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800.0Uu.uuu udl. SlIV.V 
kariuomenės reikalams

2.700 rusu suimta nelaisvėn 
prie Rygos

Rusai suėmė 1.000 vokiečių 
Galicijoj

Vokiečiai nebeturi drabužių; kareiviai 
dėvi vasarinius rubus

$351,453,215 LAIVYNO 
REIKALAMS.

šieiųet skiriama laivyno rei
kalams sumą $38,000,000 
didesnę, negu pernai.

WASHINGTONAS, sau- 

stovų buto komisija, besiru- 

reikalais, įneša atstovų buto 
apsvarstymui patarimą pa
skirti ateinančiais metais S. 
Valstijų kariškojo laivyno 
reikalams 351,453,245 dole
rius. Ši suma yra 38,000,- 
000 dol. didesnė už tą sumą,

ta praėjusiais metais, ir a- 
jau rėkte rėkta, jo-

rekomenduojama

otlaivius po $28,178,582 ver- r 
tės kiekvieną; jų intalpa bu
sianti po 42,000 tonų. Laivai 
turės būti apginkluoti 16c. 
kanuolėmis.

Be to rekomenduojama 
pastatyti šarvuotą kruizerį 
už $26,694,490; 3 žvalginius 
kruizerius po $6,746,145 ve
rtės kiekvieną; 15 torpedi
nių laivų po $1,948,612 kiek
vieną ir 18 submarinų po 
$1,434,098 kiekviena.

Paskiu dar gal sekamą sa
vaitę atstovų butan bus įne
šta reikalavimas užtvirtinti 
paskirimą virš $360,000,000 
sausumos armijos reika
lams.. Gi $51,000,000 intai- 
symui tvirtovių jurų pakra- 

karės reikalams ateinančiais 
metais skiriama kone $800,- 
000,000.

Drednautai, kuriuos ma
no Suv. Valstijos budavoti, 
bus didžiausi pasaulyj.

.į

RUSAI BADAUJA.

O caro valdžia šaudo juos.

j

ofieieriai,

viename siuntinyje

S

t!

VOKIEČIAI NEBETURI DRA- gauli duonos;
9

(įu.

menei pasitraukus juos ga^
30.

ILIUOSUOS 75,000 
KAREIVIŲ.

rint šalčių.
LONDONAS,

čiii kampanija Rumunijoj tapo 
sustabdyta.

7,000 AMERIKIEČIŲ BĖ
GA Iš MEXIKOS.

2700 RUSŲ SUIMTA 
NELAISVĖN.

■

Naujos mados drabužiai, rasti praktiškiausiaiswažinėji- 
mui pačiūžomis.

4

tarnai šaudo tuomet 
kulkosvaidžiais.

jų kariuomenę. Jie bijo,

sau-
kad

Petrograde, anot to laiškelio, 
atsitinka badaujančiųjų streikai 
ir caro 
žmones

EL PASO, sausio 30. — 
Ateina žinių, jog apie 7,000 
amerikiečių civilių gyvento
jų bėga iš Mexikos paskui*

PERMAINOS SUV. VAL 
STIJŲ MINISTERIJOJ.

sausio 
laikraščio “Ti~*

Eina ganadas, kad apleis sa
vo vietas iždo, žemedir- 
bystės, pirklybos ir, gal 
but, užrubežinių reikalų 
sekretoriai.

Suimtieji nelaisvėn vokiečiai la
bai lengvai apsirėdę, nežiu-

o j stoka; kad maisto 
pasiekusios nematyto

j v* ava OAvz

kad Suv. Valstijų kariuo-
‘ •—   1--- — - _ 1 —    » «ai

S:

BERNAS, sausio 30. — 
Vokiečiai skelbia, kad pasta
romis keliomis dienomis Ry
gos fronte jie suėmę nelai
svėn daugiau 2,700 rusų. Be 
to jiems tekę 21 kulkosva
idis.

h.
, esantis su Rumunijos ar- 
praneša kad suimtieji pa-

RASK A ND! N T A TR A N SI *0 IL
TINIS LAIVAS.

sausio 30.

r A L K IN IN K AI S U K R U TO.

Vokiečiai spaudžia nū atgal Ru-

kedonijoj.

neša, kad mūšiuose su vokie
čiais Šiaurinėj Rumunijoj, šia
urryčiuose nuo Jakobeny jie 
suėmė nelaisvėn 1000 vokiečiu 

mus įvairiuose kares frontuose.

mus.

Ruinunij oš

y

nužiūri, ir

Sako, kad jo kariavimo tikslas 
esąs pastumėjimas žmonišku
mo.

BERLINAS, sausio 25. — 
Lenkų nacionalė taryba pasiun
tė kaizeriui Wilhelmui pasvei
kinimą (jo gimimo dienoje), ku 
riame, dėkojama už suteikimą 

kad jo kariavimo tikslas esąs 
pastumėjimu žmoniškumo pir
myn. Geras pastumėjimas —

BAUDŽIA KALINIUS.

valstijiniame kalėjime pasodin
ta ant duonos ir vandens už tai, 
kad jie parodę pasipriešinimą 
kalėjimo administracijai.

WASHINGTONAS, sausio 30.

Yorko) patraukė teisman T. 
Coleman Du Pont. Kaltina ko
ntrakto sulaužyme. .įieško

užmuštas Pagarsėjęs
ANGLU GENEROLAS.

sausio 30.
i

i tarnavo Afri-

NEBEGALI ATSIIMTI.

Franctizai kelintu kartu mėgina 
atsiimti prarastas pozicijas 
Verduno fronte, prie kalvos 
304, bet vis veltui.

301, šia u- 

norėjo užklupti vokiečius, neti
kėtai, nuėjo niekais. Vokiečiai

SANDUSKY Ohio, sausio 30.
Keletas vietiniu laikraščiu

PHILADELPHIA, sausio 30.
— Visi vieliniai laikraščiai pra

dėta pardavinėti brangiau nuo 
vakar dienos.

NEW YORK, sausio 30. 
Prasidėjo pagarsėjusios gi
mdymo kontrolės agitator- 
ėss Mrs. Margaret Sangers 
byla. Sangers yra sesuo 
Mrs. Byrne, kuri tapus nu
teista 30 dienų kalėjiman 
taipjau už gimdymo kont
roliavimo skelbimą, pradėjo 
bado streiką kalėjime. San
ger sakosi, jei ir ji taps nu
teista kalėjiman, tai ir ji pa
skelbsianti streiką.

Sanger byla darosi vis ga
rsesnė ir garsesnė.

WASHINGTON, sausio 
80. — Valdžia nutarė kaip 
galima greitesniu laiku pa- 
liuosuoti 75,000 milicionie- 
rių iš Mexikos parubežio. 
Ž5,000 bus paleista dar apie 

* 20 vasario.

Ministeris Rufini sako, kad 
italai toliai nepaliaus ka
riavę, koliai paliuosuos vi
sus italus iš austrų globos.

‘ RYMAS, sausio 30. — Ita
lijos ministeris Francisco 
Ruffini delei garsiosios pas,? 
tarų jų dienų Wilsono kala- 

; bos taikos ■ reįkalauose už- 
reiške, jog italai visai nė ne
mano padėti ginklų toliai, 
koliai visi italai esantįs Au
strijos globoj, bus paliuosu- 
,oti.

NEW YORKO VALSTIJOS 
SOCIALISTŲ PARTIJOS 

VIRŠININKŲ RIN ' 
KIMAI.

NEW YORKAS. — Pasi
baigė New Yorko valstijos 
socialistų partijos viršinim- 
kų rinkimai, Sekretorium 
išrinktas seilasis, valstijos 
komiteto nariais: A. Lee, M. 
Hillquith, G. Malkiel, H. Il
ienkov, B. Karleien 
Slobodin.

[. H- 
ir G.

TAIKA ŠIEMET J VYKS.

a-

LONDONAS, sausio 29.- 
— Atidarydamas Prūsijos 
augšto j o buto; sesiją, buto 
prezidentas išreiškė, jogei 
šiaip ar tainM^Europos k 
rė pasibąi^^iIX’šjemet.

IŠ PARAPIJINIŲ MO
KYKLŲ.

Teismas paskyrė veikui at
lyginimo $1,500 už 150 ki- 

i rčių.

. NEW YORKAS, 
• 30. — Vyriausiojo 

sausio
teismo

tą, kurs paskyrė 12 metų 
vaikui M. J. Roney $1,500.

Byla buvo užvesta prieš 
parapijinę mokyklą Kings- 
tone, N. J., kurioj kunigas 
Jacob Coerk yra klebonu, o 
Mabel Frances Elder yra

insimas.

MRS. SANGER TEISMAS.

mokytoja perdėtinė. Vaikas 
nurodė, jog mokytoja už tai, 
kad jisai nemokėjęs psal- 
mų, skaudžiai musus jį. Pi
rmų kartu ji mušė vaiką la
zda per kojas. O kuomet la
zda sulužo, tai mokytoja už- 
reiškė, busią vaikas turės 
užmokėti už lazdą. Pasku
tinį kartą, kuomet vaikas 
neišsimokino psalmų, moky
toja, kaip sako vaikas, par
metė jį ant lovos ir karšė 
kailį mušdama per ku
prą, galvą šukuojamomis 

i šukomis. Apie 15Q smūgių 
gavo vaikas. Nuo tokios pi
rties vaikui prisiėjo atsigul
ti ligonbutin. Kaltinamų

jų — nė kunigo, nė mokyto
jos teisme nebuvo.

Indomu, ar žino lietuviai 

vaikai, lankantįs parapiji
nes mokyklas, gauna iš sese-, 
rų tokių jau pat pyragų, tik 
gal ne tiek skaudžių, kad rei
kėtų važiuoti ligonbutin.

RIAUŠES MEXIKOJE.

plytgaliais ant tarp
tautinio tilto.

EL PASO, sausio 30. — 
Nemažos riaušės ištiko Jau- 
«rez mieste, Mexikoje delei 
to, kad Suv. Valst. kariuo
menė, dabojanti rubežiaus 
tiltą, neleido mexikieciams 

koliai jie neišmaudys tam 
tikrose voniose. Pradėta 
svaidinti į kareivius akme
nis, plytgaliai etc. Keletas 
kareivių sužeista.

Amerikiečiai reikalauja 
iš mexikieciu maudyties to
dėl, kad Mexikoj šiuo laiku 
siaučia limpančios ligos, ku

ždomis amerikiečiai ir bijos 
užsikrėsti nuo mexikieciu.

KONSTANTINOPOLIS, 
sausio 30. — Du tūkstančiai 
anglų tapo užmušta, kuomet 
jie padarė ataką ant turkų 
pozicijų prie Tigro upės. A- 
taks buvo nepasekmingos.

First Lithuanian Daily in America
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Iš D^rbo Lauko
UNIJA TURI UŽMOKĖTI 

$5,000.00

Bridgeport, Conn, teismas 
priteisė unijai užmokėti 
$5000 už padarytus nuo

stolius laike streiko.

Nuosprendis teismo prieš 
International Association 
of Machinists, Local 30, bi
znio agentus: George J. Bo
wen, Peter J. Coleman ir 
William Seemar, buvo išne
štas superior teisme. Skun- 
dė Max Aids Machine Co. 
Fairfield. Kompanija tvir
tina, kad ji netekus užsaky
mu laike streiko 1915 me- 
tais. Unija nenori priimti 
to nuosprendžio. Unija pa
rodo, kad ji neturėjus tikslo 
kenkti kompanijos bizniui.

NAUJI ĮSTATYMAI DUO
DA MEXIKOS DARBI
NINKAMS 8. VALANDŲ 
DARBO DIENĄ IR KITUS 

PAGERINIMUS.

Querrataro, Mexico. — 
Konstituocjinališkas susiri
nkimas užtvirtino vieną ša
lies pamatiniųįstatų para
grafą — 8 vai. darbo dieną 
ir 6 valandas darbo nakti
mis dirbantiems. Vaikai 
jaunesni, kaip 16 ir moteris 

atliekami nuo 10 nakties iki
6 iš ryto. Vaikams nuo 12 

metu nedalei-metų iki 16 
džiama bus

diena.
Protiškas darbas ir fiziš

kas turės but apmokamas 
pagal valanadas nusta
tytas įstatymais. Algas nu- 
statyts tam tikros komisijos, 
paskirtos municipalitetu, pr
iklausančios nuo eCntral 
Board of Conciliation. Žem
dirbystės įstaigos ir kasyk
los turės įrengti mokyklas, 
ligonbučius su 
skaitlium vietų, 
mu užmokesniu.
rėš imti tos įstaigos visą at
sakomybę už visas nelaimes 
ir ligas, paeinančias nuo da
rbo.

užtektinu 
ir prieina- 
Taipgi tu-

WASHINGTONAS, 
šio 30. — Laukiama, 
trumpu laiku po oficialio 
“įsišventimo” prez. Wilsono 
antram prezidentavimo ter
minui, t. y. po 4 dienai ko
vo, jo ministerių tarpe įvyks 
didelės permainos. Kalba
ma, Kaa pasnrauKs is vietų 
žemdirbystės departamento 
sekretorius Houston (apie 
vidurvasarį), pirklybos de
partamento sekretorius Re
dfield (kurs užims kokią tai 
gerai apmokamą vietą pri-

! vatinėj kompanijoj), iždo 
sekretorius McAdoo (jis už- dėti skersti.

MARŠKINIŲ SIUVĖJAI 
BAIGIA STREIKĄ.

NEW YORK. — Marški
nių siuvėjai pradeda grįžti 
į darbą be jokio sutarimo. 
Šis streikas buvo vedamas 
United Garment Workers 
of America. Viršininkai 
neduoda jokių paaiškinimų 
kas link užbaigimo streiko.

Paterson, N. J. I. W. W. šau- 
kia konferenciją sausio 28.

Konferencija turėjo įvyk
ti nedėlioję, sausio 28 d. au- 
dinyčių darbininkų šių val
stijų: New Jersey, New 
York ir Connecticut. Svar- 
biausis konferencijos tiks
las, tai apkalbėti 8 valandų 
darbo dienos klausimą ir vi
enodumą užmokesnio visose 
audinvčiose. v

Massachusetts darbininkai 
ves kovą prie tadaras 

šapas.

WORCESTER, Mass. — 
Sutvertas komitetas iš 10 
prieš uždarant konferenciją 
M assachusetts Federation 
of Labor. Ateityj bus var
tojami visokie galimi budai 
kaip organizavimui darbini- 
ninkų, taip ir kovai prieš at*

i

GOMPERS Už TAIK4.

NEW YORKAS, sausio 
30. — Samuel Gompers, Am. 
Darbo Federacijos preziden
tas, kalbėdamas vakarienėj, 
parengtoj paminėjimui 50 
metų sukaktuvių jo veikimo 
darbo lauke, pasakė spyčių, 
kuriame ragino organizuo
tuosius šios šalies darbinin
kus mąstyti apie taiką, dir
bti taikai ir melsties už tai-

j

Gomperso vakarienėj da
lyvavo apie 1000 įvairių da
rbininkų organizacijų virši
ninkų.

Gompers aplaikė prez. Wi- 
Isono pasveikinimą. Wilso- 
nas išreiškė apgailestavimą 
delei to, kad jis negalįs būti 
toje vakrienėje.

i

,---- —---------- —--------—•
siims savuoju privatiniu bi
zniu). Kiek daugiau abejo
nės yra kas link pasitrauki
mo iš vietos pirmojo Wilso
no ministerio, būtent, užru- 
bežihių reikalų sekretoriaus 
Lansingo, apie kurį pirmiau 
jau buvo paskelbta, kad jį' 
manoma paskirti ambasado
rium į Angliją, dabartinio 
Suv." Valstijų ambasado
riaus Page vieton.
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D. L. Mordovcev.
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NAUJIENOS, Chicago, III.,

Už ką.
P ■ ~~

j Tai buvo nesenai, patį pava
sarį, — bet geriau, kad to visai 
nebūtų atsitikę.

Nežinau — gal to visai nerci- 
kėtų atsiminti, bet ne — tai bus 
nuodėmė, o sykiu ir sunku ant 
širdies. Kada gi viską, išpasa- 
kosi, tarytum, lengviau pasida
ro.

Tai atsitiko, sakau, nesenai. 
Pavasario saulele jau kreipėsi į 
vakarus ir lyg auksu apliejo 
beržo lapelius, mišką anapus li
pęs Bugo, ką tik išartą lauką 
ir baltas merginų bliuskcs.

Merginos žaidė ir dainavo.
-Sutartinai, garsiai skamba 

jaunųjų daina ir girdisi toli, to
li..-

Kiek atsčiau kitas būrys lyg 
erzina pirmuosius ■- savo rė
kia:

“Negalima, negalima tiltų 
laužytį’*

O ten senos bobos ir jaunave- 
($žiai vėl savo kalba.

—Žiūrėk, kuku te nesulauku
si ir Jurgio dienos pradėjo ku
kuoti.

- Taip, taip, mieloji; tai ge
ras ženklas.

-Tarytum, tetulė, geroji.
- Kur negera, balandėli! 

viskas geras nuo šv. Jurgio: jis 
kaip sako, del karvių pagelbsti, 
o Nikola arkliams.

—Taip kalba, tikrai kalba! 
Tai ir teisybė.

- -O seni žmonės balandėli,>
dar ir taip kalba: šventas - sa
ko— Jurgis po laukus vaikščio
ja, javai nuo to auga. Jeigu 
Jurgio dienoj rugiuose varna 
gali pasislėpti, tai ir mes turėsi
me duonos, bet jeigu rugiai 
žvirbliui tik iki kelių, tai mes 
pastipsime badu...

