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PIRMUTINĖ AUKA

Unijos

neišvengiamas
800 vokiečiu submarinų jurose

ANGLIJOJ PADŪKIMAS

PANIKA BIRŽOJrio

ne f

400

įW«

VISU 
išva-

vasario 2— 
i mimo dieno

I WANT 
SOME MORE!

Darbininkai gavo 48 vai. darbą 
savaitėj ir pakėlimą algą.

pas- 
laivo

Thm Hmm Co»t 
Coal tovXr :$»»« To 
VvoKiyr Twfi Oio 

A 0ANN Bw|

stijas tuos žmones, ką nemo
ka rašyti.

Keletas dienų algai prezi
dentas vetavo šitą bilių. Bet 
dabar atstovų butas priėmė 
jį antru kartu, ir jei senatas 
priims, bilius taps įstatymu 
prieš prezidento norą.

PHJLADELPŲIJOS KRIAUČIŲ 
STREIKAS UŽBAIGTAS.

Unijos pripažinta kaltomis 
kenkime bizniui ir pri

teista užmokėti.

S, Ohio, vasa 
Ohio valstijos laik

Amerikos kompanijų laivai 
plaukios senobiniais ke
liais, nežiūrint vokiečių 
perspėjimo) kur jie turi 
važiuoti, &ad apsisaugo 
jus paskandinimo.

TURKŲ TARYBOS SU 
TALKININKAIS.

Lansing atsilakė duoti 
kokius nors paaiškinimus a- 
pie ką jiedu su prezidentu

et prieš 
kalbėjęs 

H i ndenburgu, vokie- 
eralio karės štabo

Wilsonas užsileidžia, Wasliin- 
onas. - Prez. Wilsonas jau 
besispiria, kad nesusipratimus

AUDRA NEUTRALĖSE 
ŠALYSE DEL VOKIEČIŲ 
NOTOS APIE SUBMARI

NŲ POLITIKĄ.

REIKALAUJA VYTI Iš 
AMERIKOS VOKIEČIŲ 

AMBASADORIŲ.
NEW YORKAS, vas. 2.— 

Laikraštis The World, kal
bėdamas apie paskutinę vo
kiečių notą reikalauja, 
kad vokiečių ambasadorius 
von Bernsforff važiuotų jau 
lauk iš Su v. Valstijų ir kad 
Suv. Valstijų ryšiai su Vo
kietija butų pertraukti su-

NEW YORKAS, vasario 
2. — Didinusia Suirute ir 
plieno pramonėje. Bethle- 
em kompanijos serų kainos 
nupuolė tarp 6 ir 26 dolerių 
kiekvieno. Ne geresni da
lykai su United State Steel

BALTIMORĖS MARŠKINIŲ 
FABRIKANTAI GAVO IN 
JUNCTION PRIEŠ DAR

BININKUS.

SUBMARINŲ POLITIKOS 
PERMAINOS PRIE 

ŽASTIS.

jakučių siuvėjų, uni-
Samdytojų osocia- 

didžiumą 
Strei-

Vok iečių a m basa- 
vai Washingtone 
ipažista, kad per-

8 LAIVAI PASKANDINTA 
PIRMĄ DIENĄ.

— Motoru,t 5 

ja laimėjo 
cija sutiko išpildyti 
darbininkių reikalavimų 
knot nereikėjo.

NEBEIšDUODAMA PAS 
PORTU.

Leis pravažiuoti tik po vieną 
laivą savaitėje.

SYRACUSE, N. Y 
pripažintos kaltomis konspira
cijoj kenkti bizniui. Kaltomis

AMERIKIEČIAI NEŽIU 
RĖŠ VOKIEČIŲ PASAR 

GOS.

LONDONAS, vasario 2. — 
Vokiečiai paskelbė, kad jie ska
ndinsiu talkininkų ligoninius 
(lazarietinius) laivus. Tatai su

visai pritruko 
Stoka anglių 

jaučiama visoj eilėj

Turkų diplomatas atvyko 
Šveicarijon, kad pradėjus 
bandyti dirvą taikymuisi 
su talkininkais.
PARYŽIUS,.vasario 2.— 

Ge n e von a t vyk o s D j av i d 
Bey, buvęs Turkijos finan
sų ministeris. Jo misija, tai 
tyrinėjimas dirvos užmezgi
mui taikos derybų su talki
ninkais. Indomu tai, kad 
Djavid Bey buvo vienintelis 
ministeris, kuris pačioje 
ir atsisakė pasirašyt po pro
klamacija paskelbiančia tur
kų įsivėlimą karėn.

Pirmutine naujos vokiečių 
pojurinės karės auka tapo 
Holandijos laivas Epsilon. 
LONDONAS, vasario. 2. 

—Vakar prasidėjo aršiau
sioji vokiečių submarinų ka
rė. Nuo vakar dienos vokie
čiai skandina karės zone vi
sus talkininkų ir neutralių 
šalių laivus. Jau keletas 
laivų pasiųsta dugnan. Pir
mutine auka tapo Holandi
jos laivas Epsilon.

VOKIEČIAI PRIPAŽJSTA 
GALIMU PERTRAUKIMĄ 

RYŠIU.

SUVARŽO ATEIVIŲ JVA 
ŽIAVIMĄ I SUV. VALST.

WASHINGTONAS, vasa
rio-2. — Suv. Vaisi, atstovų 
butas 285 balsų didžiuma 
prieš 106 priėmė bilių, kurs

COLUM1 
rio 2 
raščių leidėjų konferencijoj 
buvo pekeltas kUąusimas a- 
pie tai, kad laikraščių leidė
jai numušimui popieros kai
nų patįs turi įsigyti popie
ros fabriką. Išrinkta komi
sija smulkesniam ištyrimo 
to klausimo.

AMSTERDAM, vasario 2 
— Vokeitija pasiuntė į juras 
didžiausią buvusių kuomet 
nors pasaulyj pojurinių lai
vynų. Hollandijos žvejai 
sugrįžusieji iš jurų praneša, 
jog jie matę šiaurinėj juroj 
didžią daugybę submarinų, 
plaukusių pavirš vandenio 
vakarų linkui.

Eina gandas, kad naujasai 
vokiečių submarinų laivynas 
susidedąs iš 700—800 laivu.

NEW YORKAS, vasario 
2. — Vokiečiai perspėjo neu
tralių šalių valdžias, kad jos 
įsakytų savųjų laivų kapi
tonams nebeVąžiuoti tais ke
liais, kuriais y važinėta iki 
šiol, nes vokiečiai paskelbę 
visą tą plotąąkarės zonų ir 
todėl ir neutralių šalių lai
vams gręsiąs-paskandinimo 
pavojus. J

Bet amerikiečių laivų ko
mpanijos neketina klausyti 
vokiečių pasargos 
pirmu senuoju kc 
žiuoja Europon amerikiečių 
kompanijos laivas St. Louis. 
K o m p a n i j os ■ pe rd ėti n ia i, 
kuomet jiems?buvo pastebė
ta apie \ 
reiškė, 
kalo pildyti vokiečių 
lavima.

Suvaržys ateivių įvažiavimą į
Suv. Valstijas

kams skaudžiu 
daug skaudesnių 
met 
klausima L- 
jai jau ii 
kiečiu submarines v
siančios, anot Hollwego, dai 
kritiškesniu.

Toliaus von Bethman Ho- 
Ihveg paskelbė, 1 
keletą dienų jisai 
su von 
čių gei 
vihąiausiu vadu, apie subrna- 
rinųf'veikimą. Ir pastarasis 
p r i t aręs sma rkesne i vok ie - 
čių pojurinei karei. Girdi, 
šiuo laiku vokiečiai apsisto
ję visuose karės frontuose 
tvirčiausiai. Kareivių upas 
esąs puikus ir talkininkai 
negalėsią išjudinti vokiečių 
iš vietos nieku budu. Taigi 
vokiečiai drąsiai galį pašvę
sti daugiau domos ir spėkų 
veikimui jurose, kur vokie
čiai daugiausia galėsią at
siekti.

Nepaprastame Ispanijos 
ministerių kabineto mitinge 
svarstyta vokiečių notą apie 
permainymą submarinų po
litikos.

Tuo pačiu tikslu sušauktas 
buvo ir Hollandijos ministe
rių kabinetas.

Danijoj taipjau vokiečių 
nota pagimdė audrą.

reikalų departamentas . ne- 
b e i š d u o d a p a s p o r- 
tų norintiems važiuoti užru- 
bežin,. Paaiškinimų, kodėl 
sustota išdavinėti pasportai, 
valdžia dar nedavė.

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
30. — Sulig pranešimo iš užti
kę! i nų šaltinių, Philadelphijos 
streikas užbaigtas. I>arbdavių 
Associacija pripažino 48 valan
das darbo savaitėje ir pakėlė 
algas 17 ir puse nuošimčių koil- 
traktoriams. Kontraktoriai gi 
turės pasilaikyti sau 5 nuošim
tį, o darbininkai gaus 12 ir pusę 
nuošimčių. Sutartis galutinai 
nėra dar išdirbta, bet darbinin
kai turi pradėti dirbti ketverge.

Kores p.

CHARLESTOWN, W. Va., 
vasario 2. 5,000 mainierių
gaus algų pakėlimą 10 nuoš.

bor Assembly, kur priklauso 
10,000 organizuotų darbininkų 
prie minėtų centralių srusivieni- 
jimų. .Skundėju buvo Justin 
Seubert, cigarų išdirbejas. Ci
garų dirbėjų unija atėmusi bu. 
vo vartojamą label’į. Jis skun
de už kenkimą įkorporuotam 
bizniui. Koresp.

joj. Rusijoj 
žibalo ir 
ir žibalo 
miestų, kai]) Vladivostoke, No 
vočerkaske, Taganroge, Odesoj 
Kieve, Tambovske. Delei žiba 
to ir anglių stokos užsidaro dir 
btuvės, sustoja malūnai, palei 
džiama iš mokvklų vaikai ir tt.

WASTINGTONAS, vasa
rio 2. — Nauja, papildanti 
i n t e i k t ą j ą v a k a r vok ie č i ų 
nota tapo išleista sąryšyj su 
vokiečių per mainymu jurų 
politikos, šioje paskutinėje

PATĮS skandina savo 
LAIVUS.

CHARLESTOWN, S. C., va 
sario 2. — Paskendo buvęs šia 
m e u o s t e vokiečių lai 
vas Liebenfels. Laivo kapito 
nas, sakoma, nepriemęs pagel 
bos. Manoma, kad laivas tyčic 
paskandinta, idant nebūtų už
girdytas, jei kartais butų per- 
traukti rvšiai tarp Suv. Valst

Faip skelbia antroji vokiečių 
nota apie vokiečių nusita- 
rifhą vartoti visas gali
mas priemones talkininkų 
laivų skandinimui.

BALTIMORE, sausio 30. — 
North Bros, firma padare lock- 
out’ą unijos darbininkams. 
(Streikas tęsiasi, bet firma gavo 
injunction prieš pikio t no tojus, 
ypatingai prieš International 
Ladies Garment Workers Uniją.

Koresp.

WASHINGTONAS, vas

BERLINAS, vasario 2. — Vo. 
kiečiai žada leisti pravažiuoti 
saugiai tik vienam Amerikos 
laivui savaitėje.

Vokiečių ir austrų laivų 
New Yorko uoste yra nema
žai. Visų jų vertė neša $50- 
000,000. Uosto policija susti

St. Louis liks p^kandintas 
Kas tada bus, kai]) tatai su
tiks Suv. Valst. valdžia? Ge 
laimų iš to negalima tikėtis 
Kaip tik priešingai — atmo
sfera darosi vis sunkesnė 
audra artinasi.

traukimas ryšių tarp Suv 
Valstijų ir Vokietijos yra la 
bai galimas dalykas.

Eina gandas, kad Vokie 
tijos ambasadoj besiruošią 
ma apleisti Suv. Valstijas.

?w Yorke aštriai daboja 
m a vokiečių ir austrų lai 
vai, radusioj i čia prieglau 
dą karei prasidėjus. San 
dėliai, kur sukrauta vo 
kiečių ir austrų kompani 
jų t a vorai, taip-jau dabo 
j am a.

V okieti j os kancleris von 
Bethman Holweg išaiški
no, kodėl Vokietija nusi
tarė pradėti žiuresnę po
vandeninę karę.

PARYŽIUS, vasario 2. — Ap* 
aitliuojama, kad šioje karė-NEW YORKAS, vasario 

Anot gautų žinių, vakar vo
kiečiai pasiuntę daugiau 8 
laivus jurų dugnan. Iš pas
kandintųjų laivų šeši buvo 
anglų, vienas Hollandijos ir 
vienas belgų.

PHILADELPHIA, vasa 
rio 2. — Uosto komanduo- 
tojas įsakė neišleisti iš uo
sto stovinčių čia vokiečių 
kruizerių Prinz Eite! Frie
drich ir Kronprinz Wilhelm.

ir Vokietijos.
BAISI EKSPLIOZIJA. — Dre

zdene (Vokietijoj) ištiko pasi
baisėtina ekspliozija Dresdeno 
arsenale. Apie 1000 dirbusių 
moterų, kai]) skelbia franeuzų 
presą, žuvo, žinios tečiaus ne
patvirtintos.

ja u si 
talkininkams taipjau nekaip 
—ypač Francijai ir Italijai. 
Ir čia smarkioji vokiečių 
subamrinų karė, pasak Holl- 

užduosianti talkinin- 
smugių, 

negu kuo- 
n o r s seni a u. An gi i ų

Francijai ir Itali- 
taip kritišką, vo-

AUGUSTA, Ga., vas. 2.- 
Augusta biznieriai, vedantįs 
prekybą bovclna, taip išgąz 
dinti bovelnos kainų puoli 
mu, kad nutarė uždaryti bo 
velnos biržą, iki praeis bo 
vėluos rinkoj panika, iššau 
kta Vokiečių nota apie sub 
marinų veikimo atnau j in i 
ma.

bininkais rištų trečiųjų teismas. 
Jis jau nebemėgina atimti iš 
darbininkų teisių streikuoti. Jis 
tik siūlo dabar tas teises suma
žinti. Vietoj trečiųjų teismo jis 
dabar siūlo specialės komisijos 
išrinkimą, kurion įeitų darbini
nkų, kompanijų ir valdžios pas
kirtieji atstovai, kad ir jį rištų 
tuos nesusipratimus. Permainė 
savo taktiką Wilsonas, kuomet 
sutiko smarkų organizuotų dar
bininkų pasipriešinimą.

Irgi konkurencija, Madridas 
(Ispanija) — Ispanijos premje
ras užreiškė, jog Ispanija ne
prisidėjo prie Wilsono laikos 
notos lodei, kad Ispanija pati 
mananti atsakančiam momente 
pasiūlyti talkininkams taikyties. 
Ispanija, vadinas, konkurentė 
Wilsonui.

WASHINGTON, vasario 
2. — Užrubežiniu reikalų se
kretorius 
Wilsonas 
kalbėjimą 
diskusavo

y Kaų) talKininKi 
kaišau Ųnaiu, lai) 
valstybių, kuriuo!

♦ *-

\ paskelbtame ka 
zone. O tasai k a 
apsupa iš visų pu 
talkininkui vaLsfy 

Angliją, Franciją, I

Pusė svaro bulvių vienam 
žmogui. - Maisto dalykai Vo
kietijoj ištikrųjų nekokie. Vie
nam žmogui išduodama tik pu
sę svaro bulvių dienoj.

Lansing ir prez. 
turėjo ilgą pasi

Kaip spėjama, 
jie ' o k iečių sub- 

niarinų klausima. Washin
gtone veik neabejojama, kad 
pertraukimas ryšių tarp Su 
vienytųjų Valstijų ir Vokie 
tijos yra neišvengiamas.

Betgi, Suv. \ alstijų val
džia, kai]) spėjama rengiasi 
pasiųsti dar Vokietijai uotą 
—ultima tuma su rcikalavi- 
iUajs.jKXXhaii»yl i submarinų 
politiką. \

Anglai grąsina vokiečiams už 
žiaurumus atsimokėti žiauru
mais. Ir jų keršto pirmoji au
ka, jei tik vokiečiai užsimanys 
įvykdinti gyveniman savo pas
kelbimą, busiąs von Tripitz, 
garsiojo vokiečių admirolo su
nns, kurs randasi nelaisvėj. Jį 
pirmąjį grasina anglai sušaudy-

Pe r t r a u k i m as r y š i ų d e le i 
vokiečių submarinų veiki
mo tarp Vokietijos ir Suv. 
Valst., manoma, esąs ne

išvengiamas.

