bučerių reik
menis. Chicago Casing Co.
3735 So. Halsted St., Chicago, Ill.

REĮKALAUJAMA patyrusių 
gu plovėjų.

Chicago ('leaning Co., 
NV. Washington Str., Room

lan

O 
4-4 «

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

"VIELK.Y POLIGNT.IA”
1419 W. Division St., Chicago.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato.

kėjimai, mokinama dieno
mis ir vakarais, viskas pui
ki ai, d a rbas k iek vienam 
žmogui. Ateikite arba ra
šykite:

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

nikas. suprantant is ; 
elektriką ir turintis
nia,

9 19
K a z. \’alantino\ i(

W. 3 1 SI., Clu

Pardavimui
PARSIDUODA: Indėk savo pini

gus i namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis fialas 12 kambariu. Ge

Likusius mokėk mene-

3108 Wallace (’hieago.

PARSIDUODA hiiecrnč ir groser- 
nė labai pigiai. Biznis išdirbta per 
melus; virta apgyventa lietuvių len
ki) ir rusu. Savininkas eina į savo 
namą. 921 W. 1 Ith St.. Chicago

1 ’nesiduoda: daržovių u- 
5 kambarių na

mas, pilnai įrengtas, ukiški įrankiai, 
arklys, vištos, užtektinai anglių ir 
daržovių iri pabaigai žiemos. Rei
kalingos lik sėklos pavasaryje. 5c

tuojaus turi keliauti i vakarus. Pa
aukauja už $1500. Apie $1500 įmo
kė!, likusius jai $25 mėnesyje, arba 
mažiau. Kiaušiniai dabar parduo
dama 60e tuzinas.

PARSIDUODA 2 hučernčs .sykiu 
su grosernėmis. Viena randasi (Ihi- 
eagoje ant 22-ros gatvės. Kostume- 
riai moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero, III. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:
1432 So. 501h Ct., Cicero, III.

I’AHSJIH’ODA saliunas.

Jos Render.

“$1400 Grynais pinigais, 'likusius 
kaip randą, I fialų-mūrinis namus, 
gesas, elektriką, peėium šildoma, ge
rame stovyje, $3400.

Visoms žymesnėms gru
pėms ir pavieniems bus duo
damos didelės dovanos.

Komitetas.

Co., 1020-8 West 36th Street West 38th St.

Renda $44.00 
McDonnell. 
Atdara nuo 9

rvto

2630
MeDONNEl.L,

W. 381h St., Chicago, 111.

lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

— ""t1  ......................... . .......................... .................................. . 14.. II ■ ■-

EXTRA
ATEIK TUOJAUS

Apleisdamas miestą parduodu sa
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, Vaidotus 3 me
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport .lovas, komodas, valgomo-

LIETUVIfiKAS AJklŲ GYDYTOJAS
Ka» turi draudnnčia* arba trilpna* aki*, ai 
Kalvos skaudėjimu, atellankykit4 pa* m*in«

I>r. W. Yuszkiewicz
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Ncdžliomi* nuo U ryto iki 1 po pietų.

»• »... .7............... . ......... ................ ...... ........-......

Dr. A.R. Blumenthal

tono pianą. Puikiausią kalbamąją 
mašiną. Rakandai bus parduodami 
sulyg jų kainos.

1520 N. Western Ave.
Linas l'LA'E/VS arti NORTH AVE.

K A I) A
NORĖSITE
parduoti; Pasiskolinti Pini-

Jhon«: Yard* 41 IT
AKIU SPECIALISTAI!

Aki* išegzcmlMKojam DYKAI 
Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakar*; n*4ill»> 
uis nuo 10 iki 12 dien*.

4449 H. ASHLAND AVK.. kampas 47 *8.
. ....... .. ......................................... ——4^. .... ....................................

Telephone Drover 9693

Dr. k 1. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistus Moterilkq, VyrlJk>, Vaiki 
ir visų chroniikų llim.

Valandos : 10-—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 ▼«- 
care. Ncdeliomis 10—1 po pietų.

3354 S. Halsted SI. arti 34 St. Chicago

nuo seniai
visiems gerai žinomas —
J. J. HERTMANOWICZ

PADĖK savo laupomuosius pini
gus j saugią vielą. Pirk 5 kambarių 
mūrinį 
avė. 
s2U0

į namelį arti 29-tos ir Union 
Kaina tiktai $1600. lumokčk 

ir mėnesinis išmokėjimas.

3108

P ARS1DUODA
Mooving biznis; 2 arkliai, 2 veži
mai ir visos reikmenįs prie kraus
tymo ir vežiojimo anglių. Pardavi
mo priežastis — savininko nesvei-

622 W. 79th SI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se-

Vėliausios mados valgomojo ir mie- 
pui- 
$525 

(lianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint

ganiojo kambario rakandus. 1 
kiu divonu, davenport, taipgi

na. A u 
mo vi et a

Parsiduos taipgi po vic- 
ikile tuojaus. Gyvcni- 
22 So. Kedzic Avė., arti

TURIU paaukauti '$165 seklyčios 
setą vėliausios slailčs už $32, valgo
mojo kambario stalą ii' 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovas, paveikslai, firankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą; $225 vietrola ir rekordai
— už $50.