Ir skambus atbalsis pripildo 
orą:

Nelaimingi tamsus žmone- 
liai!

žuvies ir tarbą del vėžių net’i- 
mastauja šoka.

“O mes tiltus ištiesime ištie
sime...

O mes tiltus sunaikinsime, 
sunaikinsime”...

Bet iš kur tas naujas garsas?
Kas tai gaudžia, lyg pavasa

rio vanduo, pergalėjęs visas 
kliūtis.

Karts nuo karto garsas ir rik
smai darosi stipresni: nebegau- 
džia ramiai, bet lyg žvėris kau
kia :r dejuoja arba lyg audra 
dūksta miške. Toj audroj, ta
rytum, kas tai verkia.

—Ach mamule! ką tas ga
lėtų reikšti!

—Viešpatie! Ar tik nede
gant išgelbėk, Dieve!

— Ne! durnų, rodos, nesima
to.

- Mama, kas tai?
—Greičiau bėgkime, mergi

nos, namo: gali būti, ištikrųjų 
dega.

Ne, nedega! bet blogiau (o. 
Žiūrėk, iš sodžiaus bėga vaikai: 
motinų jieško; nekuriu jų iš vi
so vieko šaukia ir ve rkia:

- Mainu mama, žydus mu
la!

• Namus griauna! žydų ge
rą ir pagalves ima!

- O gatvėj tiek daug plunk
si! ų, lyg sniega s...

- -O žydė« ir žydukai verkia.
štai ir nauja Gaidamčina, nė

ra tik Žeiezniako ir Gordo.

Bet kas tai bėgi 
kraštu, bėga ir rėkia nesavo bal
su?

Karaul! Kas į Dievą tiki
te išgelbėk]te! O-o!

Tai bėga iš sodžiaus mergina, 
jaunulė žydė. Balti drabužiai 
perplėšti nuo viršaus iki padai- 
kų; ilgos juodos kasos, išsidrai
kiusios paslėpė jos veidą.

O paskui jos bėga kas tai 
gromozdiškas, augštas, rudas. 
Ar tik ne žydas? O gal ir žy
das nori pavyti savo dukterį?

Karaul! Kas i Dieva tiki
te!...

- A, nelaboji! dar rėkti užsi
manei ! Aš tau! Sustok, pra
keikta sėkla!

Ne, tai ne žydas: kelio jas kaip 
“gojus.”

0 jinai lik bėga! ji bėga! 
štai upė užsisuka; nėr kur bėg
ti... nuo kranto matosi vanduo, 
toks gilus ir tamsus, lyg kapai.

O užpakalyj, sodžiuj, neduok 
Dieve, kas dedasi! žemė de
juoja.

Sustojo žydelkėlė, pažvelgė 
žemyn į tamsų gilų vandenį, ap
sidairė aplinkui... Dreba visa, 
išbalo, kai drobė... () jinai to
ki graži, kad apipasakoti nega
lima: akįs didelės-didelės, prieg- 
tam juodos, o veidelis baltas su 
raudonais skruostais, kaip pri
nokęs obuolis; antakiai juodi ir 
ilgi. O kasos — stebėtinos!

O jis — “kaeapas” — tuoj 
tuoj pavys, sugriebs ją, jau ir 
rankas ištiesė ir staugia, lyg 
šuo nuo pykčio.

Pakėlė nelaimingoji rankas į 
viršų, prie Jo Palies! prie Jego- 
vo, jos tėvų ir protėvių Dievo, 
ir suriko ką tai beviltingu bal
su... Ne, Jis negirdi, Jis neiš
gelbės vaiką savo numylėtos 
tautos; Jis užmiršo savo pasikal
bėjimą su
- E-e!
Buch!...

paukštis, su išskėstais sparnais 
nulėkė nuo kranto: tai jinai nu
lėkė i savo kapą, į tą juodą, šal
tą bedugnę...

Tiek ją kas ir bematė... Iš 
vandens iššoko burbulai — vie
nas, antras, trečias — vandens 
paviršius vėl paliko lygus, jo
kio ženklo, jokio pėdsako...

Pažiurėjo iš už debesų mėnu
lis, apšvietė tą vielą, kur pražu
vo po vandeniu nelaimingoji ir 
vėl pasislėpė už debesų,.

“Kaeapas” pastovėjo ant 
kranto, palaukė, ar neiš
plauks į viršų...

Ach! Graži buvo nelabo
ji-

II.

Giedrus, ramus ir šiltas rylas. 
Saulutė ką lik pasirodė ir dar 
nekaitina, bet lyg glamonėja 
viską, i ką tik nepažvelgia.

Augštai padangėse, vieversė
lis lyg berte beria ant žemės sa
vo linksmas melodijas, o iš už 
kalnų malonus vėjai is pučia.

Upėj gi būrys moterų traukia

Tyliau gi, tu, Chimciu: ne- 
i Bugo upės 1 baidyk žuvies;.

papuolei, ant galo!
Kas tai baltas, Ivg

tinklą.
Ar

- Tyliau, tvliau, širdele: ne- 
' baidyk žuvis.

Juk aš, mieloji, tyliai.
0 lame kampelyj i>al pasi

seks pagauti vėžių.
Dieve, padėk!

Prieina prie to kampelio... 
Mergaitė laikydama viedrą del

’ NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Gerinusias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis,
pigiui, kurie kreipsi pas mus.

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

Grafafonas lik 20 dol. su gva- 
rantija ant 10 melų, lik 20 do
leriu.

likusius užmokėsite prie atsiėmi
mo. (irafal’onas su didele triuba, 
paauksuotais kraštais, mechani
zmas grafafono geriausios kons- 

užsukti 
rekordai

trukeijos, kurį 
laike grajinimo. 
įvairaus dydžio.

kiai. Vielinių meldžiame atsi
lankyti į musų krautuve, kuri ati
daryta nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedėldieniais. 
Siunčiame dykai kalaliugą mu- 
zikališkų instrumentų ant parei
kalavimo, Adresuokite: \ 

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO. \
Dept. N........ \

—Juk aš, teta, nebaidau.
- Na jau, eik greičiau ir pa

dek išvilkti ant kvanto tinklą.
— Kartu, kartu, širdele... 

Ach, kokis sunkus!
— Dieve, padėk mums... Tur

būt, didelė žuvis pakliuvo.
- Duok, Dieve! Tdmpk, 

trauk, mieloji.
Ištraukė žuvį... su juoda kasa, 

baltu veidu ir juodais anta
kiais...

-Viešpatie, o švenčiausia 
panele!

- Oi-oi!.. Jėzau!.. Išgelbėk 
mus!

Tinkle paskenduolė. Ilgos, 
šlapios kasos, lyg ploščiu ap
dengė jos pečius ir šlapius bal
tus drabužius. Veidas mėlynai 
baltas. O akįs atmerktos ir žiu
ri į dangų, kur randasi Tas, Die
vas išrinktosios tautos, rustus 
ir teisingas... Jinai juk meldė
si prie Jo, prašė Jo; ne neišpra
šė nieko, apart to vėžio, kuris 

Užlindo jai už pažasties ir juda 
prie jaunos krutinės... Tai pri
gaudė vėžių! - Moters, kaip karš
tu vandenili aplietos, viską nu
metė į šalį ir pačios pradėjo 
bėgti namų link.

Atėjo desėtninkas. Pribėgo 
ir bobų, ir mergų, ir vaikinų, ir 
vaikų devynios galybės.

Stovi ir žiuri nuo tolo: bijosi 
prieiti arčiau. Vaikai glaudžia
si prie motinų padalkų, slepiasi 
Bet ar tai nebaisu! Net ir bo
bos, ir merginos stovi išbalu
sios, nusigandusios ir linguoja 
galvomis arba atsidususius žiu
ri į dangų..

0 jinai guli, tarytum, gyva, 
tik jos veidas biskutį išblyškęs 
ir lupos pamėlynavusios. Plo
nos baltos rankos ištiestos, o 
plaukai dengia pusę kūno. Ir 
saulė ją apšviečia, kaip ir vakar, 
už vakar visada... Vienok 
ji nebejaučia spindulių saulės!..

- Oi! juk jinai dar gyva!
Viešpatie! nejaugi gyva!
Tikrai gyva! Žiūrėkite, 

kaip krūtinė kilnojasi, juda...
• švenčiausioji Panele! Iš

tikrųjų juda: jinai kvėpuoja.
Bercikalo! ji jau nebekvepuo- 

ja. Tai ne krūtis juda po bl Ri
škute. žiūrėkite, iš už pažas
ties išlenda vėžys...

--Taip, tai vėžys! Et, kvai
los bobos, kaip persigando.

-Nugi tai tikras vėžys... 
Dar ką prasi manys kvepuo- 
ja!

Kur jai ten bekvėpuoti! vi
są parą išbuvo vandenyj!

O tuo tarpu vėžys išlindo iš 
pažasties ir pradėjo eiti pas- 
k en d u o 1 ė s plaukais.

Ko jus stovite-? Kodėl nepa- 
keliale nelaimingosios! Teis
mo bijotės? O kuomet jus 
mu.šote, kojomis spardėte, turtą 
naikinote, tuosyk teismo nesi
bijojote?

Pakelkite' gi ją: lai jūsų prie-1

dermė. Girdite? Ar-gi negir
dite balso lyg iš dangaus, ku
ris liepia jums tai padaryti.

Ne, nepakelia: bijosi ir palies
ti. Ką-gi antstolis pasakys!

O koki graži!
—Ką jau ir kalbėli! tarytum 

lai paveikslas.
—Nelaimingoji; jinai ne iš 

musų sodžiaus: pas mus tokios 
gražuolės-žydčs nebuvo.

—Klausykite, ar lai tik ne 
Bivka?

- -Koki Bivka! Aurumkos 
duktė?

-—-O gal tai Gerškos ar Meš
kos?

- -Ne, jinai iš kitur atvažiavo: 
su tėvu, žmonės sako, labai 
turtingu žydu ji atvažiavo iš.Bc- 
rdičevo.

- Nugi žiūrėkite kas tai po 
drabužiais juda!

-Ištikrųjų kruta, turbut, vė
žiai; gal ten po drabužiais visa 
t arba vėžių yra.

Juokauja vaikinai.
- Žinoma: žydei gešeftas ru

pi, — ji ir skęsdama vėžius 
gaudo...

Vėl juokiasi.
Ko jus dantis rodote? 

šaukia desėtninkas: kokie ne
tikėliai !

Kodėl jus neimate* jos? Ko
de! daleidžiale vėžiams bjauro
ti tą skaistų kūną.

Ne, ne,.. Jus nelieskite jos 
savo nešvariomis rankomis: 
juk tai jus ją nuskandinote. 
Tegul ateina molina, kuri ją pa
gimdė ir išauklėjo, ir paima sa
vo nelaimingąjį vaiką. Jinai 
užvers savo dukters juodas a- 
kis ir pabučiuos jas paskutinį 
karta... c

.Antstolis! antstolis atjoja... 
Bėgkime, broliukai!

—Oi, bėgkime, mergaitės! 
O k oi!

KARĖS IMTINIAI IR PABĖGĖ
LIAI JIEŠKO SAVO GIMINIŲ

IR PAŽĮSTAMŲ.

Jonas Gliaudelis, paeinantis 
iš Panevėžio pavieto, Birženų 
valsčiaus, čapukių-sodžiaus jie
ško savo giminių bei pažįstamų.

Ivan Petrov GJiavdelis, Krieg- 
sgefan'genenlagei' Lamsdorf O- 
S. L. III, Barack e 51 Deutsch
land.

Ignas Sadauskas, jieško savo 
brolio Aleksandro Sudauskio, 
kuris gyveno New Yorke.

Ignatij Sudovski Gefangenen- 
lager Casdelegen, Kompagnie 5, 
Gefangenen Nr. 3031, Deutsch
land,

Kl. Lapas, paeinantis iš Šiau
lių pavieto, Kriokiu valsčiaus, 
pajieško giminių bei pažįstamų.

K J. Lopas, Podolskai a ui. nr. 
11, kv. 35, Petrograd, Russia.

S. Markunienė pajieško savo 
brolių Jono ir Povilo Gabrėnų^.

S. Markūnas, Bolšaja Pokro- 
vaskaja, dom Dinžakovoi, Vasil- 
Sursk, Nužegorod. gub., Russia.

Studentas A. A. Grigalius įie
ško kun. Jurgio Pauliuko, kuris 
paeina iš Panevėžio pavieto, Pa
laukių kaimo, ir Povilo Griga
lių, paeinančio iš Ukmergės pa
vieto Dvariškių kaimo.

Student A. A. Grigą Ii s, Vete
rinarui j Institut,. Jurjev, Lif- 
liand. gub., Russia.
...........11... ................ ......................<.... .............................

PABĖGĖLIŲ LAIŠKAI.

Šiomis dienomis aš gavau iš 
Rusijos 21 laišką. Žemiau pa
duodu surašą tų ypatų, kuriems 
randasi pas mane laiškai.

Atsišaukite šiuo adresu: Leon 
Lingis, 317 E. IlGth St.y Ken
sington, III.

ATBĖK pamažu ir aiškiai kuo= 
met kalbi į telefoną.

Per greitas ir ’neatidus kalbėjimas 
yra pusiau suprantamas ir užima 
laiką atkartojimui. .

Visa atyda ir aiškus ir gerai mai= 
nomas balsas suteikia užganėdi= 
nimą pasikalbėjime per telefoną.

Depositoriai

State Bank ot Chicago
Kurie turi sudėję $32,000 000,

L VALDŽIOS, nacionalčs, 
valstijos ir municipalės, ku-

gali but paskaityti sekančiai
I. VALDYBOS, kurių iš 

piklytojai, globėjai, ariu 
administ ratoriai pasi rinko 

pinigi.ško
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atydžiais bankos

— Mama, mama, paslėpk ma
ne nuo antstolio! • - rėkia vai
kai: — jis mane paims.

- Aš nemuša : tai 0- 
panasko nmšo \ žydrus! Oi! 
Mama!

—Cit, nelabieji!
štai ir antstolis. Kas gi pas

kui antstolio bėga ir drasko sa
vo plaukus?

Kas-gi kitas bus jei ne tė
vas? Žiūrėkite, kaip kankina
si.

Visi pasitraukė iš kelio, lyg 
būrys avių, pamatęs svetimą 
šunį. u

Oi-vai! oi-vai! lai mano 
vaikas!.. Sara!..

Dieve Galingasis!
Žila galva nusviro ir užkrito 

ant lavono, ant paskenduolės 
balto veidelio, o rankos įsikibo 
į šlapius drabužius ir taip sus
tingo...

Verte K. A.

Tel. Canal 2118

I Dr. A. L Yoška |
Gydytojas ir Chirurgas

1. Bronislovas Lapinskis
2. Kazimieras Lenkauskas
3. .tonas Paciukcvičius
4. Ignacas ir Juozapas Mi

ronas.
5. ' Jonas Dijokojis
6. Ignacas Cipulis (Juoza

pui Rimšai)
7. Jonas arba Feliksas Ber- 

žanskiai
8. Antanas ir Juozapas Ber

tuliui.
9. Jonas Rymšas.
10. Prancišfhis Miukus
11. Petras Gonkus
12. Pranciškus arba Marijo

na Cvirkas
13. Petras Siekus
14. Jonas arba Klemensas Mi

šeikiai.
15. Vi k torius J neis
16. Pranciškus Skuvday
17. Juozapas La i vi s
18. Jonas Pikšilingis
19. Stanislovas Sinkus
20. Feliksas arba Ona Lekavi-

v • •c:ai.
21. An taus Vanagas.

2. BANKOS IR BANKIE- 
IAI, kurie supažindino 
ršininkus apvertinli šio

draugijos 
susivieni-

PRANEŠU Northsides apielinkės 
visuomenei ir pažįstamiems, kad aš 
užlaikau express del perkraustymo, 
pristalymo anglių ir 1.1.. Visokiame 
reikale meldžiu kreipties į mane, o 
aš tinkamai jums patarnausiu.

JOE Z1NK1EVIČ1A
1736 Wabansia <Ave., Chicago.

Uosto darbininkai Salonikuose iškrauna atgabentą talkininkams maistą

stiprumo.
5. INSTA1GOS, 

ir įvairios rūšies 
ji m ai ir 11., kurie deda pi
nigus į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus 
visai saugiai ir tuo pačiu 

uždirba teisingą pel-laiku 
na.

42000 PAVIENIŲ Y-

ku- tuviu, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje, 
dello kad jie žino stiprumą 
šios įstaigos ir mėgsta jos

banko neperviršijamą ga
bumą patarnauti kaipo pa- 
detuve del atsargos fondų.

3? KORPORACIJOS, 
rių perdėtiniai mėgsta 
biaii turėti reikalus su 
na įsigyvenusia banka.

Piningai laikomi šių depozitorių siekia nuo vieno iki 
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu 
$5,000,000, ir visi gali liuesai klausti bankos patarimo pini- 
giškuose reikaluose.

Galima pradėti taupyti nuo $1.00 arba daugiau. Taupo- 
masai skyrius atdaras sukatomis iki 2 V AL. PO PI ET ir SU-
BATUS VAKARAIS nuo 6 iki 8. 

Kalbame lietuviškai. —

STATE BANK of CHICAGO
La Salle ir Washington Sts., (Priešais City Hali.)

P?"** *!■ ■ !

I! I

| Draugijos ir Organizmą Evoliucija ji
Knygą parašė garsus publicistas Arthur

M. Lewis, sulietuvino I)r. A. J. Karalius 
Išleido J. Ilgaudas.

T U R 1 N,Y S:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. WesmanPt’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. A t sa ky n i a s H a eck ei iu i.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spenccr’io individualizmas.