PEKINAS, Cbinija, vasario 2 
-- Mire buvusis Chin i jos prem

jeras kunigaikštis Ching. Mire 
mieste Tientsin.

r ioj ta i])jau šeirnyninkauja 
i vis jiems 

mi
nėt

DIEVAS IR SU VIENAIS 
IR SU KITAIS.

BERLINAS
Kaizeris savo <
je atsakydamas j vieną pas
veikinimą užreiškė, jog šio
je sunkioje Vokietijai valan
doje Dievas eina su vokie
čiais. Talkininkai gi mano 
kaip tik priešingai — t. y. 
kad jis eina išvien su jais, o 
ne su vokiečiais.

Kurioj gi tad, ištikrųjų, 
pusėj kariauja Dievas?

Nauji parlamento rinkimai 
Japonijoj. Tokyo, vasario 2. 
Valdžia paleidusi parlamentą, 
kurs buvo nepatenkintas Tera
ndu ministerių kabinetu, pasky
rė rinkimus naujo parlamento 
ant 20 balandžio.

Riaušes kalėjime, 
N. J. 400 kaliniu c.

protestą prieš sunkų 
nižva rakrezi mav

užyta langai elc. Riaušės nu 
malšintos. Vadovai pasodint; 
ant duonos ir vandens.

JEW YORKAS, vasario 
— Vokiečiams pradėjus 
prubežiuotą pojurinių 

laWų karę, pasidarė tikra 
suirutė Suv. Valstijų biržo
je. Vien bovelnos kainos 
nupuolė $25 ant pundo (ba
le), arba 13 centų ant svaro. 
Dar niekuomet tokio kainų 
puolimo bovelnos pramonės 
istorijoj nebuvo.

i < 11 k i

laivams, kurie važiuos j 
nėtų šalių uostus, arba 
plauks netoliese, gresia 
vojus atsidurti ant jurų

BERLINAS, vasario 2.— 
Vokietijos kancleris von Be
thman Hollweg, kurs praė
jusių metų pa vasary j buvo 
priešingas žiauriai pojuri
nių laivų karei, davė paaiš
kinimų, kodėl dabar jisai 
permainęs savo pažiūras į 
submarinų veikimą ir sto
jas jau už nebeaprubežiuo- 
tus jų veikimo budus.

P a s a k H o 11 w e go, d a b a r 
atėjęs laikas smarkiausiam 
veikimui. Pirmiausia, šiuo 
laiku skaitlius vokiečių sub
marinų labai padidėjęs ir 
jos galinčios todėl padaryti 
talkininkams daugiau blė- 
dies. Antra, kadangi šiuo 
laiku visos talkininkų sąjun
goj kariaujančios vai 
labai atjaučiančios 
maisto (javų), tai 
ka nd in imas kiekvieno 
gabenančio maisto pi 
tus, busiąs keleriopai skau
desnis talkininkams smūgis, 

praėjusių metų 
Ir nuožmioji sub

marinų karė šiandien kaip- 
tik tam tikslui atsako lab-

Paskui, su anglimis

raitai'“:“. ■
Vokietijos ir Suv. Valst

/
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Prasidės Subatoje, VasarioTebruary 3=čią ir tęsis iki per 15=ką dienų | 
Vienas didžiausių barginų kokio dar niekados Chicagoje nebuvo. 30,000 (Tris dešimtis tūkstančių) vertes stakas, visas 
naujas tavoras kuonaujausių madų bus parduotas kaip mums patiens kamuoja, del to kad turim per daug dideli staką ir & 
reikia padaryti vietos del naujo pavasarinio tavoro. Šitas pardavimas nėra joks feike biznis, kaip daugelis sako. Č ia yra J 

tikra teisybe. Ateik ir pamatik šitą barginą. Čia įdedame kelius barginus

vėliausia mada, vertės 12.50

Copyright Hurt Schaffner & Marx

‘8.50
u ta i Cassmers ir

‘11.90
Vyrų siutai Hart Schaffner 
and Marx darbo, vėliausių

‘13.95
Vyrųsitalas Hart Schaffner 
and Marx darbo, pinch back 

$2.50—25 vertės

16.50
naujausių madų, geriausios

‘19.50

S8.50

Overkotai Hart Schai 
and Marx grynų vilnų 
liausies mados 22.50—'

‘16.00

Vaiku siutai vėliausios ne

materi jų, 6.00—7.50 vertės

$4.85
Vaikų Mackanawes, padary-

mo ir gražiai padarytos. 5.50 
ir 6.00 vertės

‘4.95

‘11.95
Vyrų ir vaikinų overkotai, 
rusvi, pilki ir maišytų spal

vų, $10 vertės

$5.00
Overkotai visokių spalvų su 
diržais ir convertabie kal- 

nieriais, 15—16.50 vertės

‘8.95
dos ir gražiausių spalvų, $15 

—16.50 vertės, 

$11.95

darbo, padaryti iš geriausių 
vilnų, 27.50—30 vertės

‘19.50
Overkotai juodi ir tamsiai 
pilki šilkiniais pamušalais, 

45.00 vertės 

‘28.50
Vaikų siutai Norfolk stai- 

lės vilnoniai, 3.00—3.50 
vertės

‘1.79
Vaikų siutai gražiai padary
ti visokių spalvų, 4.00—4.50 

vertės

$2.97

‘3.35
Vvru darbiniai kailiniai su «
corduroy arba dack viršais,

Vyru marškiniai <
—mėlyni, 75c \

49c
nuims,

Krautuvė atdara kas vakaras iki Vasario 18 dienai.

*4.95

—3.50 vertės

‘2.45
Vyrų kelnės melsvos serges 
ir gražiai dryžuotos, 4.50 ir

vrų marškiniai visokį1 
aivų Elgin ir (.’utter i 
Crosette Bronį 1.25—150

‘3.45
škiniai, 1.25—1.5

95 c

CHICAGO CLOTHING COMPANY
, rusvi ir mėlyni, grynų

1922 26 SOUTH HALSTED ST
t *

CHICAGO, ILLINOIS *1.65

Iliodoras
Naujienų Reporterio pasikalbė-

rusu

plačiai žinomas ne tik Rusijoj, 
bet ir užrubežvj. Todėl, ma

apie tą “fenomeną,.” Žemiau 
paduodu interviu (pasikalbėji
mą) su lliodoru.
Mfodoro

e" > •

sprendžia
jas. Man
kas: kaip

Kiek teisingi 
tvirtinimai tegul 
kiekvienas skaityto-

no
l evas ma-

siela

minejau, aš kazokas ir užaugau 
kazoku tarpi*. Jums indomu 
žinoti, kas per žmones Iii* kazo
kai? štai ju trumpa charakte-

ka. Kazokui užduodama 
tris klausimai ir reikalauja-

ma

arbūzu, lėčiau nieko
L

mmariją.

met UK'S,

IKI zo-

(lepesniuA

nuo drugio, nes mes

saulio šio.’ 
smarkumu

v:su

nesidrovėdavau ir visokią kuni
gaikščiu ir generolu darbelius iš
vilkti i aikštę. J as, žinoma, ne

ne. lame kritiškame momente

švariu, “negramatnu“' mužiku. 
Pastarasis palaikė mano pusę ir 
Iii* ponai nieko nepešė. Susi- 
drniitfnvcs su Rusiu 11 in u. aš sn-

su caru ir
cariene

pasiliuosuoti, aš atsisakiau nuo 
minvko sakramento. Tečiau,

tau.
caro

į. 'lai atsiliko 
1914’ m. Nor- 
i 1 ir nusč me-

I no tikslu viduriniu daly-

me aprašiau

; ; 50,000 Knygų
kad noriu M. G. Valasko Laidos

o palociil pas- Baisumas Dievo Pustyti
. . i Galileo Galilėjus mm lai padarv- ,1 . *■ lsGyvenimo Bemoksli"

cariene; laišką Negyvėlės Meih-
(telegramos nepriėmė ] 
kuriamo pavadinau ją ir Svetimas Dievas

negaus, nes
lSKą cariene. ui me n u una- l)uinos VaSarO!i Gražybių 
o apie lai man pranešė ge-Pasakos, Pritikimai, l'esrlij

Giesmčs-
Vabalnikenų Dainos
Siekt n Malonūs arba Ma |u\ ka v

Mokslas, Sveikata ir Kuliui*

a rba
.15
.10

- .10

aš esu ir kuom aš manau

Iliodioi’ persistatė maž daug

Mano vardas > 
č Trufanov.

Hiodor.

note, buvo rašoma tiesiog 
paprastą dalyku. Kai-kuru 
tvirtino, kad aš maitinuosi

ne

i iki y go

? mano ryšius su 
, apie mano

prieš rrvoliucijo

nėra gird 
s su pl()d,‘ 

ui'nim

V laidotuvėse, nes tuos; 
■J... wa meluoti; prisieina 

kalbėti vien tik gci 
sJWogQ užslėpti. Jeigu

nes tuo?
; prisieina

• <UO labiau yra sunku kalbėt: 
Z. iiešališkti i apie save, žmogus 
S'lvrauoa stengiasi parodyti. savo

I pusių.
taip, mano gmtinis kraštas 

įsi Voiska Donskovo. Va-

Didybę carą ir jo visą šeimyną.

mus?

karas veršiu nenugena...
Turėdamas 20 metu €

seminariją. Paskui pas

čia ir-gi mokino būti prieš
Ir nelaimingas tas žmogus.

ka nors nemalonaus caro adre-

galėjau kitaip manyti, 
maniau, kad caro reiki c

atsitikima

Ka-
da man buvo Įlenki metai gi
mė sesuo. Vuiku gyvenime lai 
nepaprastas atsilikimas: daug 
džiaugsmo, daug nuostabumo. 
Karta aš ir klausiu tėvo:

<

“Iš kur atsirado sesule?”
“Nugi mama perpjovė arbū

zo ir ten rado vaiku.”
€ V

Sandely] buvo sudėta/penkio-

niu už vandeni.
i.

profi nori u m.

cio. Navo Karštose prakalbose 
aš siunčiau perkūnus ir žaibus

mano patriotiškas 
spauda \ is lankiau ir 
pradėjo kalbėli. Mano 
pasiekė ir caro palocius. 
ki mano pasidarbavimai

čia aš turėjau progos pa-

davo visus sekretus. kuo laiku 
pas mane kilo dvasinis krizis.

lis vyrus, kurie užmuštu 
putiną. I ž lai man pa 
100,000 rubliu. Aš ak

Ibis- .

tai Iowa State Savings Bank U— •v*‘UI, M   ........... ——   .......... £ Kuli oriški Pmsiniai

VISOKIOS KNYGOS

tiesos.

linui, jog aš nebenoriu daugiau

Po lo nepasisekimo 
rienė atsiminė mane. Sausio 
mėnesi 1910 m. ji atsiuntė pas

Cecerina. t 
rienės va 100,0(10 rubliu ii

I Milžiniškas. Balius
251-mos Kuopos Sus. Liet. Am.

q Atsibus

| Subatoje. Vasario=Feb. 10, 1917

>>

< 4

Kapitalas ..................... $100,000
Neisdalintas Pelnas . . $20,000
Po Valstijos Priežiūra

IŠ Vadovas, arba mažas Žodynėlis
.25

I louse Susi nešimo

Cor. l'ourlh and Jackson

PULASK10 Svet.,

7 ir sankrovose. Per kupriams 
^didelis nuošimtis. Katalogai 
g>’ siunčiami dykai.
6 M. (i. VALASKAS

ensinglon Ave. Chicago, III,

Tikietas 25c porai.

visokiu įvairumu, c * *-

Dovanu Bus Išduota ant 2-ro Maskinio Baliaus
, DR-STĖS DRAMOS IR DAINOS ŠVIESA

Sukatoje,| Vasario-February 3-čią dieną, 1967 metuose.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street. _

Pradžia 7 vai. vakarę
Tikietas : išanksto perkant

Muzika A. M. U. F. Schultz, dir 
prie durių 35c. Tikietus išanksto galima gauti pas 

M. Marcinkewicz, Buffet, 4514 So. Paulina St.P. Pilkis, Drapanų Krautuvėj, 729 West 18 St 
S. Yagmin ir S. Yugzka, Buffet, 6241 S. State St. Visus kviečia KOMITETAS.



Amerikos

Serga arba Prsididinę Tonsils
tnones

monvs

APTIEKA

TEMYKI

TRIJŲ METŲ GYVAVIMO
\ Pabraižos

turtingų Programų paskutinį nedčldieiii prieš
užgavėnes

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

Svetaine atsidarys 3 vai. po pietų. Inžanga 35c

žino ko pageidauja publika

PASARGA

dabai
50 iki
$3.00

Socialmilitaristns;
Socialimperialistas;
Socialpalriotmili larist

surengi* 
turtingu 
komedi j 
“Dzuka<

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRLPKA 
vięe-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

e miesto 
kišenius 

igrudo

Bendrove rengia Grandioziška Vakara

programų 
iiologu, 
muzikos l

s Iii mok si 
jai. mokslini 
i r vis di lio m 
met evangclij

Kažin, kad 
tuščia lentele

ivųjų nes v a 
i sočia lis 

i m Muši m t iš

Kalbės “Naujienų” Redaktorius, Drg. P. GRIGAITIS

prez. Atlai 
[Brewing Co

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETU VISK A

irbininkus niek 
liesa. Baltinu 

1 i< t aviu i

11 s t o v u .si 
transpoi 

klausimams rišti I)alv

tas ir nusivan
Išk raustau t 

rev < įtveria i; I

” I ikslas pirmosios kuopos 
ąs išgriauti iš pamatu visoj 
saulėj katalikiškas bažnyčias, 
jei to neįstengtu, lai nors lan- 
s išdaužytu

os parašytos.
taip kas nuneštų

, arba nerašytos

1 91 (i). Beto pašaliniai buvo pa 
tirta, kad ta baž. langą išdurt 
nieks kitas, lik-iš tu pačių kiuri 
kalu karpo kad tuo išprovoka

nepraneša m a 
rej daugiausia 
bu siuvimo 
danu dirbu ir

“kuopa po du nariu. 
Kewanee, jok iii pai 

nkiu žmonių” nėra i

lojo duoti |okiu 
c kitoj miesto < 
kitos los pačio'

metodolo 
kad ištiki
rašyta, vadinas, sutriuškintu vėl
riešutą

Naujojoj Lietuvoj alėta toks 
paskelbi i n as:

“šviesiausiojo K.unigaikščio 
Jono Gedimino Beržanskio

Klausučio nuolankiai prašo 
pranešt; dabartinio gyvenamo- 

vos gi i _ 1 Rusiškos ir Turkiškos 9anos

Sutaisau receptas su d idžiausin atydn. 
•težiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarę. Tai vienatinė lie- 

tirviika aptieks Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių ralit raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamoj. Ga
lit reikalaut per laiikua, o ai prisių
siu per expresu.

K. SidLla.uskis
AptiekoriuB ir «avininka» 

SOUTH BOSTON, MASS,

iederme. Veiskitės. 
, kai triušiai, kad 
etų daugiau biznio 
gimusius ir laidojau I 
s vaikus. O jei ku

rių moterėlių garnys šalinasi, 
kreipkitės į kunigėlį: jis lik pa
laimina ir 1 licvulis duoda.

Veiskitės, veiskitės, veiski
tės! 'Tame lietuviu tanios išga-

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
. sekr. Turk Mnfg. Co

OTTO KURIN
Wilce Co

ju ir niauriausiai 
sau. netinka mus 
augijas, lai liudij

i k rasentose 
Baltini' >rės.
i >s< ■ leciu us

12th St. Tel Kedzie 8902 
Paulina. Te! Western 15 
3514-16 W. 12(h St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

limns apie Lietuvos vainiku su 
vo .loakimui kuomet Šviesiau 
sias Lietuvos Kunigaikštis Gedi

Jie atsilie
pia ant ausy, 
vi a priežasčių 
varvėjimo, k a . 
-rtais apkur- 
I imo.

Tonsils taip 
gi yra prieža
sčių visy ger
klės klinčių, 

vieta užsikrėtimui
Beuinatiz- 
ir tankiai

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS.