Vartoti vos 90 dienu. 
3019 Jackson Blvd., arti

Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas. Nuo se
nai įgyventa vieta, prieš McCor- 

inieko dirbtuves.
Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai lietu
vių apiclinkėje grosernč ir bučer- 
nc Geras biznis. Atsišaukite.

Morgan St

5000, K N YG V 5000

170 įvairiausiu monologu.
Todėl naudokitės proga, kurie my

lite apšvieti], ėia surasite visko ,ką 
tiktai reikalausite.

Kreipkitės .šiuo adresui

2310 W. 22 Place

go, prisiusi;i[r už 4c krasos ženkleli

5 Telephone HuniboMt 1278 £

| M. SAHUD M. D.
Q Senns Rurrb Gydytoja* Ir Chirur<«*. c 
M Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir Vai- k 
M kiškų, taipp,i Chroniškų Ligų. S 
M OFISAS: 15T9 Milwaukee Avt., S

Kampas North Avė., Kambarys 206. S 
K VALANDOS: 8:30 iki 10 ižryto; į
6 1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

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

St,, Chicago

Tel. Humboldt 1613

Dr. Ramser
AKIU S«’5!C.UUi5TA,‘»

•’rirenkn visiems tinksmve nkiniuR, ^tansl. 
nuo ja ir patarimu* duoda lykai.
786-88 Milwaukee Ave., nrti Chlctto
lubos. VALANDOS* Nuo 9 išryto 
rui. NedėJiomig nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484,

Avs, 2-r«n 
iki vaka

vo pietų.

Dr. 0-Gkser
Praktikuoja 25 motai.

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

Specialistafl ant
at.

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

Telephone Yards 687'

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parduodama po 28o ir 
do “KY?1-7 V,/ V • * • • • *mmm» • ♦ *♦ ♦ "**•)

[SVIESTAS I RYŽIAI
i Geriausio* Gcr laukio*
(įme^nos, ge- - ^ie8> lt)c ve pi
,mxih, ^Kv/Įllp ĮlčSt parti. K’p 
kur ja* ga-tfUV Juoda ui ..
lit gauti ..

‘S

RYŽIAI
Geriausio* 

•rųiiea, 16c v* 
> les, parai- 
Į juoda ui ..

! COCOA
Geriausia « a 

l&i.kes, «uly- Į q p 
Tink eu b«nt | jŲ 
tokia, ^6 rv

ARBATA J

Friimniau- 
i«Ia, G varan- J| 
tucda, vertas £l,|jR 

į 0o paraiduo ■ W 
ia po....

1871
2054
1045
1510
2880

WEST SIDE
Milwaukee Ar.
Milwaukee A v.
Milwaukee Av.

W. Madison 8t-
W. Madison Si.

1644 
IBS 6 
2612 
1217 
1832

W. Chic&sro Av. 
Blue Lslaiid A v. 
W 
S.
SC Halslrd 1st.
W. lith SL

North Av.
Halsted St.

1101 W. 22nd 8L

SOUTH STUB 
8C82 Wentworth 
8427 B. Balsted 
4729 8. AshJnn4

NOBTB AIDI 
446 W. DMitol 
720 W. North 
2640 Lincoln 
8244 Lincoln A*. 
1411 N. Olark

Šiai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesos®
» KORESrONDENCIJlNlS SKYKIVS.— Kiekvienas gali ilmdtt! 
ii ANGLIŠKAI labai greitai rašo reniuose ii lekcijų sutaisytu 
illypač tam tikslui, &is kursas yra labai parankus kiekvienam, 
!|kuris nori preitaj i&niokLi Anglų bailios b*"t neturi proco* lan- 
Ikytlcs i nwhykla ypafižkai. Geresniam pepšilikrlnimuŲ šiuo- 

jlčiaiuc graliai iliustruotu, su daugeliu vasiikir.unų KATALOGĄ 
||DYKAI. K&Šyk laišku tuojaus; indčk dvi markes 
SjKATAI.OGO.
ųKLESV SKYDU S. — Tiems kurie gali pribūti 
įjkyk’s ypatiskai, tur me dienines ir vakarines Idesas 
jBine daugiau valandų iv-gu kitos mokyklos, 
time atskirų kursų, EUta-sytų nAsų j 
iggreitam ifemokinimui Anglų kalbos.
Slturirue GKAMM Alt ir HIGH SCHOOL Fkyrius.
<1 \ is>kus aiškinama Lietuviškai
ilpvf mok)klos: 731 W. I8lh SL, ir 1741 W. 47ih St.