10. Civilizacija—Ward ir Diejzgen.
Kaina 50c.

A U J I E N O S”
1840 S. Halsted SL, Chicago, Ilk

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

Išmokiname piešimo, kirpi- 
i mo formų sinti naminius daik- 
I lūs arba aprėdaius. Diplomas 
kiekvienam, kurs išsimokins. 
Valandos dieną arba vakarais 
del jūsų parankamo. Už. ?10 
išmokiname jus sint visokius 
drabužius.
DRESS MAKING COLLEGES, 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyrišky Drapanų BMgMli
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 overkolai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O K D O N
ChkiuKO. HL
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kas ant Bridgeport©
A

CENTRAI. MANUFACTURING DISTRICTBANK

me-

Hill.c

CICERO, ILL
susirink tįsiems

Pakilus kainoms
• vėmimu įmo

nei!

Žmonių buvo
C

vietinis kunigužis<iėliai. «•>

’’Dievo dovanos
žmonės

jau

Mockų !C

Ar Esate Amerikos Piliečiu? P. M. k Mockų į policijos sto-

is yra suorganizuotas turtin-

A ėst 35th St., netoli Morgan St., Chicago, III.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300.000.00.

TURTAS VIRŠLNA DU MILIUM DOLERIŲ.

kuris ir “pasidarbavo,” Apie 
<3 vai., kuomet svetainė jau bu
vo pilnutėlė žmonių ir kalbėto-

avių ir ki- 
šio Banko

nešimame susirinkime, sausio

Bet matoma, kas nors liūdėjo ii 
laukė progos, kad atkeršijus 
lam “baisiam bedieviui” už

į

-p oi . 4- <aa» t w e®+* t • i c® t

t Didži

3
illlllllilll—Ilin Will

i no-

nenore-

Zmoma,

dėta iki sausio 30 d.
30

50
fAleknienė

i

9

1255 S. Richmond, Chicago, Illinois. .

mes

me nes n >.

na ri u.

m. sukamu adre-

*

aunoras

čenckunas

.. Morkūnas, J. Stelmo-

127 N Dearborn $1. 
1111-13 Unity Blifft.

Tel. Central O1T

. .50
. 50

Kitam susirinkimui 
sekama tema: “Kaip

Cerfa v/soA'nts reikiilus, kaip kriminališkm. 
taip ir. civihskuose teismuose. Daro

mingiau atrėmus juodųjų pasi
kėsinimus ant žodžio laisvės

linai didelis skaičius jaunuolių.
Diskusijų tema buvo: “ar ge

ma S. Halsted St.
Ant trečių lubų

T<l. Drover 1310

Dr. Mikolaitis 
ir iuius. 'Toliau
manoma surengti prakalbos F, 
J. Bagočiui.

įlankos valandos: nuo 9 ryto iki I po piet; Sukatomis iki 9 vai. vak.
• Kalbama Lietuviškai.

tyviškai”? Abelnai, lankytojų 
upas buvo kuogeriausias.

P. šniurkiškietis.

tusi žmonių, kurie ims ir itikės
V *-

kokiai ten “beparlyviškai ap- 
šiomis dienomis te- 

Su-

arielką padaryti namie už pusę kai 
uos, kokios tik nori. Nereikia.jo
kių įrankių negi patyrimo: j dvi 
minules gali padaryti kvortą ska
naus ir sveiko gėrimo, bile tik žino
si inedcgą. Rašydami laišką lody
kite už 2 centu štampą, o mes ap

teikiu lavinimosi vakaru. Dis- c &

Waukeganieciai žada nepasi
duoti, Reikia, sako, nulaužti 
tiems ponams ragus taip, kad 
jie niekuomet nebebandytų sto-

Utarninkas, Sausio, 30, 1917 NAUJI E; N O S,Chicago, UI
1 muw.i i rn niirr^w

Ko norėjo tasai

i Amerikos Lietuvių Gyve
r . Musu korespondentų pranešimai

LAWI

nni. a e s C

bailia apie

manymu p

Ir
sau-

j r veži
Bent socialistams reikėtų 1 

kyties kuo toliausia nuo tok

Darbai 
gerai. Žmonelės

kai” .. Tik tas maiste 
irias neduoda ramumo.

MUSKEGON, MICH.

žinoma.

viii.
• C-

Imi

ima

organizacija? Kodėl

Bet nekunc karčiam-

AKRON, O.

Gerai žinomas musu 
c

neprašo

’ase

G1RRARDVILLE

rms buvo surengęs

rite tapti, tai patartina kiekvienam n-Usipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street Chicago, Ill.

siinkii musu1 <

Gelezius

1.00 
. . . 1.00 
. . 1 00

h l rbanavirius .. 
ra;čiunas . ...............

M. Urbanavičiene . . .

žmogelis! .Jis dargi nebuvo nei 
vienose p. Mockaus prakalbose,

11( ‘L>

kėsinimas nueitu vėjais (o nė-

asivarė lie žmonės su savo

ne-

1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

50
Marcinkui irius .... ,50 
) id vai is.........................50
Zubris ..................... 50

Beiiosiunas

. .50
. .50

. .50
. .50
. .50

30.55

<iburėlio draugijai $o,;>0 
ardau badaujančių visiems 
avusiems tariam širdinga a-

WAUKEGAN, ILL.

giemsiems 
susirem Ii su

urie

šiomis

Mockus.

kainos prakalbos įvyko sausio

žmonių, Kadangi
ir ši c

sta susirinkusių --- rasi jie no* 
retų išklausyti dar vienos pra-

sugrjzta su kalbėtoju atgal t sve
tainę. Vyčiai nuleido nosis. 
Pasirodė, kad p. Mockus vis dar 
nėra amžių

4.

liks, nei Pilotas, nekaltu... 
dėlto, svarstantiems

1S

žmonėms

nors ir avies
ROCKFORD, ILI

J. M.

Sausio 21 d. S. .1. Batelis > 
rengė pirmą šią žiem lavinimo
si vakara. Vakaran atsilankė a- c
pie S0 abiejų gilučių jaunuolių.

us pinigus, 
namus nuo 

Siuntimas pinigų ir pardavi- 
ikorcių. Taipgi iškolckluoja

skelbimui. Sausio 21 d atsibu- *
vus'iame S. ir D. L. Draugijos 
susirinkime nutaria paskirti iš 

! iždo 50 doleriu vedimui bvlos su s

Kazimieras Gugis

UI Y KIT F 
WI S ■ I I £1

9?

TRIJŲ METU GYVAVIMO

Naujienų Bendrovė rengia Grandioziška Vakarą su
turtingų Programų paskutinį nedėldienį prieš

Užgavėnės

Pilsen Auditorium S ve t
1657 61 Blue Island Ave., arti 18-tos Gat. Chicago

Svetaine atsidarys 3 vai. po piety, inžanga 35c.
Sis Vakaras daug kuo skirsis nuo kitų 

žino ko pageidauja publika

Programe dalyvaus gabiausi artistai ir solistai. 
Kalbės “Naujienų” Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS.

PASARGA: Privažiuoti galima 18=tos gatvės ir Blue Island Ave. karais.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

(Tikietai parsiduoda “Naujienų” Ofise)



Chicago, III
amu

ji išsirinks kitą daug-maž [ su juo suvažiavimo šaukime

t Firmas Liatuvią Dienraštis Amerikoje 
didžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

* ^Kasdien, išskiriant ned&ldienius

First Lithuanian Daily in. Amarica
Published Daili) Except Sandai) 

&Y THE 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

per išnešiotojus 11 
siunčiant 
pusei me

Užsisakomoji kaina: 
CMcagoje — 

Kati) savaitėje 
hlcagoje metams $0.00, 
I *3.50.
JCit u r, ne Chicagoje, motam 
Pusei metų.............................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam .................
Kanadoje, metams .............

s $5.00
. $3.00

. $1.75
. $1.00
. $6.00

Terms of Subscription:
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Centralinis Komitetas dar [tas didvyrių garbinimas ne- 
vis neišduoda at 
pinigų surinktų 
Dienoje.

išlaiko jokios mokslo kriti
kos. Kas dedasi visuomenė

Anglijos “Darbo Partija“ 
savo kongrese nutarė sto
vėt už tolimesnį’ karės tęsi
mą. Bet karės skolų pa- 1 

dengimui ji reikalauja, kad 
butų uždėta mokesčiai ant 
turtingųjų, 
nos” ir spėjo.

esančių pačios visuomenės 
gyvenime. Norint todėl

kia tų žmonių mintis ir tro
škimus. Taigi pagal minią 
galima spręst apie vadą, o 
pagal vadą apie minią.

Vadai stovi minios pryša
kyje; tiktai dėlto jie nuola
tos atkreipia į save žmonių 
akis ir dėlto juos priseina 
-dažnai minėt, kalbant apie 
.kokį-nors visuomenės judė
jimą. O šiaip jau vadai da-lnis ir daryt atsakomingais 
ro daug-maž tą, ką darytų Į už viską, kas dedasi rninėto- 
minios ir be jų palikę.

Prašalinkite, pavyzdžiui,

tokį-pat vadų, kaip Gom- 
persas, ir eis senuoju keliu. 
Prašalinkite Scheidemanus, 
Plechanovus, Vandervėldes 
ir Hyndmanus iš Europos 
socialistų eilių — ar tenai 
tuojaus prasidės kitoks vei
kimas? Žinoma, kad ne.

Taigi nėra ko tuos asme-

li). F. —ar jus manote, kad 
ji tuojaus ims ir pasidarys 
progresy viską ? Anaiptol;

se organizacijose ir judėji
muose. Reikia žiūrėt ne į 
asmenis, bet giliau — į tas 
visuomeniškas aplinkybes, 
kuriose veikia jie ir jų “ve
damos“ minios.

Apžvalga
KLERIKALAI NORĖJO
NUPIRKT “ATEITI.”

ninku nutarimų iš sausio 1,

J

š Bo-

vo laikraščio sustiprinimui. O 
dabar jie to nedaro ir Kemėšio 
“Darbininkas” aiškiai smunka 
žemvn. Pirma jisai ėjo tris

pusl., dabar tik keturių.
Mums rodosi, kad Bostono 

klerikalai tuo neva mėginimu 
nupirkt “Ateitį” norėjo lik pa-

siais esant tą komitetą ir jo 
pasiūlytuosius pienus. Bet,, 
kalbėdami apie pačią vieny- 
mosi idėją šelpimo darbe, 
vieni socialistai 
aliai pasmerkė 
o kiti pritarė jai. 
pritarimą pirmiausia išreiš
kė “Laisvė“ ir “Keleivis“.

vien, už dalyvavimą bendro
se organizacijose, o ne už 
veikimo budus arba jo tiks
lus. Kiekvienas žmogus,

darbe 
princi pi

ją, o
Savo

kais pasirodė esą “Kova“,

socialistų konferencija Bro- 
oklyne. “Naujienos”, sto
vėdamos toje pačioje pozici
joje, kurią jos gynė nuo-pat 
karės pradžios, supranta
ma, rėmė pirmųjų dviejų 
laikraščių nuomones, tiktai 
kritikavo juodviejų praktiš
kus išvadžiojimus (“trečda

Anglijos valdžia' uždrau
dė tai firmai dirbt amunici
ją Suv. Valstijų laivynui, 
kuri buvo užbėgus už akių 
Amerikos fabrikantams. 
Plieno trustas jau buvo pra
džiugęs, bet laivyno depar
tamentas pranešė, kad Suv. | 
Valstijų valdžia gaminsian
ti amuniciją savo dirbt u ve

zastis; o tam, žinoma, yra 
reikalinga geras visuome
nės gyvenimo pažinimas. 
I) i d vyri ų ga r b i n i n m as šita 
pažinimą trukdo, todėl jisai 
yra netik klaidingas, o ir
kenksmingas.

Šitokias mintis ypatingai 
uoliai skelbia socialistai, ku
riems rupi apšviest darbi
ninkų minias, idant jos mo
kėtų suprast, kas ir del ko
kių priežasčių dedasi, ir ži-

“Ateitį” ir toliau po
Pranešimas ir pini-

v •’ <■)

pus savo silpnumą. .

išduota raštu. Boardirektoriai

Dūlei šitos žinios bostoniškis

Jau senai gandai ėjo apie 
rilišką finansinį c c
Ant 22 sausio bu-

vimas. Kalbėta, kad bendro
vės vedėjai norį parduoti vi
są biznį tūlam Pratapui, kurs 
jau senai buvo paskolinęs “A- 
l ei ties” bendrovei $2000.00

ja; visviena nenorės atiduot sa
vo laikraštį tokiems žmonėms,

ridai kovojo. O jeigu jie ir bu
tų sutikę parduot “Ateitį” kle
rikalams, Tai šiems juk buvo nie

si imt savo pasiūlymą ir nepirk t.

esą, — kuomet ištiesų jų pakin
kiai linksta.

Tie biedni 
vadai.

rinus savo būvį. Bet, ant 
n e 1 a i m ės, dabar Europoje 
siaučia karė, ir ji savo bai
sumu ne vien uždavė didelį

% v

Už visokius atsitikimus 
visuomenėje kaltinama (ar
ba giriama) paprastai josios 
vadinamieji “vadai“ arba 
“vadovai”.

Ka riau j an č i ų v a 1 s t y b i ų
vadai kalti, kad kilo karė; 
neutralių valstybių vadams 
priklauso nuopelnas, kad iš
laikė taiką; kareivių vadai 
garbinama, kada kariuome- 

: • nė laimėjo mūšį; jie smer
kiama ir baudžiama, ka
da mušis tapo pralaimėtas. 
Tas pats esti, kuomet žmo- 

• nes pastebi partijų pasiseki
mus arba nepasisekimus ar
ba kitokius atsitikimus vi
suomenės gyvenime.
' Visur tu atsitikimu aiški- c
nime pirmoje vietoje figu- 
ruoja (stovi) vadai. Jie skai
toma gero ir blogo priežas
tim.

Šitas aiškinimo būdas yra 
labai klaidingas. Jisai yra 
ne kas kita, kaip atgaivin
tas senovės “didvyrių“ (he
rojų ir dievų) garbinimas. 
Senovės neapšviestiems žmo 
nėms rodydavosi, kad visa, 
kas įžymesnio, paprasto 
žmogaus spėkas pranešan- 
čio, atsitiko, tai ačiū įvai
riems didvyriams. Miestas 
tapo įkurtas — didvyris ta
tai padarė; naudingas daik
tas tapo išrastas (pav. ug
nies darymas) — didvyris 
tatai padarė; nauja, religija 
'gimė didvyris tatai pa- 
flarė; įvyko svarbus pageri

nąs valstybės tvarkoje— 
vyris tatai padarė.

jų minčių aiškumą.
Socialistai nejučioms ėmė 

užsikrėst nuo buržuaziškų 
srovių didvyrių garbininmų, 
tai yra, jie ėmė taip-pat dau 
gybes dalykų aiškinti “va
dų“ pasidarbavimu.

Nori socialistas suprasti, 
kodėl tenai Europoje jo dra-

kių stambių klaidų, ir sako: 
todėl, kad buvo blogi jų va
dai; jie ir įklampino geras, 
nekaltas minias. Nori so
cialistas surast priežastį ne
pasisekimo pereito rudens 
rinkimuose, ir vėl sako: ne
tikę buvo vadai, tai jie nege
rai nuvedė. Panašiai elgia-

Darbo Federacijos konser
vatyvumas ir kitokie klausi
mai.

didvyrius gaivinimas, reikia

1 i-gražu ne pas visus sočia- 
listus, bet jisai jau galima 
pastebėt gana plačiai, 
del laikas yra atkreipti do-

Visi žino, kad vadų esti 
gabių ir negabių, dorų ir 
nedorų. Visi žino taip-pat, 
kad vadas lošia didesnę ro
lę, nekaip paprastas žmo-

, jeigu ji-

mes žinome, kad jisai

blogo, jeigu jisai yra blogas, 
negu paprastas žmogus. Bet 
reikia žinot ir tai, kad va
das paprastai esti toks, ko
kį žmonės pasirenka. Jį pa
sirenka žmonės todėl, kad 
... . -------------- •VišreiŠ-

Diskusijų sutrauka
moms ir savo darbininkams, 
tad išviso minėtasis Pratapas 
turėjęs užmokėti bendrovei 
$3500.00. • “Ateities” šeri įlin
kai nebūtų gavę nieko. Bet 
kadangi apie tą sumanytą

(šelpimo darbas ir 
socialistai.)

(šeriu inkų tarpe 
i tęs d i delis Deri

f

ėjo netik “Ateities” direkto 
riai ir kai-kurie šerininkai

niai p. J. Jaroševičius ir kun. 
F. Kemėšis ir su jais p. M. 
Žioba,. Viską patyrus ir ap
žiurėjus, p. Jaroševičius ap-

reįgas” kurios tai knygos ne-

ktoriai žadėjo susirinkti ir ap
svarstyti pasiūtijimą. Susirin
ko, kaip “Ateitis” praneša,
JCILl CUll X J IVJJCILIO, V*J?

šio ir galutinai pardavė visą 
biznį p. Pratapui,. Reikia ma
nyti, kad p. Pratapas užnio-

sivienijiino ingaliotiniai ir j

ketos, bet ir šerininkai gaus 
savo dalį. Dabar kaip gir
dėti, kilo ginčai tarp bendro
ves direktorių ir josios šėri- 
ninkų, ar direktoriai vieni be 
šerininkų galėjo parduoti vi
są biznį vienam žmogui pri- 
va tiška i, nedarydami jokios 
viešos licitacijos, ar negalėjo.