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

2336 W. Madison g. Western av, 
1850 Weils gatve.

SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

Nauji, darv Ii gatavi nuo $15 iki 
$35 siūlai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
ly overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
koats ,vertes nuo $25 iki $85, 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1 
$4.50. Vaikinams siutai nuo

S. G O R I) G N
1415 S. BalKted St.. Chicago

RUSSIAN 
TURKIS H 
MATH 
fe* WITH SAia^

______ ......... .

|im;in. Ant 
imv t -zc i p;iv irto miestų 
sėjas nubaudė po ši m t;

I SIOUX CITY, IA. g
J Wm. F. DICKINSON J 
x 415 6th Street ®
A Lietuviams geriausias ir pa- | 
g lankiausias GRABORH S. I

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR

Dalios popieros sklypų, pakisti 
po nosiai mctodoiogui ir pakiliu- 
siu: “Kas čia ant jos parašy

> daraktorius ii 
taipjau surasiu

is visai nevaliojo i 
klausykit: “mok
tyrinėtojų tyrinėto 

u mokslinčiui..." u
urado tikrai, kuo

los putuos kom p;im |o-> 
kus. Dabar k< >m pa m j 
“raminti” savo darbinini 
įtaisė muziką. B- na s siisid 
iš 30 muzikanIm \ is: j i c u<

nm | 
daugink iii’ 
kunigai 11

Sočialistiškų peštynių sportas 
vis dėlto nenueis niekais. Kad 
ir nii-ko kita nebūtu Ino sportu 
atsiekta, tai bent gausiai palnr- 
tinta intcrnacionalis socialistų 
sporto leksikonas šauniais gar
binamaisiais žodžiais:

i d z i a m e I
larbimnkų susipratimą. Ji< 
(aro per pamokslus, išpažin 
r spaudą-laikraščius. Kaii

.1 k> v ra vcisiniosi 
iš priežasties Tonsilitis, 
įuo, Širdies pažeidimo 
pradžia džiovos.

Aš PRAŠALINI’ TONSILS be 
( HLOROI’ORMOS. be TEKĖJIMO 
KRAUJO ir visai be SKAUSMO ar
ba I.IGONBl’ČIO.

Laike mano 18 mėty patyrimo aš 
prašalinau virš .500 pory 'Tonsils sa
vo spcciale metodą, kuri yra visai 
sauai ir nekenksminga.

TĖVAI GALI ATSIVESTI SAVO 
VAIKUS PRAŠALINLMUI TONSILS 
arba ADENOIDS čia pat mano ofi
se ir už valandos vesties namo.

Aš turiu speeialj poilsiui kambarį 
tam tikslui. Mano reikalavimai vi
dutiniai., Aš malonečiau išaiškinti 
s;<vo int'loda plačiau. Ateikit j mii- 
no ofisą ir aš jums pasakysiu, ar 
jusu tonsils reikalauja atidos ar n?, 
l’z miesto gyvenantis gali rašyti del 
platesniu paaiškininnui kas link 
Ton si I s.

te, tokias nesąmones rašv ti?
» ♦

Bet tas nebūtų taip bloga: 
klerikalai papratę taukšti. Bot 
tiesiog biauru, kuomet ta Lakš
tutė primeta socialistams langų 
daužymą ir tt. Apie tą bažny
čios langų išdaužymą, nėra kas 
kalbėti. Kiekvienas vietos gy
ventojas žino, kaip dalykai dėjo
si. ta nesąžiningą melagyste sa

ilors ir nesenai kaip 
vos kelintas menuo 
no rnokinvs, A. Ž

įsu irt >y.si oje. 
kituose fabri 

mdasi didelė Biid
( ? ). Darbininkai ten 

ii sunku 
juos suorganizuoti Mašinistai 
ir šiaip jau amatninkai priklau
so unijom Hot ’Teberia i” I ie 
visai ir nežino kas tai yra or
ganizacijų. Todul tai pastarieji 
ialsii išnaudoj;imi. l>iid)a kur

kas sunkiau nei amatninkai, o

lausmes uz lU’siojimasi 
r po lėšų
instate po ŠIOOD

uiti. I iii) I; i r p 11 
Liniukų <lov i be 
a lioiial Tube ( .o.

Žiūronas padainavo I 
žiu dainelių. C €

Lošimas irgi pavel
ka butu galima užmo.4 lošt

N A U J I E N O SlChicago, Hl

id įvykęs svetimų 
e Amerikos augli: 
išč;u redak tori u ii

užmokėt gauna
Pavyzdžiui, papra* 

l’kas už. 60 valandų

Monologai tečiaus nevisi 
rai pavyko. Kai kurie mono 
gi.stai nesugebejo tinkamai 
likti savo užduoties. Ale. tai

v lis socialist us. i 
są t u rė jo La k ŠI u 11 
rius darbu

paliko gražu išpili 
k i usia publikai.

Daugiau panašių v

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SA^KAITA. CHICAGOJE.
e ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje, 
ura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
W AI. E NT Y SZ Y M A N S K1 

pirklys
H. E. OTTE 

vicc-prcz. Nat. City Bank 
GEG. C. W1LCE 

Ice Co. ‘ vice-prez. T.
JOZEF SIKYTA 

kasierhis.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/iMA LIETUVIŠKAI

i kala i. po priei langu t ii
kuo tolyn vis i įaugi



Chicago, Ill
mm

Apžvalga Maliausko tamsumas

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Ilalsted, Chicago, III

mums

Redakcijos Straipsniai

Redakcijos Atsakymai

“LAISVES”
KLAUSIMAI

Prigauti 
karininkai

“LYBKNECHTAI
RETA VOK!”

NAUJI KLERIKALŲ 
ŠPOSAI?

First Lithuanian Daily in Amorica
Published Daili) Except Sandai)

CTY THE

LITHUANIAN NEWS PU E. CO. inc

trupu
“mo

T marksiz 
visi oppor 

mark

turėt gatavą atsakymą i vi
sus užmetimus ir turėjo tuoj 
duoti

raštai; farize- 
progos su 

Prie to reikia

butų išgirsti, kaip ji mano ko
vot ir kokiomis jiegomis? Ko
votojus už lietuvių laisvę 1905

ir platinosi daugiausia kri 
kščioniškieji 
jai turėjo mažai 
jais susidurt 
atsiminti, kad raštų platini- 
masi tais laikais buvo visai 
kitoks, negu šiandie. Spau
dos nebuvo; knygas reikė-

Tflj’VattJios', kapitalistų 
patfgtizmas”.

KapiUistiškoji spauda

to teisingą išvedimą 
“Lietuva” kalba a 

tautos teises. Vien

Kaip ir spėjau 
gijos daktaras’ 
kas, visus 
suko bo<r

vos” red. pastaba, kad 
uos” skelbusios netiesa c 

siuntimą bostoniečių a 4. C

ronomi jos draugijos 
Turinu 
tai buv 
škuose. 
ir nieki 
rodytąjį lenai adresą, < 
resas išliesi! buvo toks c
paduoda toji draugija.

metams $5.00
............ $3.00
............  $1.75
............  $1.00
............ $0.00
............ $7.00

i apie pa 
nikų Ag 

adresu 
įasakvt, kad nuims ta 
pranešta dviejuose lai 
\'ieną jų paskelbėme 
neprolestavo prieš nu

Sugrįžę iš Mexikos milici 
onieriai dabar, rasit, patirs 
ko verti kapitalistų žadėji 
mai 
kai pakvaišę, stojo milicijon 
ir traukė į Mexika “tvarkos 
daryti”. Ir traukė linksmi, 
kad galės avanturos turėti ir 
tėvynei patarnauti. Kariuo
menėn gi stoti juos prigim
do jųjų samdytojai kapitali
stai, prižadėdami jiems, kad 
kaip tik jie iš tarnystės su
grįšiu, jie vėl gausią tas pa
čias darbo vietas ir tokią jau 
mokestį, kaip turėjo iki įsto
jimo kariuomenėn;

O kapitalistų laikraščiai

mokėjo, 
visuotino 
m o ir 
nimo 
lionai 
kuomet nėra matę Biblijos, 
tai tiesiog juokinga yra ma
nyt, kad anais laikais fari- 
zejai turėjo tuoj pastebėt 
kiekvieną klaidą krikščio
nių raštuose. ———

žodžiu, tas Maliausko nu
rodymas tai yra ne argume
ntas. Jeigu ką galima iš
vest iš jo, tai negut tą, kad 
evangelijos pasirodė daug 
vėliau, kaip musų metodolo- 
gas pasakoja, ir kad jos ne
buvo žinomos tuo laiku, ka
da dar žmonės galėjo atsi
minti apie tai, kas dėjosi Jė
zaus gimimo metais. Vadi
nasi, šituo argumentu Ma
kauskas muša save.

Jo pasakos apie visokius 
“moksliškus autoritetus’ ir
gi nieko nereiškia. Remian- 
ties tais autoritetais,* gali- 
ma viską “prirodyt”. Vie
ni mokslininkai kalba juk 
vienaip, kiti kitaip. Reikia

Na, ir netiesa nupasakota 
“Naujienos” niekuomet nešina- 
vino marksizmo monopolio 
Daug pirmiau

Jeigu net dabar 
liaudies mokini 

laikraščių prasiplati 
gadynėje, randasi mi 
tikinčiųjų, kurie nie

kurie tavo mintį patvirtina, 
ir “prirodymas” gatavas. 
Remkis tikinčių mokslinin
kų žodžiais — prirodysi, kad 
tikėjimas yra geras daiktas; 
remkis netikinčių moksllnin 
kų žodžiais — prirodysi, kad 
tikėjimas yra nesąmonė. 
Taigi aišku, kad vien ant 
mokslininkų autoriteto atsi- 
dėt yra negalima. Reikia 
dar žinot, katrie jų tiesę sa
ko, o katrie ne.

Na, o kuo prirodo Majau
skas, kad jo “autoritetai” y- 
ra geri ir teisingi? Nieku, 
o nieku. Jisai ne tiktai ne* 
prirodo to, bet ir jo suminė
tieji “autoritetai” kartais 
stačiai prieš jį patį kalba* 
Vienok jisai ima juos už liu
dininkus savo minčių patvir
tinimui !

mano straipsnis apie evan- 
is. Klerikalų “laikraš- 
redaktorius buvo prieš 
>er ištisa mėnesi šuka-

šita kova bus lietuviams 
sunkesne, negu pirma, 
čia turime prieš save ne 
čiokišką rusą, bet miklų,

Tik ir beda tiems laikraščių 
redaktoriams! Negana to, kad 
visokiais klausimais prie jų nuo
latos kreipiasi paprasti žmones, 
bet pagalios ima statyt klausi
mus da ir kiti laikraščiai. Ir vi- 
sienis duok atsakymus.

JMLes laikomės tokios taisyk- 
fe: ~Ra*r',g«wname klausimu, 
tol pirmda

Taip prigauti “karininkai’ 
dabar gal supras, kad kapi 
talistų žodžiu ir prižadėji 
mais tikėti negalima ir, an 
tra, kad jiems nebuvo ko ei 
(i Mexikon kariauti.

Dių siuosc 
s lemos laikuose.

Antra. Ar yra kariaujan 
čioj Europoj valstybė bei va 
Istybčle, kurios susipratę da 
rbininkai turėjo ar butų tu 
reję reikalo ginti ją, kilus ka

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

European count ries

rinktas, jis veiksiąs tik at
sižvelgdamas į žmonių nau
dą, į žmonių interesus. Taip 
sako tie politikieriai visados, 
kada tik ateina rinkimai. 
Jiems reikalingi žmonių ba
lsai, tatai turi pasirodyti 
žmonių prieteliais, duoti 
jiems gražių žadėjimų, kad 
tuo budu rinkėjų balsus sau 
laimėjus. Ištikrųjų gi žmo-

UŽstsakoinoji kaina:
Chicagoje — per išnešiotoju’? 12 
Mitų savaitėje. Pačtu siunčiant, 
kteagoje metams $6.00, pusei me-

®Hytoją ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
M rankraščius adresuoti tisini Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Įrardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
Išliekant platesnius tarpus tarp eilučiy. Redakcija pasilaiko visas tei- 
|MMl rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
tad, arba gražinami atgal, jei bėgiu dvieją savaičių autorius pareikalau ja 
Iv ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

brio biurus, po diplomatų prie
menes landžiojimus, socialistų 
šmeižimą ir blokus su klerika
lais? Bet tai juk su kova už 
žmonių teises nieko bendra ne
turi !

“Naujienos” giriasi, kad jos 
tik vienos tikrai marksistines; 
kiti tik “fušeriuoją 
mą. 'Taip šaukia 
tunislai. Taip-pat ne 
sislu vadina Vokietijos oppo 
rlunistai d. Lybknecbta.

s u p ra n t a m a s d aly k as. J
tiek prigiedojo apie kapita 
listų širdies pakilumą, kac 
dabar pasakymas teisybei 
jokiu budu nesuderėtų su iš 
garbintuoju jų “patriotiz 
m u.”

bas jiems juomažiausia ru 
pi. Jie — politikieriai, šil 
tų vietų medžiotojai, susini 
pinę tik savo asmens inte 
resais, savo kišene. To j it 
tiekiasi.

O jeigu taip, jeigu politi 
ko j viešpatauja panašus pri

žuazinėse ir kapitalistinėse 
-republ ikonų, demokrati 

etc. — partijose. Socialis

tik dalį mano išvadžiojimų 
paliečiantis Maliausko atsa
kymas yra niekas daugiau, 
kaip jo “dvasiškos ubagys
tės” paliudijimas. Bet pir
ma negu prieisiu prie jo 
“argumentų”, turiu paste
bėt, kad “metodologijos da
ktaras” pasivelija sau, ne
žiūrint mano persergėjimų, 
elgties kaipo tikras literati
škas chamas. Jau jam buvo 
sakyta, kad jisai liautųsi ka- 
binėjęsis prie laikraščio re
dakcijos už nuomones, iš
reikštas tokiam skyriuje, 
kur kiekvienas turi teisę ra
šyt, ką jisai mano, nežiū
rint ar jisai sutinka su re
dakcijos pozicija, ar ne. Bet 
tasai metodologas, nieko ne

vienas patriotas pasipiktino 
kad socialistas pasakė prakalbo 
je, joge i Busi jos revoliucijoje, 
vadovavo socialistai. Supykę* 
rašo Gbicagos patriotu organui

Mes turime du svarbiu kla
usimu “Naujienų” redakci
jai ir prašytume jos duoti į 
juos atsakymą.

Mes jokiu budu negalime 
suprasti, koks skirtumas del 
darbininkų tarpe tėvynės ka
bėse ir tarpe tėvynes be ka- 

kapitalistiškos si-

Na, lai nauja klerikalų šluka 
Kada-gi jie paliaus rimtuose da 
Ivkuose šposus krėtė?

Kad 
pasijuto nesmagiai, lai yra su 
pranlamas dalykas, bei vis del 
to ne visai yra suprantama, ko 
del ji dabar ėmė lygint save 
prie “Lybknechto” (tur-but Lie 
bknechto?), o mus verst į vie 
ną krūvą su “visais oportunis 

imas “Ko

si oegeais, Kaa, girai, uz pa
talpinimą tokios ir tokios ži
nios redakcija vistiek butų 
atsakominga. Nejaugi Ma
jauskas nesupranta, kad ži
nios paskelbimas yra vienas 
dalykas, o aiškinimai arba 
išvadžiojimai apie kokį-nors 
dalyką, del kurio žmonių 
nuomonės skiriasi, yra kitas 
dalykas?

Klerikalų laikraštpalaikio 
redaktorius neturi nė tiek 
smegenų galvoje, kad supra
sti, jogei vadint visokiais 
šlykščiais vardais “Naujie
nų” skaitytojus; tai wftkia 

ir. j«k.

(Ii kuomet kun. Žilinskas 
su Biclskiu atsilankė pas gra
ta Berns tortą, vokiečių am
basadorių Washingtone ir 
prašė išrūpinti leidimą, kad 
galima butų iš Amerikos pa
siųsti mokytojų j Lietuvą, tai 
jisai mandagiai atsakęs, kad 
Lietuvoj esą mokytojų užten
ką ir jų daugiau nereikia 
už pasiulijimą esą ačiū!