Laiškus adresuokit: American School of Languages l'DI West 47ih St., CI.ic»te, IIL

WJ 1 r-i-r- ■■
— - .—.a Uu■

Antetico School 
cf Lt nyuinptA

DYKAI
CM4 4 4Ą tUnOtl

J nitmj me- 
Mokina-

Klesose irgi tnrl- 
del j radi.iamok*Hl| 

Daufiiau suįirantantMam

J PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
j Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popierof 
š CARR BROS. WRECKING CO.
j 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, TIL

Kaip Žmogus Mausto
Knvgelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIĖŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Min t is—fa k t or i u s nuveiki me.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U J I-E- - — -

1840 So. Halsted St., Chicago. Ill.

Telefonas Canal 3757

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi PennsyIvanijos Uospilalėse ir 
Philadclphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. T 
visokiose ligose moterims 
noms. 
siškai,

1739

Uždyką duodu rodf 
ir mergi- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, rn- 
lenkiškai ir glavokiškai.
S. HALSTED ST., CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS

PARSIDUODA 6 kambariu rakan
dai beveik nauji. J'uri huti par
duoti iki 1-mai dienai vasario.

Helena Roros,
KUOMET Jus norite pirk-

Chicago, Ilk

PARSIDUODA pigiai du bizniai; 
nkrova (Dry goods, cigarettes, ir 
) ir saliunas. Pardavimo prieža-

(britvą), eikite arba rašyki
te) pas K. A. VOGEL,
201 N. Clark Str., Chicago, 

Arti Lake St.
A įsišaukite teleohonu: 

DROVER 6739.

PARSIDUODA saliunas labai ge-

anglų ir lietuvių 
reikalavimus išlai-

gyventoj. netoli prie šapu ir freil- 
hauziu. Pardavimo priežastis—sa-

Dr. Povhas Žilvitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ol’ISAS: 3103 So. Halsted Street.
Tel. I h over 7179 

VALANDOS : IV 1 1 išryto;
2 o po pietĮu: (i- 9 vakare. 

GYVENIMAS: 3j3H So. Union Avė.

NAUJIENOS
Chicago, Ill

PARSIDUODA saliunas. Greitu lai 
k u kreipkitės:

JOHN ZĄSOPIAR
1905 CahalDort Ąve., Chicago, 

Phone (/final 8tį8,

SKAITYKITE IR PLATINKITE
AUJIENAS

HKtMCWCWOt*

DR. M. HERZMAN |
IŠ RUSIJOS g

Gerai lietuviams žinomas per 1G me- Q 
tų kaipo patyręs gydytojas, ehirur- T 
gas ir akušeris, ¥

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- O 
nj, moterų ir vaikų, pagal naujausias S 
metodas X-Iiay ir kitokius elektros «j> 
prietaisus. Q

Ofisas ir lalx>rntoriia, 1025 W. 18th g 
St., netoli l'isk St. *k

VALANDOS: Nuo 10—12 ifletų, ir 2 
6- 8 vakarais.
Gy venirmis,

Valandos: 8

Telephone Caiuil 3110 
4-112 S. Halsted st 
9 ryte, tilct-ai.

i

Dr. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJASirCHiaORGAS
Specialistas moteriškų, 

vyriškų ir vaikų ligų
Ofisu* Ir Gyveniniu*:

3600 S. Halsted St., kam p 36 «t
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 
po piet ir vakarai?.

Telephone Drover 4974

Telephone Yards 503>

Dr. MStupnicki
3109 So. Morgai* St, Chicago.
VALANDOS: nuo » iki 11 U 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti rrIvof eksudėjima.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš aki<,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga į kruv%,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimu akių.
Jeigu tau skauda akys skaitant arba iluvaat, taakart |1

m Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų 
J tyrimo S v. Vai tekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsy akly 
S akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| - JOHN J. SMET’ANA
t TEMYKIT MANO UžRASA-
X leoi ŠOU TU ZkSI 1U7YINO >VVE.
2 Kampan 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedaliomis nuo 
¥ Tel. Canal 5335.

2-ras a neitai, 
iki 12 ditn<4

DAKTARAS^ $ WISSI8,
Specialistas IH seno krajaus

Gydė vita* Hr** ▼yoi ir tncteni
Nežiūrint kaip QK*M>enėJu*fo* ir neiirydon yra.

Bpecinlilksl rydo ligaa pilvo, plaučių, inkirhl ir purlo, uinuodijirna krmp
. t — _» ;rol«. k o» 4 Ji re a. i

tkaudtjima ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negulėjo ju* Pydyti, ateikite iia Iv 
pcnsitikrinJkiU. kg ji* jums gali padaryti. Praktikuoja y«r daus*H metų ir ilgyn 
tukhtanėiun ligoniui. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki I rak vakar*. N*d4HcM<s Iki Jf liea^L 
IHt BLUB ISLAND AVE., Kin* p a* U-l** i*i., vlricj T«L Caval Mtt