šo “Darbininkas ” reikėtų ma
nyti, kad “Ateitis” per menką

nkas. Mums tečiaus neišrodo, 
kad tain ištiesti butą. Kad “/Vi

kyt savo biznio, tai tas tur-but 
f a k t a Sį. Bet k a d k 1 & 
r i k a 1 a i tikrai buk 
buvę pasiryžę nupirkt “Ateitį,“ 
tai čia veikiausia bus 'tik guds 
rus kun. Kemėšio veMmainia-

Kaip jau minėjome “Nau
jienose”, ilgi ginčai sociali
stų spaudoje delei “vieny
bės” klausimo šelpimo dar
be jau priėjo prie galo. Til
domu bus tečiaus dabar per
žvelgti tuos ginčus ir apver- 
tinti juos sulig išduotais jų 
vaisiais. Tokia peržvalga 
galės but pamokinimu atei
tyje, panašiems ginčams iš
kilus.

Delko kilo ginčai?
Ginčai kilo tuojaus po Lie 

tuvių Dienos, kuomet tauti
ninkai su klerikalais vėl ė- 
mė kalbėt apie tai, kad šel
pimo darbe reikią įvykinti 
“vienybę”, t. y. visoms sro
vėms susivienyti prie to dar-

padaryta ir konkretiška vie 
nymosi propozicija. Wilkes- 
iBarre’s komitetas (C. A. L. 
K.), būtent kreipėsi j laik
raščių redakcijas ir “didžių
jų organizacijų” - valdybas, 
kviesdamas jas išreikšti sa
vo nuomones apie reikalin
gumą -tolimesnio C. K-o gy
vavimo ir jo papildymo. So
cialistų spauda ir organiza
cijos vienbalsiai atmetė wil- 
kes-barrinio komiteto sug- 
gestijas. Jos atmetė pas
kui taip-pat ir to komiteto 
pasiūlymą šaukti visų sro
vių suvažiavimą “vienybės” 
įsteigimui. Bet atmesdami 

<tuos dešiniųjų pasiūlymus, 
/socialistai ne vienodai atsi
liepė apie pačią vienybės i- 
deją. .

Socialistų ląikraščiai ir or 
ganizacija atsisakė tarties 
su C. K-u ir dalyvaut Įtarti

Ir taip, kada “Naujienos“ 
užprotestavo prieš iškraipy
mą jų minties, tai “Kova” 
atrado, kad jos buvusios 
“prispirtos prie sienos“! Ka 
da “Naujienos“ parodė, jo- 
gei neišlaiko kritikos “Ko
vos“ “principas“, tai ji sa
ko, kad buvęs bereikalingas 
ginčas!

Vienok, kada “Naujienos“ 
šitaip aiškiai pasakė savo 
nuomonę, po kelis kartus pa- 
brėždamos pamatinę savo 
mintį ir dagi iliustruodamos 
ją pavyzdžiais iš unijų ir ko
operacijų gyvenimo, tai “Ko 
va“ šoko joms į akis.

Ji ėmė ginti Piki. K-o nuo
monę, koliodama “Naujie
nas“ “oportunistėmis“. ir 
prirodinėdamos, kad socia
listai galį dalyvaut bendro
se organizacijose tiktai tam 
tikruose atsitikimuose ir ti
ktai prie tam tikrų aplinky
bių.

Taigi, “Kova“ stojo už tai, 
kad “principas“ nedalyva
vimo bendrose organizaci
jose paliktų, tiktai dabar ji 
sutiko padaryt iš jo “išėmi
mų“. Suprantama, kad ši
tokį “principą su išėmimais“ 
sumušt buvo 
“Naujienos“ tat 
vo 14-ame num.

Dar “drąsiau“ elgiasi 
Laisvė“ (8 num.). Ji rašo:

nebuvo, nėra

nijienos” nemalo-

O pamatine mintis

jos įsimaišė tiktai ta
lc ad paskelbtos 

brooklyniškės 
konferencijos rezoliucijos.

Ginčų “branduolys“.

Pamatinis ginčų klausi
mas buvo toks: ar socialistai 
gali vieny ties su kitomis sro 
vėmis Lietuvos šelpimo dar
be?

“Kova” ir

J

Laisvė“ šian
die skelbia, kad “branduo
lys“ buvęs ne tame. Jos sa
ko, kad klausimas stovėjęs 
taip: ar socialistai taip-pat 
žiuri į šelpimo darbą, kaip 
kitos srovės, ar ne? Bet tai 
yra visai netiesa. To priro
dymui paduosime dvejetą 
faktų.

Pirmiausia, Pildomojo Ko 
miteto rezoliucija, kurią pla
čiai kritikavo “Naujienos“ 
(1-am š. m. numeryje), bu
vo tiesioginis atsakymas į C. 
K. kvietimą suvažiaviman, 
kuris turėjo apsvarstyt, 
kaip suvienyti visas musų 
sroves šelpimo (ir išdalies, 
politikos) darbui. Atsaky
damas j šitą kvietimą, L. S. 
S. Piki. K. tarp ko kita pa
sakė:

L. S. S. Piki. Kom. ran
da, jog jokioj kalbos apie 
vienybę tarp darbininkų 
klesos reikalų , reiškėjos 
L. S. S. ir buržuaziniu sro c

vių negali būti ir dėlto at
sisakome dalyvauti tam 
bendram ,suvažiavime ir 
reikalaujamų nuomonių 
bei sugestijų išreiškime. 
“Naujienos” kritikavo ši

tą atsakymą. Jos nurodė, 
kad atsisakymas nuo daly
vavimo suvažiavime yra pa
girtinas, bet kad P. K-o ar
gumentai ne visi yra geri.

da jisai principialiai atmeta 
srovių vienybę šelpimo dar
be, remdamasis tuo, kad so
cialistai kitaip žiuri į šelpi
mo darbą ir kitokių tikslų 
nori atsiekti juo, kaip bur
žuazinės srovės. “Naujie
nos” priminė, kad socialisr 
tai neatsisako veikti išvien 
su kitomis srovėmis unijose, 
kooperacijose ir kitokiose 
organizacijose, nors “buržu
azinės srovės ir šitas orga
nizacijas stengiasi pasikin- 
kyt į savo politikos vežimėlį, 
ir jos siūlo jose taip-pat ki
tokius veikimo budus, kaip 
socialistai.” Taigi “Naujie
nos” sakė: “Neišlaiko kriti
kos... tas argumentas, kad 
socialistai negalį veikti iš
vien su kitokiomis srovėmis 
šelpimo darbe dėlto, kad jos 
nori savo tikslams pavarto
ti tą darbą ir kad jos stoja 
už kitokias to darbo meto
das (budus).

Čii aišku, kaip diena, už 
ką ejb ginčai: už veikimą įš-

nesunku, ir klesi- 
(bent 
paša- 
savo 
Tuo-

Apvertč augštyn kojomis..
Bet “Kova” su “Laisve” 

dabar apvertė ginčus augš
tyn kojomis. Jos pasinau
dojo tąja aplinkybe, kad žo- 
Člis “vienybė“ turi keleriopą 
prasmę. Po žodžiu “vieny
bė” suprantama veikimą be-

nį solidarumą, sutikimą ir 
tt. Kuomet, kaip matėme, 
žodis “vienybė“ buvo pra
džioje vartojamas tiktai 
pirmoje prasmėje, tai phi- 
ladelphiečiai ir brooklynie- 
čiai vėliau indėjo visai kito
kį turinį į tą žodį ir ėmė vi
są klausimą painiot.

Prieš tokį elgimąsi mes 
jau kartą protestavome. Ka
da “Kova“ ėmė pasakot, kad 
(“Naujienos“, pripažindamos 
vienybę, atmeta visokius 
Skirtumus šelpimo darbe ta
rpe socialistų ir buržuazijos 
atstovu, tai mes atsakėme t- /

Bet

čios jokiu skirtumą tarp dar-

zicijos šelpimo darbe. Kuo
met mes prirodinėjame gali
mumą veikimo bendrose or- 
ganizaciose, ir tik tokioje pra
smėje kalbame apie vienybę,

mes skelbią principų vieny-

Nemalonu yra matyt, 
“Kova”, o dabar jau ir 
įsvė“, tą negražų polemikos 
■būdą tęsia ir toliau. 4-ame 
“Kovos” num. skaitome:

Tuo tarpu “Nau.j.” vis da 
nenustoja kalbėjusios apie 
“vienybę” šelpimo darbe su 
buržuazinėmis srovėmis. Bet 
ir jos jau? prispirtos prie sie
nos, daro žingsnį pirmyn, tik 
kartu taip painioja dalyką, 
kad nemmokąs giliau pažiū
rėti skaitytojas ne nesupras, 
kame čia yra ginčas. “Nauj.”

“Lai-

azinės sroves kitaip žiuri j 
kitokio tikslo, kaip socialis-

ir čia turi reikšmės kleviniai 
prieštaravimai, kaip ir unijo
se, ir kooperacijose. Jos da
rgi sako, kad visuomet jos 
buvusios tos nuomones. Bet 
jei visuomet jos butų buvu
sios tokios nuomones, veikia
usia mums nė nereikėję butų 
t"iP •

'' .jhį'■ >'.. ■. . 4.
VAX

Uriraite: iNaujienos , 
sirodo, net ir “gražutę i 
moniją“ suardžiusios!

niją“, kurie skelbė ir gynė 
neišlaikantį kritikos “prin
cipą“; ne tie suardė “gražu
tę harmoniją“, kurie to pri-

litikos kūdikiais“, — bet 
“Naujienos“!.. “Gražučiai“ 
šposai, nėra ko ir kalbėti!

Kad pamatinė mintis buov 
visai ne ta, kurią nurodo 
“Laisvė“, tai mes jau priro- 
dėme. Bet savo argumentų 
patvirtinimui mes atkrei
piame skaitytojų domą dar 
i šiuos faktus. c

Kad pamatinė mintis buvo 
vienybę (šelpimo darbe), tai 
visuomet visi po žodžiu vie
nybė pirmoje eilėje supras
davo o rga n i za c i j i n į vieniji - 
jnąsi arba veikimą vienoje 
organizacijoje. Kada kel
davo kas-nors klausimą a- 
pie fondų suvienijimą, tai 
tokį sumanymą vadindavo 
“vienybės“ sumanymu; ka
da buvo organizuojama Wil
kes-Barre’s komitetas, tai 
buvo kalbama apie įvykimą 
“vienybės“ tarpe klerikalų 
ir tautininkų ir neįvykimą 
“vienybės“ su socialistais; 
kada kuriam mieste susivie
nijo srovės Lietuvių Dienos 
parengimui, tai visi sakė, 
kad tenai įvyko “vienybė”; 
kada Chicagoje suiro srovių 
sutartis prieš Lietuvių Die
ną ir komitetai nesuėjo į 
daiktą, tai visi tatai pavadi
no “vienybės” suirimu. Ar 
“vienybei” esant arba no
rint ją įvykint, srovės turė
jo atskiras pažvalgas į šel
pimo tikslus ir budus, ar ne 

,—tatai jau visuomet būda
vo antraeilis klausimas. Ir 
C. K., kada jisai pakvietė L. 
S. S. dalyvaut bendro suva
žiavimo šaukime, visai nesa
kė, kad socialistai privalą iš- 
sižadėt savo pažvalgų į šel
pimo darbą, o betgi pate P. 
K. pasakė, kad tai esąs “vie
nybės teikimas”.

Nori vienyt sroves, reiš
kia nori vienybes, neatsižvel
giant į tai, ar srovės laikysis 
vienodų nuomonių sulig šel
pimo darbo, ar ne: kad tik * 
išvien veiktų.

(Bus daugiu.) 
k ' ?•' "V‘f* ' '' t’ ■ • 
' \ !<J. ■ * i ' '•

■ -
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Skaitytojų 
Balsai,

Nek uric kuinai vadina mane 
biznierium, tarytum, aš esu ko
kis saliunininkas ar bucerius. 
Nagi, o jums ar žingeidi! žino
ti, kas aš esu. Spėkite. Nega
lite? Na, lai aš pasakysiu. Aš 
esu daktaras-dentistas. t ie kū
mai priėję prie manęs klausia: 
kaip, girdi, biznis... Kad kur jie 
prasmegtų! Kaip lai galima taip 
stačiokiškai apsieiti su ne sau 
lygiu žmogumi. Suprantamas 
dalykas, aš tik skaitaus su tais, 
kurie pa vadina mane ponu dak
taru...

Betgi, jei jums norisi žinoti, 
"kaip ištikrųjų eina mano “Mie
los”, tai turiu šventa teisybę pa
sakyti, kad nelabai puikiai. Ba
la juos žino, kodėl aš negaliu 
patenkinti nei vieno savo pacien
to. Gal stokuoja praktikos ar 
kokių ten galų. Bet jeigu jau 
pradėjau, tai jums, kaipo ge- 
rieans draugams, papasakosiu a-

buvo.
Viena vakarą atėjo pas mane, 

pacientas. Aš buvau labai nu
vargęs, nes ką tik sugrįžau iš 
tautiškų misijų, lėčiau, senu 
papratimu ištiesiau pacientą 
'wit kėdės, kai koki baslį, sura- 
kiliau jam rankas ir kojas, kaip 
katoržnikui. O jis vis rėkia: 
“Du n lįs skauda, dantis skauda!“ 
Ir taip aš praliejau operaciją, 
fkišau tam kuinui į snukį rep
les, surakinau dantį. 'Vempiu, 
ugi žiuriu, prirakinęs ir liežuvį. 
Kum as šniokščia, kai žvdas i

v C.

peklą nešamas. Aš skubinai at
rakinau liežuvį. Visi tautiški 
jsįiui^iai dingr>._ Daručiu šven
tiesiems, kad kuinas buvo ne
valioj, kitaip jis gal butų 
^bandęs mano dantims operaci
ją’ daryti. Žinote, mužikas ce
remonijų nedaro. 'Tuščia to. 
Išlupau jam dantį. Atsidariau 
j kitą kambarį durįs ir atsar
giai atrakinęs savo kalinį “pa- 
Smukšt” į tą kambarį. O mano 
kwnas įtužo-burnoja. Apie pi
nigus ir kalbos negali Imti. 
Klimas užtrenkęs durįs išbėgo 
gatvėn, štai tau ir biznis!

Dabar kitas atsitikimas. Vie
ną subatos vakarą susirinko pas 
mane būrelis draugų (nėra ko 
^Tiekas slopti) — atėjo ir mano 
mergina. Kąlbamies, visi link
smai krečiamo “tones”. Aš 
klausaus, o į duris kažin kas 
bar-bar-bar. “įeik”! sakau. 
Tneina kambarin bobute. Ro- 

’įtos, nedrąsi; teeinu, paskui kaip 
paleido liežuvėliu malti tai ne
žinai žmogus nei kas daryti. 
Girdi, auksinis dantis, kurį ta
msta anuosyk įdėjai jau iškrito. 
Pamąstykite lik sau, — taip sa- 
kyti prie publikos! Išpradžių 
aš norėjau viską juokais paver
sti. Sakau, nereikėjo kramtyti 
riešutų, tai nebūtų iškerėjęs 
dantis. Bet kur tas! Su boba 
rodos negausi Jinai sako, kad 
lai netiesa. Girdi, aš turiu liu- 
dninkų, kad bevalgant bananą 
dantis iškrito...

Daug smagiau butų buvę, jei 
kas butų uždavęs per snukį, ne- 

prie publikos pasakyti tokius 
-žodžius.

Bet ką aš kerimi, — aš ponas 
daktaras ir dacol...

A. Garb u kas.

zacijos už atskirų narių nege
rus pasielgimus, Tečiaus, ne
žiūrint į tai, menama korespon
dencija iššaukė “D. Balsi'“ bai
sią repliką. Jas laikraštukas 
atspausdino pačiame ediloriale 
tūlo savo bendradarbio, pasis
lėpusio po “Naujienų“ Skaity
tojo pseudonimu straipsnį, ku
riame aidoblisl iškai koliojasi, 
meluoja ir pasakoja nesąmones. 
Ir visa šita makalienę taiko ne c L i
tik į mane, bet ir į “Naujienas” 
ir i kilus socialistus. Bet ar yra v *
už ka? Kiekvienam aišku, kad c
ne. Nes paprastai taip priimta: 
jeigu kas praneša apie kurios 
organizacijos narių negerus dar
bus, tai organizacija pranešėjui 
yra užtai dėkinga, ba ji tuomet 
turi progą, tuos negerai pasiel
gusius narius pamokinti, arba 
nuo jų apsivalyti. Vienok ar 
taip daro “D. B.”? Kaip tik 
priešingai. Jis netik, kad nesis
tengia pamokinti savo organi
zacijos narius, žemus darbus at
likusius, bet dar plusta ir Imlio
ja tuos, kurie anų blogus pasi
elgimus iškelia į aikštę. Ką-gi 
tuomi anas laikraštukas mano 
atsiekti? Aiškus dalykas 
šmeižimu kilų bando nukreipi 
publikos domų nuo savo organi
zacijos narių ( rock Ibrdiečių) 
juodų darbelių. Tečiaus, kaip 
jam tas triksas pasisekė ir koki 
jo ir jo bendradarbio yra logi
ka, skaitytojai pamatys iš že
miau sekančių “D. B.“ straips
nio ištraukų, štai jų viena:

“Skaitome korespondenciją iš 
Rock rod, III., kurioje korespon
dentas, pasislėpęs po pseudoni
mu V. R. Sabotažas atpasako
ja savo draugo žodžius apie ai- 
doblistų pasielgimą su juo. 
Pads pasakotojas taipgi pažymė- 
tas tik dviem raidėm S. I). Tai
gi abudu, rašytojas ir pasakoto
jas bijo savo vardo pasakyti.”