Kovojo lietuviai už savo 
kalbos teises su rusais, prisi
eina kovoti ir su vokiečiais, ir

kartą mes esame 
ir pasakėme.
sas “Naujienų

kitokiu keliu, lai stengia- 
palcnkint jo žingeidumą, 
galėtinu geriau. Bet jei- 
astcbinie. lead klausiantis 

nori liktai redakcijai darbo už
duot, tingėdamas pats pagalvot

nors pasakyt, kad tik šiaip- 
taip paslėpus nuo žmonių 
savo visišką ignoranciją .Ar 
turi tad gėdos tasai žmogus, 
jeigu jisai nieko neišmano 
apie dalyką, o kitus grubi- 
jonija “tamsunais*” ir “be
moksliais”?

Aš parodysiu tečiaus, kad

tais”. Argi
vos” marksizmo grynumu tai 
jau reiškia oportunizmą? Ir ar
gi visi, kuriems prikišama mar
ksizmo nesupratimas, tai jau

Kas del farizejų tylėjimo, 
tai tas nieko neprirodo. Juk 
aš jau aną kartą sakiau, kad 
evangelijos atsirado po Je- 
ruzolimos išgriovimo,. Žy
du valstybei netekus ir še
šėlio savarankumo, krikš
čionybės svarba persikėlė iš 
žydų žemės Į Rymą (dirvos 
pri rengi me tokiai permainai 
įžymiausią rolę sulošė apa-

Kitur, ne Chicago] 
Pusei metą............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Kanadoje, melams 
Kvropoje, metams

tiems kapitalistams, kad jie 
tokie “patriotingi”: savo 

< I a r b i n i n k us ka r iuomen ėn 
stoti kalbina ir jiems gražių 
prižadėjimų duoda.

Dabar tie kareiviai sugrį
žo. Sugrįžo ir chicagiškiai. 
Sugrįžo, ir štai jie šimtais 
bėgioja po miestą nuo vienos 
darbo įstaigos kiton užsiė
mimo medžiodami. Mat, 
kada jie kreipėsi atgal į bu
vusius savo samdytojus, ku
rių žadėjo jiems, sugrįžus, 
vėl tą patį darbą ir mokestį 
duoti, tai tie ponai atsakė 
jiems, kad jų vietos esančios 
senai užimtos ir kad jie nie
ko daugiau jiems padėti ne-

limos marksizmui dvasios. Ne 
atidengę 

fame buvo vi-

eme 
musu laikraš- c.

ėių nusimano apie marksizmą, 
o kuris ne, - draugai iš “Ko
vos” jau bombardavo “Naujie
nas” už jų neva nusidėjimus 
prieš Markso mokslą. Išvesti 
iš kantrybės, mes pagalios pa
kedenome1 koviečių marksizmą 
ir atradome, jogei visas jų mar
ksizmas dažniausia susideda lik 
iš kartojimo tam tikrų žodžių 
ir frazių, kurie nuolatos pasi
laiko užtiki Markso pasekėjų 
raštuose'. Bet kada prakrapštai 
tą “marksistiškų” žodžių keva
lą, taj ne retai pasirodo, kael gi
lesniuose' koviečių minties sluo-

...jci apie* revoliuciją lin
ijoj, lai jis bereikalo priskaito 
socialistams kitų darbus, nes, 
žinome gerai, Busi jos revo
liucijoje1 veikė ir gal dau
giausiai -- inteligentija: n)(>- 
ksle'iviai ir visokie' profesiona-

Terins of Subscription:
Iu Chicago, by carriers, per week. 

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

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

Esate, draugai, pusėtinai juo 
kingi, kuomet pirmutiniai pra 
dėję ginčą del marksizmo, da 
bar jau jniate jieikot paawUpi- 

iikneejito” nttga v ♦ Sk. -a-'T '•

• Sekamą pavasarį bus mie
sto valdininku rinkimai. Ta €
tai visokios rūšies politikie
riai ir džiabų jieškotojai 
pradėjo bruzdėti, prie džia
bų tykoti. Pavyzdžiui, se
kamais Chicagos miesto rin
kimais turės but išrinkti 35 
aldermanai, bet aplikacijų į 
aldermanų kandidatus pa
davė ligišiol jau arti pusant
ro šimto žmonių. Be to, 
penki žmonės padavė aplika
cijas kandidatūrai gauti į 
miesto sekretorius ir tiekjau 
j miesto iždininkus...

Kiekvienas tų džiabų j ie
škotojų sakosi, kad jam la
bai apeiną žmonių reikalai

Tas, ką rašo čionai “Lietuva 
senai, apie puse metų laiko a 
gal, buvo “Naujienose” dai 
plačiau apra 
muosiuose di 
ose 
v • ei u

a, buti'iit, zmo- 
Vilniečio laišku- 

indie tokiu vokic- 
ddžios elgimosi visai ne

reikėtu stebėties. <
IV't jeigu tautininkai bent da

bar ima suprasti, jogei laukti 
kokių-nors gerybių negalima nė 
iš rusu, ne iš vokiečių valdžių,

Bevoliucijoje daugiausia vei
kė moksleiviai ir visokie profe
sionalai, o ne socialistai!

Jeigu priskaityti prie mokslei- 
tuos, kurie ABC mokinasi, 
{ai ir šis patriotiškas “Lice 

luvos” korespondentas “kėlė 
revoliuciją” 1905 m., nes toliau 
elementoriaus jisai, matyt, dar

gėdišką darbą ir toliau. Ir 
pagalios, jisai priėjo net 
prie to, kad ėmė už mano ir 
M. Punio straipsnius dergt 
ne tik visus “Naujienų” ra
šytojus ir redakciją, bet ir 
skaitytojus! Ir dar teisina-

kti visuomenė, ypatingai da
rbininkų klesos žmonės, iš 
valdomųjų ir įstatymų lei
džiamųjų įstaigų, kuriose 
sėdi paplėšų jieskantieji ele
mentai? Tie džiabų me
džiotojai, saldžiais gražiais 
žadėjimais apdumę nepro
taujančių minių akis, gavę 
Šiltą vietą visados laiko tą 
pusę,, iš kur sau naudos ma
to — iš kur jiems daugiau į 
kišenę atplaukia. Jie tar
nauja piniguočių ir didžiųjų 
kompanijų interesams, žmo
nių reikalai jiems visai sve
timas dalykas; apie savo 
rinkėjus, kuriems jie tiek 
daug žadėjo, nei nepamąsto, 
arba atsimena tik tada, kai 
vėl rinkimai ateina.

Visai ką kitą matome toje 
politinėj partijoj, kuri tik 
žmonių reikalus atstovauja, 
būtent, socialistų partijoj. 
Tos partijos žmonės del po
litiškų vietų nesivaržo, ke
letas žmonių ne j ieško kam 
diktatūros į tą pačią valdišką 

kaip kad matome bar-

“Bostono Lietuviu Dienos L 
koniitelns susirinko sausio 15 
d., kad užbaigus visus reika
lus. Komitetas pranešė, kad 
pinigus pasiuntęs 12 asmenų 
vardu,. Bet Baudonasis Kre
žius rašo, kad Centro 
lėto Wilkes-Barre du 
pranešę Baudonajam 
žiui, kad nesiųstų pini 
rinktu Bostone tiem c
žmonių, nes iš jų du sėdi ka
lėjime'; jie nurodė, kad, vie
loj tų žmonių, pinigai butų 
pasiusti Smeloųįii iu kitam 
kunigui, arba Vilniaus Komi- 
teini. Bostono Komitetas to
kiu pasielgimu pasipiktino, ir 
likusių pinigų nutarė nesiųs
ti, kol neiškeis aikštėn Io Wi
lkes-Barre Komiteto pasielgi- 

• ma.

metodolo 
Maliau s 

ivo dantis išsi 
rauždamas ta “rie c- 
rį aš jam daviau.

Sausio 20 d. “Naujienų'

I aigi. ko nori baisve aI- 
siekt pirmuoju savo klausimu? 

^Sužinot skirtum:! tarpi' žodžio 
kabėse ir žodžio be kabių? Bet 
paaiškinimą to dalyko galima 
rasti kiekvienoje šiek-tiek pla
tesnėje gramatikoje.

Antro jos klausimo tikslas

reikštų, kad .Naujienos Kada 
nors esančios sakiusios, joge 
bent kurioje dabar kariaujan 
ei uju \ aisty b 
niekai turėji
“Laisvė” prašo pasakyt, koks 
yra tos valstybės vardas. Bet 
mes nepamename, kad “Nau
jienos” butų ką-nors panašaus 
t vi r! inusio*. Išrodo lodei, kad 
klausimas pasiustas ne tuo ad
resu.

Firmas Lietuviu Dienraštis Amerikoje
Etldzla NAUJIENŲ P END ROUE inc 

Kasdien, išskiriant ne del dienia s

Aną dn n telegramas is l.o 
ndono pranešė žinią iš Suva! 
km 'lenai labai nusiskund c
žia tuomi, kad vokiečiai už 
imtoj Suvalkijoj neleidži: 
nei mokyklų steigti, nei vai 
ku mokinti savo kalbos. Mo 
liytoju esą visai mažai, o ii 
tie, kurie yra, pargabenti ii 
Vokieti jos. Mokinama esi

kas įstaigas, rūpinasi patek
ti ten ne savo asmeniškos 
naudos išrokavimais, bet 
kad ištikrųjų žmonių, o vi- 
sų-pirmiausia darbo žmonių 
reikalu žiurėjus ir juos gy
mis.

Kad žmonės labiau intere
suotus visuomenes ir politi
kos dalykais, tai jie veikiai 
atrastų skirtumą tarp pa
prastų kapitalistinių parti
jų politikierių džiabų me
džiotojų, kad jie dar ir tai)) 
rinkėjams saldžodžiautų ir 
meilintus, ir tikrųjų žmonių 
atstovų — socialistų. O pa
matę skirtumą, jie paliautų 
rinkę šiulerius ir paplėšalas 
savo atstovais ir valdinin
kais, bet į atsakomas valdiš
kas įstaigas siųstų tikruo
sius žmonių reikalų gynė
jus — socialistus.

drįsta statvties mokytu ii 
protingu žmogum!

Pažvelgsime dab:
ii eiliaii i metodolo

liniu molvvu \ai’iivnudamasis, c *■

mus kamantinėja, lai jau mes 
duodame kitokį, negu augščiau 
m i n ė jome. atsakymą.

Jau Bernstorfo žodžiai paro
do, kad jie norėtų lietuvius 
košėje suvalgyti, kad tie nei 
nejaustų.

nąs apie tą dalyką ir kol lo
jęs “Naujienų” rašytojus, 
kai]) įmanydamas. Bet ka
da pasirodė mano straips
nis, tai drąsiam rėksniui pri
sėjo pusantros savaites gal
vot, kol jisai pajiegė šį-tą at
sakyt ir tik j vieną dalį ma
no argumentų. O antros 
dalies visai nesikėsino ne

NAUJIENOS

“Kovai” patašęs vn^nas 
gas iš Bostono tokio ]a].

Pirmimi musu tautininkai 4
keldavo į padanges talkininkus 
ir niekados vokiečius. Paskui, 
kada vokiečiu kariuomenė už- c
ėmė Lietuva, lai laidininku «- 4
simpatijos pradėjo linkti vokie
čiui |)iisėn. Ant galo visišką pe
rsvara tautininkų simpatijoms 
į vokiečių pusę iššaukė kaizerio 
jiasiunlinio W'asliingtone man
dagus apsiėjimas su klerikalų 
keliauninkais ir rusų pasiunti
nio grubi joniškumas. Neapke
nčiamieji ”leu lonai-barbarai” 
staigu pasidarė kultūringais ir 

ji rusai jiavir- 
inu.”

šilam tautiniu 
laikylies. 'šia 
elitiniame <avi 

numeryje jau rašo:

rirmam savo straipsnyj as 
parodžiau, kad faktai, ku
riuos paduoda evangelijos a- 
pie Jėzaus gimimą, nesutin
ka su istorija. Ką atsako į 
tai Makauskas? Jisai nuro
do visokius mokslininkus^ 
kurie buk patvirtina minė
tųjų faktų teisingumą, ir 
dar primena farizejų tylėji
mą.

io-amo .Naujienų numery
je, tiesa, ėjo kalba apie “tėvy
nės gynimą”, bet tėvynė lai jut 
nėra Imtinai valstybė; antra, le
nai nekalbama apie dabartinę 
kare; trečia, tena; svarstoma m €
v ien karės dalyvavimo ir neda
lyvavimo klausimas, bet apskri 
lai šalies arba tautos leisiu gy
nimo klausimas.

Su tais “Laisvės” klausimais 
matoma, jvvko koks-nors nesu
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k urs del k o nors bus jam 
's, vaisinąs jį i mbėru š a
šlikus, skanus varinvs,

Myliu skaityt 
Nes daug g» r< 
Ir daug prašu 
Ffršk ėčiu nuo

Daug po sunkaus <L 
Linksmumo priduod 
Didz iumai apšviečia 
Gyvenimą juoda.

Jos su mandagumu 
Aišk iai viską rašo. 
Kuris tik i as skaito,

Neramioji knyga.
Is Maksime) t lorkio.

is, man įau 
metu, tain'

raukšles
■ nieko ne-

sičmimas ncperle*ng\as ir 
• kai nemalonus. Bet lai

gyvenimo

IĮsėda mos.

deru i tuos navatniuosius, ku- v
rie į betkokią knygą puola, kaip

gvven
ti, žinau...

Aš ske

gas ; man tinka, autorius

irtasis g 
žmones,

ji turi mus liūliuoti, tai, ką aš 
sveikam pasakysiu. Ramus at
ilsis — šventa mano teisė,

sykį knygų vieno šitų giria mų-

Pirkaus,.maloniai parsinešiau

sitikėdamas, pradėjau. Netikiu 
4ais jaunaisuiis simpatingaisiais 
ir kitokiais talentais. Mėgstu 
Turgenevą - rašytojas ramus; 
skaitai jį — lyg tirštą pie ną ges 
ri, ir, skaitydamas, galvoji: vi
sa tai buvo jau senai, visa tai

Ui Gončarovą — ramiai rašė, 
rimtai, įtikindavo...

Bet — skaitau... Kurių ve l- 
'©iųt Puiki, tikslinga kalba, be
gališkumas, toks, žinai, lygumas 
— labai gerai. Paskaičiau vie-

laiygą, pagalvojau... Įspūdis 
liūdnas, bet skaityti galima b<*

buk, nėra

’dorybių ir tobulybių pavyzdžiu, 
nėra nieko akyplėšos, visa labai 
paprasta, labai malonu... Skai
tau dar vieną pasakojimelį - 

.labai, labai gerai! Bravo f
TCftlbema, kai kinietis uo-

žmogus urnai vii
I )augiau nieke 

am nebereiks vai

musu

nepapi asui ima rodytis lyg 
cnt manęs laneoji grūdo, mala,

ant abie jų ausiu

oda ..

noromis atsimina. kas puskait\- 
ta, iškila prieš akis tamsus vei
kt’ iu paveikslai. . Vis lai žmo-

mie

I m u atsiminti: į>ragy \ eiiau

t ri na.

stuobrys.

žiūrėti, kokie>s gi tai knygos... 
M e >k y kla k a n k i n i m o įs t a iga,
vaikus gadina. Pačios paakiuo-

jei teisingai pagalvosime.

Čia aš sutempiau savo valeliu-

Kiniu velniu?
C 4

Žiūriu Ii

man:

skaisčiu spir 
man siela, v

Pagalvok gi

nu tu?
laika ?t

kam

davei gyvenimui

nei vieno originaliu

Tavo krutinę nic

jausmo ir net moterišką pamy-

pusę tu miršai vi

use* am- 
4

i*r antra

mais, šiluma, sotumu... Menkas

niekam 
si ir

Lenda ji į mane, ta prakeikto-

mis tūkstančių žemėje, 
jus per visą amžių sėelite*

ir gyvenimas toks nueibodus ir

r> man į širdį butų sulindę ka-

na juos ii* man bloga, skaudu, 
neramu, llyvenimnj niekados 
man uearrodS »er»kaUėuii; ui

j-
- i jį. į1. C.: r'A'*1 :

iii-K.u p nežiūrėjau i jį... (ve
na n ir i i < k. Bet dabar šilą kvai 
La knygpalaikė nudarė jį nepa 
kenčiamai nuobodžia, ikvri;

kažin k
i veržias, o tu lai 4

nauji... Kam tu tarnauji? Di
ko? Kokia to tarnavimo prus

i joje ma 
nieko ne

ine'.7 I r t u pa ts nėr; 
lomimo, ir kitiems

da... Kam tu gyveni ?
i t e klausimai kandžiojo ma 
k reni te. aš negalėjau užmig 
O žmogus turi pamiegoti, ji 

m vlista 1

norėjau

irsepmai skambe'jo au- 
Man rodės, kae', gvvi'iiimo

va ir neša su manim kažin kur i

siminimai pergyventų metų iš
šaukė* iš manęs lyg kokią jurų

Ir aš klausiu jus, kiek žmo
gui naudos iš knygos, kuri jį ne
ramina ir neleielžia užmigti? 
Knyga turi pakelti mano ener-

no patalą kam ji man, pave*-
Panašios knv-

paėmiau tą knygą ir

man

sma, as įsiemgvo
bato smailuma, pal

O ką. laimėjai?

Jaunimo dirvonai
Militarizmas.

'Lukstančiai myliu nuo skiria-
V c

mo karės lauko. Musų atmintis 
nebegali užlaikyti visų smulk
menų. Mes jaučiame* teikį jau

kiuerse, kur oras nepaprastai 
sausas ir niekur negalima su
rasti nė laše) vandens. Kiekvie
ną elieną mes skaitome* apie* nau
jus, keistus ir baisius nuotikius; 
kiekvieną elieną mes randame 
laikraščiuose* naujus, negirdė-

u-

pais tukstantims žmonių. Rai

tą patį dalyką žmonių sker- 
dynę. XViolatos beskaitant mū
šių aprašymus, musų jausmai 
pradeda atbukti. Musų širdįs 
sukie tėjo. I mus tie* baisus pa
veikslai nebedarei didelio ispu- 
džie). Tečiau, kiekvienas musų

eis kuogreiciausia!

Vienok ne tos nuomones kai

bėti žmonėms, kad

ryte) užpuls Kolumbo žemę 
Laikraščiai šaukia visa gerkle

mus priešą

ties prie1 karės. Žinoma, lokis 
pasakymas neišlaiko mažiausios 
kritikos. Europa rengėsj prie

pats gali atsitikti ir su Amerika, 
Išpradžių kapitalistai bandė

jaunuolius į savo tirdcla> bet ką* 
dn. ta». newų»i^to^? jie giigtiįyo-*

“įj

ivesli mililariška mankšlinima < c
mokyklas. Sis būdas 

tuo, kad v; 
nusistovėjęs

ir i blogąją pusę. I 
muštras nėra prive

> m o k i 11 a s i t
Neveltui betgi \ ra 
iduol

nimii.

\ ieną p irs 
enis ir visa ranka l c

priežasties dėlei reikėtų y 
kovoti su mokvklų kazarmi 

mums bu
na geniausia pamoka. lai tie 
sioginč mililarizmo pasekmė.

Kad geriau supratus, kas I; 
yra kareivis ir kokiems die 
va m.s jis tarnauja, mes pakai 
losime' Jack Londono žodžius:

mc, yra tapti kareiviu. (a'ras 
kareivis niekuomet nebanele) at-

k lauso.

gimines.

labilu ri.

jam
nors

da nors plakė* žmogaus krūti
nėj. Geras kareivis yra akla, 
beširdė, be* sielos iižmušystės
mašina. Viskas, kas padaro 
žmogų žmogumi, viskas kas die
viška, humaniška liko atmesta.

kareiviu. ne't

Jaunuoliai, laikykitės kuolo- 
liausia nuo armijos. Jai yra 
pragaras. Jokis žme>gus nega
li žemiau. nupulti už kareivi.

instituci jas ir organizacijas, ku-

Mums nereikia

žmogžudvste.4J «. 4-

gus, kurios mokytų, kaip reikia

Sakoma kiek

mentą. Vienas ta dalyku skai- 
to svarbiausiu pasaulyj, o ki
tas kitą. Suderinti visu nuo- 
mones nieku budu negalima.

Įsitikinimais. Tečiau, mes gali
me* skirties nuomonėse, bet skir
damos privalome* guode)ti vienas 
kite) nuomones.

Amicus Plate), sėd įnagis aini- 
ca veritas Plato man draugas,

šitą išsireiškimą mes privalėtu
me** visuomet atsiminti. Apie 
svetimų nuomoiiių gerbimą 
John Stuart Mill pasakė seka
ma : 

4.

“Jeigu visi žmonės, išimant 
tik vieną, butų vieims ir tos pa
čios nuomonės, tai jie* turėtų 
tiek jau tiesos užimti tam in- 
dividumui burną, kiek ir ineli-

li iją tylėti.
visa žmo- A.

nuomonė to

ją išivikšti - re iškia neduoti 
žmonėms progos sužinoti teisy
bę ir pataisyti savo klaidas.

nuomonė klaidinga, tai uždrau- 
danii ją išreikšti, mes uždrau
džiame žmonėms aiškiau pama-

Žiponės, kurio

mano kad tik jie vieni yra ne- 
klaidingi. Vienok žinogąus ne-

■ i 'W”? -r h T

apsieiti. Todėl ir nu 
nenorime užčiaupti 

uosai gal

neigi vieno da 
norėtume ven 
inenišk urnas.

kili leag\ iii budu 1 J lis žinote 
kad dabartiniu laiku Europe 

lietiniu tauta mažina

ke is jaunimui
A mari

naši, tos šeimynos, kurios elau- 
giau |)asidarbue)lu zoeileigiške)

la lame4
ar nors I

Mandagumas.

žvarbiausią musų gyvenimo da
lį manelagumą. Musų at
eitis ir laimė* priklauso nue) na
mų. Kaip žine)gus yra išauklė-

mas mandagumo, 
augo mandagiu.

kiminui save) 
me), švelnume

lybė*, turi but; auklėjama taip, 
kaip ir kiti musų apsiejimai. 
Lu tėvu, kurie* mokina savo vai- 4 t

kilnesnis negu tų,

prakilniausis ratelis motinoms

mandagiais. šve lniais, prielan
kiais, ir kad jie1 visuomet eitų

Primilvvė moteris
♦

Nežiūrint nuomonių ivai- c i

mus. Pirm sistematišku moky

mas guodonės pilnas apsiėjimo

narna.

užduot ie*s nereikalauja

guli jiems nuo jų.

Mokinimas vaiku būti v

maža užduotis ir i ta turėtu iė- 4 4- 4-

jiems

jaunuomenė nebūtų toki žiauri

yra nuodijama.
Žmones, kuriems rupi žmoni

jos gerove pa taria savo vaikams 
vartoti gražią tumuet

-...■JJjgggWF *' *** '‘
i r karstai pabtl-

H

Busiu tau ištiki-

tanu .’s kliu, Kad jie mus gerb- 
tų. Musu papratimai lankiai es
ti žiaurus ir vulgariški. Dažnai 
girdisi išsireiškimai: “Jeigu jie* 
nemyli manei kalbos, tegul ne
siklausei." Labai apgailėtina.
Kuomet tokie asmens įeina i ra k 4
lėlį, žmonių. k u rili apsiėjimas \ 
ra atsargesnis ir daugiau išlobii 
liūtas, iie neturi
supratimo. Kad jų pasielgimas 
yra nepageidaujamas ir nemalo
nu s.

Bru lėlišku mas \ 
reiškia kalboje*, 
žiaurumas parodo žmo 
rakleri. Tnei pačiu 1<

tuose1 su kuriais

mas turėtų liuli iiiusų pamatinis 
idealas. Yra nesunku auklėti 
malonius jausmus ir juos supra-

talo. be t visuomet pagimdo nau-

nius veda prie* ge'resnio. teisin
gesnio ir laimingesnio gyveni
mo.

gumą, kuris yra 
augštesnių ide-

gesiiio gyvenimo; kuris sulrau-

Laimingas buvau.
Laimingas buvau, kada pirmą

kurią aš pamėgau.

a lydą Į mano pamėgimą jos ir

namus, kur aš Įgavau gerą jtek-

La i m ingus buvau.

(\raugauti su dukterim.
Laimingas buvau, kada mu-

pae*že*rin. Miškas dengė augštus

Muilu bevaikščiodami buvova

liuko. Atsisėdova.

pei’ kurių šakų tarpus mėnulis 
retkarčiais apšviesdavo mudivie-

s išlepdavo už juodų debesų...

apie kasdieninius

mėginių, bet šį kartą mano pa

nelaukdamas ištiesiau

ištariau: “Aš tave myliu, bran
gioji.” Akimirksnyje* mudu at
sidūrė* va viens kite) glėbyje*. Mu-

pirmosios meilės bučkį.
Du buvo laimingiausis 

mentas mano g^’ve'iiime. 
buvo mano laimė, kuria as ne*-4.
bučiau mainęs ant vise) pasaulio

mo-
Tai

tę ir gėrėjaus žiūrėdamas i jos 
gražias mėlynas, dideles akutes, 
kurios taip maloniai į mane 
žiurėjo užreikšilamos man savo 
ištikimybę.

Valandėlei pra^Unkim a& jįlNhi*

-i1:*

visa eilė prisieki 
vova besirengia ei 
staiga man Ivg vi

lyeia pervėrė sireų, Kana aisnm- 
niau viltvilingą meilę. Aš pra
dėję išdėstvti jai meiles blogas 

meldžiau jospuses ir kars 
būti ištikima

Matydama mano neužsitikeįi
ma. ji susijudinę) ir pradėjo man 
išdėstyti jos sąžiniškumą ir anj- 
žiną ištikimvbe. Pakele savo «. * c

aniuoliškas akutes i viršų ir ro
dydama Į dangų tarė: uPrisnu
kiu prieš Dievą Augščiausį, kad 

meilė del laves bus am

medžiu ir tas suoliukas ant ku- 4
rie) muilu prisiekėva, buna mil-

Ir e ta r ant galo pridore “jeigu

rino, kad aš nemačiau jokių 
meilei klinčių ir pasižadėjau ant

Ii. Pasigirdo perkūnas, kurio 
trenksmas ė*jo did*in ir didin. 
Pakilę) audra ant ežero ir ban- e 4

cius, ant kurie) buvo žaliuojan
tis miškas. Medžiai pradėjo 
pull tarp griūnančių uolų, j ku
rias perkūnas taip smarkiai

Miliūnai žalčių ir angių, labai 
panašių j blogus žmones, aps-

A t si vėrė* žemė ir pasirodė bai. 
s pragaras ir bedugnė, į ku-

riau: t 
meilei!”

meilės

Aš pabudau. Jai buvo mano 
sapnas. Tą baisų sapną aš ne
užmiršiu iki grabo lentos..

St. Marsas.

Paslaptinga meilė

mieriai, vienok toli gražu šis 
klausimas nėra dar ganei 
apibudintas. Daug dar yra 4 
siu vietų meiles klausime. 4- V
priežasties elelci aš dar šį-tą pa

vra v 
no
net 

ir pajuokimų. Girdi, turime 
svarbesnių klausimų, kuriuos ir 
privalome gvildenti “Jaun. Sk.M

Kai-kurie rašė, jog meilė 
tokis menkniekis apie kurį 

i. Netruko 
Girdi,

laime, kad tie, kurie mėgsta iš

svarbius klausimus — gvilden
kite. Mums irgi bus naudinga 
paskaityti jūsų rašinius. O vie
tos - juk visiems užteks.

Ne, draugai, nesijuokime iš 
tų, kurie nesugeba gerai para
šyti. Antrą vertus, a Išimtai^ 
me*, jog žmonių mintįs margos, 
įvairios. Vieno supratimu,
meilė yra svarbiausia dalykas,, 
kitas j ją žiuri šaltai. TodeL^bg 
šykime apie* lai, ką mes 
mev svarbiu ir jausmui rcikeSfe*"

yn neduodanri ‘
Duokime j

gos kiekvienam lavinties.
Bei grjškime prie tos įieM 

sie)s meilės. Apie* visokio*- 
sies meiles jau buvo kaUMflii

kaip pas merginą

te, kas tai yrą imslaptingaS
• aš privestu vietų)

įO,

k
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Turgaus ŽiniosAtskaita
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Kalbama lietuviška] ir lenkiška

1.00

SOROL

senai laukiama

(JAUK TIKRA

VYRAI ŽIŪRĖKITE! (4/osybE
KLEIN BROS. PUSMETINIS

Mėnesio

Praia u atslųitl bojuh knjrgg Sociali*

Vardas ir pavardO

NAUJIENOS
Chicago, Illinois1840 South Halsted1 StreetJĮ. St ŠaylckienS

2.00
2.00

1.00
1.00

16.0
1.00

Socializmo
Blaivumas

1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Pinkausk
Aikavska 
Venskaiti

100.00 
118.18 
100.00

15.00
20.00

K. Povilonis . . 
B. W. Kromas 
W. Bardauskas

1.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 .00
1.00
1.00

1 .00
1.00

17.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6).00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

11.18
11.01
13.05

1.00

1.00
13.98
13.10

Paukščiai, išdarinėti:
Kalakutai (svarui)

39.16
5.00
1.00

13.83
1.00
1.00

1.00
1.00

10.81

23.84
1.00 
1.00 
l.OO

. 9.09
10.83

1.00
1.00

SCHULZE
SIlVtR CAKt

Loins
Hounds
Chucks
Plates

Kiauliena

. 6.86
1.00
1.00
1.00
. 7.16
. 6.39
. 8.0 1

Išlaidos Lietuvių Dienos 
Komiteto Racine, Wis.

. 8.1 I
. 9.68

6.00
. 8.00

5.00
5.00
>.00

3. M. Matoniutė
H. M. VValis .

4 Mr. Weber ..

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

M. Kasparaitis 
J*. Kezminas . . 
J,. Kučinskas . .
J. Lazdauskas
A. Žizmenskaiti

P. Stmnbris . . 
St. Skirmontas 
J. Simonavičius 
B. Taievičhis . .

Seconds . .. .
Ladies ..........

Oleo margarinas
Stalui ..........
Kepiniui

Kiaušiniai:—

A. Raubienč 
P. S ta ponas 
F. Kubilius . 
V. lUutlMl . .

ssimeres, 
mespums

Vasarių kviečių 
Standard . . . 

Patents ...

Dabošinskas . 
O. Markienė . .
O. Pnričiutė . 
A. Zizminskailė
P. Juška .........
Bumbulis . . .

S. Narkis . .
V. Pakamoris
P. Petronis

J. Žukauskas .
J. Žutautas . . 
Smulkių aukų

Viso surinkt

. Pulku viri us .
. Petkevičius .
M. Konstantai Ii

22—22%
19 % 20

. Traukimas . . . 
M. Masiuliče . 
O. Paulauskaite

Fagu-lintė . . .
Kreišmonlas . 
Pakamoritė . 
Skukauskienč

Stoškus .........
Skukauskas .
Baldai I imu .
Jalinskas . . .

Vidui. (100-250 sv.š
Lengvesnės ..............

Paršai, geri ..........

NAUJIENOMS,
Chicago.
In dedu čia money orderi (Ček|) ant bwhmhi ® 

m o Minties Blaivumas. Adresas:

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

P. Čepokenas 
P. Burokas . . 
B,. Vaičkus . .
P. Atkučiuna
P. Čepokenas 
Ą. Gudžiūną:

Šiaudai, ruginiai 
Kvietiniai 
Avižiniai ....

Labi a u my 
limas del jojo^ 
skonio. Cho-^jm 

koladas Ha-

16.50— 17.00 
15.00—16.00
14.00 14.50

12.50— 14.00 
8.00—10.00

12.50—14.00 
10.00—14.00
. 7.00—8.00 
10.00—11.00 
. 8.50—9.50 

8.50—9.50

Suris.
Cheddars ........
Twins .....................
Daisies ................
Young Americas .
Longhorns ..........
šveicariškas ........
Limbu rger ............
Brick ......................

Paukščiai, ęyvi:—
Kalakutai (svarui)

2 10%
11% .9
.10% .8

\. Medis . .
I. Kunkulą 
\. Makaroe
J. Vaičkus .

t DR
X MEDIKAS IR CHIRURGAS ?
■f 3337 So. Morgan St., Chicago uy Kertė 33-čio PI. ir Morgan St. 4

ŠIENAS
Motiejukų, geriausias 
Motiejukų No. 1 .... 
Motiejukų No. 2..........
Mot. No 3 maišytas..
Kult ii motiejukų .... 
Dobilų, sulig rųšies 
Prerijų, sulig rųšies

Winter Hali prakalboms
Kalbėtojo lėšos.............

I ž laundrę ir smulkias 
išlaidas nuo šeimyn.

t ž automobiliu iiC

įima apgarsinimų F
Rinkėjams už pietus

Surašąs vardų ir pravardžių 
aukavusių laike prakalbu spalių 
29 dienų.