N u pe i kęs korespondyenci jos 
rašytoją ir pasakotoją už “pas
lėpimą” savo vardų, pats slraips 
nio autorius paslėpė savo vardą 
po “Naujienų“ Skaitytojo pseu
donimu. Tai logika!

Toliau kritikuoja mano papa
sakojimą, kaip mane draugai 
išgelbėjo nuo aidoblislų. Sako: 

“Jiems besimušant kažkas i i 
jų tarpą įsispraudė juos skyrs- 
tyti ir jis išsiblaivęs pažino du 
savo draugu. Jie tris anuos ke
tu rius i veikė.“ c

Taigi čia jis iš mano pasako
jimo nurodo, kad buvusios muš
tynės tarp trijų iš vienos puses 
ir ketu riti iš antros. Bet že- c.
mi.au keliomis eilutėmis štai jau 
kaip apie tą patį dalyką rašo:

“Kad tai yra girto žmogaus 
pasakojimas, lai yra aišku kiek
vienam. Užpuolė jį iš nežinių, 
bet jis pajutęs paleido savo 
kumšti darban ir anie keturi ne
galėjo su juo vienu apsidirbti. 
Taigi čia aišku, kad geresniu 
peštuku buvo jis pats.“

Vadinasi toj vietoj jau aiškiai 
pasako, kad menamos muštynės 
įvyko tarp keturių ir vieno. 
Reiškia, dviem atvejais kriti
kuoja vieną korespondencijos 
dalį ir abiejuose atvejuose įsi
vaizdina skirtingas atsitikimo 
aplinkybes. Arba kitaip sakant 

vienu atveju kritikuoja ko- 
respondenci ją, o antru pats 
save.

DRAUGAI.

- klaidingo ar

>ai teiksis nurodyti mano

mane
tame

klausime. Pažvelgiame, drau
gai, kurie musų esame neklai-

giame soeialistiškus principus 
net rajonų konferencijose, svar
stydami nekoriuos soeialistiškus 
klausimus.

\U-lo rajono konf., laikytoje

įtinusia klausimas, kad

bendrovė.
nuo palies

ar tai

Da toliau. Daug teko g

• KAIP “DARB. BALSAS” 
r; APGINA MUŠEIKAS.

“Naujienų” skaitytojai, tur
būt, pamena žinutę iš Bockfor- 
do, tilpusią šio dienraščio n r. 
310 p. m., apie ta; kaip vieliniai 
aidoblistai-mušeikos ant gatvės 
užpuolė S. D. (S. Darginevičių). 
Nors prie tos žinutės ir buvo 
^pastebėta, kad kaip aš, nuken- 
tėjtįsis, taip ir “N“ redakcija 
nekaltina visos 1WW,. organi

Well, nevisada ir girtas pa
taikys taip “logiškai” parašyti..

Tečiaus da to negana, šitas 
atsitikimas neišrodąs panašus į 
teisybę da ir dėlto, kad aš nepa
sakęs “kokie ir kiek“ tų aidob- 
listų buvę. Bet kad mano yra 
nurodyta, jog jų buvo keturi, 
tai tas “D. B.” neargumentas, 
kad aš juos visus gerai pažįstu 
iš matymo, tai tas niekis, kad 
vienas jų, būtent T\ Laurinaitis 
lapo paskelbtas laikraščiuose 
(Žiur. “Kovos“ nr.), kurio poli
cija dabar įieško, lai tas irgi 
nieko nereiškia. Turbūt, sulig 
‘D. B.“ rašytojų protų išeina 
taip, kad jeigu užpultasis už
puolikus ir gerai iš matymo pa
žinių, bet jeigu lik jų visų var
dų negali nurodyti, tai nė vieno 
neturi tiesos kaltinti. Ar taip, 
p. Brijunai? S. Darginevičins.

liškos nuosavybės 
Daleiskime, arg; I

no delegi 
no konf., 
globa beO c

žinios (o . 
jus manote,

kad konf. to klausimo negalėjo 
nė svarstyti, bet jeigu “Kei.” 
jiersonalo buvo paduotas suma-

pereitų į bendrovės-visuomenės

Butuc

ra jono

reitų į visų žmonių
Ar prie to eina musų

Visai ne. Užsidegę

principus, kurių būtinai

nieko panašaus negvil-

ekonominių klausimų, nė prin-

už socializmą joje nebuvo. Oi 
“polemika”, be kurios apseili 
negalima - - anot d. V. Kapsu

Mes visi gerai žinome', kad

paniniais

j e IV-to

ir yra visuomeniška
Bet veik kiekvieno- 

rajono konf. didžiusi

privatiško laikraščio. Draugam
Iferman’a.ms taip ir vaizdinas

‘Kovai.
ai ir

laikytoje gruodžio 31 d., 1916 
m,. draugė Račių tė-lierman 
klausia: “kokiais-gi “Laisves”

na i. būdami prie prieinamo re-

rajonas užgyre “Laisvės 
ėjimą iš privališkų rankų

prineipnis ir nebuvo duris užda
rytos ne vienam iki šiol. Jai

mes pradėkime šaukti

dabar su socialisliškomis bend
rovėms, bet argi tas šauks-

lakto, turime

nėra privališka, kad jos laikraš
čio ir knygų platinimas nėra

Tečiau, atsi-

uis, ar ne?

“Kas pačiam negerai, 
to ir kitam.“

už koopera-

konf. pasielgimą, kad; ji neno-

n e išreiškė

VGteDUN

BLLFOR.T A’

FRANCE

bizniu rūpinas. Kiek d. Pru- 
scika rūpinas privališkų bizniu
t^sup. i .aisvcs nizmu j man 
tas neapeina, tai liudininkai tie, 
pas kuriuos jis nuvažiuoki.

ninkas

ne.

“Nauj.

nu ne vieno 
Man visi Iv-

“DRAUGAS.”

jam daro-
si maloni

liui ir šventą. c c

“drauge1” nieko

j

alvėjuose'butų tikru draugu.
Vienok taip nėra su musų 

“draugu,.” Jis krypsta blogon
pusėn

•>

dinti draugu, o juo ištikrųjų nė-

Alex.

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

EVESKI0 
«5M0KYKIA 

čia gal! išmokti Augių kalbos nuo pradini 
ligi augbčiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių, 
Husų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augftt 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Petitu. 
Ekonomijos, Knygve^ystčs.DaiBaraščio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir tL Čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL h 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- ’ 
MA LIETUVIŠKAI.

31.08 So.HaJsted St..Chica^p

germany
• STfcASSBUPG

3772/ P

BY FftSNCH

• BASEL L

(AUSTRIA
♦

/‘ SWITZERLAND

• BERUE

• LYONS

i suiauzyats, nes 
pyjama, mano i

Tobuliausės Stailės
Visuose Skyriuose

Pirk šioje sankrovoje del dvigubo sucedijimo. — Čia 
visuomet sučėdysi, tokia yra musų reputacija.

< t C .V 1\ šias musų stebėtinas vertes tik del Seredos
Pirkliavimo likict:d arb.-i slumpos su kiekvienu '10c pirkimu.

Lietuviai pardavėjni patarnaus jums visuose skyriuose.

DEL SEREDOS MEZGIMI ! BOVELXOS
M. K. Mezgimui Bovelna, taipgi vartojama del mezgimi 

balta liktai visu numeriij — ūc vertės..................

Trįs Kamuoliukai Už 10c

' platumo, 
pelrcnos, 
riai *2..’

GALVAI

Moleru

DEL SEREDOS.
si J'rincrio Kar-

i aliai už . .
•>

35c Bromo into 
galvos skaudėjimo 
druska specialiai 
šiandien liktai . .

storos

Merginoms č e v e r \ k a i su 
s k u ri n i a i s raiščiais, aiig- 
šli, nauji užkulniai. puikios 
vertės, po S3 ir • sutaupant už 
pora nuo..........

50c i k i $ I
SEREDO.IE TIK TAI.

T'ruit of the Loom

2 Seredos pažymėjimai.

su šalin artistiško audinio įpi- 
lais, micro 18x25, ši.00 ver-

pasirinkimui

Jiems nėra

10 vardą
irmas augs

4!c

nuo

seilins.

sli sampeliai. Kainos visą 1 
jardas ir viršaus didumo,, .lą-

Veislių Atsiradimas
DARVINO TEORIJA

Knygelė parašyta Mečislovo Kaufinano. Sulie
tuvinta Dr. A. J. Karaliaus. Leidinys “Lietuvių 
žurnalo“. Dabar galima gauti “Naujienose”.
Kaina 15c. Adresuokite:

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

SIOU CITY IA
Ateik ir
Pamatyk

No Rekordo 65120
Oi rūta, rūta’

Apart šio populiario 
lietuviško rekordo mes 
tikime, kad jus rasite 
lygų priimnumą rekor
duose No. 65116—65130 ■

Kuriuos rasite visose 
musų sankrovose, 
vose.

Mes užlaikome visą 
sandėli Columbia reko
rdu ir kalbamu masinu, c- *- «►

KEMEŠY
FURNITURE CO.

Anglis, Malkos, Sienas 
ir Javai

2158.

H. Barish & Co
Greičiausias pristatymas ir

Pas mane galite nusipirkti
pigiau negu kur nors kitur.
Tamstoms pirkti pas mane
paranku, nes labai arti ir

prieinama.
Telefonuok savo orderiui

ateik pas man

kariuomenės ir,
alus fra ne tižus iš š

1968*70 Milwaukee avė
o. Halsted Street

ciai koncentruoja Svcicari- 
(i Šveicarijon, kad užpuo- 

kariuomenes ir pasiryžus 
Šveicarai turi 260,000 pirmos yųšies kareivių. Pa

jieslį nįiikus, Šveicarijos kariuomenės vyriaus j. komanduotojo
Wille ii- šyeicarijjis žemlapį.

gli^s Pristatytojai
"     /n iii i i»»nwii»inuimi  i iiįt<iiiMiiįį>ĮiiwA' ..
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Laiškai IŠ Lietuvos
69, — Busikienė iš Virbaliu, 
įieško Antano Butvinsko

93. — Fran. Binkeviče, nuo 
Eišiškių, pajieško1 Vinco Zimin-

Pajieškojimai giminiu 
Amerikoj.

praneša, jog motina mirus.
70. — Juozas Prešpilis iš Vil

kaviškiu pajieško Jono Pauliu-

Ruginiai ................................. 7.25

Gyvulių turgus.

• 8.65—8.90
8.00 -8.30

7.75

Petrauskienė iš
Juozo

Haven,

CHICAGO, Jan. 29. Gyvuliu atga
benta šiaip: galviju ca. 24,000; avių 
14,000; kiaulių — 65,000. Paduo- 
duodamos kainos:

bre’s Bankas, Brooklyn, N. Y.); 
praneša, jog motina mirusi ir

Conn

gybę laiškų, adresuotų gyvenan
tiems Amerikoje giminėms ir

kių, nuo

giminiu pa-
j ieškoji mus.

“Tėvynės” Redaktorių V. b 
Račkauską, 307 W. 301 h SI 
Now York, N. Y., nurodydair 
laiško numerį.

mskių (buvalkų g., \ ladislavo- 
vo gmino) pajieško Marijonos 
Laurinaitis (buv. adresas New- 
York City, 399 East 17tb Str.);

2. — Juoz. Tamulis

liūtės (Hoosick 
Mortir S t r.).

Zofijos Jamontaitės (South 
Brooklyn, N. Y., 353 - 401 h St.)

4. — Bronislava Simenovicz 
(iš Kauno, Viljampoj, Linkuvos 
gatvės, N28) pajieško Stanislo
vo Sumilos (Buffalo, N. Y., 207 
Soars Str.),

5.— Marijona Radžaj

Liudvinavo gm., Bačkų kaimo,
Veronikos Radzaj 

7)0 Pulman
pajieškio 
(Brooklyn, N. Y.

iniestelio, pajieško Antano Po-

o

7. — Mil. Grunavas iš šapališ-

133rd St.,
rei-

kia pinigų.
8. — Aleksandras' Reik a, iš 

Panev. pav., Johaniškėlių pač- 
Juozo Varnelioto,

10.— Marijona Dirmeikikė iš 
Varnalaukio, Jurbarko vals
čiams, pajieško Vincento Nor
kaus (Rockdale, Joliet, III., 7)01

vaikučiai ir su visa gimine, iŠ 
Rietavo vals., Vaugaliu kaimo,

gan, 111., N1390), — prašo pini-

ro Bohušo (Argo. III., I\ O. 
Box 343), praneša, kad tėvas 
mirė 6 d. kovo.

17. — Barbora Aidrlgevičie- 
nė iš Pinevos, šaduvos vals., 
Panev. pav., pajieško Teodoro 
Aidrigevičiaus ir Juozo Aidr.

18. — Uršulė Sturis iš Šaukė
nų, Kuršėnų vals., Šiaulių pav., 
pajieško Karolio Holdringe 
(Waukegane, III., Lake Co., R.

• 19. — Kazimiera Samuolis iš

21 .— Petronėlė Lengvins iš

111.).
-22. — Marijona Krasnowski, 

iš Alytaus 
ško Banio

(Butriniancy), pajie- 
Krasnausko (West 
Ill.) ir prašo greitos

ko Mrs, Antaninos Rupeikienės

Bosek Str.)
26. — Mar. Dominavičius iš 

Bartnikų, Vilkavišky pav., pa
jieško Petro Kupsto (South*

Mad. Klimavičius iš^
O. K D Iv. D.. Si IV. o'..

72. — Kazim, ir Ona Keršu- 
lis, iš Cipiškių, nuo Biržų, pa- 
jieko C. Keršulio (139 W. Wal- Tarnas Morkeviče, iš

I larlford,
Conn.).

31 — Liudvikas Kništautas

sėdžių miršt., pajieško sūnaus
Kazim. Kništauto (Montreal,

J uškaičiu v
Jonikaitis

34. — Endriulienė, iš Vėvir- 
žėnų, pajieško Franc. Endrulio

Kauno g

36

d o m o

38. — Jonas T ra nekas, iš Ka-

Antano

39. — Stefanija Lonsoniutė iš

šono
pranesą,

nesą Roz. Mockevičienės (Flushing,

40. — Bronisl 
piškių, Panev. 
Albino Guikaus

H —Aleks

Kauno g

Koženevskis, iš
Vilkui, pa.,

III., 3117

— Domicėlė šibas iš Ve

30(>

48, — Mar. Mecklovas, iš 
Plungės, pajieško Leono Meck- 
lovo (Mason City, Iowa, 328

57. — Elena Pi

Mosedžio m.

— Franc. TamkeviČienė, 
lakinės apsk., Laižuvos 
Rakanianių kaimo, pajie-

— Mar ir Aleks. Mitusai

60. — Ona Kunca, iš Raseinių 
v., pajieško Juozo Kunco 
incolu. N. H , Box 7)78) ir_

Juoz. Mankos, iš Kla
rai ieško Baltr Man-patinęs, 

kaus (Bridgeport, Pa., Allo. Co.
P. O.) ir praneša, kad sūnūs
Petras mirė.

62. — Agn. Karpavičienė iš
Suvalkų g, Šunskų gm., Tur-

vičiaus

— Ona Gustas iš Polėkiui

67). — Juoz. Patkus iš Braš
kų kaimo nuo Biržų pajieško 
Paulinos Samolioniutės (Box

nesą,

67.
Jokūbavo1, nuo

Petronėlė Stankus iš

74. — Jurevičienė ir Jurevi
čiūtė, iš Skirijočių kaimo, Rad
viliškio vai., pajieško Juoz.

tanas mirė.
97. — Magd, Matulevičienė, iš 

Liudvinavo, pajieško Petro Ma-

Jaučiai, parinktieji —11.00—11.90 
Kiek menkesni........... 10.50—11.25
Mituliai ........................ 10.00—11.50
Stockers and Feeders . . 6.50—8.85 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karves, vidutiniškos . .6.00—7.60 
Buliai ............................. 6.50—8.25

Kiaules—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ........................ 11.40—11.80
''Vidui. (100-250 sv.). . 11.25—11.75 
Lengvesnės ................... 11.00—11.50
Paršai, geri .................. 9.15—10.00

Avjs— 
Mitules

Avinai, geri
Erai .............

. 11.90—13.00 

.. 8.00—10.25 

.. 8.00—11.00
11.00—14.00

75. — Juoz. Meilus pajieško 
savo sūnaus Juozapo Meilaus

praneša, jog tėvas mirė.
98. — Antanas ir Barbora

Stanislova Ladanaus- Fran. Kukečkio (Fairfield, Cl.

Motiejuku, geriausias 16.50—17.00 
Motiejuku No. 1 ... 
Motiejukų No. 2. .. 
Mot. No 3 maišytas. 
Kultų motiejukų .. 
Dobilų, sulig rųšies

Emilijos Ladowska (?), Hobo
ken, N. J., ir praneša, kad tėvas 
pasimirė 27 d. kovo, 1916 m.

78. — Jieva Kriuglienė, iš Pa
nevėžio, Kauno gub., pajieško

ton City, III. ir prašo, kiek ga-

79, — Marijona Tamkevičie- *nė nuo Raseinių, iš Išlaštakių, 
pajieko savo vyro Juozapo Tam- 
kevičiaus; rašo: “prašome at-

badu išmirsime.”
80. — Elena Klimaitienė, iš

ko savo sūnaus Petro Baltraus-

Maria m poles, pajieško Franciš- 
kaus Gudžuno (Parsons, Pa.,

•'t

— Marijona Laimelienė,

mas), pajieško Antano Laime-

84. Kazim, BajerČius, i 
ilių Naum. pav., paj

cško Antano
Pea re4 Alk, 

, prašo nors
27) rubliu.c

86. — Jurg
Podzialovkos,

Aleksejus, iš 
nuo Pancdėlio,

)

— Magdalena Rasikaus-

Juozo Rasikausko; prašo pa
galbos.

88. — Juozafata Franaitiene, 
nuo Panevėžio pa j ieško Myko
lo Pranaičio.

\

89. — Antanas šlkšnevičiiis, 
iš Miegonių, nuo Baisogalos, pa-

da); prašo pinigų.

gio Jurkšo (Shaft, Pa. Shuylkill.

Pnjurio nuo Tauragės, pajieš
ko Jono Trumpaičio (Collins
ville Ave., E. St. Louis, Ill.),.

92. — Juozas Žukus, iš Bai
sogalos, pajieško Antano Zip

(Bus daugiau).

Turgaus Žinios

15.00—16.00 
14.00 14,50

12.50—14.00
8.00—10.00

12.50—14.00
Prerijų, sulig rųšies 10.00—14.00 

. 7.00—8.00

10.00—11.00
. 8.50—9.50

8.50—9.50

Šiaudai, ruginiai
Kvietiniai 
Avižiniai .....

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KUASA, K»«lerl«s.

JUOZAPAS PAULAUSKAS

$iwikonišh Valslijine
— ----- ihm i-y - - - - - - - - - -- _ ts o n k o- - - - -

inland Ave., Kampas Loomis Ir 18-to» Gaivi*. 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS 

$600,000.00
V aisty Mais Bankas su dideliu kapitalu arti narni

ReguJiariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Associa
tion. Žinoma gvarancija, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti i? 
kad Jie bu* Išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panadftiio, Ketverge ir Subatos vakarais iki 1:30 ▼. vak

Kalbama lietuviškai ir lenkiškai

Persamdau automobilių ant kiekvieno pa
reikalavimo, dieną ir nakti. Reikale kreip
kitės šiuomi adresu:
644 W. 18 St., Chicago. Tel. Canal 5717.

Valgomieji produktai.
CHICAGO, .hm. 29, 1917 

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

Extra Creamery
Extra First ....
First ..................

Ladles ...........
Oleomargarines

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

Kiaušiniai:—

Maišyti . .. .
Purvinieji .
Checks

Suris:
Cheddars ..
Twins .........
Daisies

Brick ........................

Paukščiai, gyvi:— 
Kalakutai (svarui)

Viščiukai 
Antis

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)

Antįs

Veršiena:—

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

Jautiena: No. 1.
‘ .18 

.28 
.1,3

Ribs (svarui) 
Loi ns 
Rounds 
Chucks 
Plates

už 100 sv

... 37% 
36—36%

31 %—32% 
29—29%

16—18

40 %— 41
38 %—39
36 %— 39% 

. 33—35 

. 32—34

21—21%

21—22

24—25
22—22%

19% 20

14—22

19 %

15—16

28—30
20—21
15—20

15 %—17
17 %—18
18 %—19

No. 2 No. 3

.16% .11

.12 10%
”.11% .9%

.10’/t .8

.JAU!
Išėjo iš spaudos senai žadėta, senai laukiama

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

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

Bulves, bušelis ...........
Jaunosios bulves buš 
Saldžiosios, statine ..

Daržovės:—
Burokai, didele bačka 3.50—5.00 
Kalafiorai, 12-11 glv. <. 1.00—2.50

$12.50—14.50 
12.50—13.50 
11.00—12.00

. 1.80—2.10
........... 2.20

. . 4.00—4.50

10—20Salierai, už grįžtę .
Morkos, didele bačka
Kopūstai, 100 sv........... 4.50—5.50
žalieji širniai, gurbas 2.00—3.50 
Salotos, galv. 3—4 tuz. 1.75—2.50 
Cibuliai, 100 sv...............6.50—7.00
Stringbeans, gurbas .. 2.00—3.50

Grieščiai, did. slat.

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė

Citrinai, dėžė ...............
Ananasai, gurbas ....

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

Buroku, smulkus .....

MILTAI
Žiemkenčiu kviečių— 

Patents ..........................

Standard 
Patents

5.00—5.25

2.00—6.00
2.75— 3.50
1.75— 3.50
2.75— 3,25
3.00—3.25

8.45
7.25
7.05

. 9.—9.30 
8.40—9.00 
7.60—8.10

... 10.00 
9.10—9.30

is Širdies
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 į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIBNOS
Chicago, Ill

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis.

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- 

' šia, kiekvienam su
prantama kalba išdė
stoma socializmo mo
kslas, kiekvienas mą
stąs darbininkas su
tiks didžiausiu pasi
gerėjimu.

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

Aprašyti visą šios 
knygos vertę čia -nei 
negalima. Pasakysi
me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin
gai, jog pradėjus skai 

“ tyt sunku ir beatsi
traukti : skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo

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

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

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

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

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

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

resą, įdėkite

NAUJIENOMS, z MCnesio . .................  !>!•
Chicago.
Indcdu čia money orderi (čeki) «nt swbim •................Pra&au atsiusti man knyga Socialia

me Minties Blaivumas. Adresas:

.................... ...
Vardas ir pavarde

NAUJIENOS
1840 South Halsted Street Chicago, Illinois



NAUJIENOS, Chicago, III., _____
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Utaminkas, Sausio 30, 1917

CHTCAGOS ŽINIOS
Raymond S: Haverbier, 

2621 W. 25-tas pi., užmuštas 
traukiniu.

VAIKŲ 
NUPUOLIMAS.

Ar musų dienų vaikai nu
stoja gyvumo, raudonų vei
dų, sveikatos ir to patrau
kiančio skaistumo, kuris 
priklauso tik vaikams?

Ar jie pasęsta dar kūdi
kiais besant: nieku nesiin- 
teresuoja, į viską žiuri in
diferentiškai ?

Ar jie tampa išblyškę, ne
rangus, kuriems rupi tik pa
pirosai, šokiai ir krutamie- 
ji paveikslai. Tokius ir 
jiems panašius klausimus 
užsidavė shu prof. E. A. 
Ross, įžymus Amerikos psy 
chologas. Jis tyrinėjo vai
kus, jų dvasinį gyvenimą ir 
priėjo prie tos išvados, kad 
vaikų tarpe apsireiškia de
generacija.

Visur pilna tokių vaikų, 
kurie perstato iš savęs gy- 
nis nabašninkus. Jie nežai- 
Ja, retai tesijuokia, vasa

ros metu neina maudyties; 
žodžiu sakant, jie nepapra
stai flegmatiški, į viską žiu
ri per pirštus.

Vaikų, kurie mėgsta pa
sakoti nešvarius juokus, e- 
są nepaprastai daug.

Reikia pasakyti, kad tą 
patį sako ir kiti tyrinėtojai. 
Nors pasak jų, Ross’o pa
veikslas nupieštas perdaug 
juodomis spalvomis, vienok 
augščiau minėti symptomai 
•apsireiškia visur, ypač did
miesčiuose.

Kas del doros nupuolimo 
vaikų tarpe, tai prof. Ross 
pasitenkina^ ^Vieaiš’kiais žo
džiais, iš kurių vienok gali
ma suprasti, kad ji (dora) 
stovi ant pasibaisėtinai že
mo laipsnio.

, Ir skaudu pasakyti, kad

nojau iš mano sunaus, Cla
rence, o taipgi iš laikraščių, 
kad militariškas mankštini- 
mas yra įrašytas į mokyklos 
programą.

Aš noriu, kad tamstos vi
sai paliuosuotute mano sū
nų nuo to muštro. A. siun
čiau jį mokyklon tuo tikslu, 
kad jis pasidarytų sumane
sniu tuose dalykuose, kurie 
padaro gyvenimą švieses
niu, geresniu ir prakilnes
niu.

Loretta Galliso, 858 Ma
ther, bandė nusižudyti šok
dama* upėn. Policija ją iš
gelbėjo.

Vagis išsinešė 12 ploščių 
iš Woodlawn Christian Sci
ence bažnyčios.

Louis Brown, negras, pa
bėgo su $500, kurie priklau
sė Katherin Shervin, 4555 

‘Ellis ave.’

ačiū tėvų nesusipratimui, a- 
čiu tam, kad jie neturi nei 
mažiausio supratimo, kaip 
auklėti vaikus. Tėvai nori, 
kad vaikai sėdėtų nesijudin
dami, kai egiptiečių mumi
jos. Tuo keliu užmušama 
vaikuose iniciatyva, noras 
ką nors savarankiai veikti. t 
Žaislas yra taip jau svarbus 
normaliam vaikų auklėji
mui, kaip ir maistas.

Todėl motinoms nereikė
tų perdaug dejuoti, kad jų 
vaikai juda, kai “gyvasis si
dabras.” Tik tuo budu vai
kai ir išauga į veiklius vi
suomenės narius.

MILITARIZMAS.

Štai kokio turinio laišką 
parašė J. W. Bartels moky
klos administracijai.

“Mr. Wm. Barlholf, Prin
cipal Grane Tech. High 
School, Chicago, Ill. —

Garbus Tamsta: Aš suži-

Jeigu aš bučiau norėjęs, 
kad jis išmoktų žudyti žmo
nes, naikinti naudingus ir 
brangius gyvenimo reikme
nis, aš bučiau jį pasiuntęs į 
militarišką mokyklą, kur 
jam butų buvusios suteik
tos instrukcijos, kaip “mok
sliškai” užmušti žmogų ir 
kaip sulyg krikščioniškų tie 
sų sunaikinti svetimą tur
tą. Tuomet, jeigu valdan
čioji klesa butų norėjusi, 
kad jis galvą guldytų už 
juos ir kuomet jis užmuštų 
savo brolį ar kitą kokią 
žmogystę ir, iš kitos pusės, 
pats butų sudraskytas į ato
mus, — tai sulyg kunigų 
“filozofijos” jo “mažytė” 
siela lėktų į dangų kai pau- 
kštutis. Ten pat butų siela 
ir to žmogaus, kurį jis už
mušė. Kaip gi, juk abu nu
mirė begindami tėvynę.

Jeigu tamstos norėtute 
gauti dar platesnių infor
macijų, kodėl aš nesutinku, 
kad mano sūnūs mokytųsi 
muštro, tai atvykite pas ma
ne; tuosyk aš dar plačiau a- 

tai pakalbėsiu.
Su pagarba,

TALKININKŲ BAZARAS 
DAVe $447,232.44 GRYNO 

PELNO.

Samuel Insull paskelbė, 
kad talkininkų bazaras da
vęs $447,232.44 gryno pelno.

079.13, gi visų išlaidų buvę 
$80,846.69.

New Yorke talkininkų ba

Bostone $300,000.
Priegtam New Yorke ba

zaras tęsėsi 21 dieną, Bos
tone 13 dienų, tuo tarpu Chi

Policija jieško plėšiko, ku 
ris surišo C. H. Hill ir atėmė

Jos. Kanopka, 4319 S. Ho- 
nore, berodydamas sve
čiams revolverio mechaniz
mą, nusišovė.

Dailės Mokykla
MOKINU mišrus, moterų, vyrų ir vai

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

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

Gyvenimo vieta:
1531 Milwaukee Ave., Antros lubos. 

STASYS TURSKIS, Mokytojas.

Le Roy Kendrick, 13 
tų, 3031 Sheffield ave, 
žeidė peiliu negrą.

me-
su-

M. Klein, 1850 W. Erie, 
atsuko gazą ir nutroško ka
rtu su 18 mėnesiu vaiku.

Oglena Bailey, 1909 W. 
Lake, ir Jos. Bernstein, 1035 
Blue Island ave., sužeisti 
gatvekarių kolizijoj, kuri 

ištiko Madison gatvėj.

Penki plėšikai, kurie va
žinėjos automobiliu, atėmė 
$40 iš F. H. įmes, 5737 San
ta blvd., $30 ' iš Rudolph 
Wenth, 3059 Diversey ave., 
ir $148 iš Wendto koštu- 
mierių; $8 iš W. C. Jen- 
,sen, 2504 Sawyer ave; $100 
iš Victor Vucker, 4259 W. 
Van Buren, ir $10 iš Frank 
Martin, 147 S. Kildare ave.

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, 1140Ų^ So. Mi
chigan Ave., 3-čios lubos, 
Chicagoje. Biuras atdaras 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto i- 
ki 5 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 10—12 ryto ir Seredo- 
mis nuo 7—9 vai. vak.

Vizituoto ja
Marė Jurgelionienė.

Aleliunas Stanislav, 3252 S. Halsted, 
Augai t is J C-o Jonas Gribas, 4600 S.

Paulina Street,
Bagdonas Vincentas, 4504 S. Paulina 
Baimins Govels 2349 S. Oakley av., 
Bakavskis Stanislav 4519 Paulina st 
Bakszowicz Edward 3308 S. Morgan 
Bakuti Martinas 3300 S. Morgan 
Baltokas Benediktas 4340 S. Wood s 
Banaitis Chas. 629 Madison st 
Banovicz Kazimieras 9120 L. ----

kinaw avc.
Baravikas Stanislav 8220 

nes Avenue
Bartkevičius Mikolas 3119 

gan st r.
Bask is Juozapas 1607 N Ashland av 
Bajnov Auna 919 W. 33 Street 
Berginski Antoni 4600 S. Paulina s 
Bilikovicz Mikolas 4537 S. Hermit

age avenue.
Bobanaitč Malvina 1772 — 50 Court 

Cicero, III.

S. Mac-
Vinccn-
S. Mor-

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

Chicago Heights, Ill.
Bulatas Juliau 1208 Chicago 

Jacksonville, Fla
Butkus Benny 2207 W 21 St

Cepauski Jonas 402. S Tahnan ave

Czepnleonis Franciszkus 10522 Indi
ana Ave

Davidelis Kazimieras 119 E 107 St 
Dinapas George 3114 S Auburn av. 
Draugelis I) 257 E 115 Street 
Duplis Jons 370 Kensington ave

Grablatiskas Juozapas 4437 S Wood 
Grauiaila Juozapas 926 W 37 Place 
Gudauskis Victor 4301 S Wood St 
Jakubaitis Franciszkus 4441 S. Ho- 

nore Street
Jakubaitis Joseph C-o Jonas Gribas, 

4600 S Paulina SI r
Jalczewska Paulina 1956 Canalport 

avenue.
Jarutina Ona 3252 S Halsted Street 
Jarmolovicz Adelija 3244 S. Morgan 
Jerusevicz Kazimieras 714 W 19 PI. 
Jodelia Kasperis 726 W 18 str 
Jonikaitis John 4330 S. Wood str 
Jenkus Alex 128 Kensigton avc 
Jozapaitis F A 3601 S Halsted Str 
Juknis Benevcnturas 3252 S Halted 
Jurbikas Joną 933 W 33 str 
Jurgaitis John 5238 Lime Str 
Jurevicz Anton 10726 Eldbrockc av 
Jurcvicz Frank 2334 S Oakey avc 
Jurevicz Stanislav 3332 S Morgan st 
Jurgaitis John 3238 Limo Str 
Jurkis John 4543 Marshfield ave 
Jurksius Frank 670 W 18 str 
Jukubovski Stanislav 954 W 19 str 
Kakta Joseph 4535 Honore Street 
Kaldis 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 
Kasmanskis Toni 21547 Hermitage a 
Katolevicz Dominik 4311 Washing

ton
Kazlauskis J 3328 S Halsted str 
Kazlauski Michael 1723 W 47 Str 
Kazakai Marcele 2540 W 45 Place 
Kemisaitis K 843 — 32 Place 
Klintis Wilimas 1190 S. Canal Street 
Klivis Kasimir 917 W. 33 Str 
Kniksta Matas 4130 Chicago, 111., 

Blackwell, Wis.
Kaczuszis Pavilas 10117 Commercial 

avenue
Končius Kazimir 715 W 120 Str, 

West Pullman.
Krasauskis Kazimir 1765 Ogden Av 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce ave 
Kroyer Robert 1830 N Sawyer Avc 
Krusas Kun. W. 717 W. 18 Street 
Kussaitis Peter 1607 N Ashland av 
Lamsargis Mrs D. 4615 Wentworth a 
Lukseviez Juze 3252 S. Halsted St 
Lukseviez Adolf 2842 W. 23 Place • 
Lukošius Etanislav 4519 S Hermi

tage Avenue
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 
Maculslds Petras 325 Kensington a 
Malewski Anastazia 831 W 3.4 Place 
Martutaitis Jonas 670 W 18 Str 
Masalskis Aleksander 1852 Seward s 
Masiulevicz Stanislav 1258 Holt a 
Matkiewicz Jonas 3252 S Halsted st 
Matkiewicz Pijusas 3252 S Halsted 
Matzus Ignac 3258 S Saclew ave 
Mickevičius Jonas 2334 S Oakley a 
Mikalauska Miss Domis 1358 S Pe

oria street
Mikalauskas Stanislavas 3337 Wal

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

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

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

Avenue.
Noreika Ignaca 2854 W 40 Street 
Norkus Franz 349 Kensington avc 
Narkus Vincentas 3405 S Halsted st 
Norvaišaite Anna 3338 Canalport a 
Ogindzius Petras 4535 S Honore St 
Ogintas Benediktas 1724 W 47 Str 
Ogintas Jurgis 1334—49 Ct, Cicero 
Oksas Juozapas 2129 W 23 Place 
Oldencvicz Vladas 368 Kensington a 
Pagareckis Juozapas 3301 S. Morgan 
Pajarckis Y 2334 S Oakley avenue 
Palioniuke Gracele 3337 Wallace st 
Paugaite Michalina 3019 Union av 
Petrauskis Kazimir 1600 S Union a 
Petrikienas F 1719 Ellen Street 
Petrovski Mathias 1370 S Halsted st 
Petrulis Konstantas 3347 — (?) Ave 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted str 
Pocevicz Adolf 1827 S Union Ave 
Pocius Ąntonius 10731 Wabash ave 
Prezpoliwska Aleksandra 2318 Lea

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

port Avenue
Puiris Kaspar 2013 Canalport ave 
Puirius Gaspar 2013 Canalport ave 
Radvilas Juozas, 4944 Magoun Avc, 

East Chicago, Ind.
Ramon John 1317 Wentworth Avc, 

Chicago Heights
Rankauskaite Olose 667 W 18 Street 
Rudelinc Antonina 1934 S Union Av 
Runisus Petras 917 W 33 Str 
Runavicas Jonas 3071 Throop Str 
Runkelis Jonas 3254 S Morgan ; 
Rusas Karolis 820 W 33 Place 
Sadowski Mike 4459 Wood st 
Saldukas Antanas 83 W 33 (?) 
Sarwinski Martin 83—13 Street, 

North Chicago.
Satatis Al C-o Jona Gribas 4600 

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

Chicago, Ill.