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

I( ,epnKenas . , 
L Simanavičius 
i. J. Kaupis . . .

Valgomieji produktai.
CHICAGO, Vas. 1, 1917.

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

Mitulės . . . . 
Senės, geros 
Avinai, geri 

Erai ..............

Vaisiai, žali:— 
Obuoliai, statinė 
Grapefruit, d. 46

Salotos, galv. 3—4 tuz 
Cibuliai, 100 sv..............
Stringbeans, gurbas . . 
Tomėtės, dėžė, 10 sv. . 
Gricščiai, did. stat. . .

. 9.—9.30 
8.40—9.00 
7.60—8.10

tspausdinimą 1000 laiškų 
ir apgarsinimą .... 

24.181 K rasos žęnklclujT., t h.

Pavyzdis knygos viršelių paveikslo, piešto keturiomis spalvomis, 

tarpu nejučioms susipažįsti su socializmo mokslu, 
viniais.

Musų kunigai, kunigų leidžiamieji laikraščiai, ir nusamdytieji agitatoriai 
besistengdami trukdyti socialistiškų 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 ištiktųjų 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 kvitu kę, parašykite savo vardą ir adresą, įdėkite 
kartu su money orderiu konvertan ir «iy«kite mums.

A. Zičevičius .
A. Marcinkus .

F.. Zuris........
F. Andrejausk 
V. Barkauskas 
J. Busma . . .
A. Darkiutas .

2.00—3.50 
1.75—2.50 
6.50—7.00 
2.00—3.50 

. .75—1.75
5.00—5.25

3.50—5.00
1.00—2.50

75—2.50

Kompetentjški lietuviai parda
vėjai patarnaus Jums visoje 
musu sankrovoje.

11.90—13.40 
. 8.00—10.50 
. 8.00—11.65 
12.40—14.75

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

15% 
16—17%
17 %—18
18 %—19

No. 2 No. 3
.16% .11

A. Tvirbutas . 
M. Šoke lis . . . 
K. Miškinis . 
P. Palinskas . 
D.. B. Pratapa* 
J. Pilipavičius 
P. Juška........

A. Grabauski 
K. Grekupelis 
S. Jurgaitis 
A. Krakis . .
A. Kudukas 
W. Linkaite 
J. Liekevičius
A. Liu t venas
B. Mačiutolik;
M. J. Markun; 
M. Masuliče 
P. Malakausk; 
A. Milemas . .
P. Mulevičius

1). Svišlrienė
J. Abakevičius 
I). Kaucius . . .

UTAISYTAS iŠ formų m 
recepto ; suteikto išrnintin 
gu Egypto zokoninku,

Kiaules—
Sunkiosios (240—400 sva

rų) ....................... 11.40—11.75
11.25—11.70
11.00—11.50
9.15—10.25

»s 1'; aiu* island Ave., Kampas Loomis ir 18-tos Gatvių 
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS

$600,000.00
V alsi r k i Bankas su dideliu kapitalu arti jųsų n«m|
liariškat peržiūrimas Valstijos ir (Hearing House Assocla 

Žinoma rfvtrrancija, kad jųsų pinigai yra ssuaiaj padėti 1- 
Smokėti, kuomet jus pareikalausiu

’ Aprašyti visą sios 
knygos vertę čia nei 
negalima. Pasakysi- 

! me tik tiek, kad ji pa
rašyta taip interesin- 

I gai, jog pradėjus skai 
tvt sunku ir beatsi- 

____  traukti: skaitai kai 
kokią pasaką ir tuo 

socializmo tikslais ir užda-

Knv 
Mintie 
angliškai parašė žino
mas socialistų veikė
jas ir rašytojas Jonas 
Spargo, o lietuvių kal- 
bon, autoriui leidus, 
išvertė A. Lalis.

£ TELEPHONE YARDS 2721 Ž
JONIKAITtS S

Jono Spargo Knyga

Socializmo Minties Blaivumas

Viso įplaukų .... 1108.69
Liūtinių Dienos Komitetas, 

pirmininkas J. Bankus ir iždi
ninkas J. Kesminis 11 d. lap
kričio, 1916 m,., pasiuntė per 
The First National Bank j Rau
donąjį Kryžių ................ 910.26

Lapkr. 28 d. pasiuntė 110.00 
Pasiųsta viso labo 1020.26
The First National Banke dar

1. M. Laukauskaih" 
SI. B. Hand ....

Hinson . . .

• J. Tauškela . 
®*.L Vaineikis .

A. Vaicekausk

The Journal News Print
ing Co................................... 7.50

Adtesavimas laiškų .... 4.20
Apgarsinimas kru taniųjų 

paveiksiu teatruose........... 2.55
Expresas -prisiunlimas

Suvienytų Valstijų krasa čia 
laiko savo pinigus 

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KHaSA, Kail«rl«»

padarėme ant Mų siutų, pagelbės 
yra daug mažesni, negu jiė ištikro verti.

tion
kad Jie bu?
Atdara Ketverge ir Subatos vakarais' iki 8:30 ▼. vtb

Jus galit 
pirkties siutą 

ame išpardavime 
yih/^ uz mažiau negu kelnės ir 
ĮSy veste, beveik nepaprastos 
// mokesties. Siutai yra papras- 
į ti, puošnus, mėlyni, pilki, rusvi, 
dryžuoti, sugnybtais užpakaliais. 
N au j aus i os i šži u ros

Stailė Pinch back, paprasta, Ca- 
Vilnoni, Suktų gijų, Ko

i’r Cheviots, do.......

ftpsirciskia esąs stebctiiiai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir ž.irnti, ger- 

^oii<lė)imo, dusulio, galvos 
h i skaudėjimo, nustosimo apetito, 
M | kalcio galioj-, r et., ect., Sutai- 
/f n' Somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

WIN-EXPEUEHIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visam - pasau
lyje per pusę šimtmečio —25o. 
už bonkuty visose a pliekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTER Xo CO.

74—80 Washington Street Nnw York.

Sutaupymai, kuriuos mes 
mums parduoti juos po $

Sutrauka įplaukų:
Nuo praloiIbii.................... I 75.00
Gatvėse surinkta ........... 603.86
šuimvnišku vakarėliu .. 11.65 v L C

Hulker Witchers Mfg. Co. 100.00
Smulkiomis per laiškus 118.18 
šv. Kazimiero Dr įa auk. 100.00

12%
.11%

100 sv.:~
20—40 svarų ........ .. $12.50—14,50
40—60 svarų ...............
60—100 svarų ..........

Bulves, bušeis ...............
Jaunosios bulvės buš.
Saldžiosios, statinė . .

Daržovės:—
Burokai, didelė bačka 
Kalafiorai, 12-14 glv.
Agurkai, dėžės, 2 tuz.
Salierai, už grįžtę . .
Morkos, didelė bačka ..2.00—5.50 
Kopūstai, 100 sv.......... 4.50—6.00

$5.00 Siutų Išpardavimas 
SUBATOJE ir PANEDĖLYJE,

11.00—12.00
1.80—2.25
.......... 2.20
. 4.50—5.50

K. Markeviuius . . 
L AL Barkauskieni 

S. Kalvaitis...........
. A. ATlėiuiihs . . .

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

Cukrus, už 100 sv.:— 
Pjaustytas, II and E. . 
Standard eane, smulkus 
Burokų, smulkus ........ 7.05

M I L T A I
Žiemkenčių kviečių— 

Patents

P. O. Box arba namų No, galv* Ir mlMtaa.

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

Jautiena: No. 1

ui NNCxL'-e

wife-5-'

.... 9.60 
8.80—9.00 
8.50—8.75 
8.00—8.30 
7.00—7.65

Gyvulių turgus.
CHICAGO, Vas. L Gyvulių atga

benta šiaip: galvijų ca. 7,000; avių 
—10,000; kiaulių — 32,000. Paduo- 
duodamos kainos:
Galvijai—

Jaučiai, parinktieji —11.00—11.90 
Kiek menkesni.......... 10.50—11.25
Mituliai ....................... 9.50—11.20
Stoekers and Feeders . . 6.50—8.85 
Veršiai, parinktiniai .. 7.00—8.75 
Karvės, vidutiniškos . . 5.50—7.25
Buliai ........................... 6.75—8.50

Racine, Wis.
; Pastaba: Sąraše rinkėjų var- 

pažymėti numeriais, o sen
kantieji po jais nenumcriiioti 
vardai tai aukotojai, kuriu tai 
rinkėjai aukojo nemažiau kaip
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No Rekordo 65120

m e

JUOKAI

3948-50 West 12th Str
1968-70 Milwaukee avė

SMULKMENIŠKAS APRAŠYMAS6137 So. Halsted Street
iriu

ginti iki

nu

BACH BROS

sdoo
Šuky Parduota

Telefonas Canal $717

Akušerka

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St Chicago, Illinois

fe

nu i 
Bros 
nkrovos

Kuriuos rasite visose 
musu sankrovose.

$21.50 Siutai ir Overkotai nupi 

ginti iki ...$14.45

$16.50 Siutai ir Overkotai nupi 

ginti iki ... $11.45

kokių Amerikoj pagaminama. 
Ta firma esanti Hart Schaffner 
ir Marx Batai taipjąu esą gė-

Roselando didžiulė sankrova 
džiaugiasi pasisekimu del 
garsinimosi “Naujienose.”

Mes užlaikome visą 
sandėli Columbia reko
rdų ir kalbamų mašinų.

ŠELPKITE LIETUVĄ 
AUKAUDAMI LIETUVOS 

ŠELPIMO FONDUI.

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

KENNEDY
FURNITURE CO.

JEIGU jus nebuvote pamatyti kokį 
sutaupymą mes aukaujame šiais 

gerai drabužiais, juską-norspraleidot
«

Čia yra drabužiai kuriuos kiekvienas gerai 
apsirėdęs žmogus pabrangįs - tai yra po $5 
arba $10 dėl jus gal but daugiau,

TALKININKŲ BAZARO 
BALSIAI.

Kampas 115-tos gatvės ir Michigan avė.
Florsheim čeverykai. Stetson Skrybėlės

Nori pranešti, kad jis 
atidarė ofisą po No. 
1027 So. Main Street, 

Rockford, Ill.
Valandos: 10—12, 

2—5 ir 7—8 vai. vak.

klausia draugijos preziden 
Tai dešimt dienų.

— Ak, lik tiek? Tai g
Ale pašalpos tu, drauguti,

Ar Jus Padarėte Ką 
nors Arti To!

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

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

vo uždirbti 50c. valandoj. Te- 
ėiau dabar kompanija visai ne
paiso tos sutarties ir sumažino 
mokesti. Sausio 29 d. darbinio-

Policijos viršininkas Schuett 
ler žada persekioti policinius u: 
lošima kortomis'.

rams, kurie atvažiavo laikiniu 
kų bazaran be palydovių! pačiu 
buvo armija nupuolusią mote 
ru. Tos moteris tiek įsidrąsino

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:

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čcverykų Namas 
Namas Hart Schaffnerio ir Marxo Puikių Drabužių.

raudonoji gysla, su 
dusulis, spuogai, ru 
, žaizdos, užnuodiji 

nu

Didelis sutaupymas ant Mėlynų 
ir Juodų Siutų.

Senos kainos patraukia prie 
mėlynų ir juodų; mažiau negu 
ta voras prekiuotų, jeigu mes 
pirktume šiandien; mes už tiek 
parduosime, už kiek pirkome, ge
ra priežastis pirkti.

Du piktadariu uždavė Mary 
/ever, 528 N. Kedzie avė., mie
linajame kambaryj, o patįs 
įspruko su $309.

$22.50 Siutai ir Overkotai nupi
14.45

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

/vi nuroaome į musų pusmeunĮ r ra-
tuštinimo išpardavimą HartSchaff 

nerio ir Marx ir kitų gerai pasiutų dra
bužių.

Nupuolusios moteris, tory 
tnm imituodamos biznierius 
stengėsi savu išreklamuoti. Lai 
ke automobiliu parodos jos Di
dėdavo į programos savo kor

iui savo apgarsinimus. Apu 
Coliseum jų ši m lai mirgėte m i 
rgėjo. Tuo tarpu spaudos Iru 
stas visai užtylėjo tą apsireiški 
mą. J

$15.00 Siutai ir Overkotai nupi

$11.45

Or. Philip H. B rondo
GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS
mnae.

Milwaukee Avenue 
nuo Ellen Street

i >r. August Millbradt, 10 me 
In, 21 19 Fremont st., nusižudė 4
Iš jo buvo atimtas daktaro lai 
snis už girtuokliavimą.

VYRAI: AR JUS TU
RIT BY VIENA Iš TŲ?

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atminti, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą, širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose, gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkini apie akis, reu
matizmas, 
skylimas, 
di plėniai 
mas kraujo, susilpnėjimas 
tekėjimo vandens ir praį 
tingumas; jeigu jus jaučiatės 
ne tas žmogus, kokiu jus turė
tumėte būti, jus reikalaujate 
gydymo.

Jeigu jus pirmiausia esate 
atsargus nuo bile ligos arba 
silpnumo, jus neturite gaišinti 
laiko bandydami, bet eikite 
pas geriausią Daktarą arba spe 
cialistą pirmiausia ir čėdykite 
laiką ir pinigus.

Aš nebandair’gydyt visas li
gas, bet sukoncentruoju savo 
gabumus ant savo speciališku- 
mo ir stengiuos išgydyti visas 
ligas, kurias aš apsiėmiau iš
gydyti. Mano mokslas ir pa
tylimas padengia laiką dauge
lio melų, gydyme vyriškų li
gų, kurios suteikia man daug 
pirmybės.

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

Išgydyti Ligoniai geriausias 
darodymas. Kuomet dėkingas 
ligonis sakys jums, kad aš jį 
išgydžiau, jus žinosite, kad aš 
išgydžiau. Ligoti ir nusiminę 
vyrai, imkite naują viltį, atei
kite ir pasisakykite savo ligas. 
Pasitarimas dykai. Valandos: 
9 ryto iki <8 vak. Ncd. 9 iki 12 d.

DR. SCHNEIDER
1553 W. 47 gtv. kam. Ashland 
Avė., antras augštas, Chicago.

MAGNETIC COMB CO
422 Island ave., Rockford

teris, nereguliari 
šiaušia liga

Jeigu kas tokius apsireiškimus turi, tai be abejo jis turi kas- 
pininę kirmėlę ir jeigu nori iŠ to išsigydyt ant visados, per kokias 
penkias (5) valandas, tegul tuojaus kreipiasi pas 

Dr. FtaitKel JX-
Ligonius priima nuo 9 iki <8 vai. vakare, 

nedėliomis ir šventėmis, nuo 9 ryto iki 12 pietų

Frank Bush, 2730 Osgood, iš
viliojo Fmina Knanar, 4608 
Drexel blvd., ir Julia Schwartz, 
75*28 S. Peoria, po $150. Žadėjo 
vesti. Užtai Bush turės atsisės
ti mėnesiui kalėjimai).

Dulko mes tik per vieną sa
vaitę pardavėme 5,000 šukų? 
Dėlto, kad nieko paprastesnio, 
geresnio ir naudingesnio del 
išnaikinimo pleiskanų ir sus
tabdymo plaukų slinkimo ne
gali būti. Jeigu tavo galvoje 
randasi pleiskanų, lai nelauk 
kol galva nupliks, bet tuojaus 
pradėk šukuoti su Magu 
kom šukom,. Kaina 25c iv

Siųskite tik. pinigais, 
šlamini mes neturime jau

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

icisejas risher mano, jog Do
rothy gali pasitaisyti ir vesti 
tiesą gyvenimą. Jis ragina ją 
grįžti namo aid ūkės ir ten pra
dėti naują gyvenimą. Dorothy 
sako, kad jinai lai padarys, jei
gu jai bus duota proga.

$20 Siutai ir Overkotai nupiginti

iki..... $14.45

ateiti ant rytojaus. Se 
eną būdavo vienas ir 
atsakymas: “Del tamsios neturi 
mc darbo.”