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 ave
Šzliautaris Vincent 1700 N Ashland 
Tamosietis Adam 3545 Emerald av 
Tarwainis Simon 10534 Elbrock av 
Truskis Rapolas 1530 Arnold str 
Uspulėvicz Anton 732 W. 9 St 
Vaičiulis Miss A 1646 W 47 Str 
Vaičius Ignacas 1008 S Canal St 
Vaitekaitis 5001 Marshfield avc 
Vaitieka Augustinas 10616 Elbrook a 
Vaitkus Pit 4514 S Paulina str 
Vincentas Vaitkus 4549 Armitage st 
Valaitis Johann 1700 N Ashland av 
Virsils Kazimieras 314 Kchsington a 
Vistart Anton 1122 S Halsted st 
Vojvoda Kazimieras 11223 Halsted s 
Waitkus Joseph 840 W 33 Str 
Walulis Longinas 10801 Michigan A 
Wasgird A 4727 S Paulina str 
Zaldarys Juozas 1700 N Ashland Av 
Zamkus Alex 143 West 45 place 
Zardeckis Kazimieras 1123 S Halsted 
Zeideris Juozapas 2334 Oakley av 
Žemaitis Antonas 534 W 33 Str 
Zenkiewicz John 2023 W Division St 
Žilius Wincenty 2021 Canalport Av 
Zipryte Stanislova 670 W 18 Street 
Zolp Anton 8716 Escanaba Ave 
Zolpe Antoni 8716 Escanaba Ave 
Žukas F 212 W 47 Street.

VYRAI!
Nepadaryki
te Klaidos

Gal but jus 
ėmėte vaistus 

£ arba gydy t ės■ilKJsE pas daktarus, 
|^P^HK;kurie neįsten 

užbaigt gy- 
niQ del stokos jųsŲ gydymo 
simptomų vietoje nuodugnaus 
pažinimo svarbiausios ligos.

Aš neatsidedu ant senos me
todus pažinimo ligos, barški
nto krutinės, palietimo pulso, 
žiūrėjimo į liežuvį ir tt. Aš 
vartoju įvairius išradimus, 
mechaniškas ir elektriškas nia 
snias ir dargi X-Ray kuomet 
reikalinga. Aš nespėlioju, aš 
įsigilinu į patį keblumą.

Jeigu jus turit skausmus, 
pūlius gleivėje arba kraują 
šlapume, pūslės uždegimą, su
stojimą, arba katarą, užkrėti
mą inkstų, jus nusistebėsite 
pasekmėmis mano vartojimo 
ir specialio gydymo budo. Jei
gu jųš esate silpnas, nulindęs, 
be vilties, turite silpną atmin
tį, stoką ambicijos, širdies 
muštiną, galvos skaudėjimą, 
nykimą, kaipo pbsekmę per
žengimo sveikatos tiesų, jus 
negaišuokite laiko įgijimui tei
singo gydymo.

Mano motto: goriausias gy
dymas už prieinamas kainas. 
Neapsileisk nepasitaręs pirma 
su manimi. Aš sutvarkiau 
mokesčio sistemą, kuri daleis 
kiekvienam žmogui pasinau
doti mano patarnavimu. Ne; 
leisk pinigiškai medegai būti 
priežasčia šalinties, kadangi 
tas galima sutaikyti jūsų pa- 
rankumuL

Ateikite tuojaus jei esate kc- 
blame padėjime.

Teiravimasis, exaniinaeija ir 
patarimas — visai dykai.

kare. Nedeldieniais: 9 iki 12 
diena.

DR. C. R. LAYTON
14 So. Halsted St., arti Madison 
St., Sekantis prie Mid-City 
Bank Building. Visas 2-ras 
augštas. Chicago.

$10 INDeJIMAS DANTIES .. $4.00
LAIKE SAUSIO MĖNESIO

$10 viršūnės .............................. $3.00 iki $4.00
Bridge work .............................. $3.00 iki $4.50

Specialistas Dantų Traukimo

Ištraukiau 16 dan
tų prie Bostono 
Dentistų visai !>• 
skausmo ir nugžtal 
juos rekomenduo
ju — H. D. Wa
terman, krautuvė. 
<520 Evanston av.

St
BOSTON DENTISTS

135 State St., Kumpas Adams. 
Viri Peacock’s, priež “The Fair” krautuvą

JOSEPH C. WOLON 2 
“ LIETUVIS ADVOKATAS g
jį Ruimas 902-904 National Life Bldg., Q B " 29 So. La Salle St., Chicago, Ill fl
q Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- W A ninko, ketverge ir sukatos vakarais nuo B 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: Q
O 156Ž MILWAUKEE AVK., Chicasre. Di. A a Tol. Humboldt *7.

West Pulman
Smitas J 1706 S Halsted St
Smith Peter 102 W Ohio str
Sobolewski William 4644 S Paulina

1OH

Patarimai Dynai |
Vyrai ir Moters |

Pasitark su Dr. ROSS, B
ištikimu gydytoju. |

Nerizikuok savo sveikatos atsiduo- Z 
dainas į rankas naujų ir nepatyrusių fl
daktarų. Mums malonu patarti Šio T 
dienraščio skaitytojams, kad jie gali S
pasitarti su Dr. Ross dykai. Jis yra J
senas užtikimas ir ilgiausiai praktikuo- X
jąs specialistas Chicagoje. . J

. Jis negydo ligonių per krasą. Jokis dak- X 
taras negali padaryti gero diagnozo ir užrašyt ♦
sąžiningą gydymą iki jis neišegzaminuos ir pa- f 
matys ligonius savo akimis. |

Ligoniai keliauja ilgas keliones iš įvairių r 
Suv. Valstijų kraštų pasigydyt pas Dr. Ross. i 

Kiekviena ypata paliesta nervų keblumais, I 
vidurių ir kepenų betvarke, inkstų, pūslės, šia- | 
pinimosi ligomis, syphiliu, arba kraujo betvar- + 
ke, ligos ir silpnumų, reikalaujanti gero gydy- I 
mo, neturi palikti nepasitarus su Dr. Ross, tu- i 
rinčių daugiausia patyrimo. f

Laike jo dvidešimties keturių metų prakti- X
kos jis sugrąžino tukstantiems ligonių sveikatą. •

nr

914 Pagerintas 600 
Be skausmo, be peilio

Speciale 
X-RAY 
EGZAMI- 
NACIJA 
Kuomet 

Nurodyta 
Moderniš
ki Elektro 
Medikali- 
ški Gydy

mai.

DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn St, Kampas 
Monroe St.,..............-:-................Chicago, BI.
<500 ir 507 Crilly Bldg. Imk elev. ant 5-to augšto. 
Silpni, nervuoti, sergą ir sunykę vyrai sustiprėja, lieka ener
giški ir sveiki.

Jeigu jus turite kokį silpnumą arba ligą, eikite pas seną 
ištikimą specialistą.
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų. Ne
kėliomis: 10 v. ryto iki 1 
Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 v. iki 8 v. vakare.

v. dieną. Taipgi Panedčlio, Seredos

1 VYRU LIGOS
JEIGU Jus kenčiate nuo tūlų privatiškų lipų, 

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

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

Ar Jus Turite
Pasekmingai gydo

ma vėliausia metodą. Salvarsen (606) ir 
pagerintas Neosalverscn (914) suteikiama 
be skausmo bei neparankumo.
GONORRHOEA. Išgydoma j kaip galima 
greičiaus} laiką mano metodą. Visi skau
smai, paliuosuojami ir deginami sulaiko 
mi ir atvedami į 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- 
nio gyvumo, leiskite man jums išaiškinti 
mano pavyzdingą metodą.
PROSTATIC kliūtis—atgaivinama urnai, 
mano gydymas sumažina uždegimą ir su
tinimą ir daleidžia sąnariams išnaujo vei
kti savo veikmę atsakančiai.
MASTURBACIJA. — Jeigu Jus kenčia
te nuo pasekmių jaunystės įpratimų, pa- 
matykit mane tuojaus, kuo anksčiau tuo 
geriau, pirm negu bus pervėlu.

PRARASTAS GYVUMAS. — Mano gydy
mas šiame atsitikime daug sugrąžino f 
gerą sveikatų, ji atitaiso dalis ir sustip
rina sąnarius.
INKSTŲ ir PŪSLĖS kliutįs greitai pa
lengvinama. Daug žmonių kenčia noo 
šios ligos delei neteisingo gydymo tuh) 
privatiškų ligų.
RECTAL LIGA. Raudonoji gysla, fistu
la, ir tt. gydoma be skausmo arba pjovi
mo. Jeigu jus kenčiate nuo kokios nors 
Rectal kliūties, ateikit ir leiskit man pa
rodyt jums ką aš galiu jums padaryti, ir 
kaip tai yra lengva.
STR1CTURA. Mano nauja metodą gydy
mui strikturos atdaro kanalo ir tekėjimo 
urinos, nereikalinga didelio tyrinėjimo 
bei pjovimo, vienas gydymas kartais su
teikia jums pasekmes.
HYDROCYLE, 
NUTEKĖJIMO 
viskas gydoma 
moderniškomis 
kainą.

ORCHITIS, SILPNUMAS.
URTNOS, ŽAIZDOS ir tt. 
pasekmingai vėliausiomis 
metodomis už žemiausių

Mano gydymas gelbsti kuomet kiti nepagydo; jeigu jus nebuvote gydytas, kodėl n< 
atsiduot j rankas specialisto tokio, kuris turi gerai įrengtą ofisą ir patyrimą suteikti 
jums pasekmes, kurių jus norite. Nežiūrint kaip ilgai ir nuo ko jys kentėjot, aa noriu 
pakviesti jus j mano ofisą ir pavelyti man parodyti jums ką aš galiu jums padaryti. 
Mano X-Ray cgzaininacija dažnai atidengia stovį, kurio kiti nepastebėjo, mano labora
torija ir vaistų skyrius yra prirengtas iki mažiausio mažmožio ir mano ofisas užlaiko 
prietaisus suteikimui jums tų pučių pasekmių, kurių jus norite. Neleiskite savo pinigų 
ilgiau be įgijimo pasekmių, aš nieko nerokuoju už pasitarimą ir visą egzaminaciją. 
Ateikite ir pasipasakokite man .savo negales.

ATEIK ŠIANDIE
505 So. State St., Kampas Gongress St.,
Prieš Siegel Cooper, CHICAGO.DR. WHITNEY

.■-■ir*—

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORT©
VYRAMS IF* SLAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir an
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris Rali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 

A skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal-
va sopa, jei blogai matai, jei akįs sil- 

■ F psta, netęsk ilgiau, o jieškok p age! bos 
si aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
"I kiniai uždyką. Atmink kad mea kož- 

nam gvarantuojam akinius ir kienkta
nam gerai prirenkam.

MESIROFF, Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš «su 
draugas žmonių 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILJL.

8. M.

fBFmj 'y1
F'MTtbro

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

y kis kirpimo Ir designing 
vyrišku Ir moteriškųaprėdalų

Muaų sistema ir ypatiM- 
kas mokinimas x>adary» 
jus žinovu u trumpų lai
kų.

Mes turimo didžiausius 
Ir geriausius kirpimo— 
designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime 
praktiSkų patyrimų kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos maši
nos musų siuviino eky- 
rluos«.

Jjpj esat© užkviečiami 
aplankyti ir pamatyti 

___ _______ mupų mokyklų bile lai
ku -- dienų ir vakarais ir gauti •pecialižkai 
pigių kaina laike šio mėnesio.

Petrenoa daromos pagal Jųsų mierų — bile 
•taileu arba dydžio, ii bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. P. KASNICKA, »rln«l»il»^

Inge Ave 
Folinius Adomas 2320 W 23 Place 
l'ormiska Helena 4547 Wentworth a 
Gacianis Aufras 2013 Canalport av 
Gajzauskas Zigmontas 190 S Ruble s 
Galdikis Alex 368 Kensington Avc 
Galdikas F_? S. Winchester Ave 
Garbenis Dominik 1951 Canalport a 
Gantszis K 745 Milwaukee ave 
Geczias Johann Jushm Ave. S. Chgo 
Gedraitis Zigmas 1940 S String str 
Giedri k Juozapas 1510 S 49 ave 
Gimbutaitė Stanislava 3249—53 Mo

rgan Str *
Girdzijauskas J 3252 S. Halsted St 
Gpdlevska Petronėlę 2930 W J8 St <U8 N. Lą Salle St. Kambarys 416417 
Gordon F 1416 S. Trunibul Avenue ; Prieš City Hall

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
Galdikas Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St. Chicago, Illinois
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Kalnujam daug merginų finišerkų.

3117 Wentworth Ave, netoli 31st St.

Pardavimui

DYKAI

Laiškus adresuokit: American School of Laiifiuages, 174.1 West 4.7th St., Chicate. 111-Chicago.

m,ėda m i Y. Chicago.

Kostumc-

Cicero, 111.

kurie
pagamin-

ram.e stovyje

2630 W. 381b SI,
III.

įtikintiems žmo
neliams

n i u. Or. W. Y9SZKIEWICZDROVER 6739.mi re.nes mama

AtaericJ.fi JkfaMit
<4

187* 
20(54 
1045 
1510 
2880

Benda $44.00
Atdara nuo 9

AjMit fiwi HHrll 
Mol y U*

“.$1400 Grynais pinigais, likusius 
kaip randą, I fialų mūrinis namas,

WEST BIDJI 
Milwaukee A v. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.
W. Madison St.
W. Madison St.

NORTB B IBI
449 w. niejiM
720 W. North A V.
2M0 Lincoln Ar.
*244 Lincoln Ay«
*41* N. Clark

W. Chicago A v. 
Blue Island Av. 
W. North Av.
S. Halsted St.
S. Halsted fit.
W. 12th 8L

PABSIDl’ODA: Indėk savo pini
gus į namą, kur jie bus saugus. Ge
ras mūrinis fintas 12 kambarių. Gc 
sas ir t di let ai; didelis Fotas ant iš-

BEI KALINGAS pastovus barbe- 
s. Darbas ant visados, užmokes-

.1. Vikiam 
llalsled SI., (

( 1«44
! 1880
' 2612

1217
■ 1832
i 1818

PARSIDUODA 2 bučernės sykiu 
su grosernėmis.

P \.l IEŠKAU kambario, jaunas 
vaikinas. Garu šildomas, su mau
dyne, valgiu, pas by kokių pažiūru 
žmones. Praneškite laišku:

Bl'JKALAUJAM daug kriaučių 
prie moterišku drabužių darbo, taip 
gi operatorių ant mašinų. Darbas

SKA1TYKITE IR PLATINKITE 
UJIENAS.”

$300 cash. Likusius mokėk mene 
si a is: Atsišauk — 
3108 Wallace Str.

mo gub.. Raseinių pav.. 
miestelio. Meldžiu greit

1102 W. IM It.

ROUTH RIDM 
1082 Wentworth 
*427 8.
4729 B- Afchlari

riai moka grynais pinigais. Antra 
randasi Cicero, III. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

.lankės, eub- | H 
dnk «u bent |“ųi 
tokia, % * v

I ______ . . .......- I

Dl VAIKINAI pajieško kambario. 
Geistina, kad butu elektros šviesa, 
Bridgeporto apielinkčje Kreipki-

Jonas žimančius,
722 \V. 31 St., Chi

PABS1 DUODA pigiai du biriai: 
sankrova (Dry goods, cigarettes, ir 
II.) ir saliunas. Pardavimo prieža
stis - neįgaliu užlaikvli dviejų biz-

NAUJIENOS, • Chicago, III

Badas iš geroves
prof. S c o 11, Ne a r i n g.

Ta Amerikos gerovė žmo
nėms už pilvo paėmė.

Ir juo labiau ta “gerovė” 
įsigali, juo labiau ji žmones 
smaugia, ir jie, nusiminę, 
rėkia:

— Gelbėkite! Gelbėkite!
Mes badu stimpame!