$18 Siutai ir Overkotai nupiginti

•m $14.45

nuėjusi 
atleidus 

Meldimai ir pasl-

dzius nevisai UiiKant, Kad ne
būtą apmainytas ant Nišai tin
kamo arba nesugrąžinti pinigai. 
Ps Bach sako, kad ją didžiau
sias rūpestis esąs patenkinti pi-1 
rkejus ir to uždavinio jiu laiko-j 
si nuo pat sankrovos įsteigimo 1 
1900 melais iki siu 1917 metu. C 4

Be to dar P-as Bach pasako
ja, kad ją sankrova esanti vie
natine ne lik Roselando, bet Pul- 
Imane, West Pullmane, Kcnsin- 
glone ir Burnsidėj, kur užlaiką-

pimtMiwWr, im i .m.i

—Nu tai gerai. Dvi dienas 
dar pasirgti nedidelis man daik
tas. Fanu namo ir gulu lovon.

J. Aceris.

turi sirgti ma- 
dienų, jei nori 

pašalpos gauti, o tu išgulėjai tik 
dešimtį dienu. Taip konstituci-

Ant tą korčiukių buvo tokie 
patarimai: “Jeigu tamstai ilgu ir 
esi vienas, telefonuok p-lei to
kiai ir tokiai. Mano telefonas 
tokis ir tokis.” Arba — “Tam
sta neprivalai nuohodauti. At
važiuok pas mani 
rusas tokis ir tokis

Tečiau kelios korčiukės pa
puolė į reformatorių rankas. 
Detektyvai Mulcahay ir Haase, 
turėdami “pakvietimą” nutrau- 

1010

lyja u. \ įsas tos 
limas ir vedimo 
kiai suIvark v tasprisieis -numirti iš bado. Ir aš 

tat padariau. Dabar jus galile 
su manimi darvli ka norite.” * v
•-taip užbaigė asvo iŠĮiažinlį 
Dorothy.

ją iš darbo 
teisinimai, 
neatsitiko — lugiiDcjo.

Tuosyk ji bandė gauti dari) 
kitose krautuvėse... 
kalavo paliudijimo 
iriojo darbdavio. K;
kydįavo, jog dirbusi Mai

Ji nuturėjo nei giminiu, nei dra 
ugą. Tuosyk ji buvo graži... i 
nuobodavo. \risokie klerkai Ii 
ndo prie jos, kviesdami ant “va 
kariūnės,” bet ji vis atsisakinu 
i o. Tečiau, viena ina/.ia diena i

Išpi Id y s ko nsti t u ei ją.
Vienas draugijos narys, išsir

gęs dešimtį dieną, kreipiasi 
draugijon, užreikšdainas:

—Gerbiamieji draugijos nu
liai, aš, kaiį) žinot, sirgau, tai 
dabar noriu gaut pašalpos.

- O kiek laiko sirgai? - —

sako, kad acm gerai tvarkai ;i 
Įii ie/.itirai krautuvė dar neturū 
jus jokiu pasiskundimu iš pir 
kūju del lo, kad j i (mis kas nors 
ka pirko, nebūtą^ Iii 
tai iš drapaną, ar batu, ; 
Heliu, ar pirštiniu, ar ši 
kiu nors daiktu

kai sustreikavo. Vienok, kom
panija pasigarsino laikraščiuo
se, kad jai reikalingi darbinin
kai,. Žmonės nieko nežinodami 
apie streiką eina dirbtuvei). A- 
teina nemažai ir lietuviu. 4.

šiuo persergstu lietuvius, kad 
neitu į tą dirbtuvę, nes streikas 
dar tebesitęsia. N.

Ateik ir
t-^r**** I »

Pamatyk

islisas menas is va ik 
gatvėmis j ieškodama 
Nieko negelbėjo. Galop 
ėjau prie tos išvados, jo

Tinusios ir žinomiausios firmos 
Florsheim Brand 
sankrovoj skryb 
Stetsono darbo.

? Ją sankrova iš oro puses kad 
ir neturi šaunios išvaizdos, bet
gi įėjus vidun rasite visai ką ki
ta. Prekių pilnai, ir gerą 
kiu. Krautuves vedėjas, 
Bach mano, kad šiais 1917 
tais ją apyvarta padidėsianti 
dvigubai daugiau nei 1916 me
lais.

Kadangi, be to, Bach Bros 
krautuve visados buvo ir yra 
Naujienų rėmėja, duodama 
joms savo apsiskelbimų, mes 
patariami* savo skaitytojams 
jų sankrovą taipgi labiau pat-

Visi dykai nuvažiavo i polici
jos stotį. Vyrams uždėta paba
uda nuo $1 iki $25.

l>orothy yra dar jauna mer
gina. Keli metai atgal ji atva
žiavo į Chicago. Ji daug sva
jojo, daug ko tikėjosi. Bet Ma
rshal Field kompanijoj ji pa
laidojo savo jaunystės svajones

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

lių, ftliubinių žiedų ir 1.1., parduodu pigiausia kaina. Gerai 
taisau visokius laikrodėlius. Kviečiu savo draugus ir jiažjsta-

įį.'į* ĮI " mus ateiti ir pamatyti mano naują krautuvę. Adresas:

BOS J. VENCKUS
33rd St., prieš pat šv. Jurgio bažnyčią, 

CHICAGO. ILL.

Prieš Kaspines arba Pilvines Kirmėlės
Tūkstančiai žmonių turi pilve kaspininę kirmėlę, vienok patįs 

apie tai nežino, ir gydosi ne nuo tikrosios, bet visai nuo kitų ligų ir 
todėl negali išsigydyti.

Jei kaspininč kirmėlė yra žmogaus pilve, tai geriausiai parodo 
glevčtos išmotos, paeinančios iš kaspinines kirmėlės dalies.

žmones sergą tąją baisia liga, paprastai jaučia didelį skaudėji
mą pilve; jiems rodosi, tartum kas iš vidurių slenka augŠtyn į gerk
le, verčia vemti, tankiai niežti nosis, ir mėšlinė žarna, neturi noro 
valgyti, naktimis negali užmigti, jaučia didelį nusilpnėjimą, kar
tais' labai palaidus vidurius, o paskui vėl vidurių sukietijimai, gal
vos skaudėjimą, spindimą ausyse, taip-jau skaudėjimą po krutinę.

Daugelyj atvejų įvyksta nervų suirimai, kraujapludis pas mo- 
‘ kūmas andrapanių, traukymas ir pagalios bai- 

nuomirulis.

nebepaKęsikim;i tokio gyveni
mo, nuėjo su \ ienų klerku į ku
te.. Kompanijos bosai pastebė
jo ją. Sekama diena ji buvo 
apkaltinta kaipo ’’naktinis pau
kštis.” Dorothy prisipažino, jog 
iš nuobodumo ji buvo

Didžiausia Roselando drapa- 
>atu sankrova tai Bach 4
P-nas Sail) Bach, tos sa- 

dėjas, pasikalbėjime 
musu reporteriu, pasisakė, 

d bėgiu 1916 melų sankrova 
darius didžiausio biznio parda
vinėjant siutus, ploščius, skry
bėles balus ir kitus dalykus, ir •/
kad pasisk('lbimai Naujienose 
davę krautuvei lietuviu pirkėją 
aid peuk iasdešim Is nuošimčiu

Arlbur I lolmgrcn
16 17 Edgewater a\e., suvažinc 
las automobiliu.



NAUJIENOS, Chicago, Hl

KADA savinin

NORĖSITE COFFEERandai

MASTER

ARBATARYŽIAI

12nd1102

nors

Reikalavimai

DYKAI

r. A.R. Blumenthal

eici

Dr. W. YUSZKIEWICZ

Bldg

Pranešimai

Dr. M.StupnickI

ISth

AKINIŲ
VIS

Dr. A. I. EPSTEIN
GY&YTOJASirCHIRIRGAS

DAKTARAS
Pardavimui

AtneHcaa School 
vi L»nąuagts

1644
1886
2612
1217
1882
1818

1872
2064
1045
1510
2880

nis da- 
, namų

Specialistas moteriškų 
vyriškų Ir vaikų ligų

KUOMET Jus norite pirk
ti arba paaštrinti skustuvą 
(britvą), eikite arba rašyki-

WK8T BIDK
Mijwauke# Av.
Milwaukee Av.
Milwaukee A v.
W. Madbscm St,
W. Madison St.

Franklin, S.
Halsted, ant 
ir State, N. 
ir Krankliu, 

, prie 
ės. 

rs.
lietiniu apgyvento

8109 So. Morgan SU Chicago 
VALANDOS: nuo R iki 11 i* 
ryto, nuo S iki 8 vakare.

GYVENIME.
ir daržovių u 
kambariu na 

ikiški įrankiai

Valandos 
kare.

3354 S. Halsted St. arti 34 St. Chicago

SPRINGFIELD, II.I 
uitos" susirinkimas

WISSIG, 
seno krajaus

Priimniau- 
įla, G vara li
tuota, vertė* 

Oc parsidue

saliomis geroj vie- 
dirbtuvės. Biznis 

Parduodu delei ne

mos iv v€ »
vakare,
Wominiano svetaine

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moltriiky, Vyriikf, Vaiki 

ir visų chroniikg li*q.
10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va 

Nedėliomis 10—1 po pietų.

Geriausio* 
rųiiea, 10c v* 
•tės, parui- 
iuoda ui ..

PROGRESYVĖS
JAUNUOMENĖS

DOMAI.

204 N. Clark Str., Chicago 
Arti I^akc St.

Roselando, Kensingtono ir 1 
Pu 11 man o “Blindos” lošėju 

(lomai.

pietų, ir
3110

Pa jieškau 
kės, kuris 
191 lim. ir 
gerbiamo

PAJIE.ŠKAU DARBO į bučernę, e- 
sų dirbęs 1 metus tą darbą; kalbu 
lenkiškai, angliškai ir lietuviškai. 
Kam bučiau reikalingas malonėkite 
tuojaus atsišaukti laišku į “Naujie
nų” Ofisą, A. A.

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

PARSIDL’ODA barber shop. Ge
ra vieta lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa. Savinjnkas išvažiuoja Į ki
tą miestą. Parsiduoda labai pigiai 
ir greitu laiku; atsišaukite
1411 So. 49 Ct„ Cicero, 111.

REIKALAUJAMA cigarų dirbėjų 
ir pusininko, taipgi reik liaujama ci
garų pardavėjų. Atsišaukite į 

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

PIGIAI PARSIDUODA grosernė 
lietuvių distrikte, apie IK gatvę. Au
ksinė proga išmintingam vy rui. Pa
rdavimo priežastis — nemoku lie
tuvių kalbos. Atsišaukite greitai ant 
žemiau padėto adreso, Suimtoje, 3 
d. vasario.

Walter Yurkeviez
3320 S. Halsted St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas T. Kl. ge
ra vieta, apgyventa visokių tautu. 
Biznis gerai eina. Atsišaukite tuo
jaus, jei norit pigiai nupirkt. 
Savininkas apleidžia miestą.
3714 So. Halshal St., Chicago, 111

(PASARGA.— Draugiją pr«neAimn» tkelbfame 
4n» oŽYUukent le«. Pranešimai betgi turi but 
•rMnodarui Ii vakaro, laiškeliu arba telefonų 
FrMuoti tą pačią dieną, kada 
dfenraiU*.

Dr. J. Van Paing
Vyru Chroniškos Ligos

Namą arba laitą pirkti arba 
parduoti; Pasiskolinti Pini
gus; Išdirbti Raštus; Inšiu- 
rinti savo turtą; Geriausi 
patarnavimą duos jums pi
giai. natvres ir nuo seniai

Ofiaaa Ir Gyvenimą* t
3600 S. Halsted St., kamp 36 «t
Ofisas atdarau iki 10 vai. ryto, 1-—8 
po piet ir vakarais.

Telephone Drover 4974

Prirenka visiem* tinkamus akiniu*, ^Įf*^—** 
nn«ja ir x»at«rimu« duoda lykai.
788-88 Milwaukee Aie., arti Chicar* Av*. l-r*« 
lubos. VALANDOS' Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedeliomia nuo 9 išryto iki 2 po jpirtą.

Tel. Baymarket 2414.

REIKALINGA indu plovėja. .Mo
kestis; jeigu dirbs kasdien ir nelie

sas aite; .jeigu dirbs vien 
nedėliii — $7.00. 
ro Avė,, ('bieago, III.

-4b

I
’ PIRK SAU visas Plumbavoji- f 
, niui reikmenis tiesiai už “who- ♦ 

lesale” kainas. Mes parduosi- į 
’ me visiems. *

. LEVINTHAL PLUMBING ♦

SUPPLY CO., į

1 1637 W. Division st., Chicago, T 
• Cor. Marshfield Ave. ♦

, Kalbama lietuviškai. i,

? PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
i Ant Durų, Lentų Renių Ir Stoginio Popieros 
į CARR BROS. WRECKING CO.
į 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ill

a lygini /:.$() va Ka ri 
iro rengimo komiti 
. Tilvikas,
J. M. Pučkorius ir

Geriausia 
lankės, suly
ti nk >u bent 
tokia, J/j *v

Praktikuoja 25 metai.
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kerte 32 »t. 
Chicago, III.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
Ofiso valandos:

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

Telephone Yards 087'

EVESKIO s; 

“nsMOKYKIA
Čia gali Išmokti Anglų kalbos nuo pradini 

ligi augiausiai, teipgl Lietuvių, VokicCiųt 
Rusų ir Lenką kalbų; Aritmetikos, Augši 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, PoliUS. 
Ekonomijos, Knygvcdystbs.DailiaraŠčio, Lai
škų rašymo, Prekybos teisių ir IL čia gali 
užbaigti PUBLIC SCHOOL, HIGH SCHOOL ii 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA
MA LIETUVIŠKAI.

3106 So. Halsted St.,Chicagp

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $32, valgo
mojo kambario stalą ir G krases už 
$20. Karpetmį $10. Komodos, bra- 
sinės lovos,^paveikslai, f i rankos. 

$800 Grojantis Pianas už pirmą pa
siūlymą: $225 viclrola ir rekordai 
— už $50.

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

Chicago, Ill.

naujausias 
lek t ros

Reikalauja d arbin i n k ų .
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagojc ir kitur.

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

būtinai turite pribūti virsinin 
kai ir raštininkai minėtu tiriu€
gijų. Tuoki ik i n is raštininku
A. Radauskas.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj prie didelės dirbtuvės. Biznis 
gerai išdirbtas. Parduodu delei ne
sveikatos. -1 . o
4209 So. Kedzic avė r Qi|cagQt!jIll.

Phonę .McĘįhley ^617.

W. Chicago Av 
Blue Island Av 
W. North Av.
S. Halsted 8t 
S. Halsted UL
W. 12th 8L

Madison ir 
store).

Madison ir
Madison ir
Madison ir 
Van Buren 
Van Buren 
Halsted ir
Halsted ir 17 gat v
State ir 18 gat v

Taipgi visose 
se sartose.

Už genis patarimus iškal 
no tariame neiti.

kampas.
E. kampas 

2-jų kampų 
W. kampas 
visi kampai 
Klein stora*

PA SI RANDAVO J A 5 puikus kam 
bariai labai pigiai. Norintis gerų 
šviesių, švarių kambarių, teiksite* 
atsišaukti tuojaus.

K. Jamontas,
1840 S. Halsted St., Chicago

barberis niokan- 
karais, subalomis 
■ra mokestis. Al- Elektriška Diagnoza ir Gydama* 

y pėda,' iška medicina nuo 
užnuodijimo kraujo i

Fumlcnftta medega slaptim Ilgėm 
2059 W. MADISON ST., kampa* 

lioync Avė., viii aptiekus

Šiuodu pranešame, kad pet 
nyčioje, vasario 2 d., atsibus su 
nirinkinias Kubsiuviu Unijoj 
skyriaus 269 ant North West Si 
<|e po num. 1.579 Milwauket 
avė, unijos salėje. 
Vakare. Kviečiami

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

\ a 1st i jos tiesas.
1617 N. Kobey St., Chicago.
Prie Milwaukee ir North avės

I cl. 11umb(>ldt 4613

PABS1DUODA 
toj prie didelės 
gerai išdirbtas, 
svei katos.
4299 So. Kcdzie

Phone M.cK inlcv

rba kas žinoti*, praneškite.
Valašinas (Norteikiu kaimo)

25th St.. Chicago, 111.

BARSI DUODA likieriu namas ir 
saliunas—viena geriausių vietų ant 
Halsted gatvės už prieinamą kainą. 
Priverstas parduoti delei ligos šei-*

Nuo 10 
'r.'lephone Canal 
1112 S. Halsted si 
9 ryte, tiktai.

NORTH RIDI 
m W. DJvi*h« 
720 W. North A.V. 
2640 Lincoln Av. 
1244 Lincoln 
1411 N. Clark

cijos. (j-era proga uei paivi 
limo ir priegtam gero užsi 
laikymo

M™ turim* didžiaunlu* 
f 1 Kėliausius kirpimo— 

z—gSoŠul designiDH ir niuvimo sky- 
rins, kur mes suteiksime 
praktišką patyrimą kuo- 

ĮuiĮLįvn met jus mokysitės. 
■vVVl Elektra varomos mali- 

nOfl musU •iuvimo »ky-
V U- aM IYi rl t^UOfle-
M įlij Jus esate ulkvtečlami
* oU&effAl aplankyti ir pamatyti

____________ musų mokyklą bile lai
ku — dien< ir vakarai* ir Kauti *p«cialiikai 
pigią kaina laike Šio mėnesio.

I’etreno* daromos pagal Jųxų mierą — bile 
■tailė* arba dydžio, ii bile madų knygos.

Diplomai duodami mokiniams. 
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F, KASNICKA, principai**,

118 N. La Salle fit. Kambarya 416-417 
Prieš Ci t v Hali

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

P;tįiešk:m suvo tetulės, Murijmios 
Bučienės, Kiiuno gnb., Panevėžio 
pav.. Linkavos par., Tuliminiu kai
mo. Aš nesenai atva/iavau iš Lie
tuvos. noriu susirašv t su savo gi
minėmis 
šou

geras del duo- 
ėmės. Visi keturi 

y/a vartojanti kasdie 
Jai, nes einb/j kitą už- 
C STUPEIJS,

Ji*. Chicago, Ill. 
I'el? Yards 7158.

Pajieškau savo pusbrolių, Vladis 
lovo ir Jono Geibiu, Kauno g., Pa 
nevežio pav., Joniškėlio par. St i 
pionu ’kaimo. Turiu svarbų reikalą 
Meldžiu. atsišaukti.

Julius Plač: c
Av^‘ ago. Ill

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUUYS DENTIST*

Yalamdo*: nuo B ryto iki I VK* 
Nedėlioml* pagal aut arimą.

4712 So. Ashland Are.
arti 47-toa gatvfia.

Lietuvių Socialistu
menės Lygos Linos kuopos tavi
ninios susirinkimas i\ \ks. uedč

Whit

Ut»r- 
ninko, ketvergo ir eubntoB vnknrRi* nuo 
6 iki R vai. vakare, po numeriu:
156G MILWAUKEE AVE., XH.

TeL Humboldt 17.

nau
slaptinga meile.

Baigdamas sa\o rašinėlį, 
tarčiau tiems, kune isimvli

viršum 
gi phmkiti, 
bulėm. Ka 
mus praneš, gaus

Jonas
Halsted

Phone Dr

mo l ilo, .) pėdų su 
šviesiai geltoni il
ka ziruoIi ir lošti 
patėmytų ir pir- 

$20 dovanų. Mano 
Sueilla.

LSS. kuopos vahlybrts susi riti 
kinias įvyks petnycioj, 7:30 v 
♦vakaro, pas J. Vikšrį, 821 W 
'19 st. Organizatorius J. M

Dr. Ramser
AKIU 8PECUU0TA1

i 12 dte«.ą. 
Caul 3t6l

PA.IIl’šKAU merginos prie narni] 
darbo, prie mažos šeimynos. Gera 
mokestis. John Grite,
3352 So. Morgan St., (Chicago, Ill

PASTRANDAVOJA del dviejų vai 
kinų ruimas, štymu šildomas, elek 
tros šviesa, maudynė ir kiti paran 
kūmai. 3293 So. Halsted St.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. ROTH

REIKALAUJAME merginų prie 
lengvo l’abrikos darbo. Gera mo
kestis nuo pradžios. Pakeliamo pc 
poros savaičių. Darbas lengva iš
mokti. Nereikalinga anglų kalba 
Atsišaukite bile d

AMERICAN
3951 So. Canal sti

1 prie ai ikso žiedų (I i i bi m >.
Taipjau daugelio darlnninkų ne a- 

' nialninkų kitokiems darbams.
Išvažiavimui iš Chicagos reikalin- 

' ga daugelio darbininkui prie jvairių- 
i Įvairiausių darbų j fabrikus ir dirb- 
| tuves. Taipjau ūkio darbams.

Naikų skyriuje reikalaujama dau- 
Igybės vaikų visokio amžiaus, bet ne 

j jaunesnių kaip 1 I melų, dirbti leng- 
I vesnitj darini dirbtuvėse, ofisuose, 
pasiimiinejimtii, mokinties įvairių a- 
malu ete.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja 
, ma moh'i'ij i r merginų įvairic 
j rb.ims dirblu\Tse, skalbyklose 
į darbui, piešėjų, skalbėjų ir k.

H EI K A LA UJU vedusių, be 
žmonių. 1 ž dyką kambarv; 
mažo namų darbo. Meldžiu 
šaukti greitu laiku.
(S2K West 31st Street,. Chieag 

(Netoli Halsted St.)

Pajicškau savo brolio, Stanislovo 
Miiliatisko. Kaimo gub., Raseinių 
pavieto. Kelmės volosties, Kuštei- 
kių sodos. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantis ji malonėkite pranešti. Tu
riu labai svarbu reikalą.

SOUTH B1DM 
B082 Wentworth 
U27 8. BalfiUd 
4729 S. Abhlaui

PASIRANDAVOJA fialas, 4 kam 
bariai, elektrikos šviesa, ir maudy
klė, ant antro flioro. Randa $15.00 
Savininkas gyvena ant pirmo flio 
ro. J. Masalskis
4 112 S. Richmond

Ktvilui o namuose 
šis kursas yra labai 

išmokti Anglų kalbos, 
ypati&kai. Geresniam 

uiiotą 
laišką tuojaus; iudėk

MW5TEH
L ii

pranešamu gert 
viii draugijoms, kurios pirmiau 
priklausė prie Susivienijimo Li
etuviškų. Draugijų ('.bieago, įe, 
kad pasirodžius reikalui šis Su
sivienijimas pradėjo išnaujo 
veikti. Jo sekantis susirinki- 

subatos (vasario 3)

WEST PULLMAN, ILL.
Lietuvių Darbininkų Litera 
ros Draugijos 3S kp. mėnesi

PARSIDU’ODA 4 automobiliai 
1, Wenton ‘Lhųdzihas;
2) Pachard Liniažinas;
3) Lozer vasarinis
4) Catileg Trokas 
niaus arba b’ 
automobiliai 
Parduosiu pi 
siėminuj.
1715 AV. cl6 (

£: Telephone Humlxildt 1271 Q

§ M. SAHUD M. D. g
Q Henn* Rusas Gydytoja* Ir ChirurcH*. 8
8 Specialistas Moteriškų, Vyriokų ir Vai- 8
8 kiškų, taipgi Ohruniškų LigĘ. M
M OFISAS: 1579 Milwaukee Ave., M
M Kampan North Ave., Kambary* 200. M
8 VALANDOS: 8:80 iki 10 i4ryto ; g 
O 1 :30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar*. o

PARSIDUODA 4 lotai 
Wisconsin avė. 

a liteli likė j, už 
teisingą pasiūlymą

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 divonu, davenport, taipgi $525 
pianą su 25 m. gvarancija už $ 11.5 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $50.00. šis \ ra retas pigumas jr 
jums apsimokės patirti nežiūrint 
kur jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi Įio vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyveni
mo vieta: 1922 So. Kedzic Avė., arti 
22-ros gtv., ('.bieago, 111.

M JOSEPH C. WOLQN 2 
LIETUVIS ADVOKATAS

M Runn&s 902-004 National Life
ra 29 So. La Sall® St., Chicago

Tel. Central 6390-6891. Atdara:

lygiai IB vai. ryto 
draugės, nesi vėl i 

pietų tu 
rime pabaigt: susi linkimų.
L- HaŠh'S. Tilvikas,
i- \ t 919 LoSve a ve

5000 KNYGŲ 5000
I etai liausiu knygų partraukiau 

170 įvairiausių monologu.
Todėl naudokitės proga, kurit* my 

lite apšvietą, čia surasite visko ,k: 
tiktai reikalausite.

Krei|)kitės šiuo adresu:
J. B. AGLINSKAS,

2310 M. 22 Place Chicago. Hl
P. S. Reikalaudami knygų katalo

go. pi isiųskili* už te krasos ženkleli

rie gali pribūti | musų mo
li- vakarines k lesąs. Mokink- 
mukykl-o. Liesose irgi tnri- 
4 pačių del ]iradžiamok*lių 
os. Daugiau Bupran't*nti«mt

Blindos' 
ilonėkih 

kiekvienas pribnti ant paskuti 
nes repeticijos, kuri įvyks pel 

Broliu Stru

Phon* : Yards 4817
AKIU SPECIALISTAS

Akie lšegxamiuuojnm DYKAI 
Valainlop : Nuo 9 ryto iki > vakar* ; xi9d41l» 
mis nuo 10 iki 12 dien^.

4449 8. AbHLAND AVF.. 47 SU

aw susinnkimas įvyks nedėlioj 
vasario I d., .L Grodžio ir Bai •>
aiutės svetainėje
st); pradžia

Draugai. ir
nkite atvykti, nes

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
» turi skaudančias arba silpnas akis, a» 
dvos skaudėjimą, atsilankykit* pa* man* 

Dr. W. Yuszkiewicz 
1155 Milwaukee Av*.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncdėlkoni* nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Mokykis kirpimo Ir designing 
vyrllką Ir moteriškų aprėdalų

Musų aiatema ir ypatil- 
yf/. f 77 k*18 mokinimas padary* 
JUrK. 2^ Eis iinovu u trumpą 1*1-

I o m eri a 11 s 
H) prie karų 

1 mašinisto

» .

I’a Jieškau Barboros Mickaitės ir 
Jono Varno; abudu iš Liavikaimių 
sodos, .Šiaulių apskričio, Kauno g. 
Meldžiu atsišaukti, kad ir apsivedę*.

L Jankumis,
571) \V. 18 St., Chicago, Hl.

RE) KALINI 
lis sa\r> darb 
ir nedėliomis 
sišaukitt*:

Era n k Ridlauskis, 
2326 So. Leavitt SI. Chi

PARSIDUODA saliunas labai ge 
roj vietoj, lietuvių, lenkų ir rusų ap 
gyventoj. Kreipkitės prie 
ko, 1123 So. Clinton St., Chicago, Ill

Seka nuo 5to puslapio.
Juodu susidraugavo. Laikui 
bėgant pas juos gimė paslaptin
ga meilė, o sykiu ir meilės kan
čios. Jiemdviem truko drąsos, 
kad prisipažinus, jog vienas ki
tą myli. Meilė slėpėsi, lyg už 
kokio ruko ir juodu negalėjo 
jos permatyti. IžraugiŠkumas 
tarp judviejų buvo kuoartimiau- 
sias, kalbėjos rimtai be tuščių 
žodžių. Bet apie meilę nepri
simindavo — slėpėsi. Vaikinas 
nepajiegė suprasti, kad jis yra 
mylimas, mergina taipgi 
prato, kad ji yra mylimu 
kiu budu paslaptinga meile neiš

Pu jieškau Beržinskio, kuris pir
miau buvo dirbės pas Gulbį, Archei 
avė., o paskui turėjo latviškos duo
nos keptuvę, 't uriu į ji svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

M. Algminowicz,
121)01 Indiana Avė., (’.bieago, III.

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 28c ix 
po 30c....... .

(SVIESTAS
Geriausio*

Smetonos, gc- *
)r®«Jii*, negu /I | f 
kur jus g*- •4-Į- | | 
lit gauti ..

Štai proga išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesose
Kiekviena* gali Jlmokti 

iŠ lekcijų sutaisytai 
trankus kiekvienam, 

bet neturi progos laa- 
persitikrinimui/ »iun- 

su daugeliu paaiškinimų KATALOGĄ 
markes prisiuntimul

WALTER F. SOMMERS 
ADVOKATAS 

RECTOR BUILDING
19 yf(. Monroe St., Ream 1M7.

Chicago, 111. 
Phones Central 6107

savo vyro, Jono St*rbi 
mane apleido mojaus 15, 
pasišalino. Meldžiu savo 
sužiedoli uio J. Serbikes 

užmiršti senus nesusi
pratimus, arba parašvk nors laiške
li ir parašyk, ar dar manai kuomet 
pasimats t su manim. Tuipat žinau 
čių ji meldžiu pranešti jo adresą. 

Magdelena Serbikienė,
liti S. 50 Avė., Cicero, III.

Dr. Povilas Žilvitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS: 3103 So. Halsted Street
Tel. Drover 7179 

VALANDOS: 9 -11 i6ryto ;
2—5 po pietų; G- 9 vakare.

GYVENIMAS: 3341 So, Union Avė;
y -,Td, Yards 537.

Pajicškau Antano Barausko, Kati 
no gub., .Šiaulių pav., Gruzdžių mie
stelio. Pirma gyveno Taskerur, Pa 
lis pats ar kas ji žinoti* malonėkite 
atsiliepti šiuo adresu:

Antanas J tiška.
1519 So. Paulina St., Chicago. Hl

KORESl’ONiniNCLJJNlS SKYRIUS 
ANGLIŠKAI laba 
vpač tam tikslui, 
kuris nori greitai 
Lyties i mekykją 
čiame gražiai illu 
DYKAI. R: 
KATALOGO 
KLESŲ SKYRIUS. - Tiems, k 
kykl'i > patiki.ai, turime dienines 
Inte dauginu valai.<ių negu kitos 
me atskirą kursą, nutaisytą mu 
greitam ikmokimmui Anglų kai 
turime GR.U1MAR ir HIGH SCHOOL įkyrius. 

\ įskas niikioamH Lictmifekai
Dvi mokykla: 731 W. LSth St., ir 1741 W. 47th St.

Laiškus adresuokit: American School of J.anguagcs, 1741 West 47th St,, Chicago, HL

NEIUR1NT 1
Specialiakai trj<l 

ligas, iaizilas, reumatizmą, 
skaudėjimą ir paslaptingas 
persitikrinkite, ką jis jums 
tūkstančius ligonių, l'atarima

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S vu|. vokavo. N«lelx.h)a 
1900 11Lt E ISLAND AYE., kumpas 19-tos gal., viršuj Banko*. Tel

DR. M. HERZMAN l
IŠ RUSIJOS ė

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal 
me-todaa X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

Ofisas ir laboratorija, 1025
St., netoli l'i.-l

VALANDOS
G 8 vakarais.
G\ veninius

Valandos: .8

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akly,

Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga j krūvi, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, taekarf |* 

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

JOHN J. SMETANA
Aklui 3pccicilU|ta.a
TEMYK1T MANO UžRASA-

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va. Nedėliomis nuo 9 ruto iki 12 

Tel. Canal 5335r .

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ,'
KAIP U’ZSlSENf.IUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

lxo, plaučių, inkstų ir puolės, ufcnuodijimą kraujo, odos, 
hIvuj skausmus, skausmus nugaroje; kosėjimą, gerklė* 
igas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit 
pili imdatyti. Praktikuoja per daugeli metų 

tykai. *

N. j. u. Kuopas 
nizuoti, kraipkites i inaiu 
iienu” adresu

. pačią dieaą, kada <pau«dinama» 
neberali but Įdėti. — “Naujieną”

mas. |) 
arklys, vištos, užtektinai anglių i 
(lar/o\iu iri pabaigai žiemos. Rri 
kalingos tik sėklos pavasaryje. 5< 
nuvažiavimas į Chicago. Savinika 
tuojaus turi keliauti į vakarus. Pa

ž š IčfHl. Apie s 15(H) jum 
us po .<25 mėni'sv jc, arb; 
Kiaušiniai d 
tuzinas.
E. BHELAN 
Tm j >bt*II

“NAUJIENŲ” STOTIS 
DIDMIESTYJE.

Skaitytojams reikalau
jant, noriai paaiškinam, ku
riose vietose galima gauti 
pirkties “Naujienas” mies
te. Beto dar prašome pra
nešti, kur, jūsų nuomone, 
butų reikalinga įrengti sto
tis, už ką busime dėkingi.

Stočių vietos:
State Sts. (prie Boston

ČIA YRA PROGA 
Parsiduoda: vištų 

■; 2 akel iai žemės.

■s /T''
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REIKALĄ C.H ’ buecriaus, atsakau-
čio savo darbe. Tuo jaus atsišaukite.

M. R.,
732 \V. 19 Str.^ Chicago. Ill