Ai* ne stebėtina, kad tuo 
gerovės pakilimo metu 
nes skundžiasi badą
VB Bcią!

zmo- 
ken-

1916, 
iš

Gruodžio mėnesiu, 
Su vie nyt os i os V a 1 s t i j os 
savo šalies išgabeno svetur 
daugybę įvairiausių daiktų 
—javų, audinių, avalo etc.— 
vertės už apie pusę bilijono 
dolerių. Tuo pačiu mėne
siu fabrikai, kasyklos, liejy
klos, geležinkeliai, sandėliai 
ir sankrovos buvo užversti 
darbais daug daugiau ne 
kaip kada nors per metų 
metus. Gaminta daiktai, 
gabenta juos į vielas, kur 
žmonės galėtų jais naudo-

daiktų pagaminta ir geležin
keliais gabenta nepaprastai

rdavimui, atsitiko nepapra
stas dalykas. Būtent, par
davėjai sukrovė ])rekes tai])

daugelis žmonių, norinčių 
jų nusipirkti, negali atsiek-

all gš t o m i s k a. i n o m i s.

tas Monthly Review už Gru- 
odj, 1916, pastebi, kad, gir
di, “kiekvienam daiktui, ku
riam tik kaina paduodama 
nuo 1912 iki 1916 metų, spa
liu 15 d. 1916 m. kaina bu-

buvo pirmiau tą pačią die
ną per pereitus ketverius 
metus. Nuo spalių 15, 1912, 
iki spaliu 15, 1916, visiems
daiktams kaina, apsl 
užaugo 21 nuošimčiu.

spalių 15, 1916, kainos kavai 
ir arbatai buvo tos pačios, o 
visiems kitiems daiktams 
kainos užaugo nuo 1 nuoši
mčio ryžiams iki 75 nuošim
čių bulvėms ir 55 nuošimčiu 
pupoms. Visiems apskritai 
daiktams, krūvon paėmus, 
nuo spalių 15, 1915, iki spa-

16 nuošimčiu.”
— Negalime 

augštų lentynų, 
pirkėjai.

—Negalite?
galite? — klausia sankrovi- 
ninkas.

— Negalime!

Kodel ne-

—perzemos 
pirkėjai.

Pirkėjai turi tiesos. Jei 
ne visi, bet bent didelė jų 
dalis.

vienytųjų Valstijų Sveika
tos Biuro biuletenas N 76; 
ten parodyta, kaip daug

' vyks kovo 4-tą d. C. S. P. S.
’ svet., 1126 W. 18th gatvė BAHKES’

itEIKALINGAS džianitoriaus pa- 
geibiuinkas, nekoinančiam to dar
bo mokame nuo $10 iki $25. Mokan
čiam — $20 iki $35. Atsišaukite pri
sirengę pradėt darbą.

Jonas Bechukas.
1224 N. Kcdzie avė., Chicago.
Wtwnijn n i r   ..................   ■ i hr  ......................

EATKA ISAKGJ&IMAS !
PARSIDUODA BIZNIS
Mūrinis namas su 4 pagyvenimais 

ir štoras; randa $59 į mėnesį ir gro
sernė. Tam kas pirks namą — gc- į 
ra vieta del bučernės. lietuvių iri 
svetimtaučių apgyventa vieta. Vis
kas perkas už pinigus. Randasi ant 
Bridgeporto. Kas pasiskubins — 
kaina $5750. Mažas įmokėjinias. Sa
vininkas turi famias. Ateikite ar
ba kreipkitės laišku pas

•1

Meldžiame kitų pirnteivi- 
; .ne

rengti jokių pramogų.

amonių Suv. Vaistuose, gy. | (Iraugij|J toą
vena dideliame varge—žmo
nių, kurie taip mažai teuž
dirba, kad su savo Šeimyno
mis negali jokiu budu gy
venti taip, kad galėtų būti 
sveiki fiziškai ir moraliai. 
Tokių šeimynų suskaitoma 
apie šeši milijonai — vadi
nas, apie trjsdešimts milijo
nų žmonių Suv. Valstijose 
gyvena neturte ir varge. 
Tiems tai žmonėms tos aug- 
štosios lentynos — tas gy~ 
ve n a mų j ų d a i k tų b ra n gu
mas — nepasiekiama.

Gerovė — “prosperity”— 
ta nelemta, neprotinga, ak
la kapitalistų “prosperity” 
smaugia milijonus žmonių 
visoje šalyj. Jie nepajiegia 
nusipirkti sviesto, kiauši
nių, pieno, miltų, mėsos ir 
kitų reikmenų, dėlto kad

Kai-kurie žmonės skelbia, 
kad jeigu kainos visiems dai 
ktams aukštos, tai. o’
reisKia, Kad saus turtinga 
ir joje viešpataujanti gero-

žmonos tai]) kai]) 
dar neišnaudojo.

siancios
karbuotomis popieromis pa-

ir

ir

jiems jų lupikai ir išnaudo-

Pranešimai
?A8ARGA.—Draugijų praneiimua ikelbiarru 
« užniokesties. Pranešimai betgi turi but 
rldnodami ii vakaro, laiškeliu arba telefoną 
rt<iuoti tų pačių dienų, kada «pnusdinama» 

if*nraiti«, nebegali but (dėti. — ’‘Naujieną" 
14m.)

kp. susirinkimas Įvyks uta- 
rninke, sausio 30 d. M. Mel-

a

Šiuo pranešame visoms 
d ra m a t i šk oms d ra ugi j oms,

serų Am. Dramatiškas Sky
rius pasirinko lošti baland
žio mėnesyj “Legališki žmo
gžudžiai” ir “Penktas pri
sakymas”, M. Meldažio sve
tainėj. Taigi, meldžiame 
vakarų rengėjų neimti loši
mui viršminėtu veikalu.

PRANEŠIMAS.

eitis
dideli teatra 

ežero dugne”,

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinorians

Knygelė sutaisyta D r.

Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street • Chicago, Ill.

Pajieškojimai
REIKAIAUJU jaunos .merginos. 

Mokėsiu iš pradžių $7 į savaitę.
922 W 33rd St., Chicago, III.

►
PAJIEŠKAU merginos prie namų 

darbo, prie mažos šeimynos. Gera 
mokestis. John Grite,
3352 So. Morgan St., Chicago, Ill

kaip Amerikoj. Ilgą laiką gyveno 
New Yorke. Nuo 1897 m. negavau 
jokios žinios. Išvažiavo iš Pašakių 
kaimo, Baisogalos parap., Šiaulių pa
vieto, Kauno guh. Atsišaukite

A. Kniška,
2701 W. 47th St., Chicago, 111.

Pajieškau draugo, Juozapo Rut
kausko, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Būtrimonių valsčiaus, češankos kai
mo. Girdėjau, gyvena Chicagoj, III. 
Meldžiu atsišaukti.

Jonas Sakavičius
109 Porter St., Waterbury, Conn

viršum augštunm, šviesiai geltoni il
gi plaukai, myli kaziruoti ir lošti 
bolėm. Kas tokį patėmytų ir pir
mas praneš, gaus $20 dovanų. Mano 
adresas: Jonas Sucilla.
3301 So. Halsted St r. Chicago, 111.

l'AMESI’A — Einant nuo Fifth 
avė., ir Madison si. iki 2086 Canal- 
jiort avė. — auksinis pažymėtas žie
das su rankraštinėmis pradinėmis 
raidėmis B. !•'. D.. Duosiu dovanų 
tam. kuris radęs atneš pas Mr. Doy
le, po No 2086 Canalport avė., arba 
Phone Canal 3252. Chicago.

Auburn, Ill.

"r
2335 School St..

Wa\ czis

REIKALAUJAME moterų į dirb-

Horwich, Vitkin Co., 
cher Ave., Chicago, 111

PIRK SAU vhsaa Plinnbavoji- 
niui reikmenis tiesiai už “who
lesale” kainas. Mes parduosi
me visiems.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.,

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

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

Arti Lake St.

nėjęs, 
menėj.
na su

sunnier”C;
dar jaunas. Jo žmo- 
is kenčia didelį va r

Pajieškau savo vyro, Jono Serbi 
kės, kuris mane apleido mojaus 15. 
191 6m. ir pasišalino. Meldžiu savo 
gerbiamo sužiedolinio J. Serbikes 
sugrįžti ir užmiršti senus nesusi
pratimus, arba parašyk nors laiške
li ir parašyk, ar dar manai kuomet 
pasimat\l su manim. Teipat žinau 
čių ji meldžiu pranešti jo adresą.

Cicero, III.

PA3IE.ŠKAU DARBO, mokyties 
taisyti automobilius. Biskį moku to 
darbo. A. Smith,
671 W. 18 st, Chicago, 111.

'I’eh'phom* ('anai 1063.

Reikalavimai
RELYLAU.JAME v; 

14 mctii ir augsciaii,
nuo

Chicago

kas, kuris Imi supratimą ant gexlž- 
kelio laikrodėliu del North Dakotos

Chicago, III.

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

GUMBINSKY BROS CO 
2261 So Union Ave., Chicago.

BEIKALAUJAMA patyrusių lan

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

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

PA HS1 Dl ’ODA — Geležiniu lavo- 
ru sankrova ir cinavimo supa, lie
tuviu apielinkčįe, įsteigta 32 metai; 
gera priežastis pardavimo. Rokun- 
da lavoru apie $3,500. Ne agentai. 
Kreipkitės laišku j “Naujienų” Ofi-

PARS1DI’ODA saldinas labai

gyventoj, netoli prie šapu ir 
hauziii. Pardavimo priežastis —sa-

161h si.

PADRK savo laupomuosius pini
gus j sangią vietą. Pirk 5 kambarių 
mūrinį nameli arti 29-tos ir Union 
avė. Kaina liktai Š1600. Inmokėk 
$200 ir mėnesinis išmokėjimas.

3108 Wallace

PAPSI DUODA saliunas. Greitu lai

JOHN ZASOPIAB
1905 Canalport Ave., Chicago, 

Phone Canal 808.
> :< ) <.... —........... ........—

PARSIDUODA pigiai grosernė. 
Drapanos ,cigarai, tabakas, mesa ir 
minkšti gėrimai. Kaina $450. Ran
da $15. 5 kambariai, tarp lietuvių ir 
aincrikomi. Prekyba gerai išdirb-

3511 l£me ra Id avė. Chicago, Ill.

PAKSIDI’ODA Grosernė ir Bueer- 
> geroj vietoj. Atsišaukite šiuomi

adresu:
Jonas Pelroševičia

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divoim, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Pai’siduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kcdzie Ave., arti

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

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

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

Chicago, Ill. ‘

ATEIK TUOJAUS
vo puikius 5 kambarių rakandus vi
sus sykiu ar atskirai, vartotus 3 me
nesius, skurinį seklyčios setą, da
venport ,lovas, komodas, valgomo-

tono pianą. Puikiausią kalbaimtją 
mašiną. Rakandai bus parduodami

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reikilaujaina ei-1 
gari] pardavėjų. Atsišaukite į 

“VFELKA PQLIONIJA”
Chicago.;; t;

1520 N. Western Ave.
1 -m a s EL AT A S tii't i N ORTI i AVĖ

• 1449 W. Division St

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. <4| f|

Visur parduodama po 28c ir I II f* i 
po 30c "► ' v/ X-* V-Z • ♦ • • •'"•W.W «M«Mt 4Mwr* ♦ W< »>w«l «k«m* j

GARSI SANTOS KAVA

(SVIESTAS
Į Geri ia u f k» 
hmetonos, R o- - 
rmU, nc^uHllP 
kur jus £fi-*7rvU 
Iii rauti ..

RYŽIAI
Geriausio* 

lajines, l(kj v* 
; •tčs, parti- 
jiuod-a u* ..

i COCOA ARBATA
Fri in.nl an

il*, G varan- JI A A 
tuot*. verte# fl | If*

Oo

Stat proga išmokti angly kaltos, per laiškus arba klesoss
k— Kiekvienas gali limoktl 

____________  ____  n_____  amuose iŠ lekcijų sutaisytų 
ypač tam tikslui, šis kursas yra labai parankus kiekvienam, 
kuris nori greitai išmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kysies i mokyklų ypatiAkai. Geresniam persitikrinimui, siun
čiame graliai iliustruotų, su daugeliu paaifckinirr.ų KATALOGĄ 
DYKAI. Raiyk Laiškų tuoįaus; iudėk dvi markes prUiuntinroi 
KATA IX) GO.
KLESŲ SKYRll S. — Tiems, kurie gali pribūti t musų mo
kyklą ypatiAkai, turime dienines ir vakarines Mėsas. Mokina
me daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose irgi turi
me atskirų kursą, sutaisytą mdsų yačių del pradžiamokslių 
greitam iAmokiiiimui Anglų kalbos. Daugiau t„prantantisnM 
turime GRAMMAR ir HIGH SCHOOL skyrius. 

Viskas aiškinama Lietuviškai
Dvi mokyklos: 731 W. L8th Si., ir 1741 W. 47th 8t.

KO K ES PONI) FJN Cl J IK1S SKYRIUS
AN G L1 š K A1 kabai greitai savo na

Pnonv: i&rds 4817
AKIŲ SPECIALISTAS

Aki* Išeg'ZRmiMimjfem DYKAI 
Valandos: Nuo S ryto iki I vakar*; n*441i*- 
tnie nuo 10 iki 12 dieną.

4448 H. ASHLAND AVK.. kampai 47 Si.

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

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

J ei. Humboldt 4613

K. J. Fillipovich
Real Estate Insurance 

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

FILLIPOVICH
3316 South Halsted St, Chicago 
Offiso Valandos: nuo 1 popiet

Namu telefonas Beverly 3036

: Telephone Humboldt 1278

M. SAHUD M. D.
Senns Kusns Gydytojas !r Chlrorras. 

; Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir Vai
kiokų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av*.,
>. Kampas North Ave., Kambarys 206.
! VALANDOS: 8k:80 iki 10 išryto;

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

Telephone Yards 5031

Dr. MLStupnickl
3109 So. Morgan St, Chicago. 
VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN!
IŠ RUSIJOS |

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- O 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur- ® 
gus ir akušeris. X

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- y 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias X 
metodas X-Ilay ir kitokius elektros X 
prietaisus. G

Ofisas ir laboratorija, 1025 W. 18th A
St7, netoli Fisk St. X

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir V 
G -8 vakarais. Telephone Canal 3110 A
Gyvenimas, 3412 S. Halsted st T

Valandos: 8—9 ryte, tiktai. V

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Bpeclaliataa Moterilkų, Vyrllk<, Vaiki 
ir vjsų chronitk^ ligų.

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

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

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

vyriškų ir vaškų hgų
Ofisas Ir Gyvenimą*:

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

Telephone Drover 4974

Dr« Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISASj 3103 So. Halsted Street.
Drover 7179

9 11 išryto:
Tel.

VAI,ANDOS
2 5 po pietų; 6 9- vakare. 

GYVENIMAS: 3341 go. Union Avc. 
Tel. Yards 537.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų rr Stoginio Popierot 

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

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 »t.

Dr. J. Van Paing |
Vyru Chroniškos Ligos

Elektriška Diagnoza ir Gydymai
Speciali&ka medicina nuo 

uinuodijitno kraujo

Vsndentla medes* slaptim Ilgėm
2059 W. MADISON ST., kampas

Hoy ne Avc., viri aptiekė*

Valandos: 7—9 vak. nedėld. 10—12

•r

A

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
turi sEnudsnčia* arba filpna* aki*, « 

t>« • k sudėjimą, atsilanky kita ras mana

Dr. W. Yuszkiewicz
liti Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo P ryto iki 9 vaksra. 
NcdėliLHuu nuo 9 rjto iki 1 po piatiĮt

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEKTISTA

Yfilundos: nuo 9 ryto iki S vii 
Nedaliomis pafinl «nturljDQ<<

4712 Sa. Ashland Ava.
arti 47-tos gtlvės

Dr. Ramser
AKIŲ 8PKC1AU8TA1

■VICI

Prirenka visiems tinkamus akinius, *gMJaiS- 
nuoja ir patarimo* duoda lykai.
784-88 Milwaukee Are., arti Chicar* Ava. f-raa 
lubos. AI.ANUOS* Nuo 9 išryto ik! vaka
rui. Nodėliomis nuo 9 ilryto iki X po

Tak Haymarkvt 24*4.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti gaivoc akaudejim^,

Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į kruv<, 
Jeigu spauda rodosi Tau dvigubu,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba »Iuianf, tsekart |«

9 Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu ya- 
a tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jysų akly bj
♦ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
| JOHN J. SMETANA
x AJkiui d pecinl i setus
♦ TEMYKIT MANO UŽRASA-
X 1601 SOLJTTHI ASHLAND AVĖ.
y Kajupas 18-to« gatvės Aut Platt’s Aptiekoa 2-raa au
J Valančio*: nuo W ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo fi ruto iki 12 <
♦ Tel. Canal 5335.

0*0*0 -t'v • MI ♦
4kii «— 4mmu,>i iii* i *   < imi       - —— -.................... . —.......................... .  . .......... .... MBy—mwg|

DAKTARAS,
Specialistas Iš

WISSIG, s^io krsjm
Neilurint kaip Ir nriifjjdoMacn yra.

Bp«cialiikal mdo Hgaa pilvo, plaučių, inkartų ir pualč«, uinuodljiuBą kranj», HML 
H&M. iairdae, r«umatiuną, galvos skausmus, skausmus nug-arojs, koičj!m<, gartll* 
ikaudtjinu ir paslaptingas ligaa. Jeigu kiti negalėjo jus UgydytL aUikita ila i» 
persitikrinkiU, k* Jis jums gali padarytį Praktikuoja par daugall matu’Ir UavM 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykaL

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki • vai. vakare. Nadiliaada tH lt 
111* BLUB ISLAND AVK.« kajatpaa ll-taui *at— viriai Baskas.

AtaericJ.fi



